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e wezenli3k geleerde, en niet alleen door zijn Aka•
demisch Twistfchrift over het Evangelie van ai A r, x u s
maar ook door eenige andere meer of min uitvoerige Ver
J hagen tot de Go(geleer de IÍ e--handelig(zo
tenfchaapen, als in liet Nieuw Christelijk McgaZ na van
Ic R o nÍ en elders) als zoodanig bckL-ndè V A N W 1 L LE s
geeft ons hier de vrucht van zijnen , gedurende elf ja=
ren lang voortyezetten , arbeid , tot vinding eener ovèréenttemmin (Harm'onie) der vier Evangelisten. Fill gaat
geheel zijnen eigenen gang. Hij gevoelde liet groote nut
cener aanéènfchakeling der verhalen naar tijdsorde. Van
den moeijelijken en geleerden arbeid zijner voorgangers in
dezen had hij weinig nut, en is het alzoo met GILL E s=
13 A C 11 daarin eens , dat dezelve bijzonder weinig nog afdeed, té eimeer daar de vordering der Kritiek aangaande
de bronnen , welke de Evangelisten hebben geraadpleegd,
veel van denzelven vervallen doet; maar hij vcrfchilt
hierin van dien geleerden Duitfehér, dat hij niet, zoo
als deze, cene Harmonie hier nagenoeg voor onmogelijk
houdt , noch ook dezelve , na 's mans bekende Synopfas ,
iiu overbodig acht. Met betamelijk gevoel van eigene
waarde , maar tevens met eene zeer groote befcheidenbeid, die doorgaans den wezenlijk geleerden kenmerkt,
geeft de Heer VA N w 1 L L ns dit zijn werk als eene PROr^rF in het licht. Ilij houdt het wel voor onmogelijk, en
bedoelde dus ook niet, van ieder voorval de juiste dag
te vinden : hij vond iii de Evangeliën alleen bij -leknig
Fragmenten , in welke flechts eenige gebeur-engvod
naar mate dc opmerkzaamheid van derzelver eer--tenisf,
1L0zi(aESCH. 1823. N. 1'.
A
te

2 B. VAN \V IL E E S

fte vervaardigers door dezelve werd aangetrokken, niet
altijd naar volgarde , zijn vermeld ; terwijl andere voorval
gedurende 's Fleilands geheel bedrijvig leven , met lUil--len,
zwijgen zijn voorbijgegaan , en flechts een gering gedeelte
aangeteekend is. Hij heeft intusfchen liet nafporen van
den tijd beproefd , in welken , zijns inziens , de verhalen
elkander behooren te volgen. In alles , intusfchen , vond
hij niet dezelfde bevrediging, en moest veel in het onze
laten. Hij gaf, wat hij kon. Deze Proeve ziet voor--ker
al het licht , opdat de bedenkingen en teregtwijzingen van
geletterde landgenooten hem mogen onder 't oog komen ;
hij verzoekt die, en zijn oordeelkundige en 1chrandere ar
geeft hein waarlijk allezins aanfpraak , dat men aan-beid
zijn verlangen voldoe , ten einde hij daarvan een nuttigen dankbaar gebruik male, ter vervaardiging van een meet
ontwike1d en , ten opzigte van Kritifche harmonie, meer
uitvoerig werk , hetwelk hij dan , welligt in liet Lat/n,
op deze Proeve wenscht te laten volgen. En dit is dan
ook de reden , dat wij deze Proeve op het fpoedigst aan
niet zoo zeer om nu onze aanmerkingen mede-meldn,
te deelen, (waartoe wij ons onbevoegd rekenen, zonder
cone meer dan eens herhaalde, lezing en gezet nadenken)
maar om de aandacht van alle bevoegde beoordeelaars op
dezen arbeid van den geleerden VA N w I L L E S te VeStigen, en op te wekken, dat men aan dit zijn geuit ver
angen vriendelijk en gaarne voldoe. Wij voor ons ver -l
toch, dat zoodanig werk van den Schrijver den-wachten
letterkundigen roem van ons Nederland bij den Buiten
bevorderen zou.
-landergotijks
Niemand der Evangelisten levert een aancenbefchakeld
verhaal ; maar hetgeen zij leveren , zijn alle op zichzelve
flaande brokken , bij 3 0 A N N E s uit liet openbaar leven
van j n z u s bijzonder buiten Galilea , bij de overigen
juist in die lattdflreel: , en (dit is het gevoelen van v A N
w I t I. n s) vooral kort vuur of na elk der feesten ,, door
I o A N N E s vernield. Dit vermoeden (voor de gegrond
hetwelk de Schrijver ons op eenig betoog , bij-heidvan
cede andere gelegenheid, hope geeft) geeft, door de.
ver-
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vereeniging van alles in zulk beperkt tijclsbeflck , meerdere punten ter vereeniging der onderfcheiciene Evangelisten. J 0 A NN E s heeft zich , in zijn verhaal , aan tijds
gebonden ; ier A T T x L u s doet dit doorgaans niet,-orde
en even weinig DIA R di u s, bij wien in zijne zes eerfile
hoofd(Iukken zoo veel verfchil van tijdsorde met M A TT az u s heerscht, als er in de volgende overeenf{ emming
met dien Apostel gevonden wordt. Het Evangelie van
L u K AS is ten dezen het mocijelijkffte ; bij dit moet melt
hier dikwijls enkel met gisfingcn tevreden zijn.
De flotfom van des Schrijvers voorloopige aanmerkingen, die ia bladzijden beflaan , en vele fchrandere opm erkingen en wenken bevatten, is , dat , hoewel j o A N ^
N n s het gebaande pad hier juist bewandelt , hij te weinig niet de drie andere Evangelisten gemeenfchappelijk
verhaalt, on; in alles veel op zijne hulp te mogen rekenen. IIet werkje zelve handelt nu , 1-1. I, over de Tijd.
merken van grooteren omvang b ij de wier Evangelisten
en, I I. I1, over die van kleinere,i omvang. Het eerde
hoofdíluk wordt in twee afdeelingen gefplitst. Eerst worden de Yoodf the Feesten , door I o A N N E S vermeld , opgenomen; din dc Reizen van j a z u s , door de drie overige Evangelisten aangewezen. De Schrijver vindt vier
Paaschfecsten bij J 0 A N N a s; .en men zal de feherpzinnigheid bewonderen , waarmede hij zijne meening, bijzon
bij het niet genoemde Feest , J o V: t , hier (laaft-der
en verdedigt , alsmede de echtheid der gewone lezing,
VI: 4 , handhaaft. Voorts fpoort hij de toenemende vijan
delijkheid der 7oo^lfche Geestelijken tegen j n z u s , als
een gewigtig. tijdmerk , na ; en wij erkennen , dat wij
hier veel door ltem leerden opmerken, hetgeen onzer bijzondere opnicrkinge vroeger ontglipt was. -- De tweede
afdeeling van dit hoofcífluk (poort de Reizen van j F z us
na, welke onze Schrijver voor niet zoo talrijk houdt, als
de doorgaande mecning is; flcllende hij , dat deze Reizen
met geen bepaald doel door de Evangelisten worden ver
maar dat onderfehcidene brokítukken en codlecia--meld,
yaea, die zij vonden, onveranderd en onvermengd in hun
-
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verhaal werden ingelascht ; terwijl deze Reizen niet d'e
voorvallen , die zij vermelden , flechts verbonden zijn.
Na nu deze Reizen, naar de drie Evangelisten , in overeenttemming gebragt te hebben met de Feesten , bij j 0 A NN ES vermeld , heeft men , als 't ware , door deze geregelde grootere tijdvakken, liet geraamte van de Harmonie
der Evangelisten voor zich. Tijdmerken van minderen omvang , welke de geleerde Schi ijver in het tweede hoofduk opfpoort, moeten hetzelve verder aanvullen. Wij
hebben hier wederom twee afdeelingen , waarvan de eer
zijdelingfche , de tweede de regt/lreekfche tijdmer--fIed
ken van deze foort aanwijst. Tot de eerhen behoort , r)
de reis van j a z. u s naar de grenzen van i yrus en Zidon enz., bij welk zijdclingsch tijdmerk ter overeenbrenging
der Evangelisten in menigerle i opzigt hier uitvoerig en
fchrander gehandeld wordt; 2) tijdmerken, afgeleid uit
de wet, gebruiken, faizoenen en dergelijke; en 3) uit de
onderfeheidene roepingen en uitzendingen van Apostelen
en anderen. Tot de tweede , of regtfi.reelJche, haat de
Schrijver flit bij, en beoordeelt , i) ecnige vermelde bij
verhalen fchijnen aaneen te-zonderh,ifmg
binden ; 2) eene meer of min bepaalde tijdsaanwijzing bij
gebeurtenisfen , zoo in het algemeen , door de uitdruk.
na dezen, in die dagen, tell zed den tide, toen-kinge
enz. , als in liet bijzonder, door op dien dag, in tie ure,
den volgenaden dag, 1ua zes dagen enz. Bij deze laatfle
foort van tijdmerken worden afzonderlijk, en meer of mise
uitvoerig , opgehelderd de uitdrukkingen AeuTspo^rpv7.ov
E , á Mus, — ^pcepx, -EABBATQV, -- iZl;, xxdeZ44, --- € EW
xul 3Sov, ^- xuipo;, — cs, U7-oS, — iY<<z en ^rpwf, — ^rxx„, —

grpwrov — ^r3ze — en w pu. Eindelijk beproeft de geleerde
Schrijver, in een aanhangfel, reden te geven van de door
hem, bij waarfchijnlijke gisfing, ontworpene rangichikking in de Harmonie van L U K. IX: x8—XVIII: i:
want, zegt hij te refit, het moeijelijkile van allen is (hier)
het Evangelie van L u K A S te beoordeelen. Vooral wanneet hij bijzonderheden vermeldt , welke de twee voorgaande) Evangelisten niet hebben opgeteekend, is zijn

ver-
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,verhaal bezwaarlijk naar tijdsorde te regelen. Voornameli;k
laat zich , hetgeen hij ter gezegde plaatfe verhaalt, tot
eene overeenftemming der Evangelisten moeijelijk bewerken.
Die zich met den Heer VA N WILLES overtuigd
heeft, dat de Evangeliën doorgaans beftaan uit Fragmenten of brolalukken , welke de Schrijvers verzamelden,
(welk denkbeeld , geheel iets anders dan dat van een Urevangelie , wij vooral der nadere toetfinge aanbevelen)
en dat alles doorgaans betrekking heeft tot de Reizen bij
de Feesten , door j o A N NE s vermeld, zal zich bijba overal gedrongen vinden, den Schrijver, ook waar hij raar
de echte Harmonie flechts gisfen kon, bijval te geven;
en niemand zal het mocijelijke van dezen naauwkeurigen
en oordeelkundigen arbeid des Schrijvers miskennen, die
overal zijne grondige kennis, originaliteit, en den geest
van onpartijdigheid aan den dag legt, en, zonder praal
of aanmatiging, hetgeen hij voor waarheid houdt, op de
aannemelijkie wijze weet voor te dragen. Wij fchatten
's mans geleerden arbeid hoog, en zien met blijdfchap,
dat het tweede Eiuk reeds ter perfe was, hetwelk, naar
de in dit f'tuk gelegde grondflagen , de volgreeks van al

de Evangelifche verhalen , zoo veel mogelijk naar tijdsords
,gerangfchikt, in .eenige Tabellen leveren zal.
Het Bewas en Gezag der Christelijke Openbaring, door
T H 0 M A S C H A L M E R s, Doctor in de Godgeleerd
een der Kerkbedienaaren van Glasgou. Naar-.heid,n
den zesden Druk uit het Engelsch vertaald. Te Haarlem , bij J. L. Augustini. In gr. 8vo. 248 Bl. f2 -4et fchier onbepaald en zeer groot genoegen lazen en
herlazen wij dit uitmuntend gefchrift, maar tevens met eene
even groote en onbepaalde verontwaardiging de AANTEELENINGEN (eene enkele uitgezonderd) en vooral de NAREDE van den Vertaler B. , die niet alleen het duidelijk
kenmerk dragen van onverftand, naaar vooral van verAa
foei-
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foeijelijk trotfche aanmatiging, en diepe verachting van
voortreffelijke mannen en uitmuntende Christenen , wier
welgevestigde roem den bitteren nijd van dezen B. waar
heeft opgewekt. Wij willen deze onze verkla--fchijnlk
ring bevestigen; want wij achten het pligt , het werkje
zelve aan te prijzen, tevens tegen de bijvoegfcls waar
-ichuwend.
IIet fluk van C H AL M E R S, ons hier in eene zeer
goede vertaling aangeboden , is een zeer duidelijk en bondig betoog; het bevat alles in zich, wat men ten aan
onderwerp verlangen kan , en het bewijs is-zienvaht
zoo zamenhangend en volledig, dat men nergens eenige
zwakheid vindt, en zelfs (om deze misfchien wat triviale, maar duidelijke uitdrukking te gebruiken) de punt
eener fpeld hier nergens tusfchen in krijgen kan. „ De
„ inhoud van dit Boekdeel ," zegt het Voorberigt, „ be,; vat liet zakelijke van het artykel CHRISTENDOM, in de
,; Encyclopedie van Edinburg. Het is afzonderlijk in het
,; licht verfchenen ter zake van den afftand der eigenaars
„ van dat werk , en hunne vergunning en begeerte dat
,; het op nieuw en op zich-zelfs uitgegeven mocht worden. Het bepaalt zich hoofdzakelijk tot de voorftelling
,,en verklaring van het Historisch bewijs van de waarheid
der Christelijke Godsdienst; en des Schrijvers doel is
bereikt, indien 't hem gelukt is te betoogen, dat het
„ uitwendige getuigenis zoo flerk en voldoende is, dat
er voor het Ongeloof geene verfchooning over blijft,
zelfs , zoo men de overige gewichtige takken der ver,, dedigmg van het Christendom minder flerk en voldoenj, de onder(telde dan zy werkelijk zijn. — De Schrijver is
„ verr' van te beweeren dat de beoefening van 't Histo.
„ risch bewijs het eenige kanaal is waardoor men tot het
Geloof van de waarheid des Christendoms geraakt.
„ Hoe zou by dit kunnen , in 't aanzien, en (als ware
„ 't) ten trots van duizenden en duizenden van Chris.
» tenen , die de onwederfpreeklijkfle blijken met zich voeren , dat de waarheid hun verfland t'huis is gekomen
i bcriï , çm c?icn Gew eoo rlc kiwchc ? Deze hebben
„ een
,
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een bewijs in zich - zelven , 't welk de wareld niet
,; kent, daar de Zaligmaler zich naar zijne belofte aan
„ hunne harten ontdekte. Dit bewijs is een teeken aan
„ hen die gelooven ," enz. Reeds deze woorden maken
iedere aanwijzing van den Vertaler, dat het (Jhris!ej2duna
eigenlik niet in het hoofd, waar in liet hart woont, geheel nutteloos maar dien man zou liet leed doen, naar
het fchiint, zoo men meende, dat de waardige Schrijver
of Benig ander Chrisïenmensch iets even goed wist als
hij ; "en daarenboven , een boek vertalende', hetwelk het
uitwendig bewijs voor het Christendom zoo meesterlijk
voorf'telt , en daar de Vertaler alzoo daaraan ook waarlijk
Benige waarde ! hijnt te hechten wilde hij er zijne meening toch openlijk bijvoegen : dat het Christendom noch
.historisch geloof, noch ver/landelijke bevatting, maar
(tevens ? neen , lezer ! dit zegt pie man niet ; hij zegt ,
louter) NB. LOUTER gevoel vaii liet hart is. — Dan,
laten wij den Vertaler nog een oogenblik buiten oproerking , daar hij hier doorgaans a/'n.ss ad lyram is.
Het voortreffelijk werk fpreekt, z) over de gronden
der Historifche zekerheid, en hanne toepas /ing op het onderzoek van dc waarheid des Chrisiendoms ; en wij ver
niemand zal er onder de lezers zijn, die hier-trouwen,
kracht
zijner redeneringen niet gevoelt. Voorts han
de
hij, even overtuigend, o-) van de Echtheid der Boe-Jelt
Inwendige kenmerken van-kenvahtN.T;3)de
waarheid en eerlijkheid, in het N. T. te vinden; 4) van
het Getuigenis der Oorfpronklijke Getuigen wegens de waar
Evangelieverhaal, en g) van het Getuige--heidvant
nis van latere, Schrijvers. Hierop volgen, 6) voortreffeIijkke Aanmerkingen _ over het Bewijs, uit Profecy genomen; welk bewijs , onzes inziens , voldoende wordt gehandhaafd. Het 7de Hoofddeel bevat korte Aanmerkingen over de Twijfelary der Geologisten of Aardrijksonderzoekers. Het 8lke , over het Inwendig bewijs, en de
Tegenwerpingen van Deïsten, bevat mede veel , dat waar,
goed en overtuigend is ; maar heeft ons echter niet overuigd, dat zoodanig inwendig bewijs overbodig zou kun neli
A4
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nen gerekend worden, hetwelk onze Schrijver juist wel
niet ílellig zegt, maar waartoe hij toch allezins féhijnt te
neigen. Dit inwendig bewijs is hier het redelijke en
Godewaardige van het Christendom , aan de waarheden
der Rede en zuivere WTijsbegeerte getoetst. Wij erkennen , dat wij aan hetzelve groote waarde hechten, en voor
het Christendom daarbij geen het minfte gevaar zien, noch
ook bij gedurig Voortgezet onderzoek bevonden; dat wij
het voor ons, zoo wel als voor menig' ander', van groot
gewigt houden, hetzelve bij het historisch bewijs te kur.nen voegen; en dat juist en vooral de volkomene overeenflemming en bekrachtiging van iedere waarheid, die
de Rede leert, door het Christendom, ons altijd het
meest nog aanfpoorde ter nafporing en toetfing der ge.
íèhiedkundige gronden voor de waarheid eeteer hoogere
fellige Openbaring, welke de waarheden, de hoop en
het verlangen der Rede bevestigt, nog helderder en meerere uitzigten opent , en hetgeen aan den Godsdienst der
Rede ontbreekt heerlijk aanvult. Ja, wij ontkennen niet,
dat, bijaldien wij vooraf met zekerheid wisten, in eene
zoogenoemde Openbaring te zullen vinden , hetgeen de
Rede kennelijk en overtuigend weérfpreekt, wij alsdan ons
rooeijelijh zouden zetten tot het opfporen van den oor
gronden van geloofwaardigheid van zulke-fpronged
gefchriften. De beste Wijsgeer is intusfchen, onzes inziens, de beste Christen; dat zegt, hoe zuiverder en
grondiger zijne Wijsbegeerte is , des te vaster wordt hij,
bij behoorlijk onderzoek, van het Christendom overtuigd;
en zijne overtuiging wordt dan ook weinig gefchokt, al
mond hij , (hetgeen echter niet alzoo zijn zal) dat er aan
het gefchiedkundig bewijs hier of daar nog iets ontbrak;
al kan hij zelf ten aanzien van dat bewijs niet alles uit de
eerlle en echte bronnen nafporen, en al moet hij hier
daarom dan ook ten dezen nu of dan in her gezag van
Anderen berusten. Wij ftemmen alzoo dan ook niet vol
hetgeen de Schrijver, in het 9c.e Hoofd.-komenit
deel, over de manier, van het be,pijs des Christenrdoms
ou 0/1gorlistela voor te /tellef? beweert; dat, namelijk,
eert
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een Aihci'st gemakkelijker voor het Christendom zou te
winnen zijn dan een Deïst, en dat een Atheïst niet voor
is, en alzoo in de bestmogelijke gefleltenis,-ingeom
oen zijn verland aan den geheelen indruk van 't historisch
bewas te onderwerpen. Dan, dit ons verfehillend gevoel
ten dezen ontneemt niets aan de groote verdienften van
C H A L M £ R S^ die het gefchiedkundig bewijs hier meesterlijk voordraagt en handhaaft in al deszelfs waarde en
kracht. Ten aanzien van het Oppermachtig gezag of het
yerbindende der Openbaring, in Hoofdd. ia behandeld,
(zoodra men die als Goddelijk erkent en aanneemt) hebben wij geene aanmerking.
Wij moeten nu nog van de hatelijkheid en het onver(and des Vertalers fpreken, die gemeenlijk zijne Autheurs
behandelt als een citroen , die , tot den laatíten droppel uitgeperst, verworpen en verfneten wordt. Van 's mans onver/land gaven wij reeds eene proeve; zijne Aanteekeningen en Narede leveren er vele op : b. v. dat men juist
Tederen ,Jood tot eenen Deist, en niet tot eenen Christen
maken zou, zoo men met hein op eenige andere wijze
BEGINT, dan met het betoog , dat Jezus de Mesfias is ;
en dat het Christendom , waar men dezen en genen van
hen toe overhaalt, niet veel anders dan Deismus is ,(en
hierop komt hij gedurig terug) enz.; -- als hij wil, dat
de Schrijver den tegenwoordigen (laat van het Christendom , en van alle Burgerlaten en Regeringen door geheel
Europa, en geheel den phyfifchen ei den zedelijken Raat
van geheel de wereld mede had moeten noemen, toen hij
de vervulling van klare profetiln deed opmerken, door
op den tegenwoordigen (laat van Egypte en dien der goden te wijzen. Het is -neer dan onverftand, het is hateb kheid, als hij den Schrijver gram wordt, omdat deze
zegt : De dood van s o it It A TE S is nooit in tsv fel getrok_
ken een beiv js op te leveren voor zijne oprechte overtuiging van de grondbeginfelen dier filozofy waarvoor by begrepen wordt geleden te hebben. Het is hatelijk, dat hij
den waardigen C Ii A L DI E It S de aanfpraak op den naam
van CHRISTEN betwisten wil, omdat hij zegt: Lhy hebben
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ben ondervinding van den mensch , maar tiny hebbyn geen
ondervinding van God; daar de bedoeling niet twiifelaclitig wezen kon, door het onmiddellijk volgende: WWy kunnen redekavelen over 't geen een mensch in gcgevea orriflandigheden doet of niet doet , om dat by voor ons een toeganklijk voorwerp is en onder tie kennisneming onzer
waarneming valt ; maar wy kunnen niet redeneren over
het doen of laten van den Almachtigen. En wat ver
zijn telkens herhaalde aanval op c 11 A L M.E It S ,-radt
die hij bij ons verdacht maken wil , als van krijgszaken
en fcheikunule diep onkundig, en als iemand , die N E WT dN ell DE S C A R T E S niet anders dan uit napraten
en hoorgin zeggen beoordeelen zou ? wat zijn uitval over
de tirades en Rhetorica van den nieuwoen fmaak bij de
Engelfchen 2 enz. Waartoe zijne hevigheid hier en daar
tegen LOCKE en NEWTON? — Maar wij willen
ons niet langer ophouden met de verachtelijke magtfprcuken van eenen eigenwijzen ouden , met alles onvergenoegden knorrepot, die zich, behalve door de letter B.
en de hem eigene wijze van fpelling, genoegzaam kennen
doet, door, in zijne Nare le , onzen F, r i s c o P I u s en
H Ix I G DE G It 0 0 T zonder eenige aanleiding, niet ver
aan te grimmen , en ons en hen, die met ons-achting
deze - mannen hoogachten, gelijk te Rellen, ten aanzien
van het Christendom, met eenen c A j A I> II A s en de
Heidenen.
-

Leerrede over Romeinen XI: 5. door L. E. GE L I N G
Evangeliedienaar bij de Hervormde. Gemeente te Leyden,, bij gelegenheid van de bediening des .hoops acre
drie, tot onzen Heer bekeerde, Israéliten. Te Leyden,,
bij de WVed. D. du Saar, enz. 1822. In gr. 8vo. L'III.,
36B'l.f:-8-:

W

ie heeft niet gehoord van de bekeering tbt lïét Christendom 'van eenen jongen man vooral, die -zich onlangs ,
door de uitgave van een' bundel gedichten, als een Ge raad
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raad van zijnen flam en natie, en, zoo het celen toefcheen , als een warm en bekwaam verdediger hunner aloude
voorregten en nog niet verdonkerde uitzigten , had doen
kennen ? Wie is niet nieuwsgierig naar de woorden, velke gefproken zijn , bij de inwijding van dezen D A e o s T 1
(benevens zijne echtgenoote en vriend) in de Christelijke
kerk, door Benen man, zoo men zegt , op raad van u s t.D E P D ij it, buiten de woonplaats der doopelingen , daar
verkozen , — door den Eerw. E c E L r N G , bekenLi-toe
als een geleerd , fchrander, fciioon tevens hoogsteenvoudig en zeer ernflig prediker ? Wij twijfelen dus niet, of
deze leerrede zal in zeer vele handen komen , gewis ook
in die van fommige Joden. En wij keuren liet niet alleen
goed, dat zulk een Pluk in het licht verfchijne; maar ach
ook erne zeer gepaste en bekwame gelegenheid,-tenh
om het verftandige van de keuze der nieuwgeloovi.gen in
het licht, ja in het meest aanmoedigend licht te plaatfen.
Ondertusfchen is het wel mogelijk, dat de nieuwsgierigheid en hooggefpannene verwachting van velen tivordc te
leur gef eld , en dat het fluk op de Israëlieten , wel geenen ongunf'igcn, maar even min Genen zeer beduidender&
indruk make. Trouwens , dit zal de heer E G E L I N G
zelf gaarne erkennen. 's Mans geheele predikwijze, op
Bene te voren doordachte fchets, zoo wij achten, brengt
noch fcherpzinnigen betoogtrant , noch bijzonder treflende
cn wegfepende welfprekendheid met zich. En niet uit
maar op zulken al emeenen trant fprekende,-pluizend,
als Gods vrije genade en 's menichen dure verpligting,
om geloof en deugd na te jagen , evenzeer aandringt,
geeft hij ook vats dezen kant geen vat aan eenige partij
Wij voor ons lazen het fluk niet flichting,von--dighe.
den er veel gezond vertand , groote bekendheid met. den
Bijbel , goede uitlegkunde , bij ernst en gemoedelijkheid ,
in,. De flijl is eenvoudig,, zonder platheid, hier en daar
warns, izonder groote verheffing of fchijn van gezwollen•
beid; De inhoud komt hierop neér , dat er ten tijde des
Apostels waarlijk een overblijffel der genade 'was daar
cep deel der joden geloofden ; dat dit ook nu nog plaats
heeft ,
,
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heeft, fchoon wij niet bepalen kunnen, in welke mate;
dat dit gefchiedt door de verkiezinge Gods, daar niets anders dan zijne leiding, zijne hulpe die weinigen , welke
tot het licht komen , daartoe uit zoo groote duisternis
kan verlosfen , gelijk de tegenwoordige doopelingen dien
weg der Voorzienigheid met hen dan ook ootmoedig en
dankbaar erkenden; gevende dit een en ander den fpreker gelegenheid, om over den toefland der Joden en
Gods oogmerk met hen , over ons gedrag te hunnen aanzien , en inzonderheid over de verpligting der nicuwbekeerden , meer of min uit te weiden. Regt hartelijk wenfchen wij, dat zijn woord, op den duur, ingang vinde!
dat een inderdaad Christelijke geest in de aankomelingen
wove, een geest van gematigdheid en ootmoed, van ftille
zelfverzaking en voorlichting van allerlei dwalenden door
goede werken in het bijzonder; opdat alles meer en meer
kome tot de eenheid des geloofs door de heiligmaking,
en de liefde, die in Christus was en met Goddelijken
luister ítraalde aan het kruis, alle harten vervulle !

Kerkelijke Redevoering, ter viering van het vijfentwintiijarig 7ubilé der herderlijke bediening van den wijdliften, zeer geleerden en zeer eerwaardigen Heer,
JOANNES VAN SANTEN, Kanunnik van het Metropolitaansch Kapittel van Utrecht, en Pastoor bij de
Bisfchoppelijke Cleresie, in het Huis: te Poort, op den
Dam, te Schiieda:n ; uitgefproken den 25flen van Oogstmaand 1822, door M. GLASBERGEN, R. C.
Pastoor, te Anz/lerdam. Aldaar, bij J. B. Gortmans.
12-:
1822. In gr. 8vo. 5; BI. f:
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l eene fchriften geven ons meer genoegen , dan die

(lichtelijke en godsdienílige van mannen uit onderfcheidene en geheel verfchillende kerkgenootfchappen , welke
ons doen zien, hoe veel er is, waarin alle verftandige en
vroine Christenen liet eens zijn , — zoo veel zelfs , dat
Cr
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er niets aan onze volledige ítichting hapert , en ook niets,
dat ons in dezelve , door de minfte ergernis , hindert.
Of men hier toch in het gebed gewaagt van een onbloedig offer, terílond ver te huis gebragt op 's Heilands
verdient^e ; of aten priesters vermeldt , in éénen adem
met herders en leeraars ; of men erne andere vertaling
bezigt, en bij de aanhalingen, veelal uit de boeken van
het Oude Verbond, niet altijd naauwkeurig let op den
eertien en eigenlijken zin; den LXXften Pfalm noemt,
waar wij LXXI lezen , — wat doet toch dit alles ter zake , wanneer dankbaarheid , vertrouwen , afhankelijkheid
jegens het Opperwezen , als de eenigc onuitputbare bron
van volheid en algenoegzaamheid , wanneer deugd en liefde, berouw en ootmoed, als (Ie eenise zekere middelen ter eeuwige zaligheid worden verkondigd?
En dit doet cie bekwame G I. A S B E R G E N hier niet
veel hartelijkheid en nadruk , door zijne aanhaling van
verfcheidene Protestantfche uitleggers niet minder, dan
door de goede houding van zijn gan1 lie opftel , duidelijk
doende zien , dat hij liet goede overal durft oplporen en weet
te eerbiedigen. De keuze van den tekst: Pf. LXX: (LXXI)
17 en r3 , zal gewis een ieder reeds gelukkig noemen.
De Pastoor vindt daarin erne levendige herinnering aan
al liet goede , door den Dichter gedurende zijn ganfche
leven genoten -- een zeer vertroostend getuigenis , dat
hij daaraan tot op dezen zijnen leeftijd dankbaar had beantwoord — eene hartelijke verzuchting, om bij zijne
klimmende jaren meer dan ooit te mogen verfterkt worden. En hierop wordt door G L A S B E R G E N een vertoog gebouwd , ten antwoord op de vragen: I. Well e
zijn de gefteltenisfen (gel'eldheden) , die een' mensch van
gevorderde jaren behooren te bezielen (eigen te zijn) ?
II. Welke beweegredenen moeten hen tot het koesteren en
aankweeken dier ge(Ieltenisfen aanfporen ? Hierna eindigt
hij met aanfpraken aan Leeraar en gemeente , ouden en
jongen ; alles befloten met een hartelijk gebed. Ontbrak
ons de ruimte niet, zeker gaven wij een ftaal van 's mans
goeden Ifijl , gezonde denkwijze , welpeplaatt}e en vooral
rij-
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rijke blihcltaal , warm Christelijk en vriendfchappelijk gevoel , enz. enz.
De hizoncicre aandoening , waarmede de Re.ier.aar van
zijn en zijns vricnds gemcenfchappelijk verkeer op hct
S .ininaric te Amersfoord had gefprolcen , geeft hem aan
omtrent dit geilicht Bene afzonderlijke opheldering-leidng
te laten volgen, in welke eene loffelijke gehechtheid aan
de deugden en verdienil:en veler voorgangeren doortl:raalt.
Ash , dat zij tevens van meer dan ééne fcheuring en
twist in de Christenkerk moeten getuigen

Verhandeling, over den aard en de werking der Gencesmiddelen , welke ter beflrijding van Zeniiwklvale;i en
derzelver toevallen worden aangewend. Door j. e.
K R AUS s, -U. D., Iloogleeraar in de Geneesk rrnde aan
de Hoogefchool ie Leiden enz. , die niet dc Gouden ilIcdaille van het Legaat van j. M O N N I K II O F F ZS bekroond. Te A;iiflerdarn, bi L. van Es. In gr. 8vo.
VIII, 263 Bl. f 2 -4-:
Nadere Overweging van den aard en de werking der Geneesmiddelen, enz. Door J. c. i R A US S, M. D.
enz. Te Jlmjlerdarrt , Gij L. van Es. IF, 52 BI. f: van
D e belangrijke; prijsverhandelingen
fchijnen Bezorgeren van het Legaat
SÖMMER1NG

uASTIAN
N NI I: H o F F aanleiding gegeven te hebben tot
o
D1.
Van
uitichrijvcn
der prijsvrage , waaraan wij dit flak van
liet
K
R
A U s s verfchuldigd zijn.
geleerden
den
der zenuwmiddelen is voorzeker
werking
en
de
De aard
van de leer der geneesmiddelen.
gedeelten
der
duisterfte
een
al
den
íchrijver
niet gelukt moge zijn , dit
Zoo het dan
ftuk tot volkomene klaarheid te brengen , levert hij echter
zoo vele bijdragen tot eene nadere kennis van hetzelve ,dat
niemand, wien de doorgaans ingewikkelde en mocijelijke
iiiji niet affchrikt, zich de lezing van dit werkje beltlagen zal.
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Dc vraag op den voet volgende, fpreekt hij eerst over
de fcheikandige beftanddeelen der zoogenaamde zenuw
waarbij hij vooral de middelen uit het planten--mideln,
rijk, en wel bepaaldelijk die bedwelmende eigenfchappen
bezitten , befchouwt. Hier beweert hij , te regt, dat
Beene der eigenlijke grondfioften, ja zelfs geen der planten - beflanddeelen , dit vermogen uitfluitend bezitten ,
maar dat hetzelve dikwijls in Bene bijzondere vermenging
gelegen is. De bittere extractliof en het blaauwzuur fchijnen hem hier toch boven andere werkzaam te wezen;
waarbij ik echter moet aanmerken , dat liet blaauwzuur
niet in het opium is , en dat het nog zeer onzeker is, of
het laurierkerswarer,, de bittere amandelen , enz. hun vermogen op liet dierlijk gef{ el wel bijzonder daaraan ver
zijn. De bittere extractflof is verre van in alle-fc,huldig
planten bedwelmend te wezen ; en, zoo als zij door den
fchrijver, op het voetfpoor van r r A F F, wordt befclu•even , merk ik haar geenszins als een bijzonder beginfel ,
maar veeleer als een mengtel van verfchillende be[Ianddec..
len aan. Ook vrees ik , dat de fchrijver wat ver gaat ,
met liet aanwezen van dergelijke zelff 'iandigheden ook dtíár
te beweren, waar de fcheifctmdc ze niet aantoont. Ik weet
wel , liet menfchelijk geftel wordt althans niet minder gevoelig gerekend, dan de proefmiddelen der fcheikundigen. Maar het is clan toch eene andere gevoeligheid. De
fclheikundige ontdekt een zuur , een zout , rattenkruid
enz. , waar maag noch zintuigen er iets van merken. Zul
zij dus het aanwezen van bitterf}of en blaauwzuur aan -len
omdat zij daarvoor gevoeliger zijn, zoo moet-tone,
het verfchijnfel , waardoor zij zulks doen , een noodzakelijk gevolg zijn van de werking dier Rollen. Maar dit is
zoo niet: want bedwelming kan door allerlei middelen en
op allerlei wijzen verkregen worden; ja zelfs , zoo als de
fclirijver elders zoo juist aanmerkt, alwat op onze zin
althans op den reuk , bedwelmend werkt , werkt-tuigen,
nog zoo niet op de maag. Ik hecht daarom ook minder
op die eigenfchappen van vlugtigheid , ontvlambaarheid
enz. , even alsof daar iets meer geestrijks , krachtiger op
dc
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de zenuwen verkcnc?s, in gelegen ware. Dan voorzeker
moet elke lucht of gas die eigenfchap hebben. — Behalve
over de bedwelmende zenuwmiddelen , fpreekt de fchrijver nog met weinige woorden over de kruidachtige (ara
matieke) vlugge zenuwmiddelen , de vlugge zenuwmiddelen uit het dierenrijk, en de geestig etherifclie zenuw
waartoe de gegiste dranken en derzelver me--mideln,
nigvuldige voortbrengfelen gebragt worden ; eindelijk over
de zenuwmiddelen uit het rijk der delflioffen. Jammer , dat
de íchrijver omtrent dit alles in geen nader fcheikundig
onderzoek treedt , hetwelk hem voorkwam buiten de palen der Verhandeling te gaan. Ook zijnen bekrooneren
fchijnt dit zoo voorgekomen te zijn; f hoon wij daardoor
veel misíén , hetwelk misfchien cenig licht had kunnen
geven.
De tweede vraag gaat over de eigenfchappen en werking
der zenuwmiddelen, afgeleid uit de kennis van derzelver
beftanddcelen. Met regt noemt de fclhrijver dit vraa„(fiuk
zwaarwigtig , befeliouwt het als een , in weerwil van alwat er over gezegd is , bijna onbekend onderwerp , en
toont , als een man , die met de zaak geheel bekend is
de groots zwarigheden aan, waarmede men hier te kampen heeft. Met regt verwacht de fchrijver hier het meest
van de redenering bij inductie, van de vergelijking der
algemeene fcheikundige wetten met die der bewerktuiging,
zoo verre zij bekend zijn. Minder duidelijk vind ik het,
wanneer hij vervolgens van de verklaring van de gevoeligheid der zenuwen naar werktuigelijk galvanifche wetten , de vergelijking van dezen niet die der bewerktuiging
llraks genoemd, en daarbij dan nog van de leer der affcheidingen en omloop des bloeds fpreekt. Hierdoor wordt
de zaak vrij ingewikkeld; en het is mij voorgekomen,
dat aan de bedoeling der vrage grootendeels voldaan wordt ,
wanneer men de werking der zenuwtnniddelen uit de ken'
nis van derzelver fcheikundige menging opheldert; wanneer men onderzoekt , of men de gelijkfoortige (Ii. v. de'
bedwelmende werking) van fommige geneesmiddelen aan
één of althans één gelijkfoortig beginfel , in die geneesmid-
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middelen aanwezig, moet toefchrijven ; of dat begintel ,
dat bijzonder befianddeel, ftof elijkc, fcheikundige, duidelijk merkbare veranderingen in het geflel achterlaat;
en of men aan die veranderingen, uit vergelijking van
den ziekelijken met den door het geneesmiddel te weeg
gebragten toefland, de genezing nag toefchrijven; in één
woord, of opium, mofchus, of wat het zij, op Gene
dergelijke wijze de gevoeligheid der zenuwen wegneemt,
als de magnefia liet zuur. Onder vele afleidingen over
het zamenflel, den aard, dc werking der zenuwen, de
verfchillende zenuwflelfels , de oorfpronkelijkheid of niet
oorfpronkelijkheid der zenuwkwalen, enz. enz, komt het
mij voor, dat de fchrij ver deze vraagontkennend beantwoordt, de fcheikundige werking der zcnuwmicidelen ,
Benige enkele gevallen uitgezonderd, voor onbewezen
houdt, en de werking derzelven grootendeels naar galvaniiche wetten verklaart. ik geloof niet, dat iemand,
die niet geheel vreemdeling is in de leer der geneesmid
geleerden fclirijver zal-deln,ihtrfpuvaden
vehillen. Denfcheikundige aard en veranderingen dgy
gezonde, zieke en hertellende zenuwen zijn, nog te weinig
bekend. De zwarigheden , welke hij tegen die fcheikundige
werking opwerpt, maken deze ftelling nog onaannemelijker. Veel heeft zeker de befchouwing uit een galvanisch
oogpunt voor zich. Evenwel het gaat te ver , de licht
of zuurplof (welke beide toch niet identisch zijn ?) in de
zenuwen als heerfchend, en dus de waterftof als matige;Zd
aan te nemen. Het is er toch verre van daan , dat zoo
iele matigende zenuwmiddelen waterftofg van aard. zou
zijn. Men kan dit veeleer van eenige hevig opwek -den
middelen s de etherifche oliën b. v. , aanmerken.-kend
En waar wordt die zuurftof in de zenuwen door bewezen? Belangrijke wenken en aanmerkingen bevat voorts
deze afdeeling : over de werking van een vlug beginièl,
en inzonderheid van het blaauwzuur, in de zenuwmid
werking dier hevige-deln;ovrz fcheidn
middelen op zenuwen en fpieren ,. ja op zenuwen van
verfcllillende deden van ons ligehaam , waaronmtretlt s o nr
ry
24 E1;Oz ESC}f. 1823. NO. 1
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M E R I N G reeds zoo veel had verzameld. Maar ik kan
mij niet begrijpen, hoe de íèhrijver, ter nadere verklaring van de werking der zenuwmiddelen en van den aard
hunner vlugge beginfelen, altijd zoo met flikf'of en waterftof in de weer is. Natuuribphistifche grollen en tegenitellingen , welke Bene poos als dwaallichtjes geflikkerd hebben , maar lang zijn uitgegaan ! De fchrijver is
daarmede zoo ingenomen, dat hij zelfs den alkohol en
de metalen eene ftikftoffige bafis geeft. Maar in 't alge
laat hij het aan dergelijke gisfingen niet ontbreken,-men
b. v. het onttrekken van zuur{lof aan de zenuwen, waar -.
uit rust zoude volgen, door de dierlijk-electrifche werkittg; het werken van zink en bismuth-oxyde op die
wijze; fchoon ik dat nog zoo duidelijk niet vind, als
K k A US S. Zij trekken toch de zuurlof niet aan.
Na deze befpiegelingen volgt eene reeks van vragen ,
gistingen, wenken, omtrent den oorfprong en eigenlijken aard der zenuwziekten. Hierin volgt K R A U s s nu
en dan SóMME'ít1NG en SEBASTIAN. Wij vinden
hein echter meest op zijnen hem eigenen weg, waar hij ,
wegens de ingewikkelde voordragt en niet zeer duidelijk
uitkomende orde, moeijelijk is te volgen. Zoo veel is
er uit op te maken , dat wij den aard der zenuwziekten
niet kennen, zelfs niet rept de werking der zenuwen
weten ; dat het dus ook ten uiterfle moeijelijk is , de ei
wijze van werkifig der zenuwmiddelen na te gaan;-genlijk
dat wij echter weten , dat zij niet fcheikundig werken ,
waarfchijnlijk niet f offelijk door de watervaten worden
opgenomen of in 't bloed komen , en zoo op de zenuwen
werken , ten zij zijdelings; dat verfchillende zenuwen,
even als eene bijzondere verfpreiding , invloed , werking,
zoo ook bijzondere geneesmiddelen hebben. Ater tusfchen wordt dan veel gevoegd voor en tegen het zenuwvocht en deszelfs opneming door de watervaten; en
voorts over den zenuwïnvloed, over den azijn in ontitekingachtige zenuwkoortfen, enz. enz. zoo veel gezegd,
dat de draad van het onderzoek telkens afbreekt, en wij
moeite hebben hem weêr te vinden.
Wat,
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Wat, eindelijk, de derde vraag betreft: welke oplet=
tcndheid des kunstoefenaars verdient de toepasftng van
dit een en ander op de geneeswijze? enz. , daaromtrent
vinden wij het gewone vlijtig verzameld en doelmatig te
pas gebragt. Ook dit gedeelte der Verhandeling bevat
vcrfcheidene belangrijke aanmerkingen omtrent de keuze
en het toedienen der verfchillende zc:mwmiddelen, is
ook minder duister, en niet meer orde behandeld, dan,
dc vorige. Aan het einde leeren wij den felhrijver als
voorf'iander van het dierlijk magnetismus kennen.
l)e Nadere Overweging, enz. dient voornamelijk ter wederlegging van liet gevoelen van s 6 ri N E RI N G en s E
B A S T IAN, over den omloop van een zenuwvocht , en
opflorping van hetzelve door de watervaten, hetwelk de
ícliriiver zegt in zijne Verhandeling veel gevolgd te heb
hoewel ons dit niet is gebleken. Voorts bevat liet-ben,
vele, en daaronder vrij gewigtige , bijdrageli ter nadere
kennis van de werking der zenuwmiddelen , in het ver.
haal der proefnemingen, welke, in de laatfle dagen, door
-
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enz. enz. zijn in 't werk gef'eld. De- fehrijver meent
daaruit, in 't bijzonder, te mogen befluiten tot eene ei
dynamisch- galvanifche werking „ van liet zenuwge--genlijk
liel uitgaande, enz.

lltheenfche Brieven, of Briefwisfeling van een' geheimen
Zaakgelastigde des Konings van Perzië te dthene ,.
gedurende den Peloponnerifchen Oorlog , over de Ge
Zeden, Kunflen en Wetenfchappen der Ou--fchiedns,
de Wereld. Uit liet Engelsch vertaald en met 4nnmerkinben voorzien door S T E r N BE R G E N V A N
G o o R. Ijle Deel. Te Leeuwarden, bij Steenbergen
van Goor. 1822. In gr. 8vo. 388 Bl. f 4 - s.8 -:
lë i et genoegen ontvangen wij hier de vertaling van een
werk, hetwelk te weinig bekend was, maar daloor ook
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gelukkig aalt den drom onzer gewone bladvertalers ontfnapt, en in handen van een' kundig' Boekhandelaar ge
hetzelve met oordeel en finaa k niet alleen-valenis,d
vertaald, en met dc aanteekeningen van den vermaarden
Du tfchen I Ioogleeraar J A K o a s verrijkt, maar ook met
zijne eigene aanmerkingen vermeerderd heeft , die een'
wetenswaardigen fehat van toelichtingen en ophelderingen
bijzetten aan een boek, hetwelk wel voornamelijk voor
het groote Publiek , tot eerie aangename bekendmaking
niet een der belangrijl:íte tijdvakken der oude Gefchiedenis , maar tevens ook voor opzettelijke beoefenaars der
Gefchiedkunde, tot herinnering aan vele wetenswaardige
zaken der Oude Wereld, beflemd is. Het bevat, namelijk, eene verdichte briefwisfeling eens Perzirchen Zendelings te Athene, gedurende dien merkwaardigen Pelopontacfifcfien Oorin7, welke den eerílen grond leide.tot liet
verval van dat Grieken lewd, hetwelk zich nog kort te
voren in de Perzifche Oorlogen zoo luisterrijk had onder
bloedige letteren in de Gefchiedenis-fcheidn, mt
de eeuwige waarheid grifte, dat, vooral voor vrije Volken, niets nadeeliger is , dan onderlinge tweedragt.
Het was deze tweedragt, die vooreerst de pas gelaakte
ketenen van het fchoone Grieksch -Azië weder fineedde,
en hetzelve aan Perzië overliet. Het was die zelfde tweedragt, die den anders kleinen en nietsbeduidenden Maceeloniifchera Koning tot de oppermast over het verfcheurde en verzwakte Hellas verhief. Daarenboven levert de
gefclliedenis van dit tijdvak meer op , dan ftaatkundige
lesfen. Het is het tijdvak van den hoogtien bloei der
letteren , kun[Ien en wetenfchappen in Griekenland, van
deszelfs grootre Gefchiedfchrijvers, van \Vijs;eeren als
ANAXAGORAS Cn SOKRATES, van Bouwmeesters
als PHIDIAS, POLYIZLETtJs en PI:AXITELES,
van Schilders als ZE u x r s, van helden en Staatsmannen
als BRAS-IDAS en ALCIBIADES, -- kortom, het
is de Eeuw van P E RI x L ns. Tevens bevond zich het
Pei- i/che Rijk onder A it T AX E It X E s Langhand misfcliien
op het toppunt van luister en magt., en had de nederlaag
-
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van x n It x r s reeds weder herheld. Dit magtige Rijk, met
influiting van 4sJ3'rië, Babylonië en Egypte, wordt dan
ook door de Correspondenten van den Perzifchen Gezant
achtereenvolgens befchreven; zoodat dit werk inderdaad
een tafereel. ophangt , gelijk het belooft, van de Gefchiedenis , Zeden, Kunflen en TVetenfchappen der Oude 11 é .
reld, ten tijde der Perzifclie Monarchij, wanneer men
het Westen (Italië 'en Afrika, en de nog onbefchaafde
verder belegene landen) uitzondert. De Perzif the Gezant
(die echter voor zijne taak niet mag uitkomen) is gelast
met het opfporen van líthene's flaatsregeling, ftaatkunde,
gefteldheid , en de bedoelingen harer beftuurders , ten einde men aan het Hof van Sufla , hetwelk vooreerst onzijdigheid verkiest , daarmede zijn voordeel zou kunnen doen ,
en:, met kennis van zaken, hetzij .een aanzoek om bemiddeling toelaan of afflaan , hetzij zulk een aanbod zelve doen. Dit denkbeeld is niet kwalijk gekozen , hoewel
het misfchien te modern is , en te fijn voor de trage
en trotfche flaatkunde der Oosterfiche Hoven in 't algemeen, en van den groolen Koning in 't bijzonder. Geheel nieuw is echter dit denkbeeld niet : wij herinneren
ons_, eencm Espion Turc en Espion: ChThois dans les conus
de l'Europe te hebben gezien, die ook , op dezelfde wijze, de voornaamfte Europefche Volken,: kwanswijs in
brieven aan de Porte of aan het Hof'vatí Peking, moesten loeren kennen ,. Daarmede wil men echter niet zeggen , dat de Schrijver der Atheenfchc Brieven van genen dit denkbeeld ontleend hebbe. Integendeel : die brieven zijn reeds vrij oud, en werden in •1739 en 1740 door
eeniae Akademievrienden te Gasbridge getleld, kwamen
van 1741 tot 1743 in 't licht, doch niet voor het Puibuck, hetwelk daarvan eerst in 1781 kennis bekwam ; de
Iaattle uitgave was 1798 , 2 deelen , ¢to. Ter fond moet
de vergelijking met de Reizen van desz jongen elm charfis , door den onfterfclijken B A n T x E L U i y, den lezer voor den geest komen ; de IIeer j A It oB s maakt die
vergelijking ook, doch vindt liet onderfcheid daarin, dat
de /lehcenfche Brieven , hoewel in de meeste opzigten ,
, ,
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en ook, in volledigheid van befchrijving, voor den,flnctcharfis moetende onderdoen, denzelven daarentegen overtreffen in omvang van onderwerpen, daar de Perzi rche
(Asfyrifche) en Egyptifcho Oudheden ook onder den kring
dier, behandelde onderwerpen worden getrokken. Doch . er..
is nog een ander oogpunt, waaruit men die twee werken
befchouwen kan. De briefwisfeling is genoegzaam de
voorbereiding tot den fInacharfis, in wiens anders over
heerlijke inleidïng juist de Peloponnefafche Oorlog , gelijk
men weet, het zwakfie en minst in bijzonderheden behandelde gedeelte is. Hiervan geeft, daarentegen, Ic L EA N.D ER, de Perzifche Zendeling, uitvoerige berigten
in dit Deel, en zal dezelve ongetwijfeld in de volgende
voortzetten ; hij voegt hierbij een verflag , zoo wel van
den toehand der flaatkunde en des gemeenen levens, als
der dichtkunst , wijsbegeerte en gefchiedenis te. Athene , in
dit fchitterend tijdvak;, terwijl zijne Correspondenten G oB R Y A s de Perzifche ftaatkunde, H Y D A SP E s en A I'
T A P H E R N E s het hofnieuws van Serfs en Babylon,
s ME I:D i s, de Magiër, den Godsdienst van z o R.oA S T E R, of de leer van licht en duisternis , en o R s AI\I E s, een Perzisch Reiziger, belangrijke zaken over Babylon , Gelukkig Irabié en Egypte, vooral over de Bie
en de oudheden van Thebe, vermelden.
-roglyphen
Men ziet hieruit den rijkdom, van onderwerpen, die
reeds dit eertle Deel (hetwelk de drie ,eerfle jaren van den
PeloponneJifchen Oorlog behelst, eu dus tot even na den
dood van P E R I K L E S 1oopt j in zich bevat , en zal de
waarde des werks genoegzaam befeffen , wanneer wij dur
verzekeren , dat hetzelve in Benen zeer befchaafden-ven
flijl, bevallig voorgedragen, en met belangrijke Noten
der beide Vertalers verrijkt is , x waarin onder anderen van
de latere ontdekkingen der Geleerden, gebruik is gemaakt ,
om een en ander, hetwelk men in 1740 nog op goed ge.
loof aannam , wat nader te ontwikkelen of te betwijfelen.
Doch , bij alle deze voortreffelijkheden , heeft het boek
toch ook, naar ons inzien, gebreken van, belang. Wij
hebben één derzelven reeds aangeftipt, dat het een te
mo
,

:

ATIIEENSCHE SRiEVErf.

23

9nodetn aanzien heeft (i), en dat dus de fictie, die de
Schrijvers in hunne voorrede den Iezer zoeken diets te
maken, alsof het te Fetz in de boekerij des Keizersvan Mar. okko in eene Spaanfc%e vertaling van een oud Perzisch
handfchrift zou gevonden zijn , al dadelijk in 't oog loopt.
(Wij begrijpen over 't ge'.ieel niet , waarom de Schrijvers,
en meer anderen , zich van dergeliji c aardigheden bedienen, die toch altijd uitkomen.` Ten andere is K L E A ND E R, de naam van den Zendeling , een volkomen Griekfe/ic naam , gelijk elk weet ; en nog ►ans komt hij voor als
een Perziaan en uitfluitend aanbidder van 0 R 0 rI A sD E S , hetwelk , in den geest der Oudheid , volkomen
tegenflrijdig is. En het ichijnt nogtans, dat de Schrijvers den naam van. x L E A N I) E R niet bij toeval of ver.
gistïng gegeven hebben ; want ook deszelfs broeder heeft
een' Griel fchen naam , H I P P IA s,, (welbekend uit P I, Afi o en w s r L A N D) en is een koopman te Ephefus , (hoewel hij zich nu en dan ook te -Ekbatana ophoudt; zie
den IXden, vergeleken niet den XXXIIIften Brief, bl.
242.) Dit nu rust waarfchijnlijk op het denkbeeld, dat
Ephefus destijds eene aan Perzië onderhoorige fad was ,
gelijk R L F. AN D E it, en ook H I P P i AS, zie bij herha
onderdanen des grooten Konings noemen; hoewel-ling
zij ook dan nog, als. Grieken, noch o It 0 MA S DE s al.
leen hadden kunnen aanbidden, noch zich over den flag
bij Marathon dus uitdrukken : (bl. 2152.) Het levendige
tafereel van de vlagt en nederlaag onzer legerbenden moet
eiken getrouwen onderdaan van onzen grooten Monarch
met verontwaardiging en weemoed vervullen. Dat denk
echter buitendien verkeerd.. In den Vrede , door-beldis
e z M 0 N,. na herhaalde overwinningen op de. Perzen, gefloten, moest de groote Koning bewilligen , altijd een
fladiuns verre van de zee af te blijven, en alle Griekfche
fe:

(*) B. v. op bl. 'I I wordt gezegd: In het aan u gezon.
Jeu pakket zult gij een' brief aan G o B R v A s gevonden heb
enz. In dit oogenblik was de Schrijver zekerlijk met-ben,
zijne ziel niet in de Oudheid 't' buis.
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Reden langs dezelve in vrijheid te dellen. Ephefus in het
bijzonder bleef dan ook aan eigene wetten onderworpen ,
hoewel het in den Peloponnefifchen Oorlog niet onzijdig
kon blijven, maar het hoofdkwartier werd der Spartaan fche bevelhebbers LYSANc)ER en 4GES1LAUs. (Zie
r L U T A It C H. in Ci,mon, Lyfai7der en 4gefslaus.) Eerst
door den fchandelijken Vrede van AR T EL A D A S, na
den Pelopor^nefifchen Oorlog, gaven de Spartanen, destijds Heeren van Griekenland, de Aziatifche lieden, onder anderen ook Ephefus , aan de Perzen terug. Het was
dus juist vrij in het tijdvak, waarover hier gehandeld
wordt; een koopman van Ephefus en deszelfs broeder
waren dus geene onderdanen van Per,aiJ, laat than Perxianen van gezindheid en godsdienstige denkwijze. De
Baktriaan 0 x s A N E s fpreekt ook, bij gelegenheid der
vermelding van de 4rabifche Myrrhe, aan de Griekfche
fabel van M Y R R H A. Wat wist een man uit Baktra
van M Y R R H A? De Kamerling H Y n' A s e E s zendt aan
K LE AND E R 000 dariken , (goudflukken , zie bl.
227) om die aan Griek/die kunst, handbeelden van r x i-D i A s, of fchilderflukken van 2 E u x t s, te belleden.
Doch het is bekend, dat de Perzen geheel niet nieuwsgierig naar Griekfche kunst waren. De Vertaler, daarentegen, verbetert zijnen Schrijver wel eens zonder reden. Op bl. 3 37 laat , „ dat n í• 1 o D a T u s zijn ver,, haal begint met de gefchiedenis van it A t n AU t. E s en
c Y n us, en hetzelve vervolgt tot na den flag bij My,, kale, tegen het einde van x ER x a s regering , bevat
tonde dus een tijdvak van i 20 jaren ," namelijk van-„
c Y R u s, en dan is het volkomen juist. IZ R E s u s toch
werd in het Ode jaar der LVII Olynapiarde' (547óór C.
G.) gevangen, vanwaar eigenlijk de Gefchiedenis van
J 1 E R o DO T U S gezegd kan worden een begin te nemen
(al het andere is flechts inleiding); en z E n x E S werd,
volgens fommigen, kort vóór het uitbreken van, den Pcloponnefifclzen Oorlog, dus omflreeks 0lymp. LXXVII.
(429 vóóí C. G.)omgebragt; of, zoo men de Gefchie-

denis van HERn O D O T U S met de
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wil doen beginnen, (562 vóór C. G.) en dan het meer
waarfchijnlijke gevoelen omhelst, dat x E Iz xE s r6 jaren na
de terugkomst uit Griekenland vermoord is , (464 vóór C.
G.) zoo verfchilt ook dit slechts weinig van de 120 jaren in
den tekst. Doch de Vertaler zegt : „ Mijns oordeels moet
» het 23o --240 jaren zijn: immers was dit het tijdperk van
» CS? It u S tot E x X E S." Wij begrijpen niet, hoc de Heer
STEENBERGEN VAN Go 0R dit rekent. — Nog merken
wij eenige kleine onachtzaamheden, of misfchien drukfouten,
op , zoo als bl. 292: Toen ik u eenige nor/glen over de Griek
Dichters en Gefchied/chrijvers beloofde , begon Ik deceive,-fche
griet zonder reden, wet de laatstgenoemden, Dit moet, blij
volgende , zijn : roet de eerstgenoemden. Op bl. 84-kensht
flaat tweemaal poedroi voor Protdroi. Op bi, tgt lezen wij
befieken , op bl. 381 ontefloken , voor omkoopen , niet omgekocht. Uit het ,i:rrgelscle l Maar de Vertaler heeft de overzet
4 tt o13 s zekerlijk daarbij nagezien, en zoo is hem-tingvaj
.dit ontfnapt. Op bi. i6, reg. 17, Raat Athene voor Attika. Doch alle deze feilen zijn gering , en doen niets af
omtrent de waarde van het boek , hetwelk wij onzen L'ezeren met alle ruimte aanbevelen.

x

Merkwaardige Yoorbeeldett uit de hedendaagfche lijfjirafelijke
Regtspleging, ten betooge van de noodzakelijkheid der vereen/ging van de tweederlei flelfels van regt te [preken,
ep gemoedelijke overtuiging eia regterlijk bewijs. Door Mr.
C. J. Vi N u E v s n EN, 3 z. Regter ter Inflructie bij de
Regtbank von Eer //em .4an1ég te Breda. Te Breda, bij
W. van Bergen en Comp, 18,a. In gr. avo. 343 Bi. /3-:-:

Niemand zal ontkennen, dat de bier gegevene voorbeeldera
inderdaad merkwaardig zijn , en menig lezer zal zoo wel als
wij gevoeld hebben , met huivering gevoeld hebben , dat het
vrijfpreken van eenen fchuldigen, en helaas! ook liet ver
alhoewel wij hopen eenti-ordelnva fchudige,
zeldzaamheid, echter geene onmogelijkheid is, al is het regterlijk vonnis dan ook in handen van kundige en gemoede-.
lijke regters. Het wetboek, dat ook hier te lande rigtfnoet
is, geeft tegen het een of ander, voelen wij , geenen genoegzamen waarborg ; en de kreet van ons en anderen zou
te dezen aleer luide zijn , indien niet de overtuiging , dat
niets
B ,g
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niets volmaakt kan zijn onder de zon, en liet hoogst volkomene zelfs in dezen eene onmogelijkheid is , en vooral ook
het uitzigt op nabijzijnde verandering en verbetering , en een
volkomen vertrouwen in het bijzonder op het doorzigt en
de goedheid van onzen Koning, en op de kunde en eerlijk
een aantal vaderlandfche mannen in dit vak , ons-heidvan
moed en hoop gaf. Recenfent is geen regtsgeleerde van profeslie; zijn omgang, echter, met de zoodanigen maakte
hein meermalen oorgetuige van het beredeneren en toetfen
van zoo menig ca/us dabilis , en alzoo was hij minder bevreemd hier nu facta vermeld te vinden, die , he fterk dan
ook, hoegenaamd geene onwaarfchijnlijkheid hebben; terwijl
bij zich veel fierkere nog gemakkelijk onder de mogelijkheden voorstellen kon. Niemand zal het den burger, wiens
goed, eer en leven van eene regterlijke uitfpraak kunnen afhangen, ten kwade duiden, dat hij met befcheidenheid opmerkzaam maakt op onvolkomenheden in een wetboek , die. hij
meent dat voor verbetering vatbaar zijn ; en vooral voegt het
eenen regtsgeleerde van beroep , en eenen man als dezen
fchrijver, wegens zijne relatie tot de behandeling der regtspleging, in een tijdpip, dat gegronde hoop op verbetering
opwekt: voor eenen bevoegden fpreker is het bijna misdaad
te zwijgen, en wij hopen, dat het bekende: fronte capillata
eet, nog menigen waardigen regtsgeleerde mede zal opwekken,
Vat de fchrijver, als groote onvolkomenheid in het tegen
wetboek, bijzonder op het oog heeft,-wordigljftaek
kan men reeds op den titel zien. Beide de ftelfels hebben
hunne gebreken, onder welke wij aan gevaar zijn of waren
blootgef'celd , zoo toen het eene , als nu , daar het andere te
zeer uitfluitend heerfchend was of is in zijn oog. Hij wenscht
beiden beter vereenigd , en het laatfte door het eerfte beter
beperkt en gewijzigd. Wij moeten met hem inftemmen;
maar gevoelen zeer, dat het gebrek gemakkelijker aan te wijzen is, dan de verbetering. De vroegere ondervinding, echter, kan en moet leerzaam zijn; en daarom houden wij de
vermelding der daadzaken, uit welke liet gebrek kennelijk
blijken kan, van de heilzaamflefirekking. Het zijn daadzaken,
die de fchrijver hier opgeeft. Waar hij een weinig verfiert ,
geeft hij dit zelf op ; en zoodanige vertering is hier geenszins r.adeelig, daar alzoo het gebrekkige beter nog uitkomt,
en de mogelijkheid alleen reeds verbetering dringend vordert.
Wij meeren den lezer geenen ondienst te doen, met de
hier
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hier gegevene verhalen kort en hoofdzakelijk aan te flippen.
Wij melden vooraf, dat alles hier behandeld werd voor bevoegde regtbanken en door zeer eerlijke en gemoedelijke
regters.
J o SE p H S A L M O N, of het fagtoffer der wraak, een ,
wat de hoofdpunten betreft, verdicht verhaal, is bewijs,
hoe de onfchuldige veroordeeld worden kan, wanneer de
uitfpraak van fchuld volftrekt onbepaald , en in elk geval',
afhangen moet van de overtuiging van den regter. De vol
werd, ingevolge regterlijk von--Itrekonfchuldig,bavm
nis , tot geefeling en tuchthuisttraf gedoemd. B;1 de lezing
van de daadzaken en den loop van het regtsgeding voelt
arren, dat de overtuiging des regters bijna niet anders dan den
man fchuldig houden kon. booswichten, den man vijandig,
hadden hem aangegeven als hunnen medeptigtige. Toen deze,
na geëindigde firaf, hunne kwaadaardige leugen vrijwillig erkenden, en daarop nu ook 's mans onfchuld volkomen blijken
kon, had de man zijne geefeling en eenige jaren tuchthuis
weg; zijne vrouw was in ellende geftorven; zijne kinde--liraf
ren waren in ongeluk, en zijne broodwinning te niet. Nit
zou men toch dadelijk ontflag, .herftel van eer, en ruime
fehavergoeding verwacht hebben ! Maar hierin bedriegt men
zich: het eens geflagen vonnis houdt, volgens het Franfche
wetboek, volle kracht. Dat wetboek fprak ook de valfche
befchuldigers van J o s E r n S A L n'1 0 N vrij van alle ftraf.
Gelukkig nog voor den geheel onregtvaardig gegeefelden en
tot tuchthuisstraf veroordeelden man, dat hij nu aan den
Koning NB. gratie vragen kon; hij kreeg dan nu ook GRAziE , en kon daarmede naar huis gaan; want er befïaac bij
het tegenwoordig (kostelijk? of verfoeijelijk?) wetboek geene magi, om een eens gelagen vonnis te vernietigen, al
blijkt het ook naderhand zonneklaar, dat de onfchuld door
zoodanig vonnis veroordeeld is.
JAN M., of de befchuldigde van brandjlichting, was werkelijk fchuldig aan branditichring, en na zijne vrijfpraak
bleek dit duidelijk; maar die ontdekking kwam te laat: want
de wet laat niet toe, dat, hoe duidelijk de fchuld daarna
ook moge blijken , een eens vrijgefproken beklaagde, om dezelfde zaak , andermaal gemoeid woede.
De Linnenwever J A N B A P T I ST en zijne vrouw werden beiden veroordeeld op gemoedelijke overtuiging van den
regter, en hun terughouden van klagt bij het ondergaan hun ner
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ner ftraf is het éénige , wat het vermoeden opwekt, dat zij
zich fchuldig gevoeld hebben. Bij de lezing van het geval
en de behandeling wordt men innerlijk overtuigd , dat zij
zeer wel hadden kunnen onfchuldig zijn.
MAR IJ N W. en P I E T E R M. , of, eene en dezelfde misdaad, in den eersen dader zwaar, en in den anderen niet geJiraft , is het opfchrift van het vierde verhaal. Beide deze
boosdoeners hadden zich te zamen fchuldig gemaakt aan huis
dieverij en mishandeling. Op den eerften viel Hechts-brak,
cje verdenking , en de doodilraf werd tegen hem geëischr.
Niet fchuldig, was echter de uitfpraak van den regter. Zijn
medepligtige , DIETER Ni. bragt naderhand zijne vrouw om
bet leven, en geraakte hierom in handen der Justitie. Te
dezer gelegenheid kwam het toevallig uit, dat hij de boven
misdaad met 'DIARIJN W. had gepleegd; maar de-gemld
laatstgenoemde was door de vroegere vrijfpraak volkomen gedekt. PIETER m. onderging de welverdiende doodflraf;
maar MA RIJN w.. was buiten het bereik der wet, en had nog
de onbefchaamdheid, een' der beftolenen, die niet zwijgen
kon, als lasteraar te vervolgen, hetwelk voor dezen, hoewel
geen zware , (van wege de innerlijke overtuiging des regters)
evenwel toch eenige ftraf ten gevolge had.
FRANS , of de onwillige mantag en de moedwillige verwonding, is het taatfie verhaal. De eisch tegen F RANN S wegens de eerstgenoemde misdaad was flreng; doch deuitfpraak
der Jury was: fckuldig aan manj'lag; maar het blijkt niet,
dat deze moedwillig was. Nu was de firaf dan ook flechts
correctioneel, en be(iond in twee jaren gevangenis, eene boete van 600 franks, en de kosten van het proces. Natuurlijk
dacht FRANS er nog gemakkelijker af te komen, toen hij
naderhand zijne fliefdochter (op welker eer het onmensch het
had- toegelegd) zwaar had gewond, omdat deze er echter het
leven had afgebragt en flechts verminkt was , maar voor ham
denárbeid niet volkomen ongefchikt. Doch hij bedroog zich ;
bij werd regtmatig verwezen tot geefeling en tien jaren tuchthuisllraf. Maar dit vonnis was de uitfpraak van vaste regters, daar, finds de bevrijding van ons vaderland van vreemde overheerfching, de instelling der Jury (it Dec. 1813)
was afgefchaft. En welk vaderlander juicht deze affchaffing
niet toe, als hij zich herinnert, hoe de gezworenen, gedurende hunne beraadflaging, door welgewapende gendarmes be.
waakt werden, opdat zelfs geen oogenblik iemand hun toe_
fpre,
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(preken mogt ; en dat wel om voor te homeij , dat NB. de
cnzwoRENEN niet zouden tinorden omgekocht ! Welk eene
vooronderfieIling van mogelijkheid! hoe affchuwelijk! Maar,
zoo wilde liet N A P or. E ON ! zoo wilden het de Fran fchen !
Zoo als de waard is, zegt het fpreekwoord wel te regc,

vertrouw/ hij zijne gasten.
Het werk is zeer goed gefchreven , en wordt met genoegen
en aanhoudende belangl elling voorzeker gelezen.

De Gefchiedenis van Spanje, federt de uitvaardiging der
nieuwe Conflitutie door de Cortes, in het jaar i8í2, tot op
de plegtige bekrachtiging van dezelve door den Koning, in
liet jaar [ 820. Door Dr. C. V E N T o R t N i. Uit het Hoogdie/tick. Ilde Deel. Te Amflerdaiu, bij Visfer en Comp
5322. In gr. 8vo. 330 Bl. f 3 _ 6 - :
fchrijven deze beoordeeling op het oogenblik , dat ge•
heel Europa in gefpannene verwachting den uitfiag van het
Congres van Verona te gemoet ziet; dat elk, wien de onfchendbare regten der volken ter harte gaan , elk, wiens onbedorven hart nog gloeit voor deugd en menfche[iliefde,
voor de jammeren beeft, waarin de dweepzieke Franfche An,
tiliberalen hun eigen vaderland en Spanje dreigen te ftorten.
Misfchien is, wanneer dit gefchrijf in het openbaar verfchijnt, het pleit tusfchen Oorlog en Vrede reeds heflist, de
firijd tusfchen de duisternis en het licht reeds begonnen.
Doch , het zij zoo het wil , wij vreezen niet voor den uit_
flag. De algoede Voorzienigheid bekreunt zich weinig aan de
dwaze beraadslagingen der menfchenkinderen, wier heil Zij
onafgebroken bevordert. Aan Hare voorzorg alleen is Spanje
het verfchuldigd, dat het eindelijk de kluisters van het despotismus verbrak, en uit den nacht der verlaging en der on.
wetendheid te voorfchijn trad. Wij gelooven dit vastelijk; en
zouden wij dan nog twijfelen, of God liet begonnen werk
voltooijen, en eene omwenteling, die eiken braven verfhen.
gen moet, verder bevestigen zal? Ja, al bepaalden wij ons
geheelenal tot menfchelijke berekeningen , gegrond op den
geest der natie , die hare regten tegen de voorbeeldelooze
willekeur harer naburen zal moeten verdedigen , ook dan zijn
wij gerust. Het is waar, de flrijd kan hardnekkig en langdurig zijn, en Europa f roomen bloeds kosten ; maar hij eindigt
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digt zeker nimmer ten nedeele eener natie, die eene gematig.
de vrijheid boven de dwingelandij heeft verkozen, die deze
vrijheid met het hoogte regt verworven en door geene en hele daad val] geweld heeft bezoedeld, maar met rustigheid
handhaaft. Zoo iemand onzer landgenooten (want ook in
ons vaderland ontbreekt liet niet aan lieden, die den boozen
Genius van liet antiliberalismus huldigen) nog vooroordeelen
koestert tegen de Spaanfche natie en hare regten, hij bedenke
het bedaard , echt liberaal en vergevingsgezind gedrag der
Cortes federt de omwenteling, en leze en herleze de gefchiedenls der dwingelandij van F ER DI N n ND VII, en de daaruit
voortgevloeide vestiging der Spaanfche vrijheid, bij VENT UR I N I ; en blijft hij dan nog hardnekkig, dan voelen wij ons
gedrongen niet den Schrijver bI. 276 uit te roepen: Maar

twisten wij niet riet dezulken, die nimmer te verbeteren zijn,
die, hoewel oogen hebbende om te zien , echter niet opmerken , en ooren hebbende om te hooren, evenwel niet veiPaan ! —
Dan , ter zake. Ons gefchokt gevoel , dat zich bij het zien
van zoo veel dwaasheid en onregtvaardigheid niet laat bedwingen, en thans nog ,neer is opgewekt door de herinneringen, die de lezing van V E N T U RI N I's belangrijk gefchrift
bij ons heeft doen geboren worden, zou ons bijna wel doen
vergeten , dat wij aan onze Lezers een verflag van liet boek
verfchuldigd zijn.
Men zal zich herinneren , dat het eerfie Deel zich in twee
Hoofdftukken fplitfte, waarvan liet eerfie ons de uitvaardiging
der Conftitutie en den firijd voor de onafhankelijkheid van
het Schiereiland afmaalde, het andere de terugkomst van
FE RD I N A ND en de eerfie Rappen tot herstelling van het
despotismus befchreef. De voltooijing van dit gedrogtelijk
Schrikbewind vindt men ontwikkeld in de eerfie helft des
tweeden Deels onder de volgende rubrieken : Voleindigd fchrlk.

bewind der willekeurige heerfchappij in Spanje. Schandelijk
gedrag der priesters en monniken. 6'reesfelijk herlevende raagt
der Inkwifrtie. Mislukking van al de maatregelen, door de
regering, tot lee/ging van drn alg'meenen nood, in het werk
gefield. Afwisfeling van gunflelingen ; 's Konings fombere lui men en beklagelijke toefiand. Regeringloosheid in al de provinci n; aan/lekende ziekten, en Brei;ende voorteekenen eener
nabijzijnde omwenteling. Wij noodigen elk, die het despotismus lief heeft , op her dringendst uit , dit tafereel eens met
aandacht te befchouwen. Zoo hij niet geheel verftokt is,
zal

GESCHIEDE \IS VAN SPANJE.

jY

zai hij toch wel moeten toettemmen, dat, bij zulk eerre alge
ellende, elke verandering van zaken,-menduloz
laat ftaatn eerre zoo bedaarde en gematigde, eerre waarachtige
verbetering was. Deze omwenteling wordt ons in de volgen
orde in het laatfte Hoofdituk voorgedragen: De groote-de
outknooping. Opfland der expeditie - troepen bij Kadix. hruchtelooze pogingen om het oproer te dempen. tllgemeene Con/lítutie - kreet. Toegevendheid des Konings. Gruweltooneelen en
tegen/land der aterlingen. Nieuw regeringsflelfel. Bijeenkomst
der Cortes. De Koning legt den eed op de ffaatsregeling af.
Slotfont en blik op de toekomst. Het doet ons leed, dat de

aard des verhaals ons het geven van een doorloopend en aan
verflag minder toelaat. Doch het zou misfchien-engfchakld
niet eens goed zijn, dat wij het geven konden. Men zonde
ons dan zoo ligt van partijdigheid befehuldigen, en zelfs de
fchijn dier ondeugd is ons hatelijk. Bovendien moet men het
zamenweeffel der dwingelandij en der dwaasheid geheel en
naauwkeurig kunnen overzien, om het naar waarde te ver
te hefpotten. Men moet de oorzaken en den-foeijn—
voortgang der omwenteling in alles kunnen nagaan , om dezelve , zoo als zij het verdient, toe te juichen. W. wenfchen dus, dat ieder dit Deel, gelijk het vorige, met aan
er het gewenschte nut uit trekke; en wij be--dachtlez,n
palen ons tot de volgende proeve der dwaasheden en geweldenarijen, waaraan het vorig Gouvernement zich fehuldig
slaakte: Niettegenflaande dit alles (de ltilftand van den han
nijverheid) fchreef de regering eerre buitengewone-deln

belasting van 16o mill. realen uit, en deed eene geldleening
van So mill. realen onder de zee/leden verdeelen , waarvan
Kadix alleen 17 opbrengen moest. De wijze, waarop deze leering geheven werd, was geheel in den Ooster fchen finaak. Aan
de kamer van koophandel te Kadix werd bevel gegeven , om
de fans bijeen te brengen. De burgerlijke Gouverneur riep de
kooplieden op , en vertoonde kun dit bevel. Zenige dagen daar
drong de militaire Gouverneur op de uitvoering aan , ver.-na
deelde, naeer eigendunkelijke fchatting van elks vermogen, de
op te brengene fonzmen onder de kooplieden , en gaf het in
hunne keus, of zij geld fchafen of liever naar de gevangenis
wandelen wilden.
Waarlijk, die dit leest, zal even min kunnen gelooven , dat
de Europefche ítaatsmannen er aan denken, om deze orde
(of liever wanorde) van zaken regtulreeks of zijdelings te
her-
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herdellen, als hij van het confequent gedrag van het Rnsfsch
of Parijsch kabinet verwachten kan , dat zij eene Conftitutie
zullen trachten omver te werpen, die zij beiden plegtig heb
goedgekeurd ; het laatfte door eene gelukwenfching aan-ben
F E R D I NA N D VII, toen hij in het jaar i8^o de Conflitutie
bekrachtigde ; het eenre door een verbond, in het jaar 1812
gefloten, niet de Spaanfche Cortes, waarin onder anderen deze zinfnede voorkomt : Zijne Majesteit de Keizer aller Rus-

fen erkent de wettigheid der algemeene en buitengewone Corzes, welke zich tegenwoordig in Spanje hebben gevormd, als..
snede die der Conflitutie , welke door hen is ontworpen en aangenomen geworden. (Zie D. '1, bl. 48 en volg. D. II, bi. 310.)

Reizen naar Ijs/and en de Bafrnsbaai , de laatjle gedaan ter
ontdekking van eene, doorvaart ten Noordwesten van Groenland, in den jare 1818, door J 0 Is N R 0 S S. Naar de
Hoogduitfche uitgave van Dr. W. U A R N I s cx. Met Platen en Bene Kaart. Te 'sGraverihage, bij W. K. Mandemaker. 1821. In gr. 8vo. XII en 289 Bi. f 3 •• q, -

De eerste dezer Reizen is gedaan door den Schotfchen Ba

5.1 A C 1, E N Z I E, Prefident van de natuurkundige afdee.-ronet
ling der Koninklijke Maatfchappij , en Viceprefident van het
astronomisch Inftituut te Edinburg.
IJsla nd vertoont zich van verre gelijk eene zeer uitgebreide
keten van hooge, met fneeuw bedekte bergen. De visfchers,
die bij de reizigers aan boord kwamen, hadden fchapenvach.
ten aan. In het noordelijk gedeelte van IJsland dragen de
inwoners zeehondenvellen niet kappen, linnen wambuis en
broek tot onderkleederen, en fchoenen van ongelooid zeehondenvel. De hoofditad van IJsland, Reikiavik, maakt, uit
zee te zien, eene ellendige vertooning; maar de haven is
goed en veilig. Alle de huizen , kerk en gevangenis uitgezonderd, zijn van hout, en van buiten met een mengfel van
teer en roode aarde befineerd. De kerk is groot, doch bouwvallig. De [had bevat 50o zielen. De kleeding der vrouwen
op IJsland komt den vreemdeling allerwonderlijkst voor;
doch het kenmerk van rijkdom en welgelleldheid is in dezelve te vinden. De maaltijd bij den geheimen Staatsraad 01. A '
S T E r U E N S ON , op het eiland l ïdae , cone halve naijl van

Rel-
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var. Reikiai'ik, was overvloedig, inzonderheid ook aan drinken. De Paste or van Reil, iavik, S I G U RD S ON, daarentegen, woonde fleciit , en had een inkomen van Ico daalders
jaarlijks, dat nog onregelmatig betaald werd; maar de Bis
fchop, G U R va n n L I N was zeer goed gehuisvest, en el:I
gevoelig, geleerd en openhartig man, die zeer goed Lat ij n
fprak. Daar zijn zes Doctoren op LIsland, de cene uit e
ílrektheid van 8o—ioo uren te bedienen hebben, en , indien
zij geen traktement hadden , niet zouden kunnen leven ; en
er heerfchen dikwerf ziekten op liet eiland, die vele menfchen wegrapen. Huidziekten zijn algemeen, en er beflaan
drie ziekenhuizen voor ongeneeslijke kwalen. De vrouwen
van Reikiai'ik wasfchen en koken in eeue heete bron digt bij
de find, en op zekere dagen in Junij baden alle meisjes alit
de nabuurfchap zich in een' laauwwarmen vijver, die zich
hier bevindt. Muzijk en dans zijn niet aanlokkelijk.
De goudbren ;ende (beek heet waarfchijnlijk zoo wegens
de rijke visfcherij. Daar is maar ééne fchool op het eiland,
waarin Latijn, lezen, fchrijven, een weinig Grieksch en
I Iebreeuwsch wordt onderwezen, en de noodige kundigheden
ter Bijbelverklaring aangeleerd worden, benevens Deenfche
taal, gefchiedenis, cijferkunst , aardrijkskunde , en , door de
genen , die geestelijken willen worden , iets van de kerkelijke geschiedenis. Naar evenredigheid van den (laat van onderwijs en den toeftand der geestelijken, vindt op IJsland
veel verflandsbefchaving plaats. I,Tsland wordt geheel door
onderaardsch vuur doorwoeld ; vandaar de kokende bron
nen en alom fporen van uitbarflingen. Eene I,7slandfcke
pachthoeve heeft veel van eene Zwitferfcize landhut, en het
leven in dezelve is des winters zeer eenvoudig. In LTsl ;nd
worden de fchapen niet gefchoren , maar geplukt. De muren der huizen zijn van turf, en de huizen zelve ongemeen
bedompt en onrein. Het reizen is in den winter in I,7slnrnd
zeer gevaarlijk; daarom doet de IJslander, wanneer hij van
buis gaat, eerst een reisgebed , en reist dan menigmaal 8o—
loo uren ver luidden door de fneeuw, die de kloven bedekt,
en in eene gedurige duisternis ; want in Februarij is het des
daags Hechts korten tijd eenigzins licht ; en deze reizen gefchieden om de vischvangst. De eiderganzen, wier dons
uit hare nesten 3—} maal wordt weggenomen , zijn voor
IJsland van belang en in den broedjd zeer snak, omdat zij
alsdan niet mogen gedood worden. De iagt op de meeuwen
is
c
msosEcescIx. I8°3. No• I.
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Planten en inieccen zijn er op !Jilaorl

is Z'er gevaarlijk.
Weinige.

De re:zigeTS trekken naar liet Noordwesten , en komen aan
de overzijde van Bene bogt, aan den voet van eengin berg,
iconir alles groen , en geen fpoor van ondcraardsch vuur is.
De Pastoor s e u r, B e It flond daar reeds 24 jaren op een
trak,ement van 30 daalders, en genot van een tuk land voor
kocijcn en fchapen. Uit twee huwelijken waren hem 24 kinderen geboren. Hij had de naauwkeurigtte kennis van de
leden zijner 4 mijlen lang en e breed wonende gemeente,
tot in alle huisfelijke bijzonderheden toe. Het kerkelijke is
in ITsland, niettegenflaande de fchijnbare uiterlijke armoede

-

dar kerken en derzelver bedienaars, goed ingerigt, en de

I s aneder zeer godsdienIhg. Bij .den Opperrigter S Tu rnE Ns ON te Vidloe ten maaltijd, bedienden de vrouw en de meisjes
de tafel , maar aten niet mede; wordende de vrouwen op LIsB^ar;d in zekeren zin als dienstmaagden befchouwd. Er wordt
weinig gedrukt , omdat ieder fchrijver zijn werk vóór den
druk aan eengin boekbeoordeelaar, van regeringswege aangehield , moet onderwerpen , die naar welgevallen uitfchrapt ; tervijl de fchrij vers van oordeel zijn, dat niemand hun werk
verminken mag. In verfcheidene deden van Ilsland, bijzonder aan de noordelijke en westelijke kusten, maakt de haai
voorname bezigheid uit. De zondag begint-visfcherjn
bij de /.Islanders zaturdagsavonds ten 6 ure, en de bezigheden worden zondags op dien zelfden tijd hervat.
Belangrijk is de beCchrijving van de groote Geifer -bron en
van de kleinere, met Bene onmetelijke kracht en ontzettend
gedruisch kokend lieete kolommen waters opwerpende. Het
binnentle gedeelte van Llsland , eerre landflreek van omtrent
i000 vierkante mijlen , is eene fchrikkeljke, onherbergzame
woestijn, zonder Bene eenige menfchelijke woning ; want alleen de landen aan de kusten worden bewoond. De vier
noordelijke landttreken bevatten gezamenlijk te000 inwoners.
Ontzettend zijn de uitbarílingen van onderaardsch vuur,
en geen land ter wereld is er meer mede bezocht dan IJsland.
De reizigers komen van hunnen togt'door IJsland te Reikiwik
terug, en ontvangen vele blijken van liefde en vriendfchap;
betuigende heeds aan een rustig en vergenoegd volk te zullen
denken ,bij hetwelk eenvoudigheid en matigheid nog heerfchen ,
dat niet de-zelfs zorg voor den wintervoorraad die voor de ziel
ver-
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verbindt, welks geestelijken ware herders hunner kudden zijn;
en welks gastvrijheid zoo groot is als deszel! s behoefte.
Dit reisverhaal wordt befioten met een gefchiedkundigg overzigt nopens de eerfie bevolking, afgodendienst , invoering
van het Christendom , wetenfchappelijke befc'.having , en verdere lotgevallen van LTsland.
Het tweede dezer Reisverhalen wordt voorafgegaan door
eene zeer belangrijke inleiding, behelzende de gefchiedenis
van Groenland, van deszelfs eerfle ontdekking af aan. Meti
bewondert daarin den ijver en liet gedold der eerfte bekeerders , die ,J onder andere moeijelijkheden, te doen hadden met
de onverfchilligheid der Groenlanders , welke niets meer bettiigden noodig te hebben dan zeehonden en gezondheid, eti
in geen eeuwig paradijs wilden zijn, waar geene zeehonden
waren. Ten Ho tte meldt deze inleiding alle de reizen , dle er
gedaan zijn , om eenen noordwestelijker doortoga te vinden,
tot op die, welke hier vervolgens befchreven wordy.
De Sietlandfche eilanden hebben een verfchrikkelijk, rots.
àehtig aanzien ; maar zijn niet misdeeld van vruchten en vee.
Zij zij" 40 in getal, waarvan 3o bewoond worden, en e3000
nienfchen bevatten , waarvan er jaarlijks 1500 op de Groen-'
L^rr^IJc.rre walvischvanlst uitgaan.
De godsdienstoefening wordt op de fchepen door den I{apitein voorgefcaàn , en hij deelt zelfs geestelijke boeken uit. -Onbegrijpelijk is de indruk , welken de ijsbergen, wanneer
eten ze nadert, maken, bij elke beweging van het •I'chip van
gedaante veranderende , en , onder het aannemen van de fchoonte kleuren des regenboogs , zich vertoonende als eene verf}ijfde, ijskoude wereld, zonder leven. — Uitvoerig berigt aan•
gaande de robben. — Een klein Deensch eiablisfement was
door baldadige Engelfche matrozen afgebrand. --- Onderfcheid
tusfchen de mans- en vrouwenbooten bij de Croenldnders;
en bc£èhri;jving van derzelver tenten. — De lampen verlichten en verwarmen de woning tevens, en tegelijk wordt de
pot er boven gekookt. — De Groenlanders eten het ingewand
van kleine dieren , zonder er iets anders aan te doen , dan
het een weifiig tusfchen de vingeren te hebben uitgedrukt.
Verfche en halfgebroeide eijeren worden des winters met be.
ziën , ftelen van engelwortel en traan in eenen zak van zeehondenvel ingemaakt , om tot eene winterverkwikking te dienen. — Natuurgefchiedkundige befchouwing van den walvisch.
Na een groot gevaar in het ijs te zijn ontkomen, ontdek Ca
teg
-
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ten de fchepen een woest, doch voormaals bewoond eiland. —
Zonderlinge verkeering met eenige Eskimoos. — Befchrijving
van den eenhoornvisch. — Verfcheidene honden, die de 11eden der inboorlingen trekken, hebben hun eene oog door de
zweepslagen verloren. -- De inboorlingen, wat gemeenzamer
met de fchepelingen geworden, worden tevens lastig met
bedelen en ílelen. - De Groenlander is eer door zachtheid
dan door hardheid 'te bewegen; en de tweegevechten in Groen
bel aan daarin, dat twee tegen elkander zingen, en al--1and
dus elkander hekelen ; de overwinnaar mag zich iets van den
eigendom des anderen toeëigenen ; de overwonnene wordt
befpot. De Groenlanders zijn zeer armoedig, maar tevreden,
bezitten zeer veel nationale eerzucht en gehechtheid aan hun
vaderland, zijn voorflanders van de gelijkheid, en eerbiedigen over het algemeen den eigendom. De karakteristiek der
Groenlanders wordt hier uitvoerig opgegeven. Merkwaardig
is het verhaal van den invloed van den Christelijken Godsdienst, door u A NS EGE DE s AA BYE, eerften Zendeling in
Groenland, medegedeeld ; volgens hetwelk een jongeling van
de, anderzins onder onbefchaafde volken heilige, bloedwraak
over den moordenaar van zijnen vader door dien Godsdienst
(namelijk door voorhouding van deszelfs reine zedeleer) werd
teruggehouden.
Dit, met vele belangrijke opgaven doorvlochten, Reisverhaal eindigt met de vermelding, dat de beoogde doortogt
niet gevonden is, en, al wierd zij gevonden, toch geen nut
zon doen.
De Ouderdom, in zes Zangen , door 1I2r. R. F E 1 T n. Tweede
Druk. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Jun. 1819. In
gr. avo. 13- 18-:
Het Graf, in vier Zangen , door Mr. R. F E I T Ii. Tweede
Druk, Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Jun. 1819. In
gr. 8vu. f 2 - I2-:
Tlzirfa , of de Zege van den Godsdienst. Treur fpel. Door Mr.
R. FE I T H. Pierde Druk. Te Rotterdam , bij J. Immerzeel,
Jun. 1822. In gr. 8vo. f I - IÓ-:
Het Buitenleven , in vier Zangen. (Naar den Abbé D F L I LL E.) Door Mr. W. B I L D E R D IJ K. Tweede Druk. Te
Rotterda ;a , bi j J. Immerzeel ,Jun. 19 2 l . In gr. 8 vo. f 3 - 18 - :
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Zedekundige Schoonheden van Dr. rt. B L A 1 R. Tiveede Druk.
Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1822. In ki,.
8v0. f I -I2-:
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ffchoon als begraven onder eenen berg van nieuwuitgeko.
mene, zoo oorfpronkelijke, als (en wel meest) vertaalde werken, en met meer dan éénen uitgever, die als om ilrijd de
produkten hunner zweetende perfen wenfchen aangekondigd
te zien , overhoop liggende , moesten wij echter het aanzoek
der uitgevers van bovengenoemde herdrukken , om dezelye
met een enkel woord vermeld te zien, gehoor verleenen.
Derzelver verfchijning toch was ons zoo welkom; welkom
althans verre boven een aantal voor het eerst , en zeker tevens
voor het laatst,uitkotnende ftukken , wier fchrijvers ofzamenfellers niet zelden alleen dáárin hunne bekwaamheid vertoonen,
dat zij de kunst verftaan , om wet boeken boeken te waken; of,
zo al eenige oorfpronkelijkheid bij hen, gevonden wordt,
alsdan deze zich openbaart in de gaaf, om , door beuzelachtige , overdrevene of verderfelijke fchrijfwijze , ons Publiek,
en inzonderheid onze 1lrcderdandfche Jeugd, af te trekken
van nuttige en folide lectuur. De Lezer gevoelt, dat wij
hier inzonderheid het oog hebben op het heer van vertalingen , met name van Hoogduitfc/e en Franfche Romans. WeIkom , driewerf welkom , eu vertrooptend tevens , was ons vooral
Iie wederverfchijning der uitmuntende zedelijke dichtwerken
van Vader F EI T Ii , die nooit genoeg kunnen gelezen , bef{udeerd en behartigd worden, en thans in nieuwen , keprigen
dos als herrijzen. — Ook het Buitenleven , naar D E 1.1 L LE ,
door B IL D E R D IJ K, was der vernieuwde uitgave dubbel watrdig. Jammer, dat de Aanteekeningen , waarin de vermaarde
Franfche Dichter zoo gruwelijk gehavend wordt, en die van
bittere gal als overloopen , ons de herlezing van dit fehoone
dichtwerk weder moesten vergallen ! — De quintesfence van
u LAIR, die meer ware levenswijsheid in zich bevat dan
menig dozijn modern Freinschi of Koogduitsch fabrijkwerk , is
thans verfierd met het verkleind afbeeldfel des waardigen
Engclschmnaus.
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Plet Dorp der Goudmakers. Eene ware Gefchiedenis. Naar
den derden Druk , uit het IHoogduitsch. Te 4mfierdarn , hij
ten Brink en de Vries.

1822.
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Wij zijn met de beoordeeling tan dit boekje bijna verlegen. Het bevat zoo veel goeds ; het is zoo wèl gefchreven en doorgaad's ook vertaald , dat het onmogelijk zonder
bijzonderen lof fchijnt te mogen voorbijgegaan worden. En
toch vragen wij ons zelven : heeft men wèl gedaan met het
jn onze taal over te brengen, zoo gaaf en onveranderd over
te brengen? Inderdaad, bij (lukken als dit, koet het helder
en flerk uit, hoe veel eene eigene , rijke letterkunde boven
honderdmaal zoo vele, nog betere waar van vreemden oorfprong vooruit heeft. Het is echter met de meeste romans
(zoo ze niet geheel nut- en fchadeloos teffens zin) ja ook
niet vele fl:ichtelijke boeken, op dezelfde wijze gefield. En
waarlijk, na alle de patenten, die gevorderd, en belastingen,
die betaald worden, zouden wij nog wel haast dergelijk een
bezwaar op het vertalen willen gelegd zien — zoo men althans van landswege geene premiën ter aanmoediging aan oor
gelieft te geven, om aldus , als 't wa--Ipronkelijfchvs
re , tegen den vreemdeling te kunnen markten.
Wij zien daar pas voor het eerst, dat er op den titel (raat:
Eene ware Gefchiedenis. Doch , daar er geen bewijs van deflèlli::g voorhanden is , de auteur niet genoemd wordt,
en de inwendige biijkbaarheid der zaak ons mede niet in het
oog valt, meehen wij liet werkje te moeten rangfchikken onder de
volksromans , eenigermate in dien finaak , als de Maatfchappij Tot
Nut van 't .'ilgemeen er fointijds onder ons heeft uitgegeven ,
gelijk nog onlangs De Gebroeders Belefrjn, Pieter Schijn enz.
In zeker dorp is alles in verval : welvaart , knapheid
goede zeden, eendragt zinken al gedurig dieper weg. Maar
nu kont er een voormalig bewoner van hetzelve uit den
kriig terug; en deze weet langzamerhand zoo vele verbeteringen, nieuwe inrigtingen enz. in te voeren , dat hij , met
behulp van weinige braven , in even zeven jaar alles herfielt
en honger opvoert , dan ooit heeft plaats gehad. Al deze
nieuwigheden worden hier, als in den loop der gefchiedenis,
ge1chetst en verklaard , zoo wel als de tegenband , dien zij
ontmoetten, en de middelen, hoe men dezen te boven kwam;
Let .aas le, oc her geheel , menschkundig en fraai ; terwijl
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wij evenwel niet durven beflisfen h of alles inderdaad goed,
,mogelijk en navolgenswaardig zou zijn. Dit, echter, ware
tot daar aan toe: wie gaf ooit Bene menigte plans aan cie
hand, die alle uitvoerlijk en op de proef echt bevonden verden? Maar * ja, waar -- het meeste, wat hier voorkomt,
is bij ons, wegens geheel andere omstandigheden , nu eens
volflrekt, dan ten Inintte grootendeels onbruikbaar.
Het werkje laat zich , met dit alles , aangenaam lezen , en
levert ook nog al vrij wat op, dat nadenkenverdient. Bovendien kan het ligt iemand onder ons opwekken, om dergelijk
iets voort te brengen. Dank hebbe dus de vertaler, in zoo ver
hij geene kwade keus decd, en zijne taak , als zoodanig -re ,
wzl volbragt heeft. Kwam er niet zoo dikwijls echter in voor,
ook waar wij het nooit gebruiken, en las uien niet ergens
het woord b -borei in activen zin, voor ter wereld brengen ,
uien zou aan de taal naauwelijks merken , dat het vertaling,
is. Maar de geest ! ook in het godsdienftige , bij voorbeeld bij
den doop , waar van den geheelen doop door Dominé niet
gefproken wordt — ja, die is, in weerwil der fchijnbare
Christelijke vroomheid — Duitsch !
Waarom toch werkt men foortgelijke boekjes niet liever
doelmatig om, en maakt ze voor ons regt bruikbaar? Dit
is immers althans niet te veel gevergd. Die altijd het aller.
gemakkelijkfle kiest, als kunfienaar bij het kopieren, als
fchrijver bij het vertalen, en waarom zouden wij er niet bij.
voegen, als graveur bij het namaken van vreemde prentjes
blijft, wordt toch wel nooit iets degelijks. En iets degelijks
plagt toch onze landaard altijd te zijn en te leveren. Dan—
dit fpreekt van zelve , men moet het kunnen: beter niet ver
-ander,
dan verk ..... Basta !
of het Verbond der C'arbonari.
Door den Schrijver Van RTNALDO RIt'ALDINI. Naar het
Hoogduitsch. II Deeltjes. Te Utrec,rzt , bij J. van Schoon.
hoven. 1822. In kl. avo. 473 Bl. f3 -12.:

LEONARPO MONTE - BELLO,

1^ u loopt het inderdaad met die Carbonari toch erg; en geen
wonder dus , dat. men zegt, dat de Vorlten op zeer ernitige
maatregelen tegen dat volkje bedacht zijn. Niet zoo zeer omdarzij voor hunne kroonen vreezen; maar vooral, zouden wij mec.
nen , omdat de Carbwwari ieder' eerlijk' man, voor wiens belang de Vorfien waken , eene zeer onbehag eLjke kroon wil Ç4
leu
-

40

LEONARDO MONTE • DLLLO.

Ien op het hoofd zetten : want op de meisjes en vrouwen
zijn de Carbonari boven alles verzot. Nu dit ontdekt is,
wordt de zaak toch wel van algemeen en bijzonder belang;
en wij twijfelen niet, of, nu dit werkje het licht zag, worden de beraadfagingen ernitiger, en wenfchen wij , bij de
uitvoering, wijsheid en veerkracht. Wat het eigenbelang der
Vorfien betreft, hunne troonen en kroonen zijn, in ons oog 3
boven Heilig Verbond en al, genoeg bevestigd, wanneer de
liefde der volken en eene vaderlijke regering dezelve fchraagt;
en er beflaat alsdan geene reden tot vreeze, dat de Carbonari, zoo zij het al daarop gemunt hadden, ten dezen eenigermate geducht worden. Een mooi meisje of wat, in de
herbergen, door hen bezocht, en eene goede flesch, houdt
de opperhoofden werkeloos; en dan zit, indien er al waarlijk
zulk eene broederfchap beRn, het gemeene volkje der ('arbonari, 't welk het toch eigenlijk zou moeten doen in holen of gaten, bezig met plannen , die het eigenlijk weten
noch begrijpen mag. Zoo althans leert men het uit dit boek=
je ; en wij erkennen, dat wij , na al hetgeen wij er ook van
elders van vernamen of lazen , zoo er dan zulke Carbonari
beflaan , er niet anders over kunnen denken. Hier meenden
wij bij iedere bladzijde : het zal komen ! liet zal komen)
maar er komt toch niets. Alles , wat wij hier van de Car=
bonari opmerken , bevat het bekende deuntje : zij dronken
een glas , zij p ..... ... ... s , en zij lieten de zaak zoo als
die was. En dit is zeker voor hen het verflandig(le, en,
zoo wij nieenen , ook voor ons. Maar wij bobben ook Beene kroonen of troonen voor onszelven of onze kinderen te
bewaken. Wie in dit geval is, moet het weten. Wij hou
ons aan onzen burgerpligt ,zonder ons ten dezen over de-den
Carbonari te ontrusten. Ten dezen, zeggen wij opzettelijk :
want in een ander, reeds aangeduid opzigt wordt liet ons
ernflig , en wenfchen wij zeer hartelijk , -dat de Carbonari,
om het even of het Vorflen of onderdanen zijn, door de
Monarchen zullen worden buiten de wet gefield. Verbeeld
u, lezer! zij kunnen maar geen meisje zien, dat er wat
knap uitziet, (en alle, die zij ontmoeten, zijn hun knap genoeg ,ja bijna goddelijk fchoon) of zij worden fmoorlijk ver
meisjes betooverd zijn: geen een is-liefd;nhts,o
er, of zij krijgt dadelijk in den Carbonari zin, en dan zingt
zij met en voor den Carbonari als eene lijster , enz. Maar,
zrme meisjes 1 dat heitje komt, vrcezen wij , op een fclzrei-

;
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tje uit. En was. nu de Carbonari nog maar tevreden met
een fluk twee , drie ! maar liet gelijkt er niet naar; aan ie deren vinger een , dan heeft h ^j nog niet genoeg. Helaas !
snundus vult decipi; de meisjes worden zot. Maar, mundus
(in eenen anderen zin genomen, geldt het ook:) mundus vult
decipi! De fchrijver, de vertaler en de drukker kennen hun
publiek. — Maar, wat heeft de fchrijver van RINALDO RINALDINI menig hoofd op hol gebragt, en voor zijnen Roover, zoo al niet vele navolgers , dan toch vele bewonderaars
en hoogachters, voor het minst vele deelnemende harten en
hartjes gewonnen ! Nu bekwamen de Carbonari lhem tot hun
Inderdaad, dit wordt gevaarlijk! Het-negfchidrjv.
voorhaan van de vrijheid der drukpers ten dezen is dan waarlijk misfchien wel wat carbonaristisch!
Almanak voor het Schoone en Goede. Door N. SW AR T . 1823.
Te iImjlerdans , bij G. J. A. Beijerinck. f I - io -:
Almanak voor Vrouwen door Vrouwen. 1823, Te Rotterdam,
bij Menfing en van Westreenen. f i
Almanak voor het Verfland en Hart.

1823.

Te A:n/lerdam ,

bij C. Schaares. f t -4-:

flmjlerdanzfche Almanak tot Nut en Vermaak. 1823. 25e Antflerdarn, bij Gebroeders van Arum. f t - 4.:
Almanak tot Nut en Yergenoeging, enz. :823. Door J. A.
U IL K E N S . Te Groningen , bij J. Oomkens. f : -6-:
Nuttige en aangename Tijdkorter, of Almanak. 1823. Door
A. H A Z E L H O F F. Te Groningen, bij A. Hazelti off. f : - _ :
Zonder bedenking kennen wij den voorrang toe aan Art. t ,
welk Jaarboekje ons nog ruim zoo wèl voldaan heeft als het vorige
jaar. Wij weten fchier niets te berispen, en vinden des te meer
te prijzen. Even keurig is de inhoud als de plaatjes en de druk.
Ernst en boert, vernuft en leering wisfelen hier, in proza
en poëzij , allergelukkigst af, ja wedijveren , als 't ware, om
den prijs; zoodat Papa (zie de Voorrede) onzen roskam althans niet heeft te duchten. Aandoenlijk is het verhaal van
het Dal der Gelieven; leerzaam de Ekfler; menschkundig en
-
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1 ; ni g het code J°%'s Aransfe; ongemeen beln.7gwekkendd
ELSJE VAN iIOOWWENING

en

WILLEM VAN DEN VEL

, waar de eer der vinding van het eeuwig gedenkwaardige
plan der ontkoming aan deze parel der dienstmaagden wordt
toegekend. Dit weinige van de prozatukjes: wij kunnen er geene
proeve van mededeelen ; ze moeten in hun geheel gelezen worden. Het dichtbundeltje is regt lief. T o L L E N s, L o o r s ,MES.
SC HER T en N I E R S T r, A S Z leverden inzonderheid treffelijke
bijdragen. De beide portretjes van E L S JE en VAN D E N V E LD k zijn keurig ; ook de overige prentjes behagen. In één woord :
het boekje is den Man waardig, die liet met zijnen naam
vereerde. — De opmerking van zijdeltjks en inademen , beide,
zoo al bruikbaar, althans min gebruikelijk; God zal uw ze=
genen; kinkeren (d) ; houw (houd) ; H O C H A R T (wij mee nen H 0 GA R Til), en het ontbreken eener fyllabe aan den
flotregel van .Tohanna, — moge ten blijk verilrekken, dat
wij dit bevallig jaarboekje niet Hechts gelezen, maar herle.
zen hebben. Wij geven , om het Bizoen, van MES S C H E R T
het
DE

LIED, OM OI' DEN IIORTSTEN DAG TE ZINGEN.

Wij flijten d'avond wel te vreén ;
De fcheemring dreef ons vroeg bijeen;
Het is de kortfte dag.
't Is buiten ruw, en koud , en guur;
Wij ftoven ons bij 't kolenvuur;
Gelukkig , die het mag !
Wij fchaatren , vreemd van hooffchen dwang
Bij gulle fcherts en beurtgezang
De kamer dreunt er van ;
En, wie van 't zingen heesch moog zijn,
Wij reiken hem een' beker wijn;
Gelukkig, die het kan!

;

Zoo menig, dien het lot geen vreugd,
Die onzen vriendenkring verheugt,
Maar knagend leed befchikt ;
En wien , bij 't knellen van de tinart ,
Geen beker wijn het bal:ge hart
Vervrolijkt en verkwikt,
Zoo
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Zoo menig, die in eenzaamheid
Zijn klagten slaakt, en zucht en fchreit,
Om 't toegewezen deel
En wien , bij 't opgekropt verdriet,
liet afgeperfte vreugdelied
Blijft nokken in de keel.
Zoo menig, wien de luim ontbreekt,
Die onze fcherts ea vreugde kweet ,
En, bij gezang en wijn ,
Ons , blij en lustig met elkaar ,
Den langtien avond van het jaar
Nog veel te kort doet zijn.
Zoo menig, die verzinkt in 't leed,
Nu onze kring de zorg vergeet,
En vrolijk zingt en klinkt;
Die treurt, nu onze blijdfchap tiert,
En , nu de vreugd den beker zwiert,
De(n) kelk der frnarte drinkt.
Zoo menig , die, in droeven nood,
Zich voedt met afgebedeld brood,
En zit, met kind en vrouw,
Voor vorst en fiormvlaag onbehoed ,
Gekoesterd door geen kolengloed,
Te rillen van de koU.
Dat denkbeeld valt ons naar en bang;
Het ftoort het fchertfend beurtgezang,
Dat bij den feestdronk hijgt:
't Is met vermaak en boert gedaan;
Het glas blijft ongeledigd fiaan,
En 't vrolijk drinklied zwijgt.
Weg, vrienden! met die droeve plooi;
Zij haat bij 't feestmaal gansch niet mooi;
't Is reeds te lang gepoosd.
Drinkt leeg, fchenkt vol ! Niet meer gedraald!
De wijn, die in het glas verfchaalt,
Strekt de armen tot geen troost.
Neen ,
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Neen, Haakt de gulle feestvreugd niet!
Verheft het glas , verheft het lied
En fchatert keer op keer!
Maar ligt (legt), terwijl gij vreugde pleegt,
Bij eiken beker , dien gij leegt,
Een gift voor de armen neer!
No. 2 heeft leerzame verhaaltjes en aangename dichtílukjes. Hooge kunstwaarde mogen wij aan laatstgemelde wel
niet toekennen; maar voor kunstregters werd toch dit Jaar
niet in het licht gezonden. De ftukjes, geteekend-boekj
D. E., droegen onze goedkeuring inzonderheid weg. De
plaatjes moeten zwichten voor die in No. i ; maar zijn evenwel niet geheel verwerpelijk. Het eerlle verhaal herinnert aan
T 0 L L E N s' Echtfcheiding
Hunne voor hare , bl. 59 , bij
.

herhaling, fl^aat niet mooi.
No. 3. Een boekje , dat Mejufvrouw P. M. , naar het
fchijnt, tot Redactrice heeft , kan wel niet algemeen berispelijk zijn; gelijk het dan ook, in meer dan één opzigt, lof
verdient. De prentjes zijn verre beneden den inhoud. Som
inzonderheid de twee laatfte, fraai ; doch-migedchtfukjs,
in eenige is de finelting der vokalen veronachtzaamd , en
wroegende, bi. 17 , zal wel zwoegende moeten heeten.
No. ¢. In zijne foort zeer verdienllelijk., alware het alleen
omdat zij Vaderlandsch is. De Kazerne Oranje - Nasfau , de
iYillenmjluis, de Luterfche Nieuwe Kerk, (vóór en na den
brand) worden ons hier in weluitgevoerde prentjes, met de
noodige toelichting in druk, vertoond. Dat de verbrande
kerk zoo veel grooter dan vóór de verwoesting is voorgefield, is niet in den haak. De befchrijving van den brand is
inzonderheid zeer voldoende. De versjes zij n wèl, eenige
regt aardig, met name de Vingerhoed. Wij mogen dit Jaar
niet ruimte aanprijzen.
-boekj
No. 5 blijft zichzelve gelijk; alleen zouden wij het boeksken nog wel een weinig onderhoudender wenfchen , en vooral geen Latijn en IIoogduitsch in hetzelve zonder vertaling.
De f'oorlezing belangrijk in bare foort ; de plant- en zaai kundige aanwijzingen bij elke maand welingerigt en nuttig.
No. •6 bevalt ons daarom , wijl het nog al Nationaal is. De
firekking is allezins loffelijk; ook die der rijmpjes. Die Groninger Torenbrand weet wat ! inrakelen en zoo eenige meer,
denkelijk provincialisi,ai , verflaan wij niet.

BOEKBESCHOUWING.
Ge%hicdenis der Nederland/die Hervormde Kerk , door
A. ij r E ij , Doctor en Iloogleeraar der Godgeleerdfield te Groningen, to i. J. D E R bl o U T , Secretaris
van de Algemeen Synode der Nederlandfche Hervorm de Kerk, en Predikant in 's Gravenhage. Ilde Deel.
Te Breda, b ij W. van Bergen en Comp. 1822. La
gr. 8vo. XFI en 583 Bladz. voor het Werk, en 380
voor de 4anteekeningen. Bij Inteekening f 7- 15-:

D

enzelfden welver.lienden lof, welken wij, in onze
Boekbefchouw -ving over het jaar 182o, op bladz. 317 tot
32$ , van heeler harte gaven aan het eer[te deel dezes ,
in de voornaam ffie opzitten , voortreffelijken werks , ach
wij ons, in gemoede, aan dit tweede deel veríchul--ten
digd. Wie waarheid, onzijdigheid, befcheidenheid, vrij
gezond verfland en uitgebreide kennis. van-moedigh,
zaken , in zulk eene geschiedenis , als de tegenwoordige ,
voor de voorname vereischten houden, zullen reden vinden , om ten uiterfte voldaan te zijn : en , of nu al , ook
over dit deel, gelijk over het vorige, aanmerkingen te
maken zijn over orde en uitvoerigheid, wij (laan toe,
{lat het welvoegelijkst was, het werk op dien voet voort
te zetten , als het was aangevangen , en dat ook wij dit ,
voor onszelven, verlangden; doch wij kunnen niet loochenen, dat het, naar ons oordeel, voor het algemeen
belang wenfchelijk ware geweest, dat het geheel , van
den aanvang af, op kleiner fehaal was aangelegd. Vele
bijzonderheden , welke aan geletterden bijzonder aangenaam zijn , (en waarvoor zij, met ons , aan de geleerde
Schrijvers gaarne hunnen dank zullen betuigen) zijn voor
het gros van hen , voor welken dit werk beftemd was,
van kleine waarde , ja zelfs , voor de meesten , volf trekt
nutteloos. Dezen beklagen zich nu over de lijvigheid ,
7:o)r1u:1 sdi1. i$:3. ï\0. 2.
het
1)
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liet geleerd aanzien en de kostbaarheid der boekcleelen ,
worden van derzelver lecture afyefchrikt, en , voor
zoo veel zij niet ingeteekend hebben, verkiezen zij tiet
zich niet aan te fchafien , en , voor zoo veel zij ingeteekend hebben, zijn zij ontevreden. 1Vij fppreken bij
ondervinding ; en dat nu deze uitvoerigheid voor liet dcbiet des werks nadeelig is , en het dus dat nut , welk
er mede bedoeld was, bij verre niet zoo algemeen kan
(lichten , als men anders had mogen verwachten , (jpreekt
van zelf. Doch , genoeg hiervan.
Het eerl}e , dat ons hier ontmoet , zijn , na een kort
voorberigt , en een aanhangici op de lijst der Inteckenaren , voor het eerfic deel geplaatst , hristorijche bijzon.
der/zeden, betrekkeljk de hervorming der Christelijke
Kerk, in de onderfcheidene gewesten van Nederland. —
In het eerfle deel was , hoewel met invlechting van vele ge
bijzonderheden , verflag an de toedragt der-westlijk
zaken , over de Nederlanden , in het geween , gedaan.
Nu wordt deze afdeeling aan het verhaal van hetgeen,
in elk gewest, meer bijzonder merkwaardigs voorviel,
gewijd. Het landfchap Drenthe en de voormalige zoogenoemde Generaliteitslanden worden hierbij niet voor
verhaal daalt, in elk gewest, tot de-bijgezn,ht
meeste Jicden en dorpen af. Men zal dit nergens zoo
volledig bij elkander vinden , en moet zich verbazen ,
dat het aan de Schrijvers, na verloop van derdehalve
eeuw, nog heeft kunnen gelukken , van alomme zulk
een omfiandig berigt te leveren. Trouwens het is aller
blijkbaar , dat zij zich niet , federt hun het fchrij--wegn
ven dezer Gefchiedenis is opgedragen , onvoorbereid aan
dien arbeid gezet , maar , federt vele jaren , dc bouwlIoffen tot denzelven , niet zeldzame vlijt , verzameld, en
die thans flechts verwerkt hebben. In betere handen kon
derhalve dit werk nooit zijn geteld geworden.
Dit zegt zeer veel ; maar nog veel neer, hetzelfde
naar waarheid te kunnen en te moeten zeggen omtrent
dc afdeeling, die nu volgt, en ten opichrift heeft: Bistoriscla verflag valt de lctgcyallen dcj Hervormde Kerk
V,î1
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, an 10'edcrland , LetreibleIt k de> zcllvr fcheidirtg ira t)rce
gezindheden. --> Hier is liet voornamelijk te doen om een
onz ydig verhaal van zaken. Eik weet , hoe ver dit,
bij veie vroegere Schrijvers, tot hiertoe, te zoeken was.
Doorgaans onderftelc.e de partijgeest vooruit , dat de te
Dordrecht veroordeelde broeders niet anders dan ongelijk
konden gehad lebben, en naar verdienfien behandeld waren : en wat dan van de Gefchiedenis , onder zulk voor
worden moest, is gebleken. Allengs-rodcelgfhvn,
dit
vooroordeel
afgelegd
, en heeft men de zaken naar
is
waarheid durven en mogen voordragen; en wie dit nu,
op de belcheidenf'tc wijze, breeder en op duchtiger gronden , dan tot hiertoe geschied was , gedaan wil zien , leze
deze uitmuntende afdeeling , welke niets te wenfchen overlaat. Gaarne zouden wij . derzelver beloop opgeven;
doch dit laat, om den overgrooten rijkdom der f^of e
het beflek onzer Letteroefeningen volftrekt niet toe. Ce.
Hoeg dan zij het , te zeggen, dat men hier een keurig
en geleidelijk berigt erlangt van de bekende twisten,
welke, te dezen tijde, de kerk en den burgerflaat beroerden, met derzelver aanleidingen, wederkeerigen in
vloed, gevolgen, en uitkomst. Voorts van de vervol=
gingen der Remonflranten, en, onder dezelven, de flichiing buns afzonderlijken godsdienf}igen Genootfchaps i
hunnen bouw der Frcdrikstlad in IIolflein , het nadeel ,
dat zij leden, door den, hun onregtvaardig geweten, toeleg op het leven van Prins nI A u it I T s , de afzondering
der Collegianten van hen, enz. en , onder dit alles', Bene
menigte van gewigtige bijzonderheden , welke wij niet
kunnen aanflippen , ook in de Aanteekeningen, welke
men niet verzuimen moet te lezen.
De derde afdeeling befchrijft den Staat der Nederia;ndfche Hervormde Kerk, gedurende het cerfie vierde gedeelte der zeventiende eeuw. — Deze Eiaai wordt , eiijk
hij waarachtig was, als, in weerwil van zijne uitreidig
gunftige gedaante, inwendig regt betreurenswaardig, ge.
fchetst. „ De geest van het Protestantisme, (zeggen
,, de Schrijvers te regt) een geest van vrijheil, zonder
-
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welken het levenloos is, fcheen der Hervormde Vent
van Nederland ontvlugt — Wat kon (vragen zij)
meer
weedom des harten bij den waren vriend van God
„
en menfchen veroorzaken, dan dat broeders broeders
„ haatten, omdat zij van elkander in godsdienflige denk„ beelden, die den grond der zake niet roerden, ver
fchilden? enz. — Was dit geest van het Protestan„ tisme ? I Jet was de geest van het Roomsch Katholicisme,, dat men zoo verfoeid had en nog verfoeide. -„ Is het mogelijk, (voegen zij er bij) dat er nog Protes„ tantf he Hervormden gevonden worden , die zulke tij
noemen kunnen gelukkige tijden, eeniglijk omdat:.
-„den
de partij, tot welke zij behooren , toen zegevierde ?"
Doch wij mogen niet meer affchrijven. Het ongelukkige
en nadeelige van zulk een' Plaat wordt klaar in 't licht
gefield, en, in het bijzonder ten aanzien der Hervormde
Kerk van Nederland, met de (tukken aangewezen. Veler verfland werd, onder de verdeeldheden over eene
leer, welke de menfchelijke bevattingen te boven gaat,
verduisterd. Het verband der godsdienl}ige waarheden.
werd niet begrepen. Men bepaalde zich bij de punten
in verfchil , en bekommerde zich voor het overige niet
over de andere punten van geloof en betrachting. De
eer(Ien , fchoon men zich het tegendeel verbeeldde , verflorid men gedeeltelijk niet eens regt , en vormde zich.
toen, en nog veel later, deswege verwarde en ongerijm-de begrippen , waarover men zich thans verbaast ; en
over vele gcwigtige punten was de leer ílijdig met 'de
Nederlandfche Gcloo`sbelijdenis , den Heidelberg'chen Ka.techismus , en de Liturgifche Schriften en Gebeden ,
over afwijking waarvan men echter anderen vervolgde.
Wijders werden. de Hebreeuwfche en Griekfche Letterktinde verwaarloosd, en- aan de beoefening der nuttigíi:e
wetenf •liappen werd naauwelijks gedacht. Buiten n R usIUS, EPi,scoPIus en GROT.Iu,s, maakte, In
dit t'idvak, van de Uitlegkunde der Heilige Schrift niemand werk. Le Godgeleerdhei i zelve achtte men genoeg in tiet licht 6èíieid door tie I1c vclm:; en dezer
ieliri -
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fchriften , niet die des Bijbels , werden verklaard. De
bij de Hervorming uitgedrevene Scholastieke Wijsbegeerte
werd door nI n c e o v 1 u s teruggeroepen ; de Zedeleer
van A I; i s T o T E L E s, in plaats van cle Christelijke ,
waaraan , buiten de Gebroeders T E E L L 1 N C K niemand dacht, werd door si B R . L U B B ER T I onder
duisternis der middeleeuwen kwam weder-wezn.Dc
op , en , bij het aannemen van jonge geestelijken, onder
Hechts , welke bekwaamheid zij hadden , om-zochtmen
partijen te wederleggen. (Hoe bevoegd en gcfchikt waren
dan de Hervormde Geestelijken van deze dagen, om de
Remonfiranten te beoordcelcn en te veroordeelen !) Ondertusfcllen had dc Kerk nog eenige aanwinst van tot
haar overkomende Hervormden van buiten, en van fom.
mite Doopsgezinden , en zij breidde zich uit in de veroverde plaatfen, bijzonder in de aangewonnene buitenlandfchc bezittingen.
De vierde afdeeling behelst de Gefchiedenis der Neder
Hervormde Kerk , onder het Stadhoudcrl)k be--landfche
vind van F11EDFP.I1C IIEr<DR in, tor,dentllunfleîfhen
l"rede. — Hier vindt men verslag van 's Vor[l:en gematigdheld, en het allengs verflappen van de vervolging tegen
de Remon(ïranten , op vele plaat{en ; fchoon niet overal.
(i)at zij, te Amllerdam, van de Wethouders vrijheid
Vroegen en verkregen tot het ílichten van een openbaar
kerkgebouw, is ons nooit voorgekomen, en , zoo wel
als dat zij hunne kweekfchool aldaar onder de hooge
goedkeuring des Magistraats , opgerigt hebben , ongegrond.) Voorts heeft men hier berigt van de ontkorning hunner gevangene Leeraars op Loeveff:ein , .-.• van
o R o -r I v s komst in het land , en zijne wederuitdrijving
uit hetzelve , — van de ontwerpen tot verzoening met
de Remonftranten , en den ijver der kerkelijken daar te
allengs fleiler gewordene regtzinni;heid-gen,vad
der Hervormden, en de verdere afwijking der Remon^
ítranten van hen , — van de nieuwe Bijbelvertaling , derzelver beoordeeling en invoering, -- van dc zorg voor de
JuD3
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4utographa, en eindelijk van de burgerlijke gebeurtenis
fen in dit tijdval:.
De vijfde afdeeling fchetst den Staat der Nederlandfche Hervormde Kerk , gedurende het tweede vierde ge
zeventiende eeuw. -- Dezelve was, door den-deltr
invloed van FRED E,RIK HEN DRIK, meer kalm; doch
zeen vorderde niet veel in verlichting. Gehechtheid aan
begrippen verhinderde alle doorbraak van beter licht, en
deed liet, als dwaallicht, fchuwen. De Griekfche en Hellreeuwfche Letterkunde werden iets meer beoefend, doch
enkel dienstbaar gemaakt aan de ílaving van het fystema.
Er ('ronden Benige betere uitleggers op ; doch zij verklaar
allen in den geest der Synode en der nieuwe Bijbel -den
te letterlijk, of namen toevlugt tot een'-vertaling,
verborgen' en mystieken zin, geplooid naar de %Vijsbegeerte van A R. IS TOTE L E s, en verminkten de leer der
Christelijke waarheid. Zij werd, naar het fatfoen der
Scholastieken, „ zoo misvormd, dat de taal van Babel
„ gehoord werd op de flraten van Jeruzalem." Lof van
L Y i s c o P I a s, die van de Scholastiekerij afkeerig was ,
,gelijk ook waren A DI E S I U S en A L T ING, doch die
daarom ook verfinaad werden. Nooit had de Kerk, te
dezen aanzien , meer behoefte aan eenen hervormer , dan
nu. -- Met de Zede- en Beoefeningsleer was het niet
beter ged.cld. De achting voor de Zedeleer der oude Hei
groot , dat niemand het wa--denfch\Vijsgrwazo
gen durfde, die van c x R IS r us weder in te roepen.
AN'r0Ntus wALAE Us nam echter, met huivering,
snaar zonder vrucht, Bene proef, om hierin verandering
te maken. Wie dit verder poogden , werden , als [Petpredikers , befchimpt. Ook dit was een gevolg- van den
afkeer van de Remonstranten. Zij , die dit betreurden,
maar geene kans zagen om liet geheel te verhelpen , beproefde;I liet gedeeltelijk , en namen de Bcoefeningsleer
ter hand. AI it s I is s, die hierin, met T E E L LI N C K ,
reeds vroeger bezig geweest was, zette dit werk voort,
en gaf aanleiding, dat dc Zz,idhollwidjc/ac Synode de Theo.
Io i;';'/ic 1't q sf rr/: 'cn Leiden aan/^,00rdc , om lesfeil te
.
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houden over de praktijk d'r Christel ke Godgeleerdheid!
Dc gemelde voorgangers kregen navolgers , waaronder
zich vooral V 0 E T 1 U S onderfchcidcie , die het verwijt
der Remonffranten niet kon verdragen , dat de hervormde Godgelecrdhcid niet opleidde tot beoefening, maar tot
hefpiegeling. — De uitwendige flaat der Nederlandfche
Kerk onderging weinig verandering. Nog had zij , binnenslands , nu en dan , ecnige aanwinst van leden. Bui
breidde zij zich uit in het veroverd Brazilië,-tenslad
,
gelijk
bekend is , voor korten tijd.
doch
De zesde afdeeling omvat de Gefchiedenis der Nederland/eke Ilcrvormde Kerk federt den lfunffer%hen Vrede,
tot aan de achttiende eeuw. -- Zij beíchri}ft de verdeel('-_
heid der gemoederen , tusfchcn hen , welke dien Vrede
verlangd , en hen , welke dien niet verlangd hadden , —
den dood van F P. It b ] It I K H E ND It I I: , en de opvolging van zijnen Zoon, w I L L E Al II, in het Stadhouderfchap , — deszelfs verrigtingen en overlijden , -- de
geboorte van W I L L E DI III, de groote Vergadering van
1651 en hare beluiten , — het voortduren van de veete ,
en, hier en daar nog, van de vervolging tegen de Remon(Iranten , onder nieuwe twisten, welke de Kerk inwendig beroerden, — de vernieuwing der plakkaten te
daarna gevolgd door meerdere gema--gendRomfch,
tigdheid jegens hen, — de twisten over het Coccejanisrne
en Voetianisme , en de Wijsbegeerte van D E S C A R T E S,
in de onderfcheidene gewesten. Het verhaal dezer twisten is zeer uitvoerig , en aan elk der ffirijderen en hunne
aanhangers en medepanders wordt in hetzelve regt gedaan. Co cc E j us ontvangt doorgaans lof, gelijk hij
verdiende ; zoo ook A L T I c en anderen , die aan zijne
zijde Ronden. Bij V 0 E T I U S is die lof, te regt, getemperd met vrij wat berisping, en op den hem gegeven'
lof zou Recenfent gaarne afdingen , dat hij, te IÏeiisden
en te Gouda, het 1Irminiariisme den dolk zou hebben in
het hart gedreven , gelijk op bladz. 477 gezegd wordt.
Ergerlijk is zijne verzoening , niet lang vóór zijnen dood,
en in eendi ouderdom van bijna tachtig jaren, na eerie derD4
tig,
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tigjarige vijandfchap, met den twistmaker M A R E S I U S,
onder voorwaarde van gemeenfchappelijke beftrijding van
c o c c E j u s. -- Wijders wordt hier verflag gedaan van
de twister. met BEKKER, iBEIDANUS, VAN DER
WAEIJEN, VAN GIFFEN, ROCLL enz., en over
VLAK MEIJKR, SPINOSA, DEURHOFF enz.gehandeld. Wij kunnen van dit alles geen bijzonder berigt
geven, en zeggen alleen , dat dit gansch verhaal , voor
hen , welke zich omtrent al het voorgemelde wenfchen te
onderrigten , hoogstbelangrijk is , en geene geringe waar
ontleent van de beoordeelende vrijmoedigheid , waar-de
doorweven niet-medhtisgfl.Honderuch
hetgeen er in den Staat, voor , bij en na de verheffing van
W 1 L L E M III tot het Stadhouderfchap , opmerkelijks voorviel; waarbij het niet ontbreekt aan de opmerking, hoe
feeds vooral de Voetianen van elke gebeurtenis partij zochten te trekken, en het aan hen niet is te danken, dat de
Kerk niet in meerdere Rukken is vaneengereten. Doch-wij
kunnen van het werk niet meer zeggen. -- Wat deAanteekeningen betreft : wij hebben daaromtrent Hechts te herhalen, wat wij, bij de aankondiging des eerfien deels , gezegd
hebben. Buiten de aanwijzing der bronnen , waaruit alles
gefchept is, en de bevestiging of uitbreiding, welke het
verhaal er, op vele plaatfee , door erlangt , behelzen deze
.4anteekeningen ook eene menigte deels van gewigtige
historifche bijzonderheden , welke in den tekst niet waren
opgenomen , deels van narigten omtrent perfonen, in het
verhaal genoemd, en dragen wederom allerwegen getuigenis van der Heeren Schrijveren liberaliteit en, in het
bearbeide vak , voorbeeldelooze belezenheid.
Of wij niets ontdekt hebben , wat, naar ons oordeel,
luistag was ? -- Wie dat verwachten kan, moet de Schrijvers van een zoo uitgebreid werk voor boven het menfchelijke, waarvan liet dwalen onaffcheidelijk is, verheen , of ons voor zeer onkundig houden. Opregt, echter,
kunnen wij verklaren, dat ons niets onrigtigs ontmoet is,
hetwelk, voor de Gefchiedenis over liet geheel, van wezenlijk belang zou kunnen geacht worden. Doch kleine
on-
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onnaauwkeurigheden zijn ons, zoo wil meehen , hier en
daar voorgekomen. Wij hebben er Beene aanteckening
van gehouden; maar, onder het lezen, konden wij niet
nalaten op te merken , dat het gedrag en de gezindheid
van Prins rt A u RIT s, die den Remonítranten ongenegen was , zoo wel als het gedrag van F A E D E R IK fI E N
i K, die hun genegen was , (hoe zullen wij het noe--DR
men ?) te veel vergoelijkt of verfchoond werd. Beiden
(dunkt ons) worden te zeer ont(chuldigd, de eeríle wegens hetgeen hij tegen de. Remonf'cranten te veel , de ander wegens hetgeen hij voor hen te weinig deed ; doch
dit laat zich hier niet uit elkander zetten. — Het verwon
ons, in een zoo breed verhaal, het vonnis zelf der-der
Dordrechtfche Synode over de Remonftranten niet ingevlochten , of in de aanteekeningen opgenomen te vinden. -- Ook zouden wij Benige -aanmerkingen verlangd
hebben over de fententie, waarbij B A RN E V E L t) tot
bet zwaard veroordeeld werd , vooral daar ons dit , te
Neologen van onzen tijd, niet onbe--gendflatkui
langrijk dacht. Doch hiervan genoeg.
In de .danteekeningen, op bladz. 181 , wordt gesneld,
dat DANIéL TOL ANNES (SNECANUS) in 1617,
.

in Vriesland, om zijne Remonílrantschgezindheid, van
zijnen post, als preceptor, of onderwijzer aan de Lazijnfche fchofen, te Sneek, werd afgezet, en de Gefchiedfchrijver B R A NP?, die here Kerkedienaar en Rector te
Sneek noemde , berispt. Dit ge(^hiedt , zou men zeggen,
op genoegzame autoriteit, en echter is liet fautief. \Vij
hebben onder ons een aflchrift van een eigenhandig verhaal van dezen DAN. J o H. S N E C A N u S van de kerkelijke procederen, tegen hein, als Predikant in de Gereformeerde Kerk, en Rector der Latijnfchc Scholen in
de Stad Sneek, gehouden, waarvan liet oorfpronkelijke
weleer berustte onder den beroemden Mr. P. v A N D E R
S C H E L L I N C. Hieruit zou men, behalve ettelijke bij
wegens hemzelven , een omftandig berigt-zonderh
van het met hein voorgevallene kunnen trekken ; doch
wij zeggen alleen , dat het B R A N v T's berigt regtvaard;gt.
D5
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digt. Trouwens dat had de aanhaling van dezen van de

Rennnirantie der zes Colloquenten over 't hoziden der
Nationale Synode, bl. 17, welke ons, bij 't nataan
derzelve, gebleken is juist te zijn, reeds genoeg gedaan
Want U I T E N B 0 GA AR T, de fleller dezer Remonílrantic, die een der zes Colloquenten was , moest het wel
geweten hebben. Wijders lezen wij , in ons cffchrift Va,?
de Handelingen der Viiefehe Synode van 16$ I , wegens
voornoemden S N E C A N U S, het volgende: Zijn op
„ haar verfoeck ingelanden D N. DANIEL j 0 A N N I S,
s, HAJO LAMBERTI en PETRUS HERMANNI,
„'t famentlyck, ende yder in 't befonder, door reipec„ tive propofitien, over het rigoreufe DEPORTEMENT (als
fy het noemden) , bunder perfonen VAN DEN KERKEN „ DIENST quaeruleerende, verfochten, om public ,1 auto„ ritste Synodi gerestitneert ofte getolereert te worden." —.
Wij willen thans hierbij melden , dat dit hun verzoek niet
alleen werd afgefagen , maar Deputati Synodi ook gelast
werden te bewerken, dat PETRUS HER M A NN I uit
„ Dokkuras te vertrekken geconílringeert wierde. " Dit
Ichijnt gelukt te zijn. Althans in I62 werden dezelfde
Deputaten gelast, bij Gedeputeerde Staten aan te hou
dat de afgezette Remonflrantiche dienaars, zich toen-den,
te Franeker onthoudende , vandaar verdreven wierden.
Daar dit geen gevolg had, werd het in 1623 herhaald.
Hierop meldde zich P E T R US ï# E R MA N N I in 1624
bij de Synode aan toe wedervereeniging met de Kerk ;
doch , wat daarop volgde , laat ons de tijd thans niet toe,
in de latere handelingen, te onderzoeken. -- Wat DANIeL JOHANNES SNECANUS belangt: hij was
geenszins een onbeduidend man, en eerst , acht jarenlang
te Bergren 'predikant geweest , daarna te gelijk tot Rector en Predikant naar Sneek beroepen, maar, daar naanwelijks een jaar geweest zijnde, nevens een' zijner ambt.
genooten , C Y R 1 C U S Al E L L E U S, reeds in ongunst
gekomen , omdat zij beiden (gelijk hij fchrijft) „ meer
„ ijverden , om dc leer der waarheid , die naar de godza„ ligheil is , der gemeente in te planten , dan haar met
„ vvoor-
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„ woordenílrijden en disputen de voren te vervullen."
Hij beklaagt zich zeer over zijnen tweeden ambtgenoot
FLOKENTIUS JOHANNIS, als een zijner partijen.
In later tijd diende S N E C A N u s de Remon(trantl'Che Societeit, eerst te Hoorn, in 1630-1632 , vervolgens te
Leiden, tot in 164o, in welk jaar hem daar, op den
soften Julij , de (Iad ontzegd werd, eindelijk van 1 6431655 te Bommel, waar hij toen , in den ouderdom van
75 jaren , overleed. Hier oefende hij , als zijnde ook Medicinae Doctor , de praktijk der Geneeskunde; en, fchoon
er een Rectoraal Gymnafium was , was hem echter toegeftaan het houden van Commenfalcn , welken hij niet alleen in het Latijn en Grieksch , maar ook in het Hebreeutivsch, Chaldecuwsch en Arabisch onderwees. De aan
nieuwe overzetting des Bijbels, die door-anerkigopd
JAC'. B A T E L I E R, te gelijk met die van E N G E L B.
V A N E N G E L E N, Zijn uitgegeven , zijn gedeeltelijk van
hem. Hij vertaalde, ten verzoeke der Remonflrantfche
Societeit, (en verrijkte) de Kerkelijke Historie van u IT E N B o n A A It T, in het Latijn; doch zij is niet gedrukt
geworden. Hij gaf, met zijne aanteekeningen , in 1634,
te Leiden , bij j 0. 1i A I RE, in het Grieksch en Latijn,
uit, E P I C TE T I Lnchiridion. Deze uitgaaf werd , zoo
in Duitschland, als in Nederland , zeer dikwijls herhaald ,
fchoon verre van gunílig beoordeeld door ni E RI C u s.
CASAUBONUS en ISAAC IJS VOSSIUS, bij jo.
AL11. FABRITIUS, Biblioth. Gr. Vol. III, p. 262,
2163. Een' fraaijen brief aan hem van c A S P. BAR LA E U S
vindt men in des laathen Epp. , Tom. I, p. 22o, a2.t.
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LEERREDENEN

Leerredenen betrekkelijk de Lutes fiche Nieuwe Kerk te
,rAmflerdam , derzelver 150 -jarig beflaan en venvoesting door den Brand van den 1 8 September 1822 ,
door c. H. E B E R S B A C H, G. H. LAGERS en G.
F. S A It T O R I U S, Predikanten b ij de Evangelisch
Gemeente aldaar.. Te 1I77flerdam , bij H.-Luterfch
Blikman. i8. In gr. bvo. 112. 131. ft.:-:
ij haasten ons om Benig verflag van deze Leerredenen te geven, ten einde dezelve meer algemeen bekend
te doen worden. Want, zoo van de Bene zijde nieuws
gretigheid naar dezelve zal grij--gierblanftm
pen, van den anderen kant bevorderen wij dit nog garne, omdat, door de edelmoedigheid des uitgevers , (geen
lid van het Luteriche Kerkgenootschap) niet enkel het voor
maar de geheele opbrengst van den verkoop ten-del,
van
het zoo deerlijk geteisterde huis der aanbidding
beste
inoet verárekken.
Vier zijn de (hukken in getal, als twee van S A R '4'
i U s , bij het i 50-jarig beflaan , en na den brand,
één van L A G E R s, en één (in de Hoogduitiche taal)
van E B E R s B A c Ii. Dan , gelijk het eerstgenoemde ,
naar ons oordeel, hier zeer gepast is bijgevoegd, en bovendien zeer wezenlijke verdien(le bezit , zoo onder
zich de drie- andere, fcnoon &én onderwerp be--fcheidn
lhandelende , door bijzonderheden , die treffend of belangrijk zijn. L A G E R S predikte des zondag-voormiddags, dus allereerst , op zijne beurt , in de Oude Kerk.
S AR T 0 R I U S had op dien tijd in de Nieuwe moeten
prediken, maar deed het thans des namiddags in de Oude.
E B ER s B A C H verrigtte zijn werk later, bij gelegenheid
der cerfle beurt in de Noorderkerk , hun door de Hervormden ten gebruike broederlijk verleend. Hij mogt
dus reeds uitweiden en juichen over den íchoonen uitdag
der, door dc anderen aangekondigde en aangedrongene ,
inzameling van penningen tot den belluten herbouw,
Zuu.
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7oodat de bundel eene Poort van weliluitend, voltooid
geheel oplevert.
Eigenlijke , inzonderheid vergelijkende beoordeeling,
als van kunstge^vrochten of gelukkige voortbrengfels eener
meer dan gewone bekwaamheid, (want aan iets van dezen aard moet men bij de uitgave van andere dan gele
bijna noodzakelijk denken) komt hier-genhidsrc
wel niet te pas. Elk der Leeraren heeft zijne eigene ver
ta s behoudt, als tekst , het gewone-dicnfle.LAE
Evangelie , de opwekking van den f ongeling te Nafin,
het verlies en berlIel voor de moeder op de gemeente
overbrengende. Voorts maken de bijzonderheden, omtrent
den voorgenomen herbouw enz., der gemeente thans medegedeeld, dat het (luk de houding ep den toon eener
kerkelijke redevoering fomtijds verliest ; doch waarlijk
welfprekend wordt de eenvoudige Prediker , wanneer hij
ons den vreesfelijken brand befchriift; en wij weten niet,
of het 's mans goedhartigheid, of zijn vertrouwen op de
gemeente was , hetgeen ons zoo zeer roerde , door de betuiging zijner vrees, dat fommigen boven hun vermogen zou den geven.
Dan , niet ongegrond blijkt dit woord geweest te zijn,
uit de getuigenis , door n s It R s s A c x afgelegd, om
ruime en milde giften. Inderdaad , het is een-trend
fchoon en verheven tafereel , dat hij van liet gedrag der
gemeente, bij derzelver inzameling, ophangt. Zijn tekst is
dan ook, zeer gepast, i1ebr. XII: i i , daar hij de vruchten der geregtigheid, uit de tuchtiging ont{proten, zoo
wel in dezen ijver , als in de broederliefde, die hem de
tegenwoordige fpreekplaats verleende , enz. reeds duidelijk most zien.
S A R T o K i u s eindelijk, die b ►j het jaarfeest gepredikt had over Pfàlm XXVI: 8 , heer! ik heb lief de fe de van uw huis , en de plaats waar uwe eere woont, en
t,, dier gelegenheid zeer vertlandig en opwekkelijk had
gcfprohen , over de gehechtheid aan den openbaren godsdienst, en de plaats , waar die wordt verrigt , benevens
de gevolgen en verpligtingen dezer vcrl:nochtheid, fpralc
titans over Nehemia I1: 17, alwaar %crr:zol'; fiechts
in
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in onze Kerk te veranderen is , om de woordelijke totpasfing , de uitweiding , vertroosting , en aanmoediging
inzonderheid tot hertel, door de gelegenheid gevorderd ,
van zelve te vinden. Jammer , dat de fchrandere en geleerde man zijnen ftijl , nu en dan , door vreemdigheden
ontluistert; bij voerbeeld: „ Zoo roept u dan immers
„ alles tot de waardering van een gebouw op, wat zoo
„ veel dierbaars voor u bevat, en wat uit elk tijdvak uwes
„ levens zoo vele belangrijke herinneringen u voor den
„ geest brengt, ivat u als liet ware de gefchiedcnis uwes
„ levens voor oogen plaatst, en belet dat de verloopen
„ leeftijd geheel verloren is." Immers , elk ander zou
hier dat, hetwelk , of hetgeen, hebben gefchreven.
De godsdieníiige inhoud, der laatf'e drie Rukken althans , komt , natuurlijk , voor een groot deel , op hetzelfde neder; te meer, daar de teksten , bij zulk eene gelegenheid, niet uitvoerig worden behandeld , en dus geene
zeer bepaalde wijziging aan de rede geven, die meer uit
het hart en de eigene omfhancligheden voortvloeit. Het
broze en nietige van alle menfchelijk werk , onze afhankelijkheid van het Opperwezen , het nut der tegenfpoeden, en zoo al meer, zijn de algemeene hoofdpunten.
Wel mogelijk is het daarbij, dat één onzer Collega's in
een en ander (tuk wat meer (kenmerkend ?) Christelijks
zott verlangd hebben; doch wij keuren deze uitdrukking
af, al ware het ook, dat een of ander bijzonder leerfttik
van het Evangelie ons toefcheen meer op den voorgrond
geplaatst te kunnen zijn. Hoe veel is er , waarin wij allen overeenflemmen ! hoe veel, dat tot de harten zoo
wel, als tot de verflanden (preekt ! hoe roemenswaardig
onze tijd, in welken geene vooroordeelen verhinderen
dit te erkennen ! hoe natuurlijk en loffelijk de belangflelling , de werkdadige zucht van allen , dat zulk een fchoon
gebouw , als de Nieuwe Luterfche Kerk , aan de Christenheid , aan de flad en de gemeente worde teruggegeven! —
Welaan ! liet penningsken , aan deze ftichtelijke Leerredenen heileed, zal daartoe mede verf}rekken.
De beide overige Predikanten hielden hun werk , in
lhaa,st

r,ETItEIOKELIJK DE LUTERSCIIL NIEUWE KERK.

59

haast vervaardigd, enkel uit befcheidenheid, terug. Zij,
echter, hadden geenszins te vreezen , dat men hen daar
-nar—
te overijld — zou beoordeelen.

Aankondiging van den op Banden zinden Gelukflaat.
In gr. 8vo. ió Bl. f : - 6 - : (*)

1

ets dergelijks kwam ons nog nimmer te voren, alhoewel wij menigvuldige zotternij van tijd tot tijd in onze LETTEROEFENINGEN moesten aanmelden. — Zestien
bladzijden druks voor dertig cents af te leveren , is wel
reeds eerie zeldzame onbefthaamdheid; maar zich te vervrijmoedigen dit te doen ter aankondiging van een boek,
waarvan men liet blad voor de helft minder leveren zal,
(indien maar iemand dwaas genoeg is liet te willen ontvangen , nadat hij nu , door den maker of uitgever , ver.
wittigd is , gelijk hier gefchiedt , dat liet een zielroerend ,
ja allerzielroerendst boek zal zijn) is , zoo ver wij weten, iets, dat geheel buiten voorbeeld is. En men behoeft dit dure blaadje , hetwelk Voorberigt en Inleiding
heet , íleelits te lezen , om ten volle overtuigd te zijn van
liet boven alle verbeelding ongerijmde van het gefchrijf,
voor hetwelk men een' ieder, die hetzelve befprcekt,
twee goede guldens afperfen wil.
Het Voorberigt geeft, brcedfprakig genoeg,berigt van
Bene vroegere , ons onbekende , aanmelding, en het nu
veranderde voornemen , waardoor het werk , om de nieuws
te bevredigen , niet in ééns, maar in gedeelten-gie:hd
zal worden uitgegeven, en bepaalt den reeds genoemden fpotpriis , belovende zeker avant aan hein , die
zich , in plaats van voor een, voor twaalf exemplaren
de beurs wil laten ligten.
Uit
doch
de Courant berigt
(*) Zonder naam van uitgever ;
ons, „ dat men zich , ter bekoming van hetzelve , in per.
„ foon , of door vrachtvrije Brieven, te vervoegen hebbe aan
de Oprigters van den op handen zijnden Geluk(laat op de„ ze Aarde , ten huize van ii. Z Ij DEN Bos Cu, in het
Noordeinde, Lett. F, No. q., te 's Cravcr:langc."
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Uit de Inleidling zien. wij, dat men vooral op koopers
rekent onder dezulken, die tot de PARTIJ vara jezus
Christils behooren. Wij twijfelen, of de fchrijver hier
wel airti - Christenen door bedoelt; maar liet is echter
geenszins twijfelachtig , of het boek zal volllrekt antiCfiristisch zijn , niet alleen van wege den kenbaren fektengeest en de trotfche aanmatiging , maar vooral ook omdat het eenen mensch zal verkondigen , die een bijzonder
werktuig is der Goddelijke Voorzienigheid , om, in ver
zekere op handen zijnde groote gebeurtenisfen -bandmet ,
het Rijk van genade en verlosling op deze aarde oP TE
I.IGTEN , en dat wel NB. volgens de onfeilbare Godfpraken. Dit laatfte wordt intusfchen minder vreemd, daar
wij uit de eerfile regels der Inleiding die Godfpraken reeds
kennen , als niet door de Bijbelfchrijvers , maar door de
L'eiligejchrift verklaarder; gedaan. Nu , men verklaarde
de Schrift wel eens zot genoeg! -- Wie dc man is, die
verfehijnen zal, en wat hij uitgeregt heeft en nog zal
tiitregten , zal het boek aanwijzen; van zijne afkomst,
daden en lotgevallen NB. van vroegere eeuwen zal het
zwijgen ! Kortom, (en hiermede weet gij, lezer! wat gij
van het in ons oog anti-Christifche en Godslasterlijke ftuk
denken moet) God heeft, zegt de Inleiding, voor zijne
Kerk en kinderen hier op aarde, drie hoofdverlosfingen
bepaald , van welke JE Z IJS C Iï R I ST US het hoofd en
middelpunt is. De cerfie was door Mozes — en tot de
derde zal God hem verordenen , van wien het boek gewaagt; een man , die zich in 1814 aan liet Congres te
Wecnen vervoegde , en die van tijd tot tijd aan den Koning der Nederlanden en anderen mededeelingen heeft gedaan, welke daardoor aan eene menigte zijn bekend geworden. Zoo iets heefr zich , na Mohammed, nog wel
niemand toevertrouwd. Misfchicn dat deze man ook wapenen en de hulp der Vorften zoekt, om het Rijk , dat
niet van deze wereld is , te overweldigen !
„ Gelijk wij NB. van liet voor liet goede gehemde
hart van Mozes, en Jezus Christus als mensch be„ icljouwd, zijn overtuigd gcwordcn, even zoo- zal ook
,, hij ,
-
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„ hij, die, tot de derde of laatfle verlosfing, als hoofd, perfoon zal optreden, door bewijzende daden en daarmede in verband íiaande, oogenfchijnlijk firijdige ge„ beurtenisfen of bejcgcningen kenbaar worden."
Het Clot is in cenen dreigender toon tegen hen gerigt ,
die, naar de Apostoli('che les, de geesten, die mogten
opslaan , zouden willen beproeven, of z ij rut God zijn;
tegen hen , welke zich komen te vcrflouten , den , van God
den Henaelfchen Fader en van jezus Christus uitgaan
den, Heiligen Geest te beproeven. (Fraai gevonden !)
Wij koemen te zeggen , (om des fchrijvers beFchaafde
en fierlijke uitdrukking te bezigen) dat de lezer zich zal
komen te beklagen , als hij zich tegen den aankoop van
tiet maagwerk, door di ten en ander , niet genoegzaam
gewaarfchuwd houdt.

Eenvoudig Betoo ; voor het bejlaan eener Ziel bij de Dieren, door P. VO GE LE NZ AN G, te Wotidriehem.
Gedrukt voor rekening van den Schrijver. Te 's Hertogenbosch, bis L. Lion en Zonen. 1822. In gr. 8 yo.
g
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Wij gelooven waarlijk niet, dat deze
Z A N G voor

V O G E LE N-

een wijsgeerig of godgeleerd Schrijver is in de
luieg gelegd ; hij is het echter beide geworden , en fchrijft
voortreffelijk ten behoeve van iemand , die eens lagchen
wil, of loeren, hoe men in deze vakizen niet fchrijvcn
moet. V 0 GEL EN ZA N G'S wijsgeerig betoog , den wild.
zang gelijk, raakt kant noch wal , hoe zeer het niet alleen
het beltaan, snaar zelfs de onflerfelijkheid en eeuwige zaligheid eener ziel bij de dieren moet bewijzen; hetgeen
de Schrijver eindelijk ook bevestigen gaat door de H.
Schrift , daar niet alleen s AL o Ar o van de konijnen , mie
dat zij wijs zijn en met-renipko z.fchrjt,
wijsheid wel voorzien zijn, maar ook de Apostel T o A NN E s vier dieren voor den troon zag. Wij herinneren ons
hier een plaatje , waarop wij den H. A N T O N I U S zagen
ZOEKBESCH. 1823. NO. 2.
L'
af-
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afgebeeld , daar hij liet Evange?'re aan dc visfchen predikt, en onder anderen door Benen dommen zalm met
veel aandacht fcheen te worden aangehoord. Onze v oG L L E N Z A N G, die wij vernemen , dat met zahnvang;en of zahurooken liet eerlijk brood wint, moge den ar
dien heiligen man met liet beste gevolg voort -beidvan
komt hij dan nog , met eene roode letter -zetn!1%lig,
in den Alnmanak.
s D E N , Specimen Phyfiologictmi
inaugurale , listens contemplationem hominis in diverfis
fum vita; epochis. Lugd. Bat. 1821.

J. ,A. BI. VAN tl E U

D
een beminnaar zijnde van
vs
IIeer
bij
het verlaten der Leydde Anthropologic, befloot ,
C

VAN U E

D E N,

1 he lioogefchool , uit dat gedeelte der geneeskundige
.11udiën de [tof zijner Akademiíche Verhandeling te kiezen,
en bepaalde zich daartoe bij eene be('chouwing van den
Mensch in de verschillende tijdperken zijns levens.
De Schrijver verdeelt zijn onderwerp in drie grootere
Afdeclingen , van welke de eerfle aan de toenemende ontwikkeling van het menfchelijl. organismus , de tweede aan
deszelfs vo-lkomenheid, de laatfte aan deszelfs af'nelning en
teruggang is toegewijd. Deze grootere Afdeelingen worden wederom in bijzondere Hoofditukken onder Ccheiden
van welke ieder Benen afzonderlijker leeftijd behandelt,
in Biervoege, dat eerst het anatotni}che, vervolgens het
phyfiologitche , en eindelijk liet patholo itche verfchil
van denzelven wordt opgegeven; terwijl algemeene gevolgtrekkingen, uit het verhandelde afgeleid, aan het
einde van iedere Afdeeling en Hoofcifluk geplaatst zijn,
en het geheel belloten wordt met kortere Dellingen, dit
onderwerp betreffende.
Over 't algemeen verdient deze Verhandeling den lof
van met orde, vlijt en naauwkeurigheid bewerkt te zijn.
k\'Iisfchien zoude eene geheel phyfiologifche befchouwingswijze meer bevorderlijk geweest zijn aan de eenheid van.
liet geheel , en vruchtbaarder in belangrijke gezigtpun-

J. A. M. AN kl tUSDEN., sp1tcIDirN.
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teil, daar bil deze ílukswijze behandeling het geheel aan
de dgtails is opgeofferd. Dan, ieder heeft daaromtrent
zijne wijze van zien en bewerken, Wij wenfchen den
Schrijver gelul: met deze eerfa+ proeve , en twijfelen
niet, of hij zal ook bij de uitoefening zijner kunst ervaren, dat de Anthrbpologie, welke needs het geliefkoosd
onderwerp zijner t idicn was, . oolc de hoofclwetetyfchap
van den waren Arts nloet wezen., en dat eene verlicht
kennis van de inenfchelljke natuur het beste middel is tot
eene gelukkige behandeling van de ziekten der nienfchen.

Staat van Engeland, in het begin van 1822 befchoulyd ,
uit het oogpunt der Fi,2antién, btiitenlandfrhe betreikin en, binnetifandfcfie zaken, J eloniin , enz. enz. In
hei. licht gegeven op bevel van het Ministerie z/ner
Brit/the Majesteit. re Bm ferdain m's Gr. avenhage , b
de Oul^r. W Clef. iS22. Ingy. 8vo. 266.81. f 2 -S-:

Y t ij ontvàngen hier een belangrijk werk, natuurlijk gelieelenal eene Verdediging der Britfche Ministers , niet
den nu door telfnioordomgekomenen L ó N D o N i) E iz R?
han liet hoofd. Daar wij in den tijd de fchitterende expo.
fe's van den flaet der Franfche Natie onder N A r o t. F, o N
kennen , die ook alles in het fchoónite licht voor(ielden ,
%hoon de Natie onder de lasten verkwijnde en er bijna
niets omging , zou tijen ook natuurlijk moeten denken ,
dat dit met de Engel/the Ministers hetzelfde geval wel
kon zijn. Doch de Enielfchen zijn Beene Franfchen s en
het Parlement is nog niet tot de -laagte van wijlen liet
Napoleontifche Wetgevende Ligchaam gezonken. Zonder
echter voor de waarheid van het hier medegedeelde in te
!kaan , zullen wij uit deze toch altijd belangrijke mededeelingen Benige daadzaken overnemen. Wij meenden ook
eerst enkele bijzonderheden, waar tvij de Ministers niet
begrepen hebben, en waar zij ons toefchenen zichzelvcti
tegen te fpreken , mede te deelen , zoo als b. v. waar op
bi 10-17 de ílaat des legers opgegeven wordt , naar de
.
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getalen niet uitkomen, en waar op bl. 52 de belastingen
over i82o op dertig millioenen begroot worden , hetgeen
met het vervolg ftchijnt te ftrijden; maar, daar on; Publiek hierbij geen onmiddellijk belang heeft, ílaakten wij

dezen ondankbaren arbeid.
Het werk is verdeeld in vijf Hoofdftukken ; Finantiën ,
buiten- en binnenlandfche betrekkingen , Koloniën, en
Raad van Koophandel., benevens een Aanhangfel. — Het
eeríte Hoofdituk, over de Geldmiddelen, begaat meer dan
een derde des werks, en moet dienen om aan te toonen,
dat, in weerwil der veelvuldige moeijelijkheden , aan den
overgang uit den flaat van Oorlog tot dien van Vrede verknocht, van al te lage prijzen der voortbrenbfelen , en
van binnenlandfche onlusten , nogtans de uitgaven federt
i8í6 tot 1821 van 24 op t8 mill. p. íf.verminderdzijn;

terwijl de inkomften , door den van jaar tot jaar , vooral
in 1821, vermeerderden koophandel, zeer aanmerkelijk zijn
toegenomen. Niet alleen is de invoer van gren.dfloffen
Jerk vermeerderd, (vlas en hennep van 70a,000 tot i,
2oo,000 , ruwe katoen en wol van 3 tot 5 millioenen,
en ruwe zijde van Q tot anderhalf millioen p. IL) maar
ook de uitvoer der katoenen goederen van 1817 tot 1821
vermeerderd van i6 tot 21 millioenen, (h gouverno voor
het vasteland!) De fchepen, ter koopvaardije gebouwd,
bedroegen in den laatften tijd des Oorlogs jaarlijks 8&;
federt den Vrede reeds i000. In 1812 en 1813 bedroeg
de geheele invoer 30 , de uitvoer 4.7 millioenen; in i82o
de cerlle 361., de tweede omtrent so millioenen. De arn^entax is verminderd, op fommige plaatfen de helft. (Zoo
dit waar zij , is het gewis eene vrucht der zoo zeer bejammer.
de lage korenprijzen , omtrent welke de Ministers (bl. 97)
de zeer verítandige aanmerking maken, dat deze laagte,
even als een aanvankelijke ftaat van Vrede, ílechts voor
zich voert; terwijl een goed--bijgandeolhmt
koope tijd van eenigen duur, even als een lange Vrede,
van zelve de zaken in het behoorlijk evenwigt herfielt,
zonder dat de boer naar misgewas , of de koopman naar
Oorlog behoeft te verlangen, die dan toch eindelijk weder
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der door Vrede en goedkoope tijden snoet worden ver
alsdan weder dezelfde ongelegenheden voort -vange,
nieuwe belastingen-brengt.)Hflvainge
heeft een einde genomen , en wordt door werkzaamheden
met het amortifatie - fonds vervangen , hetwelk men voortaan op een bedrag van milloenen zal houden.
Hierop volgen de buiteiilandfche betrekkingen. De Schrij=
ver doorloopt alle de Staten van Europa, en regtvaardigt, zoo goed hij kan, de Engelfche ftaatkunde ten aan
ieder derzelven. Vooraf fielt hij drie beginfelen-zienva
vast: i) verdeeling van magt , aldus gewijzigd, dat elke
Staat tegen Frankrijk befland zou zijn , tot het alge
zijne hulp kan opkomen;-tneBodgfchapt
a) herítel der oude Mogendheden in hare bezittingen;
3) vergoeding aan de Mogendheden , die door het eerfte
grondbeginfel fchade inogten lijden. Pruisfen wordt voor
deszelfs ouden invloed op Holland door een gedeelte van
Sak/en fchadeloos ge(Ield. Dus bellond er dan te voren,
van Regtswege ,. invloed van Pruis/en op Ilolland 2 Immers, zonder Regt , had die Mogendheid geene fchavergoeding kunnen eifchen. De Koning van Sak/en wordt
gePtraft, omdat hij (voor Frankrijk) een zoo uitflekend
deel aan den Oorlog genomen had. En Be)eren dan ?
en Wurtemberg? en Bade? die den geheelen buit van
NAPOLEON in naturel , of de waarde daarvoor, bchouden hebben. Maar Sak/en kwam Pritisfen gelegen.
Dit was de zaak. Het Engel/die volk moet zich niet
van verontwaardiging kunnen onthouden, als liet ziet,
hoe Portugal het bloed en de fchattcn vergeet, door
Engeland tot deszelfs verdediging gefpild. En die ver
bestaat daarin, dat het zich door eenen Engels--getlhid
man E E u E S F o It D , de wet niet wil laten voorfchr:ijven, doch getrouwelijk de traktaten met Engeland nakomt. Omtrent Spanje laat men hoog de edelmoedigheid
klinken, waarmede Engeland, in den í'crijd tusielien de
Koloniën en het Moederland, is onzijdig gebleven. Men
voert daarbij een' ílelregcl van het E:!rop /lie Staats
aan; dat , namelijk , in tenen twist tusfehen liet-regt
E
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Moederland en deszelfs \olkplantingen , alleen hlrlp aan
Jet Moederland, of onzijdigheid, geenszins bijftand aan
de Koloniën geoorloofd is. Het is zeer natuurlijk, dat
Engeland, wien do Oorlog van 1778 -nog heugt, dust
redeneert. Thans, voegt men er bij, is het doel, om
Engeland van de markt op Zuid-4merika te voorzien,
bereikt. Maar heeft dan Spanje reeds van zijne regten
op 4rr3erika afgezien ? --- Omtrent de Nederlanden is
een verdrag van koophandel niet wel mogelijk , daar de
beide landen dezelfde belangen en grondfloffen en foorten van handel hebben. Ook erkent men , „ dat in:Hloi.'
„ land bij het volk eerie meening beflaat , dat het ware
„ doel , hetwelk de Engelfchen in hunne pogingen en
„ gedrag heeft doen volhouden , was, dat zij het belang
, van hunnen koophandel daarin meenden te zien, en
„ dat hunne Regering nog Reeds met niets anders bezig
» is, dan naar middelen te trachten, om den bloei van
„ hnnnen handel en fabrijken , ten koste der andere
Natiën , te vergrooten." Dit is zekerlijk niet onwaar,
en de gebeurtenisfen van 1795. 1799, 18o2 en i 8 io
mogen getuigen, of dit gevoelen valsch en onedelmoedig
zij! Omtrent Frankrjk geldt, wat een handelsverdrag
betreft, bijna hetzelfde. Voor 't overige heeft men zich
daar niet in de binnenlandfche zaken gemengd, maar zich
slechts , daartoe verzocht, tot raadgevingen bepaald,
Wat de zaken van Italië betreft, daaromtrent bleef men
onzijdig, omdat niets daarbij de duurzaamheid van den,
Vrede of Benig nationaal belang bedreigde. (Dus is het
van geen belang voor de balans van Europa, dat Qos^cnrt)k Italië als een overheerd gewest befchouwt, Napels bezet houdt , gelijk weleer de Franfchen Nederland,
en het niet ontruimen wil, zoo min als 4lesfandria, de
hoofdvesting des Konings van Sardinië? Welk het onderfcheid tusfchen deze (laatkunde en die van N A P oL g, o iv zij, die immers ook Revolutionnairen te beteugclen had, zien wij niet.) Alsdan gaat men over tot de
verdediging van liet perfoneel karakter des Keizers van
Oa+tç;r k, die zekerlijI, als een gekroond Iloofd alle achGll^g
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ling en eerbied verdient. Maar, wanneer wij van het
Kabinet (preken, zonderen wij natuurlijk altijd den perfoon des Monarchs uit. Dit weten de Engelfchen zoo
goed als iemand. De toehand van Oostenrijk wordt als
zeer moeijelijk. voorgefteld, onder anderen omdat het
grootfie gedeelte daarvan uit vlak land beflaat. En toch
bezit Oostenrijk meer dan de helft der Alpen, met hare
bergpaslèn en gemakkelijke middelen ter verdediging.
Doch, al ware dit zoo niet, mag dan eene Natie, om
zij niet zeer wel gelegen is tot verdediging, een' an--dat
deren onbeleedigenden nabuur, onder voorwendfel dat
hij gevaarlijk kon worden, overvallen en uitzuigen? -Bijgelnhd
van de deelneming der Rus,/ifche Natie in
liet lot harer vermoorde Griekfche geloofsgenooten , fpreekt
neen van den moord der Protestanten, in Franhrjk; dien
amen (nu nog !) een ongerijmd en valsch gerucht- durft
noemen. Spreken dan de daden niet? -- Omtrent de
zaken der Grieken en Turken herkent men hier volkomen
de ftaatkunde van wijlen L ON D 0 ND n R R Y. Men kan
niet ontkennen , dat , wanneer men Hechts zijn gevoel
te volgen had, het toch beter zijn zou, de Grieken te
helpen ; doch het algemeen belang van Europa duldt
zulks niet. Dit eischt thans, de Turkfche magt veeleer
te vermeerderen dan te verminderen. Turkijé kan niet
waggelen en vallen , zonder dat , naar evenredigheid,
in geheel Europa de algemeene orde gefchokt worde. Vandaar gevoelt men ook deelneming voor Sultan MA IIii o u t) , den moordenaar van Ifon/lantinopel , Cydonia
en Chios! Wij onthouden ons van alle aanmerking: de
man , die dus fchreef of liet fchrijven , . heeft over zichzelven den fia£ gebroken. — Van Europa gaat men over
tot flnser-ika , en vermeldt de bijzonderheid , dat , met dent
Vrede van 1815, aldaar de inkom [ien tot 1819 van 4.9
tot op 21 , millioenen dollars, en de tollen van 36 tot
17 millioenen gevallen zijn. Doch z $ 15 was geen jaar,
waarop men peil kan trekken: het was het eerfle jaar na
den herhelden Vrede niet Engeland, en dus was natuur
handel ontzaggelijk voor hct oogsheik , hetwelk-lijkde
1
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naderhand wel verminderen moest. — Ook omtrent Amerika roemt Engeland zijne edelmoedigheid.
In het derde lioo`d ruk, de bi.- ne72landfche zaken omvattcnde, houdt men zich meest met de woclin en des
jaars 1820 en den toestand van Ierland bezig. Daar dit
voor den buitenlander van minder belang is , gaan wi}
zulks voorbij; alleen aanmerkende, dat de drie hoofdoor
Icrlands rampen , afwezigheid der groote grond -zakenv
onevenredige hoogte der landhuur , en gebrek-bezitrs,
aan nijverheid erkend worden , doch dat men de Engelfche Regering daaraan volkomen onfchuldig keurt. In
X8co was de geheele uitvoer van Ierland I millioenen
p. ft., waarvan 6 naar Engeland. Wat mogelijk was,
is ten behoeve van Ierland gedaan. „ Door uitfluitend
„ de boter en andere foortgelijke artikelen van Ierland
toe te laten, geeft men aanleiding tot verbodswet ten van den kant der Nederlanden."
Het vierde Hoofdffuk is aan de Koloniën toegewijd.
Kanada, , amaica, en dc vrijhavens in de 1Pest- (niet,
gelijk er bij eerie drukfout !kaar , in de Oost -) Indiën ,
worden als de voornaaml}e bekhouwd. Men ontvouwt
daarvan de belangrijkheid. De reten op de fuiker alleen
(die voornamelijk in ,7amaica geteeld wordt) hebben in
a8rí de fom van 5 millioenen p. fl. opgeleverd, de mout
Hechts 4,3 millioenen. f ainaica houdt 5000 matrozen
bezig, en geeft eerie zuivere opbrengst van 2 millioenen.
Het eiland Bermuda is Bene vrijhaven geworden , ten gerijve der Noord- ,lnaerikaraen. De Kaap de Goede Hoop
is beIlemd, eerie wijn- en korenfchuur te worden, en
moet zich nog zoo ver boven deszelfs tegenwoordigen
tociland verheffen , als Pi; ginië en Maryland Ièdert
de tijden van tc A It E L II. De Iënifciie eilanden worden
door eerie zonderlinge drukfout, de Duitfche genoemd,
en het Beduur ook ddr zeer geprezen. Van de ijsfelijkheden , door 111 A 1 T L A N D tegen de arme Pargioten
en andere Grieken gepleegd , wordt niet gefproken.
In liet laatIte I Ioofdituk komt de Raad van Koophandel
voor. Men erként de onbillijkheid der bekende Ictc van
Seheep .
-
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Nederlanders, en belooft
Sc heepvaart, bepaaldelijk jegens de
v erzachting, alsmede de oprigting van een vrij dépdt voor
vreemde waren, ten einde gelegenheid te geven, om geasforteerde ladingen in te nemen. Daarna faal men het oog op den
Oostindifchen handel , en geeft reden , waarom dit uitgeftrekte Rijk minder Engel/che fabrijkgoederen flijt . dan liet nog
zwak bevolkte Noord -z'imcrika. De Noord- Amerikanen moger, thans , volgens het met hen geflotene handelstraktaat ,
vrijelijk in het Britfche Rijk in Indië handel drijven, gelijk in
't algemeen de handel , ook voor Britfche onderdanen , aldaar
is opengezet. Eindelijk willen de Ministers de verbodswetten door fpeciale (hooge) Regten vervangen, en fluiten
het geheel niet eerre lofrede op zichzelven , waarbij zij zich
zediglijk met AG R IP PA en m A E- c E N A s vergelijken. In
een plan /zangtel wordt liet finantiéle flelfel der Ministers nader uiteengezet, en deszelfs voordeelige uitkomften met ver
bewijzen , ook over het toen verloopene gedeelte van-der
1322 , geftaafd.
Zoodanig is de hoofdinhoud van dit gefchrift, hetwelk welde voordeelen eener Carlflitutionnéle vertegenwoordigende Re.
gering aanwijst. Men ziet elk oogenblik , dat de Ministers
de Remming en den geest der Natie moeten ontzien; dat zij
zich daartoe niet van flrerrznring of monopolie der drukpers,_
maar van hare vrijheid zelve bedienen , om zich voor het
oog van Engeland , ja voor het oog van Europa, te regtvaerdigen. Zoo lang deze geest , dit ontzag voor de openbare meening , in Engeland blijft heerfchen , loopt dat land
geen gevaar van onder de factie van den Domper te bezwijken;
en met genoegen zien wij , dat , na L ON U 0 N U E Il R 1'S
dood , door den invloed van het publiek gevoelen , het Mi
meer liberale en meer menfchelijke flappen en-nistero
maatregelen omtrent Spanje , en zelfs , volgens fommigen ,
ook omtrent Griekenland, is teruggekQmen. Mogt Engeland,
na het model tot eerre vertegenwoordigende Regering aan de
Volken der oude en nieuwe Wereld te hebben gegeven, dus
Qok de befcllermer der Vrijheid in Europa worden!

Ej
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Nagelatene Poézij van AMBROSIUS jUSTUS ZUBLI. In
I S Crarenhage, bij de Wed. J. AlIart en Comp. 1821. In
gr. 8vo. FIll, 194 131. f 3- I2-:
Wij vernamen van Leyden , dat de Hoogleeraar v A N D E R
r A L tv:, een man, alles behalve middelmatig , en daarom ook

zeker gansch niet middelmatig over het Middelmatige gefproken heeft. Of die Redevoering tot verheffing , vernedering
of troost der middelmatigheid geflrekt Nebbe, weten wij niet;
maar dit weten wij , en ondervinden het dagelijks , dat de
algemeene lof als bij uitfluiting thans gerekend wordt toe te
behooren aan het hooge, vreemde, Stoute, ingewikkelde en
verhevene ; zoodat het voorfchrift van s OP. A T 1 U S:
— — — — .tlediocribus esfe poëtis
Non homines, non DI, non concesfere columne.
volgens WuYDECQPZR:
Met middelmatige poëten (potten slechts
En Goon en menfchen , ja de boeknerkoopersknechts.
wel ter harte genomen wordt. Inzonderheid beijveren zich
veelal onze eerfte Vernuften in dit vak, van hunnen vortlelijken troon, of liever uit hun olichargistisch gelloelte, op
deze middelktasfe, deerlijk overal in de verdrukking, neder te
zien met eene verachting, die hun den tijd hunner ontwikkeling doet voorbijzien, en die in het algemeen aan de hooge fpanning der dagen, die wij beleven, niet vreemd is. Een
Schilder, een Redenaar, een Tooneelfpeler , ieder Schrijver
moge bij Benen tweeden of derden rang, dien hij in zijn vak
Uekleedt, Benige algemeene goedkeuring erlangen, bij den
Dichter mag men niet anders hooren dan zoogenaamde Godeniaat en hernelral; een fijn banket , in den Muzenwinkel bij
e Ot K e reeds te krijgen. Vanhier is fchier alle poëzii, behalve die van de eerfte klasfe , volgens velen, verwerpelijk ,
en het oordeel niet zelden hard. „ Zoo veel bundels met
„ verzen, zoo veel Genootfchappen met hunne eereprijzen,
zoo veel gedichten in Maandwerken en Almanakken zouden
„ iemand den lust wel doen vergaan , om aan zijne lier, die
„ toch heel anders klinkt dan die van den gemeenen hoop,
„ neer de hand te !laan !" Ziedaar een kreet, die, wij zeggen
niet
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riet door trotschheid, maar door een verkeerd inzien der zake, menig' Hoofddichter ontvalt. Een verkeerd inzien der
zake , herhalen wij. Alle kunst heeft haren trap; en, fchoon
men den hoogtien niet bereike , is hij , die eenigzins dien
trap nadert, toch , naar een redelijk oordeel , te prijzen. Is
het toppunt, het eigenlijk zuivere flandpunt der kunst, volsnaaktheid, niemand, zelfs niet de beste, bereikt het; allen
mogen er naar Breven, en iedere wezenlijk goede vordering , ja iedere niet ongelukkige poging verdient goedkeuring
en aanmoedigii g,, geene terugitooting enn verachting. I Iet
blijft daarom prijsfelijk , zich boven het middelmatige te ver
maar men gedenke, dat vóór eene halve Eeuw de-hefn;
middelmatigheid ten troon verheven was, en -- de Dichters
waren tevreden, en de goede Gemeente met hen; terwijl meu
ale niet minder ftellige les van HO it A Ti u s vervulde:
-

Omne tulit punctum qui miscuit utile duld
Lectorem delectando pariterque monendo.
volgens

,

HUYDECOPERI

— Die 't aangename en 't nutte zoo -fchakeert,
Dat bij en oud en jong beide en vermaakt en leert,
Die heeft den lauwerkrans van allen weggedragen.
Dat leerzame, dat ítichtelijke van vele Dichters van vorige
dagen had ook zijn nut, en die aangename Ieerdichten liggen
in de tegenwoordige huisgezinnen, waar de jongeren de ouden
fehier in alles overfchreeuwen, waarlijk te veel achter de bank.
Uit dit oogpunt, met dien geest bef houwende de thans
aangekondigde Nagelatene Poizij van A ni B R o s t u s J u sT US Z U B LI, wiens beste leeftijd aan die dagen grensde ,
toen uien wel kleiner en lager van dichttoon , maar niet
minder nuttig, aangenaam , !lichtelijk , en vooral nederiger
was , verklaren wij , dat wij dezelve met groot genoegen
hebben gelezen, en dat hartelijke belangstelling in den Gods.
dienst den braven man menigmaal tot eene hoogte verheft,
waarvoor wij hem naauwelijks berekend zouden achten, zoo
wij ons niet uit vroegaren tijd van hem menig zeer verdien
vers herinnerden.
-fleijk
Zu B Li had in het laatst van zijn leven her godvruchtig
betluit genomen, om het (martelijk lijden en /lerven vary on
,eu Zaligmaker in eenige afdeelingen te bezingen. De drie
eer.
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eerfle zangen: De opwekking van Lazarus en deszelfs gevolgen , Jezus plegtige intrede binnen Jeruzalem, en zijne laat .
je reize derwaarts, zijn als 't ware de drie eerfle zangen van"
dit dichthuk, door zijnen dood onvoltooid gebleven. Tot
dit plan kunnen de overige gedichten of fragmenten : Jezus
dood, de verfchijning aan de Vrouwen, Maria bij het graf,
de Emmausgangers, Jezus verheerlijking op den berg, en Heook gebragt worden, alsmede dat aan 1lcest, als
inleiding ; en ziedaar den ganfchen bundel !
De Heer I. D E j o N c x, voldoende aan her verzoek der
Weduwe, heeft een Yoorberigt gegeven, waarin wij echter
iets naders en !Ielligers van des Dichters lotgevallen en eene
opgave zijner werken gewenscht hadden. Daar achter is een
gedichtje van den Heer w. S MITS op her affterven van z uu L I. Waarom niet in de eerfie plaats dat van BI L DE R D IJ R,
te vinden in de Sprokkelingen, bl. I$o, geplaatst is, begrij.
pen wij niet.
De gedichten in dezen bundel zijn verdienfelijk , en hebben, door ingevlochtene lierzangen, vergelijkingen, en verandering van maat , op vele plaatfen , eene aangename afwis"
Zie b. v. de uitweiding over den flaap , bl. 21, be--feling.
ginnende :

melvaart,

O Broeder van den dood , die 't all' tot rust kunt dwingen
Hersteller der vermoeide kracht ,
Verkwikker van al 't aardsch geflacht,
Weldadig Godsgefchenk voor droeve ellendelingen!
In uwen arm vergeet alleen
't Gefolterd hart zijn tegenheên, enz.
De vergelijking , bl. s8:
Gelijk na lange droogte , in heete zomerdagen,
't Gefchroeid en dorflig aardrijk fcheurt,
Het kruid verwelkt, elk plantje treurt,
De beek verdroogt, en 't vee al loeijend' flaat aan 't klagen;
Zoo kwijnde en treurde 't zusterhart,
Schier uitgeteerd door boezemfmart :
Dan even eens, wanneer, uit zwángre donderwolken,
De regendrop en plant en kruid
Op 't mildst verkwikt en 't aardrijk fluit,,
IIct
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tiet vee zijn dorst weêr lescht aan volle waterkolken,
Zoo firekt die taal , uit Jezus mond ,
Ten balfem voor heur hartewond.
De uitboezeming, of het gezang, bl. 71 , heeft iets roerends en opwekkends; waarom wij het in zijn geheel zullen
mededeelen :
Eer zij U, Oppermajesteit!
Eerbiedig voor Uw' troon gebogen,
Aaní'chouwende al Uw heerlijkheid,
Voelt zich ons hart tot dank bewogen.
Prijst U 't gepluimde zangrenheer;
Laat tot Uw' roem het vee zich- hooren ,
En murmelt Uwen lof het sneer;
Ruischt tot Uwe eer het golvend koren;
Tracht alles, wat Uwe almagt fchiep,
In zee en ftroom , in bosch en velden,
Dat onder Uwe vleuglen (liep ,
Elk in zijn taal Uw' lof te melden;
Hoe! zouden wij , Uw evenbeeld,
Op aarde iets minder dan Uwe engelen,
Door U met zoo veel heils bedeeld,
Geen danklied met hun zangkoor mengelen?
Ja, hooger dan van 't reedloos vee,
Zal tot Uwe eer ons loflied rijzen,
En íterker dan 't geklots der zee,
Zal onze mond Uw goedheid prijzen.
Ja Schepper, Vader van 't heelal!
Ja, liefdrijk, zalig Opperwezen!
Zoo lang ons hart hier kloppen zal,
Zoo lang zij ook Uw naam geprezen!
Geleid ons, aan Uw vaderhand,
Langs 't doornig pad van 't fterflijk leven,
Tot dat we, in 't hemelsch vaderland,
Als englen Gods, U eere geven 1
Der-

Z4
Dergelijke gezangen of uitweidingen vindt men op' vele
plaatfen , zie b. V. bl. 81 en 85 tot g1, in welke laatlie
eene heerlijke befchrijving gevonden wordt van de aankomst
en legering der reizigers tot het hooge feest te Jeruzalem.
B e n der beste en hartelijkíte gedichten is zeker Jezus dood,
beginnende
Wie klimt met mij den kruisberg op
Wie wil den jongften harteklop
I-Iet laatste woord zijns I-ieilands hooren?
I Iij maak' zich tot dien togt gereed;
Hij zaly' zijn hoofd, hij fchikk' zijn kleed,
Ontfchoeij' zijn' voet, neig' hart en oores.
't Is heilig, driemaal heilig land,
Waarop het heiligst ofFer brandt ,
Dat immer werd op aarde ontfloken
Veel reiner, dan op Moria :
't Is 't offervuur van Golgotha
Dat thans, ten zoen der aard' , zal rookeen,
-

-

Wie niet met ons wil bergwaarts gaan,
Blijve aan den voet diens heuvels ulaan,
Maar (tore ons niet in- 't henen uneven.
Neen , roept gij allen , neen , o neen I
Wij willen zamen opwaarts tre@n ,
Getuigen zijn van 's Heilands fneven.
,-Iet gedicht aan 4lcest getuigt van dei hoogen ernst èti
hartelijkheid, waarmede z tr B LI de , bij heth diep gewortel
de , leer van de zoenofFerande door C H R I s T t s verdedigt tegen eenen twijfelenden vriend; en, voorzeker, het
gedicht verdient eene bijzondere aandacht , zoo wegens een
als kracht. Maar noch dit, noch vereándere gedeeld-voudighe
ten in de overige gedichten hier zullen hun behagen, die
in onze dagen de verdraagzaamheid voorflaan , op uitdrukkelijke voorwaarde, dat men even zoo denke als zij zelven:
Wij zouden ons fehamen , onze libero//telt, dien naam dan
niet verdienende , daartoe te bepalen , en vereeren eenen man,
die zijn gevoelen zoo mannelijk voorflaat.
Hier en daar heeft men in dezen bundel menigen p'rozaiSchen regel , ook luitende uitdrukkingen , als bl. 8. 't ziel-
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leas lijk en dergelijken; bi. 19 vindt men: zijn floel t/mes
onbezet; men lag aan op bedden, en zat niet op /ioelen.
ts1. 133.
Schoon ons uw ijver (treelt, zijn we echter van gedachten,
Met d'uitvoer van dat plan tot na het Feest te wachten.
' k Heb alles overlegd , zegt Judas, tleun op mij , enz.

--

Platter en min dichterlijk kan ;men wel niet rijmen.
IIoe Heken daarbij af plaatfen als deze (h1. s25), waar de
Ileiland, naar Jeruzalem en deszelfs omtrek ziende, betuigt:
De hoef van 't oorlogspaard , de bijl der legerknechten ,
Verwoest welhaast uw graan, zal uw' olijfboom ílechten,
En waar uw kudde nu zich grazend near mag haan,
Zal 's vijands oorlogstent en krijgsgevaarte (laan , enz.
Dan, wij hebben voorbeelden genoeg bijgebragt, en wil
alleen nog éé;:e aanmerking hier mededeelen. In derge--len
lijke gedichten, waarin de Heilige Schrift, en bovenal 's Heilands overfchoone en doeltreffende woorden worden omfchreven , en uitgedijd tot vereerde en gerekte redenen, moet men
ten uiterlte omzigtig zijn , om niet te veel van het zijne er
bij te voegen. Daarom vinden wij foortgeJUke gedichten .zog
moeijelijk en niet zelden ftuitend. Zoo is, h. v., alhier,
bi. to8, het diepdoordacht en befchaniend gezegde: Geef
den Keizer, dat des Keizers is! door eerre niet zeer gelukkige uitbreiding, van alle kracht fchier beroofd. Smaak en oor
-del
kunnen ook hierin veel ten goede medewerken.
Ieder, die z U B L I gekend heeft , weet, dat zijne politieke
denkwijze veel van die van B I L D E It D it K verfchilde. Belden hebben dit gemeen, dat zij eigen voordeel nooit bejaagd
hebben, en dat zij aan elkander fleeds verbonden bleven.
Wij kunnen ons niet wederhouden , ter eere van beiden , te
eindigen met B I L D E R D Ij K'S vers dan mijn overleden Yrieni
.

A. J. ZUBLI:

Steeds volgdet gij uw hart , van= God en deugd vervuld,
En dwaalde 't, 6 mijn vriend, gij dwaaldet zonderfchuld..
Uw zucht was weldoen, was uw vaderland behoeden;
Nooit bliest ge u op in eer, in welvaart, of gezag,
En nooit verlaagdet ge u in druk van tegenfpoeden ,
Maar leefde, 't oog gevest op 's, levens jonglten dag.
Uw
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Uw zang vloeide uit een borst, die voor uw Heiland blaakte;
Hem leedt gij , waar gij leedt , gemoedigd, dankbaar, blij ;
En, Z U B L I , wie uw hart, of wie uw zangen wraakte,
Voelt met den Christen niet, en kent geen Poëzij.

Nieuwe Dichtproeven van FRANCIjNTJE DE BOER, Dienst
te Snee/c. Te liiifle,-danz, bij G. J. A. Beijerinck.-magd
182I. In gr. 8v0. MII, 75 Bl. f I - IO-:
Indien de groote en hooge Vernuften van dezen tijd dit
boekje, niet uit den middelftand, maar uit de keuken afkom
handen krijgen , ja dan vreezen wij , dat al ons re--flig,n
deneren bij vorige recenfie door het geroep : » Nu , zie eens !
„ meiden en knechts ! I" zal overfchreeuwd worden. Wij
zullen deze Heeren eenvoudig verwijzen naar het uitnemende werkje van den diepdenkenden en in zoo vele opzigten
bekwamen W I L L E M M E S S C H E R T, te Rotterdam , ten titel voerende : De drie Gebroeders leleflijn , of de zucht tot
Standsverwisfeling. Waarlijk , grooten en geringen moeten dit
boekje lezen: de eerhen, om de nuttigheid van alle redelijke
vertiandsontwikkeling te kennen , ter befchaming van hunnen
eigenwaan, en hun verkeerd oordeel omtrent een verbeterd
onderwijs ; de anderen , om in hunnen kring met tevredenheid
te blijven ,'niet zichzelven daaruit te verplaatfen , maar, bij
bijzondere ontwikkeling, den Rand zelven te verhoogen.
Zoo denkt , zoo doet deze brave Dienstmaagd F R A N C I1 N_
TJE, waarvan men niets dan goeds hoort en leest. Zij is
godsdienflig , nederig , en met haar deel , ook als Dienstmaagd ,
tevreden. Zij laat zich , als vele groote Geesten, op hare bij
gaaf niets voorftaan , en overtreft ze dus in dit opzigt.-zonder
F R A N C IJ N T j E befchouwt de wereld (bl. 4) uit het
regte oogpunt, als zij zegt:
-

Wat noemen wij de groote wereld ?
Die plaatfen, rijk in weelde en pracht,
Waar men, vervreemd van reine zeden,
Het heiligst met den voet durft treden,
Geen godsdienst kent, of die(n) veracht?
Waar men de (laaf is zijner lusten ,
Te dwaas zich hecht aan ijd'lcn fchijn ?
Zout
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Zou ik die levenswijze roemen?
Èn dit de groote wereld noemen?
Neen, 'k noem die wereld liever klein.
Maar 'k ben zoo dwaas niet, te gelooven,
Dat dr, waar vreugde en vrolijkheid
In hooge kringen zich doen hoorn,
De godsdienst zeker gaat verloren ,
En dat Hechts daar de zonde vleit.
Ach reen ! in alle levensllanden ,
In alle kringen, groot en klein
Heerschc zielsrust , wroeging van 't geweten ;
Wordt God gediend en God vergeten.
0 ! mogt het eenmaal beter zijn.
De laatlte regel is niet van de gelukkigile , en, zoo als
dezelve gezet is , naauwelijks te verdedigen.
Het bekoorde ons bijzonder , dat F R A N C IJ N T JE in vele
gedichtjes hare erkentelijkheid betuigt aan den Heer en Mevrouw, bij wie zij woont ; dat zij nooit over haar lot klaagt,
maar integendeel de uiterfte tevredenheid daarover blijken
laat, en dat zij echter met ruimte en naar waarheid betuigt
(bl. 33) :
God dank, dat edelheid van ziel
Aan rang noch rijkdom zijn verbonden!
God dank, dat onder 't need'rig kleed
Ook menfchen-liefde wordt gevonden!
ja, heerlijk pronkftuk van Gods hand!
Ge ontleent uw grootheid, uwe waarde,
Uw Rille majesteit, uw deugd,
Niet van de dingen dezer aarde.
Die eigen kracht van onze ziel,
Waardoor wij 't godd'lijk beeld gelijken,
Rijpt even fchoon, waar ar*_noê heerscht,
Als hij den held'ren glans der rijken.
God dank! ook onder 't need'rig dak
Laat zich de item der menschheid hopren;
God danig! de deugd woont overal ;
Zoo juichen mcnsch en eng'1en - koren,
F
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Ook dezen laattien regel hadden wij wel anders gewenschr.
Dat F R A N C IJ N T JE vrolijk en genoegelijk is , fchijnt
uit het rollend gedichtje aan Meirouw Podagr te blijken,
waarin zij bewijs geeft van ecn' gemakkelijken en naïves
dichttrant. Wij zullen , ten floste, hetzelve voor een goed
gedeelte hier overnemen:
Wel foei , Madame Podagra!
Uw handelwijs lijkt nergens na;
Zoo in deez' koude winterdagen,
En zonder liet vooraf te vragen,
Een ganfche week belet te doen,
Dit is beneden liet fatfoen.
Ik weet liet waarlijk niet, Madam
IIoe dat gij op het denkbeeld kwam,
Om hier zoo flit in huis te sluipen,
Door wol en linnen heen te kruipen;
Om , in dit vreedzaam huisgezin ,
Te heerfchen -als een rijks -vorftin.
Elk fiddert onder uw gebied ,
Wijl vreugd en blijdfchap voor u vliedt;
Gij ziet ons aan met norfche blikken;
En ach ! wie zou ook niet verfchrikken !
Gij zijt , in ieder logement,
Voor wreed, meêdoogenIoos , bekend.
Mevrouw! ach doe ons het pteizier,
En ga van avond nog van hier;
0! zoo gij ons dus woudt verpligten,
Wij zouden u eene eerzuil ftichten;
Zoo niet — dan jagen we u deez' dag
Nog weg, op regterlijk gezag.

rUN.APIU..

ETI^TAIIIO .. E U N A P I I S ARD I A N I Vitas Sophistarurn Ct
Fragmenta Historiaruni recenfuit notisque illustravit I o.
F R. B 01 S S ON A n E. Aecedit

annotatie DAN. W Y T TE N-

n A C Ill 1 Vol. I. Amícelociami , apud P. den IHengst et
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elijk de groote bichtgecston over elkandet oordoelen,
doen het de Hooggeleerde Heeren van den eerhen rang, ja,
erkennen wij het, ook ons volkje, de Récenfenten, wet
eens. In plaats van , wanneer de Confraters eens hun beste
beentje hebben ilitgeftoken, openhartig en broederlijk te
erkennen, dat merg het Itiet kan vktbetéten, zou men
Iiever pluizen, ja (men vergeve allen Recenfenten de zon
vitten, om toch ook iets te zeggen en aan te merken;-de!)
opdat het werk voor dat van anderen vobraI niet onderdoe:
Den gepaste naijver is niet alleen geoorloofd, maar prijsfe.
lijk ; aan opregtheid en waarhéid moet men echter nooit te
kort doen 5, en alle zelfverheffing is ook hier verachtelijk.
Om dan .Dregt te zijn , betuigen wij , na het uitnemende
berigt , wegens dote nieuwe uitgave van E u N A r, I U s door
isoIssoNADE en WVTTENBACH, in den Kunst- en Letterborle van verleden jaar ; No. 48 ; gelezen en herleien
te hebben , dát wij er niets weten bij te voégén ; dan at
leen dit, dat liet fchande, ja groote fchande zou zijn, dat,
bij zoo weinig eigenlijke kiasreke uitgaven, ills hier te lande
tegenwoordig het licht zien, men zich een werk van dien
aard en geleerdheid, als dit, door mannen van den cerften
'rang; als uotssONADE en W*kT'PEN13AC11 , opgehelderd
en uitgegeven , niet zou aanfchaffen , tot aanmoediging van
Schrijvers en Drukkers. Wij ontvangerf uit Diiitscliland
veld geleerde werken. Men ontving ze weleer, helaas! van
Ons, én zal zeker ook van dit iïittlekenil en goedkoop geheid
werk exemplaren ontboden hebben. Wij hoeren met leed
er nog weinige bimiénslánds gefleten zijn ,-wezn,dt
Cu vertrouwen , dat onze openbare aankondiging , niet di
van den Letterbock, tot een ruimer váderlandscli debiet zal
mcdéwerl,eii. Al die openbare Bibliotheken, al die geleerde
Maándwerken met zoo veel uittrekfels, weerhonden zij de
tijzóndere liefhebbers van zich dergelijke werkeïs aan te
frhnften, zod vetwijderen zij de raadpleging en her nut daar-

So
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van binnenshuis, en zouden van dezen kant nadeel aanbrengen. In vroegere dagen fpaarden lettergierige kwee
hun uitgezuinigd geld tot het bijeenbrengen val'-kelinga
eerre goede bijzondere boekerij, en menigeen in lateren lecftijd heeft aan deze medgezellin zijnen blijvenden lust voor,
en den krachtdadigen invloed van de altijd leerzame en ver
te danken. Bijzonder zoude het fchande-kwiendftuë
zijn, dat zoo , vele vermogende leerlingen van den éénigen
w ITT E N B A CH (wiens verdienften wij, na de keurige lof
Letterbode, op het einde van bl. 345 en het begin-fprakinde
van bl. 346, in geen helderder licht kunnen noch behoeven
te plaatfen) zich niet beijverden , om den vadertandfchen letterroem tehandhaven in alle opzigten, en met al hun ver
mede te werken , om deze vermaning van den grooten-mogen
man in zijn Protrepticus (p. 197. Philomath. Lib. II.) te
betrachten: Incumbite toto pectore ad Litterarum artium quo

fludia earn quo laudem hereditariam a majoribus acceptatn,
item nepotibus hereditariam tradite, qui earn ipfi ad uitimam
us quo aetatom posteritatomquo propagent: Ostendite lumen
vestris caeteris omnibus populis. Ja, mijne jeugdige en ge.
leerde Landgenooten i doet dit niet alleen door welgefchrevene en welverdedigde proeven uwer vorderingen en behaalde
eereprijzen ; maar doet . het ook, door een of ander geliefd
Schrijver, die het behoeft, ter uitgave te bewerken, en u
vroegtijdig al de hulpmiddelen daartoe in eene goede bibliotheek aan te fchaffen !

Reis rondom de Wereld, enz. Door G. H. V A N L A N G
D 0 R F F. IItde en IVde Deel.
Ontdekkingsreis in de Zuidzee , en naar de Behringsflraat ,

enz. Door OTTO VON KOTZEBUE. Ile en Ilde D.
(Tweede rei flag ; zie

1822.
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ij verlieten den Luitenant K 0 T ZE B u E bij zijne aankomst
op hamtfc hatka. Over dit door L n N G SI) OR F F uitvoerig
befchrevene Schiereiland vinden wij hier weinig; K 0V z E.
aue onderfielt het, met reden , ais bekend, te meer, daar
hij de binnenlanden niet bezocht heeft, zoo als de ftraks ge
noemde Reiziger. Belangrijk voor de Aardrijkskunde was de
reis, door den ontdekker, N. O. waarts van IKa;ntfchatka
n1í10
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c,,,dernomen, waarbij hij wel zijn hoofddoel , het vinden eener
doorvaart naar de Ijszee, niet bereikte, maar toch eene diep
in het vasteland van Noord -Ame,ika indringende baai, naar
hem de Kotzebue -fond genaamd, ontdekte. In 't eerst hoopte
hij, dat zulks de lang gezochte doorvaart zou wezen, doch
vond zich, gelijk zoo vele andere Reizigers, daarin te leur
gefield. Nogtans is deze ontdekking der Kotzebue -fond, als
van eene veilige haven, — een gefchikt oord voor den handel in pelterijen, en misfehien ecu middel, om verder oost
te dringen , daar de Luitenant niet alle inhammen-wartsdo
onderzocht heeft , — van eenig belang. Men vond aldaar.
hooge fneeuw- en ijsbergen, maar toch het Iand op verre na
kaal en bar niet, als op de vlak tegenover, ja nog meer -zo
zuidelijk liggende kust van Azié, — een' ijsberg taan louter
ijs, bedekt met eene korst van zand en aarde, een half voet
dik, waarop welig gras en mos groeit; allengs fmelt het ijs,
de berg zakt, en na verloop van jaren zal men hier een groen
dal zien. In dit ijs, honderd voet hoog, vond men mam
tanden. De bewoners dezer kusten klee--mouthsbendr
den zich des zomers in vellen van rendieren, honden, zeehonden, en van het fluitende of holgravende eekhorentje , hetwelk onze reizigers ook op de N. 0. kust van dzié vonden ,
en door geheel Noord- Amerika verfpreid moet zijn, daar ook
LE w t s en C L A R K S het aan de overzijde der rotsbergen bij
den Aisfouri vermelden. De Amerikanen droegen walrusbeenderen in den mond, aan wederzijden uitftekende, het hoofdonderfcheidingsteeken tusfchen henen de tegenover wonende Iziaten ,
die zulks misfen. Hunne tenten of hutten zijn van walrushuiden in de gedaante van kegels. Men begroet elkander
daar ook niet het aanr lien der neuzen. Geenszins heerscht
aldaar het beminnelijke vertrouwen der Zuidzee-eilanders. De
man uit het Noorden, die met list, behendigheid en moed zijn
beflaan op het gedierte van zijn land moet winnen, ziet na
ook zijn' evenmensch ligter met wantrouwen en als-turlijk
mededinger in dat bedrijf aan , dan de planten - etende bewoner der Keerkringseilanden, wien zijne milde Natuur alles
van zelve in den mond werpt. Nogtans hebben wij aan de
Kotzebue -fond met verwondering eerie foort van handel gevonden, die reeds vóór ze Eeuwen, volgens x E rc o D 0 T U S ,
op de N. W. kust van 4Fi•àka, op die wijze tusfchen de inboorlingen en de Karthagers gedreven werd. De vreemdeling
legt ecuige goederen aan den oever , ce gaat heen ; de .Jme1
ri•
ti
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ikansa beziet de goederen, legt zoo vele vellen daarnaast R
als die hem waardig zijn, en gaat ook terug; dan komt de
vreemdé}ing weder, en neemt de vellen mede, als de koop
hem.aanítaat; zoo niet, laat hij alles liggen. Deze handel is
te, .merkwaardiger, daar hij tusfchen de Isnerikaanfche en
4iatifche Wilden (ten minde naar it o T ZE B u E's denkbeeld)
gedreven wordt, die anders in gezworene vijandfchap niet
elkander leven. Voorts zijn, voor de Natuurkundige Aard
opmerkingen van belang , dat het water-rijksbefchvng,d
aan c e -4merikaanfche kust veel minder ziltig is , dan aan de
lfziaxifc'e; dat, aan de laat(le, lucht en water veel kouder
zijn:, en de ftroom gedurig naar het N. 0. loopt.
Van de Behrings-Jdraat ging de Luitenant zuidwaarts naar
liet eiland Unalaschka; onder weg vertoefde hij aan de St.
Laurens -Eiaai ,en ontmoette aldaar de Tfchuktfchen , bewoners
der„Noordoostpunt van lmerika. Hier had hij eene aandoen lijke ontmoeting: een oude bediende der Rusfisch-AmerikaanPeke Compagnie ítoof,, op het hooren van een Rus/isch volkslied, door de matrozen, de kamer in, en riep uit:,, Dat zijn
„Rusten ! o Dierbaar, geliefd Vaderland l' ' De vaderlandsliefde
en het heimwee van dezen ongelukkigen zal wel door de
mishandelingen, die wij gezien hebben, dat deze menfehen
in die afgelegene oorden door de Compagnie moeten ondergaan, verdubbeld geworden zijn. Van Unalosahk"a, ging de
reis naar Ka liforsiu, waar wij de reizigers in ons eerste verlag reeds ontmoet hebben s en vandaar naar de Sas#dWickseilanden. K o T z E n U s zag hier den bekenden Koning T AM A A n AMA, hier volgens onze uitfpraak TAMME AMEA
genaamd, die uit de reizen van VA N C O U V E R en T U R NB u L L bekend , en door fpmmigen (wel wat bij vergrooting)
bij Ruslands PETER vergeleken is. M— Niettegenftaancie eene
zeer verfche beleediging , door een R: sfrsch . onderdaan, met
name s C H EFFE R, geleden, die de achterdochtige Japanners terltond tot maatregelen tegen de Rusten zoude hebben
aangezet, werd de Ruriek (de naam van het fchip van
4 OT z E B p E) ongemeen vriendelijk ontvangen, zoo wel op
0 - Weinee door den Koning, als op Wahu (TPahoe) door
„

,

,

,

-

den F_ngelschzrsan Y ou NC en den Stedehouder E A REI M oxv (I o E). De landpreken zijn hier verrukkelijk, welbebouwd, en men kent de vatbaarheid en leerzaamheid der ingezetenen. Jammer, dat, bij dezeuiterlijke befchaving, het
Ieidcndommi , wet dia befpotteJijkilen eik zelfs wreedtten eerdienst ,
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dienst, nog in Eland blijft, en TAMME AM E A geheel niet
gezind fchijnt, het voorbeeld Van P 0 tA R R E op 0-Tahiti
te volgen. — Nadat het fehip hier gekalefaterd was , (in de
uitmuntende haven (lana - rura) ging de reis weder verder
naar het Zuiden. Het gelukte onzen Reiziger, op io en 8
graden Noorderbreedte en 189 Oosterlengte, eerst het Nietc:v.
jaars- eiland, en daarna tien eilandsgroepen te ontdekken, die,
rondom eene Rille zee of kom gefchaard , de verbazende werking van het, koraalïnfekt op de treffendfle wijze vertoonen.
Derzelver algemeene naam is Raddck, en van eene andere,.
meer westelijk genoegzaam daarmede gelijkloopende keten, Ra.
lick. De lrekking der eersten is eerst van het Z. O. naar
het N. W. , daarna van het Z, naar het N. Deze eilanden
zijn, zoo 't frhi jzat, gedeeltelijk eerst eene nieuwe werking
der genoemde infekten, blijkens de weinige aarde, waarmede
zij bedekt 2i j^1. en ook flecht bevolkt; de anderen vercoonen
liet bekoorlijke gezigt van kokos- en andere palmboomen,
pandanusboomen met hooge wortels, taro- en andere worteten, enz. Goedhartigheid, eenvoudigheid en minzaamheid
kenfchet(ten deze eilanders. Toen it 0 T ZE B U E op het groot
eiland yan de eerst ontdekte groep (Otdia) ecnen tuin-fle
wilde aanleggen ^ begrepen zij zulks in het eerst niet, maar
fprongen daarna, het merkende, van blidfchap. Her Tineden,
het gezigt der varkens , het eten met mes en vork, vooral
liet fchieten, wekte verwondering, verbazing, fchrik, of
zelfs doodsangst. Gastvrijheid en een liefderijk onthaal toef
Rusten overal, Doch dieverij was bier, niet minder-den
dan op alle andere Zuidzee-eilanden , t' buis ; en zelfs R Ar, mc it, liet eeríte Opperhoofd, aan hetwelk zij kennisbekwainen, maakte zich daaraan fchuldig, en beantwoordde dus
niet aan den eerften, aangenamen indruk. Men moet echter
hierbij bedenken, dat de meest he;-bergzaznc Natiën tevens de
meest diefachtige zijn, en dat vooral in de Zuidzee het denkbeeld
van eigendom , door cte weinige moeite , die men behoeft te doen,
om zich hetzelve te verwerven, zeer flaauw is; hetwelk zeker
hunne deugden , maar ook hunne ondeugden zeer ver -lijk
vertrouwen , zegt st 0 T ZE B U E, ontwik--mindert.Mh
kelde zich ook de neiging tot flelen. Hier ontmoetten de
Rztsfen zeker Opperhoofd it A D 0 E, uit het tot de Carolizlenn
ilehoorende eiland Ulla, die met de zijnen , op de vischvangst
door florin overvallen , acht waanden op zee gezworven , in
a1 dien tijd alleen van visfchen geleefd had en eindelijk op liet
;

;

F4

e i-

94

G. ti. VAN LANGSDO

r

t l', 0. VON KOTZEBUE

eiland d - ur was aangekomen. Zij hadden al dien tijd tegen
den N. O. pasfaatwind gelaveerd ; en te regt merkt de Schrijver aan, dat deze bijzonderheid belangrijk is voor de begunItigers van het (onzes inziens hoogstwaarfchijnlijke) gevoelen,dat de Zuidzee- eilanden van het Westen naar het Oosten
bevolkt zijn. K A n o a was een , voor den lagen faut der
befchaving zijner landgenooten, waarlijk uitftekend mensch ,
niet alleen door leerzaamheid en zucht tot befehaving, maar
ook door welfprekendheid en gevoeligheid. lIij verliet zijne
betrekkingen op Radack, om de vreemdelingen tot naar
Ztnalaschka te verzellen , en hield bij die gelegenheid eene
affcheidsrede , waarbij alle zijne toehoordets in tranen weg
kinderlijke natuurmensch weent ligt): Ook kwam-fmolten(d
KA D OE met de Rusfen terug; en, in weerwil van zijn vast
voornemen, om met hen naar Petersburg te gaan , kon hij
er niet toe befluiten , omdat „ zijn zoontje in het bosch K Ap DOE ! riep , en 's nachts niet 'liep." Zoo drukt de natuur
ook op deze onbefchaafde eilanders den Itempél der menschheid. Echter is ook, bij deze kinderlijke wezens de Oorlog
doorgedrongen. In zulke tijden worden ook de vijandelijke
eilanden afgeloopen en geplunderd. Zelfs vechten op 4-ur
de vrouwen mede in de achterhoede. Daarenboven heerscht
er eene affchuwelijke wet: iedere Moeder mag Hechts drie
kinderen opvoeden; de overigen moeten omgebragt worden.
Dit is (wie zou het gelooven?) het gevolg van het gebrek
aan levensmiddelen , of liever -- mogen wij zeggen — van
de traagheid dezer eilanders , die de Natuur niet te gemoet
komen, doch thans door de Rusten met een aantal nuttige
gewasfen voorzien, en dus in dit uitmuntende klimaat voor
den honger beveiligd zijn. De gezondheid dezer luchtflreek
blijkt uit den hoogen ouderdom en tevens onverzwakte zielsen ligchaamskrachten der eilanders , waarbij •een man van 8o,
en zelfs een van ver over de ion jaren gevonden werd; de
eertte wierp nog eene lans 15 fchreden ver in een' boom ;
de tweede was nog vrolijk en onverzwakt. De Godsdienst
der Radackers is zoo kinderlijk als hunne geheele ziel. Het
eiland Bigar wordt door een' blinden God bewoond, dien
de eilanders misleiden, door zich voor zijn zonen uit te
geven; terwijl zij deze zonen door vleijerijen winnen.
Na eenig verblijf op deze eilanden ging het weder noord
om den in 't vorige jaar beproefden doortogt te her--warts,
vatten. Doch een felle op 4° 3o N. B. opgekomene ftorin,
die
,

die onder anderen. den Bevelhebber door eene hevige golf ce.
gen het dek wierp en hein de borst bezeerde , deed deze onderneming faken. IIoe meer men, namelijk, noordwaarts
kwam , des te meer pijn gevoelde de Luitenant; zoodat hij
genoodzaakt was, deze ijsgcwesten te verlaten, en den he
Groote opoffering kostte hem dit-venzuidwarts .
beluit. Eer hij den omtrek van Unalaschka en de verdere
.iIleutifche eilanden verliet, had hij gelegenheid, LANG S
wegens de zeeleeuwen en zeekatten te-DORF'sberigtn
bevestigen, en met eenige nieuwe bijzonderheden te vermeerderen. Het gevecht der zeeleeuwen om hunne wijfjes wordt
zeer levendig befchreven. Het door een' vuurfpuwenden ondcrzeefchen berg ontdane eiland vermeldt K 0 T ZE B U E zoo wel,
a1SLANGSDORFF, uitdeberigtendesHeerenKRlUIíoFF. In
1796 (Volgens L A N G 5 D OR F F it] 179) ontdekte men eerst

rook , uit zee opgaande; dezelve werd door vuur en brandáof.
fen gevolgd, en vormde een eiland van 2z mijl omtrek en 35o
voeten hoogte, dat in 1817 nog aan het toenemen was. Onder de zeedieren willen de eileuten ook eenen walvisch hebben opgemerkt, die een' vreesfelijken bek vol groote tanden
heeft, en waarvan men het fpek onverteerd weder kwijt zou
geraken. Wij zullen, om hierover te oordeelen, de natuur
Heer c H A MI S S o in het derde-kundigebrtva
Deel moeten afwachten, daar de Heer K 0 T ZE B U E geen
Natuurkenner is. Een tweede bezoek der Saudivichs-cilande,:
deed hun het bijgeloof der bewoners, zelfs van den Koning,
nader kennen. Zij bezochten de moral (of de godsdienilige
begraafplaats en tempel te gelijk) , zagen derzelvcr gedrog.
telijke afgodskoppen., en daaronder twee, die het eten van
den appel door A DA as en E v A fchenen te verbeelden. Het
wederzien van Radack had, gelijk wij boven zagen, de
fcheiding van K AD 0E ten gevolge. De Rus/en voorzagen
hem rijkelijk van tuingewasfen, waarvan zij eene plantaadje
aanleiden, en dezelve door fchrik, en verzekering van in
een volgend jaar terug te komen, tegen de dleverljen der eiIanders beveiligden. Aandoenlijk was het affcheid van zijne
Europefc/e vrienden. Zij zeilden thans naar het Westen
doch misten de keten Ralick. Het eerf'e land , dat zij berei1^ten , was het éénige bewoonde der Mari enen of Dfeveneilanden, Guuham, eene Spaaufche volkplanting, waar reeds
de huizen luchtig op (laken boven den grond zijn gebouwd ,
op de wijze der Mz
ieijcrs. Zij vonden hier in den Heer
TOR-

96)

•L :1 ï: G S

r, o R f : LA It 0 T ZE B C L, R IZi:N.

Tor, RE s een' bekwaam' en vcrflandig' man, die hun merk.
waardige berigtett wegens dc meer zuidwaarts liggende Caro.
iiia's-eilawlen mededeelde, onder adderen vanUlla, xèDol's
Vaderland , welke hij zelf bezocht, en bewerkte , dat jaarlijks
eenigc hunner vaartuigen Crzaharzz kwamen bezoeken. Deze
overlog 300 mijlen verre , wordt door hen , in 'gebrekkige
kano's, in vijf dagen aifgelegd. De befchrijviug van den
Weg in liederen , ende flarren, zijn hunne ëOnige wegwijzers
Deze liederen , `waardoor zij merkwaardige gevallen aan de ver
ontrukken , zijn bij dc roliners zoo wel , als bij d -getlhid
bewoners van Rndack , in gebruik, (Weder een algemcene trek
der natuurmenfchen!) — Van het bekoorlijke Guaham, waar
de Rusfen trcflclijk onthaald werden, doch waar de Gouverneur zorgvuldiglijk vermeed , hun oenige berigten nopens liet
eiland te geven , zette men den koers , ter reparatie van het
fi hip , naar Maid/la, de hoofd lad der Spaan/the Philippijnfe/ic eilanden. Onder dc merkwaardigheden aldaar behoort
liet ronken van eigaren , een oet leng en fraai= evenv
redigheid
dik, door vrouwen y en daarom dainescigaren genaamd. Zulk
een gevaarte zou in den mond onzer teedere fchoonen al cene
rare vertooning maken! — Do al lerergite foort van melaátschheid (hoogstwaarfchijnlilk de elepliautia/Ps van j on) heerscht op
1llauilla ; de ledensaters rotten weg , en de kranke , die den
á'ever•zttijdelijken dood voor bogen ziet, liehozldt, onder de verfeiirikkclijkfie pijuezz, tot het hwrjle oogenbl;k zijne beivrzsthcfd. Deze walgelijke ziekte heet er San ;Lazaro. (Ook bij
ons werden voorheen de meláatfchen Liszarusfen genaamd ;
en nog is deze naam in de Lazaretten cihergebleven, hoewel
voor geheel andere ziekten ingerigt.) Te Cavite, eens bins
nenhaven van Illanilla, werd de fchade aan de Rurick herileld , die zich nu door de ftraat Sunda, over de Kaap de
goede Íloop, St. Ilelen/i en Engeland, huiswaarts begaf, alwaar hij na eerre afwezigheid van drie jaren aankwalii.
Wij verlangen zeer tiaar het derde Doet, hetwelk de refiiltaten der reis voor de Aardrijks-, Natuur- Cn Volkenkundë
zal moeten bevatten. Ilet werk is onderhoudend gefclireven
(de zeeberigten zijn minder eentoonig voor het algemeen ,
dan in r. r, U S E N S T E P, N of F L I N n it s) en goed vertaald;
De Vertaler heeft de ontdekkingen van it 0 T ZE BOE en
P AR R I in édne Kaart doen versenigen,
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O:rtx , crp tot ce;„ nieuw uit te geven IT7eekblad, onder den ti.
tel vara. 6ades•larrdsck Imes•lichtingsieww'ispedoor•, of Tijdfc;irifd
tot bevooderitrg van-Ver•lic'zting , Vrijheid en Regt , en to
aiufp,•euk voerende : Leve de Gitterij ! Te Groningen , Gij
J. Oomkeits. 1822. In gr. 8vo. 36 Bl: f :. 8 - 8

11Tu, dit flankje is ten minfie wel oo fpronkelijk!- En, zoo
zoo wij den, fchrljver omtrent dit puilt anders ligt k^c*alij1
begrepen hadden, alsof hij meer voor het oude, voor vertalen van rijp en groeft wts, dan voor het kweekei van eige.
ne, misfchien ook al fchrale en onrijpe vruchten - zijn eigen werk neemt deze bedenking te eeneníaal weg.' Hetgeen
ons niet zoo wèl aatillaat , is dit t io dat een klvispedoor toch
al een heel walgelijk denkbeeld oplevert, niet zoo zeer als
het daar ftil haat en met zekere kieschheid gebruikt wordt ,
maar als er zoo veel van het gebruik opgehaald , en de flof
omgehaald wordt , gelijk hier gefchiedt; ^_o omdat het zoo
wat zweemt" naar. finalen op en hefpotten van eigene vaderlandfche zeden, iets duit , in dit opzigt Inisfchien te G ........
nog van belang moge zijn, maar hier en elders waarlijk wc! nig meer te pas komt ; 3o dat het geheele fink zelve ligtelijk
als een kwispedoor zon kunnen befehouwd worden, waarin
de fchrijver zijne eigene gal enz. eens heeft uitgeflort. Ja
wij zelve waren eerre poos in dit denkbeeld, toen b. v. de
Recenfeuten er zoo langs kregen. Daar toch alle werking
hare wederwerking heeft, en zelden iemand au! roept, of
hij moet getroffen wezen , zoo was dit denkbeeld niet onnatuurlijk. Hoe dit zij, het is, gelukkig, niet alles tuig en vuiligheid, wat wij in dit Ontwerp (fchets van een kwispedoor) aantreffen. Veel daarvan mogt wel eens gezegd worden; en daar de Utopiaanfche gefchriften, de Harlekijnen en
Oude en Graauwe Mannetjes allen weg zijn, ja zelfs het
Advertentieblad in flaauwte dreigt te vallen, (zoo als men
hier, wij weten niet regt om te prijzen, om te (potten,
of voor de leus, beweert) is het zeker niet te misprijzen,
dat uien ook eens een ontwerp maakt. Inzonderheid bel:aa;;den ons fommige der achteraangevoegde brieven nog al tamelijk. En in allen gevalle moet ons immers de groote Latijn.
felle noot den mond floppen ! Het is waar , iemand zou kunnen denken . zijn juist de geleerde lieden , die dit maar alleen
ver;
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verftaan, zulke dommerikken, dat zij geen ernst en boert way
ten te onderfcheiden , enz.? Maar dit heeft zijne reden. In
zulk een ftuk behoort niet alles op gelijken toon te zijn ge.
f'emd. Daarom fpreekt nu de zetter eens, dan weêr wordt
er eene andere taal gebezigd, — zoo omtrent als op eene
landkaart de onderfcheidene kleuren deze of die rijken en gewesten aanduiden. Bovendien is het nu klaar, dat de fchrijver een geleerd man zoo wel , als een geestig man , en bo.
vendien een dichter is 1 En zulks zet , bij de zoodanigen ,die
he wezen der zaken niet kunnen beoordeelen, een zeker gezag aan het gefchrevene bij. Trouwens de dag- en onderteekening laat ons even zoo min, als gees en trant, zeer in het
onzekere omtrent den Hooggeleerden fchrijver. Wij wenfchen veel voorfpoed aan zijne vlijt, en hopen dikwijls floffe
te zullen vinden, om hem te doen opmerken , dat wij geen
vriend of vijand kennen, maar Hechts op -waarheid zien.

CodsdienJlig Jaarboekje voor bijzondere en huis/, ijk, Jlichting.
Naar het Hoogduitsch. Door B E R N A R D U S .V E R W E Y.
Te AmJlerdam, bij G. Portielje. 1823. In kl. 8vo. 286
BI. f 2-. -:
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leverden de ftof tot dit jaar.
boekje, wederom in zoo verre eene nieuwe en niet verwerpelijke vinding, als het onzen godvruchtigen Landgenooten
een ftichtelijk Huisboek met korte Opwekkingen, Gebeden,
✓Illeeufpraken enz. (hier ten getale van 68) it den vorm van een
Jaarboekje, echter zonder Almanak , ter hand helt. Slechts een
paar opftelletjes zijn van v E R W EY zelven. En juist dit behaagt
ons het minst. Wij geven het werkje gaarne de getuigenis
van aan deszelfs doel — bijzondere en huisfelijke Richting_
te beantwoorden. Maar (wij hebben het meermalen gezegd ,
en moeten het hier weder herhalen) waarom toch van elders
ontleend, wat wij zelve cven goed, ja , voor zoo verre onze
eigene Leeraars mogen geacht worden , met de meest heerfchende zwakheden en gebreken zoo wel , als met de bij
aangelegenheden en behoeften hunner Landgenoou-zonder
ten het best bekend te zijn, veel beter nog in that zijn
te leveren?
II A N ST E I N, W I L Hf S E N

;

BOEKBESCHOUWWING.
L eerreelenen van N. S W A It T. Te ,llnf errla7n , bi) G. J,
A. Beijerinck. 13 a c. Ira gr. 8ti'o. X, J40 Pl. f 3-5Na een verloop van tien jaren deelt ons de Eerw. s WAR T,
in den aangekondigden nieuwen bundel , een twaalftal van
zijne Leerredenen mede. Men herinnert zich bij dezen
's flans vroegeren arbeid , over de Redevoering van Paultts te Athene (*) ; want in zijn Voorberigt wijst hij zelf
den Lezer, op Bene hem vereerende wijze, derwaarts
en op dc besordeelingen Van gezegde Leerredenen. Niet
altijd mogen Recenfenten , bij hunne doorgaans ondankbare
lettertaak , wegens gemaakte aanmerkingen, zoo blijde
vruchten oogtien , als de rolidborftige erkentenis van dezen hunnen Landgenoot oplevert. Zij behelst geenen
lof, maar regtvaardiging van hunnen toets, en de voor
hen f{reclende getuigenis van medegewerkt te hebben tot
nut , en tot verbetering des werks , van Benen geachteri
Landgenoot en Christenleeraar. Dezen verblijde weder
onze verklaring, dat wij van het afgekeurde zwak,-kerig
en de diepgaande wijsgeerte der fcholen , in vroegeren
leeftijd hem aanklevende , bij dezen zijnen rijperen kanfelarbeid geen (poor gevonden hebben, ten ware misfchieii
in den aanhef der eerfte Leerrede. Hoe het zij, wij later!
het bij dezen wenk, gereed den Man onzen dank te betuigen , die , bij den overvloed van kanfelwerk , waarmede zich de Néderlandfche Godsvrucht kan voeden en
luchten , ons dezen nieuwen voorraad aanbiedt ; een' voorraad, die met den besten van beroemde Mannen wedijvert; voor geenen, althans voor weinigen, in onze
huizen reeds bekend, behoeft te wijken. Ditwerf beiemde
(*) Bij den Drukker dezes , j. W. ij N T C M A , uitgegeven,
en te bekomen tot den prijs van f I - i6 -:
IiOEKI➢ ESCII. I323 NO. 3.
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de S W A R 'r Beene vervolg toffe , maar verfclieidenhcid
van behandelde onderwerpen en tekflen, to uitgave. Bij
zijne rangfchikking plaatfile hij , als bij wisfeling, Leerredenen, uit het Oude, dan weder uit het Nieuwe Ver
ontleend. Niet te fchroomvallig was hij ook daarop-bond
uit, om de besten te willen kiezen uit al zijne Rukken ;
liever nam hij van de laatflen , waarvan hem het vericher
en gun(Iig oordeel der hoorderen best geheugde , en die ,
of wegens den tekst, of min gewone bewerking der floffe, hem voor de pers meest gefchikt toefchenen. Wat
ons betreft, hoezeer het gevoelen en de toejuiching eener
godsdienfligc vergadering geen' vasten waarborg moge opleveren voor de goedkeuring der lezende en overwegende
aandacht in den huisfelijken kring , wij durven deze meer
gegronde loffpraak, ook met terzijdeftelling van de vooringenomenheid met zijnen reeds gevestigden;Naam , den Eerw.
S WA R T volmondig verzekeren. Immers in iedere dezer
Leerredenen heerscht eene krachtige , mannelijke en tevens vloeijende welfprekendheid , hoedanige op den kanfel past, die bondigheid met klaarheid vereenigt, door
gepasten ernst en keur van beelden de aandacht boeit en
flcunt, en welke, in 11131 en voorflelling naar het onder
zich waardiglijk rigtende, evenzeer in flaat is het-werp
ye2Jlennd te overtuigen , als het hart te roeren en weg te
liepen ten goede. Dit over het geheel gezegd zijnde , ne
wij de XII Leerredenen , ons in dit boekdeel aan-men
oden , afzonderlijk in oogenfchouw.
-geb
De 111e, die , over het lot der hromen handelende , den
Iffen Plàlm tot tekst heeft, verdient, als eene keurige
Bijbcloefenivg, onzen lof; doorloopt, verklaart en behandelt dat Oosterfche Dichtflnk , met toepasfing op de
Christenen; eindigende met dezen hun voorregt te herinneren , van door Jezus uitzigt te hebben beide op vrede
niet God en zaligheid , ook na den dood.
liet opfclirift der Ilde Leerrede is , .7ezus op het Meer
^'an 771,cries , naar Luk. VIII: 25h• Zoo ooit, kwam
hier de inleiding over het mocijelijke van kanfelwelfprekendheid tc has ; maar van dezelve levert ons s w A a T

eene
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eene heerlijke proeve , zoo bij de duidelijke verklaring
van den tekst, als in zijn tafereel, dat den opkomenden
ftorm van tusfchen liet omgelegen gebergte , der Apostelen vreeze , en Jezus fchctst , die , na zijn -ontwaken , zee
en winden Rilt. In hct andere deel zijlel• Rede ontwikkelt hij een viertal leeringen, en dringt ten nutte zijner
hoorderen aan, 19. op het befiaan van He, die zit boven den kloot der aarde , s.°. op Gods Voorzienigheid,
gaande over alle di^lgen; gewagende voorts, 30. van de
verhooring onzer gebeden door Zijne liefde, en 40. van
de genadige vergiffenis onzer zonden. „ Waar," lezen
wij hier, „ vertoont zich Jezus meer als dc^n Gezant van
God, die in zijne plaa^fe is en zijne eigene woorden
fpreekt, dan op het meer Gennezareth :' Neen, deze
onbekende, (liever minbekende) gefchiedenis is het te„ genftuk en de wederhelft der kruifiging op Golgotha.
Hier bewijst Hij de mogelijkheid, dáár de Wezenlij dheid
„ van dc vergiffenis der zonden. Hier fchittert de onbeperkte alniagt , dáár de volmaakte liefde." Geen twijfel heeft het bij ons , of het fchoone en treffende van
zulk eene taal moest roeren en [lichten. Ruim zoo gepast, echter , konde het wonder op het meer , naar ons
gevoelen, tot een pleit voor de geloofwaardigheid van 's
Heergin Opilanding , dan wel als een tegenhanger van zijne
kruifiging, gebezigd worden. Wij hadden daarom, als flot
dezer Leerrede, verlangd, het (raven van de waarheid der
onflesfelykheid, niet van de vergeving der zonden. Een
ander wonder, de genezing van den geraakten, is en
blijft, in onze oogen, beter gefchikt tot aandrang der ge
gelijk Thabor en Golgotha meer-zegdEvanlir;
aanleiding
geven mogen tot eene tegenflel.
regtftreekfche
ling van Christus heerlijkheid en vernedering.
Trouwens de Eerw . 5 WAR T verkoos over de Leer
der Onfierfthjkheid te handelen in zijne IIIde Rede , waar
Profetisch woord van Ezechiël,XXXVII: i —io,-bijhet
toe tekst gekozen werd. Niet dat hij daarin eene voor
deze door Jezus aan het licht ge-fpelingodr'va
waarheid; maar de taal van onzen Godstolk, naar-bragte
eisen
G2
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eisch toegelicht , wordt niet ongepast door onzen C1:?ristenleeraar gebezigd, om over gedachte belangrijk onder
te fpreken. Zoo voert hij , na de verklaring , de be--wcrp
wijzen aan, die het gezond verftand, om: zich te flerken in de hoop der Opftanding, in ftaat is op te maken,
lo. uit ons verlangen naar een voortdurend beflaan, 2-..
uit onze irectgierighcid, hier niet te bevredigen, 30. uit
den algemeenst tirensch naar beter leve a , 4°. uit onze
zucht voor regt en orde , die loon naar werken in een ander leven hoopt. Wegens eenheid van floffe en warmte
in voordragt, zoo wel als zalving geviel ons deze Leerrede zeer , waarbij de tekst en deszelfs toelichting aller
aandacht -opwekt.
-mestd
Nu volgt wederom. de verhandeling eener plaats uit het
N. V., en wel Hand. XXIX : alb . Felix wordt dus,
als voorbeeld eener verkeerde zucht om rnenfchen te bchagen-, in de IVde Leerrede befchouwd , en zijn gedrag
jegens Paulus met allen nadruk beoordeeld en gewraakt.
Zulks leidt den Spreker tot een wèl uiteengezet onder
liet drietal vragen : Panwaar deze verkeerde-zoekvr
zucht om men/dien te behagen ? Welk onheil1pringt daeruit voort ? .En hoe hoeden of herflellen avu ons , om niet
tot dit onregt te vervallen.? Gelijk die inleiding te regt dc
menfchenliefde aanprees , zoo is de aanlporing tot het Iezen des Bijbels en navolgen der H. Mannen een welgekozen hot, om door de vreeze Gods de menfchenvreeze
;

^e

onder te houden.

Wij komen nu tot de Vde en Vlde Leerredenen, die
éénen tekst , Pfalm XIX: 7 , in tweeën gefplitst , en Bene
gelijkfoortige ftofl'e ten onderwerp hebben. Want over
Gods Grootheid en Goedheid bij den Dag , en bij den
Nacht, luiden de aangewezene ftellingen. Wie eenigzins
met den fmaak en de pen van den Heer S w A It T bekend
is , gevoelt met ons, hoezeer hij hier te huis behoore,
verwacht een Meesterfluk , en zal zich , dit mogen wij
zeggen , althans niet omtrent de eerstgedachte Kanfelrede, een weinig misfchien bij de laatstgcmelde, telcurgeileld vinden , hoe hoog zijne verbeelding geklommen was.
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Wij geven geraamte noch uittreklèl, opdat wij niet het
fchoone te zoek brengen, of eerre enkele plaats uit haar
verband rukken. Men lcze , oordeele , en bevredige zichzelven, met eenen rijkdom van godsdienfligc ílichting te
gaderen. Wij houden het daarvoor, dat S WAR T, in
zijne Rede over deug Deg , zoo mogelijk , zichzelven overtrof. Althans in die over den Nacht (hij veroorlove ons
deze lcenfpreuk , zonder eenige fchcrpheid te bezigen)
fchijnt hij ons als in te íluimeren bij het pestlampje, en
in de fchitterende feestzalen , na , met alle infpanning zij
kracht, gewaagd te hebben van de Majesteit des He--ner
mels , in een weldadig , doch ontzettend onweder, en in
den nachtegaal. Desniettegenfl•aande vergezelden wij den
Redenaar met goedkeuring , ook bij dat minder groote
en minder heerlijke, dan toch nuttige voor den mensch,
bil liet gemis van beter licht.
In dezen bundel keurde de Eerw. s Wv A R T het oor
ook eene flvondmaalspreek in te lasfchen; en wei -bar,
liet zeker, aan dezelve , die de VIIde is,-vocgendwas
Gene plaats in te ruimen naast de voorgaande. De lezer
wordt dus van de befpiegeling over de dagelijkrche zege
aanbiddelijke Voorzienigheid teruggeleid tot-nigedr
die allergrootice en hemelfche goedertierenheid Gods in
Christus , aan wiens overgave ten kruisdood hem de plegtige feestviering herinnert. De tekst, Jac. IV: io, behoort wel niet onder de zoodanige, die regt(Irecks op de
gewijde inf'celling doelen, of gewoonlijk door Leeraren
gekozen worden. Maar s WA n. T wilde , bij deszelfs behandeling , „ de meeste ulof voor die plegtigheid , fom„ tijds voor de bijzondere aanfpraken gefpaard, dadelijk
aanvoeren en bezigen. Dit gefchiedt, (voegt hij er bij)
opdat niemand zou zeggen , dat over liet allerwezen„ lijkíle van Godsdienst en Christendom te weinig, of
„ niet te weinig openhartigheid, door den Leeraar wordt
„ gefproken." Wij vonden ons verpligt , deze redenen
ter toelichting van 's Mans oogmerk niet onvermeld te laten, daar zij op de beoordeeling van zijn werk bij dezen
of genen van invloed zijn konden. Wij zelven verlangden
in
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in deze Christelijke Feestrede minder liet fchitterende der
welfprel endheil , dan het deftige, ootmoedige en eer
nieuwe , dan liet Richtende, en-biedvol;mnrht
werden tot onze voldoening niet telcurgefteld. Wij prij
hierom de lezing dezer Leerrede eiken opregten Chris--zen
ten aan , en veroorloven ons flechts ééne aanmerking , die
wij aan beter oordeel overlaten , en daarom vraagswijze
voordragen. Zij betreft het denkbeeld , „ dat wij liet
„ zijn, die hoofd voor hoofd Jezus hebben helpen krui„ figen," en de aanhaling van Rom. I[l: ^_2, terftond
daarna tot flaying bijgebragt , en gerigt tot verootmoediging van den Avondmaalganger. Want hieromtrent vragen wij, of het welluidend, menschkundig, doeltreffend
zij, eener Gemeente , gereed des Heeren, dood aan zijne
tafel te gedenken, zoo hard eene befchuldiging voor te
werpen ? of haar zedebederl te vergelijken zij met dat
van Heidenen en Joden vóór Christus tijd, waarvan de
Apostel fpreekt? of zelfverheffing en Farizefèhe waan,
die zich regtvaardlg keurt, niet kan bettreden en vernederd worden, zonder dat de Leeraar in het overdrevene
valle, en weIligt, door her gezag der Schrift in te roepen, den Bijbelvriend, die zich het verband der woorden herinnert, min of meer aanl'oot geve? Waarlijk, het
is geene gemakkelijke taak, bij die groote plegtiheid de
aandacht der vergadering wèl te leiden , zoo als S WA It T
niet die gedachte zijne Leerrede begon.
Ons beftek gebiedt ons voort te gaan tot een ander,
door hem behandeld, en keurig bewerkt onderwerp, de
troostgronden bij eenen vroegen of ontijdiger dood. Aan
deze VIIIfte Leerrede geeft de welgekozen tekst , i Kon.
XIV: 12 en 13, (de aankondiging door den Profeet van
Abia's dood aan de Koningin, zijne moeder, Jerobeam's
huisvrouw) eene belangrijke houding , en het flerven van
dezen jongeling, aan welken de Profeet vroomheid toekent, boezemt meéwarigheid in. De troostredenen, door
den Spreker ontwikkeld , vallen dus op welbereider grond ,
en de flichting, door hem bedoeld , mag niet uitblijven ,
zoo maar het hart van den bedrukten lezer vatbaar is
voor
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voor waarheid en Christelijke overtuiging. Ilet ontbreekt
toch hier wederom aan zalving niet.
Even hoog, of mogelijk hooger nog , vermeenen wij
de IXde Leerrede te moeten fchatten. Wij houden haar
voor de beste uit dezen bundel; ten ware de VIde , door
ons met den meesten lof gedacht, haar dien rang betwisten
kon. Hoe het zij , het onderwerp is zeer uitlokkend, in den
echten Christelijken zin, en door den Redenaar zijns
waardig bewerkt. Het faizoen geeft hem aanleiding om
te fpreken over de dure verpligting, om ons ruim en ge-

zellig genot , vooral in den Winter , door liefdadigheid te
heiligen. De tekst , Luk. XIV: 12-14 , voegt uitnemend bij die ftofie. Hij is niet gezocht , wordt verffan.
diglijk opgehelderd , en is, gelijk doorgaans bij s w A R T,
het onderwerp zijner Rede , die wel een ruim genot der
welvaart veroorlooft, echter, niet Jezus , den bijftand der
noodlijdende armoede beveelt. Hoe welgepast is hier alles geplaatst ! Hoe herinnert menige trek den lezer aan
Amfterdam , en vermogende evenzeer als milddadige han
krachtig, maar ook hoe kiesch is 's Mans-delars!Ho
taal! Hoe uitmuntend, welzamenhangend, krachtig betoogd en keurig bearbeid is liet geheel! Niets ware ligter, dan onzen lezeren een proefje toe te dienen van dezen rijken disch : maar is liet niet beter, dat zij zelven
zich vergasten aan dit (lichtelijk onthaal, en menfchelijl:heid leeres betrachten ? Wij gaan dus voort , en openen
de Xde Leerrede.
Ook deze verdient alle aandacht van den Christen, die
belang helt in Bijbelkennis en zedelijk zelfbeítuur, Immers de tekst, uit Jona IV: 4 ontleend, geeft den Spreker gelegenheid, om dat Boek toe te lichten, en den
toorn van den Profeet te toetfen. Vervolgens deelt hij
belangrijke lesfcn mede over dien hartstogt , die te meer
bedachtzaam nadenken vordert, daar hij fchielijk ontgloeit,
ligt roekeloos voortholt, en treurige gevolgen voort
Bijzonder gepast wordt dus het voorbeeld van-brengt.
den zachtmoedigen Jezus, kalm van geest bij liet lLnadclijkst
G q.
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lijkst lijden , to navolging hier voorgefteld, en e.•nfrig
aangeprezen aan het flot dezer Rede.
Meer, dan ons gelust, zou men kunnen aanmerken op
de XIde Leerrede, die over Jezus bjjZrcnd handelt, vo l gans des Ileercn zeggen bij Niatth. XX: (lees XXVIII)
£o. Immers de gewone vertaling , die zijne belofte , aan
de Apostelen gedaan , tot de voleitrdinag der wereld uit flrekt , is geenszins boven alle bedenking. Want er zijn
er ook , die aan het einde der eet we daarom te meer de
voorkeus geven , vermits de bovennatuurlijke bijeland van
den H. Geest , door den Heiland aan de zijnen toegezegd
,en ooIZ van God gefchonken , tot zoolanje hun bijbleef,
raar luid der Gefehiedenis. Wat men voorts in Interen
tijd aan God en zijne Voorzienigheid, dan wel aan den
bijíland van onzen verheerlijkten Koning en Regter , den
Christus, meer bijzonder verfchuldigd zij , zal , onzes
inziens, bezwaarlijk zijn uit te maken , wel altijd raadfelachtig blijven voor den mensch , en is ook , het zij met
eerbied gezegd, van te kleine amn;elegenhcid, om daar
te redeziften. Maar , fchoon er te dezen verlchil-over
van meening zij onder de Protestanten, wij twijfelen
geenszins , of de Heer s WA ci T heeft doel getroffen met
Zijne Rede, die gewis, zonder iemand aanfloot te kunnen
geven, verre het grootíle getal zijner Geloofsgcnooten
behagen en Plichten zal. Wij meenen haar voor een Mees
Verdraagzaamheid te mogen aan--teriukvanwlbd
zien, zoo het waarheid zij, gelijk wij ons diets maken ,
dat zij tot eene voordragt bij een ander Kerkgenootfchap ,
dan dat der RemonfIranten , beuiemd , en neet gezegen:
doel vervaardigd was.
Eindelijk , de laatfle of XIIde Leerrede in dit boekdeel
heeft gediend tot eene Voorbereiding tot den l3iddcg, i ba 2 ,
en zal dus , van wege den duisteren en kwijnendcn toefland van handel en welvaart in ons Vaderland, als die inzonderheid was in den verloopen zomer , met gelijke fIlchting kunnen gelezen worden , als zij gehoord werd. Zeer
gepast zijn de woorden van den tekst, Jef. XXXIII: 24 ,
en deszelfs zanlenhang , door onzen Lecraar tuegekcilt
tot
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tot zijn doel gebezigd, en op Nederland overgebragc.
Het volmaakte evenwel , de gcheele welvaart; die de Profeet letterlijk voorfpelt , laat zich op aarde niet verwachten ; en ziet daar, wat den bekwamen Redenaar aanleiding gaf tot het drieledig onderzoek : hoe het volmaakte
hier niet wane; waarom dat hier niet mag ja ook niet
kan wonen. Een onderwerp , niet flechts voor den tijd
nuttig en ftichtende , maar evenzeer , als de toelichting
van den tekst , belangrijk voor den Bijbelvriend en Christen, hoedanige verbetering de Maatfchappij, wegens herhel in bloei en handelzegen, vroeger of later ondervin
-den
moge.
Dus hebben wij van den inhoud en de waarde van dit
Godsdienftig Huisboel: onzen lezeren verflag gedaan. Wij
poogden kort tè zijn; maar, weggeticept door het aangelegene van deszelfs inhoud, werden wij uitvoerig. Velerlei aanteekening van taal- en fpelfouten laten wij onaangeroerd; dc kundige Schrijver zal deze met een vlugtig
oog ontwaren, en wij vermeenen dezelve aan zijne vlugge
pen, zoo niet aan de onnaauwkeurigheid des Correctors,
te mogen tocfchrijven. Iets van meerdere aangelegenheid
wijzen wij hieronder aan (*) , en nemen affcheid, in de
hope, dat de Eerw. Schrijver zich opgewekt en aangemoedigd moge vinden , om meerderen voorraad van zijne
Leerredenen af te zonderen , ten dien(ï:e der vaderland fclie
,

(*) De benaming tVonderwan , op bi. 41 , van Jezus , en
die van Rotsman, op bl. 311 , van Petrus gebezigd, behangde ons niet; en de uitdrukking, de blikken hoog en verre
uitfdaan, zouden wij niemand raden over te nemen. Ook het
gezegde op bl. 2 , wat enkele uitdrukkingen hiertegen mogen
inbrengen, weten wij met goede taalkunde niet te rijenen.
Wij voegen hier een drietal zioftorende drukfouten bij. Op
bl. 90, reg. i van ond., flaat te zamen zijn; doch is dat
laatre woord overtollig. BI. 157 , reg. 13 , leest men Wafemde voor wafesnende. En ongetwijfeld mist, op bl. 311
reg. 7, voor wedgezel, het woord voormalige of vroegere
r;r,dgevcl, blijkens den zamenhang.
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fche godsvrucht. Want, hoezeer menige ftof, ter ílichting en verfcheidenheid, van zeer uitnemende Iianfèlredenen het licht ziet, het oude wordt te ligt bij velen ter
zijde gelegd, het nieuwe doorgaans niet gretigheid gezocht. Ook verandert de í'maak en toon van Kanfelwelfprekendheid gedurig met den geest en de behoeften des
tijds ; en zulks doet ons den wensch uiten , dat ervarene
Mannen fleeds onderling wedijveren, om in dit voor
Zedelijkheid en Godsdienst hoogstaangelegen vak , te zorgen voor den opbouw van elk Geflacht, en niet hechts
van hunne Gemeenten of Stadgenooten.
,

Nova Acta Literaria Societatis Rheno- Traiectina. Pars
I. Traj. ad Rhen. apud 7. Alt/jeer. x8zr. Svo..maj.
PP. 183. f i - 8-:
'Jet gunftig oordeel des geleerden Genootfchaps niet alleen, maar ook de namen der Heeren L E N T I N G cn I'.
HO b DI A N P EE It L KA BI P, van welken Geleerde hier
Obfervationes Critic& geleverd worden , zoo wel als de
waarde der onderwerpen, geven van dit fiulje een aller
denkbeeld; en wij twijfelen geenszins, of het-gunftis
is voor de beminnaars der Griekfche letterkunde een belangrijk gefchenk.
Het ftuk van den Heer L E N T I N C is door het Utrechtsch Genootfchap bekroond, daar hetzelve in het algemeen ter prijsvrage had opgegeven het leveren van belangrtjke aanmerkingen, ter verbetering en ophel(ring
van Benen of anderen Griekfchen of Lat/nJ hen Schrijver,
en deze Obf.ervationes Critic in E v R I P I D E M werden
den eereprijs waardig gefchat. Zij beflaan hier Ito blad
dus ver het grootf'ce gedeelte van dit fluk. De-zijden,
Heer P E E R L K A M P zond zijne ObJérvationes<'Jnacreoriticeè , die de overige bladzijden vullen , niet ter mededinging naar eenen eenprijs , maar ter mededeeling in deze
llcta aan het Genootfchap in.
Wij twijfelen geen oogenblik , of door zoodanige belang)-
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langrijke Rukken zal het Utrechtsch Genootfchap deszelfs
hoogachting en roem, zoo wel buiten als in ons vader
voortreffelijk handhaven en uitbreiden, en hopen-land,
op de medewerking van velen onzer vaderlandíche Ge
opdat deze facta Literaria gedurig mogen wor--letrdn,
den voortgezet ; hetgeen inderdaad te meer belangrijk is ,
nu de Bibliotheca Critica van Benen w Y T TE N B A C rt
en diens Philomathia moesten ophouden. Cognoscent ita

viri docti tam exteri quam nostrates houd requiri amplius
in his rcgionibus opportunitatem, qua opuscula fua,
quamvis brevia , quamvis etiam obfervationes tantum nonnullas continentia , cum eruditorum orbe communieare
posfint. Deze uitnoodiging van het Genootfchap verdient
bekend gemaakt te worden door ieder letterkundig Tijd
wij willen van dezelve liet beste gevolg har--fchrit,en
telijk wenfchen.

Bijbeloefeningen over Lukas I, benevens eene vrije Pertaling van dit Hoofddeel; een boekje ter voorbereiding
i-oor Ziet Kersteest, en ter inleiding in de Lvangelifche
Gel hiedenis. Door T. E. ME s I us, Predikant te
Beers en ,vellum. Te Leeuwarden, bi J. W. Brouwer.
1822. In gr. 8vo. i5,- 131. f i- i6-:

D

e Eerw. Schrijver, die gaarne, naar vroeger geuiten
wensch van deskundigen, zich van groote en noodelooze
uitvoerigheid en te lang gerekte verklaring wilde onthou den , vreest , dat het dam brevis esfe vole obfcurus fib in
hem bevestigd is, en geeft (bl. 151 in de aanteekening)
Bene proeve , dat hij zich zelf daarop reeds heeft betrapt.
IIij ga dan ook, zouden wij hem aanraden, in zijnen gewonen fchrijftrant maar voort; want, bij al zijne poging
om kort te zijn, viel ons het naturam expellas furca
cct. gedurig in. Ons, en die hetzelfde gevoel hebben met
ons , moge dit dan al een weinig vervelend zijn, (en
waarlijk, wij bragten de lezing van dit boekje niet dan
met moeite ten einde) er is echter ook nog een publiek ,

en
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en welligt een zeer talrijk publiek , dat meent , dat leerrede, Bijbeloefening, preek , of hoe men het ook noemen wil, niet goed kan zijn zonder groote omílagtigheid ; en misfchien dat juist het langgerekte , hetwelk onze frichting wegneemt en onze aandacht doodt , bij anderen de ftichting bevordert en de aandacht boeijen kan.
1Vie tot deze laatfle lezers behoort, is dit werkje een
aangenaam gefchenk; hij zal hier veel opheldering en leering en veel 1lichtelijks vinden; en moge de Schrijver daardoor aangemoedigd worden , ook liet tweede Hoofdíluk
van Lukas op dezelfde wijze uit te werken en het licht
te doen zien! Wij zagen klaar , dat zijn Eerw. veel ar
aan deze Bijbeloefeningen heeft bcílecd, en twijfe--beids
len niet , of dezelve zullen menigeen leerzaam zijn. Dan ,
iaiettegenftaande Bene ganfche bladzijde met aanwijzing
van drukfouten , en de daarbij gegevene hoop , dat men
voorts , de eerfte vellen uitgezonderd, Beene zinftorendc
vinden zou, zal zich ieder lezer niet ons beklagen over
de onachtzame correctie. De Godsílraf uitgefart, valt ons
daar al aanflonds , bl. i i o , reg. r , in het oog ; en de
gedurige herhaling van hoorn , voor hoorn, bij den Lof
82 , 96 , 97 , en waar deze uit -zangvZchris,bl.
ook voorkomt, heeft telkens onze laclil'pieren-druking
over den onnadenkenden verbeteraar der drukproeven aan
den gang geholpen. De drukker zou zich niet bezondigen, al zag hij ook zelf de laatfle proeven eens in.

Ziet gewin van den dood eens Christens , aangetoond in
eene Leerrede, gehouden den 27 Mei ISsr , in dc
Hervormde Gemeente van Meppel, door haren tocnrna
ligen Leeraar G. H. x n I N , thans Predikant te Kampen. Te Groningen, b j J. Romelingh. 1822. In gr.
Svo. go BI. f .- 6-.

D eze Leerrede werd gehouden ter gelegenheid van het
zalig afterven eener beminnelijke Dochter van een aan
hooggeacht Vriend des Leeraars , en ziet , als--zienlk
he--
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mede het lief en aandoenlijk Vers van een' anderen Predikant te .Nieppcl , op verzoek van den bedroefden Vader
het licht. Daar het flerfgeval bij geheel de Gemeente
treffende deelneming wekte , kunnen wij noch het ver
noch het uitgeven dezer Leerrede wraken , en-vardigen,
vooral niet uit hoofde der wijze, waarop de Redenaar
hier van de aanleiding gewag maakt, en zijne troostrede
algemeen belang. Het is , naar den Eerw.-neirgt,o
HE IN , de meening van eten Apostel in zijnen tekst,
Philipp. I: 2 ib. , dat , zoo hij in het leven mogt blijven ,
gijn leven, hetwelk altijd Christus bedoelde, en aan IIein
was toegewijd, aan de bevordering van de belangen des
Christendoms zou toegewijd blijven, en zoo hij zou moe
om even dezelfde redenen, hem dat Herven-tenílrv,
voordeelig zou zijn. Algemeen wordt het gewin van des
Christens fterven aangewezen , uit hoofde van het be.
flendige en zekere in de toekomst , volmaaktere kennis , verlosfing van de zonde , en het genot van een vol
geluk. Dat de toepasfing op de opwekking. tot een-komen
leven voor Christus gegrond is , fpreekt van zelve. — De
Eerw. Ii E i N doet zich hier als een verflandig en emnedelijk Christenleeraar kennen , wien het meer oni zaken
clan om woorden te doen is , en die de ware welfprekcndhcid, de taal van het gezond verfland en het bewogen hart, kent , en zich onthoudt van alle gezochte iieraden der kunst.
-

Bevestigings -rede, op den tweeden Paaschdag 1822 , door'
ALEXANDER DE KONING, gehouden te Meppel.
Te Breda, hij W. van Bergen en Comp. íS22. In
gr. 8vo. 25 BI. f : - 8 - :

D e naam van den opvolger van den Eerw.

HEI N (wiens
Leerrede wij hier boven aanmeldden) wordt niet genoemd.
De Paaschdag bepaalde de tekstkeuze (a Tina. II: 8.), en
het verzoek der lezing dezes opflels , cn Bene later daar bij koutende reden , (dc echter niet genoemd wordt) deed
tot
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tot de uitgave befluiten. IIct voorberigt zegt ons , dát
deze Leerrede in een' halven dag gefchreven werd, en,
bij ligchamelijke ongef'reldheid, in den morgenflond vóór
het uitfpreken in het geheugen des Predikers kon gebragt
worden. Wij bewonderen den man , die zich , en dat
wel bij Bene zoo buitengewone gelegenheid, zoo goed
dan nog redden kon ; maar kunnen niet ontkennen , dat
wij de uitgave voor gewaagd houden. Het f'ukje kan,
ja , met nut en ftichting gehoord zijn. Non equidena invideo, iniror rnagis , zeide ons een vriend , dien wij hetzelve ter lezing gaven ; en dit is nu ook alles, wat wij
van deze Leerrede noodig achten te zeggen.
Predigt zur Feyer feiner fiinfundzwanzigj ihrigen Amtsfiihrung , bey der Evang. Lutherifchen Gemeine zu
Amflerdam. Gehalten am Sonntage Septuagefimii, den
3 Februar 1822 , von C. H. E B E R S B A C H, Deutfchem Prediger der genannten Gemeine and ausferordentlichem Profesfor der Theologie am Kóniglichen Seminario fiir die Lutherifchen Gemeinen in den Niederlanden. Amflerdatn, bey M. Westerman. 1822. gr. 8vo.
ƒI

-

.

W aaromLeerrede
ons hier zoo wel de Vertaling als de oorvan den waardigen

fpronkclijke
E B E R S B A C H,
in hetzelfde boekje , en dat wel met doorloopende aanwijzing
der bladzijden, gegeven worde, bevatten wij niet, of het
moest zijn , dat fommige hoorders van dezen Leeraar de
Hoogduitiche taal niet genoegzaam magtig zijn, en echter het oorfpronkelijke niet gaarne ontbeerden. Ten (evalle van dezen màgen zich dan de overige lezers den
natuurlijk hierdoor vermeerderden koopprijs menschlievend
getroosten. Doch dit doet weinig ter zake. De Leerrede is
eenvoudig fchoon ; en gezegend de Lreraar , die, --- want
het is hier duidelijk de ongehuichelde taal van het hart—
na Benen es jarigen arbeid , zóó to t ecne Gemeente, naar
aanleiding van Philipp. V. 3-7, íppreltcn kan; gezegend
voor-
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voorwaar eene Gemeente, die zoodanig Bene toefpraak
verdient , waaraan in dit geval geene de minne reden tot
twijfel is. Zonder gedurig van nieuws opgewekte hoog
voor den Leeraar en zijne Gemeente zal niemand-achting
deze Leerrede lezen , even weinig als zonder het aan
gevoel van medelijden met den waardigen , diep -doenlijkst
Vader, die, bij het nog naauwelijks geflotene-gewond
graf van twee volwasfene, geliefde Dochters, met een
bloedend hart , ter dankbare vermelding van Gods groote
en onverdiende weldadigheid, den Christelijken leeríloel
betoom , meesterlijk zijn Christelijk gevoel uitdrukt , en
dc thans zoo natuurlijke aandoeningen opwekt en weet
te matigen. — De Vertaling door den Eerw. R 0 L t., en
cle Aanfpraak , 3o Januarij , bij het graf der twee gezusters , door den Eerw. LA CE R s, zijn volkomen zoo als
neen die van zoodanige waardige Mannen wachten kon.

S<helkundige herhandeling over de Cinchonine en
nine, bevattende eene opgaaf van derzelver verfchillendc bereidingen, eigenfchappen , verbindingen en genees
vermogens. Door S. STR A T I N G H, E Z.-kundige
M. Dr. en dpotheker, Lid der Prov. Geneesk. Commisfe, Esfaifeur bij den Waarborg, enz. Te Groningen, b ij J. Oomkens. 1822. In gr. 8vo. VIII en
II2 Bl. f I-2-:

D

e kundige en werkzame fchrijver van dit werkje heeft,
door deszelfs zamenftelling en uitgave , zijne kunstgenooten aan zich verpligt. Het hoofddoel van hetzelve firekt
voornamelijk, om de verfchillende bereidingen der alkaliën
uit de kinafoorten beter te leercn kennen en beoordeclen. Hiertoe heeft hij , vooreerst , verzameld, wat daaromtrent, tot dusverre, in 't licht was gegeven, en, vervolgens, die bereidingswijzen , welke hem eerai e voorkeur fcltenen te verdienen , door eigene proefnemingen
nader onderzocht. Wij vinden dan in de cei fle afdeclin5
Gene
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eene opgave van het fcheikundig onderzoek der voornaamíte kinabasten, zoo als hetzelve door verlchillende
fcheikundigen is in 't werk gefleld , eerst van de meest in
gebruik zijnde bruine, gele en roode, vervolgens van eenige minbekende foorten , of die Hechts twijfelachtig tot dit
gepacht gebragt kunnen worden. Hierbij is gevoegd het
fcheikundig onderzoek van den witten wilgen- en kastanjebast, welke dikwijls als geneesmiddelen, gefchikt ter
vervanging van den kina, zijn aangeprezen, en daarmede
Benige overeenkomst lefenen te hebben. De fcheikundige
ontbinding heeft echter deze overeenkomst, ten aanzien
van de werkzame beflanddeelen, niet bevestigd; hetgene
ons aangaande den eerstgenoemden bast eenigzins bevreemdt. — In de tweede afdeeling worden nu de ver
bereidingen der alkaliën uit de kinafoorten over--fchilend
wogen, Waarbij de fchrijver drie nieuwe bereidingswijzen
van hemzelven gevoegd heeft. Deze bereidingen hebben
vooral ten doel het verminderen van het bezinkfcl en befparing van den wijngeest, waartoe in de beide eerfle de
kalk geheel vermijd , en in dc derde een gedeelte zoutzuur bij het zwavelzuur gevoegd wordt, waardoor men
Bene mindere hoeveelheid gips verkrijgt. Wij vinden echter deze bereidingswijzen althans niet minder omtlagtig
clan die van x u N R v, welke , veranderd zoo als dit door
7: r. A F T in den Letterbode is voorgefleld , ons cene veel
grootere hoeveelheid cinchonine gegeven heeft. — De derde fdeeling beFchouwt de eigenfchappen der zouten, met
de beide kina - alkaliën bereid. — De vierde afdeeliug levert ons eene zeer belangrijke fcheikundige beo,ordeeling
van de waarde der verfchillende bereidfels, uit den kina,
tot geneeskundig gebruik. Daaruit blijkt, dat het afI:ookfel , het aftrekfel , het extract , de tinctuur verfchilIende hoeveelheid werkzame beflanddeelen bezitten , maar
dat de zoogenaamde hars daarvan bijna niets bezit; eene
waarfchnwing , welke geneeskundigen ter harte mogen
nemen.

Regt$
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Regtskiindige Opmerkingen en Geneeskundige Proeve ter
beoordeeling der ftrafbaarheid van Verwondingen, door
C. J. V A N Ii E U s D E N, J Z. Regter ter Infructie
bij de Regtba>lk van eer f era aanleg te Breda , en A. J.
Ii. V A N x E U S n E N, Mcd. et art. obflet. Doet. en
praktiferend Geneesheer te .Breda. Aldaar, bij W. van
Bergen en Comp. I822. In gr. 8vo. lJleia 44 B/. f: -12-:

De

regtskundige opmerkingen ditmaal voor den daartoe
bevoegden beoordeelaar overlatende , zij het ons alleen ver
te twijfelen , of de zedelijke toerekening toner daad-gund
den aardfchen Regter betame. Oppervlakkig zoude het ons
voorkomen , dat het den mensch naauwelijks mogelijk is,
over de zedelijkheid eener daad, met volkomen -rond, te
oordeelen. — Vat de geneeskundige proeve betreft , de•
zelve loopt over een onderwerp , waarover de gevoelens
zeer verdeeld zijn. De Schrijver houdt het met beu , die
cie ftrafbaarheid der verwondingen beoordeelen, naar dat
zij op zichzelve doodelijk , of b ij toeval doodelijk , of voljlrekt doodelijk zijn. De gronden, waarop hij dat flelt ,
zijn hoofdzakelijk deze: Iemand is aanfprakelijk voor de
geheele daad , welke hij deed, in alle hare gevolgen ; maar
hij is ook voor die daad alleen, en niet voor hetgene er
toevallig bijkomt , aanfprakelijk. Eene verwonding, nu,
kan op driederlei wijze oorzaak des doods zijn , en dus
kan ook de dader op driederlei wijze aanfprakelijk wezen.
Zij is de geheele oorzaak des doods , zoodat de wond op
zichzelve doodelijk is, en het als een louter toeval moet
beschouwd worden, zoo de gewonde, door hulp der
kunst , geneze : hij kan toch even goed , door verkeerde
behandeling, aan Gene ligtere wond herven , en dan kan
die dood niet aan den dader worden toegerekend. De
wond is de gcdceltel'ke oorzaak des doods , wanneer niet
de wond op zichzelve , maar het geílel des gewonden of
andere bijkomende omitandighcden daartoe evenzeer bij
Eindelijk , de wond is de noodzakcl jee oorzaak-dragen.
11
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des doods, wanneer alle geneeskundige hulp onmogelijk
was. De Schrijver meent, dat deze onderfcheiding noodig is, om de zwaarte der misdaad beter te kunnen bepalen; dewijl men, Hechts twee onderfcheidingen aannemende, gevaar loopt, of te zwaar, of te ligt te firaffen.
Hij tracht dit door eenige voorbeelden te bewijzen. Doch
dezelve hebben ons niet overtuigd. De Schrijver zegt
niet duidelijk, welke tweeledige onderfcheiding hij bedoele. Ons is het lang voorgekomen, dat die in volfirekt
doodeli ke en vol/lrekt niet doodeljke wonden voldoende
is. De vraag kan hier alleen zijn, of de wond, als zoodanig, oorzaak des doods zij, of niet. Dit moet de Geneesheer bepalen; het overige is de zaak des Regters.
Beknopte Gefchiedenis der Letteren en Wetenfchappen in
de Nederlanden, van de vroegfle tijden af, tot op het
begin der XIXde Eeuw. In twee Deden. Door N. C.
VAN KAMPEN. Ilde Deel. In 's Gravenhage, bij
de Wed. J. Allart en Comp. 1822. In gr. 8vo.
658 BI. f 6.:
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e werkzame v
D
zet hier zijne taak voort,
gelijk hij begonnen is; en wij zouden er
ANKAMPEN

denzelfden algemeenen lof, als bij het eerfte deel, aan te geven hebben, met eene aanmerking hier of daar omtrent kleine
verzuimen of verkeerde voorflellingen, naar ons oordeel.
Doch terftond loopt de buitengewone lijvigheid des boekdeels in het oog; en welhaast blijkt de reden hiervan,
wanneer men het werk opflaat. De Schrijver , namelijk,
altijd (tout, zoo niet íbmtijds eenigzins voorbarig in zijne ondernemingen , heeft ons geheele vruchtbare tijdvak, zoo wel levende als reeds overledene dichters, redenaars en beoefenaars van eenige wetenfchap betref ende, onder zijne befchouwing opgenomen, en daarmede
omtrent de helft van het deel gevuld. De reden , welke
hij hiervoor geeft, is reeds genoemde vruchtbaarheid zelve, inzonderheid van de laatf'e tijden , zonder welker be.
fchrij-
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fchrijving , in haar geheel, het tafereel onzer letterkunde
hoogst onvolkomen zou zijn. Wij erkennen dit, en twijfelen voorwaar niet, of velen gefchiedt met dit zoo ver
voortgezet en uitgebreid overzigt een waarachtige dienst.
De boekverkooper, uit wiens hoofd het ganfche plan to
dit werk , blijkens het vroeger medegedeelde , wel voor
voortgekomen te zijn , heeft , zoo dit-namelijkfcht
daartoe mede behoorde, voorzeker zijn belang wèl ver
Doch Bene andere vraag is het, of de Schrijver-flan.
wel voorzigtig en nuttig heeft gehandeld (*). Men heeft
doorgaans beweerd , dat een tijdgenoot geene onpartijdige
en oneenzijdïge gefehiedenis kava fchrijven; men verlangt
van hem niet meer dan bouwfloffen, en deze nog het
liefst uit verfcheidene handen ; ja , waren de gebeurtenisfen niet voorbijgaande, bleven ze , als gebouwen eti
gedenkftukken , voor den nakomeling te bofchouwen ach
liet wierd welligt best voor hem geacht, aan derzel--ter,
ver beoordeeling , om zoo te fpreken , geene hand te
Haan. Dit leatlle nu heeft in de letterkunde werkelijk
plaats. De gefchriften blijven beflaan ; en van derzelver
Auteurs , voor zoo ver zij belangrijke mannen zijn , wordt,
althans bij derzelver dood , ook meestal zoo veel bekend
gemaakt, als eenigzins ter zake dient. Nog meer: onderfcheidene tijdfchriften nemen de taak op zich , om bijna elk werk, bij deszelfs verfchijning, aan te kondigen,
te doen kennen, en te beoordeelen ; en , hoe gebrekkig
iemand inzonderheid het laatfte mogt gelieven te noemen,
uit
(*) Van den Ciceronianus van ERA S MU S zegt 's mals
levensbefchrijver: „ Ein Theil des/elben, aber, hatte das

Sckickfal, das alle Urtheile tiber das Ferdienst nock lebender
SchriftJleller haben. Einige , von welchen er nicht geredet
hatte, befchwerten fzch daruber; andere fchrieën wider die
Richtigkeit der Urtlzeile ; einige Vutoren waren ihnen zu
Fehr, andere nicht genug gelobt ," it. f. w. B U RI G N Y and
11ENCKE, f.540. VAN KAMPEN moge dan geen ERASntus zijn; maar wie der bekende Schrij veren ziet zich toch,
ook door hein, gaarne naar de prullekast verwezen?
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uit den mond van drie of vier getuigen is dan toch ligt
nog wel eenige waarheid — meer misfchien dan van één'
alkijker — te vernemen. Want hoe is deze in (laat, in
alle vakken zelf te oordeelen , of zelfs door de vergelijking van onderfcheidene geleerde advijzen, bij hem ingenomen, het eene verwerpende, het andere befnoeijende
en wijzigende , den middelweg der waarheid te kiezen ?
hoe kan hij geacht worden, zelfs in zaken, genoegzaam
onder zijn bereik vallende, alles te kennen , alles gelezen en juist gefchat te hebben ? hoe zal hij alle voorkeus
aan eene afdeeling, aan eene manier of denkwijze, aan
eene plaats en bijzondere perfonen genoegzaam afleggen ,
om door dezelve niet beneveld of misleid te worden?
Deze alle waren bedenkingen , welke ons, vóór de lectuur, invielen: En hetgeen ons toefcheen dezelve te
hebben kunnen wegnemen, was flechts zoodanig eene
behandeling der iof, als , den bloei of het verval van iederen tak in het algemeen. fchetfende, de namen van hen,
die in hetzelve werkzaam waren, vermeldende, en dezen
af genen, vooral grijzen priester der wetenfchap of
kunst, omtrent welken bijna maar ééne ftem is , wat uit
voort ellende,, zich inzonderheid toeleide op het-voerig
nafporen en verf laren van minbekende verdienflen , zoo
als van mannen, die weinige of flechts hier en daar ver
kleinere flukken gefchreven hebben, zonder nog-lroide
tans op te houden waarlijk voortreffelijke mannen te zijn.
Bij het naflaan , echter, bleek ons, dat de Heer VA N
IC A b1 P E N zich tot deze behandeling niet bepaald heeft,
ten zij misfchien, wat het laatfle betreft, bij vrienden
en bijzondere bekenden; waardoor de zaak evenwel niet
wint.
Wij gelooven intusfchen waarlijk , dat weinigen dit
werk beter zouden verrigt hebben dan VA N K A M P EN,
die , om zoo te fpreken , tot geene orde behoorende ,
en meestal van zijne eigene vlijt en bekwaamheden, zon
veel (leun van menfchengunst, afhangende , reeds-der
door ons flout, ja misfel ien eenigzins voorbarig genoemd
werd, nu met hevigheid tegen de patriotten van 1787 en
I7l5
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1795, en firaks niet minder tegen de Engelfchen enz. uitva
zonder eenige partij te kennen. Wij verklaren-rend,
dan ook, dat wij het boek doorgaans met genoegen, dikwijls met hoog vermaak en goedkeuring gelezen , en ten
ininfle de namen der meeste Schrijvers van eenig belang
er in gevonden hebben. Van allen , echter , kunnen wij
dit niet zeggen. Ongaarne, bij voorbeeld, zagen wij den
Utrechtfchen Hoogleeraar s c H R 6 DE R, een man in alle
takken der wijsgeerte volkomen tehuis, daarenboven kenner der oude talen en waarlijk uitnemend redenaar , ge
overgelagen. Ongaarne vermisten wij W ES T E R--hel
n A E N onder de Lofredenaars , om zijne hulde, aan L Un L 1 N K toegebragt , door alle tijdfchriften uit éénen mond
met lof zijnde overladen. Doch , het is waar, LU B L IN IC
zelf wordt niet genoemd. Ongaarne zochten wij den
naam van 'S G R A V E N w E E R T tC vergeefs onder de
Dichters , fchoon echter zijne vertaling van H O M E u u S
eindelijk nog ter bane komt. Als Kanfelredenaar zouden
wij ook zeker VAN B E M D1 E L E N niet achteraan geplaatst, noch DONKER CURTIU S , of zelfs den ijverigen V E R w E y, hebben vergeten; zoo min als , bij
deLuterfchen, DECIIER ZIMMERMAN, die bovendien, als uitgever of bezorger van de Luphonia, ligt
wel eenige melding had verdiend; en , bij de Remonítranten, R O G G E en s w A R T, door uitgegevene leerrede
wel als onderfcheidene andere fchriften , met-ne,zo
lof bekend; gelijk , trouwens , de Iaatfte elders nog wordt
genoemd. Ook zouden wij gaarne van hunnen ambtgenoot S T 0 L ii F It, benevens de Doopsgezinde Predikanten W. DE vos en j. BROUWER, gewag hebben zien
gemaakt , als dezulken , waarvan wij boven fpraken, die
juist geene groote boekwerken hebben uitgegeven , maar
echter genoeg , om elk hunne geleerdheid en fchranderheid te doen zien. (Ja , in het algemeen , wordt misfchien
door V A N K AM P n N op bekroonde en andere verhandeIingen , dezen voornamen tak van oorfpronkelijke, letterkunde in ons beperkt vaderland, te weinig acht gegeven.
Anders hadde hij zeker j. It ON I N G mede niet vergeten.)
H3
Ook
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Ook de naamgenoot des laatoen, de grijze t-lervormde
Predikant te 13lija, mogt ligt wel zijn genoemd, niet zoo
zeer om het beknopte Rukje zelve , onlangs door hein
uitgegeven , als wel uit hoofde dat hij en fommige anderen , op eenzame dorpen in meer of min afgelegene ge
helder dachten en leerden , toen het in-westn,rd
vele, vooral groote, deden nog duister was. Desgelijks
behoorden n EE K H u is en H 0E K S T I: A, levensbefchrijvers voor de jeugd, van Jezus en de Apostelen, niet
vergeten te zijn geweest ; en ook de geleerde en fcherpzinnige J. H. K R o M verdiende eene plaats, benevens
A. n R I N K, dien grooten verbeteraar van het katechetisch onderwijs.
Doch wij willen deze optelling , b. v. met v A N R 00-.
TEN, KUIPERS enz. , niet pogen voort te zetten,
zoo wel wegens de onmogelijkheid bijna eener volledige behandeling van levende meesters (in de letterkunde) , als wegens het eigen oordeel, aan den Heer v A N
K A M P K N niet te betwisten , over de waardigheid of onwaardigheid om onder deze meesters opgenomen te worden; fchoon wij toch bijna niet kunnen begrijpen, hoe
onkunde of banvonnis een' onlangs verfchenen dubbelen
bundel Verhandelingen van den Hooggeleerden K o o PM A N S zou getroffen hebben. Trouwens, onze Schrij
ver fchijnt geen vriend van die voorlezingen in Maatíchappijen te wezen, welke dikwijls, het is waar, noch eigen
verhandeling, noch ware redevoering, maar, naar-lijke
ons oordeel, ondanks dit gebrek eens bepaalden Vorens
even achtingwaardig en bruikbaar zijn.
Doch er beflaat bij ons nog eene andere vraag, eenigermate firijdig welligt met het zoo even geopperde omtrent verdienfielijke , fchoon niet druk fchrijvende perfonen; deze namelijk, of eene Gefèhiedenis der Letterkunde niet even zoo wel namelooze, mits belangrijke, als
andere gefcllriften behoort te vermelden? Zoo ja, dan
vonden wij, naar onze kennis en overtuiging, eene gewigtige leemte in de opgave van oorfpronkelijke Romans.
Immers , geen enkel fIuk des Schrijvers van den Ring
,

van
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yan Gyges, noch van dien der Drie Jaren van Ramp=
fpoed, noch ook van hem, die onder den naam van
DONKER fchuilt, wordt zelfs genoemd. En echter
kunnen hunne (lukken de genoemde welligt rijkelijk opwegen, ja naderen enkele, volgens de beoordeelingen
in der tijd, in algemeene waarde, tot die van w 01. a F
en DEKEN. Doch , wat zeggen wij? P. v n E E D E ,
1 BAUNACH, en VAN PADDENaURO, fchreven
openlijk romans , die geenszins van verdienfle waren
ontbloot; en ook hun naam wordt bij VAN KAMPEN
niet gefpeld, zoo min als die van de verdienllelijke A. D.
VAN MEER TEN, geb. SC LUL PE ROOKT, om een
aantal werkjes voor de jeugd, het bevallige tijdfchrift Penelope en eenen alleraangenaam{len fijt zoo te regt bemind ; ja zelfs o C xE n s E en zijne Karakterkunde herinneren wij ons niet, vermeld te hebben gezien. En in
het vak der opvoedinge misfen wij tot N r E U WO L D toe.
Niet om te berispen , echter, maar , indien het wezen
mag , ter eere der natie , en tot eene eventule verbetering, zij dit hier geplaatst. Indien elk openbaar of bij•
zonder beoordeelaar zoo eens rondziet naar vergetene
voorwerpen of perfonen, dan is er misfchien gelegenheid,
dat eenmaal iets volledigs van deze Gefchiedenis worde.
(Onder de gefchriften over Java misten wij mede N. E NGELHARD'3 Overzige enz.)
Eer wij nu tot het oordeel zelve over enkele perfonen
komen, ha hier nog eene aanmerking van meer algemenen inhoud. Onze Schrijver is een beflist voorf'cander
van onbekrompene denkbeelden in het godsdien{lige. Elke zoodanige, die tellens de gefchiedenis kent, moet,
dunkt ons , zekeren eerbied gevoelen voor het Kerkgenootfchap, dat meer, dan Benig ander van gelijken, ja
veel grooteren omvang, bijdroeg, om zulke denkbeelden
te verfpreiden. En een welgeplaatst gevoel wenscht niets
hartelijker , dan dat ook hier de nakomelingen Reeds hunnen grooten vaderen waardig zijn. Intusfchen twijfelen
wij, of VAN KAMPEN hun , ja den Disfenters in het
gemeen, waartoe hij toch zelf zou behooren, in het tiidvak
II 4
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vak thans behandeld, wel volkomen refit doe; () or
hij de godgeleerde werken van D it i E ii E It G it , b. v., naar
den
(*) Misfchien komt dit door het gefchreeuw van zekere
lieden, dat hem dezen kant opjaagt, om, daar zijne liberale,
edele denkwijze , in het godsdienliige zoo wel , als in het floatkundige , algemeen. bekend is, niet te fchijnen al,te zeer tot den
anderen over te Haan; fchoon het jammer zou zijn : men moet
over de waarheid niet onderhandelen. Wat wij bier met name
bedoelen, blijkt uit het volgende gedeelte van een ons toegezonden IIuk, dat wij wel geheel beamen, maar welks
overig gedeelte ons toch min gewigtig, en hier en daar eené
uitdrukking wat al te fcherp voor den tijd toefcheen:
„ In No. io der Weegfchaal van 1822 wordt onze ver„ dienftelijke VAN KAMPEN op Bene zoo bedekte en hate, like wijze aangevallen over zijne Gefchiedenis der Neder„ Iandfche Letterkunde , dat ik den inwendigen aandrang niet
„ korde wederliaan, om deswege het een en ander ter we„ derlegging in bet midden te brengen. De arbeidzame man
„ toch en warme vereerder onzer voorvaderen zal zich daar
niet verledigen. En waarom ook zoude hij zijnen kos--„toe
„ telijken tijd aan zulke onaangename beuzelingen verfpillen?
„ Laat hem voortgaan met den roem van ons voorgeflacht te
„ verbreiden, en deszelfs eer te handhaven tegen allen, die
„ het laaghartiglljk belasteren, zoo als thans , helaas ! aan de
„ orde van den dag is."
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. „De daarop volgende aanmerking (van den TJ7eger) is , in zijn
„ oog, voorzeker van het grootfle gewigt. Zijn doordringende
„ genie is tot de binnenfte en meest verborgene geheimenisfen der
„ Vaderlandfehe Gefchiedenis doorgedrongen, en rukt nu liet
„ voorhangfel weg, hetwelk tot heden toe onze oogen ver„ blindde. Hoort de belangrijke openbaring ! hoort , gij al„ !en, o vaderiandfche mannen en vrouwen! ,,,, Wanneer de
,,,, in 1619 bezwekene partij de bovenhand behouden had,
zouden er Hechts andere offers gevallen zijn; maar aan
,, oilers, aan bloedige offers zoude het niet ontbroken heb.
,, ,, ben." " — o Gij , die gewis naar uwe booze ziel ook die
„ van den zachtmoedigen en vredelievenden DE G rt 0 0 T, 11 o,, GE,t-
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den tijd beoordeeld , juist waardere; en of het hein inzonderheid voege , van de bedoelde gezindheid zóó te fpreken, alsof
en hunne vrienden, en
voorilander van
den
moedigen
naar uw kruipend gemoed
regt en vrijheid, O L D E N BA R N E V LL D, meet! meent
„ gij dus hunne nagedachtenis te bevlekken, en de fchan„ delijke handelwijze der zegevierende partij te bewimpelen?
Is het niet alsof men zeide : 0 C TA VI U s had regt, cicE„ R o prijs te geven , en A N T 0 NI US , hem te dooden ;
„ want , indien zij den kamp verloren hadden, zoude c I c n„ Ito hun beide het leven benomen hebben,? Ei, ei! bragt
„ dit de geest dier tijden mede? Lees dan de brieven der
„ verdrukten; fia B A YLE's Woordenboek op, of zijn ver„ volg; beiludeer B R A N D T, en gij zult zien , in hoe verre
„ die arme verdrukten in den geest dier tijden deelden. Heeft
„ de geleerde v A N K A 1VI PL N u niet kunnen overtuigen ,
„ hoe weinig wrok er in de ziel van DE G R 0 0 T huisvest„ te, door hetgene hij van de Jaarboeken en Gefchiedenisfen
„ van Nederland aanmerkt op bladz. 244 van het Ifte Deel?
of ontkent gij , wat daar gezegd wordt ?— „„ Prins MA u,,,, RITS, "" Zegt gij, ,,,, zonde aan o Li) EN BARN EVE L D het leven gefchonken hebben, indien men hem
,,,, daarom verzocht had."" Maar, wat bewijst dit? wat
„ anders, dan de grootheid van ziel van den rustigen grijs
aard. Liever onfchuldig fterven, dan door kniebuiging-„
„ fchuid bekennen! Mannen, gelooft niet, c'at ik een land„ GERBEE'rS, UITENBOGAART

„ verrader ben. Ik heb opregt en vroom gehandeld als cesr
goed Patriot , en dien zal ik fier yen. Deze eenvoudig ver-

hevene woorden, door eenen 72 jarigen grijsaard in het
„ laatfile oogenblik zijns levens plegtig uitgefproken, í}aan zij
„ niet borg voor de onfchuld eens deugdzamen ? Lezen wij nu
„ verder, welke vergelijking vinden wij daar! welke perfonen
„ worden tegenover elkander geíteld ! „„ M A U R I T s had den,, kelijk wel willen vergeven ; daarom had J A N D E WIT moeten
hier de gevallen
' Welke logica is hier! Zijn
vergeven.
j
g
5
gelijk ? Is de moord van 0 L DEN B 4K N LVE L D riet den
„ aanfag van v A N DER GRAAF te vergelijken? M A U„ R ITS en o I, D E NB AR N E V E L D zijn beide dienaren van
den flaat , de eerie in het veld, de laatlte in liet kabinet.
„ De fchrandere ftaatsman doorgrondt den toeleg van den
„ woes11 5
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of zij niet alleen tot Socinianismus , (reeds een gehate naam !)
maar zelfs tot Duitfche Neologie (in den grond juist het tegenovergeflelde; want de Socinusfen en de Engelfche Unitarisfen , P R I E S T LE Y b. v., geloofden, om zoo te fpreken,
aan
„ woesten zoon van Mars om het roer alleen in handen te
krijgen, verzet zich daartegen volgens eed en pligt, houdt
den kamp moedig en voorzigtig ten einde toe vol, be,, zwijkt eindelijk tegen overmagt en geheime fireken, maar
„ blijft edel en groot en bewonderenswaardig, ook in zijnen
,, val. VAN DER GRAAF is een verachtelijke fluipmoorde„ naar, wien DE WIT als mensch gaarne voor zichzely ver-

gaf, wiens vergiffenis hij zoude bewerkt hebben, indien
„ hij op de veiligheid van zijn' perfoon alleen bedacht ware
„ geweest, maar wiens ftraf hij als dienaar van den flaat ei„ fchen moest, wilde hij zijn vaderland niet tot eenen vrij
maken van dieven en moordenaars. ,,,, Wraakzucht-„ílat
bezielde D E WIT,"" zegt gij. Maar , wat anders dan wraak
zucht vervulde den trotfchen Mayors? ... Konden toch de-„
bewonderaars van MA U RI T S dat ventler fluiten , door
„ hetwelk hij op den fchrikkelijken flag loerde, en dat Loe„ vefiein in de lucht doen fpringen, hetwelk eenmaal moest
teisteren alwat Neérland groots bezat! Ach ja, het is
„ waar, die farts font diablement entétés! Want thans, daar
„ de rerum testimonia adfunt, quid opus est verbis P"
„ Waarom toch is het hart van dien éénen en éénigen,.die
aan de fpitfe flaat van het geleerde Nederland, zoo koud
en ongevoelig voor hetgene anderen groots en goeds gedaan
„ hebben of nog doen, bezeten hebben of nog bezitten! De
kleine zwerm van zijne napraters befchouwen wij met me„ delijden en droefheid. Maar gij , o Leydfche jongelingen !
die de hoop uitmaakt van het zuchtend vaderland , die
„ door den onvergelijkelijken VAN DE R P A L M opgeroepen
„ zijt om den onfterfelij ken BORGE R na te -Breven , —ach !
„ hoedt u toch voor de valfrikken , die geleerdheid en let.
„ terkundige verdieníten om u willen werpen! Blijft met
vurige liefde en bewondering flaren op de ongelukkige
flagtoffers van 1619 en 1672! Zij, edele vrijheidsminnaars,
„ verdienen uwe liefde en hoogachting meer, dan alle (laaf„ fche tijdgenooten."
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aan geenen Natuurlijken , en de Duitfchers aan geenen Geopenbaarden Godsdienst) zou overhellen. Begrijpt de fchrandere man dan niet, dat Godgeleerden, aan naauwere banden
verknocht, niet zoo openlijk voor al te vrije gevoelens kun.
nett uitkomen; doch dat deze dwang, echter,hunnedenkwijze niet verandert? Welaan j zoo hij bewijs Wil, wij zullen
hem dit, onder de hand, gaarne geven. Ja, wat de zoogenaamde leeken aangaat, die voor het gewraakte gevoelen
meest Íireden, fommige navolgers van K A NT, benevens Ii ov IN G en anderen, behoorden meestal niet tot de Remonfiranten. Neen, deze waren, bij monde en gefchrifte, doorgaans
meer dan anderen , verdedigers van het Christendom : w A 111 U R T ON'S Goddelijke Zending van Mozes, door V A N D E R
MEEPS CH vertaald, gaf daarvan nog een belangrijk blijk.
(Hier la ook de aanmerking , dat de Tafereelen der Fran/the
Staatsomwenteling (ten zij misfchien het eerfte deel) niet van
STUART, maar van KONIJNENBURG waren; en het is
voor het eerst, dat wij dit werk eene vertalinghooren noemen.)
Wanneer wij nu ten laatfte een' vergelijkenden blik op het
verhandelde Haan, dan kunnen wij niet twijfelen aan velerlei beklag, zoo wel bij geheele vakken enz., als bij afzonderlijke perfonen. In de Scheikunde wordt niemand (*) van de
thans levenden , buiten v A N M AR U ai, genoemd ; in het geheele vak der Geneeskunde Hechts zeer weinigen. Daarentegen
vindt men bij de Letterkunde namen van jeugdige Schrijvers,
die de blijken van hun genie, ter naauwernood bekend, door
dwaasheden bezoedeld hebben, aan hunne weinige ervarenis
naauwelijks te vergeven; ja ook dezulken misfchien, die
meer aan befchermers, dan aan eigene bijzondere verdiènfie,
de vroege verheffing tot zeker aanzien verfchuldigd waren.
Doch , om tot perfonen over te gaan , met groot genoegen
lazen wij het geftelde omtrent BIL DE R DIJ K, zoo waar,
zoo warm, en tevens zoo onpartijdig, edel en vrijmoedig.
Desgelijks dat omtrent FEITE, omtrent H E L M E R S en TOL.
LENN s. Doch , fchoon ook L o 0 T S gunílig beoordeeld, ja
hoog geprezen wordt , en wij zeer wel zouden tevreden
zijn , dit berigt op zichzelve lezende , bij de behandeling
vooral van laatstgenoemden Rotterdamfchen Zanger fteekt
het, door blijkbare bekrompenheid, af. Wij hebben altijd
de genoemde levenden als een viermanfchap befcllouwd,
waarbij aan 131 L D E R D IJ K het voorzitterfchap toekwam,
dohs
(*) Wie deukt lier niet aan den grijzen , altijd werkzuncn DR 1 L 5 $ e r ?

II6

N. G. VAN KAMPEN

doch die voor het overige niet tegen elkander geheld, maar
elk in zijne foort even hoog moesten geacht worden. Schoon
ME L ME KS nog leefde, hij zou, naar ons oordeel, naauwelijks aanfpraak op volkomen gelijken rang hebben gehad.
L a 0 T S , daarentegen , is misfchien meer dan iemand geboren Dichter: hij , ongeleerd, vormt met den doorgeleerden
13 I L D ER D Ij K een tweetal , waarin de Natuur inderdaad wat
wonders heeft gewrocht. Wie kan zijn chat#am, Hechts een
eerheling, en zoo vete latere meesterhukken, wie kan zijne
keurige lierzangen, bij de viering des vijfentwintigjarigen
beflaans van Felix Meritis aan de onderfeheidene wetetnfcliappen en kunflen toegewijd, zijn Nac,5tegaaltje en tlukjes van
allerlei trant, zonder verrukking lezen? Van den anderen
kant bewonderen wij TOLLENS van ganfcher harte, wanneer hij de lier voor vaderland en vrijheid, voor eehtgenoote
en kroost, voor deugd en menfchengeluk beCpeelt. Zijne
romances en — xinnebeelden , zijn gevallen Meisje, zijne
Lchtfcheiding, zijn Nova-Zembla vooral, zijn juweelen van
liet eeríle water. En ook onder de uitgebreidere, hooggefpannene hukken verdient dat op den echt van, onzen Kroon
lof. Doch zijne overigé werken van dezen-prinsgote
stempel, zijn vierdaagfche Zeelag zelfs, fchijnen ons toe,
niet altijd vrij van gezwollenheid te zijn ; terwijl ook zekere gerektheid, en het gebruik van geliefkoosde herhalingen
enz., op den duur hindert. Trouwens, de edele Zanger weet
zelf wel , dat niet overal zijn vak is ; en 's mans vriendfchap
en hoogachting voor den min populairen Amflerdammer gaven ons altijd eene ware vreugde. En waarlijk, de naam
van Volkszanger, Neêrlands geliefden, benevens de herhaalde
taitgave van 's mans werken, mogen llreelend voor den geest,
ja voor het harte van T OLIE N S zijn, over poétifche waarde kunnen zij onmogelijk beflisfen. Dan zouden de grootfle
meesterflukken van a I L DE R D IJ K zeer middelmatig , en zijn
leerling D A C 0 S T A althans weinig aan te moedigen zijn.
Bij de opgave van den Heer H. H. K L IJ N en WXSELIUS
behoorde, onzes achtens, de hatelijke twist, over den /Wontigni ontslaan, niet aangeroerd te zijn geweest. En er was
althans geene vergelijking met den Prins Karel des laathen
(ten aanzien van goedkeuring bij het Publiek) noodig. Ons
kwam het daardoor voor, alsof VAN K A M P E N hier niet onpartijdig, onbevooroordeeld (onbevangen) was, en alsof, in
het bijzonder, w I S EL I U S, als dichter, en treurfpeldi<chter
voor.
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v ooral, ja als geleerde en man van fmaak in het gemeen,
iIaauwelijks regt ware gedaan. Misfchien wel dat ''s mans
dartele minnedichtjes, die dan weér met zijnen ernst enz.
enz. een wonderlijk mengfel vormen, den waarlijk ernftigen
V A N K AM P E N, even als Recenfent , hinderden. De ddet
en Mathilda wordt geheel overgeflagen.
Aardig is het, dat VA N It AM P E N in het voorbeeld van
P 0 0 T meent bevestigd te zien , dat de Natuur den Dichter
vormt; terwijl wij ons eene verhandeling van zekeren, ook
door hein geroemden, man van letteren herinneren, f}rekkende
om juist het tegendeel daaruit te bewogen.
Hierbij zullen wij het laten, omdat wij , zoo min als de
Schrijver, ons alles herinneren ; omdat wij ons oordeel ook
even zoo min tot eersen maattaf willen geven, als het zi!ne
daarvoor aannemen; omdat wij niet willen fchijnen te vitten;
en, eindelijk, omdat wij gaarne erkennen, dat er uitnemend
veel goeds in het laatfé gedeelte, zoo wel als in het ganfche werk, wordt gevonden. Mogt hetzelve, na verloop van
oenige jaren, noodig hebben herdrukt te worden, om dan
naar behooren aangevuld, nagezien en verbeterd te worden,
zoo niet ten aanzien van later opgekomene Schrijvers, ten
minfle van dezulken, die dan vollediger zijn bekend geworden, of hunnen kring weUigt reeds gefloten hebben ! Daartoe
fchenke de Hemel den verdienftelijken man nog vele jaren,
benevens al de rijpheid en bedachtzaamheid , welke dezelve
plegen mede te voeren ! Gewis, hemzelven zal dan eenmaal
Beene der minst eervolle plaatfen op de lijst onzer Geletterden te beurte vallen.

Dic/itfluk ; door J. L. NIER ST RAS z, JUN.
Te Leeuwarden, bij G. T. N. Suringar. r8aa. In kl. 8vo.
Len46 Bi. fi.4-:

JOHN HOWARD.

L' ene Redevoering, door onzen verdienítelijken Landgenoot,
den Heer w. H. S U RI N GA R , op eene vergadering van het
Leeuwarder Departement , tot Nut van 't
over
J OH N H OW A RD gehouden, gaf den Dichter van het hierbij
aangekondigd Dichtfluk aanleiding ter vervaardiging van hetzelve. Thans in druk uitgegeven , haasten wij ons tot het
geven van eenig verflag aan onze Lezers omtrent dit klein ,
maar allerbelangrijkst boeltsken.
Eene

4/gemeen,

its

1. L. NIERSTRASZ, JUN.

Eene uitvoerige Voorrede gaat het Dichtfluk zelve vooraf.
De Heer iv 1 s R s T R A s z zegt in dezelve, dat zijn oogmerk
spet de uitgave tweeledig is: „ deels, om de achting, welke
HOWARD verwierf, levendig te houden bij hen, die met
's mans verdienílen bekend zijn , en om het getal zijner vereerders uit te breiden, -- deels , om , naar aanleiding van
liet goede, door n o w A RD geflicht, zijne Landgenooten op
te wekken, om zijn voortreffelijk voorbeeld, in de verbetering der Gevangenisfan, te volgen."
Over het laatstgenoemde redekavelt nu de Heer N t E R.
sr R A S Z in dit Voorberigt. De ílaat onzer Gevangenisfen,
door U o w A R n, gedurende zijn verblijf hier te lande , met
zoo veel lofs gedacht, is, federt dien tijd, niet aanmerkelijk
verbeterd geworden. In Neord-4merika, Engeland en Frank
ging men voorwaarts; en dit voorbeeld behooren wij te-tijk
volgen.
Er wordt , voorts , over den aard der verbeteringen, waarvoor onze Gevangenisfen vatbaar zouden kunnen geacht worden, gefproken , en meer bepaald over het oogmerk dergevangenisfiraf gehandeld. Alles, wat hierover echt wijsgeerig
en christelijk tevens gezegd wordt, vereenigt zich in het algemeen gronddenkbeeld, dat de verbetering van den misdadiger het hoofdoogmerk der straf behoort uit te maken.
Nu wordt het voornaamfte, 't welk de bereiking van dit
oogmerk in den weg ftaat, aangeftipt, erl hieronder gebragt : I. Gebrek 'aan genoegzaam ruime en doelmatig ingerigte Localen , naar evenredigheid van het aantal gevangenen.
IL Gebrek aan bekwame en menschkundige befluurders en opzieners in de Gevangenisfen. III. Gebrek aan doelmatig ver
onderwijs. IT . Geb; ek aan eene-flandeijkgosu
doelmatige zorg voor de gevangenen , wanneer zij de gevangenis verlaten en in de burgermaatfchappij terugkeeren. Dit
een en ander wordt van bl. XXI - XL in het breede ontwikkeld, geltaafd en aangedrongen , op eene wijze , evenzeer
vereerende voor het verfland als het hart van den menschlievenden Schrijver.
Ziet daar eenige der voornaamfte, hier te lande bellaande,
gebreken. Te regt beweert de kundige Schrijver, dat het Gouvernement in dezen de handen aan het werk behoort te flaan ;
en hij verheugt zich, en voorzeker elk weldenkende nevens
hem , over het goede, dat wij ons van de weldadige gezindhe-
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den onzes geéerbiedigden Konings mogen beloven. De Staat
kan echter niet alles verrigten. Neen , de Ingezetenen behoo.

ren ook, als echte Nederlanders, het hunne te doen. De Heer
ri I E R S T R A s z ontwikkelt verder, wat de Natie zou kunnen
verrigten. Er behoorde een Genootfchap te worden opgerigt,
ter zedelijke verbetering, en tevens ter verzachting van het
lot , der gevangenen. Dit Genootfchap behoorde fondfen
bijeen te brengen : I. om belooningen uit te reiken aan gevangenen, welke van naarfligheid en goed gedrag de ondubbelzinnig'1e blijken geven; H. om, in iedere gevangenis, aan.
hen , die zulks behoeven , gelegenheid te verfchafen tot het.
keren lezen en fchrijven ; III. om gefchikte leesboeken te vervaardigen voor de gevangenen , en om die gratis aan hen uit
te reiken; 19. om voor de ver/landelijke en godsdienflige vorming der gevangenen zorg te dragen, door het daarflellen van
meerder onderrigt , en door het verbeteren van het bejlaand
christelijk onderwijs; V. om zich de belangen der gevangenen
ook dan aan te trekken , wanneer zij hunnen kerker verlaten,
en de noodige maatregelen te nemen , om dezelven , in een en
voor hen gefchikten (land, in de maatfchappij te plaatren.

Dit alles wordt met eene korte, doch belangrijke en roeren.
de opwekking, tot medewerking ter bereiking van zoo veel
goeds en fchoons , befloten.
Wij hebben gemeend, van deze Voorrede dit, eenigzins
-uitgebreid , berigt aan onze Lezers verfehuldigd te zijn , en
wenfchen niets hartelijker, dan dat de loffelijke en edele bedoelingen des jeugdigen Schrijvers eenmal mogen vervuld
worden! Wat zeggen wij ï' Wij verwachten van eene zoo
edelmoedige, menschlievende en christelijke Natie, als de
onze , dat deze wenk alleen genoeg zal zijn, om , met wijs.
heid en beleid, ijver en volharding , in dezen, de zaak der
Menschheid voor te fIaan en krachtdadiglijk te bevorderen.
Thans volgt het Dichthuk zelve. Recenfent las en herlas
hetzelve met genoegen en ftichting; dikwerf parelde er hein
een traan bij in de oogen. In zulk eene hemming des ge
niet in Raat, aanmerkingen te maken op dit of-moedsin
dat woord en deze of die uitdrukking, welke een' koel' be.
oordeelaar, en welligt met grond, slof tot berisping zouden
kunnen opleveren; behalve dat aanmerkingen op kleinighe.
den, (en daarop toch zou het meestal neérkomen) bij zoo
vele wezenlijke fchoonheden, de blaam van vitlust toch nitnmer geheel van zich zouden kunnen weren.
De

I2{

J. L. NIERSTt^ASZ

, JUN .

De beste getuigenis, die wij van dit Dichtítuk kunnen geven, is , dat wij het in aller handen wenfchen: voor den
Zoo matig geftelden prijs van het boeksken, zal men zich,
bij de lezing en herlezing, een genoegen verfchatfen, waarbij
de ziel zich verheffen , het hart zich veredelen kan.
De Fleer N I E R S T R A S z , door onderfcheidene f{ukjes ,
ons, als verdientïelijk Dichter, van tijd tot tijd meer bekend geworden , verfchijnt, door de bearbeiding van dit
Dichtuluk, ook als mensch, in een beminnelijk licht. Hij ,
die zoo denken, zoo gevoelen, zoo dichten kan, moet een
-edel hart in den boezem omdragen. Neen , edele H OW A R D !
bezwaarlijk kon uwe menfehenliefde, uwe reine evangelifche
deugd , uwe grootheid , als menseh en Christen , fchooner en
waardiger zijn bezongen geworden , dan door onzen verdien.
Ilelijken Landgenoot. IHet goud bekroonde zijnen fchedel,
toen hij de verdienften van R U B B E N S , in zijne zangen,
verhief: bij het verheffen der edele daden van H 0 W A R D,
heeft bij (en deze eer blinkt grootfcher dan de glans van
het rijkst metaal) getoond , waardig te zijn, HOWARD te
bezingen.
Gaarne geven wij eene proeve uit het ftuk zelve, om ons
gunstig gevoelen te regtvaardigen. Uit vele echte diamanten
moetende kiezen, viel ons oog op het volgend fleentje. De
Lezer oordeele zelf !
'k Verbeeld mij , hoe de naam van H 0 W A R D , op de tongen
Zijn dawn vooruitgezweefd, de kerkers doorgedrongen ,
Dáár duizend - duizendmaal , met de uitgedorde hand,
In 't nachtlijk donker, wordt gegriffeld op den wand,
Opdat eens 't nakroost , dat zijn puinen op zal delven ,
Dc laatfee hope leez' dier grafbewoners zelven!
En iedre tleen, die met dien eernaam daagt in 't licht,
Meer dan de diamant zal Honkren in 't gezigt ,
Die, fchoon ze in 't goud gevat van troon of zegewagen,
En in den haarband blinkt , den vorst om 't hoofd gelagen
Wel met de drupplen zweets des mijnflaafs is befproeid,
Maar met zijn tranen niet , waarin de erkentnis gloeit !
Een zestal Aanteekeningen, ter opheldering van fommige
uitdrukkingen, in het Gedicht voorkomende , beflnit het

werkje.
De uitvoering doet den Uitgever core aan ; en eene uit Inun
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muntende , door '.ICU Heer v E L 1,1 N gegraveerde , afbeelding
van den waarlijk grooten 11 0W A RD geeft cell waar fieraad
te meer aan het uitfIekend en, in allen opzigte, tretlelijk
uitgevoerd geheel.
Recenfent maakt er zich een waar genoegen van ,dit werkje op deze wijze te hebben mogen aankondigen. Overal
waar de Poëzij haar bevallig tooifel leent, om menfchenwaarde en den roem van elke christelijke deugd te verhoogen
en op te luisteren. , daar beantwoordt zij zoo geheel aan hare
verhevene en goddelijke bellemming. Gelukkig liet Land,
waar zij zich , in die betrekking, doet kennen en ziet ver
Gelukkig de Natie, wier Dichters, bij voorkeuze,-ern!
cie citer fnaren voor alles, wat liefelijk is en wèl luidt , en ,
zoo daar eenige deugd en zoo daar eenige lof is , dezelve ver
Zulke Zangers zijn den Vaderlande tot eere, en het-hefn!
Vaderland mag , wederkeerig, op hen roem dragen.

Krekclzangen van Mr. W I L L E M B IL D ER BIJ It. 1/Ze Deel.
Te Rotterdat;s , bij J. Imnterzeel , Jun. 1822. In gr. Bvo.
X1V en 204 BI. f 3 -: - :
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e Heer B it. DER DIJ K is zoo lang reeds en zoo als Dichter
in ons Vaderland gekend en vereerd, dat het bijna iets befpottelijks zijn zou , bij de aankondiging van Benen nieuwen bun.
del zijns dichterlijken arbeids, deszelfs inhoud als dichtwerk
te willen beoordeelen. Wanneer wij zeggen : daar is een
nieuwe bundel van B 1 L D r R D Ij ver fchenen ; de titel is zoo
of zoo — dan weet het publiek , dat het werk van B IL D E Rn IJ It is , en dit is dan ook genoeg , en voor een groot deel
meer dan genoeg, dewijl er niets van dezen Dichter in het
licht komt, of het wordt door velen verfonden, lang eer
wij onze aankondiging gereed hebben. Alles , wat de ver.
llaggever des woods te doen heeft, is , hun , die het nog
niet weten mogten, te zeggen, wat er zoo ai in den onder
bundel voorkomt, en eenige ftalen te geven. — Wij-havigen
zetten ons dus ook eenvoudig tot het geven van eenig verflag, zonder beoordeeling der poizij. De Dichter heeft ver
dezen bundel Krekelzangen te noemen. Waarom ? dit-kozen
raakt ons niet ; en de zinfpeling van het , uit v It 0 PIL RT 1 U S ontleende , motto op 's Dichters ouderdom hindert ons
niet —• hoezeer wij , indien wij vitten wilden , zouden kunnen
I
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nen zeggen , dat B I L DE RD If K , door zoo al gedurig van
zijnen ouderdom te (preken, een weinig onchristelijk den
(pot drijft met eene zaak , die ernst en eerbied vordert , en
den fpotter nog zwaar genoeg drukken kan. Doch wij willen
het zoo ferieus opnemen, als hij zelf het fchijnt te willen
hebben opgenomen.
„ Mijne Sprokkelingen — zegt Il l L D ER D If K in Zijn be„ rigt — hadden dit voorrecht, dat er hier en daar nog wat
„ jeugdiger borst door ademde, doch hier is liet nu alles de
„ onbehaaglijke ouderdom." Dit is dan ook, wat een groot
gedeelte der fof in dit deel aangaat , wel waar; en de ouderdom , die met gebreken komt, en , indien dezelve niet door
ware wijsheid wordt verteld , of wanneer hij met het afnemen der verstandelijke vermogens gepaard gaat , al ligt zeer
lastig wordt, kan in een groot aantal plaatfen duidelijk geproefd worden. Waarom , ondertusfchen , zouden wij met den
ouden man geen geduld hebben ? Dit is immers een pligt ,
die , door den gebeden Bijbel heen, ons ten fterklle in leer
en voorbeeld wordt aanbevolen; en bovendien , hij is nederig
en inrehikkelijk genoeg, om zelf te belijden , dat zijn ouderdom onbehagelijk is, en deszelfs uitwerkfclen in dit werk
heerfchen. Wij weten immers allen , hoe het ons , ten aan
gebreken onzer ouderen , indien dezelve ons al-zienvad
eens een beetje lastig worden mogten , aanlionds zachter fiemt,
wanneer het heet : Kinderen ! vader of moeder wordt oud.
„ Hier zweeft — vervolgt BI L D E R D Ij x — niet édn Zo„ mer., ja geen Herfsduchtjen meer, door de drooge bladen
„ en takken. Een helderen hemel en kalen weder slechts mag
„ de Winter nog fomwijlen genieten; maar dit is ook 't
„ al. — En (wat er, als het flimfle nog bij komt!) de oude
fukkel is met den Tijdgeest niet meé gewandeld , maal°
ging en gaat nog zijnen eigen weg. — „„ En hij waagt
zich in !.et daglicht aan ieders gezicht?"" — Ja , Le„ zers , hij laat honden blaffen , en esters fuateren , en hoort
„ er zich thands nog even min aan , als door zijn geheele leven; zijn ingeslagen pad in zijne eenzaamheid afloopende,
„ waarin al 't geruisch en gewoel , dat zich in het ronde ver.
„ heft , hem of niet of zelden ter ooren koomt, en volíirekt
„ de ziel niet ontrust. En waarom zou hij dan niet op zijne
,. wijze , met den ouden Tithon , door het graan huppen en
„ kwelen? Voor de omhelzing der dagelijks aanbrekende Au.
rora van nieuwe wijsheid en verlichting deugt hij toch liet
aleer."
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3 , meer." Deze belijdenis is weder zeer lollelijk, door de
opregtheid , die er in doorftraalt. Wij hebben wel eens oude
lieden gevonden, die wel zien mogten, dat de zon in het
water fcheen , en zich niet fchaamden te bekennen , dat zij in
hunnen tijd ook wel fmaak in dit of dat gevonden hadden,
waar zij nu de jongeren zich mede zagen vermaken ; dat men
het een en ander nu beter inzag , korter bewerkte , dan in
hunne jeugd; zij ook wel lijden mogten, dat hunne kinderen
zich naar den geest van den tijd in 't ordentelijke fchikten ,
hoezeer dezelve wel begrijpen zouden, dat zij nu voor die
vermaken enz. te oud waren. Maar de I Ieer B I L D E R DIJK
bekent openhartig, dat hij altijd hoofdig zijnen eigen' gang
gegaan is, het nog doet, en in zijne eenzaamheid zal blij.
ven doen , onindachtig aan Spr. XVIII: I ; welke plaats,
naar de vertaling van v A rr n E R P A L M (zijnde geene nieuwe, maar, door heenwijzing van dezen Hoogleeraar naar de
kantteekeningen, bewezene oude) en bijgevoegde omfchrijving,
dus luidt: Die zonderling wezen wil, (daarin zijnen roem
zoekt, dat hij van anderen, ook van de wijsite en doorzig*
tig[Ie menfchen , over gewigtige zaken in gevoelen verfchilt)
zoekt flechts 't geen hein gelust ; (' t geen hij vinden wil; om
waarheid is 't hem niet te doen) hij is in opfland tegen (laat
de tanden zien aan , of fpot met) alle gezond verfland. Wij
zien dus in hem den oninfchikkelijken ouden man , die altijd
gemeend heeft, dat hij alles alIJén wist , dit ook nog meent ,
en begeert, dat de gehecle wereld door den vergrootenden
bril van zijnen onbe,'.*pagelijken ouderdom zien zal. Ondertusfchen hebben wij plantten in dit deel aangetroffen , welke
oenigen twijfel in ons hebben doen ontdaan , of het wel zoo
onbepaald waar is , dat hij honden laat blaten en eaters fsnteren, gelijk hij het gelieft te noemen, en er zich niet aan
hoort, ja zelden of nooit er iets van verneemt. Immers hij
uit zich tegen allen , die niet met hein in denkwijs overeen
vrij hartig. Bl. 137 zijn de kunstregters Mi -ílemn,a
van de Letterkluts onzes tijds, bl. 183 , wordt bei-dasloten;
weerd , dat zij niemand talenten toekennen , dan die tot haar
behoort , en wien dan ook , wanneer hij ,
-

... „dom of wijs, zijn fchaamtloozc oogen floot,"
dadelijk cie zielmis wordt gelezen,
„ En hij , ten fpijt van God en deugd , verbood."
Ia

Tot
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Tot deze klubs behoort de Heer B IL D E R D If K voorzeker
niet. Nogtans is hij beducht , dat zij zijner ook zullen gedenken na zijnen dood ; en dat hij zich aan deze, nog maar
als mogelijk vooronderftelde, zaak wel degelijk floort, blijkt
uit de zachtzinnige aanfpraak en den Christelijken wensch
Ga , laf gebroed van eeuwige Uitvaartzingers ,
„ Dat bij dien lof, van eigen hoogmoed zwelt;
„ Maar 's hemels vloek verítijve u tong en vingers,
„ Zoo ge ooit één woord van mijn verfcheiden meldt !"
Even balfamiek zijn de uitdrukkingen in het fluk op een

partij huilende Lijkzangers onzes tijds, dus beginnende:
„ Rekels , (*) laat den doode flapen 1
„ Waarom toch zijn vredige asch
„ Met uw nagels los te fchrapen
In dat valfche Luitgekras ?
„ Of, wat meent gij , zoo zijne ooren
In den donkren kelderkuil
„ Dat vervloekt geraaskal hooren
„ Van uw jankend hondsgehuil,
Dat hij niet , van fpijt aan 't branden,
„ Om zal ]zeeren in de kist?
„ Ja, niet knarfen met de tanden
„ Of zijn graffteen wierd bepist ?"
Zou de Heer B I L D E R D ij it hier ook de vrees voor wedervergelding uitgedrukt , en zich voor deze bij voorraad
hebben willen beveiligen ?
Zulk meesterlijk en meesterachtig dichterlijk fchelden en
tieren, deze uitdrukking van kunst, om de goorfle dingen in
zulk Benen geest te zeggen, dat men, hoezeer men als befchaafd publiek dezelve kwalijk moet nemen , er ten laatfle
toch om lagchen moet , herinnert ons aan het uitlIekende talent van B I L D E R D IJ K, en doet ons alles, ook dit deel vol
gal en akelige bezorgdheid , dené onbehagelijken ouderdom eigen, met vermaak van hem ontvangen. (Maar hij moet zich
dan ook niet ergeren , wanneer een hond of exter hem den
toe(x) Onze zetter had hier Krekels gezet; het blijkt evenwel duidelijk, nit
het verhard, dat het wel degelijk Rekels blijven moet. De man, die wat ei.
genwijs valt, beriep zich op den titel van het boek, en vroeg, of het daar
dan o -k niet Rekcl-angerr zijn moest? Misfchien behoort hij wel tot eens der
Lcltcrklats 5.50 'n-eo zijdl
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toegeworpen vuilen bal terugkaatst.) En waarlijk, geene onaangename zaken. die wij hier zoo overvloedig vinden , zijn
in flapt om de vlugt te fluiten, welke onze geest met den
Dichter neemt, wanneer hij Gods vrijmagtig, door geenen
mensch begrepen , door geenen , over Gods volmaaktheden
bedaard nadenkenden , meusch ooit geloochend , raadsbefluit ,
des menfchen nietigheid en onvermogen , den zegen van jezus verzoening bezingt , of aan zijne liefde voor Vaderland
en Vorst , hoezeer op zijne wijze , ruimen tengel viert, en
regtmatigen onwil tegen alle tegenflanders van godsdienftige
en burgerlijke orde aan den dag legt. Het is waar, dat de
volgende regels, uit het Turksch:
„ Wat poogt ge, 8 trotfche Menfchenwaan ,
„ De pijlen van het lot te ontgaan ?
„ Gods hand heeft zelv den boog gericht;
„ Geen (child van voorzorg weert den fchicht."
wat Turksch zijn; de Voorzienigheid wordt in de Christelijke
taal anders befchreven; maar wie zal het daarentegen niet
met Kloekaart eens zijn?
„ God beftemt zich zelf.
„ Vraag mij aardfche dingen;
„ Bij Zijn raadsbefluit,
„ Is voor ftervelingen
„ Alle wijsheid uit."
Wie, die het egoïsmus der menfchen gadefaat, ook dat in
wordt niet met den Dichter er netelig over,
en zegt bravo ! op Liet IK?

de eigen borst

,

„ Ix zal , Ix wil , IK moet ! -- Dat Ix
„ Verneemt men ieder oogenblik.
„ De Duivel haal dat trotfehe woord!
„ Bij hein is 't dat het t' huis behoort."
Zoo is het ook echt Christelijk:
„ Geen wenfchen, geen verlangen meer!
„ Geen wil, geen eigen zin!
„ Geen wareidweelde , fchat , of eer,
In GOD is 't al wat ix begeer,
„ Is al , wat IK bemin !"
I;

Ook:

126

i1'. BILDERDifi:

Ook:
„..... Hij - alleen , die in zijns Heilands handen
„ Zijn zucht, zijn gantfche ziel, zijn wil en adem itelr;
„ Voor hem beftaat geen klip, waar op zijn hulk kan liranden;
„ Voor hem heeft form en weir Hechts ijdel fchijngeweld."
Hoe gaarne zouden wij , wijders , met den Heer BILDE Rin elken Vorst zien eenen

D IJ K,

„ ... heerfcher onder God, verbonden door 't geweten,
„ Die bijraad vordren mag, bezwaar en wensch verífaan,
„ Maar handlen , vrij als God, en niemand onderdaan.
„ Een Vader , wiens belang , wiens eerzucht en verlangen ,
Met heel zijn talrijk Kroost onfcheidbaar famenhangen;
„ Die Vaderlijk verzorgt en Vaderlijk gebiedt."
wanneer ílechts alle Vorllen geweten en vaderlijke liefde
en zorg hadden en uitoefenden. Maar een F IL I P S II , N AP OLE O N en F ER DI N AND VII, bij voorbeeld, waren en
zijn toch Vaders van een geheel bijzonder flag, waartegen
men het der Menschheid niet wel kwalijk kan nemen, dat
zij een beetje op hare hoede is, en tracht daar te Hellen,
wat het geweten en de liefde dier Vaderen wel niet geven
zouden; een weinigje veiligheid voor bezitting, leven, en
vrijheid van geloof. — Voor het overige zijn wij zoo lievig, als B I L D E RD UI K denken durft , tegen ieder
„ Bedrieglijk Vrijheidsfpook, uit Vrijheids moord geteeld,"
dat niets anders is dan een
„ Blanketfelfchoon gedrocht, maar naakt, affchuwlijk beeld,"
enz.
Wij zouden er van ijzen, wanneer wij dit woog „ de deugd
op het hart zagen trappen , Godsdienst en geweten in den
ijzeren boezem toefchroeijen, in naam van Vrijheid de Hel
keten met de aan één gefpannen Moord , Eedbreuk en-fche
Geweld en al 't afgrijsfelijkfle voortfIepen, de onfchnld van
het hart doemen, plicht en zeden ontwortelen, des Heilands
bloed voor Heidenen fpoorloosheden verzaken," enz. enz.
enz. —. Ook moest het worden toegeftemd :
, Wie
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, Wie ware grootheid aámt en echten heldenmoed,
Diens tijtel is Zijn NAAM, diens rijkdom is Zijn BLOED;"
wanneer flechts de afltamnielingen van waarachtig edele on
verdienftelijke voorouders ook waarachtig edel en verdienftelijk waren. Maar de afflammelingen (naar den geest) van die
Reuzen op der aarde , die daar waren de geweldige , die van
oudts geweest waren mannen van name , de voornaamfte daal
van wier vaderen geweest was in te gaan tot de dochteren
dei snenfchen (zie I B. Mof. C. VI.) — deze afflammelingen, die den geest hunner voorgangeren niet verloochenen,
en het despotismus voorflaan , en gewetensdwang en alles ,
omdat zij daarbij de Menschheid vrijelijk op den nek kunnon treden -- in den NAAM van dezen vinden wij geenen
(eervollen) titel , en hun BLOED levert aan de Menschlieid
geenen rijkdom , maar wel armoede en ellende op.
De lezer van dit verflag zal , indien hij onpartijdig en be.
chard, met deze Krekelzangen voor zich , heeft nagedacht ,
ons toeftemmen, dat, onder al het heerlijke, hetgeen zij ons
opleveren, veel is, dat van den onbehagelijken ouderdom ge
moet ten goede gehouden worden;-tuig,endzlv
maar hij zou toch gaarne met ons in „ een van die oogenblikken, waarin de winter een helderen hemel en kalm weder
fomwijlefi mag genieten ,'Y en dus de onbehagelijkheid van
den ouderdom eens niet medepraat, een klein, hartelijk on.
derhoud met den , door zijn humeur waarlijk bel.lagenswaardigen, Dichter hebben ; en , daar de geest des nicnfchen , die
in hein is, het beste weet heigent des menfchen is, zou her
inderdaad van belang zijn , eenen blik in de ziel van B i rr
TI E It D ij K te mogen flaan , en van hem te vernemen , hoe het
hein mogelijk zij , zich zoo in paradoxen te verliezen, gelijk hij doet. Hoe komt toch de man, wiens geleerdheid
en fchranderheid algemeen bekend zijn, aan eene godsdienstleer gelijk hij ons opdischt en voor Christendom uitvent,
en waarin de Goddelijke wraak zoo zeer de hoofdrol fpeelt,
dat de liefde, daarnevens genoemd, geene andere dan Bene
befpottelijke vertooning kan maken? Hoe kan hij het ver
fleile leer van voorbefchikking en vol1irekte-antworde,
magteloosheid op eene, zoo zeer alle zedelijke krachtïnfpan.
hing verwoestende , wijze voor te dragen als hier het geval
is , b. v. het „ volgen van Gods item en het vergen van
Zijnen bijhand" een „ tergen van Zijn recht en van Zijne vrij.
macht" te noemen , bl. 90, en , bl. 94 , te zeggen :
1 4»Ja,
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Ja, Uw vonnis is rechtvaardig,
„ En geen zelfzucht bidt het af.
„ Wilt Gij redden en vergeven,
„ 't Is genaê uit vrije macht
„ Doch naar die gena te fireven
„ Hiertoe zelfs ontbreekt mij kracht."
daar toch de Zaligmaker zelf gebiedt: „ frijdt om in te
gaan door de enge poorte!" en de te laat komenden en werkers der ongeregtigheid de „ niet kunnenden" noemt?
„ verlichting, vrijheid , menfchenwaarde" een „ poespas, die
niets beduidt," te noemen ? — Wie zijn dat

---

„ Geboefte , met den paddefloel
„ Uit vuile mest geteeld ?"
Zijn dat, in ons Vaderland, de genen, die alles op het fpel
gezet hebben , om den vaderlandfchen troon te herflellen ?
In Spanje en Przrisfeo de genen, die tot datzelfde einde goed
en leven veil gehad hebben, en ginds en hier nog alles doen
en lijden willen voor Vaderland en Vorst ? hoewel niet in
den geest der ultra-Antiliberalen , waartoe B r L DE R D ij K beboort, die eigenlijk zichzelven op het oog hebben , en, in.
dien zij konden, de Vorflen wel tot beulen zouden willen
maken. — Waar is toch het gevaar, waarvoor a: L D E RD 1J K
zoo zeer beducht is? — Is dat razen en tieren, dat uitfiaan
van de bitterfie en vuilfie taal de houding, welke den godsclienftig-befcihaafden, (Phil. IV: 8.) den door geleerdheid en
kunst gevormden man betaamt en aankondigt? — Kan hij,
die zoo hoog Bijbel en Evangelie waardeert, het floken van
burger- en religiehaat, waarmede hij zoo drok bezig is, uit
dezelve verdedigen? Zal niet veeleer elke bladzijde hem zeg
dat hij een verloochenaar van de liefde, een verwoes--gen,
ter van den vrede is ? — En zoo zouden de vragen wel tot
in het oneindige loopen. Maar de antwoorden? —
Wij ontkennen niet, dat het ons bitter finart, zulke teederé punten ten aanzien van B 1 L DE RD 1J K te moeten aan
maar wij zouden vreezen , dat wij het befchaafde pu--roen;
bliek een' Hechten dienst bewezen , wanneer wij zoo maar
alles, wat een' valfchen (tempel draagt, voor goede munt
lieten doorgaan. Dit belet niet, hein in liet vak van geleerdheid en dichtkunst , ook waar deze hein tot razernij
ver-

KREP,ELZANGEN.

129
9

vervoeren , als eersen Vorst aan te merken. Maar de Satan
(wederpartijder) is ook een Vorst, hoewel der duisternis,
en heeft , naar de Oosterfche Mythologie , aan zijne heerlij
gaven, die hem tot hoogmoed en tegenwrijten tegen Gods-ke
wil verleidden, zijnen val te danken. — Hoe! wilt gij dit
op B I L DE It D If K toepasfen ? — In 't geheel niet ; wij hebben geen plan , om ons , door vergrijp tegen eerbiedwekkende gaven, berispelijk te maken. Wanneer men intusfchcn
bedenkt, welk een geest van tegenuireving B I L D E K D IJ Ic
openbaart, en dat in zijne fchimpredenen wel gal, maar geen
bewijs te vinden is , dan zou men heen den naam van weder
tegen „ verlichting, vrijheid en menfchenwaarde"-partijde
dien, naar zijn oordeel, „ nietsbeduidenden poepas ," met
een ruim geweten kunnen toevoegen. Wij doen dit onder
niet, en zijn verheugd, dat wij het niet mogen-tusfchen
doen; dat wij, daarentegen, door des Dichters eigene belijdenis, een regt verkregen hebben, om zijne wijze van zien
en uitdrukking aan den „ onbehaaglijken ouderdom" van den
„ ouden fukkel" toe te fchrijven. Dit doende, zullen wij
ons aan geene tegenftrijdigheid fchuldig maken, wanneer wij
betuigen, meer vruchten van dien ouderdom (al is hij dan,
indien het niet anders wezen kan, ook nog zoo onbehagelijk) met genoegen te zullen ontvangen; terwijl wij verzekerd zijn , altijd op veel heerlijks vergast te worden , en het
buitenfporige (bij een Genie als B IL DE RD Ij K is alles groot)
als eene, door deszelfs buitenfporigheid zelve vermakelijke,
toegift zullen ontvangen. Ondertusfchen gaan wij voort,
voor zoo verre ons zulks , bij zoo veel onbefcheids , mogelijk is,
ook den ouderdom te eeren, en deszelfs zwakheden te dra
maar kunnen evenwel niet in gebreke blijven, aan den--gen;
zelven, om „ des ouden fakkels" wil , die hem toch maar
torfchen moet , wat meer rust en gemak toe te wenfohen.

Nederlandfche Muzen - llhnanak. 1823. Vt,fde Jaar. Te Ratdam , bij J. Immerzeel, Jnn. f 3 -Io-:
Wij hebben het denkbeeld der uitgave van eenen Neder

Manen -fli.;;. anak , van dc eerfte aankondiging af-landfche
aan, als grootsch en lofelitk, maar ook als verbaasd moeijeliik, ja als fchier harfcn!'chimmig in de uitvoering befchouwd.
liet kon zelfs alleen oprijzen in het brein van een' Dichter,
die , inwendig verkeerende in cene denkbeeldige wereld , aí
l.;;t,
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zijne idealen naar buiten tracht te verwezenlijken : de
Ileer r ar to E it Z E E L wilde' iets tot Eland brengen , dat vubr
hem niet beproefd was , waarfchijnlijk omdat men de uitvoerbaarheid in twijfel getrokken had. Zoo hij , het (poor kiezende van vroegere uitgevers , zich bepaald hadde, om , in
mengeling van dicht en proza , de geestvruLhten van dezen
en genen en van zichzelven op te nemen, de goede uitfiag
zou te waarborgen zijn geweest; maar te willen uitgeven een
jaarboekje , alleen uit gedichten beftaande , en waarin de
voornaamfle vaderlandfche Dichters en Dichteresfen de gaven
hunner Muze zouden ten oiler brengen, dit, wij herhalen
liet, was wel een grootsch , een loffelijk, maar ook eelt
denkbeeld , dat in de uitvoering bijna zeker verongelukken
moest. Zonder iemand perfoonlijk te bedoelen, en gaarne
toeftemmende , dat ook in dezen uitzonderingen mogelijk , ja
zeker zijn , mogen wij uit de volheid van onze ondervinding
en overtuiging zeggen , dat , in het algemeen , de troetelkinderen van vader Apollo wat kregel van aard, wat kitteloorig
omtrent bejegeningen en etiquette, wat zonderling in hunne
begrippen, wat dichterlijk in hun doen en laten, en (winden
wij er geen doekjes om !) wat hooggevoelig omtrent hunne
eigene voortbrengfelen vallen, en jegens elkander ook gansch
niet vrij zijn van jaloezij. Deze masfa van heterogene deeleu , — deze ALLEN nu moesten den uitgever behulpzaam
zijn in het optrekken van het dichterlijk gebouw, dat de
monflering tegen dergelijke bij onze naburen zou moeten
kunnen doorftaan, niet Hechts door de vastheid en orde van
den bouw , maar ook door de verfierfelen , die teekenpen en
graveernaald aan hetzelve zouden toevoegen. En zien wij
nu, wat de arbeid van vijf jaren heeft voortgebragt!
Ten eerlte hebben wij , niet zonder verbazing en teleurhelling in onze plat- proza fiche berekening , gezien , dat inderdaad ALLE onze Dichters en Dichteresfen van verdienfte cf
naam , en van verdienfte en naam , hunne offers , nu eens
gezamenlijk , dan eens beurtelings , op liet altaar der Ned e r
landfche Muzen hebben nedergelegd.
Ten tweede , dat ieder jaarboekje , als geheel befehouwd
rijk was in dichterlijk fchoon, door meerder en minder gewijde en bekende handen aangebragt uit de werkplaatfen der
verhevenheid, het gevoel en de luim ; zoodat waarlij It de
inhoud den toets der waardij heerlijk doorhaan kon tegen de
beste Duitfche en Franfche jaarboekjes van dien aard.
Ten
ligt
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Ten derde , dat het plaatwerk van jaar tot jaar (een enkel
fehandvlekje uitgezonderd) is , verbeterd, en zeker in dezen
laatuien jaargang eene hoogte bereikt heeft, die, naar het gevoelen van bevoegde kunstregters , de loef afl}eekt aan hetgeen Frankrijk en Duitschland in hunne jaarboekjes voor
1823 vermogtien te leveren.
Ondertusfchen ontbrak het ook nog geen der vijf jaarboekjes aan dat middelmatige, hetwelk door den Franfcheu wetgever van den Helikon zoo zwaar veroordeeld wordt; maar
het is toch ook waar, dat het denkbeeld van middelmatig ook
bier zijne betrekkelijke zijde heeft , en dat door de kunst
jaarlijks vernieuwden hairband der Ne--juweln,di
derlandfche Muzen fchitteren , al vele op zichzelve niet;
verwerpelijke gefieenten overfchenen worden, die, elders
aangebragt, het oog behagelijk trekken en fireelen zouden.
Ook dit viifde jaarboekje heeft, in dien zin, zijne zwakkere zijde. Het geheel, echter, behoeft, in waarachtige
dichterlijke waarde, voor de vorige jaargangen niet aanmerkelijk te wijken. Dit jaar, zeker, bleven wij verftoken van
de altijd aangename zangtoonen van eenen L 0 Q T s, van eenen
T 0 L LEN S , die wij te voren maar zelden misten; nog enkelen onzer beroemde Zangers zwegen ditmaal; doch daar deze
laatuien in het vijfjarig tijdsverloop Hechts een- of tweemalen
ons door hun liefelijk gezang iireelden, durfden wij ook jaar
op jaar niet gezet op de herhaling van hunne citerkianken
hopen. Maar dit jaar vergastten ons weder op hunne uitíjekende dichtgeregten de Heer en Mevrouw B I L D E R f13 K, de
Heeren DEN BEER, BOXMAN, FEI TH, IMMERZEEL,
!ULOFS, Mejufvr. MOENS, de Heeren RIETBEK(,,
SCHENK, SCHOUTEN, SPANDAW, STARING, VAN
{VALRÉ, WARNSINCK, WISELIUS, en zoo vele an-

deren.
Onder de jongere Dichters, die of door eenige, niet onverdienlielijke, dichtproeven reeds blijk van gelukkigen aanleg
en vordering gaven , en de hoop van den Zangberg uitmaken ,
of die ons minder bekend waren , troffen wij niet aan de 1-Iee.
rCtl DA COSTA, MESSCHERT en NIER.STRASZ; WCl
de Heeren WITHUIS, VAN HARDERWIJK, THEMaIEN,
ARNs. en ARIE DE JONG, KISSELIUS, VAN BELL,
ROB ID VA N DER AA enz., die alien, zonder onderfcheid,
dichtftakjes van meerdere en mindere uitgebreidheid offerden,
welke, verre van het jaarboekje te ontfieren, de meesterzau
gen van hunne in jaren, of oefening grijz,r kunstbroederen ,
bij beurten , bevallig afwisfelen.
Het zou zeker , wij belijden het, wat al te veel gevergd
zijn , als wij wilden, dat er ieder jaar van alle bekwame
Dichters bijdragen in den Nederlaniffichen llli- azen - ,llmanaJ
voork waaien. In allen gevalle hangt Zulks van eens ieders
bijzondere verkiezing telkens af, zonder dat een eenige hun ner in verpli Lende verb ndtenis tot het Publiek, of ook, zoo
veel ons bekend is, tot den uitgever , fust ; terwijl , ook
bij

Ij^_

NEDERLANDSCIIE 14UZEN- ALMANAK.

bij den besten wil, en den vurigilen ijver voor dc kunst,

en voor de in(tandhouding cener, den Lande verterende on-

derneming, vele redenen aanleiding kunnen geven, dat deze
of gene nu of dan niets ten offer brengt. Genoeg is het , ais
het geheel Reeds lof en aanmoediging blijft verdienen. Hierdoor, echter, willen wij niet te kennen geven, dat het ons
onverfchillig wezen zou , of deze en gene al dan niet deel
neme in de zameniïelling van het fraaíje, jaarboekje; integendeel durven wij den uitgever wel ten ernftigfie op liet hart
drukken, om ten minite van zijne zijde alle aanleiding tot
afnemenden lust ter medewerking zorgvuldig te vermijden.
En waarom zou hij dit niet? Eerzucht en belang beide moeten hein daartoe prikkelen; en verfhouten wij ons tevens,
terwijl wij ook ons vaderlandsch Tijdfchrift hunner gunlle
blijven aanbevelen, om onze dichterlijke kunstoefenaren aan
te fporen en op te wekken , om niet , uit luim , onverfchilligheid , of bloote verkiezing, de hand , weigerend , af te
trekken van eene nationale onderneming, die zich reeds vijf
jaren met glans heeft fiaande gehouden, en, blijkens de alge
graagte naar het werkje , een troetelkind van liet be--sne
fchaafd Nederlandsch Publiek geworden is.
De Iticdenzlnnaars. Uit het Hoogdudtscli van c A R 0 L I N A
PICIILER, geb. voN GREINER. In II Deelera. Te dniflerdarn, bij C. L. Schleijer. 1822. In gr. 8vo. Te zamen
446 BI- f 4 - 16 - :
Eene Hertogin - weduwe, jong, fchoon, fchrander en beminnelijk , die den grootuien invloed beeft op liet lot van
den minnaar , en daarenboven hem altijd bij zich in huis en
onder haar oog heeft, — deze is de eene medeminnares. De
andere is een nederig, eenvoudig, fchoon en braaf burgermeisje, verre van den minnaar verwijderd; terwijl haar vader
daarenboven hare liefde afkeurt, en met meer dan ddn ander
aanzoek gedurig haar kwelt. Zij is echter de eerfie geliefde.
De jongeling is edel , voortreffelijk en getrouw. Plet kon
welniet anders, of de Hertogin maakte in den beginne op
hems eenigen indruk; maar hij hervatte zich fpoedig, en
fcheurde zich mannelijk los. De trouwe liefde vond dan ook
eindelijk haar loon. Het lijden der gelieven, de vele kunftenarijen der Hertoginne, het vervalfchen en onderf peppen der
brieven, de gedurige teleurftelling,en hoe toch eindelijk alles
zoo kwam en werd als het wezen moest , vermeldt dit boek,
dat ieder, die in deze foort van romantil he verhalen finaak
vindt, daar alles zeer goed gefchreven is, met genoegen lezen zal. — De Ilfederrzinnaresfen, ware gepaster titel geweest.

BOEKBESCHOUWING.
Bibel. IT/de Stuk , bevattende de Profetiën van ,Yefaia,
ferenzia, de Klaagliederen van Yeremia, Ezechiël,
Daniël, Iloféa, 7ocl, 1Imos, Obadja, Vona, Jilcha , Nahwa , Ilabakuk , Zefanja , Haggai, Zacharia en illalcachi , uitgegeven door J. H. v A N n E R
P AL M. Te Leiden, b ij D. du Mortier en Zoon.
I822. In gr. 4t0. 400 Bi. B, Inteekening f 7 - 13 -:
]lecenfent wenscht het geëerd Publiek, den Hoogleeraar VA N D E R P A L M en zichzelven hartelijk geluk
met deze voltooijing van zijnen hooggewaardeerden arbeid aan dc gezamenlijke boeken des Ouden Verbonds.
Wij bezitten alzoo thans dit gedeelte onzer gewijde fchriften, door zijne hand bewerkt , in deszelfs geheel. Het
behage God, zijn leven te fparen, en hem gezondheid,
lust en krachten te fchenken , om ons nu ook dc fchriften des Niertwen Verbonds, op dezelfde wijze , te leveren! Alsdan zullen ons alle volken mogen benijden, wegens het bezit van eersen Bijbel , zoo als geen hunner
hem bezit, zoo wel vertaald, en zoo duidelijk verklaard
in aanteekeningen , die , onder het voorkomen van een
een' fchat van geleerdheid en wijsheid be--voudighe,
zitten , en de Nederlandfche Letterkunde hoogst ver
Wat den Fleer VAN v r. P, P A L m betreft: als-ecrn.
hij dezen arbeid volbragt heeft, zou hij mogen rusten.
IIij heeft zichzelven verdienftelijk genoeg gemaakt, en
zijnen naam genoeg vereeuwigd; en wij vreezen fchier
onbillijk te worden, door meer van hem te vergen. Want
Wien toch zal men het refit mogen toekennen , om den
naderenden of reeds aanwezigen ouderdom , vrij van
flaaffchen arbeid , alleen in zulke werkzaamheid door te
brengen, als den aan nuttige bezigheid gewonen man,
tot verkwikking en onontbeerlijke behoefte, noodig is,
indien men dat refit aan hein betwisten , of hem , door
K
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onbehoorlijken aandrang , perfen wil, om daarvan af!}ancd
te doen? En echter kunnen wij den wensch niet onderdrukken , dat wij ook de zoogenoemde dpocryf Boeken, zoo, als de gev:'de, door zijne hand bewerkt, bezitten mogten. Hoezeer wij toch de eeralen , te refit,
van de laatfen afgezonderd achten , en ze alle aanfpraak
op het gezag van dezen ontzeggen , zij behelzen echter
te veel goeds , dan dat wij derzelver lezing , behoorlijk
toegelicht, niet algemeener wenschten, dan zij dadelijk is. En hoe weinigen kunnen ze lezen, daar derzelver uitgaven in onze tale zoo fchaarsch en in zoo
weiniger handen zijn ! Mogten zij derhalve bij dezen Bijbel gevoegd worden! Dit zou deszelfs waarde veel ver
gebruik veel vermeer--groten,huvadszlf
deren kunnen. Doch wij neoeten het bij dezen wensch
laten.
Van den tegenwoordigen bundel, bevattende dc zoogenoemde groote en kleine Profeten des 0. V., verflag
zullende doen, ont(laan wij echter onszelven van de
moeite, om liet geheele boekdeel daartoe te doorlezen.
Dezen moeijelijken arbeid doet gewis niemand , dan die ,
deze fchriften nog nimmer gelezen hebbende, zich tin
met derzelver inhoud bekend wil maken, en daartoe derzelver laatfle en beste vertaling verkiest, of die, op
nieuw , den geheelen tekst beíluderen wil; maar van
hem , die flechts deze vertaling wil aankondigen, kan
then (lit niet vergen. Indien wij het van de vorige Plukken gedaan hebben, zij lieten zich veel gemakkelijker en
deels aangenamer lezen dan dit , en het mogt , vooral van
liet eeríle, noodig zijn , om deszelfs waarde naar cisch te
beoordeelen; doch hiertoe behoeven wij het nu niet.
De wijze van behandeling des Heeren V A N DE it PA L M
is thans genoeg bekend. De lof, aan de vorige gedeelten
gegeven , en het welgevestigd vertrouwen, dat wij in
den Hooggeleerden Schrijver fl ellen, kan ons nu mede
niets, dan hetgeen voortreffelijk is , doen verwachten.
En wie weet daarenboven niet, dat, daar de fchriften
der Profeten niecstal dichtmatig zijn , de lieer v A N n r_ it
-
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t' A L nr hier in dat vak verkeert , hetwelk refit eigenlijk
het zijne genoemd kan worden, dat hem het meest ge=
tneenzaarn is , en Waarin hij het meest uitmunt ? Voor
wien , derhalve , zou een breed verflag noodig zijn ? Niet
voor hen, voor welken hetzelve van het meeste belang
-ou zijn : want, bij zulk een voorbeeldeloos vertier, als
dit werk gehad heeft , moet men onderlicllen , dat de
meeste zoodanigen het bezitten. Zij kunnen zich alzoo
zelf veel beter en algemeener van deszelfs voortrefrelijkheid overtuigen , dan door ons uitgebreidst verflag ooit
gefchicden kon. Wat hen betreft, die zich het werk
nog niet hebben aangefchaft , ook dezen zouden aan zulk
een verflag niet veel hebben ; en indien , hetgeen wij voor heen tot lof van het werk gezegd hebben , hen niet heeft
kunnen nopen om het zich te verkrijgen, zullen zij ,
hetgeen wij daar thans mogten bijvoegen , daartoe ook
niet behoeven. -- Men verffa ons ondertusfchen zoo
niet, alsof wij dit geheele Pluk niet ingezien hadden, en
het, alleen op goed geloof, loffelijk aankondigden. Neen:
wij lazen het voor een aanzienlijk gedeelte, en Ploegen
het, voor het overige , hier en daar op; en overal vonden
wij ons evenzeer voldaan , als bij het doorbladeren der vorige Plukken. Dit zegt nu van zelf, dat wij juist niet alle
vertaling of uitlegging van den HIeer V A N D E R P A L M
beamen , maar , even als voorheen , hier en daar , onze
bedenking hebben. En Wien zal dit niet zeer natuurlijk
dunken , die in aanmerking neemt , dat het hier te doen
is om de uitlegging van fchriften, welke, boven alle anderen , hunne duisterheden hebben ; duisterheden, fomtijds zoo groot, dat men ze, met VA N D E r. P AL M,
voor dik en bijkans ondoordringbaar houden , en met
hem verklaren moet, dat zij, die er minst over bef/is/en,

en het gereedst z jn om hunne onkunde te belijden, den
veilig/len weg bewandelen? Zijn het dan geene voorzeggingen, waarvan wij hier fpreken , die dikwijls , oorfprohkelijk en uit haren aard, in een donker kleed gewikkeld
zijn , en voorzeggingen , voor vier- of vijfentwintighonderd jaren gefchreven ? Zijn liet geene voorzeggingen van
nti
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nabijzijnde of verre verwijderde gebeurtenisfen , welke aalt
onderfcheidene volken zouden bejegenen, en voorzeggingen, niet door den Profeet zclv', die ze voortijds fprak ,
in die orde, waarin hij ze uitte, achter elkander te boek
gezet, zoodat lien den zamenhanb ,dien zij onderling mo:g n gehad hebben , doorzien kan; maar , op verfchillendc
tijden, afzonderlijk' befchreven, en naderhand, door den
een', of anderen , als zoo vele afzonderlijke (lukken van
denzelfden Schrijver, zoo als zij zich voordeden, zonder
rang of orde , zonder doorgaande melding van de gelegenheid, waarbij elk ffuk gefproken of gefchreven werd,
ja zonder eenige aanwijzing, waar de brokílukken aanvangen of eindigen , zamengevoegd ? En heeft de gefchiedenis altijd de gevallen , waarin wij de vervulling van het
voorzegde zouden vinden , tot onze kennis gebragt? Hoc
kan het dan anders zijn , dan dat hier de uitleggingen moeten verfchillen , dan dat men naar den zin en de bedoeling dikwijls gisfen en raden moet , en de een dezelve natuurlijk hier, de ander daar meent te vinden? En wat
zegt het dan , dat aren zich , nu of dan , met den Heer
v A N D E it P A L M niet kan vereenigen ? Wat anders ,
dan dat elk zijne meeping heeft , gelijk VAN D E R P A L aI
de zijne , zonder dat iemand de zijne , tot genoegzame
overtuiging des anderen , Haven kan ? Er is derhalve niets
overig , dan dat elk , niet befcheidenheid , zijn gevoelen
zegge , zonder meesterachtig over dat eens anderen te beflisfen. Dit doet nu ook de Heer V A N D L R P AL AI
niet; fchoon hij hier of daar, naar ons oordeel, nog wel
eens wat te ffellig fpreekt , en zich voor deze of gene
uitlegging verklaart, waar ons de zaak voor het minst
onzeker dunkt, en de gegevene uitlegging niet natuurlijk,
niet onwillekeurig , noch oordeelkundig voorkomt. Beter
ware het , meenen wij , al het zoodanige te laten en te
verklaren voor hetgeen het is, van onzekere uitlegging
namelijk , dan zich eenigzins te wringen , om er den zin
in te vinden , dien er anderen doorgaans in gevonden hcbben : want men zal er toch niemand , die uit eigene oogei
ziet, door bcvvegen , om er dien ook in te vinden , en
voor
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voor het geloof in de voorzeggin gen in 't gemeen wint
men er niets mede ; integendeel , men verliest er door ,
dewijl men het vooroordeel flijft , dat er in het geheel
gecne voorzeggingen zijn , dan waar men ze niet geweld
vinden wil, en dat ze allen onzeker zijn, enz. Doch wij
weten liet: de tijd is nog niet daar, dat men openlijk ,
en zonder nadeel , al wat hier zou moeten worden uit
verwerpen kan; maar, ten zij ons goed ge--gemonftrd,
voelen ons bedriege, ook die tijd zal eenmaal komen.
De I leer V A N D E i: P A L M is van oordeel, dat fommige voorzeggingen wel , in de eerfte plaats , op de tij
Profeten eigen' leeftijd-denomflaighvder
doelen, maar ook naar latere gebeurtenisfen heenwijzen,
en dat eenige niet alleen tot den tegenwoordigen, maar
ook tot den nog te volgen toetland der Joden, en tot
zaken, welke de toekomst nog verwezenlijken moet, betrekking kunnen hebben. Het is ons echter voorgekomen , dat zijn Ed. , in fommiger uitlegging of tocpasíing, niet afkeerig is van alle zoogenoemde accommodatie;
doch dit zal , bij de uitgaaf zijner aanteekeningen over
liet N. V. , nader blijken. --- Mogt alles hem ten goede
medewerken , om fpocdig aan ons verlangen naar dezelven te voldoen!
-

Pars Theologiae Christianae theoretica. In compendium
redegit H E R M ANNUS M U N T I N G H r. Editio fecunda, priore correctior. Tomus II, comprehendens confpecturn historicum et criticum praccipuaruui de reli.
gionis doctrina controverfiarum. Groningae, apud j.
Oomkens. 1822. Fvo. maj. XIV , 333 pag. f 2 - 16 -:

N

adat de I loogleeraar ri UN T I N G H E in den jare 1818
de Christelijke Godsdienstleer zelve ten tweedemale had
uitgegeven , zoo als in dc Letteroc . van 1819 door ons
berigt is , maakte hij in liet afgeloopene jaar dit zeer geacht werk volledig, door eene gefcliied- en oordeelkundige befchouwing der voornaamtle gefchillen over die leer;
K3
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waarachter gevoegd is eene opgave van den inhoud der
beide deden. In dit deel heeft de Schrijver, zoo als hij
zelf betuigt in deszélfs voorrede, veel meer veranderd,
dan in het eerfle. Behalve dat, gelijk hij met Gene zedigheid bekent, die den waren Geleerde eer aandoet, hij
zijne vorige bearbeiding dezer floffe als al te oppervlakkig
bcíchouwde , wilde hij , vooral , zich thans, niet gepaste
uitvoerigheid, uitlaten over de gevoelens der Neologen
en Rationalisten onzer dagen, welker pogingen meestal
voor den ganfchen Christelijken Godsdienst zeer gevaar
zijn. Voorts verklaart hij , zich op de liberaliteit en-lijk
op de Christelijke liefde toegelegd te hebben in het beliandelen der gefehillen over de gewijde leer , ja. zelfs,
waar hij oordeelde het te kunnen doen , de gefchillen der
Christenen onder zich niet alleen te hebben willen ver
maar ook bijleggen.
-mindcre,
In liet behandelen dezer gefchillen heeft de Heer in U NT I N G FI E de orde zelve gevolgd der verfchillende hoofdTukken van de Christelijke leer. Hij had dezelve ook kunnen rangfchikken naar dc verf hillende fekten, waarin de
Christenen verdeeld zijn ; dan , gelijk hij zeer wel opmerkt, bl. i van het werk zelve, de eerfee wijze van
behandelen is gefchiktcr, korter, en overeenkonilliger
met de Christelijke liefde, die geen behagen fchept in
de optelling van fekten.
Eer de Schrijver tot de gefchill-en der Christenen onder
elkander overgaat, en nadat hij kortelijk de gevoelens behandeld had der genen, die van de Christenen in het
algemeen verfchillen, geeft hij eene voorloopige historifche befchouwing der gefchillen , bij de Christenen over
de Godsdienstleer ontl}aan , en wel vooreerst van liet begin des Christendons tot aan den leeftijd van Karel den
Grooten , ten 2de tot aan de eeuw der Reformatie, ten
gde tot even na het midden der iade eeuw, en eindelijk
tot onzen leeftijd. Dit geheele gedeelte is met zeer veel
geleerdheid en onpartijdigheid bewerkt. Zoo merkt de
oordeelkundige Schrijver onder anderen bij het derde tijdperk op , hoe door de Remonflranten en derzelver partij
van
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van wederzijden gezondigd is , doordien men heeft willen
bepalen, hetgeen door liet nien'chelijk verfland niet te
bepalen was , en dat het beter geweest ware, zich niet
te verdiepen in verregaande nafporingen over de predestinatie en de werkingen van Gods genade. Bijzonder heeft
ons ook zeer bevallen , hetgeen in het laatíte tijdperk
wordt voorgedragen , over den oorfprong en voortgang
van het Neologisme; en wij bewonderden 's mans kun
oordeel en Christelijke zachtzinnigheid, gepaard met-de,
den grootoen eerbied voor dc Goddelijkheid van het Christendom. Hierop volgt nu dc bijzondere behandeling der
gefchillen , naar de orde der Christelijke leertukken zelve: dit maakt, natuurlijk, het grootte gedeelte uit.
Overal ziet men den naauwkeurigen en kundigen , maar
ook tevens den onpartijdigen en met Christelijke liefde
bezielden Godgeleerde. -- In één woord, de beroemde
Hoogleeraar heeft , vooral door dit tweede deel in dc
nieuwe uitgaaf, zich bij allen, die zich op eene grondige
Godgeleerdheid toeleggen, en met echt - Christelijke gevoelens bezield willen zijn , uitllekend verdienfielijk gemaakt.
De weg der zaligheid, naar het beloop des Bijbels, door
L. E G E t. I N G, Evangeliedienaar der. Hervormde Gemeente te Leyden. Een Leesboek voor mine teg7entivoordige en voormalige Leerlingen. Ook -voor anderen, die
de kennis der waarheid liefhebben. Ilde Deel. Te lamHerdam, bij C. Covens. í32z. In gr. 8vo. 654 BI.
f44-:

W

ij wenfchen den Eerw. L G E L I N G met deze zij.
ne welvolbragte taak , zijne leerlingen , en ieder , die
naar zijn bekend en te regt geacht vraagboekje onder
onderwezen wordt, hartelijk geluk, en twijfe--wijstof
len geenszins , of in menig hervormd huisgezin zal dit
werk , mede als leesboek , met groot genoegen en ílichting
gebruikt worden. Dit deel behandelt nu het leertlellig
en
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en zedekundig gedeelte , op dezelfde voortreffelijke wijze, als het vroegere het gefchiedkundige , en laat, onzes inziens , weinig te weníchen overig aan den Hervormden , wien het doen is , om zijne geloofsbelijdenis, en
de Bijbelfche gronden voor dezelve , te kennen , en , zonder bijzondere aanmerking op de gevoelens van anders
zich bij het leerftellig onderrigt teffens aan-denk,
opgewekt verlangd ter dadelijke beoefening.-- -gemo-din
Moge het Leerboek van den waardigen man den Fi E LL E N a it o E x en foortgelijke dorre en onvruchtbare vraagboekjes fpoedig overal verdringen, en zijn Leesboek de
verouderde gefchriften van een' 1; it A K E L , s nT it T EG E L n en anderen , in de huisgezinnen der wezenlijk
vromen in dat Kerkgenootfchap , allengskens doen ter
zijde fchuiven ! Menig verllandelijk en gemoedelijk Predidiker zou alsdan minder verdenking en tegcn1 and , meer.
der bijval en welverdiende hoogachting genieten , en alzoo zijn moeijelijk werk met meerder lust en tot meerder
nut verrigten.
De rept eerwaardige en ver(Iandige E c E L 1 N G is , in
ons oog, juist de man , die hiertoe werken kan door zijne gefchriften. Gemoedelijkheid en uitgebreide Bijbel
vooral zijne f'cerkte. Hij heeft door dit zijn-kenis
werk het Kerkgel.00tfchap , tot hetwelk hij behoort, bij
uitnemendheid aan zich verpligt; en liet jammert ons
flechts, dat de uitgebreidheid, en het daardoor nog al
kostbare van deze vrij lijvige boekdeelen, veroorzaken
zal , dat zijn arbeid niet in handen van iederen leerling,
ja zelfs niet eens in die van iederen Prediker of Godsdienstónderwijzer,, komen zal. En echter , bij eene te
zeer verkorte uitgave, zou het werk te veel verliezen.
Wij zijn verpligt, iedercn godsdienfligen Schrijver naar
zijn eigen fystema te beoordeelen , en geven daarom aan
dit werk gaarne hoogen lof, erkennende, dat de Schrijver echt Gereformeerd regtzinnig is , waarvoor ons tevens de Kerkelijke goedkeuring waarborgt. Maar ook
hij, die in het leerftcllige hier of daar van eene andere
mcening is , zal niet alleen hier veel , dat hij volkomen
toe-
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toeflemt en voortreffelijk bearbeid vindt, aantrefren , maar

overal en doorgaande liet echt beoefenende van de voordragt en den toon van opregte en gemoedelijke godsvrucht
opmerken en bij zijn onderwijs overnemen, ook daar,
waar hij de zaak zelve welligt uit een eenigzins ander oog
-puntbefchow.
liet
bijzon
de
Kerkelijke
Hetgeen
Gefchiedenis, en in
Hervorming, betreft, is hier uitmuntend be--deri
arbeid, en liet laatf{e IIoofdíluk, hetwelk over den Bjbel, of de verzameling der H. Schriften, handelt, vol
voldoende, naar de vatbaarheid van iederen leek,-komen
voor hem vcrftaanbaar, en overtuigend. Ook het zedekundig onderwijs, in vroegen tijd maar al te zeer bij
de gewone katechifatiën veronachtzaamd , beveelt zich
hier bijzonder aan. In één woord, dit werk beantwoordt
volkomen aan hetgeen men van eersen E G E L I N G ver wachten kon ; en wij wenfchen den waardigen man , dat
hij nog lange door mond en pen onderwijzen en Richten
zal.

LaatJle Leerredenen over verfchillende Onderwerpen val:
E W A L I) U S K I S T , in leven Predikant te Dordrecht;
met eetje Tloorrede van deszelfs oudflen Zoon, een/ge
voorname bijzonderheden van het lcven en overlrjdeta
des Schrijvers vermeldende, en eene op nieuw vervaar
treffend gel kende Afbeelding van den Overie--dige,
ledene. Te Dordrecht, bij Blusfé en van Braam. 1822.
In gr. avo. 367 Bl. f 3-12-:
1^I u wijlen de Eerw. x I s T heeft zich vooral ook als
Kanfelredenaar grooten roem verworven in de Hervormde
Kerk; een aantal Leerredenen van hem zagen het licht,
en vele derzelven hebben dien roem , als bij uitnemendheid
welgegrond , bevestigd. Alle verdienen voor liet minst
den lof van ware eenvoudigheid, duidelijkheid en har
Wij hebben den waardigen man gekend , die-telijkhd.
niet warme overtuiging en groote ingenomenheid voor liet
h5
Chris-
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Christendom (prak, en door zijne Lerredenen geene eer
uit menfchen zocht. Van de i 3 Leerredenen, die wij
nu na zijnen dood nog ontvingen, waren vier bij zijn
overlijden reeds afgedrukt; de overige heeft hij op zijn
doodbed aangewezen. Het is niet noodig, dat wij
de onderfcheidene onderwerpen hier aanwijzen; als een
zesde deel zijner Leerredenen over verfchillende Onder
zal ieder bezitter van dezelve gaarne die verza--werpn,
meling daarmede volledig maken; en den velen vrienden
van den waardigen man, in zijne onderfcheidene Gem eenten , moet in allen gevalle dit laatfile aandenken welkom
zijn. Wij lazen deze opíiellen met genoegen en niet
(lichting ; alhoewel wij, dit ontveinzen wij niet, ons
verblijden , dat er ook andere Leerredenen van dezen
voortreffelijken Prediker het licht zien. — Het Voorberigt van 's mans oudlen Zoon is eenvoudig, maar voldoende, en voor 's mans vrienden een aangename voor
uitvoerige Lijk- of Lofrede , in het Ge--lopervand
ze] (chap DIVER SA , SED UNA, door den Lerw. T Y DE MAN
uitgefproken , welke wij meenen , dat mede reeds het
licht ziet. -- 's Mans aandenken blijft voorzeker gezegend; en mogen zijne gefchriften nu ook nog na zijnen dood veel nut (lichten !
-

Geneeskundig Handboek voor praktifche Ar•tfera , door C.
w. C O N S B R U C H. Naar het Hoogdeiitsch , door
N. C. rz n P P E N. Ilde Deel. Te Jirrafler dung , bij
R. J. Berntrop. I82I. In gr. 12nao. XVI , 8i6 en
36Bl.f5-5-:

D

e verdienfftelijke vertaler van dit nuttig werk heeft
zijne taak op eene zijns waardige wijze ten einde gebragt ,
en velen zijner kunstgenooten daardoor ten hoogIle aan
zich verpligt. Dit tweede deel is door den kundigen
fchrijver met geene mindere zorge behandeld dan liet eerfie, en levert een beknopt overzigt van verre de meeste
en voornaamíte langdurige ziekten, benevens eene afzonder-
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derlijke verhandeling over de ziekten der kinderen , en
eene over gevaarlijke toevallen , welke eene bijzondere oplettendheid en fppedige hulp vorderen. Na eene korte inleiding over de langdurige of Ilepende ziekten in 't alge
waarin dezelve nader omfchreven, derzelver aard-men,
bepaald, en de gronden voor derzelver rangfchikking ontwikkeld worden, gaat C o N S B R U C 1-I tot de afzonder
behandeling dier ziekten over, en verdeelt dezelve-lijke
daartoe in tien klasfen , waarin de ziekten , naar de organen, welke in dezelve voornamelijk zijn aangedaan, en
meest heerfchende toevallen, ggrapgfc hikt worden. Deze
afdeelingen zijn de volgende: x°. gebrekkige verriglingen
van het zenuwgefiel; 2°. — van het bloedflelfel; 30. —
vara de fdifrniifvan het fedfel der watervaten; 4 0
fcheidende organen; 5 0 . —van.de,huidirganen; 60. --,van
de borstorganen; 7°. — van de werktuigen ter fpJsvet tering en voeding; 8°. —van degalzverktu gcn; 9°.gebrekkige war king der uriiitiverktuigen; Io°. gebrekkige verrigtingen der teeldeelen. In den eersten opfag heeft deze
verdecling zeker veel voor zich. De werktuigen , welke
tot eerie bijzondere verri;ting of werking bel'emd'zijns
hebben in hun zamenílel en gebeden aard en manier van
zijn iets eigendommelijks ; en men mag dus met grond
vooronderílellen , dat dit ook neet hunne ziekten het geval zal zijn. De longen hebben een geheel ander leven,
dan de maag; wij mogen daaruit verwachten, dat zij,
aan andere ziekteoorzaken blootgerceld, en door dezelfde,
wegens haar bijzonder zamen{ { el , op Bene andere wijze
aangedaan wordende , ook andere ziekten , dan de maag,
zullen hebben. Daarenboven heeft deze manier van behandeling eene zekere gemakkelijkheid voor minkundigen,
voor welke dit boek mede voornamelijk gefchreven is.
Immers, de piswegen ziende lijden, of eenig gebrek in
de verrigting dier deden bemerkende , weten zij aanftonds ,
waar zij nader onderrigt kunnen vinden , en vinden het
zonder veel zoekens. Bij nader inzien doet zich echter
eene en andere zwarigheid op. Vooreerst is deze verdeelin g , zoo als C 0 N s B R u c lI dezelve voordraagt, niet
vol.
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volledig; zij fluit b. v. de ziekten van het beengeftel
buiten. Zij is , ten tweede, eenvoudig noch juist , en
geeft daardoor aanleiding tot herhalingen. De meeste onzer organen zijn uit eenvoudiger organen zamengetleld;
wij vinden in de eeroen de ziekten der laatllen weder.
Ten derde, het praktisch nut is llechts fchijnbaar; immers de eigenlijke aard van de ziekten der zamengeflelde
organen, waardoor dezelver behandeling bepaald wordt,
hangt vooral af van de gefteldheid der eenvoudige organen , waaruit zij zijn zamengefleld. De fchrijver heeft
dit ook zelf ingezien , en zoo b. v. alle krampachtige
aandoeningen onder de ziekten van het zenuwgellel ge
hoewel vele gebrekkige verrigtingen der fpijsver--field,
terings- of van andere werktuigen inderdaad krampachtig
zijn. Zoo komt de verkoudheid onder de gebrekkige ver
organen; daaronder vinden-rigtnedfljmch
wij den druiper en witten vloed , en niet den flijmigen
buikloop. Wij kunnen ons van de plaatfing van fommige
ziekten , zelfs in den geest van de rangfchikking des
fchrijvers, geene voldoende reden geven. Zoo vinden
wij het vreemd, wanneer wij, om de pijn, rhetimatismus en jicht onder de ziekten van het algemeen gevoel
gerangfchikt vinden, of de uittelingen onder die van de
werktuigen ter fpijsvertering en voeding. Hier toch
verlaat de fchrijver zijn aangenomen beginlel , en volgt al.
leen het voornaamfle toeval der ziékte.
Deze gebreken der rangfchikking verminderen echter,
in ons oog, de waarde van dit werk weinig, of liever
niet. Het is toch niet zoo zeer tot een leerboek be1}emd ,
maar meer tot eene praktifche handleiding van zulken ,
die reeds werkelijk de kunst uitoefenen ; en voor dezen
kan het geheel onverfchillig zijn , onder welke afdeeling
of onderäfdeeling de ziekte befchreven fla, wanneer die
befchrijving flechts voldoende en doelmatig is. En hierin
zal hij zich bij onzen fchrijver zelden teleurgefleld vinden, die zich vooral beijvert , om het karakter der ziekte duidelijk te teekenen , hare bijzondere oorzaken naauwkeurig aan te wijzen, de verfchillende manier van behande-.
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deling tot Benige weinige , eenvoudige en door de onder
aanwijzingen terug te brengen. IIij ver-vindgelaf
doende , een gebrek , waartoe verre de meeste-mijdt,zo
geneeskundige fchrijvers, zelfs de beste, vervallen zijn.
Lees de fchriften der zulken, die zich niet bloot bepalen
bij eigene waarnemingen , en gij zult bij elke ziekte van
Benige beduidenis bijna alle toevallen opeengeftapeld , bijna alle mogelijke oorzaken , waaruit ziekten ontstaan kunnen , opgeteld , en derhalve ook allerlei geneesmiddelen,
naar de rij af, vinden aangeprezen. Het is onmogelijk,
dat op deze wijze een duidelijk beeld der ziekte in den
geest des lezers opkome, of dat hij in de moeiíelijke kcuze der hulpmiddelen een' gids vinde, welken hij, met
Benig vertrouwen , volgen kan. C 0 N S B R U C H vermijdt
evenzeer al te groote beknoptheid; en, zonder zich door
het nieuwe te laten medeflepen, maakt hij er een verflandig gebruik van, hetwelk vooral in den tijd, waarin hij
fchreef, Gene groote verdienfle was. Wij mogen onzen
landgenooten dus geluk wenfchen, dat zij dit belangrijk
werk nu in zijn geheel bezitten, en wenfchen, dat de
vertaler zich tot meer even nuttige ondernemingen moge
aangemoedigd vinden.

Reis op de Perzifche Golf, en verder over land, van
Indië naar Engeland, in x8 í 7, behelzende berigten
omtrent gelukkig en woest drabië, Perzië, Mefopotamië, den Hof van Eden, Babylon, Bagdad, Kurdistan, Armenië, klein - Azië, enz. Door w. HE U D E ,
Luitenant b ij het Militaire Etablisfement van Madras.
Uit het Engelsch. Met Platen. Te llmJlerdam , bij G. J.
A. Beijerinck. In gr. 8vo. XVI , 426 BI. f 4 16 -

D e titel dezer Reize moest eigenlijk zijn : Reize van
Indië naar Konftantinopel, (de verdere reis wordt niet
vermeld) en zelfs dan worden het begin en het einde
van den weg slechts kortelijk , doch het midden , van Basra (li<<ifor <t) tot Diarbekir (of het oude dd fJrië en Mefo.
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fopotanzie) , de tegenwoordige Pachaliks van Bagdad, Ktirr
distan en Mofzd des te uitvoeriger befchreven, en vullen
inderdaad eene belangrijke gaping in onze kennis van
Tizrksch - Azië. Het is waar, reeds had de beroemde
N I E B U H It (in het tweede Deel zijner Reize) , de kun
-digenauwkr
WACDoNALD KINNEIR, een
dier talrijke Engelfche Reizigers , welke thans uit of naar
hunne Indifche bezittingen den landweg verkiezen, (om
nu van de oudere Reizigers, P. DE L LA VAL LE, T H EVENOT, AVEER NIER enz., niet te (preken) Babes.
dad, Babylon en llsfyrié bezocht en befchreven , de Engelfche Dr. it I C H zelfs gewigtige ontdekkingen wegens
de puinhoopen van Babylon gedaan , D' A P. v I E u x vooral
de zeden der woestijnbewoners uitmuntend befchreven ; en
toch zal men deze Reis door het weleer zoo uitftekendvruchtbare , thans in eene woestijn veranderde , Asfyrië en Babylon
niet genoegen lezen. De Schrijver vermeldt niet droogweg de
namen der landen en volken, maar weet het tafereel der zeden van deze door hein bezochte Natiën, vooral der zwerven
Arabieren en lamden , zoo aangenaam met zijne eigene-de
reisgevallen te verbinden , dat het een tafereel vol leven
en werking wordt. Zelfs dc geleerde kenner der Oosterfche
Volken zal hier niet genoegen eene fehets der lotgevallen
van het Pachalik van Bagdad federt het begin der acht
Eeuw lezen , die wij niet weten , dat men elders-tiend
aantreft , ten minne niet na het jaar 1 764 , tot welken tijd
de berigten van N IE B U 1i R loopen. Na vijftien jaren in
Indië te hebben doorgebragt, verkoos de Luitenant H E uD E de land- boven de zeereis uit Indië naar Engelxnld.
Men weet , dat zich daartoe verfcheidene wegen aanbieden : tot Basra, en vandaar tot Aleppo en 41exandrette;
over gelukkig Arabië en Egypte, zoo als Lt. F I T Z C LA u It N c E reisde; of eindelijk door 4sfyrie, Mefopotamniz , Armenië en klein -Azië , naar Konflantinopel. De
laatfle , die het verst over land gaat, was diegene, wel
onze Reiziger koos. Na eenige voorafgaande aanmer--ken
kingen over den tegenwoordigen flaat der inboorlingen van
Indië onder het Britfche befluur, (waaromtrent H E U n E
ver-
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verre is van onbepaald in den lof van liet burgerlijke beheer der Engelfchen, door fommigen aangeheven, in te
ftemmen, en, als Militair, aan de krijgsinri tingen aldaar de voorkeur geeft) vermeldt hij zijne reis ter zee
van Bombay door het Duivelsgat naar MUaskat in gelukkig Arabië, waar de Schrijver een onaangenaam toptje in
de binnenlanden deed. Op dc reis vandaar naar Basfora
liep men gevaar van fchipbreuk , muiterij aan boord, en
zeeroovers , in de Perzifche golf; doch alles liep goed en
gemakkelijk af, hoewel de laat['en een zeer gevaarlijk en
wreed gefpuis zijn. Men zag ook het bekende Busheer
(Busjire , het flbufcháhr van N I E B U H R) , zeilde te
Karak (een voormalig Portugeesch eiland ) den Sjat al
Arab, of de vcreeniging van den Tiger en Euphraat , in ,
en kwam te Basfora. Deze ítad is meermalen be(chreven, en thans nog de zetel van Benen aanmerkelijken
handel niet de Engelfche bezittingen in Indië. Onze Militair geeft den raad, om zich fans facon meester te maken van de eilanden Karak en Ormus, en zoo doende
aan de Mogendheden der Perzifche golf de wet voor te
fcllrijven, volgens den regel: 0derintdwn motuant. Zoo wil
hij ook, beneden , Bagdad zonder eenige aanleiding innemen,
als een middel om zekere oogmerken te bereiken. Geldt
misfchien liet Regt der Volken buiten Europa niet meer ? —
Te Basra vernam H E U D E wel , dat er een burgeroorlog
in het Pachalik van Bagdad plaats had, maar liet zich
echter daardoor niet affchrikken , om met een' Turkfchen
bode, of Chious , deels te water , deels te land, de reis te
aanvaarden tot Bagdad. Hier leest men met belangílelling
des Schrijvers lotgevallen bij de Beduinen , vooral die van
den beroemden faam der Montifieks. IIet is Belle nieuwe bij drage tot de kennis van dat hoogstmerkwaardige Volk,
dat zoo wèl de voorzegging , aan deszelfs ftamvader i snT A c I. gedaan, zijne hand tegen allen en de hand van
allen tegen hem , bewaarheidt , en waarvan de veroveraars
van half Azië, Noord - Afrika en het Zuiden van Europa
zijn uitgegaan ; terwijl het Volk zich , in weerwil dier
veroveringen , thans omtrent in denzelfden toeftand be.
vindt ,
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vindt , als ten tijde van nz 011 AM ai nn. Men vindt hier
nieuwe trefFende bewijzen van de uitfiekcnde herbergzaam
roofzucht van dit Volk. Er zwerven ook-heidnwr
echter armoediger en haveloozer Rammen rond, die weinig
van de groothartigheid der eigenlijke , echte Beduïnen heb
onder een van dezen ver viel H E U D E , ontving ech--ben;
ter geen leed, misfchien door het ontzag voor eenen
Scid, of afl}ammelin; van M o II A ai ME D, dien HE U D E
veiligheidshalve had medegenomen. Daarbij vermaakt men
zich onder het lezen met de gedurige kibbelingen tusfchen
den trotfchen Turkjchen geleider van II E U D E en de rabieren. Voorbij Hella zag men de puinhoopen van Babylon, die echter 11 E U D E den tijd niet had te onderzoeken , maar de berigten daarover te Bagdad inwon , vooral
bij den Heer R i C H. Er bevinden zich drie onderícheidene groote puinhoopen, waaronder men echter niet écn
voornaam gebouw kan onderfcheiden ; bakfieenen , keijen ,
jodenlijm, potten , enz. bedekken het onkenbare puin ;
bij het graven heeft men ecne lijkbus met menfchenbeen.
deren en cenen kolosfalen leeuw gevonden. Een gedeelte
heet bij dc landlieden Kasr of het paleis, een ander Meylib of verwoesting; dit laatíle wordt door den beroemden
Majoor RENNEL L voor den toren van u E L U S (door
II E It o D o T u s befchreven) aangezien. I1 It U DE doet
ook opmerken , dat men de verbazende uitgebreidheid van
Babylon bij fommige oude Schrijvers verftaan moet van
363 íladii:n (I3 uren) van deszelfs buitenflen omtrek, die
tevens tot den land- en tuinbouw der inwoners gebezi d
werd ; dc binncnfle ruimte bedroeg (volgens C U R T I U s)
ílechts 90 ftadiën, of ruins 3 uren. Hoezeer onze Schrijver hier goede berigten mededeelt, blijkt het echter, dat
hij zelf weinig oudheidkennis , althans weinig kritiek ,
heeft ; immers hij fpreekt van het koninklijke kanaal tusfchen den Euphraat en den Tiger, als het werk van s Em t R n ai i s , die eerre vloot van drieduizend galezjen zou
hebben gehad, en rekent van z E D E It 1 A tot op NE a u•
K AD N It z n R honderdtwintig jaren. Tusichen Babylon
en Bagdad zag Iaen dc puinhoopen van Seler.ciu en Kie f1-
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,siphon. De verdere befchrijving van den reistogt wordt
aangenaam afgewisfeld door Bene befchrijving van het gezigt der woestijn, de zeden en gewoonten der Arabic/ie
woestijnbewoners , en hunne getrouwe makkers , de kameel en het paard. Omtrent liet laatfte komen verfcheidene nieuwe bijzonderheden voor. bI E U D E befchouwt
hetzelve als krijgsmail, en onderzoekt, in hoeverre het
voor de Bril/die ruiterij in Indië zou kunnen dienen. Ilij
meent, dat dc last , dien de kameel kan torfcheti , niet
hooger dan op 4 à 500 pond kan gefchat worden, en dat
hij zijne hebbelijkheid om dorst te lijden bij de verwijde
uit de woestijn verliest. Op deze natuurkundige bij -ring
laat de Schrijver de reeds boven gemelde Ge--zonderh
fchiedenis van Bagdad in de laatstverloopene Eeuw, en
tot nu toe , volgen. Dezelve is eene reeks van omwentclingen , waarin de Grooten dier Itad zich de af- en aan
aanmatigen , en dan-zetingdrofchPa's
doorgaans uit Konflantinopel de bevestiging dier Stede houders verkrijgen, tot dat het een' of anderen niededinger, veelal door kuiperijen , gelukt , een' firman tot hunne
afzetting te bekomen. Deze wordt echter zelden ge
zich, hetzij door Iluip--horzamd.DePc'skn
door
een
of
ander
hetzij
fchijnbaar
nioord,
toeval , zoo als
AC H ME D - Pacha bij het Df/ered - fpel hetzij met openbaar geweld , van den lastigen boodfchapper af. Dit ver
dan wel eens binnenlandfche oorlogen , gelijk-orzakt
die was , welke liet land omílreeks de komst van Ii E rv r te Bagdad onveilig maakte. De regerende Pacha
behaalde wel in het eerst , door de hulp der flrabieren,
(die eiken tegenpander der Turken fchijnen te begunfti.
gen) de overhand; doch werd daarna door zijnen uit
Kon flantinopel komenden vijand , D A 0 E D - Efendi den
(laaf zijns vaders , en zijnen fchoonbroeder,, (zie daar de
Turkfche gelijkheid!) met behulp eener partij in Bagdad
zely' overwonnen , naar het kasteel gedreven , tot overgave uitgelokt, en tegen het gegevene woord, met de
gewone Turkfche trouw , onthoofd (*). Dit hoofd , en
die
(*) Hij had zich de vijandfchap van eeuen H A L u t u,
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die van eenigc andere aanhangers van den Pacha, op gcli ke
wijze door de verfoeijelíjklle ontrouw afgefagen, noesten
naar Korlfantinopel verzonden worden; en van deze ge^r nschte gelegenheid maakte onze Engelschrnan gebruik ,
om die Hoofdflad te bereiken. Zijne bcrigten over Bag
dad zijn kort, maar niet onbelangrijk. Hij fehat de bevolking (volgens een oud - Refident in die plaats) op
2oo,000 zielen, en verf hilt dus geweldig van T AVE RN I E R , die haar niet meer dan 15,000 inwoners
toekende. De Turkfche Regering is nogtans niet van
dien aard, dat men federt de zeventiende Eeuw aan ver meerdering van bevolking, laat Eraan aan zulk eene ver
zou kunnen denken. Wij hellen meer over-merding,
tot de nieuwfte opgave, daar ook N 1 z B u Ix R de fiaci
zeer volkrijk vond. De onderfchciding tusfclien de oude ftad aan de westzijde, en dc nieuwe, meest aan dc
oostzijde des Tigers , die wij bij N I n B U 1-1 R vinden , ver
niet. De reis naar ICon/lantinapel , a000-meldtHzuDr,
Ëngelfche mijlen of 600 uren bedragende, leide HE UI) z
voor den goedkoopen prijs van Goo Turkfche piasters
(thans Hechts 20 p. ft. beloopende) en nog io p. f1.
voor drinkgelden af, in gezelfchap van den Tartaar niet
zijne menfehenhoofden. Hij week gedeeltelijk van het
gewone pad af, door Kurdistan heen; en hier bezoeken
wij met hem een geheel onbekend oord, op alle Kaartent
wit gelaten. Terftond komen wij in hooge bergen van
den Zagrius, de natuurlijke grensfcheiding tusfchen isbrie (of tegenwoordig Turksch-Bzié) en Perzie. Wij
dachten eerst, dat dit het gebergte was, waarover x rN o r H 0 N niet de tienduizenden moest Iheentrekken ,
t-)en zij den Tiger verlieten; maar uit de voortreffelijke
Kaart van MACDQNALD KINNEIR zien wij, dat
it aanmerkelijk verre ten Noorden plaats hod van de intrede in Krirdistan, welke 11 z u D L befchrijft (*). liet
ge-

.Cj vli , gun teling des Grooten heers, op den hals gehaald, dien wij voor den thans uit alle Couranten bekenden
B A -L EB - Efendi houden.
(*) Bij de Frasifche vertaling van u E tr DE's Reis is eene
Kaart van den togt; bij deze Nederduitfc^te uitave hebben
wij die niet gevonden.
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gebergte , van Gene aanmerkelijke hoogte, gaat íteil op ,
en nog fteiler af , waarvan wij hier eene levendige be1chrijving en Bene plaat hebben. Ook de befchrijving
der íchoone vallei , of liever bergvlakte , van Suliinaney op
Gene hoogte, door nog hoogere bergen omgeven , is belangrijk ,alsmede het tafereel van de ontmoetingen niet de
Kurden, een awervend Volk, hetwelk zeer van de
Arabieren verfehilt , en waarfchijnlijk van de Kardoechen
van x L N 0 P x 0 N affiamt. Hoezeer ook de Tartaar
op dezen en den verdelen togt alles door de zweep dwong;
en op die wijze van de inwoners alles afperíie , (op de
wijze van fi E r. x E s, volgens it E it 0 D 0 T Us) zoo voorziet
toch onze Schrijver ,juist door de getergde woede der onderdanen , 3, dat het gebied der Ottomamzeii , reeds aan
ii het dalen in Oud- Griekenland , en even krachteloos in
de overige uiterlle deelen, waarféhijnlijk eerlang om„ fehreven zal worden tus{chen het Taurifche gebergte,
de Zwarte Zee en de woestijn." (BI. 331.) Het is
merkwaardig , dat de naam van ALEXANDER (I 5 R A N n E Ik) nog bij de Volken van Kurdistan beroemd is , wel
iets van Europa weten , en ook dien Ma--kenauwlijs
cedo.oiër nog voor eenen Roneeinfchen oorlogsheld hou
verwarrende dus zijnen naam niet dien der Romei--den,
nen, van wier heerfchapplj zij ook wel iets zullen gehoord
hebben. re Erbil, (het oude ilrbeles) waar de Reiziger na het nederdalen in de vlakte aankwam, had hij
een treffend blijk van de ongevoeligheid der Turken voor
inuzijk, en verhaalt bij die gelegenheid, dat een Indisch
Vorst (de 1Vizam) met zijn gehele Hof eens eene fchoon e fyniphonie met verveling aangehoord, doch van het
wantoonige Remmen der fpeeltuigen een da capo gevraagd
had ! — Tegenover Alofrrl ontwaarden zij aan den Tiger de
^váaffcliijnlijke puinhoopen van Nineve. 141ofurs bevolling wordt door hem op 45,000 zielen gcfchat, waaronder ic,000 Christenen. Over liet diep vervallen ATifibiu,
het oude beroemde Nifibis , en Merdin (met 2o,000 in•
tvoners) kwam men aan de welgebouwde , maar geheel
van zwarte, gedeeltelijk marmer - fteenen aangelegde flail
£2
Di-
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Diarbekir. Tusfchenbeiden worden ons de leerflellingeti
der Zezidees , of Duivelez«nbidders, medegedeeld; een naam,
die echter flechts ten halve • gepast is , daar deze lieden
den Duivel flechts uit vrees en als een ondergefchikt wezen hunne hulde betoonen. Ni it B U H R noemt hen
Yefidi. Hun wreede en verraderlijke aard ftrookt wel met
hun geloof. Achter Diarbekir, waar men den Tiger
verliet , ging het land naar de hoogte. De Reiziger f'ak
het gebergte Taurus te 1Irguna over , en kwam dus to
klein - Armenië en vandaar in klein - Azië, 't welk hij
echter flechts doorvloog, en ons van de belangrijke fieden Siwas, Tokat (6o,000 inwoners) en Binafta bijkans
flechts de namen vermeldt. Op den Taurus werd hij
door zijnen Tartaar verlaten , doch bekwam kort daarna
liet gezelfchap van eenen Turkfchen Effendi, die uit Basdad gevlugt was, om misfchien te I%nflantinopel de rol
van aanklager en plaatsvervanger des nieuwen Pacha's te
fpelen , doch die altijd het beste op weg voor zich nam,
weshalve onze Brit hem gaarne zou hebben geloosd. De
huisvesting was fomtijds zoo rampzalig, dat hij den zak
vol menfchenhoofden tot eene peluw moest gebruiken. En
na zoo vele bewijzen van het non plus ultra der flechtheiil
van de Turkfche Regering, na het doorreizen van een
aantal paradijzen ,gin woestijnen verkeerd, maakt HE U D s
eene allerzonderlingfte aanmerking , die inderdaad den ge.
heelen inhoud van zijn boek omverwerpt; dat, namelijk,
„ de ongemakken eener despotieke Regering voornamelijk
„ gevoeld worden in den omtrek van hare eigene duistere verblijven," en dat „ de boerenffand het in Turkte
„ zoo kwaad niet heeft." Weet . H E U,D E dan niet,
dat in Turkijë geheele landflreken door de knevelarijen
der Pacha's ongebouwd liggen ; der Pacha's , die verlof
hebben om zoo veel te rooven als zij willen, mits zij
de lchatkist des Grooten Heers wèl voorzien? En is hij
daarenboven reeds de z3reepjlagen van zijnen Tartaar op
de ligchamen dier gelukkige boeren vergeten ? — Na den
Olympus te zijn overgefloken , kwam men aan den Bosf orus , en flak dien over naar Konjlantinopel.
Zoo
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Zoo eindigt deze Reis , die haren maker kenmerkt als
een' man van moed, doorgaans goed oordeel, en gaaf
van opmerking, — doch op verre na zóó niet met kun
toegerust als K 1 N NE I R, die den Oudheid -dighen
veel meer zal voldoen , terwijl 11 E u D E de aan -kenr
gewonen Lezers meer boeit.
-dachtes
Men heeft aangemerkt, dat de flijI flroef en zelfs duister was , en dit wel voornamelijk den Vertaler geweten.
Ten aanzien van het laatfie verwondert het ons toch ,
dat men geheel geene melding gemaakt heeft van 's mans
eigene verklaring daaromtrent , in de Voorrede ; en wat
de zaak zelve betreft, de fchuld ligge dan bij wien zij
wille, het is niet te ontkennen , dat de cerfle bladzijden
wat ongemakkelijk lezen , maar het wordt al gaandeweg
beter, en wie zal dan, om een weinig meer infpanning,
eene aangename en tellens nuttige lectuur verfmaden? —
Bijna op gelijke wijze denken wij over de aanmerking,
dat er noten onder het werk hadden behooren geplaatst
te worden. Zij mogten hier of daar nuttig, ja eenigzins
noodzakelijk voor den minkundigen zijn geweest, over
het geheel ontlicren en bezwaren dezelve , en maken,
wat uitgebreid zijnde, het gebruik van een werk inzonderheid moeiielijk. Men nemen het reeds vrij dikke boek
dan Hechts, zoodanig , als het is ; en her zal ons verwonderen , zoo zich iemand der lez inge , ja des aankoops
beklaagt.
Uit gene ruime keus van ílalen, willen wij het volgen
een' maaltijd bij een' voornamen Schaik , met eenige-de,
weinige bekorting laten volgen: „ Drie of vier zaamgenaaide buIfelshuiden werden over den grond gefpreid.
Aan het vet en de vuiligheid , waarmede het was bezet, kon men gemakkelijk befpeuren, dat dit aanlokkelijk tafelkleed als een erff'uk in de familie was afgedaald,
langs verf^heidene opvolgende geflachten : de gasten ,
echter, naderden deszelfs ruimen omtrek niet den eetlust
van jagers , die zich voor den togt gereed maken. Nu
verCcheen eene lange reeks van (laven en bedienden , zich
uitl1rekkende van de bijzondere tenten tot in de tegenL3
woor,
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woordigheid van het Opperhoofd, en dragende elk in
zijne hand een ontzaggelijk prefenteerblad , beladen met
gemeene, zwarte rijst, en de fchenkels, koppen en rompen van Gene menigte geflapte fchapen, welke ik een uur
of twee te voren in volkomene gerustheid had zien graeen. I1; had fpoedig gelegenheid om op te merken , dat
hunne bedrevenheid en zorg in de kookkunst meer dan
gelijk stond niet de eenvoudigheid hunner wijze van voor
brokken van de huid, die verzuimd wa--dien,Grot
ren af te halen, hingen in losfe vouwen of lappen aan
menig eene lekkere bout; en liet geheel zag er inderdaad
uit, alsof liet dier aan Rukken gefcheurd was door de
hongerige honden , die thans naderden , verbeidende , op
eenen eerbiedigen affland, hunne gehoopte nalezingen op
het feest. — Alles fpoedig gefchikt zijnde , werd de „Bi
of dankzegging,-fin4lah,Ircm i"
met Gene hoorbare ftemme uitgefproken ; en het Opper
zijne bruine vuisten in den naasten hoop fleken--hofd,
de, helde ons een voorbeeld, dat wij, uit loutere beIeefdheid , en om aanfloot te vermijden , gedwongen waren te volgen. Ik was dit oogenblik zoo ongelukkig van
zijne aandacht te trekken ; wanneer hij , mij in eene pauze ziende , daar mijne maag , door alles , waarvan ik ge
geweest, in eenen zeer bedenkelijken en onrus--tuigewas
^igen toefland was, een' overfchietenden kop met een deel
van den nek en fchouder daaraan opvatte, en, zijne vingers in de holligheden der oogen vastzettende , den brok in
tweeën verdeelde, en mij wenkte om te eten. Hierin gevoelde ik den voldingenden floot voor die ziekelijke gewaar
welke alle mijne levensgeesten vermeesterde; ik-wording,
deed nog wel eene poging, maar ik moest mijne plaats
verlaten ; en , de overige gasten allen op hunne beurt opílaande, werden hunne plaatfen vervuld door een min
aanzienlijk gezelfchap , dat maar alleen regt had hij liet
fl ot des feestes te verfchijnen. Terwijl dezen insgelijks
heengingen, boden de bedienden water rond, even als
vóór den eten, om onze handen te wasichen ; en de honerigc rekels , clie niet moeite teruggehouden waren ,
dorm.
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Qortnden thans met hondenwoede in ,vallende op de boenen , de bouten en de huid zelve aan. In een oogenblil:
was gllcs fchoon ; en, aan al de gasten ko lliij zijnde toe.
gediend, (terwijl de jongeling, zoon des Opperhoofds,
gelijk onder het ganlche onthaal, eerbiedig achter zijnen
vader Rond en. hem den kop aanbood) rookten wij de
pijp van affcheid," enz.
N A P 0 L E 0 N in ballingfclsap ; of Stem uit St. Helena. De
gevoelens en gedachten van N A P O L EO N, over de gewig
tigjie voorvallen van zijn leven en hefluur, in deszelfs eigene woorden. Naar het Engelsch van B A R IZ Y E. 0' M E Ant A, Esq. zijn gewezen Wondarts. In twee Deden. Ijle
Deel. Te Dordrecht, bij Blusfé en van Braam. 182a. In
gr. 8vo. XX XII en 3oa B1. f 2 - 8 - :

Naar mate men meer overtuigd is • dat het volledig oordeel

over N A POLE ON moeijelijk — neen, onmogelijk is , en
dat er weinig ftaat kan gemaakt worden op hetgeen ons bij
opvolging aangaande hem gemeld is , in die zelfde evenredigheid
moet men met belangftelling een werk ontvangen , hetgeen ,
die bewijzen van waarheid , welke men in het gefchiedkun.
dige redelijkerwijze vorderen kan, dragende, ons, door de
eigene woorden van het, hoe ook genomen, merkwaardig
verfchijnfel in de menfchenwereld, in deszelfs binneníle doet
zien.
De heller van dit verflag gevoelt ook het moeijelijke en
kiefche , dat er in het geven van hetzelve ligt opgefloten.
immers, zijn pligt vordert niet alleen, om het werk te doen
kennen , maar ook eenige tauxatie (om het zoo te noemen)
van de gevoelens , welke N A P 0 L E o N aangaande zichzelven en zijne handelwijs, blijkens zijne, alhier ter nedergeikelde, eigene bewoordingen, gekoesterd heeft. I Iet zou zeer
vermetel zijn, het oordeel van het publiek in dit opzigt te
willen betturen, daar, bijna ieder voor zich , lang genoeg in
het denken over dien man geoefend is , en ons vaderland nog
fleeds blijft volhouden, met de waarde van den mensch aan
Bijbel en Evangelieleer te toetfen; en desniettegenftaande wij
de fleller niet ontveinzen , eenige verpligting te gevoelen ,
onm ook zijne ineening, minar zijn beste weten, door veel ,
en
L .l.
-
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en fours zich geheel onafhankelijk houdend , nadenken , over
N A POL EO N verkregen, min of meer bij gezegde tauxatie
ten grond te leggen.
Wij zenden de opgave van den hoofdzakelijken inhoud ,
bij voorraad van het eerlte deel , vooraf.
De Schrijver noemt, in de Voorrede, N A P 0 LEO N met
regt den 2onderlingffen mensch , welken de wereld , welligt in
eenige eeuw , heeft opgeleverd ; en de befchouwing van N AP OLE 0 N, uit dit oogpunt alleen, is reeds genoeg, om liet
oordeel over hem buiten den invloed der hartstogten te hou
onderdrukking , welke hij uitgeoefend heeft -den,,ior
opgewekt zijn. Geen wonder derhalve ook, dat de Schrijver,
door geheel bijzondere, meerendeels uit zijn beroep voortgevloeide, omüandigheden, bij en omtrent den perfoon van
N A P0 LE 0 N, en wel in het hagchelijklle , rampfpoedigfle
tijdperk van deszelfs leven., geplaatst, befloot , van cie, tot
het voldoen van zijnen weetlust zich aanbiedende, gelegen
verre met zijne eer bef aasbaar was , gebruik-hedn,izo
te maken; uit welke omflandigheid dan de inhoud dezer bladen ontbond. — Hij bevond zich op St. Helena in eene gevaarlijke ftelling; want hij moest of eenen gevallenen noodeloos helpen kwellen , of onbehagelijke vermoedens op zich
laden. Zijne uniform en de roem zijns vaderlands verboden
hem het eerlte; [mogt de Engelfche natie toch altijd roem in
die menfchelijklieid en eerlijkheid , die zulks niet voor den
regterfloel der bedorvene flaatkunde, maar voor dien van
godsdienst en zedelijkheid zijn, gezocht hebben en zoeken!]
en zijn gedrag is door fommigen als misdadig befchouwd.
De geringe verzachting, welke de Schrijver in het lot van
N A P O L E ON kon aanbrengen , werd door dezen met eene
vriendelijke gemeenzaamheid vergolden , en de verkeering met
hem, die uit des Schrijvers beroep voortvloeide, wies fpoe.
dig tot hartelijke , vertrouwelijke vriendfchap aan, zoodat
N A P O L E O N, onbewimpeld , met hein over zijn vervlogen
leven fprak. — Het is voor het publiek va Li het uiterfte belang , van de echtheid en waarheid des inhouds dezer bladen
overtuigd te zijn. De bewijzen hiervoor geeft de Schrijver,
in de, daardoor allerbelangrijkfte, en voor geen uittrekfel
vatbare , Voorrede, in die mate en kracht , dat het dwaasheid
zijn zou , in dit opzigt meer te vergen. Het geloof, 't welk
wij daarom aan deze berigten moeten hechten, maakt dezelve
to uufChatbare documenten voor die beoefening der Gefchiede-

NAPOLEON IN BALLINGSCHAP.

I57

denis inzonderheid, welke , niet tevreden niet de befchouwing
en beoordeeling (zoogenaamd) der uitwendige verfchijning,
en lof of berisping, zaligfpreking of verdoemenis uit ce deelen, naar mate de geest des groven belangs (altijd een zeer
onheilige) den geest des Schrijvers befluurt , iets voor de
kennis van het menfchelijk hart wenscht op te doen en te
geven; daarom den mensch , niet alleen gelijk hij uiterlijk
handelde , maar ook gelijk hij inwendig svgs, begeert te befchouwen, en dus niet flechts op de wijzerplaat kijkt, om
belangshalve te weten hoe laat het is , maar ook het uur
een kunstkeurig oog onderzoekt. — Deze Voorrede-werkmt
klinkt al zeer ongunilig voor de Engel/the Ministers, over
welke de Schrijver zich met waarheidlievende vrijmoedigheid
uitlaat.
De Vertaler geeft in zijn Voorberigt kennis van eenige be.
kortingen, welke hij gemeend heeft het werk te moeten doen
ondergaan, en de beweegredenen daartoe. Wij moeten dezelve over het geheel wel toefiemmen; de weglating, nogtans , van zulke dingen , die door w A RD E N (wiens Brieven
enz. door de uitgevers dezes, in het jaar 1817 , in het Ne
vertaald , uitgegeven zijn) reeds gemeld zijn, komt-deruitsch
ons voor, meer de ftrekking te hebben , om de koopers van
dit werk (die telkens naar W A R DE N worden heengewezen)
te nopen , om zich ook dat werk aan te fcheffen. En, naar
wij in dit klasfieke werk gaarne alles bij elkander ge.-dien
had hadden, dus ook de kleine bijzonderheden van NAP oL E ON 's dagelijkfche levensmanier , (zijnde dit werk bij
om dezen man te beftuderen) komt het ons-zondergfclhikt
toch voor, dat de Vertaler beter gedaan had met hetzelve,
gelijk het was, in onze taal over te brengen.
Het befluit, om N A P 0 L E 0 N naar St. Helena te zenden,
wordt „ het befluit der Brit/che Ministers" genoemd. Eer
de ballingen den Bellerophon verlieten, om op den Northumberland, die hen naar de plaats hunner beftemming zou brengen, over te gaan , werd hun alle eigendom, welken zij , ook
aan geld of geldswaarde, bij zich hadden , door de daartoe
van wege het Brit/the Gouvernement gemagtigden, ontnomen. De Schrijver raakt , op het dek , met N A P O L E ON
in kennis , behaagt hem , en wordt, zelfs op aanraden van
den Admiraal , Lord EE IT H , deszelfs wondarts.
Uit beleefdheid voor den Admiraal , hield N A P O LE O N
het op de reis een vol uur aan tafel uit; bragt een groot
Lc
deel
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deel van den dag met lezen en fchrij ven door, daar n E R T It AND
veertien- of vijftienhonderd boekdeelen, voor N A P 0 L E 0 N'S
gebruik , uit Engeland had aangefchaft.
NA P or. E ON wordt op St. Helena zonder de onderfcheiding, welke aan voorname pasfagier ce beurt valt en ook te
zijnen aanzien verwacht werd, ontvangen, aan de gapende
menigte blootgefleld i begeeft zich , na drie dagen , naar
Longwood, en geeft aan dit verblijf de voorkeur boven dat in
de ftad ; dan , het was er nog niet voor gefchikt , en N AP O L E O N logeert , volgens zijn verzoek , tot dat Longwood
gereed zou zijn, op een romanesk buitentje, the Briars genaamd, alwaar hij zich behelp t ? om aan het gastvrije gezin
geene ongelegenheden tQ veroorzaken. Met de twee dochters
des huizes fpeelt N A P O LE O N fours een partijtje whisk , (zij
fpraken het Fransch zeer vlug) of hield eene kleine convex-..
fatione, ja (peelde zelfs eens blindemannetje met haar, tot
niet weinig vermaak en fchacerend gejuich der jonge meisjes.
De Franfchen genoten thans veel vrijheid; de Schout- bij nacht, c EO R G E C 0 C K B U it N , gaf verfcheidene welbef}uiirde hals, op welke zij genoodigd werden , en ook, alleen
1q A P0 L E o N uitgezonderd, meestal verfchenen. Hun ver
zou dragelijk geweest zijn, hadde het eiland zelf niet-blijf
zoo veel plaatfelijk gebrek en ellende opgeleverd. Co c Kis u R N befpoedigde de voltooijing van Longwood naar vermogen, en N A POLE ON neemt er zijnen intrek , hoewel hij er
bekrompen genoeg gehuisvest was. — Op the Briars had hij
zijnen meesten tijd doorgebragt , met aan L A S CA s E s en
diens Zoon , of aan de Graven BER TRA N D, bi O N T if OL o N en G OU RGA u n, een gedeelte van zijne levensgefchiedenis in de pen te geven , en wandelde uren lang in de
lommerlijke dreven.
Longwood was lterk met wach ten bezet, en na negen ure
had N A POL E 0 N geene vrijheid meer om het huis te verlaten, dan in hee gezelfchap van eenen Engelfclren Officier;
iedere landingsplaats op het eiland , of elke ; die flechts daar
geleek , was met een piket voorzien, en ieder paadje-nar
van eene klipgeit, hetwelk naar den zeekant kon geleiden,
niet eene fchildwacht. Ook rondom het eiland , in zee , was
alle voorzorg gedragen. — N A P0 LE ON hoorde het berigt van
den dood van ni u R A T, en de wijze, waarop hij gellorven
(lij
was, zonder verandering in houding of gelaat aan.
ontkende, dat hij ooit geharnarnast enz. is geweest. Hij fliep
wei--
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weinig , at hartig, maar ffhielijk en kort, en verdeelde zij
tijd tusfchen uitrijden, lezen , niet de dames en de-ne
overigen van zijn gevolg praten, dicteren, fchaakfpelen en bezoek ontvangen, en leefde matig en geregeld.
De nieuwe Gouverneur, Sir HUDSON L o W E, komt op
St. Helena aan. N A P O L E ON laat verdenking ten aanzien
van e 0 c K s u 1 N blijken , die deze toch niet verdiend had.
LowE zendt een papier in, hetgeen de bedienden van NA.
p0 L E 0 N, zoo velen van hen op het eiland wilden blijven ,
zouden moeten onderteekenen. Zij doen het allen, hoewel
men hun wil doen gelooven , dat zij , geteekettd hebbende ,
hetzelve nooit zouden mogen verlaten. NAPOLEON is rijk
in klagten over de onregtvaardigheid , hem door het Engelfchae Gouvernement aangedaan , en in andere berispingen van
hetzelve.
Sir 1i U DS ON LO WE fnijdt bijna allen omgang tusfchen
de Fi•anfchen en de inwoners en Officiers af, en bewijst een
onmatig wantrouwen en haat tegen N A P 0 L EO N. Deze eischt
van den Schrijver, hem opregtelijk te zeggen, of hij verordend is, om hem als wondarts te dienen, of te befpieden.
Lowe begeert van NAPOLEON, hem weg te zenden, en
zijnen eigen wondheler in de plaats aan te nemen, hetgeen
N A P OL E O N fiellig heeft geweigerd. „ Nooit — zegt N eP O LE O N aangaande L ow E— zag ik een zoo affchuwelijk
gelaat. Zijne phifionomie maakte zulk eenen ongunfligen indruk op mij , dat ik mij verbeeldde, dat zijne blikken hetzelve [een kop kof j , dat er fond] vergiftigd hadden , en ik
MA P CH A ND bevel gaf, hetzelve uit het venfter te werpen ;
voor de geheele wereld hadde ik het niet kunnen drinken. "L 0 w E verbiedt , brieven of mondelinge onderhandelingen
aan te nemen van of te bezorgen voor den Generaal N A P oL E ON, of iemand, tot hem behoorende. Van nu af aan is
het werk doorzaaid met uitvallen van N A P o L E 0 N op, en
klagten over den Gouverneur. — N A P O L E O N verklaart,
dat de ongelukken en tegenfpoeden te ontvlieden lafheid is,
en dat hij, al zou 't alleen zijn om zijnen vijanden dat vermaak niet te gunnen , nooit tot zelfmoord zou overgaan. De
Kommisfarisfen der Mogendheden komen aan , en N A POLE ON
lacht over den zotten maatregel dezer zending. Hij krijgt
vele boeken, leest veel, en is federt de aankomst van nieuwe boeken dagelijks eenige uren bezig, ook met de dagteekenin;en en andere bouwsloffen voor de befchrijving van zijn
le-
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leven op te zamelen , die tot aan zijne terugkomst uit Egypte
in Frankrijk (i Julij 1816) voltooid was. — De levensmid
op Longwood gebrekkig, zoo wel ten aanzien der hoe--deln
veelheid, als der deugdelijkheid. NAPOLEON klaagt jammerlijk over zijn verblijf op Longwood, waar 't altijd flornit
en geen lommer is, en wijst de aanbiedingen des Gouverneurs , om aan dat huis iets te verbeteren , van de hand
maar wil wel een nieuw huis op Rofemary flail hebben. Hij
is van tijd tot tijd mismoedig en ongefteld. Hij blijft hoop
koesteren, dat men hem, wanneer de zaken in Frankrijk ge
zullen zijn, toelaten zal in Engeland te wonen. Op-fehikt
NAPOLEON'S verjaardag hadden de bedienden van den
tweeden rang , zoo Fran/chess als Engelfchen ,. een' grootes
maaltijd. Geen der Engel/chess ging zich in den drank te
buiten, tot groore verwondering der Fran/then. N A P 0LE O N zegt aan L o wE hevig de waarheid. Deze, zich met
den Schrijver over dit gefprek onderhoudende, zegt: „ Ik
befchouw ALI Pacha als een veel a chtingwaRrdiger deugniet
dan BONAPARTE."
„*** heeft mij verzekerd — zegt N A P O L E0 N — de
Lords LIVERPOOL en CASTLEREAGH te hebben booren zeggen, dat eene der voorname redenen tot mijne ver
alhier in de vrees beflond , dat ik met de Oppofie.-banig
zamenfpannen;en, inderdaad, het is waarfehijnzoude
iepartij
tlijk genoeg, dat zij maar al te zeer beducht waren, dat ik,
hen aangaande, gewigtige waarheden zoude bekend maken,
en zaken voor het licht brengen, aan welker geheimhouding
hen boven alles gelegen ligt; daar zij zeer wel begrepen,
dat, indien ik in Engeland eene wijkplaats had gevonden, zij•
mij onmogelijk van de bezoeken van hooge perfonaadjen konden verfloken houden."
De maatregelen ter influiting van N A P O LE O N worden
vermeerderd. —„ De noURBoNS —zegt NAPOLEON —
hebben niets geleerd en zijn niets vergeten. Het Fr•anfce
volk wil hen niet ; zij zijn teruggekomen om eene nieuwe omwenteling voor te bereiden ," enz. Hij • voorfpelde den val
van dat geflacht binnen den tijd van, zes à tien jaren. — De
Engelfchen denken op vermindering der uitgaven van het etablisfement. N A P OLE ON ZOU , indien hij zich aan de maatregelen, tot dat einde genomen, niet moge willen onderwerpen, in alle, de bepaalde fom van I000 p. II. maandelijks te
boven gaande , onkosten zelf moeten voorzien. De Graaf at o N-

-
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antwoordde hierop , dat de Keizer , indien men
hein vergunde van zijn vermogen gebruik te maken, het gailfche bedrag der uitgaven betalen wilde ; doch , daar zulks
het geval niet was, hem tot vinding der maandelij'afche toelagen niets overbleef, dan een gedeelte van zijn zilveren
vaatwerk te doen breken en verkoopes, (Dit is dan van nru
af aan ook van tijd tot tijd gebeurd.) N A 20 L n 0 N'vindt
deze zuinigheid der Ministers firijdig niet het zenden van 6S
h 70,000 p. huisraad, timmerhout en bouwftoffen voor zijti
gebruik. „ Het moet zeker zijn — zegt hij — om het En.
gelfche volk te blinddoeken." NAPOLEON is van tijd tot
tijd ongefteld. Klagten over flechten wijn en den flechten
that der koperen fauspannen op Longwood. Het geld, van
den verkoop des zilvers komende , zal, ten dienfle van N AP 0 L E O N, in handen van den proviandmeester gefield , maar
niet aan N A P O L E O N uitbetaald worden. Hoop , aan N Am
P 0 LE 0 N gegeven , dat , indien hij zich eenige jaren wël
gedroeg, de Ministers aan zijne opregcheid zouden beginnen
geloof te than, en hem vergunnen naar Engeland terug "te
keeren. Hij verklaart aan den Schrijver , dat , indien hij
thans in Engeland was, en er eene bezending uit Frankrijk
tot hein kwam , om hem den troon weder aan te bieden , hij
denzelven niet zoude aannemen, ten zij hij overtuigd ware,
dat zulks overeenkomftig den wensch der natie was , dewijl hij
anders voor bourreau zou moeten fpelen , en duizenden het
hoofd afíiaan , om zich op denzelven ftaande te houden; dat
hij nu oud werd en naar rust verlangde; dat hij altijd den zelf.
moord verfoeid , en eene gelofte gedaan had , om den beker
tot den laathen drup te ledigen , maar zich zeer verheugen
zou, indien zij hem ter dood bragten. -- De Franje/zen, die
bij NAPOLEON wenfchen te blijven, moeten eene verklaring van onderwerping teekenen , of zullen anders oogenblikkelijk naar de Kaap de goede Hoop gezonden worden, alwaar
men hun geese middelen tot terugkeering in Europa zoude
verfchaffen. Evenwel zou het etablisfement eene vermindering van vier perfonen ondergaan. — Dé Schrijver doet tel kens zijn best, om het tusfchen N A P 0 L EO N en L 0 W E
op eenen diagelijken voet te houden; maar N A P o L E o N is
geheel tegen dezen verbitterd. „ Mijn geest is vrij — zegt
N A P 0 LE 0 N — en ik gevoel mij even onafhankelijk, als
toen ik snij aan de fpits van zeshonderd duizend man bevond,"
L ow E begeert , dat de Schrijver hein alles zal overbrengen ,
wat
T It 0 L ON
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.wat tusfchcn hein en N Al' 0 L E ON gefproken werd, en is
zeer verontrust , te hooren , dat dezelve berigten naar Enge land had gezonden, welke aan fominigen der Ministers vertoond waren. De Schrijver biedt aan , zijnen post neder te
leggen i en aan boord van een fchip te gaan ; L OWE begrijpt i dat daar geene redenen voor waren. N A P 0 L E 0 N
wordt, zelfs in de uirgeflrektheid zijner wandelingen, ontzettend bekort. Hij verklaart fchriftelijk, dat, indient
men zijne tegenwoordige wreede balling/chap wil doen op1

houden , hij willens was, wat er in de wereld ook gebeure f
aan de laatkunde geheel vreemd te blijven: L o w E is ver=
wonderd, en kegt, dat dit eene hoogstgewigtige mededeling
was, die verdiende overwogen te worden ; dat hij dezelve
zonder verzuim, aan het Britsch Gouvernement zal opzenden ^
maar wenscht ; dat N A r 0 LE ON dit onderteekene, Waaromtrent onderhandelingen plaats grijpen, N A i' O 7. E O N voorziet, dat hij, onder de tegenwoordige omílandigheden, inzonderheid door bekorting in -zijne bewegingen, niet lang
meer zal kunnen leven. L ow E verkiest, niettegenfaandd
alle tegenbedenkingen, tienen, bediende, die bij NAPOLEON' S
rijtuig, bijgevolg te zijner beweging, onontbeerlijk was,
onder de vier te tellen ; die hein verlaten moeten,
Aangaande de Ilgerljnen geeft N A P O L E O N op , hoe te
plandelen tot derzelver bedwang; doh — zegt hij — zij
zullen aan geen verdrag getrouw zijn, ,, Te 4m1ens deed ik
aan uw (des Schrijvers) Gouvernement het vootftel, on
zich met mij te vereenigen % hetzij om deze nesten Van zee.
fchuimers ten eenemale uit te delgen, of, ten minfie , om alle hunne fchepen en forten te verwoesten; doch uwe Ministers wilden hunne medewerking niet geven ,uit een laaghartig
beginfel van ijverzucht jegens de Imerikanen, die niet de
barbaarfche Mogendheden in oorlog waren." Hij gelooft

niet, dat het Éngelfche volk het ongehoord drukkende der
belastingen, de duurte der levensmiddelen, en het buitenfporige van een flecht beftuur konde bljvg}i verduren, Oordeel
van NAPOLEON over Engelands Raat en belang f en den
flag van Waterloo: Hij fpreekt met uitdrukkingen der warme liefde van Keizerin J os E P H i NE, en verhaálc de aanleiding van zijn huwelijk met haar. Gedurige ongeíieldheid
van N A P OLE o ra, en herhaalde verkoop van zilvergoed.
Hij voert een belangrijk gefprek met den Schrijver, over de
oogmerken, welke hij ten aanzien van het godsdieu(lige, ool
telt
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ten opzigte van de oden , gehad had; over de Vrijmetfelaal
en Jezuiten, welke laatlte, maar ook geene andere nionni
ken, hij in Frankrijk gedoogd zou hebben. Hij geeft eene
befchrijving van C A RN O T. De Schrijver betuigt aan L o•
WE, dat N A POLE O N , op St, Helena blijvende , niet lan
ger dan een of twee jaren meer zou kunnen leven. Sir II U Ds o N L o w E begeert van den Schrijver een fchriftelijk verflag, aangaande N A P o L E ON's gezondheid, maar — geeft
hem er eenige wenken aangaande de inrigting van den inhoud
bij. N A P o L Z ON fpreekt over zijnen togt naar Rusland ,
zijne oogmerken , en de oorzaken der mislukking ; befchrijfc
den brand van Aloskow, welken hij niet verwacht had Hij
fchildert, echter, de gezindheden der inwoners jegens de
Franfchen zeer gunítig af. In een gefprek over den Godsdienrt zegt hij , dat de vele wijzigingen , die er van zijn , de
keus moeijelijk maakt, en dat, ingevalle er één Godsdienst,
van het begin der wereld tot op den huidigen dag , bellaan
bad, hij dien voor den waren zou gehouden hebben. [yell
uu ! die is ligt te vinden.] Hij redekavelt zeer wijsgeerig
over de opklimming, die onder de fehepfelen, tot den
mensch, in zijn oog het volmaaktfle dier, heflaat, en verklaart altijd een voortlander van de leer aangaande het Noodlot geweest te zijn. — Zijn gevoelen over a LU C H E It, en
de vergelijkende krijgsverdientle der Rasren, Pruifen en Oos.
teuri/ kers. De Napolitanen noemt hij „ het laaghartigfle
cana,lre van de wereld ," en zegt , dat NI U R A T, (die imbecile) door met hen de Oostenrijkers tegen te trekken, hein
in het verderf gehort, had. Hij merkt aan , dat hij altijd wil
geweest, vrede met Engeland te maken ; die ook ,-lenswa
tijdens het overlijden van F o x, tot flaijd zou gekomen zijn,
indien Lord L A U D E R D A LE opregt geweest ware. Over
Sir SIDNEY SMITU; over Spanje, en NAPOLEON'S Oog.
merken met dat land. [Die zeker zeer mooi klinken, en,
ten aanzien van her godsdienftige, neerkomen op hetgeen
later aldaar gebeurd is.] T A L L E Y R A N D is de Iaagife der
wisfelhandelaars (agioteurs), een kruipende vleijer , een bedorven mensch, die alle partijen en perfonen verraden heeft,
de soURBoNs haat, en NAPOLEON, bij deszelfs terug
uit Elba ,aanbood, om dezelve te verraden , indien hij-komst
hem weder wilde aannemen. Over zijne wonden enbehoudenis in
veldflagen. Hij zou, naar zijn zeggen, wanneer hij den flag
van TYaterloo gewonnen had, het verdrag van Parijs, dat nu
toch
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toch eenmaal beilond , gehouden hebben , omdat Europa riisr
noodig had.(!)
Er vertrekt een bediende van Longwood, die dagelijks Hechts
één pond vleesch genoten had, en daarvoor worden twee
ponden gekort. Oordeel over P, E a G I o. Nieuwe vermindering van mondbehoeften en wijn. Over den flag van Austerlitz en het gedrag van Pruis /en. LAS CASES is in
hechtenis genomen. Oordeel over j o S E p ii, i o R EAU,
MASSENA, PICIEGRU en anderen. NAPOLEON verhaalt eenige gedeelten van zijn vroeger leven. „ Het zonderliiigite , en zonder voorbeeld in de gefchiedenis -- zegt hij —
is, dat ik uit den geringen burgerfland tot het verbazendfle
toppunt van magi en glorie ben opgeklommen , zonder eene
enkele misdaad begaan te hebben , om hetzelve te bereiken."(!) Over de expeditie tegen Koppen/lagen. De Smugglers hebben aan N A P O L E ON berigten uit Engeland, gedttrende den oorlog, medegedeeld , en hem aangeboden, om , voor
eene groote lom, hem de n 0 U R B 0 N s te leveren. Zijn
gevoelen over eenige hoofdperfonaadjen der Omwenteling.
botheid (naar zijn oordeel) van het gedrag der Engelfclre
Ministers. Hij voorfpelt, dat , eer twintig jaren verloopen,
als Frankrijk zich herfteld zal hebben , de Hollanders zich
niet de Franfchen vereenigetr zullen, om Engeland te vernederen. L ow E geeft te kennen , fcherpere inftructiën te
hebben, dan hij ten uitvoer bragt. Aanhoudend gehaspel
tusfchen hem en NAPOLEON. Gefchiedenis van M o R E A v's
kwetfuur. NAPOLEON wenscht, na zijnen dood, verbrand
te worden, omdat de opftanding toch een wonder, en zulks
voor de Almagt niet hinderlijk is. LAS CA S E s en deszelfs
Zoon vertrekken naar de Kaap. Ongefteldheden van N A P aL t 0 N moeten geheim gehouden worden ; maar de berigten
daaromtrent waren — zegt L 0 W E — goed , om naar zijn
Hof opgezonden te worden. NAPOLEON verklaart den inhoud van de geheime Nlinnarijen van N A P O L E O N voor
leugen, en vindt het monfterachtig dom , dat zij hem er niet
eens als ondeugend in hadden voorgefleld. Hij tracht zijnest
moord aan de krijgsgevangene Turken in Egypte te verdedigen, en zich van de befchu!diging der vergiftiging zijner gewonde foldaten vrij te pleiten. Reden , waarom geen aanlag
op zijn leven gelukken kon. Opgaaf van eenige zoodanige.
Plan der landing, welke N A P 0 L E o N voornemens geweest
was in Engeland te doen. Over den moord van Keizer P A tt t.
van
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van Rusland. „ De BOURBONS -- zegt NAPOLEON ^
moeten zich aan het volk wenden ; anders zult gij eerre verfchrikkelijke uitbarlting in Frankrijk zien." Hij ontkent, den
Mahomedaanfchen Godsdienst te hebben aangenomen ; maar
heeft zich in Egypte toch wat rïhar de denkwijs gefchikt. Hij
heeft tegen de befnijdenis en het verbod van den wijn gehad.
NAPOLEON verdedigt zijne fcheiding van joSEPHINE,
die hij zegt teederlijk bemind te hebben.

C. ai U S ON I i R U F I, Philofophi Stoïci , Reliquiae et Apoph.
thegmata ; cum Annotatione edidit j . VEN H UI ZEN PEER LK AMP, Conrector Gymnafii Harlemenfis. Harlemi , apud
,Viduarn d. Loosjes, P. r I822. 8vo. f. maj. f 4. 18-:

T oen het Ronmeinfche rijk, in het tijdvak , dat na den dood
Van A U G U S T U S

begint, met de willekeurigfte tirannij ge-

regeerd werd , en er vrijheid van perfoon noch veiligheid

van bezittingen bellond , ontving de geest der tijden eerre
rigting , die haren oorfprong moest nemen uit den aard der
omftandigheden. Twee fekten van wijsbegeerte , die reeds
vroeger uit Griekenland naar Rome overgebragt waren , vonden meer en meer aanhangers onder de voornaamfie burgers ,
omdat zij daarin troost tegen den druk der tijden zochten.
Aan fommigen behaagde de leer van E P I c u K u s, wiens
frelling , dat het hoogde goed in het vermaak befiond , zij
naar hunne wijze van inzien uitlegden. Waar het onzeker was,
of men morgen zijne goederen nog zou bezitten, daar werd
het noodzakelijk, ze ten minfte lieden volop te genieten ; waar
het onzeker was , of men morgen nog onder de levenden
zou verkeeren , daar Relde men zich vooruit fchadeloos ,
door het heden met wellust en vermaak te veraangenamen.
De leer van z E N o leverde troost op , uit een gansch
tegenovergefteld beginfel. Daar zij al het aardfche bejag be-

neden zich rekende, leerde zij ook haren aanhangelinger de
willekeurige dwingelandij verachten : de ziel zocht in zich zelve , wat haar valk buiten niet vergund werd ; en de vrij
heid van denken, ja veeltijds van fpreken, vergoedde het
gemis van al het andere. Vandaar heeft dat tijdvak eene
reeks van brave en groote mannen opgeleverd , die of de
Storcijnfche leer alleen tot hunnen leefregel maakten, of ze
door hunne gefchriften of monde ijk onderwijs voortplanteBoEt.Bescu. 1823. No. 4.
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den. Onder deze laadten bevond zich c. nt u s o N I u s R vu S. Hij werd waarfchijnlijk onder het bewind van A UG U s T v s geboren , en was een Etruriêr^ van afkomst. Ten
tijde van N E R. o gaf hij onderwijs in de Stoïcijnfche wijsbegeerte, en moest in de verOolging deden, die alle mannen
van verdienflen onder de regering van dien Keizer leden. Ilij
werd verbannen, en. hield op het eiland Gyarus zijn verblijf,
waarfchijnlijk tot dat Rome van haren tiran bevrijd was. Men
vindt hem weder te Rome , onder de regering van v ES P As IA N U S; maar dan verdwijnt zijn fpoor, en men weet niets
meer van zijnen ouderdom of van zijnen dood.
Voor zoo verre oordeel en vernuft over duistere zaken
licht kunnen verfpreiden, heeft NIEUWLAND
IE
het leven
van dezen wijsgeer opgemaakt. Het werk van onzen beroemden Hollander , dat gedenkfluk van helder verfland en
aangename geleerdheid , begon fleeds zeldzamer te worden, en
velen kenden het Hechts van hooren zeggen. Wij rekenen he
dus eenen gewigtigen dienst aan de letteren en aan de nagedachtenis van N 1 E uw L AND bewezen, dat de Heer V E NnUIZEN PEERLKAMP in zijn boek, waarover wij zoo
gaarne onze gunflige uitfpraak inededeelen , ook de p E T It t
NIEUWLAND! DZsfertlitio de MU50NIO RUF0Philofoplto
Stoïco herdrukt heeft. Wij hadden evenwel gewenscht , dat
de Heer PEE R L K A 111 P onder die Disfertatie , een' enkelen
keer, aangetoond had, wat, federt N I E U W L A N D, de kritiek op het leven van M u S ON I U s gevorderd is. Onder anderen heeft de Hoogt. H A M A It E It , in zijne Lect. Philoflr.
p. 112 fqq. , eene flelling en gisfing van NIEUWLAND ,
zoo wij meenen , voldingend wederlegd. Voorts zegt N i E u wF

Cap. I. § I. Mufonius has disputationis vir tutes
Socratica plane elegantie et Xenophontea fuavitate ternperavit. Dit laatfte kon geen lof zijn, die aan M U S ON I U s

L A N D,

toekwam; dewijl NIEUWLAND zelf, Cap. II. Sect. I,
in het midden laat , of M u s o N I u s boeken gefchreven heeft.
Alleen op het zwakke gezag van s U I D A S , zou men moe
dat er oudtijds :'.6'a; opoi van M u S ON] U s-tenglov,
in omloop waren ; maar het Raat te bezien , of dit niet flaat
op de Gedenkwaardigheden, die over onzen wijsgeer gefchreven zijn. Deze waren (zoo als nagenoeg bewezen is
door NIEUWLAND, en door WYTTENBACH, Phil. L.
I1. p. 2I) door CL A IÍ D I U S P 0 L LI 0, eenen vriend Can
PL 1 NI u s dell jongeren , gefchreven. Zij ademen den geest
der

RELIQUTAE ET APOPIITIIEGIIATA.

I(i?

tier Socratifche Gedenkwaardigheden van t E N 0 P 11 0 N en
dezelfde reden , die X E N 0 P Ii ON tot het fchrijven van zijli
boek aanzetrede, mag ook bij P 0 L L 1 O gegolden hebben;
zoodat liet ons hoogstwaarfchijnlijk voorkomt, dat M u s oN IV S zijn onderwijs bij gefprekken bepaald, en niets te
boek gehield hebbe.
Wat hier ook van zij, het werk van P 0 L L I o is verloren; maar j O II ANNES S T 0 B A E U S fchijnt daaruit de geheele of gedeeltelijke Disfertatiunculae ontleend te hebben,
die door hem opgenomen , en aan M U s o N I U S toegefchreven zijn. In het werk van den genoemden verzamelaar lagen de fragmenten van MUS 0 Nl US verfpreid : vier korte
verhandelingen zijn door R U Ii N K E NI us ontdekt in een'
Florentijnfchen Codex der Sacra Parallela van J o A N N E S
DAMASCENUS, en later door WYTTENBACH, in het
i íte en ede deel zijner Philomathie, aan het licht gebragt.
Kleinere fragmenten bevonden zich in P L U T A R CH U S,
EPICTETUS, PHILOSTRATUS en anderen; maar, tot
nu toe, was niemand gevonden, die ze tot één ligchaam
verzamelde, en ze, met eene grondige kennis van taal en
Stoïcijnfche wijsbegeerte, ophelderde. Evenwel gaf NIEUWL A N D ergens in zijne Disf. te kennen, dat hij voornemens
was , dit te doen. W Y T TE N B A CH getuigde, dat alleen
zijne andere bezigheden hem verhinderd hadden, een dergelijk plan tot hand te brengen : en het blijkt uit de Voorrede
van den Heer P E E R L K A M P, dat hij reeds de handen aan
het werk geflagen had , toen zijn vriend , de Heer GE EL,
hein verhaalde , dat ook hij M U S 0 N I u s wilde uitgeven:
de laathie trok zich terug , en deelde den Heere PEE R LK A M P Benige weinige aanmerkingen mede, waarvan deze,
als ook van fommige bijdragen des Hoogl. T E N B R I N K, in
zijne noten , gebruik gemaakt heeft.
De weinige hulpmiddelen , die , tot zuivering van den dikwijls bedorven tekst, voorhanden waren , heeft PEE R LK A M P vlij tig aangewend. Zij beflonden , 10. in de uitgaaf
van S T O B A i u s, door Prof. N I C. S C H 0 w bezorgd, Lipf.
1797. Deze Geleerde had verfcheidene handfcbriften vergeleken; doch een hevige brand vernietigde al zijne boeken en
manufcripten: en het eeríte deel zijner uitgave, bevattende
de 27 eerlle Serinones van S T 0 B A ELI S , is alles, wat de
geleerde wereld bij zijne zorg en moeite voor dezen Schrijver gewonnen heeft. 2 °. De uitgaaf van denzelfden ST oM2
BAEUS
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door II EE R EN, van wiens lezingen en verbeteringen van den tekst P E E R L KAMP flech is hier en daar, doch
meest in een aanhangfel op zijne noten , melding genaakt
heeft. 3°. Heeft hij , met veel oordeel , c LE ME N S ALE X_
A N D R I N U S gebruikt. Dezen met de kennis der Ouden doorzulten Kerkvader gebeurde liet fomtijds , dat hij , onder zijne
luizende aanhalingen , iets overnam , zonder zijne bron aan
te wijzen. Wij zouden hein daarom niet aanf'tonds met
P EE R L K A M P (Voorr. p. io.) eenen letterdief noemen.
Het zou in C L E ME N S de grootfle onbefchaamdheid geweest
zijn , die zelf , in het 6de boek der Strornata , p. 618 fq. ,
zoo veel letterdieverijen der Grieken aanwijst.
Behalve het bovengenoemde, heeft P E E R L K A M P ook
eene plaats ingeruimd aan de noten van J A C o B s op twee
Disfertatiën van M U s o N I u s, die de geleerde Duitfcher in
zijne Selecta ex variis auctt. Cr. overgenomen heeft. Jammer
is het, dat ook deze noten niet in den Commentaar van
P EER L K A Mi' hebben kunnen opgenomen worden. Zij ftaan
nu achter de Voorrede ; en het is wel eenigzins onaangenaam , dat al de honsogcne iloffe , die dit geleerde boel, bevat, een weinig verflrooid ligt. — Voorts flaan, in volgorde
op hare regie plaats , de noten van W Y T TE N B AC H Op cie
hooger vermelde vier verhandelingen van MU so NI U. S, en
die Van WOLF, UPTON en SCHWEIGIIi USER op de
fragmenten , vooI zoo verre die Uit E P I C T E T U S verzameld zijn.
Zie hier dus den inhoud van het boek: de Voorrede, en
Noten van JACOBS, p. I—XXIV. De Disfertatie van
NIEUWLAND , p. I -137. le Crick/the tekst, p. I31275. De Commentaar, p. 279 -422.
Het zal misfchien aan fommigen onzer lezeren niet ongevallig zijn , in weinig woorden te vernemen , welke de geest
was der wijsbegeerte van BI U s o Nl US
„ De wijsbegeerte is de beoefening van deugd en braafheid , en de kennis dier dingen , welke tot het gemeene le.
ven behooren. Het is door haar alleen , dat men deugd en
geluk kan verkrijgen : zij leert het ware van het valfche
fchiften; moeite en verdriet, ja den dood, geduldig onder gaan : door haar wordt het menfchengeilacht, aan de hand
der natuur, opgeleid. — Zulk Bene wijsbegeerte is, uit haren aard , algemeen: zij is evenzeer voor liet vrouwelijke
geflacht, als voor het mannelijke , verkrijgbaar ; maar zij
moet ,
BAEUS
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neet, van de jeugd af aan, onder het geleide van een echt
wijsgeer, beoefend worden.
„ De redeneerkunde moet aan het verfland de noodige
hulpmiddelen opleveren , om het ware van het valfche te
onderfcheiden. Zij is dus een hoofdvereischte; maar behoort
vooral niet in fpitsvindigheid of drogredenarij te ontaarden.
„ De natuurkunde handelt over de Goden, en over het
gefchapendom. — Er is een God, en zijne deugden zijn van
denzelfden aard , als die der volkomenfle menfchen. liij is de
Schepper en Vader van alwat bestaat , ook van de mindere
Goden:'
Over de wereld en het noodlot is er geen bijzonder gevoelen van Mus ON: US bekend. NIEUWLAND heeft deze
gaping wel aangevuld, door eene vermelding van het alge
Stoïcijnen omtrent dit punt; maar her blijft-inelfdr
onzeker , welke wijziging MU S ON I U S zelf daaraan mag ge
-gevn
hebben.
„ De mensch is het beeld van God: hij bellaat uit ziek en
ligchaam , wier onderling verband allernaauwst is. In de ziel
huisvest de rede , volkomen vrij , en hare eigene meesteresfe.
In alle zielen zijn de zaden der deugden ingefchapen; maar
zij brengen, bij hare geboorte, geenerlei grondlag tot andere
wetenfchappen mede."
Men kan bezwaarlijk , uit de overgeblevene fchriften over
MV s ON I u s, opmaken , wat hij dacht van den (laat der ziel
na dit leven. Het is bekend , dat de meeste Stoïcijnen haar
geene eeuwige duurzaamheid toefchreven, en dat fommigen
zelfs hare onilerfelijkheid volftrekt loochenden. N i E uw.
LAND laat de denkwijze van M U S o N I u s , over dit punt ,
in het midden ; voornamelijk, omdat onze wijsgeer, ter plaatfe , waar hij over liet verachten van den dood redeneert,
(s T o B. Serra. CXVI. p. 596.) geen enkel argument uit de
onfterfelijkheid der ziel ontleent. Wij weten niet , of dit belangrijk onderwerp, met die weinige woorden, zoo volkon en afgehandeld is , en of de Heer P E ER L It A M P er geheel,
enal van had moeten zwijgen. De plaats, door N I E U WL A N D aangehaald, doet weinig af. M us o N i us geeft aldaar troostgronden tegen de onaangenaamheden van den ouderdom, en raakt de vrees voor den dood slechts zijdelings
aan. Indien M u S o N I us (om Hechts dit éhne bij te brengen) geloofde, dat de ziel te gelijk met het ligchaam vernietigd wordt , hoe kon hij dan, in zijn gefprek over de Ie
nïM3
-

17-0 C. MUJSONII RUPI

niging de, rliartelo , ( S T 00. Serra. 1. p. 18.) SOCRATES
-

ten voorbeeld Rellen , aan wien drie dragen uitftel vergund
waren, en die den giftbeker vrijwillig op den eeroen ledig.
de ? Stelt niet m u s ON I u s dit argument op het einde , als
het krachtigf}e ; verheft zich daar niet zijne taal, en ontleent
hij niet eerre gedachte uit den Phaedon van PLATO? Kon
31 U SON I U S zoo fpreken, en geheel vergeten, met welk
Bene verhevene hoop de lltheenfche wijsgeer het leven gelaten verliet ?
„ Ilet ligchaam, hoezeer aan de ziel ondergefchikt, ver
zorg en hoede, als het werktuig, waarmede wij den-eischt
wil der ziel volvoeren."
Over de zedekunde leveren de fragmenten van M u s o rI l u s
zeer vele bijdragen. Van de fijne onderfcheiding en verdeeling der pligten, van de diepe redeneringen over derzelver
bronnen, waarin de Stoicijnen zich gewoonlijk begaven,
vindt men bij hem niets ; alles is geheel Socratisch, voor
her gedrag van het dagelijkfche leven beflemd, en begrijpelijk voor een gewoon verfland. — „ De mensch is niet den
aanleg tot deugdzaamheid geboren , en de deugd is dus , bij
hein , een ingefchapen denkbeeld. hIet zondigen ontgaat alleen uit onkunde of dwaling: — eene tweede bron der deugd
is de wet, die God de Schepper aan zijne fchepfelen gegeven heeft. — Voorzigtigheid en verfrand dienen, om de onwaarheid te wederleggen , en de waarheid te bevestigen. —
De gematigdheid leert ons den wellust bedwingen," enz.
Verder handelt M Us ON 1 U s over de pligten van de Vortlen
jegens hunne onderdanen, van de burgers jegens het vader
gehuwden onderling , van cie kinderen jegens-land,ve
,
hunne ouders enz.
„ De deugd nu wordt door onderwijs en oefening opge
feherpt en aangekweekt. Zij iaat dus, in dit opzigt, met
andere wetenfchappen gelijk." — Het was eerre groote vraag
onder de oude wijsgeeren , of de deugd kon onderwezen wor.
den f Een geheel hoofdítuk van M U s o N 1 U s is tot ons gekomen, waarin hij vermaningen geeft tot het beoefenen der
deugd. Het komt ons voor, dat de Heer P E E R L KAMP,
in zijne noot op p. 309, hiervan te weinig gezegd heeft.
Het is gevaarlijk, hier, zoo als hij gedaan heeft, den Protngoras van PLATO blootelijk aan te halen. Het is nog niet
volkomen uitgemaakt, wat S OCR A T Es, of liever P LAT 0,
ever dit onderwerp eigenlijk dacht. In den Protagoras fchijnt
liet ,
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het, ten minfte, alleen gemunt te zijn op die groote menig.
te leermeesters, die van de deugd Gene dorre, beredeneerde
kunst maakten , en er den geest en het gevoel uit wegrede•
Heerden. P E E R L K AM P had wel Benige partij kunnen trek.
ken van de XXXIIffe Disfertatie van MA X. T Y R IV S, weIken Schrijver hij, over het algemeen, een weinig verzuimd
heeft.
En zoo wordt het dan nu tijd, dat wij onze gedachten
3nededeelen over den eigenlijken arbeid van den Heer P EER L.
KAMP, over zijnen Commentaar. Wij hebben hier boven
reeds een- en andermaal gelegenheid gehad, om ons verfchil
van meening aan te toonen, en dit zal nog een' enkelen keer
verder plaats hebben, met die vrijmoedigheid, welke hij niet
ten kwade zal duiden.
In de noten vinden wij eene grondige en fijne kennis der
Criekfche taal, uit welke, gepaard met een juist oordeel en
veel vernuft , een groot getal goede uitleggingen , en hoogst
zuivering van den tekst, voort -warfchijlkegsn,t
zijn; eene uitgebreide belezenheid in de Schrijvers,-gefprotn
die de voornaamíte bronnen voor de leer van ZENO zijn;
eene juiste aanwijzing van alle die plaatfen van P LAT o en
anderelj, welke MUS o NI U s fchijnt nagevolgd of op het
oog gehad te hebben; en eindelijk veel geleerdheid, waar de
tekst door gefchied- of oudheidkunde moest opgehelderd
worden.
Het zal moeijelijk zijn, in dit opzigt, de verdienflen van
P EE R L KAM P goed te doen opmerken ; en de aard van dit
Tijdfchrift laat niet wel toe, dat wij in het breede uitwei
Wij zullen het echter wagen, en alleen fommigen on--den.
zer veelfoortige lezers verzoeken, over het volgende gedeelte, misfchien wel over deze ganfche cenfuur, heen te flappen.

(Het vervolg en hot hierna.)
Aan Serena. Kleine Bijdragen, tot opfcherping van her zedelijk en godsdienflig gevoel. Door J. G. M U L L E R, Profesfor te Schafhauzen. Naar het Hoogduitsch. Te Groningen, bij W. Zuiderva. i 82a. In gr. 8vo. 320 Bl, f 3 - : -:
"V ertaald door den Eerw. c OR ST I U s, zoodat vertaler zoo
wel als fchrijver ons voor de waarde dezer Bijdragen waar i/I 4
borg
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borg zijn; en wij nemen deze gelegenheid gaarne waar, om
nogmaals aan het voortreffelijk werk, Ilet Geloof der Christenen , van den fchrijver , en de Euthanafa van den vertaler,
te herinneren; werken, die wij vertrouwen, dat in vele han
-den,
gedurige leerlezing overwaardig zijn.
Deze Bijdragen — een godsdienstig , regt verftandig allerlei — hebben ons geroerd en geflicht. Het zijn niet zeer
uitgebreide opstellen , verroogen , verhalen , of wenken , 43
in getal , overgenomen uit M U L L E R'S Unterhaltungen wit
Serena; waarbij de vertaler maar weinig, hetgeen hij echter
niet noodig hield aan te wijzen , heeft gevoegd. De vele
SE RE N A's in ons Nederland (ja, Gode zij dank ! zij zijn
vele onder ons) zullen deze opflellen gedurig in handen nemen, en zich de aangename , opwekkende , tot echten Godsdienst en. zedelijkheid ftemmende lezing niet beklagen. En
ook wij voor ons betuigen fchrijver en vertaler hartelijk dank
voor uitnemende Richting.

Ridder Cob, of Onfchuld en Misdaad. Eene Overlevering
uit de 1!?iddeleeu 'en. II Deden. Uit het Iloogduitsch. Te
's Gravenhage, bij W. K. Mandemaker. í82t. In gr. 8vo.
Te zamen 571 Bl. f - 6 - :
Eene gefchiedkundige daadzaak is de grondlag van dit verhaal, zegt het voorberigt; trouwens , wie kent de gefchiedenis van de H. Genoveva niet? Zeker is het intusfchen , dat
hetgeen de gefchiedenis van haar meldt geene twee boekdeelen beflaat ; maar even zeker is het, dat men daarbij zeer
veel verfieren en dichten kan , ter vervaardiging van eersen
fraaijen roman; en wij aarzelen niet, te verklaren, dat dit
den fchrijver, naar ons gevoel , bijzonder gelukt is. Dc
heldin komt overal op het voordeeligst uit , en behoudt haar
beminnelijk en eerbiedwaardig karakter; en Golo, de wreede
en wellustige flotvoogd, is in deze teckening ook vooral
niet mislukt. Deze en gene wat al te groóte onwaarfchijnlijkheid, waarop wij fluitten , en hier en daar eene te groote
uitvoerigheid bij gebeden, alleenfpraken en wat meer van dien
aard is, vergunnen wij den fchrijver gaarne , daar de laatstgenoemde geen der minst voortreffelijke flnkken zijn van het
werk , en het zuiverst gevoel voor deugd , Godsdienst en
Christendom adertien; terwijl de eerlte hier voorkonten als
zoo
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zoo vele proeven eener voor dc onfchuld werk- en waakza.
me hooge voorzienigheid Gods. hoezeer ons de afloop bekend was, en wij alzoo nu het genot der verrasfing misten,
werden wij echter bij de lezing , en bij de ontknooping vooral ook, meer dan eens tot tranen bewogen, en durven alzoo
dit werk, als eene onderhoudende en opwekkende lecture,
voordeelig aanprijzen.

Ileliodora de Griekfche Luitfpeelfler,, of Hartstogt en Per.
gelding. II Deden. Te Rotterdam , bij M. J. Lelijvelt.
1821. In gr. 8vo. Te zamen 398 BI. f4. t6-:

E

r fi:aat noch op den titel, noch in het voorberigt, uit
welke taal deze roman is overgebragt. IIeeft de uitgever
dit misfchien bewerkt , ten einde te doen gelooven , dat Italië , het tooneel der gefchiedenis , ook het vaderland van
derzelver befchrij ving is? Hoe dit zij , de Duitfche oor.
fprong is uit het ganfche ituk niet moeijelijk te aden. Deze landaard bezoekt, trouwens , vele vreemde landen , en
fpreekt ook niet zelden van dingen, die hij niet kent of
weet. Italië in het bijzonder, deze klasfieke bodem van
oude letteren en nieuwe ' kunst , van dweepende liefde en
fchitterend bijgeloof, van roovers en kloosters, van fchoone
en ijzingbarende gezigten, en wat niet al, is veelal de ge
wandelplaats , waar dikwijls de blinde den blinden rond --liefd
voert en hem allerlei wonders voorfpiegelt. Ondertusfehen is
er nog een heiliger bodem, die onlangs ook weêr,, als too_
neel van nieuwe, gewigtige voorvallen, is ter fprake gekomen, die van Griekenland namelijk. En onze fchrijver, die
den volkomen (prong naar die nieuwe , hem ligt al te weinig
bekende , of, tot hiertoe , aanlokkelijke wereld niet durfde
wagen, heeft er ten minfe eenige partij van zoeken te trekken. De Griekfche Luitfpeelfler, welk een titel! Wie fielt
zich riet terflond eene Bevalligheid in dit meisje voor? En
dan nog hartstogt, en ... nu ja, ten laatfile een deel verge!.
ding er bij ; ziedaar een mengfel, dat niet kan nalaten elk
aardig meisje en aankomenden knaap wat bijzonder aangenaams te beloven. Alleen wilden wij , om des boekverkoopers wil , wel , dat zij het titelplaatje niet inzagen; want dan
mogt hun de lijst tot nadere kennismaking met de Nimf en
Iet landfchap beide eens vergaan. Foei , dat men onze ele.
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gamate wereld voor zoo finakeloos kan houden! Neen,

L E-

zulke leliën of rozen, en hoe de bloemen ver
mogen, verlieten of recommanderen niet.
-derhtn
Er is hier en daar wel wat goeds en fraais in de vreemde,
hoogst onwaarfchijnlijke en treurige gefchiedenis; maar het
beduidt toch niet heel veel. En het komt ons voor, dat de
vertaler, de I Ieer u. M., van Rotterdam, te knap een man
is, om zich op zulke onrijpe Duit/the herfenvruchten
eenige moeite te mogen geven. Moeten er toch middelmatige nieuwe romans wezen, terwijl de uitmuntende oude in
vrede rusten, dat men ze dan liever zelf makel Dit oefent
ten minfte nog.
L JJ V E L T!

-

De Bogchels mijner Luimen, of Overleveringen uit het geheimzinnige Kabinet. Behelzende : Romantifche Tafereelen
epifodieke Volksvertelfels en periodieke Schetfen. Door A NT 0 N C R A M E R. Met Platen. Ijle Deel. Te !!moerdam,
bij J. C. van Resteren. 18a. In gr. 8vo. 28o Bl. f2 -18 .:
,

D

e keuze van het uithangbord is , gelooven wij , niet on.
verfchillig bij een boek. Of het tegenwoordige echter niet
eene wat al te fterke proeve is op den fmaak van liet lezend
publiek , kunnen wij naauwelijks betwijfelen. I Iet publiek ,
't welk deze titel zal uitlokken, houden wij voor een beuzelachtig publiek, en voor zoodanig is dan ook het boek
weiligt goed genoeg. De titel is zoo fnaaksch en luimig gekozen, dat wij voor ons al aanflonds vreesden, zoodanige
fuakerijen en luitgen te zullen aantreffen, die ons maar zeer
weinig zouden behagen. Dit viel ons echter nog al mede ;
alhoewel wij, tegen onze gewoonte anders, niet gezind zijn,
om het goede en dragelijke, dat wij onverwacht dan toch
vonden,hier op te zoeken en aan te wijzen. Twee voorname
redenen houden ons daarvan terug. De eerfie is, dat de
fchrijver, die het dan, en dit flaat hem natuurlijk volkomen
vrij , (hoewel hij het wel met wat meerdere geestigheid behoorde te doen voor het publiek) verfchrikkelijk op de Re:
cenfenten heeft geladen, immers zoo wij wèl zagen, onze
Letteroefeningen wat meer dan wel andere Tijdfchriften ontziet. Na zouden wij ongaarne zien, dat hij in den waan
kwam, dat wij hein eenigen lof gaven, op hoop dat wij dan
minder onder den geefel van zijn luimig vernuft zouden bloeden,
-
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den , wanneer hij den gebogchelden Recenfent , gelijk hij denzelven reeds aanmeldde , in het tweede deel zijner Bogchels
zal doen optreden. Eene tweede reden is, dat wij opregtelijk vreezen, dat de lof, in hoe geringe mate ook toegedeeld, bij den fchrijver eene verkeerde werking zou doen,
en dit excentriek vernuft tot meer geëxtendeerde onderne.
mingen en zoodanige gewaagde fprongen aanmoedigen, waarbij
her gemakkelijk volkomen den nek breken kon.
Het titelvignet ilelt een aardig, ontwakend meisje voor,
hetwelk zich voor behekst hield, en zich daar ook wel voor
houden moest, blijkens het verhaal van het met haar gebeurde, hetwelk hier vrij uitvoerig geboekt is. Eene plaat vertoont een zevental gebogchelde menfchen; want ook het
nichtje zal wel een bogcheltje hebben, hoewel dit, daar zij
een fpionnetje uit her raam hangt , zoo niet zigtbaar is. Deze zeven gebogchelden moeten den fchrijver ieder een ver
geven ; drie voldeden in dit deel , en de anderen zeker-hal
in het volgende, aan deze taak. Die verhalen, zoo als zij
hier voorkomen , en waaruit wij tot de volgende mogen beluiten, haan met hunne perfonen of bogchels in geen nood
verband , en zijn alle van dien aard , dat zij wel door-zakelij
een' gebogchelden mensch kunnen zijn uitgedacht. Met aar
boerterijen en toefpelingen willen nu deze ver--dighen,
halen gekruid zijn ; b. v. nopens een kwikftaart , als eene
Franfche kamenier vermomd , en eene dame , die hare beleedigde deugd wist te bewaren, zonder juist een' gil te gc.
ven, die de buren bijeenriep; meiden, die er in de keuken
de Weegfchiaal op nahouden ; wollennaaifters , die Penelopé lezen, en meer vernuftigs van dezen zelfden llempel. liet
akelig verhaal van den zeldzamen booswicht Rudolf Hofner
(hier aangegeven als op waarheid gegrond) zal zeker de lezer in deze Bogchels wel het minst verwacht hebben. Voor
het overige zullen deze bogchels dezen en genen nog al
eens doen lagchen. Bij de lezing behoeft men waarlijk wei.
nig, of liever in het geheel niet, te denken. Men leest dus
de verhalen vrij fpoedlg ten einde; en die zich bij die lezing
dan verfnaakt heeft , zal met ons toeflemmen , dat het een
nog al kostbaar , tevens toch ook maar een regt beuzelachtig (haast hadden wij gefchreven bogchelachtig) en alzoo een
naar vermaak was.
,
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w A A N, JONA EN ESTIIER.

,Tuna en Esther. Twee Voorlezingen, gedaan in de Departementen Hoorn en Wognum , der Maatfchappij Tot Nut van
't Algemeen; door J OH. S A M. S W A A N, Rector der Latijn/the Scholen te Hoorn. Te Amflerdarn , bij A. Vink.
1822. In gr. 8vo, 75 Bi. f: -
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e Heer s WAAN is als voortreffelijk fchrijver in den geest
der Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen genoegzaam bekend, en deze voorlezingen toonen beide, dat hij ook als
gefchikt redenaar in de Departementen van gezegde Maat
optreden kan. Hij koos, voor deze zijne voorle--fchapij
zingen, belangwekkende en eenigermate moeijelijke en donkere
Bijbelfche gefchiedenisfen ten onderwerp ; hij behandelt dezelve fchriftmatig, met zaakkennis en welfprekendheid. De
korte eanteekeningen , die hij er achter voegt, geven redenen voor zijne gefchied- en tijdrekenkundige gisfingen , van
welke hij zich niet onthouden kou, en verdienen nadenken.
Het zedelijk doel van beide de voorlezingen is, het vertrou•
wen op de Voorzienigheid te bevorderen. Moge de uitgave
daaraan dienstbaar zijn !

Aan den Redacteur der Paderlandfche Letteroefeningen.
Mijn Heer!
e volgende teregtwijzing aan den Recenfent mijner BeD
knopte Ge/chiedenis der Nedes laud/eke

Letteren en JYetenfchappen in uw Maandwerk ben ik aan mijne eer verfchuldigd.
Zoo die Beoordeelaar de Voorrede tot het eerfie Deel
had ingezien, iou hij weten, dat het gun/the plan tot dit
werk niet uit het hoofd van den Boekver•kooper,, maar van
Prof. E I C Ii H 0 RN , te Gottingen , voornamelijk is voortgekomen ; dat ik naderhand eene vertaling daarvan in het hol
aan den Uitgever geweigerd, maar op deszelfs aan -landsch
omwerking heb op mij genomen. De onaardige-drange
trek, alsof ik de levende Schrijvers alleen behandeld had om
den Uitgever te bevoordeelen , (en daardoor , gelijk de Recenfent zekerlijk bedoelt , ook mi)zelven) vervalt van zelve, wanneer men Hechts het oorfpronkelijke Hoogduit/che opftel inziet: men zal zien , dat ook daarin reeds de levende
Schrijvers voorkomen.
ik heb de eer met achting te zijn
Uw dienstes, Dienaar
N. G. VAN KAMPEN.

BOEKBESCHOUWING.
Lccrreclenen, door J. J. S C ii o L T n N, in leven Predikant te Ilaarlem. Te Jimfierdam, bi `V. Brave. 1222.
In gr. 8vo. 251 Bl. f2-:-:
Met diepen weemoed ontvingen wij deze leerredenen,
daar wij den waardigen S C n o L T E N gekend hebben in
zijne groote waarde , en weten, hoezeer hij beantwoord
heeft aan de hooge verwachting, die men al aanflonds
bij het eindigen van zijne akadenmifche fludiën van hein
had opgevat, en welk een fieraad hij was in de Christelijke Kerk , die hij door mond en pen verdedigde, en
door leer en wandel fiichttc. Onze aandoening werd bij
het lezen dezer redevoeringen gedurig vernieuwd , door
onze levendige overtuiging, dat hij tenen uitftekenden rang
verdiende onder die teeraren, welke bijzonder werken
kunnen op Benen. befchaafden kring, en die het ware,
echte , heiligende Evangelie kennen , en voor verfland en
hart 'op eene eenvoudige, welfprekende en treffende wij
weten voor te dragen. Slechts enkele zoogenoemde-ze
gelegenheidsleerredenen van hem zagen bij 's plans le.
ven liet licht; zij behaalden den verdienden lof, alhoewel
men eene, in fommiger oog, te groote eenvormigheid ,
en het ontbreken van genoegzame fchriftuitlegging, in
dezelve opmerkte. -Wij zelve, hein meer dan eenmaal
hebbende hoorgin prediken, meenden ook, dat hij mis
wat al te dikwerf den tekst als enkel motto nam,-fchien
en, hoe voortreffelijk dat model ook zij, zich misfçhien
wat al te veel in zijne predikwijze naar den beroemden
r, n r N ri n R n vormde. De waardige man, wien ook
zoodanige aanmerkingen ter oore kwamen , was niet ernst
bedacht , een' bundel leerredenen , bij voorkeur in zijne
nu laatlto gemeente gehouden, in het licht te geven; en
op zijn flerfbed beval hij eenen zijner waardfle vrienden
de uitvoering van dit zijn voornemen aan, hem Geni e
N
noni^rrsca-t. 1823. NO. 5.
zij-
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zijner leerredenen ter hand flellende; nu niet meer om rekenfchap te geven van zijnen prediktrant , maar eeni ;lijk
om daarmede nog na zijnen dood nut te doen. Deze
vriend, de Heer E. M. D 0 R P E R , zocht een voortref
tiental uit voor het publiek, waarvan wij dc onder-felijk
willen opgeven: i) Blijde hoop op gunllige wen--werpn
ding bij duistere vooruitzigten. Ps. LXXVI: 5, 6. 2) De
,

M11es faas in zijn' nederigen

oor/prong, edele gaven en verhevene
laces fchappt voorge/leld. JE s. XI: i—s. 3) De vestiging
van het Godsrijk op aarde. MA T T H. XXVIII. 16-20.
4) De zekerheid van ons geloof aan dc leer des Christendoms. J o. XVII: 7-10. 5) De kracht der Goddelijke
genade in de bekeering van Saulus. H A N D. IX: 1-9.
6) De grootheid der Goddeljke liefde in de bevestiging
van Saulus , door ecne nieuwe ver fch fining verheerl&kt.
1-TAND. IX : Io-16 . 7) De invading van Saulus in
dc Ipostólifche bediening. H A N D. IX: 17-22. 8) Het
?roots en verhevene van 7ezns in de befchouwing van zijnen doorl J o. XIV: 18-24. 9) De gelijkheid des doods
,net den faap eene troostvolle en leerzame waarheid. Lu r..
VIII: 52k'. io) Hoc weldadig en vertroostend het licht
is, hetwelk des Heeren Nachtmaal over onzen dood ver O P EN B. I: i 8a. Hoezeer ons de teruggchoudene opftellen niet bekend zijn , had de uitgever niet wel
gelukkiger keuze kunnen doen; daar , door de nu gegevene, 's mans predikwijze niet alleen genoegzaam gehand
tegen bovengemelde berisping, maar ook Wage--haldis
doeg alles hier te aandoenlijker treffen zal , naarmate men
telkens voelt, dat de Leeraar aanhoudend met de gedacir
te aan den dood werkzaam was.
Wij danken den uitgever voor dit voortreffelijk aandenken aan den waardigen man, ons gefchonken , en voor
de korte, maar waardige herinneringen aan 's mans waarde en zijnen te vroegen dood. Wij bevelen deze leerredenen, die de man van kunde en finaal: onder de uitziiuntendíle zal rangfchikken , ter lezing en herlezing ,
en vooral ter beoefening aan. Moge de Nederlandfche
Hervormde Kerk de nagedachtenis van den voortrefelij-

f^rreidt

.

ken

LEERREDENEN.

179

ken S C II o L T E N bewaren, vele zoodanige Leeraren
zien vormen en optreden , en zich dan ook langer in derzelver bezit kunnen verblijden !

!lulde aan CIIItYSOSTOMUS, door ASSUERUS
D 0 I j E R , fl. L. M., Phil. Dr. en Leeraar bij de
Doopsgezinden te Zwolle. IIde Stukje. Te Zwolle, bij
H. A. Doijer. In gr. 8vo. XII en 205 Til. f i - IG -:

N

adat de Eerw. D o IJ E R zijnen lezer , in het eerfte
Rukje , met c.tz R vs 0 s T o M u s, met deszelfs geest , manier van wel,fprekendheid, en eenigzins ook met zijne
godsdienilige denkwijze had bekend gemaakt., deelt hij ons ,
in dit tweede , nog vier Horniliën mede , benevens eene
bloemlezing uit dien Kerkvader. en eene Leerrede in deszelfs manier. Wij betuigen hem daarvoor onzen dank.
De litteratuur der Kerkvaders wordt, over 't algemeen,
bij de Protestanten , in 't bijzonder in ons vaderland , te
veel verzuimd. Hoeveel daaruit te halen zij , zie men uit
de Noten op F E N E L o N's Gefprekken over de Welfprekend/2eid van den doorkundigen s C II R A N T. De Griek
Kerkvaders munten daaromtrent echter verre uit bo--fche
ven de Latijnfche (A U c u S T I N u s misfchjen uitgezonderd.) Geleerdheid, vernuft, welfprekendheid brengt hem
nader bij de groote Modellen; hoewel die eenvoudige ,
verhevene fmaak , welke de Griekfche Redenaars uit de
Eeltwen van PERIICLES en DEM0STHENES kenichetst , hun ontbreekt. De .4ziatifche , weelderige trant is
meer doorgedrongen. Men veegelijke flechts de beelden,
met Bene zoo fpaarzame hand in DEM O ST H ENES gezaaid , met den ruimen overvloed daarvan in c II R y s o ST o rr u s. Nogtans kan men wel zien , dat laatstgemelde
Kerkvader den Vorst der Griekfche Redenaren heeft gelezen en beftudeerd. Er heerscht acne zekere overeen
beiden misfchien gedeeltelijk ook wel aan-komstufchen
overeenkomst van karakter toe te fchrijven ;) zekere gemoedelijke ernst , vuur , kracht, en onbewimpelde aan Ndrang,
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drang , bij de toehoorders gebezigd. Althans de Homiliên van C II R Y S 0 S T 0 n3 U S verfchillen zeer van onze
gewone kerkelijke leerredenen. Bij hem is noch de bij
ons gewone inleiding; noch die verdeeling zijner Hol't'e ,
welke wijlen de beroemde ic i s T zoo allernuttigst keurde
in elke redevoering, en zelfs ongaarne miste in de oude
Modellen; noch , eindelijk, de toepasfing , welke de groote BoRGER,die cHRYSOSToMus,deoverigeIierkvaders en de klas) fche Redenaars zoo goed kende , mede als overtollig afkeurde, daar zij in de redevoering
moest worden gevlochten. Gelijk de Vertaler te regt aan
duidt ook liet woord Horniliën reeds Gene meer -merkt,
gemeenzaamheid aan, dan de redevoeringen der-der
Volksredenaars, die meer betoog zijn; terwijl de Kerkva
als 't ware met hunne toehoorders in gefprek tre--ders
den ,hun vragen doen, en die zelve beantwoorden. Deze
gemeenzaamheid gaat wel eens zoo verre, dat zij ons een'
glimlach afdwingt, b. v. op bl. ao van dit fbukje : ,,Maar ik
„ bic}de u , toch opmerkzaam te willen zijn, en geene onoplettende Toehoorders. Waarom zeggen wij dat ? Ter„ wijl wij de Heilige Schrift voor u verklaren , wendt
giflieden uwe oogen van ons af, en vestigt die op dc
lichten, en op hem, die dezelve ontfleekt. Welk een
bewijs van traagheid en onoplettendheid , dat gij ons
„ uwe opmerzaamheid onttrekt , en op hem alleen acht
geeft ! Ook ik ontfleke een licht voor U, een licht ,
„ gefchept uit de Heilige Schrift , en op onze tonge brandt
„ de lampe der leering. Dat licht is toch beter en heer,, lijker dan liet aardfche," enz. Deze plaats hebben wij
te liever overgenomen , omdat zij ons den aard van fommige beelden onzes Kerkvaders zal doen kennen. Zulke
als deze kunnen , naar ons gevoel, den toets van den
goeden finaak moeijelijk door(Iaan , ten zij er in de
inrigting of denkwijze der Gemeente Bene bijzondere aanleiding toe wierd gevonden. Nog eene geheele
poos redeneert de Kerkvader over dit heenwenden van
het gelaat zijner hoorders naar den lampi5ntfteker. Te
meermalen verzoekt hij hun , hunne oplettendheid te verdub„
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dubbelen, b. v. op bl. 76 met de volgende gelijkenis :
„ liet zoude toch onbetamelijk zijn , terwijl ik de aarde
„ opdelvc en zoo veel arbeids alleen doe, dat gijlieden,
„ terwijl gij het goud zonder moeite ziet liggen , nog„ tans al die winst achteloos zoudt voorbijloopen." Oolc
de geestelijke Redenaar werd destijds niet handgeklap
toegejuicht; en zelfs de gellrenbe , ootmoedige C H R Yso s TO nt u s keurde dit bewijs van goedkeuring geenszins
af. Doch slaan wij kortelijk liet ooi op de vier Redevoeringen, elk in 't bijzonder.
De eerfle Homilie loopt over de onderfeheidene foorten van dienstbaarheid die door de zonde in de wereld
gekomen is; die dc vrouw onder den man, den man onder zijnen broeder, de volken onder Ileeríchappijen, de
kinderen onder hunne ouders heeft gebragt.
De tweede Homilie een vervolg der eerftc , regtvaardigt de Godheid wegens het flraffen der naenfchen voor dc
zonde onzer eer(Ie Ouderen. Geen zweem hier van het
kuntlige Sjstema der lateren . over werkverbond , val
van het geheel. menschdoin , als in A D A ni begrepen ,
crffchuld, toerekening , enz. De zaak is deze: De nakomelingen lijden eensdeels door de natuurlijke gevolgen
der zonde , dewijl zij zelve gezondigd hebben , zoo wel
als hunne ouders , en anderdeels , indien zij tot de deugd
zijn teruggekeerd, bevrijden zij zich van de dienstbaar
Dit toont hij in dezelfde voorbeelden, die wij zoo-heid.
even hebben opgenoemd. Hierbij ontmoeten wijde vreemde verklaring van i Cor. VII: 21. Indien bij vrij kunt
worden , gebruik dat liever; d. i. blaf liever in de dienst
om des te meer de voortreffelijkheid der vrij -barheid,
hid, zelfs, in de raagt van anderen, te leeren kennen,
Ten bewijze , dat ook de Overheden op den deugdzamen
geese raagt hebben , haalt hij de drie jongelingen in den
wirigen oven ten bewijze aan, en , als een fraai , dat godsvrucht ook de vrees voor de dieren overwinnen tan,
v A N t ë t. in den leeuwenkuil. Ten derde: c it t: I S T U S.
heeft ons , in plaats van de verlorene goederen , veel
grootere beloofd , namelijk de hemelfiche heerlijkheid.
PlotN3
,
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Plotfflijk geeft hier c x R vs o S T 0 M u s aan zijne rede
eene andere wending: „ Zullen wij ook eens die zalige
„ femme hooren ? Dat durf ik u geenszins verzekeren.
„ Want men ziet onder ons eene al te groote verachting
„ der Armen." En daarop hangt hij een tafereel op van
den toefland der Armoede in het toenmalige JJntioclié ,
waarvan men zich naauwelijks een denkbeeld kan maken ,
zelfs al herinneren wij ons het hongerjaar 1817. „ De
„ armen overvielen de lieden des avonds met geweld,
„ vloekten, weeklaagden, en riepen en jammerden des
„ avonds in de dikfle duisternis; terwijl de welgeflelden
„ daarbinnen zoo onverfchillig bleven , alsof zij niet de
„ flemine van een' mensch , maar het gehuil van een' ra„ zenden hond hoorden." Deze plaats bewijst niet veel
voor de Christelijke milddadigheid der Jlntiochiérs , noch
voor de armenïnrigtingen in het latere Romein/the Rijk.
De derde Homilie, over Gal. II: ii, zoekt op eene
zinrijke wijze , zonder nadeel voor P i: T P, u s af P A UL us , het gefchil tusichen beiden daardoor -te vereffenen , dat P A U L u s , volgens affpraak en in overeenftern.
ming met PETE US, dezen zou hebben berispt, en dàardoor eene flerkere drangreden aan de Joodschgezinde Christenen zou hebben aan de hand gedaan , dat zij, door het
gezag van PAUL us en het flilzwijgen van PETE US,
van de wettigheid hunner Evangel//c/ic vrijheid zouden
overtuigd worden. Si non è vero , P ben trovcato. Wij
voor ons hechten nog al aan de natuurl.ijkfle opvatting ,
dat P E T R U S een oogenblik van menfchenvrees gehad
hebbe, waarvan hem P A U LUS teruggebragt heeft. In
de vierde Eeuw befchouwde men de Apostelen reeds te
zeer als onzondige, onfeilbare menfchen, ook dáhir, waar
lien de Geest der waarheid niet bepaaldelijk leidde.
De vierde Homilie , op E U T It 0 P I u s, over Pred.
I: 2, is ook door den Heer en Mr. W 1 L LE nz BI L-n E R n Ij K vertaald in de Mnemofyne , VIIIIIe D. bl.
229-244. Het komt ons voor, dat de laatfl:e, over 't
algemeen , letterlijker en dus naauwkeuriger , die van den
eeres. n o ij E R daarentegen vrijer, losfer en vloeijeuder
is.
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is. Men vergelijke , in zoo verre zulks gaan kan zonder
het oorfpronkelijke. D o IJ E R : „ Maagden , vrouwen ,
„ mannen , gij hebt uwe woningen en uwe bezigheden
„ verlaten, en zijt allen herwaarts gekomen , om de ellende
„ der menfchelijke natuur en de plotfelijke verandering van
alle aardfche grootheid in hare naaktheid te aanfchouwen.
„ Hoe blonk niet vóór weinige dagen dit geblankette aan„ gezipt ! Maar zoo is alle heerlijkheid , welke op gie„ righeid en onregt gebouwd is. Haast verkrijgt zij rimpels, en wordt affchuwelijk. Het ongeluk, aan eens
fpons gelijk , neemt al dat vergankelijk blanketfeI, alle
die valfche aanlokkelijkheden weg." -- B IL D È k D' Ij i:
„ De maagden zijn nit hare kameren , de vrouwen uit
„ hare huishoudens , en de mannen uit de ledig gewor„ dene markten en ftraten bijeengevloeid , om de menfche„ lijke natuur ten toets te zien brengen, de wisfelvallig„ heid der wareldfche zaken ontbloten , en het valsch ge„ blankette gelaat van den welvaart , dat nog gisteren en
„ eergisteren zoo aanlokkelijk zag (want dus is de wel
vaart, die uit de begeerlijkheden fpruit , aflchuwelijker-„
„ dan eenige verrimpelde best) zich als niet een fpons
„ de befinccrfels en verwen te zien afwisfchen."
Debloemlezing ,doorn oIjrR uit cHRYsOSTOa1uS
vergaderd, heeft zekerlijk vele fchoone, treflende plaatfen, inzonderheid over cle heilzame Ilrekkins van het Geweten, waarop de Vertaler dan ook in zijne -4clnmerkïngen bijzonder oplettend gemaakt heeft. Doch ook in
andere plaatsen wordt de beeldentaal tot ongepaste ver
misbruikt , gelijk is de lange plaats , tot in-gelijkn
bijzonderheden uitgewerkt, (bl. I29) waar de Kerk onder het beeld van een groot Gasthais wordt voorgefteld.
Daarop volgen de genoemde danmerkingen des Overzetters , even als die achter het eerlte Plukje grootendeels
over leerílellige punten loopende. Zoo fpreckt hij over,
de Oorbiecht , welke blijkbaar ten tijde van c x Ir Y s o s.
T 0 M U S nog niet aanwezig was ; en daarna over cie
Verciienfien veen C H RI s T u s. De Eerw. n o I? L ic laat
zich over dit , in de Christelijke Kerk zoo algemeen aan•
geN4
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genomen, leerftuk op Gene wijze uit , die wij geenszins
billijken kunnen. Hadde hij onbewimpeld verklaard, die
leer niet te kunnen aannemen , (niet omdat dezelve niet
in C 11 R Y S 0 S T 0 M U S flaat, want dat bewijst hieromtrent niets , maar omdat hij dezelve voor onbijbclsch hield)
uien zou hein dit niet ten kwade kunnen duiden , fchoon
neen misfchien de gelegenheid minder gepast zou kunnen
vinden. Doch hij beftraft , op eerre meer of min onverdraagzame wijze , die Leeraars , welke dit gevoelen voor(laan, en verwondert zich , „ hoe Leeraars in c Iu R i s, T v s Kerk het durven 1vaggen , die leer in de harten der
goede gemeente zoo gedurig en met zoo veel ernst en
„ nadruk uit te fforten ," (bI. 184.) Hij vindt die leer
„ gevaarlijk." De algemeene aanneming derzelve, nogtans, in Protestantfche landen , waar zij Hechts door eelt
klein getal Disfenters ontkend wordt , bewijst , dat dit
gevaar zoo dringend niet is. Dc vrijheid van denken ,
die wij ons zelve gunnen, moeten wij ook onbekrompen
en zonder terughouding aan anderen laten genieten. --Ten flotte wordt , als proeve eener navolging des Kerkva
eerre korte Leerrede (over Luc. XX: 35, 36.) iil-ders,
den finaak van c Il it r s o s T o ni u s medegedeeld.

.flanmerkingen voor Ongeleerden over de Profetifelae Boe
Ouden herbands , door A. B R I N K , in lepel-kends
Predikant te Leeuwarden; na deszelfs dood iiitgcgeveij
door P. K. n It o U WE it, Predikant te ,Youre. Ife
Stuk. , oël, Obbadja, Nahum, Habakuk, ,bona,
limos, Hozea en jefaia. Te Leeuwarden, b ij J. W.
Brouwer. 1821. In gr. Sva. XIS en 365 BI. f 3 - : -:

O ffchoon, in het wijlen
voorberigt van liet eerflc flut je der
den zeer kundigen Leeraar
A.
Aanmerkingen van
dat
dezelve
aangekondigd
was
,
T, R IN R over het O. V. ,
langzaam zouden uitkomen , hadden wij echter niet ver
dat die langzaamheid zoo groot zou zijn , dat er-wacht,
tusfchen liet eerlle iluItje; in 1815 uitgekomen, en het
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onderhavige ftuk zes jaren verloopen zouden. Ilet tweede hokje kwam in hetzelfde jaar uit ; Let derde , of laat
boeken des 0. V.. twee jaren-ftcoverdihkung
later , in 1817 ; en federt verliepen er vier jaren , eer dit
werk vervolgd werd. IIoe lang zal liet wel duren , eer
liet geheele werk uitkoine? Er blijven nog vele Profeten
en al de gcfchiedltundigc boeken over waarmede ook
hog wel zes jaren bij de uitgaaf zouden kunnen verloopen. Wij zijn in geenen deele voor overhaasting. Dan,
'iet werk is, in gefchriftc, geheel gereed, en liet is van
Benen overledenen. Daarenboven, de vereerders der groote verdientten van den Eerw. B P I N It verminderen intusfcllen door den dood. Veler hoogachting verílaauwt
ook door den tijd , en er komen andere werken over- deli.
Bijbel uit, die dat werk, bij fommigen althans, verdringen kunnen. \Vij raden dus , uit hoofde van het belang
zelve, hetwelk wij in dat werk ítellen, den Eerw. I3 It o U.
w E it, om niet het nog uit te gevene den noodigen fpoecí
te maken.
Dan , ter zake ! In dit í1uk , hetwelk ons eerst laat is
ter hand gefield, hebben wij acht verfeliillende Profeten,
in Gene orde , van de gewone afgaande, voorgefteld, dewijl dc verílandige man , zoo veel mogelijk, de tijdsorde
volgen wilde. Vooraf gaat Bene beknopte en zeer oor
inleiding, waarin, al hetgeen de profetifche-delkunig
íchriften des 0. V. in liet algemeen betreft , duidelijk en
geleidelijk ontvouwd wordt. Dan volgen de aanmerkingen over de Profeten , op den titel vermeld, overeenkon3l}ig de orde , waarin zij daar opgegeven (taan ; waarom
dient opgemerkt te worden , dat de Schrijver , vol-tren
19 , eerst die Profeten heeft willen behandelen,-gensbl.
wier leeftijd minder bekend is, en waaromtrent men slechts
Benige bisfingen kan maken , en dan overgaan tot de zoodanigen, waarvan Iaen, met meerdere of mindere zeker
tijd , waarin zij geleefd hebben , in (laat is te-heid,u
bepalen.
Bij de behandeling van iederen Profeet wordt begonnen
met hetgeen over zijn' perfoon, zijn' leeftijd en zijn geschrift
N5

I13U

A. BRINK

fchrift is op te merken , en voorts al het hoofdzakelïjke, dat tot opheldering van denzelven dienen kan, behandeld. Alles wordt in afzonderlijke afdeelingen voor
als bij de poëtifche fchriften gedaan was;-gedran,v
en dit bevordert uitnemend het gemakkelijk en nuttig gebruik van het werk. Bijzonder heeft ons, in dit opzigt,
bevallen de behandeling van den Profeet Jefaia, welke,
natuurlijk , de uitvoerig[le zijn moest. Niets van hetgeen, tot regt verftand en eene nuttige lezing van den_
zelven, moet onder het oog gehouden worden, is overgeílagen , en alles wordt in de gefchiktíle orde voorgefield. Daar door die wijze vele plaatfen bij gelegenheid
worden bijgebragt en verklaard, heeft men dikwijls moeite , om dezelve te zoeken en te vingen : dan , dit onvermijdelijk ongemak zal, vertrouwen wij, door een register der plaatfen , bij de afwerking van al de Profeten ,
weggeruimd worden , even als bij het vorige Plukje voor
al de poëtifche boeken gefchied is.
Het lust ons, ter aanprijzing van dit gewigtig flak,
een gedeelte aan te halen uit het begin van de 1615 §, alwaar eenige voorzeggingen , welke op de dagen van het
N. V. worden toegepast, nader onderzocht worden:
„ Geen Profeet is zoo beroemd, wegens zijne voorfpellingen aangaande den Mesfias en zijn rijk , als jefaia. Met
dat al is dit onderzoek moeijelijk; men vindt hier toch
voorftellingen , die menigwerf zeer duister en zoo inge.
weven in andere gebeurtenisfen zijn, dat zij naauwelijks,
van elkander kunnen onderfcheiden worden. Vanhier,
dat fommigen de Mesfiaanfche voorfpellingen geheel weg verklaren en op andere tijden toepasfelijk maken. Anderen, om bewijzen van hunne regtzinnigheid te geven ,
pasfeb Incest alle plaatfen op den Mcsfias en zijne regering toe; ja zelfs gaat hun ijver wel eens zoo verre, dat
zij anderen hiernaar afmeten , en de minfle afwijking te
dezen aanzien als ketterij veroordeelen. Dit laatfle heeft
vooral veel nadeel toegebragt , daar men niet zelden tot
laffe overbrengingen de toevlugt nemen moest, en gewrongene verklaringen voor den dag brengen. Meer ge.
fc luk t
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fchikt is het, onzes bedenkers , te hellen , dat in de
profetifche fchriften fomtijds uitflappen voorkomen , waar
wij altijd het verband niet vatten; zoodat niet zel--van
den, van hetgeen kort daarna aanf'aande is , ongevoelig
een overgang gefchiedt tot hetgeen op verderen leeftijd
betrekkelijk is." — Even zoo voorzigtig en gematigd
fpreekt de Schrijver van de aanhalingen in het N. V. uit
het Oude. In het geheel Ilraalt, ook in dit gedeelte,
een opgeklaard verftand en welwikkend oordeel door; zoog
dat wij niet alleen voor ongeleerden , maar ook voor hen,
die hun werk van de Bijbelftudie maken moeten, de Aan
waardigen B R F N K als eene allerbe--merkingvad
langrijkfle bijdrage beCchouwen ter uitlegging van de fehriften des O. V.

Praktisch Ttdfchrift voor de Geneeskunde , in al haren
omvang, uit de nieu5;'Jle buitenlandfiche T jdfcliriften ,
uit oorfpronkelijke Bijdragen van Nederland/che Geneeskundigen en uit eigene [Vaarnemingen, inzonderheid ook ten dienjle van jonge Jut/en en van Heelmeesters ten platten lande verzameld door A. 1\r 0 L L, Doctor in de Geneeskunde, praktiferend Stadsgeneesheer te
Nijmegen en Lid van de onderfcheidene geleerde Genoot
V A N E L n 1 K, Doctor in de Gcnees--fchapen,C.
en Verloskunde, praktiferezad Stadsgeneesheer te Njmegen , Lid van het ílmferdamsch Genoot/chap ter bevordering der Heelkunde. IJle ,stuk. Te Gorinchem, bij
J. Noorduyn. iSai. In gar. Svo. Ven SS Bi. f : - iS -:
e breede titel van dit nieuw geneeskundig Tijdfchrift
toont genoegzaam aan , wat men van hetzelve te wachten
hebbe , en wij mogen er met genoegen bijvoegen, de inhoud van dit eerfle auk voldoet allezins aan die verwacl ting. Na ecne inleiding , waarin het nut en de (trekking
van geneeskundige tijdtcliriften , In 't algemeen , wat na
wordt toegelicht , vinden wi; cent reeks van nee^a-der
mina
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min of neer uitgebreide verhandelingen , of waarnemingen , gedeeltelijk overgenomen, doch allen door de kun
Redacteurs bearbeid, welke allen lezenswaardig zijn,-dige
en velen bijzondere behartiging verdienen. Reeds liet eer
over de witte, pijnlijke zwelling bij kraamvrou--fteink:
wen, van Dr. V A N E L D I K, levert- ons eerre zeer oor
dier kwaal , waarvan de kentee--delkunigbfchow
kenen en de loop inzonderheid zeer duidelijk befehrcven
worden. De tweede verhandeling : over wormen en wormziekten, van Dr. nz 0 L L , bevat menige fcherpzinnige aan
wormtijm en liet ontffaan der wormen.-merkingovht
Wij kunnen 't den Schrijver echter niet toegeven, dat
het zuur hier zulk eene bijzondere rol fpeelt; ook komt
ons zijne voorfielling van de gisting niet zeer juist voor.
De waarneming eener belangrijke en gelukkig hcrJlelde
opium vergiftiging bevestigt het nut van den azijn in dergelijke gevallen. De aanmerkingen wegens het afzetten
van ledematen, door den beroemden nI u R s I N NA, betreffen vooral liet al te roekeloos aanwenden dier kunst
juiste beoordeeling harer noodzakelijk--bewrkingd
heid, welke even moeijelijk als belangrijk is. In hetgene
beide de Redacteurs vervolgens over de bloedzuigers mededeelen , vonden wij vooral opmerkelijk de waarnemingen van ri u N Z bi A N N omtrent de wijze , waarop zij zuigen. De verloskundige waarnemingen over de blindheid,
als voorbode der hevig/le fluipen, en over eerre verlosfing,
-

welke tusfclaen den tweeden en derden dag na den dood
der vrouw plaats had, zijn lezenswaardig. IIet kind was
dood en reeds tot verrotting overgegaan, en werd, op
den gemelden tijd , bij de vrouw gevonden , zoodat de
verlosfing hier door de krachten der Natuur gefchied was.
Het verhaal eener vergiftiging vara vier men/dien (loor
sinctura cant harideim toont ons de gewone uitwcrkfelen
en het nut eener doelmatige behandeling. Onder de korte
berigten en uittrekfels trof ons , onder anderen , dat over
het blaauwzuur, waarvan wij insgelijks eerre nicer doelmatige bereiding weníchcn. Ook wij hebben het tot eerre
zeer hooge dolis , zonder eenige uitwerking. hoegenaamd ,
Woe..
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toegediend. --- liet tweede flut: van dit belangrijk Tijd.
fcllrift is ons nog niet toegekomen.

herhandelingen uit liet gebied der Genees- en Heelkunde,
verzameld en medegedeeld door ti. s. ti IJ MA N S. Ifs
Deel. Te Rotterdam, bij J. IIendriklen. (Zonder jaar.
tal.) Ill gr. Svo. 363 .Ijl. f 3- 12

Te refit meent de verzamelaar dezer Verhandelingen
onder de middelen tot bevordering van eerie rationele Geneeskunst ook de verfpreiding van monographicn te mogen tellen , waarom hij dan door verzameling en mede
laatfee gefchriften van dien aard beproeven-delingr
wilde, dezelve meer algemeen onder zijne landgenooten
bekend te maken. Wij ontvangen hier het ecrile deel dier
verzameling, en fchorten dus vooralsnog ons oordeel
over deze onderneming op , alleenlijk aanmerkende , dat
de keuze der ftukken ons voorkomt niet altijd even gelukkig te zijn uitgevallen , vooral dan niet , als het den
verzamelaar , gelijk hij zelf beweert, om de bevordering
der zuivere praktifche Geneeskunst te doen is. Wij voor
ons zien ten minflc niet, dat de therapie der ziekten van
hart en milt iets bij de hier medegedeelde monographié^r
gewonnen nebbe; terwijl A B E R C 0 I B It I ;'s willekeurige verwerping der onderfcheiding van apoplexia fang uinca en ferofa , voor welke zoo wel de ervaring als
liet gezag van zoo vele groote mannen pleiten , en hetgeen hij, overecnkomflig dit zijn gevoelen , van de behandeling zelve zegt, ons voorkomt op erne dier gewaagde flellingen te berusten , welke , welverre van aan dc
kunst voordeelig te zijn , haar veeleer fchaden en belemmeren moeten. Intusfchen erkennen wij gaarne het vele
goede en voortreffelijke dezer Verhandelingen , vooral als
bijdragen tot de bijzondere pathologie. Wij wenfchen den
verzamelaar lust en tijd om zijnen arbeid voort te zetten ,
en twijfelen niet , of Bene meerdere oefening zal hem
meer neet liet Nederlandsch taalirigen bekend , vreemde
woordvoetingen en uitdrukkingen doen vermijden.
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Over den invloed van den door kunst voortgebragten Uitflag in zekere Ziekten, in eeneva Brief van E D w A R n
j r, N N ER aan C. H. PARRY. Uit het Engcisch. Te
Rotterdam, bij J. IIendrikfen. I822. In gr. Svo, 76

E

enige losfe waarnemingen over den invloed van door
braakwijnílcenzalf verwekten uitflag, zietdaar den inhoud
van dit boeksken , hetwelk wij wenschten , dat niet in
onze taal ovcrgebragt ware. Gefchriften toch als dit zijn
alleen gefchikt tot aanprijzing cener grove , verf'andelooze empirie, van welke onze vaderlandfche Geneeskunst
nog altijd is verwijderd gebleven. Vergeefs zochten wij
overeenkomst in die bonte rij von ziekten , welke door dit
middel, als door eene panactie, zouden verdreven zijn;
vergeefs algemeene indicatién, door welke de Geneesheer
in 't gebruik van hetzelve konde befluurd worden. Wij
floten liet boekje, en dachten aan B A. C o N's uitfpraak :
Ilitga experientia naera palpatio est , et homines potius

/Iupefacit , quam informat.
Gcfchiedkuradig Overzigt der Staatsomwenteling van Spanje, van de eer/le uitharfling des op/lands in den fare
iSo8 tot aan de ontbinding der Cortes. Uit de Hoog
hertaling van het Spaansch Oorfpronkelke-dr.itfche
T 0 R E N 0 , ldatflen Prefident der Cor
Graaf
van den
1820. Te ilmflcrdam , bij J. C. van Kesteren.-tesin
1821. Ira gr. 8vo. T/I en 139 Bl. f 1-4.-:

V V lj moesten dit werk reeds vroeger aangekondigd hebben ; echter komt ons geen tijdflip daartoe gunfliger voor,
dan liet tegenwoordige, nu aller ooges op Spanje gerigt
zijn , Hetwelk , als Bene Eter van de eerfie grootte onder
dc Corlflitutionele Staten , door buitenlandfclie , ten decle
verafgelegene Hoven voor hunne Regtbank geroepen
wordt ,
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wordt , omdat het zich heeft durven verftouten , de vrijheid des volks te herftellen , de Ingziifttie af te fchalfen
de monniken te breidelen, de drukpers uit hare banden
te ont[laan, en het koninklijk gezag binnen de palen der
wet te omfchrijven. In de negentiende Eeuw wordt dit
eenen geheel onafhankelijken, door de Natuur zelve bijkans afgczondcrden Staat tot eene misdaad gerekend ; terwijl die zelfde Staat niemand anders zijne gevoelens opdringt, en zich alleen met inwendige verbeteringen bezig
houdt. Doch die zelfde vreemde Ministers nemen , oni
hun anders onverklaarbaar , onverfclioonlijk en bijkans befpottelijk gedrag goed te maken , tot de wapens van leugen en laster de toevlugt (*). Zij zeggen , dat Gene factie, Bene partij, eene , acobijsaen- Club het wettige bezag
heeft verrast en verkracht; -dat oproerige Soldaten daartoe hare middelen , en de handlangers waren, om zulks
ten uitvoer te brengen; dat de Natie het oude Desp>
rismies terugwenscht , en onderdrukt wordt; dat Rege.
ringloosheid aan de orde van den dag is, enz. Offchoon,
dit alles eens toegeftaan zijnde , een vreemde Minister
daarom nog even min rept zou hebben, de Spaanfche Omwenteling openlijk af te keuren en te beflrafl'en,
als b. v. een Koning van Spárije zou gehad hebben, om
de Rus/i/che Omwentelingen van 1689, 1 7 2 7, 1 73o,
1740, 1741 en 1762 (gedeeltelijk ook door Soldaten bewerkt) als 't ware in den ban te doen; zoo is het toch
van belang , van de valschheid dier aantijgingen te doen
blijken , en te toonen , dat de Natie, niet het leger als
zoodanig , in 182o even zoo wel de Conflitutie van 1812
herheld, als den tegenwoordig regerenden Conflitutionelen
Koning in i8o8 op den troon gezet heeft. Dit nu wordt,
met ongemeene kracht, bondigheid, zaakrijkheid en bedaardheid, gedaan in het voor ons liggende werkje. Hetzei(*) Zie de gedenkwaardige antwoorden van den Staats
D E s. M I G u a L op de Not<a's der vreemde Mi -dienar
waarbij dezelve onbewimpeld „ een zamenweeffel-nister,
van leugen en laster" genoemd worden.
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zelve is (hoewel in het norfironl.clijl:c niet als zoodanig
op den titel vermeld) van den Grave T 0 r. r NO , ccfl
uitdelend lid der Cortes, zoo wel van 1S10 als van i8eo,
en eenmaal derzelver Prefident ; oenen man , die , volgens
dc nieuwspapieren , bekend slaat als een aanhanger der
gematigde liberale partij , en die bij meniclien , die nog
oenige . waarde aan liet zoogenaamde adellijke bloed hechten , althans als Grazif geene verdenking zal wekken ,
dat hij tot de Sansczilottes, tot het janhagél , behoort.
De Graaf -r o r. t N o begint met den (laat van Spanje
in rSc8 af te fchetfen. De fchandelijke kuiperijen en listen van Fran /rik , de gevangenneming des Konings , en
het voorfchrift cener nieuwe Staatsregeling , hadden de
gemoederen opgewonden. F E it D 1 N A N D DE VII had
(gedwongen , maar toch fchande boven gevaar kiezende)
zijne Regten op de Spaanfche Kroon afgetlaan. Dc fiere
volksgeest weigerde dit te bekrachtigen , en flond overal
op. Toeti vormden zich , in ieder gewest van Spanje ,
afzonderlijke ,?tar-ita's , die Spas je , ons zoo te fprcken ,
in een Bondgenootfchap Veranderden. Doch deze, die
elk voor zichzelve den vijand moesten tegenhouden , ver.
eenigden zich , kort daar#za , tot eetke algemeene _V unta ;
deze fleldc een Regentfchap in, en dit riep , in 18 i o, de
Cortes des Iioningrijks bij elkander. Het is -vaar, deze
Cortes zijt- geheel iets anders dan de oude Cortes van
155isaje , de overal zeer verfehilden , niet alleen in Ar•ragon , in Castili n, in Navarra , maar ook in die zelfde
gewesten, op onderfcheidene tijdvakken , hier in drie , daar
in vier Kamers (of Banken) verdeeld waren , waar nu
het rept des opjiands , dan een f ustitia erkend werd , elders weder geen Adel of Geestelijkheid in de Cortes ver fchencn , (die te voren zitting en flem in dezelve hadden)
maar wel dc Steden , aristokratiscls vertegenwoordigd.
Doch , zoo dit een verwijt tegen het tegenwoordige Spanje en deszclfs Cofr/litrItie is , dan kunnen de Ministers
van liet Ileilige herbond het morgen ook ons als eerre
misdaad aam•ekenen , dat wij in 1313 , uit hoofde der
groote gebreken van ons onue Staats - Stadhouderlykc i;ciiunr,
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Huur , aan eerie gematigde Conflitutionele Monarchij de
voorkeur hebben gegeven. De gevallen (laan , in dit op
zigt, gelijk. De Franfchen hadden bij ons, gelijk in
.Spafije , het land overheerd ; het Vorflel ijle Huis was
buiten het land; het Volk Rond op s en de vijand woerd
verdreven ; in beide landen kwamen de Vorsten terug,
en de oude Staatsregeling des lands werd, als onhoudbaar cn gebrekkig , afgefehaft. Doch , welk een onder
onzen Koning en F E R D I N A N D! De-bchidtuslen
eerde haast zich, om, op een hein aangeboden ontwerp ,
een' Con/litutionelen troon te doen oprigten , en vers
klaart , dien niet onvoorwaardelijk te willen beklimmen.
T E Ii D I N A N D , daarentegen , doet hen , die voor hens
getreden, in zijn afzijn het land bevrijd en in goede orde herheld hebben, en hem nu de voorwaarden zijner eigene herftelling , waarvoor hij niets gedaan heeft, aanbieden , in den kerker werpen of bannen. En omdat hij dit
nu gedaan heeft , opgeruid door fnoode Ministers , daar
is nu deze Conllitucie onwettig ? En blijft zij het nog,-om
wanneer het geheele Volk haar eenparig heeft herteld,
flechts voorgegaan en aangemoedigd door de brave ver
g ers des Vaderlands? Heeft dan het Volk in Ezrro•-dei
pa nergens Regten, en dc Koningen alleen alle? Is eerre
Natie, die de tegenovergetlelde leer belijdt, misdadig,
en moet zij buiten de gemeenfchap der andere worden
gefloten? Maar men kan toch niet vergen, dat alle Natin den Regeringsvorm van liet 1Iof der Cza ars , of dien
van de Kanfelarij van Oostenrijk, als den hunnen zullen aan.
nemen; en met even veel regt konden de 1\iinisters der
Heilige Bondgenooten van Engeland de llerfftelling van
de grondbeginfelen der S T U A R T S en van het willekeurige gezag eifchen , -- indien zij f echts durfden.
Ilet voor ons liggende werk bewijst, volledig en bondig, dat de Staatsregeling van 1812 , thans in werking,
door wettig gekozene Volksvertegenwoordigers vervaardigd, wettig aangenomen , afgekondigd , reeds in 1813'
en 1814 algemeen aangenomen, en daarom (uit de ondervinding harer doelmatigheid voor Spn; c) in i8 o
0
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zoo zeer teruggewenscht is. •-- Doch , men vindt in die
Staatsregeling zelve misfchien regeringloove, onrustbarende, den Vrede der andere Staten ondermijnende begin leien? Ook deze vraag onderzoekt T 0 R E N 0, en de
ílotfom is : dat de ftelling van de Souvereiniteit des Volks
zóó moet worden verftaan , dat het Volk geen eigendom
van den Vorst is ; dat het niet , als eene kudde fchapen ,
van den eenen Beheerfcher aan den anderen , voor een
jaargeld of andere voordeelen , (zoo als FE R D I N A ND
aan N A P O L E O N gedaan had) mag worden afgeftaan ; en
in dien zin hecrscht de Souvereiniteit des Volks ook in
Engeland , in Nederland, in Zweden en Noorwegen , in
alle niet despoticke Staten; -- dat de oprigting eener eerfte Kamer (der Pairs), hoe verkieslijk ook elders, in
Spanje zulks minder is, uit hoofde van de onkunde, de
trotschheid en de vooroordeelen der Spaanfche Grandes.
Minder klemmend is de verdediging , door T O R E N 0 ,
van het uitluiten der Ministers uit de Volksvertegenwoordiging , en het verbod der wederverkiezing van denzelfden
Afgevaardigde in de Cortes. Tot het eerfte gaf het wantrouwen, destijds tegen de Regering heerfchende, aanleiding: doch dit kan wel gelegenheid geven tot erne fpcciale befchikking, maar mag nooit invloed hebben op de
Grondwet, dle volmaakte verflandhouding tusfchen de
twee hooge Regeringsmagten moet vooronderl't ellen. Het
tweede was een gevolg , het zij van onberadene zucht om
belangeloosheid ten toon te fpreiden , het zij van vrees
voor miskenning; doch het is onbegrijpelijk, dat een der•
gelijke misflap der Franfche Conflituérende . Vergadering
(van 1789--1792) de Spaanfche niet wijzer gemaakt
heeft. Ook deze hield het voor noodzakelijk, hare leden
bij de vernieuwing der Vergadering te doen voorbijgaan.
En wat was het gevolg ? De heillooze Wetgevende Ver gadering, en de omverrewerping van den troon en der
maatíchappelijke orde te gader. Wat was daarentegen
liet gevolg in Spanje? Onze Schrijver zegt het zelf. De
verkiezing (door den invloed der Geestelijkheid en der
weleer bevoorregte Standen) van een aantal vijanden der
be-
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beflaande orde van zaken , die niet ophielden tegen dezelve te woelen, en eindelijk, niet behulp van E L I o en
andere onwaardige raadslieden van F D Ik D I N A N D, in
Mei 1814 het Despot/sinus hertlelden. To 1, EN 0 zelf
ziet dit beklagelijke gevolg dezer fchijnbaar populaire,
doch wezenlijk voor het Volk verderfelijke bepaling in
(bl. 8i , 82.) IIet ware te wenfchen , dat dezelve bij eene
volgende herziening der Staatsregeling (maar vooral nu
niet, op den last des vreemdelinge) veranderd en verbeterd wierd. Een ander hoofdpunt geeft althans aan de
vrome Ministers in Frankrijk, die der Conflitutie den
val gezworen hebben , geene reden tot klagen. I4et is
de uitfluitende handhaving van den Roomfchen eerdienst.
Wij mogen hopen , dat Spanje genoeg verlicht zal zijn ,
om die eens eenparig te herroepen. S 0 L 0 N gaf ook
Hechts de beste wetten , die de Atheners toen verdragen konden.
Maar, hoe vele fchoone , menschlievende , waarlijk
verrasfende wetten hebben wij daarentegen niet aan die
eerf'ce Cortes te danken ! De bepaling der vrijheid van
drukpers ; de affchaíhng der leenregten (vooral in Spanje zoo drukkend) ; die der Inquifitie , waarvoor alléén
de Cortes de plegtige dankzegging van geheel Europa
hadden verdiend ; de vermindering der monniken , die
de beste fappen van den Staat uitzogen ; de Regtbank
door gezworenen (in ons land zekerlijk betwistbaar ,maar
niet bij eene zoo jammerlijke Regtspleging als te voren
in Spanje plaats had); de onafhankelijkheid der Regters;
de veiligheid der perConen en eigendommen ; de openlijke houding van de zittingen der Cortes , enz. zie daar
de vruchten hunner beraadslagingen. Reeds was de Confcutie, betuigt T 0 R L N 0 , in het geheele land in werkin g ,toen F E rt D I N AN D, of zijne raadslieden, dezelve,
in 1814 ,door militair geweld omverre wierp , waartegen
zich in Europa niemand verzette. De toerland, waartoe Spanje door dien rampzaligen flap is vervallen, wordt
door onzen Schrijver flechts even aangeflipt, maar uitvooi ig behandeld door V E N T U R I N I in zijne onlangs
door
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door ons beoordeelde C ef:/?/c(Ic,ris vaan Spanje van 1312
tot 120.
Vii wen chcn van harte , dat T o a E N 0'S klein , maar
zaakrijk boekje vele lezers zal vinden , en hen , die nog
op twee gedachten hinken , waar het dc vrijheid cn onaf
Europa geldt , van de regtvaardighcid-hankelijdv
der zaak van Spanje zal overtuigen. Immers , wij moeten
ons niet met cenc ijdele gerustheid vleíjen. Zoo Spanje
bezwijkt, dan is liet niet de onafhankelijkheid des vasten
lands van Europa gedaan : een NE T T ER NI C 11 , N L SSE Lit ODE en a ERNST OR F F Zijn meesters over betzelve; de Staten van den tweeden rang hangen enkel van
hunne barmhartigheid af, en liet heeft hun Hechts C nen
wenk , éjn. woord te kosten , om de vrijheid van druk
openbare behandeling van zaken in de Staats -pers,d
overal te doen vernietigen , gelijk zij-vergadinz.
het nu reeds in Be fieren en misfchien in Lhurtemberg beproefd hebben. Dan kruipt Europa allengs naar de Middcleeuwen terug , en wordt een vreedzaam , gerust Chiira
onder die groote Mandarijnen. Zegeviert , daarentegen,
Spanje, zoo is onze vrijheid van (preken en fchrijven
ja onze befchaving, misfchien voor Eeuwen, gered. Well.
Nederlander vooral zou dan niet hartelijke gebeden voor
hunne zaak nitftorten — niet tot den o o n van den I Ici-ligen L 0 D n w r1 K , dien wij niet kennen , maar tot dien
van MOZES, van GIDLON, van SAMUëL, en valt
de liaccabceli
-

I3oeT en , out111per1zeene Gefchicdeiris , in vieren
worpen door J. V 0 N nI fl L L r r. , na deszelfs dood u itgegeven Gloor dcszelfs Broeder J. c. n1 ii L r, r It. Naar
den derden drt.r uit het Hoogduitsch vertaald, met
B('voeg felon en llantecL'e gingen , door- N. C. VA n' K A DIP E N. Ilde Deel. De ?Middeleeuwen. Te haar/em, hij de
Erven F. Bohn. 182i. In gr. avo. 634 131. f q - iS -:
r
0o zag dan ook liet tweede deel van dit voortreW:lijk
werk
-
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werk reeds bij ons het licht , toen wij , in liet begin Iles
vorigen jaars , liet eerfile met zeer grooten en den nicest
verdienden lof hebben aangemeld ; en welligt was ook
het derde en laat(te deel reeds ter perfe , toen ons dit
tweede ter hand kwam. Wij vertrouwen voor het minst,
dat liet werk op die wijze bij onze landgenooten zal ontvangen zijn , dat niets de fpoedige uitgave konde vertragen. Het is naa^Iwclijks noodig , te verzekeren , dat op
dezelfde beknopte , onderhoudende , nienschkundige en
echt wijsgeeri e wijze ook liet dorre, donkere en verwar
tijdvak der middeleeuwen is bearbeid, als in het vc--de
rige zoo zeer onze goedkeuring wegdroeg , en dat niemand , zonder het voortreffelijkst nut , ook hier dit handboek, ter herinnering aan dc gefehiedenis en het leiden
zijner inzigten en opmerkzaamheid, zal gebruiken. De
voortreffelijkheid van liet oorfpronkelijke voor den Duit
wordt voor den Nederlandfchen lezer nog vermeer--fcher
derd door den arbeid van den Heer VA N K A DT P E W ,
wien wij voor meer dan &&ne tcregtwiizing en meer of
thin uitvoerige aanteekening grooten dank veríchuldigd
zijn. 's Mans vriend , de Hoogleeraar iI A ni A K E It
heeft ons mede verpligt , door dat gedeelte, hetwelk de
ge(chiedenis der Oosterfche , vooral der MM1oIlatnmedaaniche
volken betreft , te herzien , en liet leveren van eelie en
andere gewigtige aantekening ten dezen.
Van de belangrijke aanteekeningen des vertalers zij de
volgende, Spanje , of liever de Mooren in dat rijk betreffende, ter proeve : „ De befchaving en welvaart is
in Mohamitacrlaanfche landen misfchicn nergens tot die
hoogte gerezen, als in Spc'raje, gedurende en eenigea
tijd na liet bewind der Khalifen uit het huis van o Mi AY A II. Maar nergens was ook hunne verdraagzaam
grootei. Zij achtten (gelijk ook hunne tijdgenoo--heid
ten uit den huize A B B A s) d e Christenen , derzelver letterkundigen en geleerden , en onderhielden drukke han
niet Ronfantinopel. Vandaar ongeniccne-delsbtrking
welvaart, vooral in liet zuiden, langs den Gtu dolluivir,
in het oude Bctica. De landbouw bloeide daar zeer , cii
0 3vued-
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voedde rijkelijk de talrijke bewoners , die gedeeltelijk tit
flfrika, gedeeltelijk uit het Oosten , tot Perzic toe,
zich in dat fchoone land kwamen neérzetten. Men kweekte daar katoen, rijst, fuiker, gember en bananen, en
vond er paarlen, alle thans O. of W. Indiíche goederen;
Iaen vervaardigde wollen goederen en zijden (loffen, en
had zeer goede mijnwerken , gelijk bij de Ouden. De
weelde beantwoordde aan deze welvaart. De groote Mos
Cordova rustte op 300 zuilen van albast, mar--kevan
mer of jaspis , had 24 vergulde of gebeeldhouwde deuren; men brandde daarin 's nachts 4700 lampen. In het
paleis van A D A R R A C II MA N III te Zebra telde men
1200 zuilen en eene ongeloofelijke verkwisting van boud,
zilver en kostbaarheden ; hij onderhield een' Harem van
6300 vrouwen, maar had ook een inkomen van meer dan
6o millioenen guldens. De geleerdheid was er zeer in
eere, en het flrabilche Spanje heeft verfchcidene groote
mannen in dat vak voortgebragt; zelfs Christen-vorflen
lieten, in weerwil van het vcrichil in Godsdienst, hunne
zonen dáár opvoeden, om kundigheden te bekomen, die
men elders in Europa miste. De omgang niet de Europeérs deed meerdere vrijheid van het vrouwelijk gcflacht
ontftaan , en vandaar een edele, onbekrompene Ridder
welke met die der Christenen wedijverde. Dezen-gest,
hadden op het einde van dit tijdperk in Spanje hunnen
grootífen , hunnen onvergelijkelijker held R O D R I G o
DI A Z DE B I V A R, bijgenaamd cie Gd, het onderwerp
van zoo vele heldenliederen en van een Spaansch en
Fransch treurfpel, waarvan het laatl}e door geheel Europa bekend is, en, gelijk de held zelf, eenmaal de
eere genoot, dat alles , wat fchoon was, naar hem genoemd werd. C'est beau comme le Cid. Deze held , bij
zijn' Monareh wegens zijne vrijmoedigheid in ongenade
gevallen , verovert het Koningrijk l"alencia niet Benige
vrijwilligers op de Muzelmannen , en — geeft liet zijn'
Koning ten gefchenke."
Van den Hoogleeraar n A MA It It It deden wij de volgende aanmerking mede, bij het gezegde van niii L LE It ,
dat
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dat dc naam Barbar, zoon der woest ijn, oorfpronkclijk
Oostersch was, en tot roem ftrekte , omdat zij de lieden
verfmaadden : „ Bar, zoon, en bar, vast land, (vandaar
bar of woest land) zijn twee woorden , het cerite Syrisch ,
het tweede Arabisch; dus kan 1\I ii L L E RR 's denkbeeld
geen fleck houden; althans de Arabieren kunnen zich
dien naam niet gegeven hebben. Nergens vindt men den
naam van Barbaren bij de Oosterlingen , maar wel bij.
de Grieken in een' hoogen ouderdom , zelfs bij H O _M Eiz u s. Barbar (Perzisch tegenover) kan beteekend heb
de lieden van den overkant, aan de Grieken door-ben:
de Klein - .Aziaten , en aan dezen wederkeerig gegeven.
De Perzifche taal is toch overoud , en klimt waarfchijnlijk tot de kindschheid der wereld op. — Berbers noemen
de Arabieren tegenwoordig de bewoners der Noordkust
van Afrika (de Barbaresken)."
Van den ftijl en de fchrijfivijze van het werk zelve gaven wij bij het eerfte deel eene proeve ; plaatsgebrek doet
er ons thans ons van onthouden , hoewel wij het (lot van
het iSde boek, zijnde het (lot van dit deel: Dc zonder
Rijk, enz.-tingfelasrwdi-vnhetDufc
daartoe reeds hadden uitgekipt. Met moeite onthouden
wij onzen lezer dit belangrijk overzigt ; dan , het bellaat
neren bladzijden, en geheel het werk is bijzonder beIangrijk.
.

C. MU S ON 1 I RU F 1, Philofophi StoTci, Reliquiae et Apoph.
thegmata ; cum Annotatione edidit j. V E N H U 1 ZE N PEE R LIC A M P , Conrector Gymnafli Harle^nenfis.

(Vervolg en fot van bl. 171.)
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&A+ioaváv pus 4 oro(pías. Hier wordt door
de kracht van 4xmm ivoS aangetoond , en door

PEERLKAMP

bewijsplaatfen Uit PLATO , X E N OP II O N en adderen ge ftaafd. Hij had er bij kunnen voegen M u s ON I us zelven ,
p. 183. x7^un7ao i Aovs kxmStvous (waar verkeerdelijk gedrukt
is xy li) , ook P L A T o, de Rep. I. p. 347. Edit. Step/i.
04
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ó zw ^vzc ura0^vc, upteuv, welke laatfte plaats nog opmcrkeljker wordt door liet bijgevoegde zw 'ovrs.
P. 2&' 9. en ^pcQarTG,^v Worden getoond woorden te
zijn , die eene diepe verachting beteekenen, IViisfchien ware
liet gepaster geweest, aldaar wat minder over de woorden en
iets over de daad zelve te fpreken; in allen gevallQ zijn ons
de aangehaalde bewijsplaatfen welkom.
Ibid. M u s o Iv l u s had gezegd, dat foinmige menfchen
voor fmaad houden, wat geen fmand is voor de genen , die
het ondergaan; zoo als gefcholden, geflagen of befpogen te
worden , waarvan toch he gelagen worden liet ergste is ;
maar, gaat hij voort , p;s aè o'rE ájo xpiv, oii?E vj3ptswxóv F,^ovpv, dit toQnen de Lacedemonsfche kinderen
P E E R L K A Al P
wil hier voor
ovlezen Fyef , of de woorden xt?yxl
invullen. Het laacfie kome ons liet waarfchijnlijkfte voor , en
wij houden liet voor eene gelukkige gisting.
P. ego. I-Iier Rond , in eene bedorvene plaats , v^ áfx Tov
3piY7-oQ x'Ta ^Eï enz. Op deze, in het verband onverliaanba-

.

re ,

woorden hadden JACOBS, G EE L, en naderhand PEE R L-

s Ant P zelf, hunne krachten vergeefs beproefd; maar s CH OW
heeft , uic een zijner handfchrifcen , eene lezing voQrtgehaald
die de eenige ware fchijnt,. namelijk vy aix, 4AA' ^ SEx vo i ^
7c"
v apw"vTG avT1 T8 enz.
In dit zelfde hgofciluk zegt in U S ON U s, dat er iq vroegere tijden veel mannen bellaan hadden, die allerlei beleecjiging verdroegen, terwijl fonimigen van hen met de tong gelasterd , anderen aan hun ligchaam mishandeld werden, xal
of re &JCVVxw€voos 1pxv^vxt Tovs 7rA oiíTE rZAM
In margine Generiano (laat oxívovrxs.

. pó,rov Mbvrx5.
Waarom PEE E L K

A in P deze lezing of gisting verzwegen
heeft, begrijpen wij niet; de woorden oir ov enz. tooren dnide!ijk, dat in be vorige eenige bepaalde foort van
wraak bedoeld is, die men in het enkele á^cvvcctcFvou; niet
vindt; want 0avxt is daar zonder eenige kracht en bijna
lam. \Vij voor ons nemen gemelde kantlezing gretiglijk aan,
en zetten eene komma achter vvz^ce'vcvS, terwijl dan
hier beceekent bij den regter aanklagen. Voor g^eMóvzxy
wordt doh nog gelezen i,rE^eA86v7xs , dat misfchien ce ver
-kiezns
boven liet andere.
P. 303. M u s o NI u s redeneert over de ballingfcllap , en
bewijst , dat zij geen onheil is : zoo veel mannen hadden ze
gedtuIdig ondergaan , en er zelfs voordeel uit getrokken s
T ti E-
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TDEMISTOCLES, AIO van Syractife, CLEAP,CIIUS,
D I 00 E NES

en anderen. Na deze optelling roept hij uit :

xàz 4t SE{ T?' 7r0%A?G À€yfly. G ES N E R wilde voor T,AAà
lezen grxaarà, en P EE R L K A M P gist zcrávza orsX ?ic. Waarom hier eenige verandering noodig is , zien wij niet. Het is
het Latijnfche verkorte quid uzulta ? en men zou vele voorbeelden uit de Griekfche redenaars kunnen aanhalen, die de
vulgata bij r u s o NI v s bevestigen. Op dezelfde wijze,
Ms bier , [laat bij D E at o S T x. ady. Zeszotlz. Ti uv T1 a s? A'x
)€7oz Trg; p. 31I. oiq barí3E5 F.uxpàc 7r6vwv. Hier ontdekt
II EE R L It A al P het ongerijmde in de ftelling , en herfielt gelukkig den zin, door Kzxpx'r in gxzpxl te veranderen.
P. 314. 'Av i vw óvrz rorsïv. Met dezen gebrekkigen vplzin
begint een nieuw hoofdhuk. Allervernuftigst dunkt ons de
gisting van P E E R L It A ai P, dat deze woorden het opfchrift
bevatten , en dat er gelezen moet worden : kvw8vv6v rz
Dit is regt in den geest der opfchriften, en de verandering
draagt, in hare eenvoudigheid, het kenmerk der waarheid.
P. 316- ETV(Po ► yevópeevoo x l iczr ux . In deze woorden
fchuilt, zonder twijfel, eenig bederf, en men zou lust tot
gisfen hebben , hadde niet P E E R L It A ar P, buitengemeen ge.
lokkig , al r^vas in avrsprd veranderd, en deze verbetering,
door een kort , maar voldingend betoog , gellaafd.
P. 317. P E E R L R A M P toont door voorbeelden, dat r$ Fsi
of xahw"s 's ,ez verzwegen is. Hij heeft hierdoor te meer dienst
gedaan, omdat s cu ow deze plaats voor bedorven gehouden
hoeft.
P. 319, '43z orc ps cpuga. Het is zonderling , dat vroegere Geleerden deze woorden nagenoeg ongemoeid gelaten
hebben; en wie, die het verband inziet, twijfelt nog, of
men met ra E R L it A ai P zou mogen lezen: empz; trsp8gI3i
nPetca 2
P. 325. D'I U SON I u s fpr€ekt over het voedfel , en over
het bekende voorfchrift, dat men luchtige f'pijs moet nemen,
zal de ziel helder blijven; daarna, volgen de woorden xzodrep
`iip^xAeíTw 40x07 A€yowsz, ov'rwS cav° yq 4slpy 1vxr coQlwzdzis xa2

ápfry

.

NIE

uw L A N D hebben over deze plaats gehandeld , en hun

WESSELING, UEYNE , WITTENBACH en.

kwam nagenoeg hierop neer, dat men lezen-neuitfprak
Doch P E E R L I{Aai P
haalt eene plaats van E u s E s r u s bij , waar, in de Praep.
Eyazig. B. VIII. laatlie Hoofdfl. , [laat ; arii ii `Hpdxhciro;

moest:

4t Go0w7dT%l xall LGpisfl .

Os

oua
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ic ro cxaSrov acrv, ov /i .pvxa coW?uTN xzc ápi^.

Hij wil dus bij Bz Us 0 N SV S alleen av in ov veranderen. liet
is waar, deze handelwijs is eenvoudig; maar, hoe vernuftig
ook pE E R L K A M P het denkbeeld van verdedigt , de zin
is toch flram , en wij voor ons kunnen moeijelijk gelooven ,
dat dit de regte lezing is. Daarenboven is liet bekend , uit
hetgeen WESSEL . Oper. Crit. Tom. III. p. 4z, TI E Y N.
Op. Acad. Vol. III. p. 97. en W Y T TEN B. Bibl. Crit. part.
VII. p. 140. zeggen, dat de fpreuk van H E R A e L I T u s, door
de geheele oudheid heen, meestal aangeteekend (laat : a'6s1
,yvx^ aoC^a -&TN xril &Øç,; maar het woord a'uN, als minder
bekend aan de kopisten , heeft de meeste verbastering ouder.
gaan, en er is nu eens áGzN of kvy' van gemaakt; dan we.
der fchijnt men, tot opheldering, op den kant gefchreven te
hebben ZNp^ : geene plaats toont dit duidelijker, dan die van
P L U T A R C H U S, in Rorn. p. 36. A. ab-r.N yup 4iuy)
icpi5n, xaó' HpcíxAe^v.
v. Wij vreezen dus , dat P EE R L IC A as P
aan de woorden van EUSEBIus,die ook aan WESSELING
niet onbekend waren, een' zwakken fleun beeft, en dat het
beter is , de vulgata ruiterlijk op te geven, dan ze te wringen, of door eene hoogst twijfelachtige plaats van eersen anderen Schrijver te fchragen. In het voorbijgaan merken wij
aan, dat PEE R L K AM P uit de bovengemelde plaats van,
PLUTARCHUS, en uit PoRBIIYRIUS, wel het een en
ander had kunnen bijbrengen, om liet placituw zelf op te
helderen, uit den geest der Stoicijnfche leer.
P. 331. M U s o N I U s zegt hier, dat men , bij liet gebruik.
van voedfel, op velerlei wijzen kan zondigen: xà't yàp ó
^rapagrtaíav ií in Fo•8íeuv, áuaprdwei : vervolgens kan men zich te
veel haasten, enz. De aangehaalde Griekfche woorden zijn
oogenfchijnlijk bedorven. GESNER had , in de plaats van
IS>„ op den kant zijner uitgaaf gefchreven ïy aF7. S c n o w:
wilde, volgens eenen Codex, si xp^ , en P E E R L K A M P gist :
xa yap 3 i^pa :r1^€rov FcBíwv, ií3N 4gapzdvr1. Maar wij werpen
bier tegen in, dat de plaatfing van i pa, op die wijze , wat
vreemd is, en dat de kracht, die in i zou liggen, hier ongepast fchijnt: immers is het overmatig eten de groffle der opgenoemde zonden! en, zoo wij ons niet geheel bedriegen, zou
door eenen climax moeten gevolgd worden. Wij willen
ook iets wagen. Zou men niet kunnen lezen : xxi ywp a
^rapa^ANpoGpSevoS io 9rwv kgap rdvsl ? Wanneer men nagaat, op
welke wijzen de oude kopisten verkortten, zal men misfchieu.
,

-

be-
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bevinden, dat er aldus geen geweld gepleegd wordt: de twee
participia maken eerre fierlijkheid, die in het atticisnius ligt ,
en het werkwoord drukt volkomen uit een eten

boven de verzadiging.
P. 335. XEió7mrx - expxós. PEE R L K A M P verandert het
eerfte woord in aeuzoT >Izx, en wij ítemmen geheel in net
deze vernuftige en geleerde gisfing.
Maar wij flappen van dit gedeelte onzer kritiek af. Wat
wij aan te merken hadden, is, op zijn hoogst, een verfchil
van gevoelen , en geene afkeuring ; integendeel , hoezeer ,
ook voor ons, vele plaatfen van M u s o N I us overblijven ,
die wij voor duister of bedorven houden, maar die wij hier
niet kunnen aanvoeren, erkennen wij de verdienfcen vale
PEE R L K AM?, en gelooven , dat hij over dit gedeelte zijner afgewerkte taak tevreden mag zijn.
Wat wij boven reeds zeiden , dat P E E R L IC A M P eerre uit
belezenheid toont in de Schrijvers, die de voor -gebrid
bronnen zijn voor de leer van z E N o, hiervan trek--namfte
ken wij ook nu geen enkel woord in; maar wij kunnen toch
niet ontveinzen , dat hij , in dit opzigt , onzen wensch niet
geheel voldaan heeft. Ongetwijfeld zijn er vele plaatfen,
waar hij de gezegden van M u s o N i u s behoorlijk met redenering toelicht: zoo heeft ons, onder anderen, buitengemeen
bevallen de noot op p. 304. Iq. over de Socratifche voorbeelden; maar er zijn er daarentegen zeer vele, waarbij hij Hechts
eerre menigte aanhalingen opgeeft , die in geen onderling ver
worden. WY T TE N P, A.0 Ii zeide van de noten-bandgert
van RUHNKENIUS op TXMAEUS (vita RuHNK. p.$6.)

fed etiam ut collectum his facultatibus apparatuni cum perfpicuitate, ordine ac delectu explicaret , et infigni pro; fus
et ad rem accommodata oration is elegantia ac venustate ornaret et gua/i laetifacaret. En de noten van w Y T T E N B AC If
zelven, waarom hebben zij, buiten hare geleerdheid, zoo
veel aangenaams ? Het ligt niet alleen in dien zuiveren, vloeijenden Ilijl, maar in het volle en afgetlocene in de redenering, waardoor iedere noot van belang een klein vertoog
wordt. Men mag niet eifchen , dat de uitgever van eenigen
ouden Schrijver dien grooten Geleerde op zijde uireve; maar
zijn voorbeeld mag en moet toch, al is het in de verte,
nagevolgd worden. Ons komt het voor , dat P E E R L K A M P
zijne lezers al te veel naar u r T o N, ad EP I CT., G A T AKER ad ANTON , en naar de Dlanuductio van LIPSIUS
ver_
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verwezen heeft. Hierdoor kon de Stofcijnfche leer, zoo als
zij, in den geest van as u s o N t U s , gewijzigd werd , niet
opgehelderd worden. Wij hadden , b. v. , bij liet hoofdhuk
over het fcheren van het hoofdhaar en den baard, wel eeui,
ge ophelderende aanmerking verwacht, ten minf}e meer, dan
de aanwijzing van eenige plaatfen uit E Pt CT E T U S en i. UctANus, die reeds NIEUWLAND niet over liet hoofd
gezien had. Deze en andere door P E E R L ic A TO P aange..
haalde Schrijvers waren gelijktijdig met M u s 0 N 1 U S , of
fchreven na hem. Zou men dus niet hebben kunnen tooneu,

hoe het kwam , dat de ijver van den wijsgeer zich tot een
onderwerp uitttrekte, dat beneden zijne waardigheid feheen
te zijn? Zou het uit den aard van zijne voorfchriften niet
blijken , dat hij een dergelijk gefprek te Rome gehouden heb be , waar , omftreeks dien tijd , de misduide leer val] E P Ic u a u s het mannelijke karakter der Rolseinen geheel verbasterde? Zou dus dit hoofdituk van ht U s ON i u s, en ande.
re, waarin hij over de levenswijs handelt, niet heimelijk tegen de Epicuristen gerigt zijn? (*) Zouden de Grieken eene
gladde kin wel voor zoo verachtelijk en verwijfd meer gehouden hebben , federt dat A LE X A N DE R zijne 1tilacedoni,
fche foldaten den baard deed affeheren , om den vijanden geen
greep te geven ? Dit zijn eenige vragen in het wilde , maar
vier gedeeltelijke beantwoording niet overtollig zou geweest
zijn.
Over de juiste aanwijzing van alle die plaatfen van PLATO
en anderen , welke M U s 0 N r us fchijnt nagevolgd te heb
zwijgen wij ; maar dit iiilzwijgen is erne volkomene-ben,
goedkeuring. Het zou ons te ver weg brengen, indien wij
hiervoor bewijzen aanvoerden. Wij willen alleen dit aanmerken, dat de uitgever vah eenig oud Schrijver dikwijls met
vrucht anderen kan aanhalen, die van lateren ouderdom zijn,
en dezen nagevolgd hebben: dit kan dikwijls tot opheldering
dienflig zijn; (c c E R L K At P zelf heeft dit, op vele plaat.
-

fen ,

(*) Is het niet opmerkelijk , dat MU S 0 N F U 5 , p. 176, in
een hoofdfluk, dat zoo tegen de wellustleer der Epicuristen
ingerigt is, zegt : &ózep Oii c rsroGF^g a 7i pw; xxxa v ó ^rmc 7-o;
EFa ^v. Wij twijfelen geen oogenblik, of hij heeft hier op.
die fekte gezinfpeeld , en wij meesen ons voorbeelden vair,
iets dergelijks Uit at A N. T Y it t U S te herinneren.
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.fen, met oordeel gedaan ; alleen dunkt ons, dat hij zijn
doel gemist hebbe in de noot op p. 282. M U s o N 1 U s
had de aarde de moeder en voedster der menfchen genoemd.
N1E_.uwLANn had een paar plaatfen Uit XEN0PH0N en
ARISTOTELES aangevoerd, die hetzelfde van den landbouw zeggen, en PEER L it A M P gebruikt verder eenige
woorden van D 10 C I-I R Y S OST 0 MUS, die niet veel ter za
ke doen. Waarom geen gebruik gemaakt van dezen laatflen
redenaar, Or. XII. p. 386 fq. Edit. R E i s x. , waar dit gebede denkbeeld op eene fraaije wijze uitgewerkt wordt?)
snaar liet kan ook voltrekt overtollig zijn, wanneer dit doel,
door eerre dergelijke opliapeling van geleerdheid, niet bereikt
wordt. Waaneer ik , b. v. , P L A T 0 lees , dan is het mij ,
voor het oogenblik , onverfchillig , of en hoe latere wijsgeeren en fofisten eenige plaatfen van hein overgenomen of nagevolgd hebben ; maar het is mij van belang , te weten,, uit
,welke dichters hij fours de poëtifcile kleur van zijnen geheelen hijs of van enkele gezegden ontleent. 1 Iiermede does
Len wij op eerre menigte plaatfen lilt CL E b1.E N S A L. door
PEE R L K A al P aangehaald , maar die niet altijd de denkbeelden van as u SON 1 US toelichten.
Eindelijk toont P cc R L K A as P veel geleerdheid , waar de
tekst door Gefchied- of Oudheidkunde moest opgehelderd•
worden.
P. 283. Hier redeneert P E E R L K A ai P grondig_ over het
werkwoord ica Oxt , van de fofisten gebezigd. Ter loops
waarfchuwen. wij , :dat te dezer plaatfe, in den tekst, p. I.E.
reg. B , verkeerdelijk gedrukt is Fva in plaats van Few. Ibid.
wordt getoond , wie avt Y s ON was. P. 284 handelt over
AGLAUS PSoPHIDIUS. P. 288. hier wordt de Socratifche redeneertrant fchcrpzinnig ontdekt. P. 293 maakt ons
met vele perfonen bekend , die door at U SO N 1 U's bedoeld
worden, als lijdzamen onder beleediging. P. 300 legt het
fcherp gezegde van H E R 51 0 D 0 R U S aan de Lfeziërs uit.
Eindelijk (want wij moeten de maat niet te buiten gaan)
op p. 315 wordt, op eene geleerde wijs, bewezen, dat Fis
q.0 tptu beteekent naar de wolwinkels.
In den tekst , p. 187, voert as v S ONS u s een fchoon gezegae van B ION aan : „ Gelijk wij een huis verlaten, wan.
neer de huisheer de huur niet ontvangt, en de deur weg„ neemt , liet dak opent , den put fluit , zoo verhuis ik uit
mijn ligchaain, wanfleer de natuur, die het mij ten ge„ brui.
,

-

,
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bruike gegeven heeft, mijne pogen, ooren, handen en voe„ ten onbruikbaar maakt." Hier heeft PEE R L It A M P Bene
plaats uit den dxiochtis van A E s C HI N E s bijgebragt , die
opmerkelijk is, en zijne noot, op p. 318, met meer geleerdheid fmakelijk toebereid ; maar wij misfen de eigenlijk antigtuarifche uitlegging. Indien de vergelijking door Mus oN i u s opgefrerd is, dan zal zij waarfchijnlijk uit het Rotnednfcke regt moeten begrepen worden; is zij werkelijk geheel. van B I O N, dan is eene dergelijke uitlegging niet aan
allen gevalle zot eerre kleine teregtwijzing niet-neljk;i
overbodig geweest zijn.
Wij willen Hechts nog n punt annftippen. In het begin
van het 3de hoofdt}. I B. bij PE E R LE AMP Raat :„ Eens
„ kwam een der Koningen van Syrië bij hem (want er re„ geerden toen nog Koningen in Syrië, die aan de Romeinen
„ ondergefchikt waren) en M U s 0 N I U s fprak , onder ande.
,, ren , het volgende niet hem." In welk volgend gefprek
dan• bewezen wordt, dat de beoefening der wijsbegeerte
vooral •aan eenen Koning past. Over de aangehaalde periode
nu flapt P E ER L K A M P heen. Qndertusfchen hebben wij
ons niet kunnen beletten te vragen : wie was die Koning
Is dan M u s o N I US in Syrië geweest ? of heeft hij dien
Vorst elders ontmoet ? Wij zullen , naar ons vermogen , die
vragen kortelijk trachten te beantwoorden.
Na dén dood van H k R ODE s den Grooten werd zijn rijk
onder zijne drie zonen verdeeld. Het gedeelte, aan welks
hoofd A R C HE L A U S frond, werd, kort daarna , met Syrië,
als een Romeinsch wingewest, vereenigd. Het gedeelte,
waarover P H I L I P P U S, de tweede zoon van H E R O D E S,
heersclrte, onderging, bij zijnen dood, hetzelfde lot, en het
werd mede , omflreeks 44 jaren na CH., in het Syrifche win.
gewest ingelijfd. Over deze ftreken had CALIGULA het
bewind toegel aan aan A OP. I P P A, den kleinzoon van H ER ODES, na wiens dood dat rijk aan deszelfs ZO011 A GR I P.
P A II als leen gefchonken werd. Zie jo s E P II. B. J.
L. III. C. 4. Onder V E SPA S I A N U S regeerde A N TI O•
CHUS over Commagene, ARISTOBULUS over Chaleidia,
en s o H E M u s over Emefa. Jos. B. J. L. VII. C. 27.
Hetgeen dus over de cijnsbare Vorften van- Syrië in het hoofdítuk van M U S ON I U S 'ltàat , is waar, en wij hebben gezien, welke Syrifche Koningen in het tijdperk van onzen
wijsgeer leefden; maar met wien van deze Vorflen kan hij
zich
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zich onderhouden hebben? — A N T I 0 CH U S, de Koning
van Cowmagene , werd , in het Ode jaar der regering van
, door CAESENNIUS PETUs, Land
voogd van Syrië, bij den Keizer aangeklaagd , dat hij zich aan
het Romein/the gezag wilde onttrekken , en zich met de Parthen vereelligen . A N T I O C H U S werd daarop voortvlugtig
uit zijn rijk , en gevangen naar Rome gevoerd. Hij hield
zich evenwel , op bevel van V E S P A S I A N U S , lang te Lacedemon op ; terwijl ondertusfellen zijne zonen, vernomen
hebbende, hoe gematigd de Keizer zich -gedroeg, zich nar
Rome begaven , en eerlang daar hunnen vader ontmoereden.
Zie Jos. B. J. L. VIL C. s7. Heeft iu U s ON i u s met
dezen Vorst te Lacedemon of te Rome gefproken? Het is
waar, er is wel iets in den toon, en vooral in den afloop
van het gefprek , dat tot deze gisfing aanleiding geeft;
maar zou de verhaler van hetzelve geheel uit het oog ver.
loren hebben, in welken toehand de Syrifche Vorst zich bei
vond? Zouden die fchoone regeringslesfen niet geheel ontij
geweest zijn, en zou het niet min of meer merkbaar-dig
moeten wezen, in welke omfiandigheden de Koning zich,
tijdens dit gefprek, bevond? Van dit alles vindt men in het
meergemelde hoofdituk niets; maar de rede is gerigt als tot
eenen regerenden Vorst , of eenen Prins , die voor den troon
befemd is. Het laattie befluiten wij hieruit: M U s o N I u s
zegt, (p. 152) dat de menfchen over regt en onregt oneenig
zijn uit onkunde; zoo zij hierover even goed onderrigt Waren, als over zwart en wit, koud en warm , enz. zou daaromtrent even zelden, als over deze laatfte, tweedragt outftaan: „ Gij zijt niet geheel vrij van die onkunde, geloof
ik (zegt bij), en daarom behoort gij u op die wetenfchap
„ toe te leggen, dewijl het eenen Koning, boven alle ande.
„ ren, betaamt, het regt te kennen." Hoe groot de ppnvía
van eenen Stoïcijn ook mogt wezen, wij kunnen niet voor
dat M u s 0 N I u s deze taal zou toegevoegd heb -ouderftln,
aan eenig regerend Vorst, veel minder aan den voort-ben
mishandelden A N T O C H U S . De perfoon, voor-vlugtien
wielt deze lesfen nuttig konden zijn, was, naar onze mee
, AGRIPPA de Tweede. Toen zijn vader den geest gaf ,-nig
bevond hij zich te Rome. Zie jo s. Ant. Jud. L. XIX. C.
9. Volgens het verhaal van dezen Gefchiedfchrijver, was
VESPASIANUS

toen zeventien jaren oud , rpsoSgevo;
KAauhíw K^cíoxpc _(opgevoed wordende bij den Keizer

A G R I P P A de Jonge

nàpa

CLAtr.

208 C. MUsoNt1 RUFT
CL A U D TIJ S .) Zou misfchien MU S 0 N I US zelf, onder liet
toezigt van den Keizer, de opvoeder van den jongen Prins
geweest zijn ? IIet dunkt ons , in alien gevalle , hoogstw aarfchijnïijk, dat hij het gefprek met dezen gevoerd hebbe : en, zoo Iaen dit mag aannemen , behoeft men niet meer
niet NI E U W L A N D (Dist. p. Io.) te twijfelen , of ;vi u s o1vlus onder AUCuSTus, dar onder TIBER.IUS geboren
Zij, Indien hij zelfs in het eerfte jaar der regering van den
laatflen geboren ware, zou hij fechts iets meer dan 30 jaren
oud geweest zijn, toen hij dit onderwijs gaf: voorzeker
nog geen ouderdom, om op zulk een' beflisfenden toon als
wijsgeer te fpreken !
Wij geven het hier nedergefchrevene niet als eene onwederlegbare waarheid. IIet fproot uit geene betweterij voort;
maar uit den lust, om eene kleine bijdrage te leveren , ter
juistere bepaling van den leeftijd van al U S 0 N I U S. I-Iadde
de Heer P E E R L it A m P dit onderwerp niet voorbijgezien ,
wij .boudeil ons verzekerd , dat hij iets beters , misfchien iets
zekerders , zou geleverd hebben.
Wij vergeven hein gaarne een uur pijn en moeite , die hij ons
veroorzaakt heeft. Het zijn niet zoo zeer eenige min of neer
zintiorende drukfeilen, die in den Gviekfchen tekst ingefiopen
zijn; maar her is de noodlottige pagina i8o, die wij bedoelen.
Bij het lezen derzelve werden wij door twee geheel onverItaanbare plaatfen opgehouden. In de noten vonden wij niets ,
wij namen alle hulpmiddelen van uitlegging, en (zullen wij
het bekennen?) reeds van verbetering of aanvulling bij de
hand , toen wij , wat laat, op de gedachte kwamen, om den
tekst met S T 0 B A E U S te vergelijken ; en zie 1 op reg. 2. waren overgelagen de woorden; acl gee iyS ro,róvev ^rpós &vvprfxv, en op reg. 7. van ond. de woorden: xxi
a .4 Ta xác Tw inca 7^S 1I/7Ç.
TGv O. W, g gyros &gx

De Latinrteit van den Meer PEE R L K A DI P vinden wij zui-

ver, eenvoudig en aangenaam : voorzeker geene geringe aanbeveling in een boek van dezen aard !
Eene naauwkeurig.er aanwijzing der drukfeilen, vooral eerie
aanwijzing der noten met nommers, en bovenal een register,
zouden ons welkom geweest zijn.
En nu leggen wij de pen neder. IIoe veel tegenfpraak de
Heer PEER L K AM P ook in deze beoordeeling van zijn verdienf}elijk werk ondervonden ]lebbe , houde hij zich evenwel
volkomen overtuigd, dat wij zijne kundigheden hoog waarde-
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deren ; dat hij , in ons oog , een' ,gewigtigen dienst ran de lette.
ren bewezen heeft, en dat wij Iluarlerz geluk wenfchen met
eersen Rector die , bij het gemoedelijk waarnemen zijner
ambtsbezigheden , door de vruchten zijner eigene ledige
uren , liet vak der oude ítudiën helpt uitbreiden , en der
Haarlemfche fchole luister bijzet.
Reize naar Bengalen , en Terrgreize naar Europa , van J AC 0 Ii tf A A F N E R, volgens deszelf nagelatene papieren uit
C. M. H A A F N E R. .I[Ict Platen. Te !ltnJler--gevndor
dam, Lij j. van der IIey. 1822. In gr. 8vo. X'VV/ en 415
Bl. f s- IS-:

%Vij vinden hier eindelijk liet Piot der reisverhalen van eenen
roan , van wien ook wel , als van u i. V s s ES , kan worden.
gezegd : „ dat hij vele menfehen , lieden en zeden gezien
heeft." Nog onlangs gaf zijn Zoon het begin dier reisverhalen uit, waarvan hij zelf bij zijn leven dc ontmoetingen op
de Oostkust van Indostan en op Ceylon had in het licht gegeven. Zoo vele vreemde avonturen , als eerstgenoemde
werk , bevat dit deel niet ; liet loopt meest over n,A A F NE n's
(of 11 A : Iv E R's) verblijf in Bengalen , nadat hij op eens ,
door fchurkachtige beambten, zijn vermogen, en door een'
rijken Mesties, een' juweelhandelaar, zijne geliefde verloren
had , welke met genen was doorgegaan , waarna hij , .op goed
geluk af, de reis naar Calcutta ondernam, na te Tranquebar
voor den post van Ondermeester bij de Deenfche Zendelingen, te Madras voor dien van Boekhouder van den Equipagiemeester bedankt te hebben , en een' zwaren form te heb,
ben doorgedaan. Na in Bengalen bijkans tot wanhoop gebragt te zijn door gebrek aan beftaan , werd hij onverwacht.
uit den nood geholpen door eenen Engelfchen inwoner van
Calcutta , den Heer F o w it it , die leem met zeldzame edelmoedigheid behandelde, en eindelijk zelfs deel gaf in zijnen
ongemeen voordeeligen juweelhandel. Tot bevordering van
denzelven deed II A A V N E R nu eerie reis , den Ganges op ,
naar CJintfura, en geeft daarna de Gefchiedenis van Benga.
len , vooral deszclfs bemagtiging door de Engel/eisen , de befchrijving der voornaam(le plaatfen (langs den gebeden Garages), het luchtgellel, de voortbrengt een, den handel, den
Caries, de Dlyt,'aolegie der lnliencri omtrent dien droom (en
ook
h
iw_ m3EsCIL J323. n0. c.
,
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ook omtrent andere punten) , de flad Calcutta , de Sunderbunds, of zandige , boschrijke eilanden aan den mond der
hoofdrivier, enz. Wij vinden hier in een beknopt beítek
nog al veel bij elkander, waartoe men anders de uitgebreide
en kostbare werken der Britten moet naflaan. H A A F N E R
is en blijft altijd de vriend der flindoes en de vijand der Engelfchezi , het laatfie misfchien niet meer regt dan het eerlie :
want , hoewel hij door hunne plunderzncht op liet Schier
veel geleden heeft, had hij daarentegen , in den akelig_-eiland
lien toefland , alles aan den edelmoedigen F 0 w it E, een'
geheel onverpligter. , kiefchen weldoener , die zelfs zijn vriend
werd , te danken , en kon dus onpartijdig zijn ; doch voor
de Hindoes werd hij misfchien wel een weinig vooringenomen door zijne genegenheid voor Bene fchoone lad//eke Bayadere. Hoe het zij , hij tracht vergeefs hunne ongerijmde ,
gedrogtelijke fabelleer voor te fprcl,en; hij kan zelfs niet na
hun affchuwelijk gebruik van begraving in den Ga;a--laten,
ges, waardoor bijna pestziekten ontftaan, hoogelijk af te
keuren (bi. i4, 143). Uit het gebed zelve der hammen,
't welk IiAAFNER mededeelt, (bl. 2io) blijkt, dat zij
meer Pantheisten op de wijze van s r t N o z A of s c it E LT. t N c , dan zuivere Theisten zijn , gelijk ri A A F N E R daaruit zoekt te bewijzen; en die zelfde Beam/ur n verbergen
zorgvuldig voor het volk de betere leer hunner oude Shasters (,Veda's of Poerandms) , om hetzelve met bijgeloovigheden van allerlei aard te overladen. De fabelverhalen , ook in dit
boek medegedeeld, dragen bijkans alle den Rempel der ongerijmdheld aan het voorhoofd, b. v. dat wegens Kopielo (bl. 231)
en, zoo het zinnebeelden van hoogere waarheden moeten zijn,
mogen wij die wel naauwelijks kenbare Carricaturen dier
beelden noemen. Moesten nu, met de verbastering van den
Godsdienst , ook de zeden niet Hechter worden? Het is ge
partijdig, dit bederf, een natuurlijk gevolg van den-weldig
loop der zaken , niet Ti A t1 F 51E R (bl. 207) aan den invloed
der buitenlanclfche , ook Christelijke , veroveraars toe te fchrijven. Alleen moedeloosheid en lafhartigheid mag daarvan he
gevolg zijn geweest ; maar die toornelooze wellust en dat
moorddadige bijgeloof, waarvan de verbranding der weduwen
en de opoffering der boetelingen ander de wielen van den
zwarten Afgod te Jagernat ílechts ftalen opleveren, zijn toch
wel geen gevolg 'van invloed der buitenlanders , maar uit den
.uurrel , uit den geest van den lateren bedorven' God;d cast
on t-
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ontfproten. Onbillijk is daarom ook de haat van onzen Rei.
ziger tegen de Christen - Zendelingen, die zekerlijk (althans
de Protestantfche) door de edelfie en belangeloosfte oogmerken gedreven worden , hoewel het hun wel &ns aan menschkunde ontbreekt. Doch (laan, onzes inziens , de Doopsgezinde (Baptiste) Zendelingen den regten weg in, door eerst
fchoJeu voor do eerjte kundigheden ten behoeve der jonge
Hindoes op te rigten, waarin deze onderwijs bekomen, zon.
der dat men hun het Christendom opdringt. Maar natuurlijk
moeten toch deze eerfte beginfelen der Europefche befchaving
voordeelig werken op de ziel van den knaap, dien men van
ter zijde wel eenige Christelijke denkbeelden zal weten bij
te brengen. En wie zou zich niet hartelijk verheugen, bij
meer dan ioo milloenen menfchen de aanbidding van God in
geest en waarheid, en de dienst van den Gekruisten, de af•
zigtige, wreede en zedelooze monfters te zien verdringen,
voor welke men zich nog aan den Ganges en aan de Nerbudda ter neèr werpt
Na twee jaren bij den I-leer F o w tt E te hebben doorgebragt,
werd is A A F NE it, zoo het fchij ut door onaangenaamheden, welke deze Heer om zijnentwil met zijne eigeue.bloedverwanten had,
aangefpoord , om Bengalen te verlaten. Hij begaf zich dan naar
ilfafulipatnam , en deed vandaar die Reis in eereen Palanquin, wier
befchrijving later door hemzelv' is uitgegeven, en waarvan
wij opk destijds ver:Iag gedaan hebben. Doch het verlies eeuer
beminde deed hem beluiten, ook deze kust te verlaten, en
zich naar Ile de France (Mauritius) te begeven. Niet onbelangrijk zijn de medegedeelde bijzonderheden wegens dit
eiland ; bet verwondert ons Hechts , dat de Schrijver geen
enkel woord fpreekt van den beroemden Roman Paul et Nirginie, waarvan het meesterlijk en naar de natuur gefchildesd
tooneel op dit eiland is, en hetwelk den Schrijver, die met
Frankrijk en Fran/then in zoo vele betrekkingen Rond , niet
onbekend kan geweest zijn ; te minder, daar Ile de Franca
door dezen Roman wordt vereeuwigd. Treffend , met meesterlijke trekken gefchetst , maar ijzingwekkend , is de befchrij ving van den geweldigen orkaan , die op den 54 Januarij
1787 dat eiland bez,ovht (bl. 3.555 en very.) HA A F N E-R
ging vervolgens , daar deze orkaan ook zijne uitzigten aanmerkelijk beneveld .had, met een Fransch fchip naar Europa
fcheep, en vond aan de Kaap een lief meisje, dat hij gaarne
zou , en ook wel kon , gehuwd hebben ; d.,ch zijne verbindP2
te-
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tenis werd door de zonderlingile reden , die wij nog ooit
gehoord hebben, verhinderd, doordien zijne goederen onder
.iu het fchip gepakt waren, en de Kapitein die niet wilde
losten , weshalve er voor H A A F N E R niets overschoot, dan
naar E:sropa terug te keeren , op hoop van, na den verkoop
zijner lading, in de armen zijner fchoone terug te vliegen;
doch in dit voornemen werd hij (waardoor , wordt niet gemeld) verhinderd: nimmer zag hij de Kaap noch zijn meisje
weder. Eene fciiuldvordering op de Indifche Regering werd
hem nimmer uitbetaald; zijn vermogen ging in de Fianfche
fondfen, waarin hij hetzelve geheel of grootendeels fchijnt
belegd te hebben, verloren, en wij kunnen niet dan met
deernis affcheid nemen van den man , die, na zoo vele rampen en tegenheden , zoo te land als ter zee, te hebben ontworfteld, nog in zijnen ouden dag, zoo 't fchijnt, niet bekrompenheid heeft moeten worflelen.
Daarin kunnen wij echter niet niet hem inllemmen, als hij
met tegenzin en zekere minachting van zijn Europeesch Vaderland fpreekt , als van„ een gehaat land , dor en onbehagelijk ,
„ dat de Zon met fchuinfche ítralen maar fpaarzaam verlicht ,
en hetwelk zij hare levenwekkende warmte in gierige haast
doet gevoelen, waar zich de Hemel zelden in zijn azuur
gewaad vertoont, maar het uitfpanfel ftaag met dikken mist
en damp is bezwangerd." Vooreerst zou men hierop met
D D I S 0 N, in zijnen beroemden brief over Italië, waar
hij dat land met Engeland vergelijkt, kunnen zeggen, dat dit
alles waar kan zijn, en toch de Vrijheid, dat koesterend getarnte , door haren weldadigen invloed dit land verre verheft
boven het fchoone land der Zonne , door kruipende (laven
bewoond. Maar dit land der Zonne zelve, wordt het niet
door verzengende hitte bezocht ? Schittert de Hemel ook ge
Mauston, in Indië in zijn azuren ge--durenfiom
waad , en doet hij dit nooit in ons land ? Wie denkt hier niet
van de fchoone zomers van 1818 tot i8ea? En, daarenboven, wij worden hier zoo min door natuurlijke als door zedelijke monfters gekweld ; wij hebben zoo min tijgers als
c L Sv n g, x A s T I N G s en Braxinen. Beklagen wij dus den
man, wien zijne ongelukken, in Europa geleden, dien klaag;.00n ontperften ; maar wachten wij ons toch , ons fchoone
en in allen opzigte gematigde Vaderland te verachten bij dat
gloeijende gewest, waar het leven der menfchen fpoediger vertcert , c'.e wellust hen onweerílaanbaarder lokt , de ziekten

hen
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hen flerker belagen , geene geregelde vrijheid hun bef'aan ver•
-zekert en de waarde der menschheid doet gevoelen.
II A A F N ER, iu 1787 in Nederland teruggekeerd, deelde
nog een oogeublik in de destijds blakende Staatsgefehillen.
Hij werd , wegens het misten eener Oranje-kokarde , in Vriesland bijkans in eene bijt gedompeld, te midden van de ftreng.
fie vorst, doch nog gelukkig door een' bezadigd' man gered,
en kwam behouden te 4ii4crdasn aan. Dit tooneel moet ze.
kerlijk bij de gedweeheid zijner Indianen verbazend hebben
afgelioken ! Maar de jitheners ten tijde van D E MO S T H E •
N Es waren ook veel onrustiger dan de tegenwoordige Chinee
zen, en wie zou nogtans niet liever tot genen dan tot dezen
willen behooren?
De Reis is met twee weluitgevoerde Platen verfierd; een
gezigt op de Oogly - rivier (den Wester - hoofdarm van den
Ganges) en van twee Indianen , eenen Tfj'obdaar en Peon.
Leulzandeling over de Droogmaking der Haarlemmer - Meer;
door F. G. BARON VAN LIJNDEN VAN HEMMEN,
Commandeur van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw,
Lid van de Eerfle Kanter der Staten - Generaal, enz. enz.
enz. Met vier Kaarten en eerre Plaat. In 's Cravenkage
en te 4snferdam, bij de Gebroeders van Cleef. i8_I. In
gr. 8vo. XII en 3e4 Bl. f 15 - - -:
Een kostbaar , maar een kostelijk werk, en bekend reeds
genoeg aan zoo vele beoefenaren der Waterwerktuig- en Waterbouwkunde , in onzen leeftijd , gekenmerkt door groote
plannen en kolosfale ondernemingen van onderfeheiden' aard,
en den roem handhavende van een volk , welks voorge(lacht
zoo vele wonderen van vlijt en kunst verrigtte, en welks
HELMERS zong:

„ Natuur deed niets voor ons , ontroofde ons zelfs haar gonst;
„ Al wat dit land ons toont, is arbeid, vlijt en kunst."
Het kan aan elk bekend zijn , en het Haarleinmer - IJleer•
boek van L E E G WAT E x , maar vooral ook de Nederlandfchí^
Jaarboeken van 1772 enz. behelzen verfcheidene bewijzen
dat de verbazende vergrooting van liet 1laarlemzner-Meer,
federt lange reeds, der zake kundige mannen groocelijks be13

kom-
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kómmerde, en fpoedige voorziening tegen den meer en meer
dreigenden nood deed wenfchen. Vier jaren geleden verwierf
het voornemen des Edelen Schrijvers , en van nog twee met
hein eensgevoelende aanzienlijken, om het droogmaken van
het Haarlemmer -Meer te ondernemen, (waartoe federt bijna
twee eeuwen ontwerpen zijn gevormd) zoo zeer de goed
Konings , dat zij verlof tot het beramen van een-keuringds
doelmatig plan verkregen, en tot het uitnoodigen hunner landgenooten tot medewerking en deelneming. Juist overeenkom gig den wensch des Schrijvers en zijner medelanders , werd
door de Haarlemfche Maatfchappij der Wetenfchappezz eene
Prijsvraag omtrent dit onderwerp uitgefehreven , maar geen
fluk, der bekrooninge waardig, ontvangen. Hadde de Schrijver zelf, die, federt lang, aanteekeningen omtrent de droogmaking van het Haarlemmer -Meer had verzameld, zijn eigen
daaruit gevormd ontwerp ingezonden, wie twijfelt aan de gave bckrooning zijner Verhandeling ? Inderdaad , alles ver•
eenigt zich hier, om dezelve den roem van voortreffelijkheid
in hooge mate te doen verdienen. Grondige geleerdheid, aan
de zedigfte befcheidenheid gepaard ; eene , allen omflag en
praal ontwijkende, maar de zaken gepast en juist uiteenzet
duidelijkheid, zoo verre de aard des onder -tendvorag;
toelaat, die allerwegen toont, dat de Schrijver hetzel--werps
ve rijpelijk overdacht heeft en volkomen meester is, en die
eiken lezer aangenaam onderhoudt; die lucidus orde, die de
gemakkelijkheid der lezing zoo zeer bevordert, en tot het
begrip en de beoordeeling der voorgeflelde zaken zoo onge.
meen dienflig is ; onzijdigheid, ook bij alle blijken van ei
aangaande de waarheid en waarde zijner-genovruidh
meening, en die de kracht der overtuiging, welke de lezer
íleeds gevoelt , niet weinig verfierkt; in n woord , alles,
wat men in eene Verhandeling van deze foort billijk verlangen kan, vindt men hier bijeen ; en wie verblijdt zich dan
niet, dat de Heer v A N L N D E N, daartoe vooral genoopt
door het verfchillend oordeel over de zaak der droogstaking,
na de vruchtelooze poging der FJdarlemfche Maatfchappij,
zich tot vernieuwd onderzoek gezet , en der natie zijn mees
niet onthouden heeft, hetwelk, trouwens, haar zoo-terwk
wel als hem tot eere ftrekt ?
De Inleiding tot dit werk is , om er nu niet meer van te
zeggen, juist gefchikt, om de hoogfle belangf}elling in hetgeen volgen moet bij den lezer te verwekken. Die belang.
ítel-
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helling toch kan , na het lezen der getuigenisfen van n. It LI nIIENBERG en R. G0UDRIAAN, ARIESZ., aangaande de
nuttige gevolgen der begeerde droogmaking, niet achterblijven , ten ware misfchien bij den bevooroordeelden , die deli
gewonen kring zijner onderzoekingen niet wil te buiten treden. Bij de nuttige gevolgen , door gemelde twee Landme.
ters opgegeven, negen in getal , voegt de Schrijver nog andere; zeggende, ten Ilotce der Inleiding : „ Het is daarenboven geene geringe zaak, eene fom van zes h zeven millioenen guldens in omloop te brengen ; dezelve moet in alle de
aderen der maatfchappij , waarin zij zich tot in het oneindige verfpreidt, leven en beweging voortbrengen , en aan een
aantal menfchen werk en brood verfchaffen , waardoor de armenkasfen der naburige fteden én dorpen eene aanmerkelijke
verligting te wachten hebben."
In vijftrien Hoofdtukken handelt de Schrijver zijne zaak af.
Het eerfte Hoofdfluk heeft ten titel: over de aloe !e geleld

landen in Holland, en de droogmakerijen, die in-heidr
dezelve volbragt zijn. Tot dit Hoofdstuk behooren twee
Kaarten, welker eene den phyfieken haat van Holland vdór,,
en de andere dien na de droogmakerij voorstelt. Wel te pas
gebragte belezenheid en geleerdheid kenmerken hier den

meester, bijzonder daar hij uitweidt over de watermolens,
wier eerfte uitvinding, hij, met groote waarfchijnlijkheid,
Pielt ten jare 14o8. Bijzonder belangrijk is dit Hoofdfluk
(hetwelk ons niet verwondert , dat de Schrijver met zulke
flijlverheffing eindigt) om de bijgevoegde lijst der droogmakerijen, die, in Noordholland , van 1440 tot 1645. 42,617
In. en 256 r., en, in Zuidholland, van 1614 tot 1820,
35,7'93 in. en 580 r. aan het water ontnomen hebben. Voor
deze lijst alleen zegt gewis elk Nederlander den arbeidzamen
en naauwkeurigen man dank.
Bij het tweede Hoofdfluk, waarin gehandeld wordt over

desa oor (prong en vergrooting van de Haarlemmer. Meer, en
de onder fcheidcne plannen van derzelver droogmaking, behooren insgelijks twee Kaarten. De eerfte fielt duidelijk de
toenemende vergrootingen des Meers zóó voor, dat deszelfs
onderfcheidene Haten daarop gefchetst voorkomen; de andere,
Bene figurative Kaart, helt de wijze voor, op welke de
nieuwe polder zoude behooren ingerigt te worden. Het lust
ons , het plan daarvan kortelijk op te beven. Het Haarlem mei - en het Kager- liner, mede in de bedijking begrepen ,
Bene
Pa
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Celle oppervlakte van water beflaande, groot 20,872 morgens,
waarbij nog 323 morgens van het Lutke-Meer moeten geV Oeg d worden , kan veilig berekend worden 20,000 m. deelbaar land te zullen opleveren. De nieuwe polder zonde in
twee ongelijke deden moeten doorfneden worden door cone
i%liddelvaart, die van het Zuiden naar het Noorden loopt,
op welke de dwarsva:rten en dwarswegen met een' regten
hoek zouden aanfchieten. Het Lutke-Meer moet ten middelboezem dienen , en wel zóó , dat liet, met fehotbalken
kunnende afgefloten worden , nu eens met den boezem van
eerfie opmaling uit den binnenpolder, dan eens met den boe
tweede opmaling gemeentehap Nebbe, ja zelfs, in--zemvan
dien het noodig zij , met den boezem van Rijnland. De boe
zoude eene ringvaart vormen op de-zemvanrftoplig
helling van den bodem , nabij den tegenwoordigen oever d s
Meers , op eengin affland van omtrent go roeden tilt denzelven, deszelfs peil hebben op ie voeten onder het 4rn/icr.
darn/che, en met een' dijk van den binnenpolder gefcheideti
zijn , welke, even als deze vaart, den omtrek van den oever
volgende , en met verfcheidene rijen van olmen en populieren
beplant, op Benen ring van ii uren gaans, de fchoonfle ver
zal opleveren. Deze vaart, dijk en notfoot zal eerie-tonig
oppervlakte van 238 morgens bedaan; de groote middelvaart,
niet zijne wegen of dijken, 156 morgens; twee groote wegen, den polder in de lengte doorfuijdende, 6o, en de dwars.
vaarten en dwarsdijken geene 400 morgens. -- Zoo ordelijk
zich dit Hoofdiluk aan het eerfie aanfluit, zoo gepast gaat
het de ontwikkeling van het opgegeven plan, in de volgen.
de, voor. Immers de opgave van onderfcheidene plannen ter
droogmaking des Meers , die van tijd tot tijd , laatilelijk in
í8o8, zijn gemaakt, bewijst voldingend, dat men de snoge.
lijkheid dier droogmaking te allen tijde heeft erkend ; en dit
is , zoo als men zegt , een paal boven water , te meer, daar
die verfcheidene plannen kundigheden en denkbeelden ver
hebben , als nimmer nog bij foortgelijke ondernemin--fpreid
gen , vóór derzelver aanvang, waren verkregen.
Maar — wij moeten ons bekorten.
(Het vervolg hierna.)

Lo•

LORENZO DE VALZINI.

^IÍp

Lorenzo de Palzini , der Bandieten Iloofdsnan in de Bosfchen
van Hongarijen. Niet vertaald. Met Platen. Te Rotterdam,
bij M. J, Lelijvelt. 1821, In T. 8vo. 292 BI. f2 - t2-:
fchrijver, en doorgaans wèl
E en roman van eenonsvaderlandsch
aangenaam. Het zijn echter

geene vagefchreven; dit is
derlandfche zeden of vaderlandfche tooneelen, waarvan zich
de fchrijver ter inkleeding zijner fictie heeft bediend ; dit was
ons minder aangenaam; maar Zeer gelukkig is het, dat wel
niets onnatuurlijker wezen zou ,dan zoodanige roovergefchicdenis zich voor te fellen op onzen vaderlandfchen grond.
Rooververhalen vallen juist niet zeer in onzen fmaak; zij
waren echter oenigen tijd de fmaak van ons romanlezend publiek. Wij meenen evenwel, dat deze bandietenhistorle nu,
om grooten opgang te maken, een weinig te laat komt. Immers , men heeft ons intusfchen met roovergefchiedenisfen
van vreemden oorfprong rijkelijk voorzien; en wij vreezen,
dat de lezing van dezelve meer kwaads dan goeds heeft geiticht. Zoodanig nadeel zoekt deze fchrijver daardoor voor
te komen , dat hij zijnen roover niet eindelijk nog aan de
anaatfchappij teruggeeft, noch eenen eerlijken dood doet her
het welverdiend loon zijner gru.-ven,marhijtgdl
welijke misdaden ontvangt door den arm van den burgerlij
Wij geven echter in bedenking, of de fpoedige-kenrgt.
bekeering van het ondeugend mensch aan het Plot des ver.
heals, en het zoo gereede toedienen van troost en hoop door

eersen leeraar van den godsdienst , niet eenen even nadeeligen
indruk maken kan? ja, welligt no nadeeliger, dan dat lang
beproefd berouw, en vergoeding, zoo veel moge -durigen
bij vele en moeijelijke opoffering, den lezer met den-lijk,
gebeterden booswicht weder verzoend hadde.
Aan fchoone en treffende trekken ontbreekt het intusfchen niet;
en wij zeiden reeds , dat wij , over liet geheel , het verhaal
wèl gefchreven vonden. Veel, echter, vonden wij hoogst
onwaarfchijnlijk. En wat het zedelijk doel betreft , hetwelk
zeker genoegzaam uitkomt, zoo zou dit , meenen wij, meer
nog bereikt worden, wanneer cle brave, welopgevoede jon geling niet zoo fpoedig en zoo geheel onnatuurlijk boos
werd, en wanneer de verleider langzamer en met meerder
list en moeite zijn doel had moeten bereiken. Ook hinderde
het ons , dat zoo telkens , als de ondeugende man ons eenige
1

hoop
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hoop gaf op inkeer en terugtred , hij als 't ware alleen door
omftandigheden in dat goede werd belet. Wij willen ons
hart niet voor het medelijden met Benen booswicht ten eerre.
Male fluiten; maar, en vooral in een verzierd verhaal, zien
wij liever afkeer van de ondeugd , en gevoel van de eigene
fchuld des boosdoeners, in eenen hoogeren graad, dan wet
het medelijden, opgewekt. Intusfchen neemt dit geenszins
weg, dat wij dezen roman onder de min fchadelijke, en, voor
de liefhebbers van dezelve, aangenaam onderhoudende movergefehiedenisfen , rangfchikken. Het verhaal begint met eerren
aanval op, en het verltrooij en van, de roovers ; dan volgt de
perfoonlijke kennismaking met dezen hoofdman der bende,
door berigt zijner vroegere gefchiedenis ; voorts de hereeniging, vertlerking, en her woeden dier bende in verwijderde
Eireken ; en eindelijk de val van den man van zoo vele gru
welen, door verraad, en den arm van het regt.
,De laatje Levensdagen , Dood en Lijkopeoing vaan N A P 0LEO N B ON A P A R TE

9waargenom^n en bejchJCY2n door

,

Ui,' het
Engelsch. Te 4mf1c,'dam , bij C. L. Schleljer. 1823. In
gr, 8vo. 44 BI. f : - t 1- :
zijt Ltjjarts , Dr. A R C U I B A L D A R N O T T.

Wij twijfelen geenszins, of dit boekje zal nog wel zijne
lezers vinden. Wij zien er uit, (hetgeen wij echter ook
nimmer betwijfelden) dat NAPOLEON zijne nukken had ,
tot den einde toe behield, en naar niemands goeden raad luisterde. Als het hem niet naar den zin was, nam hij noch
medicijnen , noch klisteer. Dat B ON A PA R Tit wel zeker
geftorven, en waaraan hij geftorven was , wisten wij reeds ;
maar het belangrijkile, dat men hier nu nog voor de nako.
melingfchap heeft te boek geheid, is: hoe dikwijls N A r o.
L E o N in zijne laatfie dagen floe/gang had, wat hij uitbraak te, en hoe dat uitgebraakte dan ook (lonk. Jammer, dat
niet deze of gene daarvan gedurende geheel zijn vorig Leven
boek heeft gehouden ! Die intusfchen naar dit een en ander nieuwsgierig is , kan met dit boekje tevreden zijn ; want
de Lijfarts geeft, wat hij kon. Het wekte, bij het telkens
weifelende van den haat zijner gezondheid , bij ons omtrent
hetzelfde gevoel , alsof wij tot den afloop van een' avon.
tourlijken Roman genaderd waren: telkens waren wij beducht,
dat

A. A R N 0 T T , LAATSTE LEVENSDAGEN, ENZ. VAN NAPOLEON. 2 t 9

dat de groore Bandiet den dans nog weêr ontfpringen, en
alsdan zijne verfchrikkelijke rol hernemen mogt! Ware even.
wel de grimmige Beer, in de tegenwoordige krifis, die hij
niet beleefde, losgeraakt en naar Spanje overgeftoken, wie
weet, of hij, in hooger hand , niet nog het werktuig ware
geworden, om de zaak der Vrijheid dáár en elders te doen
zegepralen ?
Huisboekje voor Fchtgenooten en Trouwgezinden. Te Amnfierdam ,
bij Wijsmuller en Zoon. Forma minima. 52 BI. f : - 5- 8

De zielen der menCchen worden van jaar tot jaar kleiner;
zoodat , als het zoo nog eenigen tijd voortgaat , wij einde
geheel geene zielen zullen hebben. Dit fchreef-lijknhet
de geestige ST E R NE . En dan ook natuurlijk geene boe
dit Huisboekje , tot welks befchou--ken.Dfchrijva
wing wij wel een vergrootglas behoeven, fchijnt dit tijdpunt
al zeer nabij te achten, en begint voor hetzelve boeken gereed te maken, gelijk de wakkere Tijd Ililen/piegel fchoent es
en muiltjes voor den buitengewonen winter. De Lilliputtersfoliant , zoo groot als een halve pink , is echter, naar rato ,
met eene tamelijk kloeke letter gedrukt, en veelomvattend
van inhoud. Na een fraai titelplaatje , waarop men een vrouwtje
met de tien geboden ziet , en eerie opdragt in blanco , hebben wij
hier die wet des Heeren voor den Jood naar de Roomfehe-wjjze
verdeeld , en, in poëzij , naar de behoeften van gehuwde dwergen
verknutfeld en ingerigt. Voorts , even poécisch , eeni^ge huis_
regelen voor gehuwde mannetjes ; dito dito voor dusdanige
vrouwtjes ; en , ten forte , het berigt , dat dit fraaije werk op
de miniatuurpers van G . VAN T IJ E N EN ZON EN, 1822 , ge.
drukt is. Een rare inval , inderdaad! Is het omdat de huwelijks
uitvoerig behandeld, te lastig zijn, of-pligten,rf
omdat men niet gezet en ferieus daarop meer behoeft te oenken , dat men derzelver voorttelling tot zoo klein formaat
doet inkrimpen, en daarbij dan nog in zulk rijm ftelt? Wij
voor ons, alhoewel wij zelve tegen folianten opzien, vermoeden, dat, zoo dit sniniatuurtie , ook der miniaturen , op
den tegenwoordigen miniatuurfmaak eersen merkelijken invloed
heeft, inderdaad het tijdflop niet meer ver af is, dat de zie
lezers bijna tot op niets zullen zijn ingekrompen. -lendr

Me.
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MEVROUV BRAAFHART MET HARE KINDEREN

Mevroew Braafhart met- hare Kinderen. Een Leesboek voor
eerstbeginnende , door eene Kindervriendin. Te Inaflerdatn,
bij C. Schaares. In kl. 8vo. 52 1>1, f : 4 -:
-

V
oor eerstbeginnenden — voor kinderen val' 4, S en, 6 jaren -- maar voor deze verilaanbaar,
en

nuttig
goed. Mevrouw Braafhart heeft verpand , is eene waarlijk brave moe
zij weet hare lieve kinderen zeer goed te leiden. Iles-der;
boekje bevat zeer korte gefprekjes, en gaat in niets boven
de kinderlijke. vatbaarheid. Men geve het dus zoodanige
kinderen gerust in handen,

4mfferdam, io Maart, i 82..
Den Redakteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijnheer !

I

k was zeer verheugd over het zoo gunftig oordeel , dat
mijne onlangs tlitgegevene Leerredenen , ook in uw geacht
11aandwerk , mogten ondergaan. Doch mijne tevredenheid
werd niet weinig geeloord door de betuiging , bijna op het
einde: Velerlei aanteekening van taal- en 1pelfouten laten wij
onaangeroerd. Het is waar, deze ontevredenheid kon, In den
eestten op(Iag, Hechts mijzelven betreffen , en moest ik zelfs
geacht worden dankbaarheid voor .het bedekken mijner even
aangeduide naaktheid fchuldig te zijn. Maar nu volgt wederom , .dat men toch iets, van meerdere aangelegenheid , in
eene noot zal aanwijzen. En, waarlijk, ik vind daar ééne
drukfout : wafemde, in plaats van wafeinende. Er wordt wel
van nog Lé ne melding gemaakt, namelijk de overtolligheid
van het laatfte woord in te zamen zijn (bl. 9o, reg i van
oud.) ; doch hier heeft Recenfent mis gezien. De overige
vijf zijn woorden, zegswijzen, en eene uitlating, die den
beoordeeláar min fmaken , of eenigzins onjuist toefchijnen.
IIij heeft zijn gevoelen daaromtrent vrij , en kan gelijk heb
doch men behoorde op Benen Schrijver geene blaam van-ben;
fordigheid te werpen, door den onkundigen en oppervlakkigen lezer dusdanige bijzonderheden voor taal- en drukfouten,
als enkele ftalen van velerlei , te doen aanzien.
Vertrouwende, dat dit inderdaad het oogmerk niet is geweest, verzoek ik dezen in een eerstvolgend No. van uw
Maandwerk te pl.aatfen, als eene foort van justificatie voor
ons beiden. Overigens heb ik de eer te zijn,
-

Mijnheer!!
Uw D. w. Dienaar
N, 5WAR T,

BOEKBESCFIOUWING.
Verhandelingen over den Bijbel, door J. M. S C H R A N T,
Roomschkátholjk Priester, Ridder vara de Orde van
den Nederlandfchen Leeuw , Hoogleeraar aan de Floo-,
ge,rchool te Gent, en Lid van verfcheidene letterkundige Genootjchappen. Te Rotterdam, b! J. J.
Thompfon. 1823. In gr. Svo. XH/en 179 BI. f 2-8 - :

D

e Predikant A. c 0E D zz o 01', die , volgens zijne affcheidsrede van de Gemeente van Zonnemaire , zich reeds
in 1803 aan den dienst van het Evangelie in Vlaanderen
toewijdde , doch daarin door omilandigheden tot in i 8 i s
verhinderd werd , had in dat zelfde jaar, gelijk wij in het
zekere onderrigt zijn , den inval , om , even gelijk MO vR E Nen
T 0 R F's Bijbel in folio eene Iijst bevatte van Bij, die de Roomfche Kerkleer bevestigen zullen , —
beltek
en waarop nog gedoeld wordt in de Voorrede voor het
N. T. van MO URE NTORF in gr. 8vo. door ?iet Bij.
belgenootfchap bezorgd — ook zoo eene verzameling van
tekf'en op te ftellen 5 welke als een tegenhanger kon dienen. Hij moet zelfs met een' vriend, die ook een vriend
van S C Ii RANT is , reeds in dat jaar 1815 over die
tekstverzameling gecorrespondeerd,, en aanmerkingen daarop zich ten nutte ,gemaakt hebben. Onvermogen, om zoo
iets voor eigene rekening te laten drukken , was de oorzaak, dat die verzameling tot in i8ao ongedrukt bleef
liggen, daar geen der bestaande Genootfchappen , al hadden zij het gewild, hem, volgens hunne grondwetten,
kon onderíleunen. In dat jaar vond gemelde Predikant
zich door bezuiniging in flaat zonder zijne. huisfelijke
aangelegenheden te benadeelen, het voor - eigene rekening
te laten drukken , en had de dwaasheid (*), het in den
boek(*) Dwaasheid; want naauwelijks zijn er zoo veel exemplaren van verkocht ,dat de kosten der annonces, zoo ons be.

soEICLnscli. 1823.
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boekhandel te doen. En dit werkje , en liet berigt daariii in den Profes /asst, heeft de gevoeligheid van Prof.
s e H R A N T , zoo tegen dien Predikant , als tegen den
Redacteur van den Protestant , en nog tegen cell' anderen Predikant, die zich in denzelven met dat bookskeil gemoeid, en een woord tot liet hart van den Hoo
leeraar gefproken heeft, opgewekt, dat hij, behalve een'
briozen bi ief in den Godidienstvrie;rd , ook bovenílaande
Verhandelingen heeft in het licht gegeven , over welker
uitgave wij ons in meer dan één opzigt verblijden , daar
dezelve vooreerst ons het welgelijkend portret des Iloog]ecraars vertoonen , en tevens het gegronde van liet beginlel, waarvan de Bijbelgenootfchappen uitgaan, z6ó
doen gevoelen , dat wij gelooven , dat hij zijn doel , de
totale ruïne der beftaande Bijbelgenootfchappen, geheel
zal verijdeld , en zoo , als 't ware , met ei-ene handen
zijne glazen ingeflagen hebben.
Drie Verhandelingen vormen dezen bundel. De eerf'e
heeft ten opfchrift: De Bijbel het beste boek. Eene fraaije
Verhandeling, die wij met genoegen -- niet doorlazen —_
maar doorvlogen , om tat de volgende f'ukken te komen,
en die ons S C H RAN T deed wedervinden , als een man
vol hoogachting voor de gewijde Schriften , en dezelve
onafhankelijk van het gezag van Rome befhuderende. Hoe
gaarne wenschten wij, ter liefde tot den Hoogleeraar, te
kunnen zeggen : zij bevat diens welgelijkend portret! Nu
echter blijkt, zoo uit het Voorberigt, als uit de twee
vol
er uit konden goed gemaakt worden. Zonder aankon_-rigts,
diging ware het dus even goed verfpreid, zonder opmerking
te trekken , en Prof. S C II R A N T bitterheid te veroorzaken ,
gelijk zulks het geval is geweest met eerre Franfche vertaling
en andere ítukjes , door na r o ERE in zijn' Spectateur Bet.
ge aangekondigd en beoordeeld ; ook was de Auteur dan
niet aangeklaagd geworden aan den Koning , en de Departementen van justitie en H. Eerdienst er mede gemoeid geweest. Wij vernemen echter, dat de aangeklaagde Predikant

tot Prefident van het Prov. IKerkbefluur van Limburg enz.
door Z. M. beuoeiiid is.

VERHANDELINGEN OVER DEN BIJBEL.

223

volgende Verhandelingen , dat zij flechts cenige trekken
bevat, en dat men nog andere in hem ontdekken moet,
om zijn welgelijkend portret te hebben.
De tweede Verhandeling heeft ten npfchrift: De Bijbel
niet de éénigc en alleen toereikende bron der Openbaring.
Ilan s c H R A N T dat ter goede trouwe geloóven ? Durft
hij fiaande houden, is hij overtuigd, dat datgene, wat
hij in de eerfe Verhandeling als Geloofs- en Zedeleer
heeft aangewezen, opregt geloofd en hartelijk beoefend,
niet voldoende is , om den mensch , die zondaar is , tijde
lijk en eeuwig gelukkig te maken? Met vernieuwde aan
lazen wij deze Verhandeling, en vonden daarin-dacht
niets , dan hetene reeds bekend is , en niet eens gelet op
alle de bedenkingen tegen zijne delling, zoo als wij nam
tuurlijk van een man als S C HR A N T wachtten , én moesten wachten. Is dat verflandig ? Is dat eerlijk , Profesfor ? Vooreerst toch wordt de ítaat des gefchils niet
goed ontwikkeld, en zaken met elkander verward, die
onderfcheiden zijn. Geen Protestant , die bevoegd is zijne gedachten mede te deelen , zal immer beweerd heb
dat wij uit de boeken des N. T. zelve kunnen be--ben,
wijzen, dat zij van derzelver Schrijvers zijn; integendeel voeren zij wel degelijk , tot bewijs , de getuigenis der
oudheid aan voor de echtheid der Bijbelfchriften; maar
dit raakt het verfchil niet , in de Verhandeling te behatfdelen. De getuigenis van vijanden des Christendoms komt
even zeer te pas , en heeft des te meerdere waarde , daar
die van geene partijdigheid te verdenken valt: maar niemand zal die getuigenis van vijanden eene bron van kennis
der Goddelijke Openbaring noemen. Ten andere is niet op
die twee gewigtige bedenkingen gehecht , welke de Hoog
leeraar , die de Gejprekkera en Brieven tusfchert een Gereformeerd Predikant en een Roamsch Pastoor, te Dordrecht L814 uitgegeven , gelezen heeft , aldaar gevonden
heeft; namelijk, dat het voorval Joan. XXI ons aantoont,
welke waarde mondelinge overleveringen hebben, en dat
hoofdiluk reeds de noodzakelijkheid eener befchrevene
beenbaring , zelfs in der Apostelen tijd , doet gevoelen;
%.
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en dat Petrus het noodzakelijk achtte, dat men na zijnen
dood iets had, waartoe hij bij zijn leven fechts zijne
mondelinge voordragt deed dienen. Welke beide bewijzen ons de ongegrondheid der overleveringen en de nood
openbaring zóó beves--zakelijhdvngfcre
tigen, dat alle tegenbedenking kunstwerk is, hetwelk,
hoe ifchoon het zich voordoe, van zelve als ongegrond
moet vervallen. Mondeling onderrit na der Apostelen
leeftijd is een hulpmiddel , geenc bron van kennis. De
Hoogleeraar gevoelt zich ook magtig verlegen met Jezus
uitvaren tegen de overleveringen der Farizecn , die door
dezelve Gods gebod krachteloos maken. IIad hij dien
onfeilbaren Leeraar gevolgd , ach ! hoe kon hij dan zijne Ver
bolwerk van iet Pro--handeligvotj?Ishe
testantismus : dat overleveringen Gods gebod niet krach
snaken. Had Prof. S C H It A N T dit nu-telosmigcn
kunnen aantoonen ten opzigte van de Roomfiche overleveringen , welk eene zegepraal voor zijn Kerkgenootfchap !
en welk een roem voor heil , bij de helden der duisternis !
Maar nu, hoe is hij in het naauw! Hij moet toeltemmen, ingewikkeld, dat er overleveringen beítaan kunnen, die geen gezag hebben ; en welke is nu het kenmerk der echte ? lees het bl. i i : „ Niet wat door dezen of genen hier of daar geleerd , maar wat van de
vroegfte tijden af altoos , oberal , en algemeen geloofd
en uitgeoefend is , dat wordt als Apostolifche overlevering geëerbiedigd." Ja maar hoe kan de leek dat
weten , die de Griekfche en Latijnfche Kerkvaders noch
bezit , noch lezen kan in hunne taal ? I\Iaar wie kan toch
zoo dom zijn, en zoo dom vragen ? „ In allen gevalle ,"
laat de Profesfor volgen, „ is er eene regtbank, die der
Kerke, de zuil en grondvest der waarheid, waartegen
„ de poorten der belle niets vermogen , vermits Jezus
„ haar zijnen bijhand heeft toegezegd ; een bij(Iand, wel„ ke tot aan de voleinding der wereld zal voortduren."
Welk eene petitio principii ! Die Kerk is dan zeker de
Roomfche Kerk, niet uitfluiting van de Protestantiche en
Griek.fche afdeelilagen, door de Kerk als ketters of Schisma;
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rnatieken veroordeeld « S C H R A N T kan zoo iets ter goeder trouwe fchrijven en gelooven, die in den Bijbel die
Geloofs- en Zeil leer vindt , welke Protestanten gaarne onderfchrijven, en waarom hij den Bijbel het beste boek noemt ?
Waarlijk , dit zijn donkere trekken in het portret , dat'
hij van zichzelven gegeven heeft ! De Protestant gaarmet
fmart deze redenering des Profesfors na, gevoelt zich ver
geloof aan dat grondbe,itifel : dat de Bijbel-fleiktnh
de Lénige regel is van geloof en wandel , en ziet met
medelijden uit het Voorberigt van deze Verhandelingen ,
hoe 's'lnans bekende talenten en liberaliteit, en de uit
Voornaam/te Waarheden , efrz. hem in zulk Bene-gevn
onaangename Helling, ten opzigre zijner vervolgzieke ge
hebben gebragt , dat hij heeft moeten-lbofsgent,
fchrijven hetgene zijne Kerk gelooft , op eerie wijze , dat
de dweepzieke vervolger van alwat liberaal is er maar
weinig mede voldaan zal zijn.
Neen, Profesfor ! Zoo lang de Roonífche Kerk rester
en getuige te gelijk wil zijn in hare eigene zaak, en ons
overleveringen opdringen , als Apostolisch , welke met de
leer der Apostelen zoo zeer flrijden, als de misfe, de
oorbiecht, het vagevuur , de vereering der beelden , of
der Heiligen door beelden , de ongehuwde f{aat der Geestelijken, enz. enz. ; zoo lang houden wij ons aan Jezus: gif
hebt Gods gebod' krachtéloos gemaakt door ruwe Inzettingen, befchouwen het kerkelijk gezag van Rome als uft spatie, eerbiedigen het bcginfel: de% Bibel de ée'ni^e
bron van kennis in den Godsdienst, en de éënige regel
van geloof en zeden , gelooven Jezus, als Hij zeide : zoo
iemand wil deszelfs wille doen, die zal van deze leer bekennen,. of zij uil God is, dan of ik van mjzelvesi fpreke, Joan. VII: 17 , en laten vooral gelden hetgene gij zoo
goed en waar zegt , bl. 46, 47 : „ Bij dit onderzoek
„ komt het minder aan op redenering , dan wel op daad„ ken ; liet geldt hier niet de vrage : wat wij kortzigtige
„ ilmenfchen,die zoo vaak door den fchijn bedrogen wok,, den , voor liet meest gepaste middel ter bewaring en
„ verbreiding der geopenbaarde waarheden houden; maar
Q 3
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„ wat God, in zijne ondoorgrondelijke wijsheid , als zoo,
danig, goedgekeurd Nebbe." Eilieye, Profesfor, doe
hulde aan de waarheid ! waar hebt ge meer ware kennis
en godsvrucht onder de kerkelijken en tevens onder de
leeken gezien , in het Noorden bij de Protestanten , waarvan ge zoo velen kent ,of in liet Zuiden bij uwe geloofs4
gcnooten ? wat hebben de zoogenoemde overleveringen ,
en die regter, de Kerk, uitgewerkt bij hen, die voor
geen geld ter wereld hun Roomsch geloof met het Protestantfche zouden verwisfelen ? Gij weet het: deïsrnus,
atheïsmes , ten minfle praktisch atheismus betreurt gij ,
met regtgeaarde Protestanten , in de genen , die u nu omringen; en zoo daadzaken dus gaan boven .redeneringen,
dan kunt ge niet ter goeder trouwe gelooven , „ dat God
„ die overleveringen in zijne ondoorgrondelijke wijsheid
„ goedgekeurd hebbe , als gepast middel ter verfpreiding
„ en bewaring der geopenbaarde waarheid:" maar alleen
om uwen goeden naam te redden bij heethoofdige Roomfchen , die u in (Iaat geloofden de Voornaamafe L,Uaarheden uit te geven , of aan de uitgave deel te hebben , moest
gij, zoo goed gij kondet, het Roomfche beginfèl verdedigen.
In eene derde Verhandeling betoogt de Hoogleeraar , dat
de Bijbel uiiet dan ten deele een holksboek is. Alwat zijn
Hoogeerw. daarin zegt, zal wel geen Protestant ontkennen;
daar de gevolgtrekking., dat de Bijbelgenootfchappen dan
een uittrek/el, maar niet den geheelen Bijbel moesten ver
gaat niet door, zoo lang het geneesmiddel erger-breidn,
is dan de kwaal.
Eene bloemlezing ! Fraai laat zich dat hooren ! Doch.
Prof. S C 11 K A N T heeft zich wel gewacht, dat denkbeeld
te ontwikkelen, hetwelk-,, bij het minute nadenken, blijkt
een ideaal te zijn , in dezen Raat der Kerke niet te verwezenlijken. Wie zouden die bloemlezing doen ? Dc Bijbel genootfchappen , die bijna alleen uit ketters bedaan , door
de regtbank der Kerke als zoodanig veroordeeld ? of de
Roomfiche Kerkvoogden ? En waarom hebben die, door
den onfeilbaren geest bezielde , wannen dat niet reeds lang
ge-
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gedaan? En zoo zij het deden, zouden zij dan in die
bloemlezing wel de bloemen laten van de regtvaardigheid
des geloofs, de <zanbiddirig in geest en waarheid, en andere belangrijke bloemen racer, door de FJervornmers uit
Gods woord in handen gevoerd'? En zoo wij dan ver
bloemlezingen kregen ? Ideaal dus ! Neen , de-fchilend
Bijbelgenootièhappen houden zich met wezenlijk uitvoerbare middelen bezig. De Bijbel, zonder menfcheljke uit
maar in die vertaling, welke de lezer gezag-degin,
toekent, zie daar een' uitvoerlijken en toegeeflijken maat,
regel. Eene bloemlezing voor te fIaan, en cje geheele Bij
belverl'preiding, ook zelfs van gedeelten , den bodem in
te willen flaan , is hetzelfde (t). Gelukkig , dat Prof.
S C H R A N T dit niet in goeden ernst gelooft , indien men
ten minfle zijn geloof. uit zijne daden mag opmaken. Immers, volgens bl. IX van het Voorberigt, gaat de vertaling van zijn N. T. ter perfe; en volgens bl. r49 zègt
hij in de derdts Verhandeling, dat in den Brief aan de
Romeinen, de Galatiérs en de Ilebreën duistere en moei
voorkomen, waarop het gezegde van Pe--jelikpatfn.
trus past. Zal de Profesfor er die uitlaten ? o Neen.! hij
kan die in aanteekenin gen ophelderen ; maar hoe zou hij
liet dan . gemaakt hebben in die 2000 exemplaren, welke
men zegt , dat hij aan liet Bijbelgenootfchap zonder noten
zou bezorgd hebben? en waarvan de íkeller dezer recenfie
acne proeve ira dupdecirno gezien. heeft., welke bij het Secretariaat van liet T3ijbeigenootfchap berust. Hoe het zij
met deze afzonderlijke uitgave , de Correspondent van he
Londensch Bijbelgenootfchap berigt ons , dat het met de
uitgave van 4000 exemplaren zonder noten voor dat Ge.
tiootfchap hechts bij onderhandeling gebleven is. Intusfchen lazen wij deze derde Verhandeling met groot genoegen, daar zij tevens een aantal plaatfen uit de Kerkvaders bevat, die het Pijbellezen aanprijzen, waarvan
WIJ

(*) Hoe gaat bet in Vlaanderen met de Historie des Bij.
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wij .die uitwerking wenfchen, dat ook s c LIRA N T'S ver
-talingdorKhjke
gelezen worde !
De Lezer, welke deze drie Verhandelingen leest, of,
riie gelezen hebbende , na deze recenfie herleest , zal , twijfelen wij niet , ons toeflemmen , dat Profesfor s c HR A N T
in dezelve zijn portret geleverd heeft, en met medelijden
vervuld worden met den man , wiens talenten hein waarrdig maakten een Lid der Protestantfche Kerk te zijn , maar
wiens omftandigheden , waarboven hij zich niet kan, wel ligt niet mag verheffen, hem noodzaken, ílellingen te
verdedigen , wier zwakheid hij zelf fchijnt gevoeld te hebben, en waardoor hij bij zijne gelijkheid aan LU T H E fl1,
wat zijne gelaatstrekken betreft, hem voor het overige
hoogst ongelijk is in die trekken, welke vriend en vijand
in dien Hervormer bewonderen moeten.
Les dangers des grandes villes , fermon par A. L. C. C oQ U E P. E L, pasteur extraordinaire de 1'églife Wallonne
d' Amáerdam , prèché dans Ie temple Wàllon le 2 février 1823 . à Amfterdam , chez S. Delachatix. 1823.
gr. live. 27 pag. f : - zo-:

E ene geheel bewogen,
bijzondere omftandigheid heeft den Heer
deze Leerrede uit te geven. Het
CoQUEREL

Voorberigt meldt ons, in weinige woorden, dat dezelve
bij het hoorera zeer verfchillend is beoordeeld, en dat zij
nimmer het licht zou hebben gezien , bijaldien de aan
welke daarop gevallen zijn , alleen de keuze-mnerkig,
van den tekst en de behandeling van het onderwerp betroffen. Het is derhalve te zijner verdediging tegen zekere geopperde bedenkingen , dat Z. Eérw. zich verpligt geacht heeft, zijn werk ter algemeene kennis van
het Publiek te brengen.
Schoop die bedenkingen ons onbekend zijn, en wij thus
ook niet over het eigenlijk gewigt van de reden ter uitgave kunnen oordeelen , willen wij dezelve, niet den Heer
c 0 Q ti E it E L , gaarne als volfirekt dringend befchouwen ,
en twijfelen oak geenszins, of Z. Eerw. zou er anders
niet
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niet aan gedacht hebben , om dezen zijnen kanfel:irbed
door den druk bekend te maken. Het is intusfchen jammer , dat die reden heeft plaats gehad, daar , bij eene
onpartijdige vergelijking van deze Preek met 's mans vroeger uitgegevene Leerredenen , dezelve , in ons oog , zijnen
welverworven roem niet volkomen staande houdt. Immers noch de keuze van den tekst voor het onderwerp,
noch de behandeling van dit onderwerp zelve onderfcheidt
dit fink van eene voordeelige zijde. Ter bevordering van
:renge eenheid , vair hechten zamenhang en klemmende
redenering, is het voorzeker noodig, dat men eerst eenen
tekst uitkieze, en er dat denkbeeld uit afleide, 't welk
dezelve eigenaardig en als van zelf aan de hand geeft;
terwijl het kiezen van Bene Plof, en het zoeken van een'
pepasten tekst daarvoor, veelal eenen nadeeligen invloed
op de zamènflelling van eene leerrede moet hebben. Dit
laatfle nu is, naar het ons voorkomt, bij den Heer e oQ U ERE L het geval geweest; en vandaar, dat tekst en
onderwerp in geen, of althans in een zeer los verband
met elkander ftaan. Wij althans verbeelden ons , dat geen
kundig Schriftuurverklaarder in het kort verhaal van Mattheus XXI: io : Lorsgr:e6fus fut entré dans j drufa
lem , toute la ville fut éinue , difant : Quel eft céluici P iets meer zal vinden , dan eene befchrijving van de
opfchudding, welke een zoo vreemde optogt als die van
Jezus, in eene zoo groote flad als Jeruzalem, ten tijde
an het Paaschfeest, natuurlijk moest verwekken, en
meenen in het voorbeeld van de kleine fleden , zoo als van
Bethfaida , Kapernaum , Nazareth en Corazin , door den
Leeraar zelv' aangehaald, een duidelijk bewijs te zien , dat
het ongeloof in Jezus eene zaak was , afgefcheiden van
de woonplaats der menfchen. Intusfchen vindt zijn Eerw.
in den tekst een blijk van het orrgeloofder Jeruzalemmers
aan Jezus; en oordeelt hij dit ongéloof mede daaruit te
moeten verklaren, dat zij in eene groote flad woonden.
Dit geeft hem aanleiding, om van het onderwerp te fprcken, op den titel der Leerrede vermeld; en de voorden : értrfczlcm dtait tine grande v6l1e , ct raorzs , .1f. F.
Wore;
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nors habitons une grande ville, banen den weg tot de
behandeling van hetzelve.
De gevaren der groote íleden worden gefield, i) in de
gemakkelijkheid, waarmede men zijnen zondigen levens
aldaar kan bedekken, a)in de gelegenheid, vin er-wandel
zijnen tijd ledig door te brengen , en 3) in de .trotschheid, aan de bewoners van groote Reden eigen. Wij erkennen gaarne , dat deze bijzonderheden op zichzclvc vele
fchoone aanmerkingen opleveren, die op eene treflende
wijze voorgefteld worden; maar het geheel heeft ons,
als ontwikkeling van liet opgegeven onderwerp, niet bevredigd. Behalve het eerfle punt, fchijnen ons de overige
naeer gezocht dan, waar te zijn , daar eigene ondervinding
ons geleerd heeft, dat: kleine f}eden, naar evenredigheid.,
doorgaans meer lediggangers bevatten dan groote , en dat
zekere kinderachtige ingenomenheid met, en belagchelijke
trotschheid op , ingebeelde of wezenlijke voorregten meer
bet kenmerk is van de eerf}e dan van de laatffe, waar de
wereld en het menfchelijk leven meer hunne groote tooneelen openzetten, en de geest zich gemakkelijker van zekere bekrompene gehechtheid aan nietsbeteekenende dingen kan losmaken. Het komt ons daarenboven voor, dat
vele trekken uit dit tafereel op de hoofdf{ad van ons vaderland, hoewel in uitge(}rektheid en bevolking met foniinige andere wereld(teden gelijk flaande , minder toepaslelijk zijn. .Inrfierdam toch is niet Hechts eene hoofd-,
maar inzonderheid eene koop - flad ; en, men moge er vrij
wat van uitheemfche zeden hebben overgenomen , het is
echter, voor zoo veel men ons verhaalt, nog niet zoo
ver gekomen , dat de befchrijving tier. lediggangers , wel
onder de tweede afcleeling voorkomt, (en waarbij wij-ke
ons de Par jfche desoeuvrds en Lon^íetjche dandys onwil lekeurig herinnerden) aldaar doel treft. En dit is toch ,
bij de behandeling van zulk Gene bijzondere fto]Te, met
zulk eene bijzondere toepasfing gepredikt , een volftrekt
vereischte. Bovendien mag men de trotschheid der bewoners van groote ['reden meer belagchelijk dan zondig noett^en en verdient zij , onzes achtens , in geenen deele gelijk
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lijk gefield te worden met den geestelijken hoogvloed van
den Farizeër in de gelijkenis (bl. 2o.) Zou ook hetgeen,
op bi. 2i , over de mindere aandacht van den bewoner
Keener groote f}ad in eerie dorpkerk gezegd wordt, wel
meer zijn dan een trek van vernuft, die ílechts eerie fchijnbare waarheid bezit? — Op de ontwikkeling van deze
punten volgt eerie korte toepasling , waarin het gezegde
met nadruk en warmte aangedrongen wordt.
Over f ijl en taal vermeten wij ons niet , f<elIig te oor
Redenaar fpreidt hier dezelfde fierlijke en krach -deln;
toon , waatdoor'hij zich in ons land
-tigewlfprkndh
zulk een' grooteis naam heeft gemaakt. Intusíchcn kopmen
hier en daar trekken en wendingen voor , die , naar ons
gevoel, grenzen aan hetgeen men gewoon is vaisch ver
te noemen., zoo als bi. 6: Ces rameaux couverts-nuft
de fenilles, emblêmes de paix et de joie , voila les armes
gti'il remet ï2' fes amis , et leurs vëten2ens qui couvrent lapousJière do cheminn, voili les degrés de fon trdne!
Wij wenfchen intusfehen hartelijk, dat de Eerw. e oIQ v E Iz E L met de uitgave van deze Leerrede het voor
oogmerk bereiken, en nog lang ten zegen voor-ge(tld
zijne Gemeente werken moge!

l)e Beoefeningsleer des Christendonas , naar den Bibel gehandhaafd, bij de wederlegging van het w.verkje.van
Mejufvrouw NIAILIA ALETTA HULSIIoFF,getiteld: Gevolgen der Voldoening ; door rit AR! A HO oG EN D 0 R P. In 's Gravenhage , bij de Wed. J. Allart en Comp. 1822. In gr. Svc. 193 BI. f I - io -:
Zoo voeren dan twee Jufvrouwen tegen elkander de
pen, over de beoefenirgslccr des Christendons, of eigenlijk en vooral ook over eerre godgeleerde felling: het
eindel jk al of niet zalig horden van alle menfchen ! Ilet
snoeit ons wel niet, dat meisjes de pen voeren; maar in
Let godgeleerde vak, en dan nog wel, dat zij daarover
twisten, — dit hindert ons , en is , dunkt ons , cie
zaak
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zaak van vrouwen niet. Zij konden , naar onze meening,
zeer wel voor de gemeente zwijgen , en in eenen nederigen
en flillen geest , die kostelijk is voor God , de Christelijke
deugden beoefenen. — Mejufvrouw At A R I A A L E T T A
11 U L S H 0 F F heeft den appel geworpen , die Mejufvrouw
NAP. IA HOOGENDORPopvat- ;eihals zij die dan toch
opvatten wilde, verdient zij lof, dat zij de taak , die zij
op zich nam , met bezadigdheid en in eenen goeden geest
beeft volbragt. Hare goede meening valt duidelijk in het
oog; en eer heeft haar verfland en hart, dat zij het zoogenaamd lijd&lijk Christendom niet dulden kan, hetwelk,
namelijk , beweert , en hardnekkig tegen gezond verfland
en Bijbel bij die bewering volhardt, dat het geloof omnid-

dell k in het hart gewerkt wordt , zonder werkzaamheden
der ziel omtrent de dierbare beloften Gods. Hare overtuiging is juist , dat zulk een gevoelen groote vertraging
in kennis , geloof en godzaligheid veroorzaakt , en de deur
voor een zorgeloos en ergerlijk leven apenzet. Wij weten
echter, dat dit gevoelen maar al te veel aanhangers gevonden heeft in vroegeren tijd , en dat dit geflacht bij ver of
na. nog niet is uitgeflorven. Dat ook Mejufvrouw H u L si o F F hiertoe behoort, fmartte ons ; maar het leidde haar
tot geheel iets anders, dan waartoe doorgaans de voor
iets geleid worden, die de leer de prae--flandersvzo
destinatie of voorverordinering ijverig aankleven en overdrij
ven, en een goed deel des menschdouns tot onherroepelijke
-verdoemenis gefchapen en beftemd achten. De praedestinatie, in den meest harden zin , is ook wel haar grondrag; maar hare redeneringen brengen haar tot de flotfom : God neemt de uitverkorenen - in dit leven, en de

niet uitverkorenen na dit leven, -.zonder eenige pogingen
van hunne zijde, op in zone liefdeãrmcn, esa draagt ben
ten Hemel in. Tegen deze ftelling , die zij in het gefchrift
van nuLS110FF vond, verklaart 11.0.0GEND0R
zich ten flerki}e , en wil de nimmer eindigende rampzalighcid als Bijbelleer aandringen. — Dit is geen onderwerp voor vrouwen , dachten wij al aantlonds bij liet in
dc hand nemen van dit beekj c , en naeenden dit ter beoog•.
dee-
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deeling van hetzelve ter neder te fchrijven, zonder er iets
meer bij te voegen. Dan, bij het, eerst doorbladeren,
en daarna gezet lezen , bevonden wij echter , dat dit op1'c el de -kennisneming der Hervormde Leeraren, die met
voorilanders van het lijdelijke , en overdrevene denkbeelden van verkiezing en verwerping , dikwijls niet weinig
te doen hebben , wel waardig is. Mej ufvr. H 000E ND o it p , die de praedestinatie in het geheel niet verwerpt ,
redeneert tegen de zoodanigen in eenen goeden , gcmoedelijken toon, bondig en overtuigend; en het zou ons
niet bevreemden, dat zij dezen en genen van zijne fleile
en ongegronde denkbeelden terugbragt. Jammer is het
intusfchen, dat zij Mejufvr. II U L s II o F r maar niet ge
rusten liet, en , in ftede van wederlegging , niet-helna
liever eene eenvoudige , gemoedelijke teregtwijzing der voor
gezegd lijdelijk Christendom in de wereld-flandersv
zond. Maar zij heeft het nu eenmaal zoo verkozen; en
wij wenfchen, dat haar boekje nut zal doen. Voor wel
denkende vrienden van den-onderwzvflaig
Godsdienst, uit den befchaafden Rand, was evenwel dit
werkje geene behoefte.

Obfervations médicales, faites pendant les campagnes de
Rusfie en 1812 et d' Allemágne en 1813 , par Ie Chevalier ,OS. ItOMIAIN LOUIS Dr KIRCKHOFF.
Dat is : Geneeskundige Il7aarnemingen, gedurende den
Veldtogt van I S I2 en 1813 in Rusland en DuitschZand, enz. Tweede Uitgave. Te Utrecht, b/ J. van
Schoonhoven. 1822. In gr. 8vo. 306 BI. f a - I2

D

e íloute onderneming des laat['en Geweldenaars tegen
het groottie der Luropefche Rijken, die zijnen val moest
voorbereiden , is niet flechts belangrijk voor den beoefenaar der Gefchiedenis , maar zij is het ook voor den Arts ,
die den invloed van velerlei ziektewekkende vermogens
op de bewerktuiging van het menfcbelijk ligchaam door
nieu-
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nieuwe waarnemingen bevestigd, en den oorl'prong dei
laatfle oorlogspest nader wenscht te zien opgehelderd. De
Ridder v 0 N K I R c K H o F F, door vroegere geneeskundige fchriften met roem bekend, levert ons hier Bene
reeks van waarnemingen , door hein , als ooggetuige , ge
dien voor zijne togtgenooten zoo jammervollen-duren
Rusfifchen veldtogt, opgezameld.
Het eerf'e gedeelte van dit gefehrift behelst een kort
verhaal der lotgevallen van het Franfche leger , en van
de verlchrikkelijke rampen , waaraan het bij zijnen aftopt
was prijs gegeven ; ook van de velerlei ziekten ,die ,door
koude, gebrek en afmatting veroorzaakt, hetzelve meer
nog , dan het zwaard des vijands , vernield hebben. Het
tweede deel , voor den geneeskundigen lezer van meer
bijzonder belang, bevat het berigt der merkwaardigfte
ziekten , die onder het Franfche leger geheerscht hebben ,
derzelver aard , kenmerken , voorzegging en behandeling;
terwijl op fommige plaatfen ook , hetgeen bij de lijkopei
ning gevonden is , wordt medegedeeld.
De Schrijver doet zich hier kennen als een bekwaam
waarnemer der natuur , die , bekend met de fchriften van
cenenSYDENHAM, STOLL,PRINGLEen andereberoemde Artlèn , eene rationele empirie voor den éénigen
weg tot waarheid houdt, en zich evenzeer van de lienterpraktijk van vele zoogenoemde Practici , als van de be
fpiegelingen der geneeskundige Sophisten verwijdert; als
een man tevens , die grootheid van ziel genoeg bezit , om
zijne dwalingen openlijk te belijden.
De kenteekenen der ziekten worden duidelijk opgege.
ven, en de geneeswijze is eenvoudig en doelmatig. Alleenlijk fchijnt de Schrijver ons toe een te groot voor ftander van braakmiddelen te zijn, wier gebruik hij in
den aanvang der meeste ziekten aanprijst , ook in die van
een' zuiver catarrhalen aard, waar zij, fchoon fomtijds en
in bepaalde omfandigheden voordeelig , dikwijls , echter,
om de zoo zeer vermeerderde irritabiliteit en neiging tot
het ontftekingachtige, in het eerfile tijdperk dier ziekten
gewoonlijk aanwezig, allernadceligst kunnen worden, err
niet
;
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niet dan niet de hooglie omzibti ;beid moeten worden aangewend. Wij hadden dus vel gewenscht , dat de Schrijver , om het veelvuldig misbruik , dat er van die waarlijk
lieroïlke middelen gemaakt wordt , zich te dezen aanzien
meer bepaald had uitgedrukt. Ook in andere opzigten
meenen wij op goede gronden van den Schrijver te moe
als in zijne betwiifeling van den con--tenvrfchil,zo
tagieuzen aard der dyfenterie ; in zijn gevoelen , dat de
pest en fvnochus en febris flava varieteiten zouden zijn
van den typhus; een gevoelen , waartoe hem de nofologifche fystema's van C U L LEN en P I N E L fChijnen gebragt te hebben, welke, hoe veel goeds en bruikbaars
zij ook bevatten mogen , echter met alle dergelijke clasfificatiën dat gebrek gemeen hebben, dat zij op fymptomata
gebouwd zijn , die, met den innerlijken aard der ziekten
niet onmiddellijk verbonden, aanleiding geven tot eene
fymptomatifche Geneeskunst.
Voor 't overige bedanken wij den kundigen Schrijver
voor deze belangrijke bijdrage tot de kennis der legerziekten , welke eene plaats verdient naast de klasfieke werken van VAN SWIETEN en PRINGLE , en welke
wij inzonderheid in handen wenfchen van alien, die in
Benige betrekking ttaan tot den militairen geneeskundigen
dienst van ons vaderland.
`I^r^roxpuz^s. Magazijn, toegew ijd aan den geheelen om
Geneeskunde, befchoulwwd als Wetenfchap-vangde

en Kunst , uitgegeven door C. A. L. SAND ER en G.
H. WA C x TE R, P z. Inden Deels r fle Stuk. Te
Rotterdam, bij J. Hendrikfen. In gr. 8vo. 95 B1.
.f I - =-•
^et voor ons liggend ftuk van dit Magaz ijn is zeer
belangrijk van inhoud. Eerst ontvangen wij eene waarneming van Dr . E I C KM A, omtrent een zonderling aneurysrza in de nederdalende groote flagader,, waarbij de zak
der flagaderbretik sliet alleen eene hartvormige gedaante

had
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had aangenomen , maar zelfs veel overeenkomst toondi
met het weeftel des harten. E I C K nz A deelt , bij deze
gelegenheid , eenige aanmerkingen mede , omtrent de kenteekenen , door den beroemden IS R E I S I G aan de ziek=
ten van liet hart toegekend.
Hierop volgt iets over den Guineafchen huid -draadvorm van Dr. RE Y N H 0 U T, welke deze ziekte meer
zelf heeft waargenomen en behandeld. Hij toont-malen
duidelijk aan , dat dezelve niet ontftaat door het indringen
van het infekt , of deszelfs ei , in de bloote huid der Negers ,maar vooral bij het drinken van ongefiltreerd boschtl
water , waarin R E Y N HO U T beweert, dat de kiem van
dezen worm zit. De redenen , voor liet aannemen van
dezen oorfprong der ziekte bijgebragt, komen ons zeer
gegrond voor; maar wij zouden echter het dier zelf nog
niet voor een Gordius verklaren, omdat men dergelijke
veel in de wateren daar ter plaatfe vindt.
Dr. K I S T deelt ons eene welgedaagde behandeling vail
zeer verouderde fypliilitifche zweren aan het been mede ,
waarbij het inwendig gebruik van Mur. hydrarg. met
kamfer en opium , en decoct. lignor. , zonder uitwendige
middelen tegen de kwaal, alles afdeed.
IIet flukje wordt betloten met eene, zoo veel wij kunnen nagaan, welgedaagde vertaling van eerre belangrijke
verhandeling van den EngelJèhen Heelmeester nr A T HI A S,
over de kwikzilverziekte. Uit bijgebragte plaatfen van on
derfcheidene Engelfche Schrijvers toont hij , dat die ziekte
door hen (van anderen zwijgt hij) niet zeer naauwkeurig
behandeld is , hoewel zij derzelver aanwezen allen erkennen. MA T H I A S telt, onder de oorzaken , eene verkeerde wijze, om de kwikcuur in 't werk te (lellen;
overbodig gebruik van kwikzouten ; aanwending van kwiken andere prikkelende middelen op de venerifche zweren
zelve ; gemis van de eigenaardige werking des kwiks op
mond- en fpcekfelklieren; nadeelige werking van vochtige en koude lucht , gedurende de kwikcuur. Hij toont
voorts aan, dat deze ziekte altijd en alleen een gevolg is
vase nadeelige werking der kwikmiddelen, geheel eigen aar-
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àaí•dig, en geent wijziging van klierziekte of fcheurbuik;
ook wijst hij nader liet onderfcheid aan van kwikzweren,
vencrifchc zweren en kankerzweren, doende de eerfee ziel!
vooral kennen door cent bijzondere geneigdheid tot opDerviakkige genezing , zoodat zij telkens weder openbreken.
IIij onderichcidt de ziekte in drie tijdperken , waarvan het
genicenfchappelijk karakter is, dat liet kwik ophoudt op
de vencrifchc fmctftof te werken, fchoon zij nog aanwezig is, en dikwijls nog plaatfelijke verwoestingen te gelijk
met het kwik aanregt. Wij verlangen naar het vervolg.

Het Leven en de Re.'ering van L L I Z A B L T H, K072inlin
van Engeland dooi L U C I A A I K I N. Uit het Engelsch en Hoogduitsch. Ilde Deel. Te 1mflerdan2, b
J. C. van Resteren. Lig. ivo. VIII en 339 Bi. f 3-5'let eerfie Deel van dit belangrijk en aangenaam ge
werk hebben wij vroeger doen kennen, liet twee -febrvnde bevat de Regering van F L I z A B s T ii van 1573 tot
i6o3; het jaar van haren dood, en dus de laatfle 30 jaren derzelve. Doorgaans is de toon onzijdig en bedaard
men verbloemt de talr jké gebreken der maagdelijke Ko
niet; maar toch fchijnt !1Ti/ A I It I N door de fchit^-nig
terende grootheid van de heldin harer kunne en van haar
land een weinig te zeer weggefleept te zijn , om de diepe
boosheid van haar hart, bij zoo menige gelegenheid, en
vooral bij het R.egtsgeding van M A R IA van Schotland

gebleken , in het regte licht te plaatfen , en het bock eindigt niet eenc fchittcrende loffpraak. Nogtans is dit werk,
hetwelk zich minder met de uitwendige flaatsbetrekkingen , dan met de binnenlandfche zaken , en vooral met
het IIof en den perfoon zelven van ELI ZA BE T II bezig houdt , gewigtiger voor de kennis harer geaardheid ,
en die harer voornaam ('te Staatsdienaars , dan albemeene Ge
Engeland, hoe belangrijk ook, en hoe-fehidnsva
zeer uit de pen van eengin x u at n of R A P I N gevloeid.
Onder anderen komt één trek daarin uit, die voor de
ME! BESCII. 1823. NO. 6.
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kennis van het nieutèilciijke, vooral van liet vrouwelijke ,
hart niet onbelangrijk is. Iiet is Koningin E Liz AB E T x's zonderlinge huwel?jkshzat, niet alleen voor
zichzelve, (dit zou toe'te geven zijn) maar ook in anderen. Met den groot1 cn tegenzin zag zij het huwelijk der
Geestelijken in haar gebied; zeer gaarne zou zij hetzelve,
als Opperhoofd der Engelfche Kerke, verboden hebben ,
doch waagde zulks niet, bij dc ilemming der gemoede
omdat zij de goede gezindheid der Protestanten-ren,
voltrekt noodig had, om fleande te blijven. Maar dit
was liet niet alles. Bij liet afnemen harer bckoorlkheden
misgunde en belette zij aan elk, die met haar in naauwe
betrekking stond, liet genot dier jeugdige huwelijksliefde ,
die zij zich nu eenmaal ontzegd had, en misfchien in 't
geheim begon te wenfchen , dat zij zich niet mogt ontzegd hebben. Men leze op hl. 45 van dit Deel hare ver
handelwijze omtrent een harer kamermeisjes -foeijlk,
die zij, kort na het mislukken van haar eigen huwelijk
met A N f 0 u, tot eene bekentenis van hare liefde uit
toerremming des vaders daartoe verwierf, en-lokte,d
haar toen eensklaps ter neérfloeg met het woord zottin,
en de aankondiging, dat zij nooit over hare hand zou
mogen befchikken. Zij ontzag zich zelfs niet, in hare
gramfchap, de natuurlijk(Ie regten te Cchenden, waarover
geen Monarch op Aarde mag befchikken. Wij hebben in
het vorige Deel reeds gezien , dat zij liet huwelijk van
SchotLznds Koningin niet n A a N L E v zocht te beletten.
Toen haar gnnlf'cCling L E K E S T t; it met de Gravinne
Weduwe van F s s j x getrouwd was , kende hare woede
Beene grenzen; zij liet L E 1 C E S T E it dadelijk in hechtenis
nemen , en meende hem naar den Tower te doen brengen.
De vrouw bleef fleeds een voorwerp van haren openlijken haat (bl. 26.) Twaalf jaren later (1590) , toen n L i Z A r E T H reeds 57 jaren oud was , moest haar nieuwe
gunfteling E S SEX zijn wettig huwelijk niet de dochter
van den beroemden w A L S 1 N G H A Al verborgen houden,
om den toorn zijner Gebiedfler te ontgaan (bl. 16o.).R AL E I U ii
een ander harer Hovelingen , die ook in hare
buns`
,
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gunst deelde, had oenigen tijd later een' minnehandel met
eene harer ftaatjufl'ers, en was bereid, liet meisje door
liet huwelijk te eeres ; cie Koningin zette hem en zijne
beminde gevangen , en liet den eerften niet los , dan tegen een rantfoen van trzciátigcluize^zei p. fl. , het aandeel
zijner prijsgelden van een rijk Spaansch fchip. Welk eene
laagheid! Een andere Hoveling , tt ODE l T C A n Y,had,
met toefiemming zijns vaders, Gene bemiddelde weduwe
getrouwd; hij viel in ongenade, moest het Hof snijden,
en werd met moeite , niet zonder eene hevige berisping,
weder aangenomen (bl. 184-188.) — Voegt men nu bij
deze trekken het despoticke karakter van E LIZ A B E T x;
flare beurtelingfche en fomtijds gelijktijdige vervolging der
Puriteinen (later Presbyterianen en Indlependenten) en der
Roomschgezinden; het verfoeijelijke gedrag jegens lieden
van de laatstgenoemde gezindte , die men in een' valílrik
lokte , om hun op de pijnbank de bekentenis hunner betrekkingen tot ni A1 i A S T U Alt T af te perfen (bl. 5p) ;
liet fchijnheilige gedrag van $ L i z A B E T H tegen die ongelukkige Koningin zelve, die zij zoo gaarne wenschte
tilt den weg te ruimen , doch om harer eer wille niet
durfde, tot zij eindelijk de fchuld van het uitgevoerde
doodvonnis op den ongelukkigen Staatsfecretaris n A V i
kon werpen, en dezen als zoenoffer voor haren goe--soN
naam
kon doen lijden (b1. 97) ; (*) hare geweldige
den
tirannij ten aanzien der Parlementsleden , die maar Benige
verbeteringen durfden voortaan, en daarvoor afzetting,
vervolging , gevangenis moesten verduren ; haar (lollig
verbod aan die leden, om te zeggen, wat hun Hechts in.
d,iel (hl. 201-2o4) ; hare Iuchtige denkwijze omtrent
den Godsdienst (zij raadde de Nederlandfche Gezanten
aan ,
(') Hier, gelijk op meer plaatfen , is S CHI L ta R der
Gefchiedenisfe, zonder de dichterlijke voorflelling te bena•
deden, ongemeen getrouw gebleven. Men vergelijke het
verhaal wegens D A V I S 0 N bij MifS A lit I N (bl. 96, 97)
met een der laattte tooneelen in het Ode bedrijf van ]Iïa á
Staart; zij komen tot in bijzonderheden overeen.
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aan, om in de mis te gaan , als in eerre komedie ; liet was
der moeite niet waardig , daarom te vechten, bi. 8) : dit
alles zet , onzes achtens , het karakter van L I, I ZA n E T Ii
in een zeer hatelijk licht . hetwelk bezwaarlijk door hare
vastheid van befluit , haren moed , het bevorderen van tucht
en gel egclde zeden aan haar Hof, en hare ichranderc
kunst van regeren overt tienen wordt. Aan den anderen
kant is ZJZ7 A I K.I N , zoo liet ons voorkomt , een wei
g te eenzijdig tellen DI A I; I A S T U A R T. haar aandeel-ni
in de laatfile zamenzwering (van n A tl I N c T 0 N) , die
toch nog bij de Gefchiedlchrijvers een p: oblem<r is , wordt
hier als ontwijfelbaar vooronderftcld; men geeft zelfs
niet onduidelijk te kennen, dat E L I Z A a E T 11 geen verwijt zou verdiend hebben , zoo zij liet vonnis des doods ,
zonder omwegen , dadelijk na de uitfpraak had laten vol
Daarenboven zijn dc uitdrukkingen on--trekn(bl.87)
zer Schrijfher , bij de vermelding van MA R I A's Uitende, van hardheid niet vrij te pleiten. „De opmerking is ,
„ zegt zij, van gewipt, dat zij liever met het zegevie„ rend masker eener martelares voor haren Godsdienst ,
„ dat zij aannam , dan met de zachtmoedigheid van een
„ flagtoffer of het berouw eener misdadige wilde fier„ ven." Wij gelooven voor ons zeker , dat n7 A i: IA,
die ijverig Roomsch en niet zonder dweepzucht was, ter
goeder trouwe waande, dat zij als martelaresfe voor haar
geloof flierf: het is zeer liefdeloos , de ongelukkige no;
in hare laatfle oogenblikken als fchj;iheiiige te befchouwen; dit toch was niet haar, maar L' L I Z A B E T H's
karakter.
Voor 't overige bevat dit Boek verfcheidene belangrijke
en wetenswaardige bijzonderheden, niet enkel tot it L IZ A >; it T It's perloon , maar ook tot haren tijd en Regering betrekkelijk. Wij zien op bl. 20 en very. eerre aar dige befchrijving der feesten , door de had Norwich bij
liet bezoek van E L I Z A B it T x gegeven , en die wel den
ongekuischten, (lijven fniaak dier tijden verraden ; het is
merkwaardig, in die toenmaals zeer aanzienlijke fabrijkfl.ad, reeds in 1578 , eene NederkmdjMic Hervormde Ge-

,
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meerite te ontmoeten , die den Godsdienst in hare moe
waarnam , en welker leden verfrheidene fabrijken-dertal
uit Nederland derwaarts hadden overgebragt. „Deze toe„ neming van ondervinding en nijverheid bragt weldra
„ Engelanrls wollen manufacturen tot een' draad van vol„ komenheid , die in vroeger tijden geheel onbekend was ,
„ en met woeker het land de uitoefening van openbare
„ gastvrijheid weder betaalde" (bi. at.) Ook elders vinden wij eene befchrijving van zonderlinge hoffeesten
(bl. 37.) Reeds onder Z L 1 Z A B E T II leefde eens MIT H,
Schrijver van E,ngelands Nationaler Rijkdom, en dus,
als Staatshuishoudkunclige, de voorlooper van zijnen lateren, meer beroemden naamgenoot , den Schrijver van
den Rsjkdorn der Natien. Van welke verfoeijelijke middelen zich de 7ezuiten bedienden , om tot hun doel te
geraken , of zich bij teleur(lellin te wreken , zie men op
bl. 219. Met regt was de Natie daarover ten hoogde ver
te meer verkleefd aan hare Koningin.
-biterd,n
Het is merkwaardig , dat E L 1 ZA B E T 11, in weerwil
harer talrijke gebreken en ondeugden , toch tot aan haren
dood bij de Natie zoo bemind was , en nog tot op dezelt
dag bij dezelve in de hoogfee achting flaat. Welke is
daarvan de oorzaak ? De groote bekwaamheid van E L IZ A u E T H, om den geest des tijds te kennen , en dien
harer Onderdanen , hoezeer zij ook den íchijn, en fours
liet wezen , van Dcspotismus aannam , na te volgen eni
te huldigen. In het fchoon[Ie licht van haar leven ver
zij zich tijdens den bedreigden inval der Spaan/che,-tonde
zoogenaainde onver3rinnelzyke Vloot, in 1588 , tot herfielling van bijgeloof, Yezuitismus , Inquifitie en flavernij
in Engeland; terwijl te gelijk het Heilige Verbond (la
Sainte Ligue) in Frankrijk een leger des ge/oafs tegen
1-I E N D RI K III en de Protestanten op de been bragt.
Toen wedijverden Koningin en Volk in pogingen tot behoud
van 's lands onafhankelijkheid. Onfterfelijke eer zal altijd
den naam van E L 1 Z A BE T x bekroonen over de heer
zij aan het burgerleger te Tilbury-lijkeanfpr,d
deed , een meesterflank van welf llrekcndheid en van hartelijk
R3
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lijk vertrouwen van een' Vorst op zijn Volk (bl. 130,
131.) Ook weet men, dat de Almagtige zelf de pogingen
der vrijheidsvrienden bekroonde , en dat de nederlaag en
vernieling der ,Irmada, deels door de fchepen der Engelfchen en Nederlanders, deels door formen, de conflitutionele Regeringsvormen en cene redelijke burgcrlijke en godsdien(Iige vrijheid in Europa heeft in ítand
gehouden. Eene bijkomende , door velen niet eens opgemerkte, omstandigheid is deze, dat men aan de Spaan
expeditie, die zulk eene levendige belangllelling en-fche
zucht naar nieuwstijdingen inboezemde, het eerfle nieuws.
papier , den Engelfchen .Nfercrarirts , te danken heeft, die
in April 1588 uitkwam (bl. ;35); van welken kleinen
aanvang zich de menigte dagbladen en ftaatkundige tijd
wier invloed op de flaatkundige ge--fchritendagk,
fteldheid der Oude en Nieuwe Wereld zoo onoverzienbaar groot is.
Wij hebben in dit boek, dat in de vertaling wel blijken
van Engelfchen oorfprong draagt, geene misflagen van belang gevonden, behalve de verkeerde vermelding, op het
jaar 1577, van Koning KAREL IX van Frankrijk, die
reeds in 1574 was overleden ; het moet zijn II E ND It IK III.
Verhandeling over de Droogmaking der Haarlemmer - Meer;

door F. G. IFAR ON VAN LIJNDEN VAN JIEMMEN.
(Vervolg en flat van bl. 216.)

I

~ ad de Haarleinfche Naatfchappij hare Prijsíloffe in verfcheidene onderdeelen voorgefleld, de Schrijver dezer Verhandeling volgt nu, in verfcheidene hoofdflukken , geleide•
lijk die afdeelingen. Zoo handelt bij , in het derde Hoofd fink, zeer beknopt, over de uitgeJlrektheid„ die aars deze
droogmakerij zal moeten gegeven worden; het vierde, over de
Ringvaart om het droog te makene Meer, d. i. over hare
noodzakelijkheid en breedte. Het vijfde Hoofdfluk handelt
over den Ringdijk, te regt niet, gelijk in vorige plannen,
hooger genomèn dan de ringdijken der dróogmakerijen in
Rijnitnd , en bepaald op zs voet boven 4mflerdasnsch peil.

Daar
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Daar nu de hoogtje Eland van Rijnlands boezemwater, federt
het beltaan der Katwijkfche fluizen , flechts 8 duim beneden
hetzelve was, is deze hoogtebepaling zeker hoog genoeg;
maar men wete , dat zij naar de gewone bepaling der ringdijken in Rijnhind is gefchikt. Ongelijk uitvoeriger is het
zesde Hoofdfluk; maar het is tevens van uitstekende belangrijkheid. De zaakkundige leze en herleze het , en hij zal
den geleerden Schrijver bewonderen. Het handelt over de
werktuigen, waarmede de droogmaking zoude kunnen volbragt
worden; en wij meenen , dat hier niets ontbreekt. Eene fraaije
Plaat, bij de Kaarten in de Portefeuille gevoegd , firekt tot
opheldering, en wel vijf uitslaande Tabellen en verfcheidene
vergelijkende berekeningen enz. voltooijen de duidelijkheid
der geleerde ontwikkelingen van den Schrijver. Na redenen
te hebben gegeven , waarom hij de gewone loontuigen veel
beter oordeelt tot liet droogmaken des Meers, maar evenwel
in derzelver gebruik vele zwarigheid vond , treedt hij in een
onderzoek, hetwelk hij te rept vleijend voor onze nationale
eigenliefde noemt, of er geen ander werktuig zoude zijn uit
te vinden, van hetwelk men zich , bij mindere krachtverfpilling, meerdere uitwerking zoude mogen beloven. Dit onder
geeft aanleiding tot de befchouwing van het verbeterd-zoek
fchijfrad, den open' vijzel, het ffaand en het hellet,Zd fclzep_
rad. De flotfom dezes onderzoeks, en dien naam verdient
het ten volle, is deze: Roomtuigen , vereenigd met hellende
fchepradmolens , bij welke eenige tonnen - vijzels geplaatst
zijn, behooren in werking gebragt te worden. In de nabij
te Halfwegen , op drie dijken door de keel-heidrfluzn
tusfchen het bosch van Zwanenburg en den Raasdorpfchen
wal te leggen , zijn dezelve het voegelijkst te plaatfen, en
wel op eiken dijk zes floomtuigen , met de , daar vereischte ,
waterwerktuigen, waarvan de eerf'e rij tot 48 duimen, de
tweede tot no voeten, en de derde tot t6 voeten het Meer
uitmalen zal. Deze werktuigen zouden, op 6 voeten hoogte,
600 tonnen water in de minuut uitmalen, en de floomtuigen
flechts 300 f (leenkolen in een uur behoeven. Meer kunnen
we uit dit Hoofdhuk niet opgeven, dat , gelijk de ganfche
Verhandeling, niet op aangenomene begrippen, maar op
waarnemingen en proeven gebouwd is ; en het zoude ons
zeer verwonderen , dat niet elk bevoegd beoordeelaar aan
V A N Lij N DE N 's betoog hier de meestmogelijke blijkbaar.
held zal toekennen. Het zevende Hoofdlluk is zeer kort ,
R4
ban-
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handelende over de huizen in den Ringdijk, en de doorvaart
der aangrenzende plaatjén. Alleen van het eerfte zeekenen
wij op , dat aan de Haag, Hhllegosnmerbeek , Mond van het
Spaarn, Nieuwe Meer, Kerkvaart te ilaismeer, en de Oude
[metering , Huizen met dubbele kolken en drie paar deuren
gevorderd worden , en nog drie enkele met twee paar deuren, als bij de Oude Wetering, bij de Oostender Vaart, en
bij de dalsineei fiche Kerkvaart. Het achtfte Hoofdltuk heeft
tot onderwerp de inwendige inrigting dezer droogmakerij ; en
hier redeneert de Schrijver over de verdeeling en fchikking
der landen in dezeive , de deelgenootfchap in deze onderneming, en, dewijl de .Meerpolder Bene inrigting moet ontvangen, als in bIolland nergens beflaat, over de kunstbewatering door middel der kanalen, en over de uitwatering,
vooral te Katwijk en bij het huis Zwanenburg. Eindelijk
worden de kosten der voorgeflelde manier van waterontlasting vergeleken met die „t welke andere polders moeten dra
Alles gefchiedt op eene wijze, die van des Schrijvers ,-gen.
op het minste oplettende, naauwkeurigheid en arbeidzaam
evenzeer getuigt. Het negende Hoofdftuk , dat den Schrij--heid
ver veel onderzoek moet hebben gekost, loopt over de waar
kosten dezer droogmaking. Hier gaat eene opgave-fchijnlke
van vroegere berekeningen vooraf, uit welke blijkt, hoe veel
meer kosten, voor het een en ander , toen vereischt werden; dan worden de, redenen der thans , voor minder kosten, uitvoerbare onderneming aangewezen, de berekening
Opgemaakt , en bepaald op f 7,000,000 -: In het tiende
Hoofdhuk leest men over de waaifchijulijke waarde der landerijen , die de nieuwe polder zal opleveren. Deze wordt be.
rekend op den aard der grondfoorten, bij de boring des bodems , in 1812 , gebleken, veen en snolii: , niet klei gemengde
vruchtbare derrie, en kleiaarde van goede foort te zijn; op
den bouw, welke op de nieuwe landen zal behooren, plaats te
hebben; op de gelegenheid derzelven voor liet vertier enz.,
en op den 2 jarigen vrijdom van grondlasten ; en dan outilaat de volgende berekening, hij welke wij ook niet gelooven, dat de innerlijke waarde te hoog is aangellagen (niet.
tegenflaande de veldprodukten zeer gedaald zijn ; want, wat
slaat hiertegen niet over?): 800 morgens best teelland ft f I000;
5000 m. à f700; 10,000 m. it f 600, en gzoo m, it f Soo,
is f 52,400,000. Ilet elfde Hoofdfluk is over den tijd, waarin de droogmaking zal kunnen volbragt zijn. Een jaar gaat
heen
-
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heen met het daarftellen van een' nieuwen weg voor cie feheepvaart; en, komen de eerfle ftoomtuigen in het begin van
Julii des tweeden jaars in werking , dan kan de droogmaking
in Maart des vierden jaars voltooid zijn.
Zoo zijn cie negen vraagpunten der IIaarlemfcfie Maatfchappij , onzes oordeels, bondig beantwoord. Maar de Heer v AN
L Ij Ic D EN heeft meer gedaan. Dit was ook noodig , zoude liet
werk die volkomenheid bereiken, waarop het nu onfterlelijken
roem mag dragen, doch voor welker aaubrenging flechts eene
bekwaamheid als die des Schrijvers was berekend. De gewigtigfle van alle vragen toch , op dit onderwerp te doen,
is : of de verkleining van den boezem van Rijnland ook eenige
vadeelige gevolgen voor Rijnland zonde kunnen hebben. De
vrees hiervoor de éénige reden zijnde, waarom de deskundigen, die 1766 zijn geraadpleegd , tegen de droogmaking des
Meers geadvifeerd hebben, wordt derzelver ten volgenden fare uitgebragt Rapport hier opzettelijk wederlegd, op deze
wijze : Vooraf aangetoond zijnde , wat door een' boezem te
verflaan zij , waartoe hij dient, wanneer hij te klein of te
groot is, en hoe hij te hoog of te laag zijn kan, wordt
krachtig betoogd: 10 dat de genoemde vrees van laten oor
gebouwd is op de onbewezene flelling, aangaande-fprong,e
de hoeveelheid waters, door de poldermolens in een etmaal
opgemalen ; zo dat het er ver af is , dat de verkleinde boezem bijna dezelfde hoeveelheid van water zoude moeten ontvangen als de tegenwoordig groote; 3 0 dat de uitwatering te
dtatwijk , blijkens de ondervinding , veeI gunfliger is , dan zich
iemand, zelfs IiLINKENBERG en GOUDRIAAN, had voor
a dat het hulpmiddel, bij het tegenwoordig ontwerp-geftld;¢
gevoegd , de hulpmiddelen, bij vorige plannen voorgedragen,
.zeer verre overtreft ; en 5° dat de hellers van het vermelde
Rapport on Ievende , hunne toeftemming wel niet zouden
geweigerd hebben aan het nu voorgeflagen plan. Oozes inziens heeft de Schrijver zijne meeping volkomen bewezen ,
en zijne wederlegging bondig geftaafd ,in dit twaalfde Hoofd
,,te belangrijker weder door twee uitgaande Tabellen, en-link
de menigvuldige blijken van 's mans bekendheid met alles, wat
tot zijne taak in betrekking (laat, van eigen onderzoek , en
van een fiksch oordeel , dat , eerst de zaak, aan alle hare
zijden, onpartijdig, bezien hebbende, dezelve , vrijmoedig,
en met beleid en befcheidenheid, daar, waar het moet, aan sat. Aan de zijde van dit belangrijk IIoofditttk Raat regt
R5
goed
-
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goed het dertiende , bevattende dc gevoelens van ver fclseidene,
in den 1-izaterfiaat ervarene , lieden , mitsgaders van het Collegie van Rijnland en van de Steden Leyden en Ilaarlem,
over de droogmaking der Meer , en het verkleinen van den
Rijnlandfehen boezem. Met bewondering van 's mans kennis,
en met dankbaarheid voor zijn voorregt, dat hem zoo vele
gelegenheid fchork, om te weten , en ons te doen kennen ,
wat anders een verborgen fchat geweest ware , zal men ook
dit Hoofd[luk zeker lezen , en alsdan overtuigd worden van
de wenfchlelijkheid der , door hem gewenschte , onderneming.
Het veertiende Hoofdhuk heeft de vraag , of deze droogma
ziekten onder de bewoners van aangrenzende of naburige-king
plaatfen zal veroorzaken, z6á beantwoord , zoo naauwkeurig,
oordeelkundig, onpartijdig, en met bewijzen der ontkennende
ondervinding, dat hier wel niet meer te vragen vallen kan , en
wij deze zaak voor afgedaan houden moeten. Het laatfte Hoofd
houdt eenige algemeene aanmerkingen in , welke over--fluk
waardig zijn gelezen te worden door hen, die nog altijd zeg
s,, Deze onderneming laat steeds, naarmate van derzel.-gen:
ver gewigt , voor den goeden uitflag onzekerheid over." Achter de doorwrochte Verhandeling flaan twee Bijlagen en eenige Bijvoegfelen, die het door VAN LIJNDEN VAN $£MM E N gefchrevene nader verklaren of verfterken moeten.
Ongaarne fcheiden wij van dit treffelijk werk, waarvan
de verdienflelijke Schrijver eere zal hebben , zoo lang men in
Nederland op geleerdheid en vaderlandsliefde prijs fielt, en
waarvoor heen het nageflacht zegene, zoo zijne tijdgenooten
niet met hem de vruchten aanfchouwen mogen , die men zich
van den goeden uitflag der droogmakerij van het Haarleuamer-Meer mag voorfpellen. Aanmerkingen zijn te maken op
elk menfchelijk werk, hoe veel te meer op een van zoodanigen aard! Wij hopen nog wel eens gelegenheid te zullen
hebben op hetzelve terug te komen , bij de vermelding van
een of ander tegenfchrift; maar liet jammert ons , geene
plaats meer te kunnen inruimen , om , door breedvoeriger
verflag, de innerlijke waarde van dit hoogstbelangrijk werk te
doen uitkomen.

Kre•

W. B 1 L DE RD ij K, KREKELZANGEN.

a47

Erekelzangen van Mr. W I L L E M B I L D E R D ]J K. IJle Deel.
Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Jun. 1822. In gá•. avo.
IV en 216 Bh f3-:-:
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it tweede Deel begint al aanf}onds , op de eerfle bladzijde
der Voorrede, in denzelfden toon van betweterij en over..
fchreeuwing, die in het eeruie heerfchend was; en bewijst
dus wederom, dat de Heer B I L D E R n IJ K overal ovesfchreeziwing vindt, behalve daar, waar hij toch wel eens, met wat
minder hooggevoelendheid, nadenken mogt, of zij misfchien
ook heerschte, namelijk in zijnen eigen' toon en zijne eigene
meening. Ieder mensch toch, die nog niet geheel razend is
door den waan van eigene onfeilbaarheid in gedrag of oor
zal wel eens , wanneer hij (behalve door vleijers , na -del,
zijn gevoelen en handelen,-pratesnmdvoíra
en dus mededwingelanden over die van anderen) van alle zij_
den op eenige fout oplettend wordt gemaakt, in t}ilte den_
ken: zou er ook wat aan zijn? waar Raat het toch gefchreven, dat ik alleen, benevens hen, die het met misij eens zijn,
gelijk, en alle anderen eenen flag van den molen weg heb»
ben ? Immers op deze wijs zou men zelfs vijanden, wier
herinneringen de wijze te fehatten en te gebruiken weet, den
mond hoppen; maar fchreeuwen , fchelden , razen en tieren
werkt nooit iets goeds , verbittert integendeel , en kan dus
niet uit die liefde voortkomen, welke j E zus (en diens leer
en voorbeeld zullen toch wel meer afdoen dan die van BIL_
D E R Bij K!) voor het kenmerk zijner belijderen verklaart.
Indien de Heer BI L D E R D IJ K eens zich afvroeg, of hij ,
met zijne gevoelens en wijze van voordragt, bij alle zijne
vrienden , die hij ooit gehad heeft of nog heeft , en die
(preken wilden , welkom geweest is : wat zou liet antwoord
zijn? Wij vorderen juist niet, dat hij ons of het publiek
van deze zaak rekenfchap geve; hij doe het zichzelven.
Dit, ondertusfchen, vinden wij ons verpligt, in den naam
van een , hoezeer B I LB ER DIJ K als Dichter hoogfchattend ,
echter onpartijdig publiek, te betuigen, dat zijn „zonnelicht
der eeuwige en onveranderlijke waarheid" (bl. II.) het voor
ons en anderen nog niet is, en dat, terwijl hij de overtui
niet met de zijne overeenl'iemmen,' „ ftinkende-gine,d
(neer- en gaslampjens" (ald.' noemt, wij zoodanige werktuigen ter verlichting dan nog altijd minder fchade'.ijk vin.
den,
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den , dan de flambouw , aan liet vuur der hel ontfloken , met
hoedanige het geweld Europa in vlam wil zetten, naar n i LD E RD 7J K

's (bl. 146) uitdrukkelijk geuiten wenseb:

„ Waar Kerk en Adel ligt vertreden , (*)
„ Maakt boevenfchuim de Wet der aard,
„ En voert den opperflaf,terwijl het reikt naar'tzwaard. —
„ Doch gij , 6 Vorften , kunt gij flapen ? —
,,,, Wel ja, het zijn onnoozle fchapen ;
Al blaten ze ook wat fel, 't is nog geen wolfsgehuil. " -„ 't Kan wezen, maar mij dunkt , had ik de kooi te weiden,
„ Uit vrees van fchaap en wolf niet langer te onderfcheiden
„ Bij voorraad brak i}t hun de tanden uit den muil:
Dat heeten wij maatregelen van veiligheid ! — Nu moest
echter is IL DER DIJ I{ [naardien de ouderwetfche flelregel nog
geëerbiedigd blijft, dat hellesi (ook fchelden)geen bewijzen is]
eens de boeverijen van dat „boevenfchuiai" aanwijzen ;want
zulk eene partij fchapen , enkel om de fecuriteit , de tanden
uit den muil te breken, is toch zeer onherderljjk.
Hartelijk Hemmen wij met den Dichter in: (bl. 2.)
„ 't Is de ware Godsdienstftichter
, Dien ik in den Zangheld min.
„ Tolk der Waarheid, Zedenrichter,
„ Volks- en Vaderlands verplichter,
„ Aimt zijn zangtoon Christenzin.
Zielsverheifer, hartverlichter,
„ Heeft hij 't zintuig tot flavin."
en wenschten vurig , dit alles in hein te kunnen vinden ; hij
heeft echter, helaas! zijn zwartgallig zintuig niet tot flavju,
maar wel degelijk tot meesteres.
Aan zijne Koninklijke Hoogheid, den Prinjè van Oranje.
.Dit
(f) Waar ligt de Kerk vertreden? In Spanje, omdat de kloosters wegge.
ruimd zijn ? (Dit zijn de Jezuiten zeker met z r L D e RD IJ ie eens, en wen.
fchen zichzelve ❑ met zulk eenes prediker van zoo zeer in hunne kraam dies-

nende gronditellingen in de Protestantfche wereld geluk.) Of in ons vader land, omdat er gentle heerfchende Kerk meer is Wij kunnen nog al niet anders zien, of de Godsdienst (die wel niet altijd met de Kerkéén , maar het
voornaamfle is) wordt redelijk wel in eere gehoad,^n, ten minlhe Daar tiet ti'
weudige; over de harten hebben wij niet te uordeslen.
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Dit flak ademt eciren loffelijken geest van liefde voor den
perfoon des Printen en deszelfs Huis ; maar het floc van hetzelve is ons duister. Het behelst, namelijk, eene profetie:
„ ..... de opgebroken kuil
„ Braakt zwermen Geesten naar den hoogen!
„ Zij dwarlen — zinken -- rijzen weér,
En ploffen Thronen, Rijken, ne @r,
„ God-zelv' in 't aangezicht gevlogen !
„ Wat wil , wat wordt dit ? — Hemel ach
„ Verhoed den doodelijken flag
„ Die nadert ! .... Neérland ach! gij moet , gij moet dan vallen!
„ 't Geduld der Godheid is ten end.
Uw dolheid [welke ?] heeft zich blind-, en eindlijk afgerend!
„ En de aard .... zij zinkt met u bij 't aaklijk donderknall en
„ Der Wraak die 't fchuldig menschdom roost!"
Welk eene opeenítapeeling van , tot razernij toe ontzetten.
de , denkbeelden , in welke waarlijk de „ ware Godsdienst.
íiichter," de „ Christenzin " enz. niet, maar vlak het tegen•
deel , te proeven is. Ten laat(le
„ Zwicht alles voor den throon dien's warelds Heiland flicht !
En [heet het verder] gij [Oranje], getrouw aan 't bloed der
Vaderen,
,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ Verwinnaar van u. zelv' en 't heir der Godsverraderen,
„ Zult heerfchen in Zijn naam zoo very' de morgen licht."

Sian mijn Zoon L 0 D E W Ij K W I L L E M, bij zijne tiende
verjaring , op den Paaschdag , is vol van de heerlijkfte lesfen
der chr;stelijke wijsheid. Het Huwlijksjubelfeest vermeldt,
met godsdienftigen geest, de federt 25 jaren in het huwelijk
beproefde lotgevallen. De hand des Ouderdons, de Jeugd ,
des Levens lust behelzen treffelijke heenwijzingen tot het onvergankelijke. Genoeglijke Ouderdom beveelt den vroegtijdig
godsdienstigen wandel aan ; flan mijne Egade , op haren Ver_
jaardag, in pijnlijken en gevaarlijken lichaamstoefiand, christelijke gelatenheid in het lijden. De Wijsgeerigheid dezer
Eeuw fchetst het vergeten van de huisfelijke pligten en het
uithuizig vermaak naar waarheid; wij gelooven echter, dat
de leer: „ de Duivel is reeds weg,
,

„ En
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„ En zoo God nu flechts verdwijn',
Zal ons Rijk volkomen zijn.
„ En Hij zal het. Waarom niet?
„ Immers God is louter goedheid ,
„ En wil niemand ooit verdriet;
„ Loutere kokinjezoetheid.
„ Ook zijn wij Hem veel te fijn!
Ja, het moet, het zal zoo zijn! —"
„

en die, dat y, vreugd de hoogfte wet en de vrijheid regtvertreden" is, niet zoo algemeen wordt beleden en beleefd,
als a I L DER D ]f it, door zijren bril kijkende, vastfielt. Dehalve dat de toon , in opgemelde regels, al vrij profaan is. -De Onachorect behelst eene treffende les :
„ Hier leefde en uier£ de man in armoe, pijn, en Ieed,
„ Zich-zelv' door boete en rouw fleeds onvermurwbaar wreed.
.
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„ Dus pijnlijk zag hen] de aard die groote plicht volenden,
„ In dwaling, maar oprecht , en zonder ze ooit te fchenden.
, Gij , wien verlichter geest Iangs zachter pad geleidt,
, Betracht uw lichter plicht met de eige omzichtigheid."
Over de Traag (sit j o e N NE s Openbaring) mag een ieder wel eens nadenken ; echter gelooven wij, dat er andere
„ teekens der tijden" beftaan, dan BILDERDI,1K ziet: die ,
welke wij meehen te zien, zijn van Jezuitfehen aard. In be
Zelfbedrog leeren wij
Moet Heinel of Hel zijn wier invloed ti drijft,
„ Uw wil is de pen flechts waar mei ge onderfchrijft.

, 't

„ Maar wenscht gij naar Vrijheid en vraagt wat dit zij?
,, 't Is God laten willen, en willen als Hij."

De Krokodillenkoning , die wel geen flaart had, om ter new
der te faan, maar toch eenen muil, om de, van wege haar
door eenen krokodil verf onder kind , bij hem klagende moeder op te vreten, geeft juist geen aardig, hoewel-, wanneer
die magt niet bepaald is , door ondervinding te zeer als waar
gebleken, denkbeeld van Koning en Koningsmagt ; zie-achtig
reeds i Sam. VIII: rr—r7. In de Afgetrokkenheid wordt
geklaagd
;, Noeh'
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Noch God , [bewijs dit eens , B IL DEED IJ Ic!] noch Koning
meer in 't land ,
Die vrij [namelijk gelijk die Krokodillenkoning ?] regeeren mag,
Of boeveufchnim en onverftaud [ja, BIL DE RD Ij R alleen is
Ontweldigt hun 't gezag." braaf en verflandig!]
Peper en Zout is waarlijk peper en zout ,en verdient behartiging. Het Lief iweisjen doet eene belangrijke vraag aan
eenen ieder, die beneden zijnen ítand huwt. In Licht en
vrije Tong gunt de Dichter „vri<je tong en pen aan die ze
vraagt, mits hij ieders recht ontziet, en Vorflen eerbied
draagt." [Ook den Krokodillenkoningen?] In S U Z A N N A
wordt laffe geestigheid, tegen dat verhaal gerigt , met regt
en krachtig ontmoet. In het fink dan den Fleer S C x o T S.
rit A n lezen wij van „verderf van Godsdienstleer en zeden,"
van „bianketfel, valfche Leeraars, kanker , die 't hart der
Kerk verknaagt , wanfpook, ingebeelde Reden , en kenbaar
merk des vloeks op 't Kainsvoorhoofd van dat cvanfpook,
van het vijandelijk gruwelrot, dat woedend komt aangevlogen," enz. Wat zou iemand, die dit werk las, zonder van den
staat des Bettuurs en der Kerke in Nederland iets te weten,
wel van dezelve denken moeten ? Immers niets minder , dan
dat liet , ten aanzien van beide, een roovershol vol moord
brand(tichting en verraad was ! Wij danken den Hemel , dat
wij, in rust gezeten, op ons gemak, Don Quichot, die molens voor reuzen en een worstwijf voor de Koningin der
Amazonen aanzag , lezen , en er ons mede vermaken mogen !
Wanneer ons land eens in algemeene rampen deden moet, zal
het wel van duisterlingen , maar niet van het , door BIL D E RD ij ic als zoodanig voorgef{ elde, „vijandelijk gruwelrot" komen ; helpt Ilechts kijken ! — Wij hebben de Godsdienstleer;
die wij in alle Nederlandfche christelijke kerken hoorden
voordragen , altijd zóó verftaan, dat „ zeedlijkheid" één was
met „ C li R 1 S T U S aan te kleven ," en uit dit laatfte ]tracht
en houding ontleende; maar hier, in Het Kerkverloop, leeren
wij , dat „ het vervalscht Geloof door Deugdleer werd verdreven, en zeedlijkheid meer geldt dan C H RI S TV 3 aan CO
kleven." Wel zoo !A el zoo ! Och , ga toch eens in de kerken
der Protestanten , begin maar bij de eeríie de beste, waar
gij voorbijkomt , en luister eens toe ! Wij komen nog al overal, en kennen onder alle Gezindheden orthodoxe pilaren, en
die toch maar bij die kerken blijven, waar „ die Deugdleer
het vervalscht Geloof verdrijft , en zeedlijkheid sneer geldt
dan

^5t
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dan C I-i R I s T US aan te kleven." 1Ioe honden die menfcheu
het uit ? Daardoor, dat er, wèl bezien , det gepredikt wordt,
hetgeen n I L DE RD IJ K zelf in liet volgende ftukje : Deugd ,
rein Geloof, voordrhagt. -- Die Priesters , welke v o L T A I It E niet
haai en vuur uitgeroeid wilde hebben , de moordenaars van
JEAN CAL A S, de Richters van Bartholomeus - nachten enz,
enz. enz., je, die wenfchen wij , voor zoo veel zulks met
christelijke beginfelen bellaanbiar zij , dit ook toe; hoe.
wel wij , in hunne plaats , geene „ Filozofen" gelijk V o LT Al RE begeeren. En, ja , het „ fraai geroep van RED2N noVEN 1" Raat ons ook niet aan , wanneer men onder Rede ons
aardsch verfland verflaat, hetgeen zonder ondervinding niet
weet, dat tweemaal twee vier is; wij zeggen mede: „ bedorven is de mensch , zoodra hij redeneert ," namelijk met
dat verftandje het bovenzinnelijke wil uitpluizen en begrijpen :
maar wij verftaan (of allen, die zoo hoog van hunne Rede
opgeven , het ook doen , is eene andere vraag) onder Rede
geheel iets anders, geven het geloovig gevoel de voornaamPe'
plaats in haar gebied , en zeggen nu niet meer , gelijk s 1 L DE RD 1J K , met R 0 US S E A u, en nog minder in den zin van dezen

wijsgeer, die den waren mensch in den wilden, naar dien der
dieren gelijkenden, natuurf aat vindt, dat de mensch bedorven is , zoodra hij redeneert. -- liet moet ons verbazen ce
bedroeven, dat een zoo fchrander hoofd, als dat van B r Ld
DE RD IJ a, zoo aanhoudend, zonder te onderfcheiden, doordraaft. Hij zal toch den onweérfprekelijk waren ulelregel,•
dat tot wèl onderwijzen wèl onderfcheiden behoort, waar:
fchijnlijk kennen ; het moet dus aan den wil, die zich iii
drogredenen fchijnt te behagen, haperen. In Voor dezen en
Nu Iaat :
-

De Leeraar en de Vorst ontfangen les en wet,
„ Of anders worden ze afgezet."
Dit was ten aanzien van den Leeraar wel voordezen zoo, toen'
hij aan den band zijner Formulieren lag, ru niet ; en wij zierï
niet, dat liet er net den Godsdienst te Hechter om gaat. —
Ifonflitutiera , Ministers, Tijrannij bevatten veel waarheid, maar'
ooit fofisterij. Conflitutiën willen immers niet, dat ,, Jan Rapregeeren," of dat „ Kees (de Minister) 't misleide volk
naar lust verdrukken moet." Juist daarom, integendeel behooren de Ministers „ aan het Volk aanfpraaklijk" te zijn
;

;
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omdat, gelijk het in Tijrannij heet, zij het zijn , „wier voet
het Volk op 't harte treedt ;" zij het zijn , „ wier lage ziel
met deszelfs leed den fpot drijft, en die met deszelfs roof
zich bij '.t verdrukken mesten, de klagt, tot den Vorst gerigt , als op eene fleenrots doen affluiten , en de lucht
van 't Koningshof verpesten;' Dat echter het volk dien
fcheidsmuur zelf geflicht zou hebben, is onwaar; want wij
zien in de gefchiedenis der oudfie volken , overal , de volken
verdrukkende en de Vorften. (die nog niet overaltegenwoórdig zijn) misleidende Ministers (zie t Kon. XII), eer er
aan Conititutièn gedacht werd, welke juist ter oorzake van
die knapen noodig werden. Hier is dus eene verdraaijing in
de voorhelling der zaak, welke wij zoo gaarne aan B 1 L DER1 ij K's hoofd zouden toefchrijven , wanneer wij er niet te
veel krediet voor hadden, dan dat wij het voor zoodanige
misvatting in (laat konden keuren. — In het verworpen Christendoin wordt dit met „ Grootvatrs ouden japon, die zelfs 'de
plaats in de oude - klerenkas niet meer waard is ," gelijk ge
aan 't eind den kleinzoon , die er plukfel van wil-iled,n
laten maken, geraden, om zijne „ eigen wond" te kennen.
Zou de zoo zeer voor het Christendom ij verende B 1 L D E Ro Ij K zijne eigene wonde wel kennen? Waar is in het Evangelie vrijheid gegeven tot uitdrukkingen, door hem geheeteu
„ RECIHTMATIGE VLOEK.

„Iiet Ilelsch gefpuis, dat God miskent in de oppermacht,
„ 't Verachtlijk graauw [maakt uw kompliment ,Staten Generaal !] de teugels geeft in handen,
De Deugd vertrapt, met Zede en Godsdienst lacht,
„ Dc moorddolk drukt in zuivere ingewanden ,
Verwoesting blaast, verwarring, roof, geweld,
iet hoogfle heil in heiligfchending Relt,
En rechten kraait om van geen plicht te hooren ;
„ Wier domheid , Ilaaf van 't ftikziendst onverttand,
Op vrijheid roemt in 't rammlen met zijn band ;
„ De Waarheid fchuwt, de Deugd heeft afgezworen;
„ Dit treft" de vloek op d' onverzetbren kop,
En wring' ze faam in Judas duivlenflrop !"
Zou dit eerie navolging moeten heeten van den Zachtmoedige , en Bene opvolging van diens gebod : „ oordeelt niet!"?
Wij achten, niet het ,ffchrijven van dit malfche finkje,
ons
S
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ons verflag der ftrekking ook van dit Deel te kunnen fluiten.
Iiet fpijt ons , dat zelfs des Dichters , in het (lukje „ M-oun^ 1
als zonder wedergade gefchilderde , Echtgenoote haren in.
vloed niet zóó ver heeft kunnen uitflrekken, dat zij zijne
razende Remming een weinig verzachtte. Dan , wij vergeten,
dat eene van hare voortreffelijkheden daarin beftaat, dat zij
„ altijd met beur Eg A denkt."
Zoo tusfchenbeiden kwam het ons voor, dat het heerlijk
Dichter - talent von den Heer B 1 t, D E R D Ij Y , door deszelfs
ítemming, eenigzins belemmerd was (.
(f) liet fchijnt fomdjds, en kan ook wel wezen, dat zijn goede geest plaats
maakt voor den bonzen, die, tot ftra$^e van den ser. n. gezonden, maar al
te zeer vaardig over hem is. -- Indien wij den Redacteur van ons Tijdfchrift
wil kennen , dan twijfelen wij niet, of, wanneer hij een dichtflukje ter
plaatfing ontving, waarin eene fchier onuitfpreekbareenkwalijkluideedewoordfehi'kking voorkwam, dergelijke wij bladz. zyq vinden: „wat vasest flond,
hond te beven," hetzelve geene plaatfing waardig gekeurd zou zijn; zoo
min als een, waar foortgelijke 1lraat- en fchcldtaal, als BI 1.0e 8 v 3J it zich
veroorlooft, in gebezigd werd.
Ter beantwoording. van hetgeen op bl. e en 138 wordt gelezen, heeft eeta
ander dan de ftellef van dit verflag iets gezegd, dat hier Bene plaats moge
vinden:
„Scaeepfcop is 6:hpapfchap — Sohapendarn, Coije is Koe." Zie Gefachtl. der
Arederl. Neeamw. Ilde D. bl. 333• (Sce is Schop — Schot, Hoogd, Schuppen,
vpor Wagenhuis i Coije is Keeije.)
Dat N. , voor Toovenaar, ia 't vuar om hals zou' raken ,
Had weinig nood, zei' B. „ Gij (klonk een item weerom)
Gij , Leeraar in de kunst om Vee uit lucht te maken,
Zijt voor den mutfaard niet te dom."

Tafereelen uit de Tijden der Xlruistogten. Uit het Hoogduitsclr.
Met eenige danwerkingen van den Vertaler van o E L S.
i E R 's Verhandeling over Mahomed. 1/.7e Deel. Te &aneker, bij G. IJpma. 1822. In gr. 8yo, XlY1 , 284 B6.
f 2-16-.

Drie of ten minfee twee deden zal dit werk befian, welks
ecríte , hier aangekondigd , den blj-zondeten naam voert van
Tancredo. heet is ook in den grond niet anders dan eene
jevensbefchrijving van dezen held, wiens gefchiedenis echter
be'.ioort tot de gefchiedenis der kruistogten , met name den
eerflen , dien wij hier , Tancredo gadefinande, Hechts nit een
bijzonder oogpunt befchouwen. Recenfent betuigt , het
boekdeel met ulcer an gewoon genoegen te hebben gelezen ,

en
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en zegt den kundigen vertaler (*) welmeenenden dank voor
de overname dezer lettervrucht, op Duir£chen bodem door
eene onbekende hand gekweekt. Reeds in de uitvoerige,
uitnemend wèl geftelde voorrede, doet zich die fchrijver als
een bekwaam man kennen ; en door het ganfelie boekdeel heit
houdt bij dezen roem , in ons oog, volkomen ftaande. Er is
eene helderheid in liet geheele overzigt, eene aanduiding der
onderfeheidene karakters en drijfveren bij de voornaamíle han
gepaard met eenen zuiveren en aangenamen-delnpr£o,
stijl, die algemeen genoegen moeten geven. En inzonderheid
komt de held van het verhaal in zulk een zuiver en verheven licht uit , als hij welligt zelfs bij T A s s o niet rondom
zich vetfpreidt. Edeler, wijzer, flandvasdger jongeling en
man is bijna niet te verbeelden. En toch komt deze voortreffelijkheid van zijn karakter en gedrag hier zoo ongezocht
aan het licht, en de bewijzen, welke de fchrijver dáár aast=
voert, waar anderen hem min gunstig beoordeeld hebben ,
fchijnen ons zoo afdoende, dat alleen de algetneene aanroer
king, of de heimelijke gedachte: hij was toch ook een
mensch ! ons zou kunnen verleiden, om op des fchrijvers
dille bewondering van dezen, ja wel driftigen, maar fpoedig weer bedarenden, altijd toegevenden, altijd edelmoe.
digen, regten kruisridder iets te willen afd i ng en. Wij mogen derhalve niet nalaten, dit werkje , waarin, nevens
Tnncredo, Gotfried van Bouillon in een' fchoonen, Bobeinundus (gelijk hij hier heet) in een bels:ngrijken , Boudewijn I in een' dragelijken, doch meest al de andere opper
een' donkeren en verachtelijken dag voorkomen,-hofdeni
bij onze lezers ten fterk(le aan te prijzen. Na alles, wat zij
over de kruistogten, zulk een belangrijk verfebijnfel en onmisbare fchakel in de gefchiedenis der nieuwere tijden, mogen gelezen hebben, zullen zij zich den tijd, aan deze wei
bladen befleed, nog niet beklagen. En, zonder voor-nige
de waarheid en juistheid van alles te willen inflaan, betuigt
Recentent echter, geene aanmerking van belang op het vefhnal te hebben. — Tot eene proef van den fliji kan het vol
gende dienen:
„ De Krij'gsoveríten maken van de algenieenè gemoedsítemming gebruik , en het morgenrood van den 7den Junij
vindt de ganfche heermagt reeds op marsch. IIet diepst í1i1
zwij .
-

() of is deze mjs ehien niet deza1i e met den tidier clnz aanmerkingen?
S2
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zwijgen is op het luide gedruisch gevolgd ; de achterfie ben.
den Ruwen de vooríien dringend voort. Eindelijk komt van
de voorhoede het berigt , dat men de torens der heilige clad
ontdekte. De Opperhoofden begeven Zich vooruit op eene
hoogte, om het oord te overzien; doch op hetzelfde oogenblik is ook de orde van den togt verbroken: ruiters en voetknechten, priesters , foldaten en vrouwen fpoeden zich , als
in een wedloop , voort , iepen de Veldheeren in hun midden
met zich mede, en florten zich over den bergrug benedenwaarts in het dal. Het was een geluk , dat T A NCR ED 0
reeds vóór hen had post gevat en de bezetting terughield van
Benen aanval op het leger der Christenen, eer het zich ver
slagorde fcharen kon. Niettegenflaande de ver -zamelni
uit Europa aangekomen, waardoor-fterking,uwls
het getal der kruisvaarders driemaal flerker was geworden ,
bevonden zich echter onder hen niet meer dan twintig duizend
ilrijdbare manfchappen, van welke naauwelijks het tiende gedeelte van paarden voorzien was (fi) ; en het kostte veel
moeite , eer de gewapenden van den legertros zich afzonderen,
en de voor hun beftemde legerplaatfen konden innemen. —
Eer men den algemeenen aanval ondernam, achtten de Veld.
heeren het noodzakelijk, den zinkenden moed der kruisvaar*
ders, door een godsdientlig fchouwfpel, op nieuw te ont.
vlammen. In plegtigen optog;, barrevoets, en met hunne
ordekleederen verfierd , droegen de Bisfchoppen , van al de
Geestelijken gevolgd , het kruis en de heilige vaten der kerk
rondom de ifad en den Olijfberg op, en hieven den lofzang
aan, welks afdeelingen de aandachtige fcharen met een ver
koor herhaalden. Alle vijandfchap, alle tweedragt-varlijk
en wangunst onder de ftrijders van c x R i S T U 5 was verdwe.
nen; TANC RED O en R A I n1 O N D omhelsden elkanderen in
het gezigt des ganfchen heers. De Bisfchoppen fpraken den
zegen uit, en beloofden aan de kruisvaarders den onmiddellij.ken bijfland des Hemels. Op den volgenden dag , echter , werd
een form afgeflagen, en R A I ai ON D's belegeringswerktuigen gingen in vlammen op. Doch aan den tweeden morgen
gaf de verfchijning eens ruiters in fchitterende wapenrusting,
dien G ODE P R IE D en R A I 1 0 tv D terflond voor den heili
erkenden, den Christenen nieuwen moed. Do-genjo.is
Nor(*) Er waren, daare „tegen, [neer dan zestig duizend firij,ibare manfcl appen
binnen de fi:ad, die vurig naar de eeuwige beioouing, aan eiken Verdediger
oe, Ge;oofa door ra A x u r en toenezcgci, li aaleten. De Nederd. Uit,
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Normandiërs bemeesterden in een' woedenden aanval de Stefanus - poort: de Lothariugers bragten hunnen beweegbaren

toren gelukkiglljk op de bepaalde plaats : de ophaalbrug zonk
neder; en, op vrijdag, den vijftienden Julij Io99, te drie
ure na den middag, hond G 0 D E F R I E D VAN BOUILLON
zegepralend op de muren van Jeruzalem !"

van A U GUST VON It O T Z E B U E, geboren te
lYeimar,, den 3 Mei :761 , vermoord door den Student
S AND, den 23 Maart 18:9. Naar het Iloogduitsch. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel , Jun. In kl. 8vo. 5y BI. f : - ii -:

Levens/chets

De titel van dit boekje is niet juist. Het is geene levens.

fchets , maar eenige karaktertrekken van K 0 T ZE B U E, blijk-

baar door eenen vriend zijner jeugd medegedeeld. Dezelve
tracht zijn karakter tegen de veelvuldige aanvallen, op hetzelve in den jongf'en tijd gedaan, te verdedigen; hoewel hij
betuigt, in 's mans haatkundige gevoelens niet te deden. Hij
onderfielt de geheele levensgefehiedenis van I{ OT ZE B U E als
bekend, en tracht hem Hechts als anensch, als zoon, echtgenoot en huisvader , als dichter en prozafchrijver van de voor
zijde te doen kennen. Hij erkent echter in hem-deligft
vele gebreken , vooral oploopendheid en eigenzinnigheid,
reeds als kind; maar pleit hem vrij van alle opzettelijke
boosheid , en vooral van de vuile vlek , die reeds genoeg
zou zijn om zijne gedachtenis te brandmerken, alsof hij, ten
nadeele van Duitse/land, een bezoldigd fpion zou geweest
zijn van liet Rus/isch Kabinet, welks bemoeijingenmetDuitschland, deszelfs ftuderende jeugd, enz. destijds zoo in 't oog
liepen, en velen zeer vreemd voorkwamen. Onze Schrijver
tracht te doen zien , dat de last , aan R 0 T ZE B U E gegeven
tot geregelde mededeelingen, alleen letterkundig zou geweest
zijn. 't Is mogelijk : wij willen den zwaar gefraften onge.
lukkige, het offer van flaatkundige dweepzucht, niet ver
maar wie het doen en drijven der Rusffche Mi.-vordeln;
nisters in de laagte jaren opmerkzaam befchouwt , zal ligt
overhellen tot het denkbeeld , dat die letterkrsndige nieuwsgierigheid naar nieuwe denkbeelden , die in Duitschland en Frankrijk
in omloop mogten komen, eenen flaatkundigen grondlag had.
Bijzonder veel heeft dit werkje niet om het lijf.
KOTZEnur wordt nog het uitvoerigst als kind ge.
S3
fehil.
-
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fcnilderd. 1 Jij moet toen een verwaand zotje geweest zijn,
blijkens den volgenden brief aan zijne moeder, waarmede hij
een gefchenk van kerfen verzelde: „ Een klein boompje
„ waste (wies) wild op; zijne (deszelfs) bladeren hingen
v.:rward en dreigden te verdorren; echter groeiden er ker„ len aan. Ook ik was vrij wild op ; mijne zinnen zijn ook
„ dikwils verward; maar wie weet -- ik ben geen gek —
„ wie weet, wat uit mij nog wel groeit!"
-

.aanmerkingen omtrent den nadeeligen invloed, welken het bij
ons nog beflaande Franfche Wetboek van Strafvordering
heeft op den eerbied voor den Eed, door ongelijkheid íis
groedbeginfel, ten aanzien van bewijs door denzelven. Door
C. J. VAN I-I E t1 s D E N , J z. Subflituut O frcier bij de Regttank van Eer jlen 4anleg te Breda. 's Hertagesabasch, Lij
H. Palier en Zoon. In gr. &vo. 27 Bi. f: -6 -:
Behalve de aanwijzing, dat de Franfche formule van eedzweriug niet doelmatig is, wordt de op den titel bedoelde
ongelijkheid in grondbeginfel overtuigend aangewezen, daar
het vorderen van eenen eed de erkentenis in zich fluit, dat
de verklaring bij Bede de meestmogelijke zekerheid der waar
opleveren moet ; terwijl •het wetboek echter niet alleen-Jied
te menigvuldige en geheel nuttelooze eeden vordert, maar
ook toont geenen den minften prijs op eenen eed te hellen,
daar het niet wil, dat de Regter in het minst zich zou ge-bonden achten in zijne uitfpraak aan zoodanige beèedigde ver
maar het integendeel te eenemale aan hem over--klainge,
laat, om daaraan al of geen geloof te hechten. Het werkelijk beIlaan van deze ongelijkheid in grondbeginfel bij het
wetboek wordt , onzes inziens, door den geachten fchrijver
voldingend bewezen. Wij voelden bij het lezen de ongerijdndheid , maar tevens het moeijelijke van voldoende verbetering, nadat de godvruchtige vrees voor den eed, bijna
zouden wij zeggen opzettelijk, finds eene lange reeks van
jaren, door de vele, nuttelooze en geheel oneerbiedige herhalingen, tegengegaan, voor het minst verzwakt werd. Wij
wenschten, dat de eed, bij een nieuw wetboek, geheel kost
worden afgefchaft. leder onpartijdige moet, meenee wj,
ons toeflemmen , d t , zal men op den eed genoegzaam kunven afgaan, de vordering van .denzelven eene zeer goose
zeldzaam.§éid behoort te zijn.
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13riefivisfeling, over den John Howard, van den Fleer 1. x.
N 1 ERSTRASZ, JurP. Uitgegeven door een Friend der
Menschheid. Te Amfterdam, bij G. J. A. Beijerinek. 1223.
In gr. 8vo. 28 Bi. f :-6-:
Osrtu'crp tot opr-igting van een Nederlandsck Genootfchap -ter
zedelijke verbetering der Gevangenen, door w. li. 3 U R I NGAA, J. L. NIERSTRASZ, JUN, en W. H. WARNs I N e K, B z. Te Leeuwarden, bij G. T. N. Suringar. 1823.
In gr. 8vo. 22 BI.

O

nlangs gaven wij een gunulig verfiag van den John Howard
des Heeren NIER -S T R A S Z. Wij moeten evenzeer met lof
gewagen van deze brieven (No. i) , welke een gevolg van
het getlelde in de voorrede van dat dicht(Iuk blijken te zijn.
In dezelven wordt aangedrongen op de •vorming van een G-Cnootfehap ter zedelijke verbetering der Gevangenen, met uit.
voerige ontwikkeling van de wezenlijke of ingebeelde 'zwarigheden daartegen, gelijk ook met derzelver, zoo veel moge
opruiming en weêrlegging. Doch inzonderheid heb -lijke,
wij ftil te ftaan bij het dadelijk Ontwerp, en de uitnoo--ben
diging tot deelgenootfchap in zulk eene inrigting , door den
Heer w. n. S U RI N G A IL, die het eerst aanleiding tot het
dichtftuk van zijnen vriend gaf, den Heer NZ E R S TRASZ
zelven, en den Heer W A RN $ IN C K, in het licht gegeven.
(No. 2.) Het plan, door 'hen ontworpen , komt lroofdzake.
lijk neEr op eene jaarlijkfche contributie van 52 fl. voor ieder lid, welke befteed zal worden, deels -tot verbeterd onderwijs , godsdionitige leiding en aanmoet?iging in de gevangenisfen, deels , en wel voornamelijk , tot onderíieuning en bevordering van ontfagenen uit den kerker; opdat die, door
dadelijke verlegenheid en aanhoudende moeite, om ergens,
als werkman of anderzins , te regt te komen, niet genood
althans krachtig aangefpoord worden , zich op-zakt,of
nieuw aan onregt en misdaad fchuldig te maken. De wijze,
op welke dit gefchieden zal , door het vestigen vooral van
Hoofdbefturen ter plaatfan , waar gevangenisfan zijn , opdat
die de meeste .en beste zorg voor hen dragen, welke zich
het Genootfchnp bijzonder aantrekt, wordt hier wijders in
vele Artikelen aangewezen , die echter nog vele ruimte overlaten voor allerlei reglementaire bepalingen.
Wij
S4
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Wij betuigen dit oogmerk van ganfcher harte toe te juichen. Wij zijn met de ftellers van oordeel, dat vele der he
doelde ongelukkigen , door foortgelijke maatregelen , voor
henzelven en de maatfchappij , wezenlijk te redden en te regt
te brengen zijn. Wij wenfchen hun de meestmogelijke onderfleuning en medewerking, van ganfcher harte, toe ; en kunnen ook bijna niet twijfelen, of onze landgenooten zullen y
even gaarne als voor de Maatfchappij van Weldadigheid, voor
dit Genootfchap wekelijks een' enkelen fluiver afzonderen.
Immers, zonder iets te willen onttrekken aan den lof van
`lendeling- of Ilijbelgenootfchappen, zijn ons toch deze zon
jammerlijk verblinden, onze land- ja ligt onze ílad--darsen
genooten , nader. En ons eigen belang, onze veiligheid , en
misfchien de deugd onzer kinderen, flaat met hunne bekee.
ring in het allernaauwst verband.
Om deze reden hopen wij dan ook hartelijk , dat liet ge..
tal van vijfhonderd inteekenaars , waarmede men, des noods ,
een begin wil maken , al fpoedig eenige malen verdubbeld
worde ; opdat niet flechts de besten, maar allen , die de gevangenisfen verlaten , onder eenig opzigt komen. Volfirekt
onverbeterlijken behooren, in allen gevalle , in de burger
maatfchappij niet wederom toegelaten te worden. Ons kwam
het hierbij als eene wenfchelijke zaak voor, dat dit Genoot
genoemde Maatfchappij van Weldadigheid in-fchapmetrds
een zeker verbond trad , en er misfchien nieuwe koloniën
voor dit flag van berooide zwervers wierden opgerigt.
Doch , hoe hartelijker wij eenen goeden uitflag aan deze
onderneming toewenfchen, boe minder wij eene zekere bedenking kunnen onderdrukken. In het Programma der Maat
Algemeen, 18822, vinden wij ook-fchapijTotNuvn'
de vraag aan eene Commisfie tot onderzoek opgedragen , wat
• zij doen kan ter verbetering der tuchtelingen ? Ware het dan
niet beter geweest, dat men den uitflag van dit onderzoek
hadde afgewacht, of daar ter plaatfe althans dit plan aangeboden; opdat het, door een zoo achtbaar ligchaam , welks
afdeelingen door het ganfche land verfpreid zijn, in trein gebragt wordende, des te ligter vertrouwen en medewerking
mogt vinden? Welke nitftekende menfchen toch de onderteekenaars mogen zijn, hunne verdienften zijn niet overal en
bij elkeen bekend. Men moge van de twee laatflen al geboord hebben, als dichters , dit zal aan velen , in liet onder.
havige geval , ligt Hechts te minder vertrouwen inboezemen.
Het
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Het verwijt van kasteelbouwen en hoogvliegen gaat dezen
lieden , bij den eenvoudigen , zoo ligt na. En ook de meer
ervarene gevoelt levendig, dat het hier op de uitvoering, op
taai geduld en immer volgehoudene infpanning en vlijt vooral zal aankomen. Wij , intusfchen , koesteren , in elk dezer
opzigten , met grond, de allergunftigae denkbeelden van dit
edel driemanfchap;en twijfelen ook niet, of de Maatfchappij
zal nog altijd gaarne medewerken tot zoo heerlijk een doel.

Criekfche Woordenfchat, enz. Door S. W. S CH I P P E R S,
Rector der Latijnfche Scholen te Bolsward. Te Groningen, bij
J. Rdmelingh. 1822. In kl. 8vo. XXXIV en 304 Bl. f 2-8-:
1n den jare 1651 gaf CATTIER een werkje uit, hetwelk
hij De verwonderingswaardige Leerwijze noemde, om binnen
een uur een onnoemelijk aantal Griekfche woorden in het
geheugen te prenten, en ze nooit te vergeten, mits men zijne Methode kende. Dat werkje werd, behalve in Duitschland, ook in ons vaderland herdrukt, en met geleerde aanmerkingen van den beroemden A B R E s e H verfierd , in den
jare 1757, en vermeerderd uit een MS. en hier en daar verbeterd door E. E. (den Middelburgfchen Rector E P K EM A ?) in í8o8. Deze methode komt hierop neêr. Men
zoekt den wortel. Men rangfchikt de formen, uit den wortel voortfchietende. Men geeft aan iedere form zijne eigene
en vaste beteekenis, en zoo voorts in andere gevallen. Dat
dit alles veel toebrengen moet, om het geheugen te Herken,
laat zich gemakkelijk begrijpen. De Heer S CHIPP ERS , bekend door andere Schoolboeken , heeft ook de taal,. op zich
genomen, om zoodanigen Woordenfchat, in het Nederduitsch
gekleed, ten dienfte der hoogere klasfen op de Latijnfche
Scholen, te leveren. Ook meent de Schrijver, dat het nuttig kan zijn voor de beminnaars der Griekfche taal aan de
Hoogefcholen , en als handboek voor de onderwijzers aan
de Latijnfche Scholen, om aan mingevorderde kweekelingen
reeds eenige opmerkingen daaruit mede te deelen. Het is
geene vertaling van het werkje van c A T T IE R; maar liet bevat een gedeelte der opmerkingen, welke de Schrijver gedurende tien of elf jaren deed, doch om welke te kunnen
doen het gemelde boekje hem ten wegwijzer gediend heeft.
Het bevalt ons bijzonder, dat de Schrijver de Nederduitfche
taal
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taal gebruikt heeft, eensdeels omdat het werkje dan geichikter is, om zonder onderwijzer door den leerling met nut te
kunnen gelezen worden , anderdeels omdat men in elk opzigt
]u<t Grieksch duidelijker en korter in onze moedertaal dan in
hS Latijn kan uitdrukken. — Het eerde boek handelt over
, * uitga sgen dar woorden en Over derzelver afleiding. Fort
tweede over de zamenfelling. De Schrijver heeft bij het lie.
arbeiden dezer boeken gebruik gemaakt van de Analogie ,
door H E Ms T E RU U I S het eerst in zwang gebragt. En wij
gelooven ook, dat die Analogie, mits men dezelve niet te
ver uitfirekke, van veel nut is , our de Griekfcte taal wei te
leergin kennen. Eerre der voorname redenen, dat men er tegenwoordig misfehien te weinig acht op geeft, en die leer
in Duitschland bijzonder zoo vele befpotters gevonden heeft ,
beítaat juist daarin, dat men in Holland. in den beginne, gelijk het gaat , er verder meta gelo'open heeft, dat. ts' $ m s'T E R .
m u I s zelf gedacht of gewild heeft. — WIJ geloven voor- 't
overige, dat deze Woordeofehat met r*rucht op de Lat^jmfelte
Scholen kan gebruikt wonden... De Sclni ver zegt, in de
Voorrede, binnen kort de Excerpta Livlano te zailleri geven;
Iets , waarnaar wij verlangen. Ook bezigt hij , bezig. te zijn
met eerie nieuwe uitgave van P S O t1 E L T it1 S, en geeft liet
plan op, naar hetwelk hij die uitgave wil inrigten. Wij kennee den Schrijver uit zijne Inaugurele Disfertacie over liet
vierde boek van. P R OP E R.T r U s. En deze Di.fertatie doet
ons iets goeds verwachten, indien de Schrijver langzaam en
.uaauwkeurig voorrwerke, en zijleen tijd ijverig aan dien arbeid beftede. Hij heeft nu door het uitgeven van veelvuZcíige Schoolboeken genoeg zijnen ijver en vlijr betoond. En
Wij hebben, als de Excerpta in de wereld zijn, ook genoeg.
De menigte zelve doet den onderwijzer dikwijls verlegen
zijn.— Wij herhalen gaarne den wensch van den Heer s c u i
PER s , dat vaderlandfche Geleerden hem met hunne obrerwuiën willen vereeren, en hopen op medewerking. Want
PROPRTIVS is een der moeijelijkibe en door de af ehrijvers meest .bedongene Dichters.
,

,

Ver korre Mythologie, of Fabelleer, enz. Door C. H. w r, N.t i N e, Stads . Nederduitsch en Fransch Kostfchooihoude.r te
Breda. Te Zutphen, bij H. G. A. Thieme. t8ai. Iet ki.
gvo. XII en iao Bi. f:-8-:
Goede waar prijst zichzelve. Wat hier verkocht wordt,

Prue.

C. H. W E N N 1 N G, FAb£LLPAR.

26^

proeve men Uit dëze fexitjes. Zillke wijn 1^eeft geen kransje
noodig.
BI. 5. „ De Oppergoden worden geraamd Maj®rnmm f•r=
tionum, omdat zij bekend waren bij, en geëerd door alle
volken,"
6. „ lYe taalf ee £fe Gbdên makten den oppernaad nit ,
en werden Í}sá confulentes (taadpiegende Goden) genoemd."
a6. „ C vu E L E wordt ehotide r voor de moeder vaii vele
Goden: waarom men haar ook g,•ootruoeder (s.3ag ;ja m tef•)
noemt."
„ Intusfehen is oi^`I D I v9 getlorven te Torres; Temperis
is eens fchoone plaats in Thresjadië ; P v T a v N I •s s z, de
priesteres van A P 0 L Lo; V E N v s had een tempel te 4. rnthonate ," enz. -enz.
28. „ De Dichters ttellen F A ë T o w vroor als eenen jongen
losbol , die tevens heersch•zuchitig was,"
30, » Au o L L o woont met de Zanggodinnen op den hei
-ligen.br,
een uur gaans ten noorden van Rome."
31. ,, De- goede ISichters rijden op den Pe;a/irs.
34. „ D I A N A b`eel t den naam van Triple Hecate."
37• ,, 3c c ti u s wordt uitgebeeld, gezeten op eert ton,
-

-

roet eenea.beker in de hand."
„ De Baerhztsfeesten werden o:-gies (woede, razernij) ge.
noemd. De boeren van Bttska vierden dezelve al danfeiide
en fpringende, met één bbeén in de hoogte , op opgeblazen,
vellen, die de gedaante hadden van wind- of luchtballen;'
45• ,, Merl Relt K u 'P in o voor, met eenen boosaardigen
,grimlach en eenen doek 'voor de 'oogera,"
$z. „ De mensch had twee Geniusfetl. ~ Sedert dien tijd
heeft men in plaats van deze geesten herrei^fehinimige wezens gefield, onder den naam van Aardmannetjes, Dwaal.
lichtjes en Salamanders."
90. „ H R C U L E S Theedop de kolommen deze 'fpreeuit in
Iet Latijn : Nail plus ultra:
Van zoodanige aanmerking en. is..het hier boven genoemde
boekje vok, Daarrnboveil is. de tekst, . waarin ook vele vërtalingen uk oude D threes •voorkomen ,opgehelderd door aanteekeningen , welke de Sthr'ijrr 'meende, dat niet geheel
overtollig zouden .zijn. Wij bé'lttiten Onze aankondiging van
deze uitilekende •Fabelleer met eene dier aanteekeningen. I-Iet
,woord kraauwel, in eens vertaling van een vers van V I R c IL 1 U S voorkomende , wordt dus toegelicht , op bl. 56: „ Kraan -

Wel,
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wel , eeoc kromme gaffel , kromme nagel der dieren. — Ook,
in eersen lagen zin, gebruikelijk voor menfchennagel, als s
blijft er wet uwe kraauwels uit:'
Iets aangaande het Ontwerp tot een nieuw uit te geven lYeekblad, onder den titel van: l/aderlandsch Verlichtingskwispedoor, enz. Te Groningen, bij J. Römelingh. 1822. In gr.
8v0. 23 Bl, f : - 4 - :
De Verlichtingskwispedoor. (Rene Vertelling uit onzen tijd.)
Te Groningen, bij J. Römelingh. 1823. In gr. 8vo. 8 Bi.

f:-a..:

VVij hebben vóór eenigen tijd het onze gezegd van het ge.
fchriftje, waartegen deze twee zijn gerigt. Doch , fchoon
zulks mede op afkeuring uitliep, zoo ítaan wij echter verbaasd over het wonderbaar verfchil van gevoelens. Wij hiel.
den, en houden nog, het ganfche zoogenaamde Ontwerp
voor eene fatire , in welke ons vooral de titel en het grove
beeld , waarop zoo uitvoerig wordt toegefpeeld , teil hoogste
mishaagden. Het Iets, intusfchen, hier aangekondigd, behandelt de zaak geheel ernftig, en beflrijdt, wat de voorganger
kwanswijs verdedigd , maar inderdaad befpot, en dus, fechts'
met andere wapenen, beftreden heeft; zoodat men dezen letterheld bij eene krijgsbende zou kunnen vergelijken, die,
door de uniform misleid , of in de donkere gangen van eene
loopgraaf, op bevriende foldaten fchiet. Het andere flukje ,
daarentegen, de nieuwe Kwispedoor, is hekeling, vrij fcherpe
hekeling van het bedoelde werkje niet alleen, maar van deszelfs fchrijver, ook om andere voortbrengfels. Doch ongelukkig
komt de morfigheid van het ganfche denkbeeld , dat op nieuw
ten titel verltrekt, nu nog veel ilerker, ja tot walgens toe,
uit. En, zoo wij dit ganfche zoodje de moeite der aankon
waardig achten, het is om de fchrijvers te waarfchu--dign
wen, onzen nationalen fmaak en letterkunde toch niet verder
befpottelijk te maken in het oog des vreemdelinge , die van
zulk eenen penneftrijd enz. eens mogt hooren, of zich zelfs
verdacht te maken van , als grensbewoners , met den vijand
te heulen , en de volkseer opzettelijk te verraden.
Wij mogen op het laatstgenoemde dezer brochures toepas.
fen, hetgeen onlangs in den Courrier des Spectacles niet onaardig van de Étoile werd vermeld (of verdicht ?): „ Een
rondbrenger van de Etoile, zijn pakket niet kunnende aan den
mail brengen , wierp het op een' hoop vuiligheids , zeggende: Lig daar! ik geef u aan uzelven terug.

BOEKBESCHOUWING.
Le troifième Jubilé fémi - féculaire de la Maifon des Orphelins Wallons à Amsterdam, célébré les a3 et 2S
d'Avril I$2I, par M. M. ROBERT et CHEVALL I E R, Pasteurs de 1'Eglife Wallonne. à Am(terdam, chez les Iléritiers H. Gartran. i8zI: gr. 8ve.
XL , 94 pag. f I.5-:

H

et bovenftaaride boekje is ons eerst vóór korten tijd
zeer toevallig in handen gekomen; en hierin ligt de reden , waarom wij het niet zoo fpoedig aangekondigd hebben, als deszelfs inhoud verdiende. Deze vertraagde ver
ontleent echter van het tegenwoordig tijditip een-melding
niettw belang. Een der drie waardige mannen, welke tot
dit bundeltje het hunne bijgedragen hebben, de voortref
edele VAN S W I N DEN , is niet meer, en-felijkè,d
wij hebben derhalve hier waarfchijnlijk de laatfle woorden, welke hij voor het publiek beftemd heeft. Het is
hier de plaats niet , en wij achten ons ook onbevoegd en
onbekwaam, om over de verdienflen van dit f eraád onzes
vaderlands in 4 t algemeen uit te weiden ; maar wij kun
niet nalaten, met een enkel woord te zeggen. dat-ne
liet beeld van den grooten man zich ook hier in al dien
beminnelijken glans vertoont , welke hem in zijn leven ei
zijne veelvuldige en verfchillende-genwas,hmi
betrekkingen bijbleef. Wat hij was als geleerde , als Ieidsman der jeugd op de bane der letteren , als voorlichter
van 's lands béftuur, als medelid en voor(Iander vals wetenfchappelijke inrigtingen , zal , des twijfelen wij niet ,
elders te zijner tijd naar waarde vermeld worden; maar
Welke verdienfen hij bezat als medebefluurder van kerke
zaken en van flichtingen , aan Christelijke liefde ge.-lijke
Wijd, daarvan getuigt dit boekje op eene trelfeitde wijze.
Regenten van het Wale- weeshuis, het Isoflé jaarfeest van dit géfticht op eene godsdientlige wijze gevierd.
BOEKBESCH. 1823. NO. 7.
T
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hebbende, verzochten den I-Ieere VA N S W I N D EN, lid
van den Kerkeraad, d :n druk van de redevoeringen te bezorgen , bij die gelegenheid uitgefproken , en een verflag
van de geheele feestviering bij dezelve te voegen; en hoe
kon hij dit weigeren , die de gewigtige dienften kende en
waardeerde , door Regenten en Regentesten aan het Wees
betoond , die zijne Echtgenoote in vorigen tijd twee--huis
malen mede aan het hoofd van dit liefdadig gefticht zag
ƒtaan , die zoo veel belang {telde in het voortdurend aan
kerken in ons vaderland , die zelf ge--wezndrWalfch
roepen was, om de belangen dier gemeente, in zijne woon
gevestigd , te bevorderen , en wiens hart voor al-plats
het goede en fchoone zoo zeer open Rond ? Hij onttrok zich dan ook niet, maar voldeed aan dit verzoek op
eerie wijze, die hem volkomen waardig is. Het voorberigt, van zijne hand afkomflig, bevat een omilandig en
belangrijk verlag van de geheele feestviering. Dit verflag
onderfcheidt zich niet alleen door die natuurlijke beval
welke v A N S WI ND EN ZOO zeer eigen was -lighed, ,
maar het ademt ook dien geest van zuivere en hartelijke
godsvrucht, waardoor hij zoo bijzonder uitmuntte, en die
zulk eenen hoogen gloed op zijnen geheelen handel en
wandel legde. Trouwens, andere volken mogen op mannen roemen , die , in uitgebreidheid van kennis , in prak
diepte van inzigten, met VA N-tifchewnap,
gelijk
f'aan
;
maar
zeldzaam zullen voorbeelN
D
E
N
wi
s
den van dezulken onder hen gevonden worden, die zoo
veel kennis niet zoo veel ongeveinsde en opgeklaarde godsdientligheid paarden. Men leze hechts dit voorberigt, en
men zal zich diep getroffen voelen door den toon van
beminnelijke nederigheid, van kinderlijke afhankelijkheid
van hooger hefluur , en van levendige overtuiging, dat het
Christendom alleen de weg is tot waarachtig heil en vrede. Wél den man, die zoo dacht en fprak en handelde,
en dit Christelijk gevoelen niet verloochende , hetzij hij
ftond in liet midden van eene fluderende jongelingfchap ,
onder de kweekelingen voor 's lands zeevaart en onder
ongelukkige weezen en blinden , hetzij hij zat in den Raad
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des Konings ! IIij kon zijn hoofd welgemoed tot den flaap
des doods nederleggen : hij rust van zijnen arbeid, der
kennis , des geloofs en der liefde ; en, terwijl duizenden
op aarde zijn verlies beweenen, zijn zijne verken hein

vagcvolgd.
Op dit lezenswaardig voorberigt volgen de redevoeringen (discours) van de twee oudíle Leeraren der Walfche
Gemeente , de Eerw. I íeeren It o s E R T en e H E V A Lt I E t, bij de voormelde gelegenheid uitgefproken, de
Bene in het Weeshuis zelve, de andere , twee dagen later,
in de Wale - kerk. Beide opilellen firekken ten bewijze,
dat de Leeraar, wien het te beurt valt, bij zulke feesten
het woord te voeren, geenen eigenlijken tekst noodig
heeft, om aan zijne rede den toon te geven, welken de
zaak zelve en de Christelijke leerfloel vereifchen, maar
dát zijne rede van zelf dien toon aanneemt ,zoo zijn hart
Hechts van het regte gevoel doordrongen is. Wij vinden dan ook hier,- gelijk te verwachten was, meer de
uit.flortingen van het gemoed, dat levendig vervuld is
van de onwaardeerbare zegeningen, door het Christendom
op het lot van ongelukkigen , armen en weezen verfpreid,
dan Gene geregelde ontwikkeling van de eene of andere
flelling; weshalve het moeijelijk valt, een uittrekfel te
leveren. Dit alleen kunnen wij zeggen, dat de heer
R 0 B E R T zich voornamelijk bepaalt bij de bewaring en
in[landhouding van het \Vale-weeshuis, als een werk der
Goddelijke voorzienigheid; terwijl deszelfs ambtgenoot
in die feestviering de zegepraal van het Christendom aan
weinige trekken, als 't ware-fchouwt,enmig
eene gefchiedenis van de Christelijke liefdadigheid teekent, welke, hoe beknopt , het hoofd en het hart van
den man vereert , die dezelve ontwierp. De eer fte rede
wordt door eene dankzegging van een' der jon -voering
gelingen en meisjes uit het Weeshuis afgewisfeld, welke
ons, zelfs bij het lezen, onwillekeurig tot tranen bewoog; terwijl beide door uitvoerige en gepaste aanfpra•
ken aan de fladsregering en de onderfcheidene kerkelijke
heiluren befloten worden.
T2
14og
-

-
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No- vinden wij in het voorberigt eene Franfche vertaling van het bekende fraaije vers van v o ND E L op het
Wale- weeshuis, door den buitengewonen Predikant bij
die Gemeente , den .Eeres. Heer C o Q U E R E L , — en in
de eerfle redevoering gezangen voor de feestviering,
door denzelfden vervaardigd, die ons toefchijnen Wezenlijke dichterlijke verdienflen te bezitten.
Met één woord, het is een fchoon bundeltje, aan
Christelijke liefde toegewijd, waarin Hechts één toon
heerscht , een toon, die wél luidt. Mogt die toon de
Walfche Gemeente Reeds onderfcheiden , en mogt de zon
van het tweede Eeuwfeest derzelver Weeshuis in dien bloei-jenden Raat bestralen , waarin het zich nu verheugen mag!
-

Eerdienst, bij gelegenheid van de v;)'fenttivintigfle verjaring der oprigting van het GenootJChap CHRISTO SACRUM, in desze fs kerkgebouw binnen Delft, den 5
Maart i 8 2 2 , des avonds ten 6 ure. Door J. H. o NVERDEWIJNGAART CANZI os. Te's Gravenhage,
bij W. K. Mandemaker. 1822. In gr. 8vo. 70 BI.

f
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el waarlijk ,wij zouden CHRISTO SACRUM bijna vergeten ! Het beflaat echter nog , en wel in hooge eere en
bloei. Tempora mritantur! In den aanvang dachten de
Hervormde Synoden overadat CHRISTO SACRUM niet zoo
guntlig; nu was de Secretaris van de Algemeene Synode
der Hervormde Kerk (en dat zegt wat meer , dan die van
eene voormalige Provinciale Synode !) -- en welke mannen van naam uit onderfcheidene Hervormde Kerkgenootfchappen al meer — hier prefent. Wat er ter gelegenheid
van dit vijfentwintigjarig feest gelezen, gezongen, gebeden en geredend is, wordt ons hier nu medegedeeld. En
dat alles komt ons voor, vrij goed te zijn, en ook goed
geteld. Men zal het dus met genoegen en tot (Iichting
lezen. Of intusfchcn CHRISTO SACRUM een vijftigjarig feest beleven zal, .-• of het bijzonder zich nog uitbr..i-

0NDERDEWIJNGAARTCANZIUS,EJ!IDIENST. t&&

breiden, en tot algemeene uitwendige véreeniging der
Christenen in Nederland nuttig en krachtig werken zal
enz., wie waagt het, dit vooruit te zien ? Vij , voor
ons, hebben nooit heel hoog geloopen met dat cnals-'ro
SACRUM te Delft , en loopen er nog niet hoog mede. Maar
aan hetzelve en ieder Christengenootfchap wenfchen wij ,
dat deszelfs korflondig of langdurig aanzijn niet te vergeefs moge zijn , maar tot der Christenen heiliging in
liefde krachtig moge medewerken!

Esfai d'une explication Géologique de la flation apparente
du Soleil et de la Lune, it 1'ordre de Jofué . Par w.
V A N D It N H Ut I., -Chef d'une maifon d'educatioti
^ Haarlem , en Hollande. Paris et Amfterdam , chez
G. Dufour, gr. 8ve. 52 pag. f : - i i - :

D

eze proeve zal wel hare lezers vinden. De fchrijver
meent, dat ieder verhaal in de H. fchrift naauwkeurige
en il:ellige waarheid (la plus exacte vérité) bevat; en
daarom beproeft hij het betoog der mogelijkheid van den
verlengden dag, door den ftilàand van zon en maan, ons
Jos. X: ra enz. berigt. Zoo weinig fierrekundige is hij
echter niet, dat hij niet erkennen zou, dat men eigenlijk
niet in de zon of maan zelve het verfchijnfel zoeken
moet, maar dat in onzen aardbol zelven de grond daarvan liggen moet. Daarom houdt hij het verhaal flechts
voor eene gezigtkundige waarheid; de aarde fond flit,
of liever onderging zoodanige verandering , waardoor dit
verfchijnfel veroorzaakt werd. Maar hoe? hij meent :
door eene verbazende verzakking van Bene groote masfa
van het bewoonbare aardrijk kreeg toen juist onze aarde,
die te voren regtftandig was , de tegenwoordige helling
op hare as, waarvan dan ook het verfchijnfef, door Jofua
geboekt, het eigenaardig gevolg was. De fchrijver houdt
dit verzinken van eerre groote masfa lands , en de daar.
door veranderde helling der aarde , voor een gevolg nog
T 3
van
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van den zondvloed, en door denzelven finds lange data
ook voorbereid. De groote veranderingen van de aarde,
voorgevallen na en door dezen vloed, en alzoo ten gevolge van denzelven , zoekt hij gefchiedkundig ook aan
te wijzen. Hoe het mogelijk zij, dat de ongewijde gefchiedenis van zulk een dan overal waar te nemen , geheel
zonderling verfchijnfel zwijgt, poogt de fchrijver aan te
wijzen , en vindt in de fabelleer er toch iets van in de
fabel van Phaëton.
Wij ontkennen niet, dat ons deze proeve, in den eer
uitlokkend was , omdat wij bij zoo-ftenopag,midr
oude verhalen minder juist zoodanig eene véritd exacte
meenden te moeten eifchen en nafporen, dan onze fchrijver. Wij erkennen echter, dat de uitdrukkingen bij Jofua, vs. r 3 en 14, vrij flellig zijn , en weinig ruimte
laten, om aan poëtifche fictie te denken; en dat er alzoo
iets fchijnt gebeurd te zijn, naar dat verhaal, hetwelk
door Jofua en het volk voor flilftand van zon en maan
werd gehouden. En wil men het verfchijnfel oplosfen,
en houdt men dit noodig tot redding van de tere des Bij
verdienen des fchrijvers gisfing en redenering-bels,zo
bijzondere opmerking. Maar wij zeggen ten dezen tiet
hem: Chacun a fa maniere de voir. Wij meenen genoeg
gedaan te hebben, door deze proeve onder de aandacht
te brengen van de belangftellenden, en juichen des fchrijvers welmeenende poging tot handhaving van de eere der
H. íchrift van ganfcher harte toe.

De nagedachtenis an E W A L D U S K IS T, plegtig ge
Gemeente van Zoelen, den 24Fien Maart 1822 -vie,rdn
met Bene Leerrede over Openb. XIV: 13, door N. C.
i I ST , Predikant te Zoelen. Tweede Druk. Ts Tiel ,
bij C. Campagne. I8z2. In gr. $vo. 28 131. f : - 7 - :

IR ij de;ennagelatene
Leerredenen van den nu zaligen
wij, van den oudflen Zoon van den algemeen
KIST
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geachten man, een kort Levensberigt. Wij hebben die
Leerredenen reeds , met betuiging van welgemeende hoog
voor 's mans nagedachtenis , aangemeld. In vroe--achting
geren tijd werd bijna ieder Predikant, in zijne laatfle, ja
dikwijls in iedere Gemeente, waarin hij vroeger gediend
had, met eerie opzettelijke Lijkrede geëerd. Vrij alge
deze gewoonte, waar wel iets voor, maar ook.-menis
zeer Veel tegen te zeggen was , afgefchaft. Dit , echter ,
neemt de vrijheid niet weg tot uitzondering bij een meer
algemeen treffend en bijzonder geval; gelijk het vooral
de vrijheid niet belemmert , om van het afaerven 'eens
Leeraars, gelijk van ieder ander voorkomend geval in
eene Gemeente , ook op den Christelijken leerpoel , ten nutte der Gemeente , partij te trekken ; en gefchiedt dit op
zoodanig eene wijze , als in deze Leerrede door den waar
Neef van E. K I S T gefchied is , dan kan men dit-digen
ook bij eene, den overledenen anders geheel vreemde,
Gemeente doelloos noch onvoegzaam vinden. Intusfchen
had toch de overledene op de Gemeente te Zoelen in zoo
verre betrekking, dat hij daar bekend was , meermalen
gepredikt had, en zijnen, nu door zijnen dood diep getroffenen, bloedverwant in de heilige bediening aldaar had
ingezegend. Deze jonge, waardige Leeraar is bekend. als
Geleerde van groote verwachting, en die, alhoewel bij
zijnen titel van Theologie Doctor hier befcheiden ver
dien titel met. het grootíle regt draagt en met eere-zwijgt,
kan handhaven , [en werkelijk zal handhaven , nu hij, ge,
lijk wij vernemen, tot buitengewoon Hoogleeraar in de
Kerkelijke Gefchiedenis aan de Hoogefchool te Leiden
benoemd is.] Uit deze Leerrede leeren wij hem kennen
van den kant van zijn gevoelig en dankbaar hart , en als
een waardig Prediker van het Evangelie van genade en
liefde, die met zijne geleerdheid niet pralen wil , en bij
zijne eenvoudige welfprekendheid is , die hij wezen wil
en moet , in zijne betrekking : hartelijk , verftandig en
tevens vertfaanbaar en nuttig Prediker voor den landman.
Men zal alzoo deze Leerrede niet genoegen lezen, en zich
hartelijk verheugen, dat de nog jeugdige, kundige LeerT4
air
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aar in dezen de voetflappen van zijnen waardigen Oom
drukken kon en drukken wil. Hij zal in dezen , zoo dikwijls hij nog als Godsdienstleeraar optreedt , wel volharden, al is 't dan ook, dat deze of gene Commisfie van
Bene of andere vacante Gemeente, na hem gehoord te
hebben, rapport brengt: „ Het was wèl en ftichtelijk;
„ maar er was toch niets nieuws en vreemds in. Het
„ was in 't geheel niet zoo geleerd, als wij het van eenen,
„ Doctor verwacht hadden ; wij konden het alles begrij„ pen." Het kan echter niet misfen, of de Eerw. Prediker moest op die wijze zijne Gemeente uitnemend lee,
ren en Richten. God zegene zijnen arbeid ! En wegens,
den daar aangeflipten, wat fchralen lof kan hij zich ge.
makkelijk troosten, zoo hij, nu en dan nog predikende,
door bevoegder beoordeelaars gehoord wordt. Want principibus placuisfe viris non ultima laas est; en deze lof
l$an den waardigen Leeraar wel nimmer ontgaan.
.(lulde aan de nagedachtenis van E w AL D u s K I S T;
toegew ijd in het Dordrechtsch Genootfchap. Diverfa frd

una: door B. F. TIJDSMAN, J. KISSELIUS en
J. SCHOUTEN. Te Dordrecht, b ij J. de Vos en
Comp. 1823. In gr. Svo. 129 BI. f a - a - :
W I at toch de waardige It i s T wel zou gedacht en ge.
zegd hebben, wanneer hij deze hem toegebragte flu/dc
had aangehoord ? Aan zijne goedkeuring twijfelen wij; en
hij zou voorzeker dalen in onze fchatting, indien wij
daaraan niet konden twijfelen. De befcheiden en nederige
man — welke trek in zijn karakter de aandacht van zij
lofredenaar ook geenszins on til ipt is — had den fpre--ne
k er zeker meer dan eens liet flilzwijgen verzocht. Niet,
dat wij iets van den lof, aan KIST hier toegebragt,
willen afdingen , of den Heer T ij D E M A N van laffe vlei
integendeel, eer hebbe 's mans hart,-j,eribfchuldgn:
wegens zijne hoogachting en gevoel voor zulk eenen
yoortreffelijken vriend en ambtgenoot! En ook wij Ilenemerk
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men van harte in met ieder gevoel van hoogachting en
dankbaarheid jegens eenen man., die zoo veel goeds bedoelde en íiichtte; eenen man, dle wij weten, dat eene
menigte vrienden en bewonderaars , en , voor zoo ver wij,
weten, geenen enkelen vijand achterliet. Evenwel eene
en andere uitdrukking bragt ons zekeren regel uit een
Kerkgezang: wat tong kan U naar waarde prijzen 2 ouwillekeurig te binnen, en gaf ons eene onaangename aan
waarin wij meenen, dat niemand levendiger,-doenig,
dan x I S T zelf, die Christenleeraar en zelf opregt Christen was, zou hebben gedeeld. De waardige overledene
acht zich voorzeker door het: vel gij goede en getrouwe
dienstknecht! van zijnen Heer meer dan overvloedig ge
beloond. Dan,. het is meer om de achtergebie--erdn
venen , die het verloren , en ter voldoening aan het
treurend en gevoelig vriendenhart , dat zoodanig eene lof
rede wordt gehouden. En ware het niet, dat juist de
redenaar den voortreffelijken K i S T vooral als Evangelie
dankbaar had willen vereeren , zoo ware zeker-dienar
deze aanmerking door ons teruggehouden, en hadden wij
dezelve gaarne gefchonken aan de geestdrift , door zoo voor
een onderwerp opgewekt : maar nu maakte het-treflijk
met
het nederig karakter van eenen Evangelie
gezegde
als ook K t s T dat bezat, een voor ons ger-dienar,zo
voel eenigzins ífootend contrast.
Het Genootfchap Diyerfa fed una had aan E WA r. n
K I S T zeer groote verpligting; en het was natuurlijk,
dat het de uitvaart van dezen zijnen Voorzitter, op eene
plegtige wijze en openlijk, wenschte te vieren. Eenen
meer gefchikten en hartelijker met den overledenen Inge.
nomenen redenaar, dan de geleerde en welfprekende T IJD E M AN , had hetzelve wel bezwaarlijk kunnen vinden.
Het was dan wèl, dat het de herhaalde afwijzing van dezen bekwamen man niet achtte, maar hem deze taak eindelijk opleide door een íiellig en eenparig beluit , lietwelk hij dan ook opvolgen moest, en corn amore heeft
opgevolgd. Hij heeft zijne herhaalde betuigingen van mindere gefchiktiieid volkomen gelogenliraft. Roerend en,
5
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gelijk geheel het ftuk, echt welfprekend is de aanhef. De
gefchiedenis van den levensloop van K I S T is, ja, uit voerig , en daalt in den aanvang wel wat tot in te vele
en kleine bijzonderheden af, (dat bij eenen man als K IS T
vooral niet behoefde) maar klimt toch , en wordt belangrijk, en leest onderhoudend. Een tweede deel is gewijd
aan de befchouwing van K l s T in zijnen roem en in zijne
verdieníten, bepaaldelijk als Evangelieprediker. Hier is
met de grootte naauwkeurigheid ook alles bijeengezocht,
wat de nagedachtenis van K I s T verheerlijken kan ; en,
wij erkennen het gaaf, de redenaar heeft het juiste fEand.
punt gekozen , waarop hij den , in andere opzigten altijd
ook zeer verdienflelijken, man het best kon doen bewonderen en fchitteren. Waardig, getrouw, ijverig, verfiandig, hartelijk, regt nuttig en echt wejfprekend Prediker van het Evangelie, was de man, zoo wel waar hij
de pen voert, als waar hij den leerftoel beklimt, navolgenswaardig en uitmuntend. Zekerlijk had K I s T ten dezen eene zeldzame gave; en, hoezeer wij overtuigd zijn,
dat een aantal Christenleeraren bij den waardigen man., in
ambtsijver, gemoedelijke trouw, en kunde, weinig of niet
achterliaan, is echter een man, in wien zich ten dezen
alles op die wijze vereenigde, en in wien dat alles zoo
vroeg en zoo aanhoudend, zonder Benige benijding, werd
opgemerkt en erkend, eene zeldzaamheid. De redevue+
ring is wat lang, en misfchien had hier en daar eene herhaling, in het tweede ftuk, van hetgeen in het eerie
reeds werd aangeftipt, (of ook omgekeerd)_ kunnen vermeden worden. —De dichters KISSELIUS en S c H o UT E N geven den redenaar niet toe in betuiging van bewondering en warme hoogachting voor den overledenen. —
Wij verblijden ons met 's mans talrijke vrienden , dat wij
door de uitgave deelen mogen in de aandoenlijke, te
Dordrecht gevierde , vereerende plegtigheid. Wij wenfchen aan het Gen ootfchap Diverfa fed una altijd zoo bekwame en waardige voorzitters en leden als een K I S T
en een T IJ D E MAN; zoo kan liet ons letterminnend Publiek, met fchoone vruchten van zijne. werkzaamheden,
nog
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nog dikwijls, op eene aangename wijze, vergasten. —
Ook bij deze Hulde is het welgelijkend Portret van den
braven K t S T voorzeker welkom.
Disfertatio Philofophica inauguralis : de Sceleto Piscium ,
auctore J ANO VAN DER HOEVEN. Lugd. Bar.apud L. Herding/ et Filium. 1822. Svo. pag. 112.
G. BA K K. E R, Osteographia Piscium , Gadi proefertim
1Lglefini comparati cum Lampride guttato , fpecie rariori. Groning. apud W. van Boekeren. 1822. 8vo.
pag. 246.f zo- i6 -:
1' ij voegen deze beide verhandelingen bijeen , daar
beide de osteologie der visfchen betreffen ; terwijl de eerfte
het werk is van eenen jongeling, die zijne loopbaan intreedt, de laatlle dat van eenen man, reeds verre op dezelve gevorderd, en wij, overeenkomllig ieders leeftijd,
bij den eerfien meer het vernuft der jeugd , bij den laat
rijpheid van latere jaren ontdekken. Wij noemden-flend
het werk van den Heer VAN DERR H o EVEN het eerst,
als hetwelk eene meer algemeene befchouwing bevat; terwijl dat des Hoogleeraars hoofdzakelijk op twee bijzondere fpecies betrekking heeft.
Wij vergenoegen ons met eene korte opgave der vele
belangrijke zaken , welke de verhandeling des eerstgemel.den Schrijvers behelst. — Inleiding: I. over den oorfpror g
van het fcelet in het dierenrijk; 2. ontwerp en verklaring
eener phyfiologifche verdeeling van het fcelet, op de leer
van B I C H A T, en zijne onderfcheiding van het organifche en animale leven, gegrond; g. over den grondtypus
van het fcelet bij de gewervelde dieren. — Over het fcelet
der visfchen : I Hoofdit. over de beenderen, die tot het
zenuwftelfel behooren: de fpina vertebrarum en het crarium ; II. over de beenderen , welke de zinswerktuigèn
bevatten ; III. over de beenderen der beweging ; IV'. over
die, welke tot de kaauwing, V. tot dc flikking, VI. tot
de
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de ademhaling, VII. tot de voortteling behooren; VIII.
over bet een en ander, waaromtrent de visfchen van de
overige gewervelde dieren verfchillen , voornamelijk ten
opzigte van het fcelet. — Eene fraaije plaat verfiert deze
belangrijke verhandeling , in welke wij zoo wel des Schrijvers belezenheid, al's zijnen geest van waarneming opmerkten. Mogt het hem gebeuren aan eene wetenfchap
zijn leven te kunnen toewijden, voor welke hij zulk een'
voortrelfelijken natuurlijken aanleg toont te bezitten ; hoeveel zou men zich voor die wetenfc$ap niet van hem kunnen beloven !
No. 2. De Hoogleeraar B A t> K E R levert ons hier het
fcelet van twee fpecies piscium van welke de. laatlle allerzeldzaamst en genoegzaam onbekend mag heeten. Na
eene algemeene befchouwing van het fcelet der visfchen,
volgt eene keurige befchri}ving van dat van den Gadus
.1Eglefinus en van den Lanzpris guttatus , beide door
fchoone afbeeldingen opgehelderd. Opmerkelijk is het,
dat beide Schrijvers het gevoelen van eenen. be[laanden
prototypes der organen zijn toegedaan, veel waarde aan
de vergelijkende methode hechten , en op analogifehe en
teleadogifche gronden hunne redenering. bouwen. Wij
zouden ook dit werk aan alle beoefenaars van Natuurlijke
]Historie en vergelijkende Ontleedkunde met lof aanbevelen, zoo wij niet meenden, dat de naam des Schrijvers
eene aanbeveling ware, beter dan alle loftuitingen.
,

De Vóór- wereld en de Oudheid, door de Natuurkunde
opgehelderd; door x. F. L T N K , Hoogleeraar in de Geneeskunde te Berlijn, Direkteur van den Krurdtuin,
enz. Naar het Iloogduitsch vrij vertaald, door Dr.
A. M O L L, te Nijmegen. IJle Deel. Te ilmflerdam ,
bij de Wed. G. A. Diederichs "en Zoon. In gr. 8vo.
XOI, 378 Bl. f 3 -12-:

Over het oorfpronkelijke kolk der .darde, of het Menfchel jke Ge/lacht vóór 4dam , en deszelfs af/lamming
van Cón enkel AlenJihenpaar, door Dr. A. H. e. c E r, pKE,
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, Hoogleeraar in de Leis- en Sterrekunde te Bruns
wijk,, enz. Uit het Hoogduitsch , door Dr. A. M or. L,
te Nijmegen. Te Amflerdam , bij de Wed. G. A. Diederichs en Zoon. In gr. 8vo. XII, ii BI. f i-8-:
-

nemen deze twee werken bijeen, als loopende
over bijkans hetzelfde onderwerp , door twee Dnitfchers
gefchreven, door denzelfden Vertaler in onze taal overgebragt , en bij dezelfde Uitgevers gelijktijdig in 't licht
gegeven.
De titel van No. i deed ons eenen tweeden B A L L E Ns T E D T verwachten, en dus het werk niet zonder voor
nemen. Doch , hoe aangenaam vonden-ordelthan
wij ons verrast, toen wij, in plaats der oppervlakkigheid
van den meesterachtigen, hellisfenden toon, het lage
neerzien op de oudile gewijde oorkonden des menschdoms ,
van eerstgemelden Schrijver, overal diepe , grondige ge=
leerdheid,. bedrevenheid , zoo wel in de nieuwlte Natuur
als in verfcheidene andere, ook historifche we--kunde,
tenfchappefl het raadplegen der ondervinding bij voorkeur boven de befpiegeling, bezadigde befchouwing van
zijn onderwerp , een' helderen blik op de vroegere en latere Natuur, vrij juiste gevolgtrekkingen , overal achting
voor de overleveringen der Alóudheid, billijke fchatting
derzelven , naar mate harer meerdere of mindere zuiver.
heid, en vergelijking der verfchijnfelen en gebeurtenisfen
in de Natuur niet dezelve ontmoetten! Men raadpleegt
hier geene weekbladen of andere geschriften van geen gezag , alleen tot onderhoud gelchreven , maar de werketl
van grondige denkers en Natuuronderzoekers van den eer%en rang, vooral eenen 13 L V M E N B A C tien c u v 1 Ê R.
Miehigmalen treft men op verrasfende wendingen en onverwachte belangrijke refultaten. Nogtans is ook dit boek,
naar ons oordeel, niet vrij van eenige gewaagde ílellingen , die men niet dan door onzekere hypothefen kan 1hven. Ons gevoelen moge zich bij den Lezer regtvaardigen
door eene korte opgave van den inhoud.
L 1 N K behandelt achtervolgens de voor- (vroegere)
we-
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wereld, niet volgens gisfingen, maar volgens een ge
-fchiedkungovrzt fedblijnvaeaarde
gevonden.
Hij
behoort
dus
tot
die
2elve , in de
echte Geologen , Welke , volgens C U V F E R , thans de
Theoristen hebben vervangen, en geeft dit zelf op bl.
126 te kennen. Bij deze opgave gaat de Hoogleeraar zeer
geleidelijk te werk. Eerst onderzoekt hij de overblijffels
der zoogdieren, welke hein eenen rijken oogst boden,
maar die .hij beknoptelijk in 20 bladzijden afhandelt. Hij
zegt van menichelijke overblijffelen voorzigtiglijk', dat dezelve zich hoogst zeldzaam of in het geheel niet hebben
opgedaan. Later, bij het flot van dit Deel (bl. 339) , erkent de Schrijver, dat er fosfile menfchenbeenderen ge
vonden zijn , en brengt dezelve in verband met de berigten van eenen Zondvloed. Van de hoogst zeldzame ver
vogelen fprekende , geeft hij in 't voorbij -itengva
vermoeden op , dat de vogelen , eene geheel op-ganhet
zichzelve ítaande orde van dieren , wel uit de vroegere
wereld konden zijn overgebleven, daar zij zich van de
eene plaats naar de andere met de vlugt konden begeven ,
en dus de algemeene verwoesting ontgaan. Slangen, daarentegen, waarvan men mede weinig of geene verlleeniiigen aantreft , houdt de Schrijver voor nieuwe natuurvoortbrengfelen. Van oudere amphibiën worden, vele overblijf
felen gevonden. Van de visfchen zijn dezelve talloos, uit
de kraakbeenige orde ; (haaijen , enz. wil men van eene
buitengewone grootte gevonden hebben ; doch de Schrijver waarfchuwt , op deze berekeningen niet al te veel te
vertrouwen.) Zeldzaam komen infekten voor ; des te meer
fchaaldieren, omtrent welke de Schrijver in bijzonderheden treedt. ^, Schier alle foorten , welke nog levend te
„ vinden zijn , komen mede onder de opgegravene voor ,
„ doch alleenlijk in de nieuwere bovenfte lagen. In de
„ diepere en oudere lagen, daarentegen, is de menigvuldigheid op verre na zoo groot niet, en bepaalt zij zich
flechts tot eenige weinige gellachten. Niet één enkel
„ geflacht is mij bekend, hetwelk mede onder de leven„ den niet te vinden is. Doch de verfleende foorten zijn ,
n op
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,, op eenige weinige na, van de levende zeer onderfchei„ den" (bl. á8). Daarop gaat de Schrijver over tot de
befchouwing der verfteende planten uit de vroegere wereld; hij meent, volgens de meeste waarfchijnlijkheid,
daartoe de fteenkolen te moeten betrekken; hoewel hij de
wijze, hoe het hout zoodanig verkoold is, niet begrijpt.
Daarop gaat hij over tot een kort overzigt der berglagen,
van de oudtte af, waarin geene organifche overblijffelen
gevonden worden , tot het krijt , volgens hem de grens+
fcheiding der verfteeningen van bekende bewerktuigde lig..
chamen , thans nog levend in de Natuur voorhanden ; zoodat de verIleeningen in de oudere beddingen tot Bene ondergegane fchepping behooren gerekend te worden. Hooger liggen zanditeen, zand, mergel, leem, en de ba/al,
omtrent welke L I N K ftellig tot het gevoelen der Pukanisten overhelt. Zulks is in Benen landgenoot van wait.
N E R te opmerkelijker, daar zelfs c u v I ps R (in Zijne lof.
rede op DE S M A R E T s) de Neptunisten niet geheel in 't
ongelijk fielt, maar een' middelweg zoekt in te Haan.
Daarop worden de vragen onderzocht: i) of er van de
verfteende foorten, die men algemeen voor ondergegaan
houdt , zich nog levende exemplaren bevinden , — en naar
de meening des Schrijvers ontkennend beantwoord; 2) of
er verfteeningen van bewerktuigde fchepfelen zijn , wier
foorten nog levend gevonden worden ; — de Schrijver is
voor de bevestigende felling; 3) of de overblijffels alleen van zoodanige dieren en planten afkomflig zijn, die
flechts in warme landen konden leven ; en dus , of de
Aarde Bene algemeene verandering van klimaat ondergaan
hebbe ; — dit gevoelen , hoezeer thans vrij algemeen, en
zelfs door c u v IE R begunfhgd, wordt door opzen al.
lezins omzigtigen Schrijver niet aangenomen : het bewijs
daarvoor is, zegt hij , onvolledig: de groote olifantfoort,
waarvan men de overblijffelen aan de IJszee vond , fchijnt
zelfs door de lange haren, waarmede hij moet voorzien
zijn geweest, tegen de koude gewapend te zijn; — fchaaldieren van warme zeeën kunnen ligtelijk ook in meer gematigde hebben geleefd; (L I N K is echter van gevoelen,
dat
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dat de oude Aarde in zoo verre een ander klimaat had 4
als zij meer water bezat, dan de tegenwoordige) ; q.) of
de vele verzamelingen van beenderen in het Noorden door
enen grooten watervloed aangebragt zijti; — ook op deze vraag geeft de Schrijver een ontkennend antwoord. De
Natuur ging , volgens alle waarnemingen , in de vroegere
wereld van het eenvoudigfte tot het meer ontwikkelde
over; en hare gefehiedenis (waarin de Schrijver weinig
groote omwentelingen, maar meer een' lillen gang van
ontwikkeling f1elt) bepaalt zich (volgens de boven gemaakte aanmerking) tot twee tijdperken : vóór het ontitaan van den vlotkalk en het krijt, en ta hetzelve. De
mensch behoort niet tot de vroegere wereld, zelfs niet de
aap , waarvan men niet het minfle fpoor onder de verfteeningef gevonden heeft. Dit alles laat zich hooren; doch
wanneer de Schrijver nu van overdrijvingen in de voorwereld fpreekt, zoo vinden wij dit gevoelen niet alleen
der wijsheid des Scheppers geheel onwaardig , maar ook
het bijgebragte voorbeeld , den (nuit des olifants , aller:
ongelukkigst gekozen , daar dezelve voor dit hooge , zware dier allernoodzakelijkst is, om zijn voedfel te bereiken, erf tevens een ongemeen kunstfuk, waarmede dit
anders fchijnbaar logge beest wonderen vetrigt.
De tweede Afdeeling loopt over de gefchiedenis der tal
fchepping ; vooreerst over de thans nog be--genwordi
f}aande planten. Deze verdeelt de Schrijver in drie hooftfoorten; i) die aan ééne ftreek bij uitsluiting eigen, z)
die in verfchillende preken gelijltfoortig, 3) die in ver
gewesten volkomen aan elkander gelijk of on--afgeln
veranderd gebleven zijn. Hierover wordt zeer veel fcherpzinnigs gezegd; de Heer L I N I, als kruidkundige van
beroep, is hier geheel op zijn grondgebied. Overal, en
hier in 't bijzonder, is hij de voortaander der oorfpronkelijke eenheid van voortbrenging ; zoodat hij zonder bedenking onderfielt , dat elke foort van plant zeer goed
uit één individu of een paar kan zijn voortgekomen , zon
zulks echter flellig te bepalen , daar wij de hoogere-der
vrijheid des opperfles Bouwmeesters moeten erkennen (bl.,
118).
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sis). Doch flellig is zijn gevoelen , dat elk oord op aarde oorlprorkelijk zijn eigenaardig (eigendommel ', zegt
men veelal door een Ger,nanissnus) gewas heeft. De tegenwoordige verfcheidenheid der planten is dus vooral
door verhuizing gefchied, welke bij den -Schrijver eene
groote rol fpeelt , door gevleugelde zaden , vogelen, ver
grond , enz. IIij gaat vervolgens tot de die--anderigv
ren over. Derzelver foorten zijn veel minder verfpreid,
dan men te voren meende. Olifanten_, rhinocerosfen , byenags , misfchien zelfs leeuwen , verfdrillen foortelijk in de
onderfcheidenc werelddeelen ; ilmerika is als 't ware Bene
wereld op zichzelve. De eilanden; waarheen de grootere
dieren niet zoo gemakkelijk konden komen als de vlugge
zaden der planten, zijn dan ook zeer arm aan dezelve.
Misschien veranderden foorten uit de vroegere wereld in
die , welke wij tegenwoordig zien.
Tot den rnensch genaderd ,zet de Schrijver de oorfpronkelijke cetrfoortigheid, en dus eenheid, van ons ge(lacht
op den voorgrond. Hij bezigt daartoe een zeer klemmend bewijs. Zoo men eenmaal twee, drie of zelfs vijf
oor(pronkelijke menfchenfoorten of rasten aanneemt, is er
riet de min(ïe reden, om dat getal, bij de groote ver.
fclicidenheid der Volken , niet tot in het onbepaalbare te
vermenigvuldigen, en dus ieder volk voor dutochthonen
te verklaren, 't welk in het ongerijmde loopt. Minder
voldoet ons des Schrijvers gevoelen , dat de Negerftaix
de oorfpronkelijke zou wezen, uit welken de anderen
door klimaatsverandering en andere oorzaken zich hebben
ontwikkeld. Ilet is wel waar , dat zijn bewijs uit de analogic der opklimming van de natuur uit, het min- tot. het
smeerder volmaakte, volgens welke dan de minst ontwikkelde ('tarn ook het vroegst na de overige zoogdieren moet
zijn voortgebragt, (terwijl ook bij de dieren de zwarte
den flain uitmaken) niet zonder kracht is ; maar dit zou
eigenlijk Hechts gelden, wanneer de Schrijver onderfcheidene poorten (lelde. Immers , wij kunnen ons even goed
verbeelden , dat het oorfpronkelijke menfchengeflacht, dor
uiterlijke omítandigheden ,van den Kaukafiër tot den NeV
ger
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gei- afgedaald , als van den 1Veger tot den Kaukafecr opgcklommen is; om nu niet daarvan te fpreken, dat het
gevoelen van de alamming der menschheid uit laatstgemelde ras uitmuntend niet des Schrijvers eigene ftelling
zou flrooken, die de voornaamfle nuttige gewasfen ,huisdieren, en de vroegste beschaving des menschdoms , aan
den Kaukafres fielt, gelijk wij ftraks zien zullen. Daarenbovcn ziet hij zich , tot onderlleuning van zijn flelfel der
afstamming uit de Negers, genoopt, om van het betreden
fpoor der ervaring in liet onmetelijke veld der gistingen
over te gaan , en tot den allezins gewaagden fprong
genoodzaakt, om de Hottentotten tot flamvaders der Chinezen, en dus der Mongoolfche Volken, en de Kafers
tot die der Dut•opeërs te maken. Voor het eerfle pleit
alleenlijk eene plaats Uit BAR R o W (geen ander Schrijver, zoo verre wij weten, heeft ooit Bene phyfieke of
inoréle overeenkomst tusfchen de Hottentotten en Chinezen gevonden) , en voor liet tweede de minder zwarte
minder negerachtige kleur en voorkomen van den Keefer,
hetwelk zich door zijne woonplaats en andere oorzaken
even goed laat verklaren, als' de verfchillen tusfclien den
111ongooifchen en Maleifchen volksftam in 4zië. Deze beide befchouwt de Heer L IN K als één ftam , waartoe ook
de Amerikanen behooren, die uit het Noorden van Azië
in hun werelddeel zijn overgekomen. Aldus rekent hij
drie hoofdflammen en drie groote onderáfdeelingen : de Negcrfam , waartoe de Katers en Hottentotten als bijItammen behooren , waarvan de eerlle den overgang maakt
tot den Kaukaffehen ffiam , die zich weder in bruine
Z,.icl - Ertropeërs en Indianen, en in Celten of Noord Errrobcërs finaldeelt; (dit onderfcheid van kleur ligt blijk baar in liet klimaat: de nakomelingen der blonde Di.'itfchers zijn in Spanje, Afrika, Italië en Frankrijk bruin
van haar geworden , en men herkent hun nakroost thans
niet meer uit de oude inboorlingen) -- terwijl de tweede, of de J ottentot , den Mongoolsch - Maleisch- mer•ikaarfchen f1am heeft voortgebragt , die verreweg de talrijki}e is , (met de Chinezen ten minfle wel de helft der
Aard-
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Aardbewoners.) Wij gelooven niet , dat men ooit die af.
zigtige , min vatbare , en voor verre togten zoo wel als
nationale veerkracht onvatbare Hottentotten zoo veel eer
heeft aangedaan ! Wilde men eenen ftattidvergang uit het
Neger- tot het Europefche ras zoeken , zoo zouden de
4bysfanáérs of Berbers, die ook Europe/the en Afrikaan
trekken verbinden , veel gefchikter, en veel naderbij-fcie
zijn dan de Katers , ten zij men die Volken , door twee•
duizend uren afflands gefcheiden, voor telgen van éénen
ílam wilde verklaren. Na in deze hypothefe niet veel
fcherpzinnigheids de hoofdverfpreiding der Volken te heb
nagegaan , gaat de Schrijver over tot de taal, als ken--ben
teeken der verbreiding. Hier treedt hij in een diepzin
onderzoek, waarin wij hem niet kun -nigewjsr
volgen : wij (tippen Rechts de fijne opmerking aan ,-ne
dat, hoe woester een Volk , des te veranderlijker en losIer zijne taal ; ,hoe beschaafder , hoe meer gevestigd en onveranderlijk die is, uit hoofde der behoefte , om algemeen
verftaan te worden , die het gebruik tot eenen tiran dec
taal verheft , blijkens , onder anderen , de Fran/then.
([Iieruit laat zich ook de onnoemelijke menigte van de ta
liever veranderlijke tongvallen, der Zuid. Arne--len,of
rikaailfche inboorlingen verklaren.) — De zachtlle taal is de
jongere , alsmede die, welke van eene rijkere overneemt.
Dc Chinefche taal is eene der oudflen , uit hoofde van haar
eenvoudig zamenflel. Daar nu de taal der Hottentotten,
als van een geheel onbefchaafd en ruw Volk, natuurlijk
ook zeer eenvoudig is, zoo zoekt de Schrijver hierin een
bewijs voor zijne Helling van de afílamming der Chinezen
van de Hottentotten. Onder de talen van den Kaukafifchen (tam fpreekt de Schrijver bepaaldelijk van de Semitifclae, (verkeerdelijk , zeker door eene drukfout , Ser7aitifche genaamd) het Sanskritsch , 't welk hij voor de moeder van het Grieksch, Latijn, Rusfasch (.Slavonisch) en
voor de dochter der aloude Zend - taal houdt. De Duitfche taaltakken zijn dochters des Perzifchen ; en deze verfchilt , niettegenflaande eenige overeenkomst , in de kenfchetfende trekken der taal zoo wezenlijk van het SansVs
kritsch ,

tut}
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kritscli , dat men (volgens ecne fchrandere gisfing des
Schrijvers) de Zend- taal voor de Plof mag houden , waar
Noordelijke veroveraars (even als de Duitfcleers-ande
in de volksverhuizing aan liet Latijn) hunnen vorm gaven , en die zich aldus naderhand tot in Duitsclilccnd
verfpreid heeft.
In de vijfde Afdeeling onderzoekt de Schrijver den geboortegrond der tamme dieren en geteelde planten, zoo
als van het rundvee , het fehaap, de geit, het varken ,
het paard, den ezel , den kameel , den hond, de kar,
her gevogelte; van de graanfoorten , peulvruchten , voeder ewasfi n , moeskruiden , vruchtboomen ; en de flotfoni
dier nafpóringen is , „ dat de landen ten zuiden van den
„ Krzukcfus , omflreeks de bronnen van den Eufraut en
den Tiger, de bakermat zijn van die befchaving des
menfchelijl:en getlachts, welke op ons afdaalde. IIet
„ vroegfte voedfel des menfchelijken geflachts, het ooft,
behoort oorfpronkelijk in die landíireken te h uis. To u n,, N E F OR T verwonderde zich reeds over de menigte van
gemeene , in geheel Europa veelvuldig voorkomende
planten, welke hij aan den drarat vond. Ook de huis„ dieren zijn aan de gezegde luchtifreken niet vreemd ;
„ want onze hond is hoogstwaarfchijnlijk in die of daar„ aan grenzende landen wild, en voor de meeste overige
„ huisdieren laat zich buiten deze landen geen andere
geboorte-rond met Benige waarschijnlijkheid opgeven."
(Bl. 268 , 27I.)
De zesde Afdeeling handelt over de ontdekking der metalen. Gord moet oudtijds veel algemeener geweest zijn
dan thans , blijkens de groote schatten , waarvan eenigen
der oudfie Schrijvers gewagen; en de Schrijver is bijna
genegen , de bekende fabel der gouden , zilveren, koperen en ijzeren Eeuw letterlijk op te vatten , daar het ijzer
het mocijclijkfle der metalen, zoo wel in het vinden als
tot (inciting , en waarfchijnlijk het laatst ontdekt is. Zelfs
tin werd vroeger bewerkt.
I)e laatl±e of zevende Afdeeling bevat liosmogonién , of
ilclfels der onderl heidene Volken nopens de Wereld.fchepping
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ping. De oude Indifclic was zeer zuiver hoewel door zinnebeeldige uitdrukkingen reeds dadelijk naar het Pantheïsauuas overhellende , dat zich in de leer van a u i) D II A schijnt
ontwikkeld te hebben , zoo deze niet veeleer oorfpronkelijk 1MMateriaiisnzus is. Reiner heeft zich , van den beginne af, de Oud- Perzifche leer gehouden; haar Dualismus, van o it M U Z D uitgegaan uit den onbepaalder tijd,
(dien wij voor den Ecuwigen, Onbegrijpelijken houden,
fkchts door zijn' Eerstgeborenen te erkennen) en A n it InT A N, de booze Geest , is bekend ; doch overal blijkt
de minderheid van het kwade beginí^l ; het kwam na het
goede te voorfchijn , was zelf eerst goed , werd eerst daar
zal eindelijk voor den troon van o It ai u Z D-nabos,e
knielen ,na wiens zegepraal de onbegrensde tad zijne heer
herneemt. Volgens de vertalers van den Zend--fchapij
Avesta , bij welken zich ook L I N It voegt , is Eri - ene
(zijnde de geboorteplaats des Inenschdoms , naar de Pasen)
Oud- Atmcnië en Medië , (waartoe men dan ook het oude fj'ria , mede een gedeelte der Pcrzi/che bergvlakte , rekenen kan.) De Par/en hebben mede bepaalde berigten
wegens eengin Zondvloed ,_of groote over[ïrooming; eelt
berigt , hetwelk L I N K , die het getal der groote Aardomwentelingen zoo veel mogelijk zoekt te verminderen, naar
ons gevoelen eenigzins zwakker opvat, dan de duidelijke
letter van hetzelve vereischt. Horn wordt door hem voor
eerre geneeskrachtige plant gehouden ; volgens ons gevoel
korst zij met den boom des levers in de 11'lozai/che oor
volkomen overeen. Deze oorkonde wordt door-konde
L I N K (hoewel haar Hechts als een overblijffel der oudheid, meer niet, befchouwende) zeer hoog geacht. „ZeZe„ ker is het, (zegt hij, bl, 341) dat geene andere
„ Kosmogonie, en over het geheel geene andere oorkonde
„ der Schepping , de voorvallen, in vroegere tijden in de
natuur plaats gegrepen , zoo zuiver voordraagt, als de
„ Mozaifche. Geen V I S C II N o U, veranderd in een'
„ visch, komt uit het water te voorschijn; geen D E U„ c A L I ON werpt fteenen over het 1inofel , opdat er men„ fchen ontltaan. Het ganlèlme verhaal ontfcheurt zich ,
V3
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„ naar liet vermogen der toenmalige jeugd des menfche„ lijken geflachts, aan het weeffel der Mythe, en treedt
als Gefchiedenis op." Men vergeli.jke met deze oorkonde (die onze Schrijver, omtrent de ligging van het Paradijs in of omflreeks Armenië, het land Kush, door heat
voor den Kaukafus gehouden, en den Zondvloed, als
eene doorbraak der Middellandfche tot de Kaspifche Zeeën,
treffelijk opheldert) de fluitende allegoriën der verder voor
Phenicifche Mythen, haar dobberen tustchen-geiran
Materialismus en Polytheismus , de oorfpronkelijke monfcers en den grooten fprekenden visch der Babylcnifchs
fabel,den moord van den God OSIRIS door TYPHoN
bij de Egyptenaren , hunne vereering van den Phallus, de
tallooze Goden der theogonie van FI E S I o D U S, (waar
echter niet kan gezegd worden , dat geese Godenleer-van
zulk tenen overvloed van wezens bevat; de Indifche telt 300
Millioenen Goden!) en men zal ras de meerderheid der
eenvoudig - verhevene voorflelling bij ni o Z E s, die ook
van de fchepping van het minder tot die van het meer
volmaakte opklimt, erkennen. Naast aan dezelve in zuiverheid komt gewis die van het Zond-volk of der oude Parfen, die juist ook het naast bij de groote tooneelen, vol
gevoelen der fchepping, volgens dat van-genshtalm
der
eerfle
befchaving
van ons geflacht bleven woI. i N K
of
Thibet's
gebergte
befchouwt onze Schrijnen. Indië
ver geenszins, zoo als thans vele beroemde Geleerden,
voor de wieg en bakermat van het menschdom , maar toch
kort na de eerfle beschaving uit Eni -ene bevolkt.
Zie daar , Lezer ! een verflag van dit belangrijk werk,
in die uitvoerigheid, zoo als de waarde vhn het onder
behandeling beide ons fchenen te vereiíchen,-werpnd
Wij koeren ons tot liet tweede der aangekondigde boeken.
De Schrijver van hetzelve , de Iioog,eeraar a F. L P K E,
te /irunsivij . , ook bekend door een geacht Handboek der
algemeen vertlaanbare Starrckuncle naar de nieuwfle ontdekl,ingen , komt in fommige opzigten met L I N K overeen, maar wijkt- hi andere van groot belang van hem af,
ja is vierkant tegen leem over gefteld. Over 't algemeen
be-
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bezit hij, naar onze gedachten, dien bezadigden lust tot
onderzoek, dat vasthouden aan ondervinding en Natuur.
lijke Gefchiedenis, dien afkeer van Route hypothefen niet ,
welke wij bij dien Schrijver aantroffen ; integendeel , hij
waagt zich zeer verre in het veld der bisfinxen, enfchiint
ons minder ingewijd in de kennis der Natuur en harer
werkingen. Hij begint met het menschdom voor ouder te
verklaren , dan dc algemeene overlevering het !felt; niet
voortreffelijke c u v i E R uitvoerig heeft-tegnad
aangetoond , dat , volgens natuur- en gefchiedkundige gronden, de ouderdom van ons gedacht niet boven dc 6 of
7000 jaren opklimt. G E L P K E's hoofdgronden zijn de
'volnaaktheid der ftarrekunde in de oudíle tijden , waartoe hij zoo wel N 0 A CH 'S kennis aan het zonnejaar, als
de astronomifcl^e thfelen der Braminen, en wel voornamelijk den dierenriem van Denderah brengt, dien hij, uit
de afbeelding en onderlinge plaatfing der flarrebeelden ,
voor 15,000 jaren oud meent te kunnen verklaren. Men
weet de zeer uiteenloopende gevoelens der Geleerden op
dit bedenk{{ uk, hetwelk no, eerst volkomen dient te zijn
opgehelderd , eer het voor zulk eene buitenfporige oud
als bevoegd getuige kan optreden. Vervolgens gaat-heid
over tot de omwentelingen der Aarde , door
Schrijver
de
welke liet oorfpronkelijkc Volk, uitvinder van zoo vele
kundigheden, zou zijn ondergegaan. Men vindt de aard.
lagen ongeregeld door , op , dwars over, en naast elkander liggen , hetwelk door geene regelmatige natuurwerking kan gefchied zijn ; waartoe G E L P K E zelfs vuur
watervloeden en kometen voor ontoereikend houdt ,-bergn,
maar daartoe, als eenen Deus ex machind, een 1Vereldligchaam te hulp roept, hetwelk, op deze Aarde neérgeploft, dezelve zoodanig vervormd, en zelfs, zonder de as te veranderen, voorover gebogen heeft, dat de
Polen van rigting veranderd zijn, en wij, die te voren
in den heeten Aardgordel leefden , thans den gematigden
bewenen.
Vóór deze omwenteling leefde , nameli;k , liet Pre-Adamiti/i he inenschdom o i Aarde; en waar ? dit vindt o. E s. P.
V4
KL
,

H. F. LINK, DE VOORWERELD.

288

x E in de reeds gemelde Perzifche boeken. Ook hij beroept zich op het En i - ene der Zend-boeken ; doch fielt
hetzelve veel oostelijker, dan L I N K. Het is waar, dat
flzië oostelijk van 117edië lag, doch nog veel westelijker,
dan de Gihorl of Oxus , van waar R H O D E, (wier L I N K
poogt te wederleggen) en op zijn voetspoor G E L P 1C K,
het overblijftel des menschdoms doen afdalen , om zich in
Perlis neder te zetten. Doch de berg fllbordy , waarop:
hij zich beroept, en die zulk eene groote rol in de oudFce
Fabelkunde dier Volken vervult, dient juist ten getuige
voor het gevoelen van L I N K. Immers deze naam komt
blijkbaar overeen met den tegenwoordigen Elbours, den
hoogífen top van den Kaukafus naar den kant van Georgij, flrmenié en Medio heen, die zeer ver verwijderd is
van de Thibetaanfche gebergten. — Dat oorfpronkelijke
Volk, nu, moet zich reeds zeer ver op Aarde hebben
uitgeftrekt, alzoo men verfleende menfchengeraamten op
Guadeloupe gevonden heeft, 'welke de Schrijver tot dit
Volk meent te hebben behoord. Doch L I N K (bi. 8o)
merkt aan , dat de kalkleen, waarin dit geraamte gelegen
is , tot de nieuwste formatiën behoort , die nog heden
door nederploliing onti aan. Daarenboven zou de neder
een geheel \Vereldligehaam toch wel niet éénen-plofingva
laat
(laan een geheel bedacht, in flaat, om de
mensch ,
verlorene kundigheden aan de nakomelingen mede te deelen , hebben overgelaten.
let tweede gedeelte van G E L P E. E 's Verhandeling
loopt over de afkomst der menfchen uit één paar,
welke hij ílelt even als L I N K, doch op geheel andere
gronden. IIij houdt , met meer regt, naar ons gevoelen ,
het haukafrfche menlrhenras voor het oorfpronkelijke, en
verklaart , op phy/ïologifehe gronden , zeer aannemelijk , de
vorming der kleur, van de bijzondere gedaante des haars ,
enz. bis den Neger; namelijk door de meerdere koolílof
in 1lfrika, die in de flijmhuid wordt afgefcheiden, en
daardoor ook den groei des haars belcnimert, en door de
meerdere bette aldaar onder den Evenaar , waar de mensch
ztiearr , dan in 4n2erik r , waar hij ílechts kaneelkleurig
of
-
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of roodbruin wordt. Verder wederlegt G 1s L P K E L' A L L E Ns TE D T , hetwelk niet moeijelijk was. Onder de bewijzen,
die hij aanbrengt voor zijne Helling van wederkeerige kleurverandering der Negers en Europeanen , vinden wij ook dat
van eenen Predikant bij Bremen , die door het overmatig ge
fleer pikzwart werd !
-bruikvanhelfc
dit
boekje niet zoo wel bewaard als in
is
in
De orde
L i iv K. Na de eenfoortigheid des menschdoms te hebben
betoogd, gaat de Schrijver eensklaps over, om ons zijn ge.
voelen nopens de Schepping mede te deelen, zijnde het outflaan eener orgaoifche ftof van verfchillenden aard en van onderfcheidene graden, waarvan de laagte de planten, de twee.
de de dieren, de derde den mensch (juist in Thibet, waar
hij naderhand overbleef) zou hebben te voorfehijn doen komen , en zoekt dan het bekende : Onane viviIna ex ovo , uit
het voorbeeld der infule- diertjes , ingewandswormen en luizen
te wederleggen. Fraai wordt daarop de fchepping van den
meusch befchreven ; en dil gedeelte des werks doet den adel
onzer natuur zekerlijk meer regt , dan de felling van L 1 N 1,,
die den eerhen mensch bijkans geheel als boschdier befchouwt.
GEL P K it, daarentegen, vindt het modèl van dien eeriteu
mensch in de meergemelde gewijde Boeken der Par/en van
welke hij volgens R H on E (doch uit den Bun - dehesch, een
later gefchrifr) een uittrekfel geeft, welks verheven inhoud
met onze Bijbelleer , zelfs van het Nieuwe Verbond , de tref.
fendile overeenkomst heeft. Wij vinden daarin den onbepaaleden tijd, of den Eeuwigen , die zijnen Eerstgeborenen , ORMU z n , fchept , een der hoogere Wezens , dat valt , de
fchepping der Wereld door O R M U Z D , zijn plan, om de ge.
vallenen terug te brengen, den firijd tusfchen het Rijk des
lichts en dat der duisternis , door Engelen (/bnfchafpands)
en Duivelen (Dews) , de genadige Openbaring der Gódheid ,
den beloofden Verlosfer (Sofios) , belooning en flraf na dit leven , de eindelijke bekeering , zelfs van A 11 R 1 n1 AN, en de
herfteliing aller dingen (bl. 113-116.) Wat zullen w nu
hiervan zeggen? Dat de Galilefche visfchers en tollenaars, en
de Cilicifèhe tentenmaker, of liever hun groote Leermeester,
maar onder de geringen zijns Volks geboren, die deze verhevene lesringen nog veel zuiverder, zonder al den omlag en
het vernederende van den vuur- en priesterdienst der Zend
verkondigden, uit Perzi/che bronnen hebben gefchept ?-,Ivestrn
Kan neen dit, in den toennlaligen hiaat van ,Ti:dea, bij de
V5
ver,
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verdrukking der Persen zelve door de Par/hers, flechts voor
mogelijk houden 7 Of duidt niet liever alles op eene aloude
overlevering, op eene aartsvaderlijke verklaring (misfchien
door Goddelijk onderwijs) van de groote paradijsbelofte (ook
de Gefchiedenis van den Val heeft de Perzer) , en op de
dringende behoefte van het menfchelijke hart aan eenen
Middelaar tusfchen den Oneindigen en den zwakken, zon
-digenmschT
De vertaling van beide werken door den Heer MOLL 1. is
vrij vloeijend. Slechts éénen zeer ergen Gernaanismus hebben
wij in L r N K aangetroffen , bl. 226; befleken , voor omknopen.
N A P O L E O N in balling/chap; of Stem uit St. Helena , eilx.
Door B. a. o' ME AR A. Ilden Deels ijle Stuk. Met een flit
Jimile son N A P0 LEO N. Te Dordrecht , bij Blusfé en van
Braam. 1822. In gr. avo. 358 Bl. f 3-:-:

liet Voorberigt van den Vertaler levert eene nieuwe bijdrage tot having van de echtheid dezes gefclirifrs. Ook dit
eleel is vervuld met klagten over de behandeling door den
Gouverneur Si,. H U D SON L O W E ; en men merkt uit alles
ook wel , ten minfle naar ons gevoel , dat deze Heer N AP O L E O N, tegen de bedoeling van het Brit/die Gouvernement, beperkt. Hij is er onder anderen feeds op uit, om den
Schrijver als Spion te gebruiken, en denzelven onder ver
aller , met N A P or. E ON gehoudene -pligtn,omed
gefprekken enz. te leggen, onder welke echter de Schrijver
zich niet gehouden oordeelt zich te laten leggen. Tegen het
einde van dit ftuk is het dan ook zoo ver gekomen, dat Sir
HUDSON denzelven bijna zijn affcheid geeft.
NAPOLEON getuigt op eenen nadrukkelijken toon, dat
hij de eenige vijand van zichzelven geweest was; dat zijne
eigene ontwerpen , die togt naar Rusland, en de daarbij plaats
gehad hebbende noodlottige omstandigheden , de oorzaken van
zijnen ondergang waren ; maar ook , dat degenen , die hem
alles gereedelijk toeftemden, in alle zijne ontwerpen traden,
en zich te gewilliglilk aan hem onderwierpen, zijne grootfle
vijanden waren , omdat zij hem , door de gemakkelijkheid , waarmede zij overmeesterd werden, fteeds aanmoedigden om verder te gaan; terwijl intrigualiten hem voorzigtigheid leerden. — Op Tilft komende in het gef'prek , zegt hij : „aldaar
met
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niet den Keizer ALEXANDER en den Koning van P; uisfcn
te zamen zijnde, was ik van de drie de onwetendfle in militaire zaken. Deze beide Souvereinen, voornamelijk de Ko
Pruisfen, waren volkomen an [alt van het getal-nigva
knoopen , die er voor en achter een' frak behoorden te zitten, als ook hoe de fnit (?) der panden moest zijn. Geen
kleermaker, in de ganfche armee, wist beter dan Koning
F RED E R I It hoeveel laken er, tot het maken van een' frak,
noodig was. Zij kwelden mij onophoudelijk met vragen, tot
het kleermakers beroep behoorende," enz. --- Zeer getroffen
vinden wij N A POL E o N's oordeel over de vrouwen: „ Vrouwen, zoo zij hecht zijn, zijn altijd nog slechter dan man.
lien, en meer gereed tot her bedrijven van misdaden. De
zachtgevoelige fekfe, als dezelve verlaagd is, zinkt altijd
dieper weg dan de andere. Vrouwen zijn altijd veel beter of
veel hechter dan mannen."--Wij moeten het aan eiken onzer
lezeren overlaten, hoeveel hij van NAPOLEON'S betuiging
gelooven wil ,dat hij , wanneer hij in zijnen Rus/irchen veldtogt
gedaagd ware , verzadigd van oorlogen , en evenzeer voor den
vrede als voor den krijg vatbaar, zich met de verbetering en
verfraaijing van Frankrijk, met de opvoeding zijns zoons,
en met het fchrijven zijner levensgefchiedenis zou onledig
gehouden hebben. -- Wat zou N A POL EON nu wel zeggen,
daar hij toen reeds verklaarde : ,, Er is niemand meer te beklagen dan L 0 D E W Ij K. Hij is der natie als Koning opgedrongen ; en , in plaats van de vrijheid behouden te hebben ,
om zich aan het volk behagelijk te maken, dwingen hem de
zaamverbondene Mogendheden, om tot zulke middelen te
moeten overtaan , die, in Rede van hein met de natie te verzoenen, hem Rechts nog meer gebaat maken. Het Koningfchap is vernederd en onteerd door de maatregelen, welke
zij hem hebben doen nemen. In bede van hem ontzagverwekkend en eerbiedwaardig te maken, on Ca couvert d'or•
dure.
— Naar NAP 0 I. E 0 N'S oordeel, verdienen Rus land, Oostenrijk en Pruisfen den naam van liberaal en vrije
natiën nier. Bij hen was de wil van den Souverein altijd de
wet ; de haven moeten gehoorzamen. -- Hij voorfpelt , dat ,
in den loop van eenige jaren, Rusland in het bezit van Kon ftantinopel, van het groottte gedeelte van Turkije en van geheel Griekenland zijn zal. Hij hield dit voor zoo zeker,
alsof het reeds werkelijk plaats had. Bijna alle de liefkozin.
gen et I vleijer en , waarmede A L M x A t, D t R heil overlaadde,
-,
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de, hadden ten doel, om zijne toeflemming, tot dc aitvo..
ring van dit ontwerp , te verkrijgen. — De redenering van NN APOLE o N oyer den ftaat van zaken, in dit ftuk , is der moei
waardig , om met den loop , welken de omflandigheden-te
genomen hebben, vergeleken te worden. Die over het groote
geluk, dat aan Holland, door de vereeniging van België niet
hetzelve , is ten deel gevallen , is integendeel , naar ons gevoel , ten eenemale fout. — Volgens N A P 0 LE ON , heeft de
Paus, in Frankrijk zijnde, de uitftrooifels, aangaande de
Hechte behandeling, die hem door NAPOLEON zoude zijn
aangedaan , openlijk gelogenfiraft. Alleen over de ilaatkundi
ge behandeling was hij niet voldaan. E>' was een tijd,, dat
hij er aan dacht, om den Paus van alle wereldlijke magi te
ontblooten, hem tot zijnen aalmoezenier, en Parijs tot de
hoofdllad der Christenheid te maken. — Er komt een borst
jongen NAPOLEON op het eiland aan; cu-beldvan
het fchijnt, dat de Gouverneur last gegeven had , om het
te verbreken. Zijn vaderlijk gevoel uit zich ten aandoen
Hij is van oordeel, dat hij te Waterloo had moe--lijke.—
ten fneuvelen. — Hij betuigt, dat er geen geweld of dwang
was aangewend , om s E B DI N A N D van Spanje tot afftand
van de kroon te bewegen. — Hij verklaart F o x voor eerlk
en opregt , en oordeelt , dat deszelfs dood nadeelig voor Engeland geweest zij. — „ De Keizers van Oostenrijk, van
Rusland, en de Koning van Pruisfen — zegt N A P0 LE ON —
hebben mij alle drie gezegd, dat ik mij zeer bedroog te geboven, dat zij zulke aanmerkelijke fubfidién van Engeland
ontvangen hadden ; zij verzekerden mij , dat zij , ten gevolge
van vrachtgeld, pondgeld en eene menigte andere belastingen, nooit meer dan de helft bekomen hadden van de lóm_
men , welke zij , in naam , vooronderlleld werden te ontvan.
gen ; en dat menigmalen, voor een- aanmerkelijk gedeelte , iv
koopwaren betaald werd." Hij is van gedachte, dat mei. hein
naar St. Helena gezonden hebbe, om hein Of tot zelfmoord
te bewegen Of te doen omkomen.
Hij verklaart NB. vele achting voor de Koningin van Pruisfees gehad te hebben ; en dat de Koning, wanneer hij haar
eer naar Tilfit had gebragt, waarfchijnlijk voordeeligere voor
zou bedongen hebben. Zonderling klinkt het nog--warden
tens , dat zij , zich bitterlijk tegen N A P 0 LE 0 N over den
oorlog beklagende , zou gezegd hebben : ziele! de gedhachecuis
aces den drooteu U P, r, nu x 1 t: heeft ons opa het d»ct:aloor
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gebragt. Wij naeenden, dat *ij aan kern gelijk a Qre;a, en
Wij zijn het niet. -- NAP O L E O N ontvouwt een plan, naar
hetwelk hij de Geallieerden , niettegenitaande dezelve Parijs
bezet hadden , uit Frankrijk zou verdreven hebben, ware het
niet door het verraad van nz A R ni 0 N T belet geworden. —
Hij noemt het welligt een ongeluk , dat hij niet met eene zus
Keizer A L EX A N DE R in den echt getreden was -tervan ,
gelijk deze zelf hem hiertoe het voorftel te Erfurth gedaan
had. --- I Iet klinkt vreemd , dat hij , in 1786, zich te Lyons
bevindende, den gouden eereprijs zou behaald hebben, door
de beantwoording eener opgave : „ welke de, meest ter aan
prijzing gefchikte, gevoelens waren, om het menfchelijk ge1lachl gelukkig te maken ?" (! ! !) I Iij heeft , naar zijn zeg
verbrand ; dit is jammer; het zou be--gen,htadfcri
langrjk geweest zijn, deze verhandeling eens te lezen. Maar,
zouden dan de, te Lyons bekroonde , ,prijsverhandelingen niet
gedrukt worden? Het was hem lief, dat het gefchrift uit
de voeten was , omdat het vol van te hoog gehemde en nooit
in beoefening te brengene republikeinfche gevoelens was. —
De Schrijver vond N A P0 LEON , in eenzaamheid , overluid
het Oude Testament lezende. — TALLEYRAND heeft tegen N A P 0 r, E 0 N baande gehouden, dat het moorden fom..
tijds te regtvaardigen was, of ten minfle in fommige gevallen
door de vingeren gezien en ongeftraft toegelaten moest worden;
dat er in omwentelingen fommige misdaden plaats grepen,
waarvan de geregtshoven geene kennis moesten nemen, enz.Dat hij (NAPOLEON) TOUS SAINT L'0UVERTURE
in de gevangenis vermoord zou hebben , acht hij geen ant.
woord waardig ; omdat hij er geen belang bij hebben Monde,
eengin Neger, nadat dezelve in Frankrijk aangekomen was,
te vermoorden. Ook ontkent hij , dat hij jonge en rijke dochters uit de aanzienlijkfie geflachten gedwongen hebbe, om
met Benen Generaal zijner armee, welken hij goedvond, in
bet huwelijk te treden enz. , en noemt een voorbeeld met
name , waarin hij zijnen wensch , ten aanzien van zoodanig
een geval , niet had kunnen voldaan krijgen. — Hij verklaart
te zeer voorpander van de leer aangaande het Noodlot te
zijn, dan dat hij eenige middelen ter behoeding van zijn leven zonde gebruikt hebben. Hij is dikwerf gewond geweest,
en negentien malen is het paard onder hem doodgeschoten. —
Zeer naauwgezet onderfcheidt NAPOLEON, in het ftaatkun.
dige, tusfehen nuttige en geoorloofde daden. --- De Schrijver
heeft
,

-
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lie ft een vrclijk gefpr:i: met N A P 0 L E ON over de Be.
fchermheiligerr; en deze vertelt een' brok uit eene preek,
die hij in hale van eenen priester gehoord had. Ook vindt
hij , dat de Doctors meerder menfchenlevens te verantwoorden zouden hebben dan de Generaals, en gaat de misbruiken
bij de kunst zoo wat, en wel eenigzins naar waarheid, door.
Hij heeft het bitter kwaad met den aristokratifchen hoogmoed
der Engelfche. OngeLleld zijnde, antwoordt hij op des Schrijvers aandrang om geneesmiddelen te gebruiken: „ wat ge
daar boven gefchreven; onze dagen zijn ge--fchrevnis,
teld." — Hij verhaalt van zijnen togs van Cannes naar Pardjs, ten bewijze van het vertrouwen, dat hij in de gevoelens van het leger Relde. — Over het openen der brieven
aan de Fran/cite postkantoren, en de ontcijfering van derzelver inhoud. — Beizer F RAN s heeft hein , na zijn huwelijk
met As AR IA LOU I ZA, volttrekt tot Benen afflammeling van
een' der voormalige tirannen van Trevifo maken, maar N APOLEON er niets mede te doen willen hebben. — De Paus
heeft voorgeflagen, om een' zekeren B U O N A V E N T U R A
BONAPARTE, toen NAPOLEON den troon van Frankrijk
beflegen had, te kanonsferen. NAPOLEON echter ver
dat de Paus hem die befpotting mogt befparen, om--zocht,
dat de geheele wereld denken zou, dat hij hem, in zijne
raagt zijnde, er toe gedwongen had, om uit zijne familie.
eersen Heilig te benoemen. — Hij zegt, dat T A L LE Y R AND
het eerst den aanval op Spanje ontworpen en aangeraden had
gedeeltelijk uit haat tegen het gellacht der BOURBONS
gedeeltelijk in de hoop van zijne zakken te vullen. — De
Schrijver fpreekt met NAPOLEON over de vroegere tijdperken van deszelfs leven; en deze verhaalt, hoe hij aan het
opperbevel over de troepen der Conventie tegen de Sectiën
gekomen is. Eerie noot vermeldt het vroom gedrag van N AL E 0 N ten aanzien der gewonden op het flag- (lees flagt.!)
veld. — Verhaal van de bevalling van M A RIA L O,U I ZA,
en van N A P 0 L E 0 N'S gedrag daarbij. — In eene noot
eene anekdote van eenen armen kuiper, die al meer en meer
voor zijn huisje eischte, dat, onder anderen, door het Gouvernement gekocht zou worden, omdat het mede op den
grond fond, op welken N A POL E 0 N, kort na de geboorte
des jongen NAPOLEONS , le Aalais do roi de Rome wilde
laten bouwen. Dit huisje liet hij (laan , als een gedenkteeken
van zijnen eerbied voor de wetten.
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„ Zoodra was het niet bekend — zegt NAP 0 LB ON dat
de belangen van Frankrijk mij bewogen hadden de banden
van mijnen echt te {laken, of de grootfile Mogendheden van
Europa deden aanzoek en intrigeerden bij mij tot eerre verbind
hun gefacht met het mijne;' enz. — en het hu--tenisva
welijk met iu A R IA L 0 U I ZA was geen der geheime artikelen van het FJ'eener Vredestraktaat, gelijk men het heeft wil
doen voorkomen. — Hij weet zijne plannen, die hij.-len
ingevalle zijne landing in Engeland had plaats gehad, volvoerd zou hebben, zeer finakelijk voor te ftellen , en beweert Heeds, dat zijn beftuur volklievender was dan eenig ander. I Iij geeft eenige ophelderingen, betreffende de aanleidingen, die zijnen val bewerk(telligd hebben.
POL
L EON iS reeds federt eenigen tijd zeer ongepeld ge.
weest. Hij gelast den Schrijver, om, in zijnen naam, in
Europa, van zijnen broeder j o s EP x een pakket, hetgeen
de confidentiéle brieven van de Keizers FR A N S en A LE X AN*
D E it, den Koning van Pruisfen , en van de overige Souvew
reinen van Europa, aan hem (N A P 0 L E o re) bevatte , te
vragen. Eene noot geeft berigt aangaande het lot, dat deze
brieven gehad hadden. Perfonen, die dezelve gezien hadden, meldden den Schrijver, dat „ zijne Pruisfrfche Majes.
telt in dezelve betuigde, dat hij Heeds een vaderlandlievend
gevoel voor dat land (Hanover) koesterde ;" en her fcheen ,
dat de Mogendheden in het algemeen ernflig aanzoek deden
tot de verkrijging van eerre vermeerdering van grondgebied.
—

-

Disputatio inauguralis,
de vi et efcacia Oraculi Delphici in Grxcorum res gravisfimas. „ Over den invloed van het Dein/the Orakel op de
„ belangrijkfle punten der Griek/the Gefchiedenis."

HENRICI joANNIs MERXL0,

l

it ftuk levert een nieuw bewijs op , dat een goede aanleg
lang kan onderdrukt, maar nooit uitgedoofd worden; dat de
beminnaar der letteren, door omflandigheden, lang van zijne
geliefkoosde bezigheden kan afgeroepen worden, maar vroeg
of laat door de beletfelen heenworftelt, en den draad der
vorige ftudiën weder opvat. Dit fchijnt het geval te zijn
van den Heer M E R X L o, die, in eerren meergevorderden ouderdom , het niet beneden zich rekent , te toonen , dat hij
den eerften Akademifchea graad in de Letteren waardig is , en
dat
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dat hij , op zijn minst , belwaam is voor den lctterk*.undigen
post, dien hij bekleedt. Iii deelt ons iets van zijnen le.
pensloop mede ; maar op eene te korte en te zedige wijze,
dan dat wij daarmede volkomen bekend worden. Ilet blijkt
alleen , dat hij , federt zes jaren , zijne vorige fludiën weder
opgevat heeft, en, reeds Pra'ceptor zijnde aan de Haarlenzfche fchool , naar floffe voor eene Akademifche Disfertatie
ro.ïdzag. In de keus was zijn vroegere leermeester, de Hooggel. Heer VAN HE U SHE, zijn raadgever
I-I E R 0 D o T u s ligt ten grondllag voor deze wijsgeerige
behandeling der Griekfche Orakels ; ja men zou bijkans kunnen zeggen, hetgeen de titel der Disfertatie evenwel niet op.
geeft , dat HER 0 DoT US alleen en uitfluitend door den I-Ieer
M E It XL o geraadpleegd is. Het ligt wel min of meer in den
geest der Utr•echtfche manier van behandeling , dat men , in
de bewerking eener zuiver letterkundige of wijsgeerige ílolFe ,
zich uitfluitend bij éénen enkelen ouden Schrijver bepaalt.
Ilet is wel waar, dat hierdoor zulk een Schrijver grondig
onderzocht, naauwkeurig beoordeeld, en op zijne juiste waar
wordt; maar de befchouwing van het onderwerp-degfchat
zelf kan hierdoor in volledigheid verliezen, en de onderzoeker gevaar loopen, zijne IIoffe al te eenzijdig te befehouwer.
Op pag. 4a en volg, handelt de Ileer ME R X r. o over den
invloed van het Orakel op de Griekfche wetgeving. H E R o.
DoT us leverde hem niets anders op , dan alwat L Y C U Rc u s betrof: en de wetgeving van S 0 r. ON zou Onaanggc.
roerd hebben moeten blijven, indien ME It XL O niet eene
plaats van PL U T A R C H U S gebruikt had , die hieromtrent
eenen wenk geeft. Had hij dezen engen kring niet rondom
zich getrokken, dan zou hij niet noodig gehad hebben, zij.
nen lezeren voor bovengemelden uitflap bijna zoo veel als
yerfchooning te vragen.
Wij maken evenwel voor deze fchoone Disfertatie gaarne
eene uitzondering. Het godsdienftig gevoel van HE R OD OT u s was oorzaak, dat geen Orakel, dat eenigen invloed op
de gefchiedenis der volken had , zijne aandacht ontging; en
hij blijft dus, zoo al niet uitfluitend , ten miníle de rijkfle
bron voor eene behandeling der Griekfche Gefchiedenis , uit
het wijsgeerig oogpunt, dat M ER XL o gekozen heeft.
Wij zullen eene korte opgaaf der hier behandelde hoofdpunten mededeelen.
In eene inleiding wordt de waarheidsliefde van H z Ito n o•
TUS
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Tv s verdedigd. § I. De invloed van het Delfifche Orakel
op de zedelijkheid der Grieken. § 2. Bij belangrijke onder
werd dit Orakel door de oude volken veelal ge -nemig
Lacedemoniërs worden -radpleg—ovcnz,sde
door het Orakel , van den oorlog tegen de Arkadilrs teruggehouden , en tegen die van Tegea aangezet — p. 37. de Grieken raadpleegden A P 0 L L 0 , in tijden van tweedragt en beroerten — p. 42. het Delfafche Orakel bekrachtigde de wetgeving — p. 52. bij het uitzenden van volkplantingen fpeelde het Orakel eene hoofdrol -- p. 63. het werd geraadpleegd
in tijden van tegenfpoed en druk. Dit § is verre het lange, daar het den Perzifchen oorlog omvat. Eindelijk, p.
96 , het gezag van het Orakel in de gefchillen der Spartaan
Koningen.
-fche
Indien de Disfertatie ons de geheele uitgebreidheid van des
Schrijvers geleerdheid niet leert kennen , doet zij ons echter
de rijpheid en juistheid van zijn oordeel bewonderen. Velen
hebben , vóór hem , over de Orakels in het algemeen , en
over het Del/Ifclie in het bijzonder , gehandeld. Maar de
wijsgeerig-gefclliedkundige befchouwing , waartoe hij de God.
fpraken , in U u R o n 0 T v s vermeld , dienstbaar gemaakt
heeft, is, zoo veel wij weten, geheel nieuw; en het was dus
,00k buiten zijn bedek , van vroegere verzamelaars melding te
maken. — In oude tijden was alle levenswijsheid en geleerd
priesterdom : van daar hun gezag en hun invloed-heidbjt
op de zaken en belangen der burgeren. Dit is, in weinig
woorden, de geest, die overal in dit ftuk heerscht. De flijl
bevalt ons uitnemend door zijne zuiverheid en fierlijkheid,
en vooral door het mannelijke en fikfche van fommige zeer
gelukkig gefchrevene plaatfen.
Wij kunnen van dit meesterhuk niet fcheiden, zonder een
paar bedenkingen te maken.
Op p. I2. voert IvM E R x L o tot verdediging van ar.. no noTV S waarheidsliefde aan : „ dat deze Vader der Gefchiedenis
niet toegejuicht zou geworden zijn, toen hij in den Tens_
„ pel van j U Y I T L R aan het vergaderde Griekfche volk zij.
„ ne boeken voorlas, indien hij ijdele, valfche of onge_
,, loofwaardige zaken verhaald had." Wij vreezen , dat MEER Xr, o aan die Griekfche toejuiching te veel gewigts geeft. Wij
zouden denken, dat verre het grootíle gedeelte van deze toehoorders nog zulke Critici niet waren, of al wat aangenaam
en bevallig verhaald werd , aI hield het overal geen Reek ,
IIOEKDESCH. I823. NO. 7.
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moest hun welgevallig zijn. De Grieken bewonderden welligt
he t meest den nationalen toon van H E R 0 D 0 T US in alles,
wat den Perzi/chen oorlog betrof, en bovenal den dichterlijken vorm van zijn boek , dien zij niet konden miskennen.
Men zie e R E U ZE R, die Histori/che Kunst der Grieehen.
Op het einde zijner voorrede zegt M E R x L o, dat hij te
laat vernomen Heeft, dat in Milaan verfchenen was het werk
van den Graaf B RAN CESCO MEN GOT TI, waarin bewez en wordt: the quella era un' istituzione politica, intima„

„ mepte connesfa col governo conjiituzionale della Grecia, e
„ avoedutamente coperta col velo della religions, affine di da.
re allo medelama maggiore forza ed autorita." Hij wil over
een boek, dat hij niet gezien heeft, ook geen oordeel vellen ; maar merkt toch aan , dat die fluijer van den Godsdienst,
waarvan M E NC OTT I fpreekt , den Grieken vreemd was. Wij
kunnen D7 E RE L o omtrent het boek van den Italiaanfchei
Graaf gerustilellen. Deze (laat een' geheel anderen weg in:
hij (lelt, dat het Orakel van Delft een werkelijk bedrog was ,
eene uitvinding van de efmfrctionen , die op vaste tijden te
Delft bijeenkwamen, en door verdichte uitfpraken van het
Orakel aan de beflisfingen van hunne federative regering kracht
en klein gaven: zulk eene wijze van de zaak in te zien is
oogenfchijnlijk valsch , en het boek Van M E R x L 0 wederlegt ze geheelenal. Maar het is wel eenigzins jammer,
dat deze geene kennis gedragen heeft van T O R R I C E N I's

Confiderazioni full' Oracolo di Delfo del Sign. Corte mI E NGOTTI, en FRANC. AMBROSOLI, dell' Oracolo e degli
llnfzzioni di Del/a. Deze twee , vooral de laatfle , naderen meer
tot de denkbeelden van MEREL 0 ; dat , namelijk, de ftaatkunde bij de Grieken haren oorfprong uit den Godsdienst ge•.
nomen heeft. De fchrijfwijze van den laatuien ítaat evenwel
hierin op 2ichzelve , dat hij zijn onderwerp niet lechts wijs.
geerig, maar gefchiedkundig - wijsgeerig behandeld heeft; terwijl zijne toevallige overeenkomst met de twee genoemde
Italianen Hechts de inleiding zijner Disfertatie betreft.
Wij wenfchen den geleerden Schrijver geluk met dezen arbeid, waarmede hij roem inlegt, en die ons de hoop geeft,
dat hij ons meer vruchten zal leveren van de fuipperuren,
die hij op zijn nuttig onderwijs aan de 4mraflerdasnfcke Latijnfche fchool woekert.

Kon-
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Ko%afantinopel, in het jaar 1821; of Jf'til.lering der bloedige
en afgrijfelijke gebeurtenis/en, die in deze hoofdfad, federt
de uitbarjfing van den krijg tnsfclzen Turkije en Grieken.
land, zijn voorgevallen. Door een ooggetuige, die federt
1315 in Konflantinopel gewoond heeft, snecrrnalcn in doodsgevaar verkeerde , en op eene wonderbare wijze gered werd.
Uitgegeven door J. w. A. S T R E t •r. (Uit het Hoogduitsch.)
Te Ilsnflerda;n , bij ten Brink en de Vries. 182e. In gr.
8vo.56Bi.f:-ii-:

O nder de Liturgie der Hervormden in ons vaderland is een

gebed voor alle nood der Christenh.id , hetwelk thans meest a1 in onbruik is , waarin de Gemeente had voor hare Christen - medebroeders, die onder den Paus ofte Turk vervolging
lijden; en zoodra nu maar in Spanje, en dien ten gevolge
ook elders, de Inquifitie volkomen zal herfteld zijn, (hetgeen God genadig verhoede!) zal ook dit gebed wederom
van volkoonene toepasfing zijn. Voor zoo ver het den Turk
betreft , kan men het reeds , en even zeer van goeder harte
als ooit , medebidden ; en wij gelooven niet , dat daarbij een
aantal menfchen den hoed zouden nederleggen, gelijk wij dat
onlangs zagen, toen zeker Leeraar Gods zegen bad over ze
verbond.
-kerftaundig
Indien de helft flechts waar zij van hetgeen hier door een'
ooggetuige verhaald wordt, (en wij zien geene reden, om
aan eene enkele fyllabe te twijfelen) dan is het vollirekt onbegrijpelijk, hoe eenig belang of naijver en berekening, van
welk eersen aard ook, het zwaard terughouden kon van eeuig
Christenvorst; en men kan zich niet voorflellen , hoe het
mogelijk zij , dat eenige verbindtenis kan worden aangehouden
of aangeknoopt met eene zoo zwakke , jammerlijke regering
en een zoo onmenfchelijk wreed en bloeddorftig volk , hetwelk een affchuw voor geheel het overige menschdom is.
Men ziet hier, hoe affchuwelijk en hoe innerlijk wreed
toch altijd het despotisme is ; en veroorlooft ooit het dreigend gevaar het eene volk, zich met de inwendige onlusten
en regeringsvorm van een ander te belnoeijen, worden die
ooit voor den nabuur gevaarlijk, dan is het , dunkt ons , hier
het geval; en men moet, bij al het voorf'aan van Bijbelges
noutfchappen, geheel den geest van Bijbel en Christendom
Xz
mis-
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miskennen of met den voet trappen , indien men zich een
enkel woord of daad veroorloven kan, hetwelk niet op de
ileiligfle wijze verfoeijing uitdrukt , en men niet iedere gele
vurig wenscht en aangrijpt , om den Christenbroe--genhid
der, of ook maar den mensch, te redden, wien de Duivel
zelf niet ijsfelijker martelen kan.

Nieuwe Gedichten Vat2 di E N D K I K H A R M E N K L II N. 1/Ze
Deel. Te Imfierdam, bij J. van der Hey. 1822. In gr.
8vo. 1/Ill, 183 Bl. f 3-12-:
liet was ons bijzonder aangenaam, eenen nieuwen bundel
gedichten , en wel eerfle deel , van den waardigen H. H.
K L If N te mogen ontvangen ; en niet minder , dat die diepe ,
onafgewisfelde treurtoon, welke zijn laatfle werk vervulde,
hier niet meer heerscht. Hij komt, ja , dikwijls genoeg weer
boven — en wie zou dit wraken? — maar gaat dan toch
veelal in zachten weemoed of godsdienfligen troost en geestverheffing over. Wij betuigen dan ook , de verzen over het
geheel met uitilekend genoegen te hebben gelezen en dikwijls
herlezen. Ja, het moge waar zijn : poeta nascitur, ron fit;
dit beteekent gewis toch niet veel meer, dan dat de fpeer
groeit, in zoo verre dit het geval is van het hout: zuivering, vorming, flijping behouden daarbij haar volle regt en
invloed. Althans wij hopen , dat dit geene ketterij moge
zijn, in eenen tijd , dat den likkers van vroegere dagen een
openbare oorlog is verklaard. Wij haten hen ook , in zoo verre
zij de kracht weglikken, en eene gladde opperhuid zonder
fpierkracht of leven het gevolg van dit befchaven wordt.
Maar anders is toch niet te ontkennen , dat het genoegen
doet, wanneer alles, in een vers, zoo eenvoudig en natuurlijk daar heen rolt, even of het proza was, zonder eenige
woordvoeging of omzetting en zoo al meer, die den dwang
van maat en rijm doen zien. Wij hebben dit belangrijk ver
bij K L If N nog wel eens nu en dan , doch niet zeer-eischt
dikwijls, in meer- of mindere mate, gemist; en dit getuigt,
in ons oog, wel, degelijk van de geoefende hand zoo wel,
als van een natuurlijk kiesch gevoel. Als een flaal des bedoelden gebreks, volge hier een couplet, waarin ook de goede, gr:immatikale zamenhang ons toefchijnt op liet einde te
ontbreken
Wat
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Wat fort die wellust in uwe nadren ,
Als u het fchoon der Lente ontgloeit?
Wat fchokt , wanneer de Noordfiorm loeit
Uw dierlijk werktuig? wat zijn raadren?
Wie toont u d' arm DIE STEUNT ONS LOT,
En ffasnelen uw lippen, — „ God?"
Zoo de laatfle regel met x'ien , in plaats van en, begon ,er
zou geene fout zijn. Over het geheel, nogtans, was ons dit
couplet, althans deszelfs laatfte helft, duister; waartoe, behalve de plaatfing van het vraagteeken, ook al bijdroeg, dat
er geen fcheidteekentje achter wat gevonden wordt, zoodat
wij zijn voor een werkwoord hielden. Anders is de Dichter
ons dikwijls eer te gul met deze teekentjes , dan te karig.
Wij willen omtrent deze zaak juist geene wetten voorfchrijven, ílrenger dan het gebruik en misfchien de aard der zaak'
vergunt; maar op enkele plaatfen was ons toch al te weinig
op zin en zamenhang, te veel op mogelijke uitfpraak en kadans gelet. Bij voorbeeld, daar valt ons oog op bl. 178:
Gij, gij breekt het worstlen , af.
!If behoort immers onaffcheidelijk bij breken, waarmede het
eigenlijk maar één woord uitmaakt ; en zoo dit eene druk.
fout mogt zijn, dan beftaan er toch andere, b. v. bi. Io9:

Wij noesten, voor de nooddruft buigen.
Zegt mij, onverklaarbre tranen !
Tolken van 't gefchokt gevoel
Wat toch , bij het uittogt banen,
Is uw oorzaak , is uw doel?
Ook dit gebruik van werkwoorden als zelfílandige , inzonderheid bij zamenfielling, en dan in het begin, waar nog
geen drift en vuur het onregelmatige doen voorbijzien, be.
haagt ons even min als het bezigen van zekere geliefde rijmoorden, die dan niet kunnen nalaten ook wel eens te komen, waar zij eigenlijk niet te huis zijn. Bij den Heer
K L IJ N fchijnt het woordje jland zulk een voorregt verkregen te hebben , dat , dien ten gevolge , telkens voor toe/land,
/laat, gefleldheid voorkomt; terwijl het anders toch bijna
maar alleen voor de houding van het ligchaam of cie maat fchapX3
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fchnppelijke betrekking (lang en tland) en nog een of ander
bijzonder geval pleegt gebezigd te worden

Geen volk, hoe fchittrend ook in Rand,
Is, als het volk van Nederland,
Zoo rijk in deugd, en liefde.
Het volgende Is den Dichter gewis ontfnapt:
Een eeuwge duur ; -- niet als de bloem,
Die, als zij iierft na 't heerlijk bloeijen,
Weer andren uit haar' fchoot ziet groeijeu;
Maar nimmer wacht op hooger doel.
Doch tot twee malen toe vonden wij zinkt de nacht, voor
wijkt, verdavijnt; terwijl evenwel de avond altijd wordt ge.
zegd te dalen, wanneer dezelve komt, en de duisternis als
op de aarde ne3eillrijkt.
Eindelijk nog eene vraag. Is het wel gepast en krachtig
uitgedrukt ?
Hij zwerft niet eenzaam, wiens geleide,
'Wiens hulp de liefdri^ke Almagt is;
Zij effent hem de ruw/le heide,
Ja zelfs de barfte wildernis.
De heide toch is zeker geen zandpadje of firaatweg, maar
evenwel doorgaans ook zoo heel onbereisbaar niet, als men
hier wel zou denken. Rotfee en moerasfan, bergen en
AmerikaanCche bosfchen zijn veel erger. Sit dignus vindice
, odus ! Zegt it 0 R A T IV S , zeker bij eene andere gelegenheid.
Van een' anderen aard is onze aanmerking op bl. 37, waar
van Keizer KAREL gezegd wordt:
Hij, dwingland in de ziel, maar die zijne eeden heilig,
En trouw voldong, en hield zelfs regt en handel ve:'ig.
Het is waar, ook de (,) achter heilig zouden wij weglaten, en wel gaarne verzekerd zijn, dat voldong hier past ;
maar eigenlijk bedoelen wij de waarheid en juistheid der ka
Juister is gewis, in zekeren zin, hetgeen nog-raktefchs.
volgt :

Hij,
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Hij , die (,) als de adder , zich verborg fc hoon gebloe;It',
En 't volk nog vleide, reeds ter Slavernij gedoemd.
In het algemeen , echter , kan men zeggen , dat een Vorst,
die zijn' eed hield , en dus de bezworene regten en vrijheden eerbiedigde, noch d-wingeland noch doemer ter slavernij
kon geacht worden.
Doch , „ al lang genoeg gevit !" zal één lezer, -- „ al
lang genoeg bij kleinigheden ftilgeflaan !" zullen anderen zeggen.
Wat zullen wij hierop antwoorden? Wij hadden nu eens lust,
om bij deze foutjes en vlekjes , zoo wij meenen, 1Iil te flaan.
Wij zouden ook we! andere zaken, of ganfche gedeelten van
verzen, tot het voorwerp onzer monf}ering hebben kunnen
flellen. Want natuurlijk is niet ieder voortbrengfel , in dezen
bundel, even gelukkig geflaagd, niet iedere ontwikkeling en
regeling der denkbeelden even rijk of doelmatig, in ons oog.
Maar het gefteldee betreft algemeenheden , op welke - altijd en
door iedereen valt te letten. En zou men niet even zoo wel
ten boek kunnen fchrijven, of wenfchen gefchreven te zien,
over het belang van kleinigheden in de dichtkunde , als de
groote REIN H A RD er een over die in de zedekunde heeft
zamengefteld ?
Hoe het zij , wij komen terug op de betu;ging, drt deze
bundel ons zeer behaagd, misfchien meer nog dan eenig an.
der werk van'den Dichter behaagd heeft.
Ilet eerfte ltuk , Wijsheid en Vrieodfchap (Dottrina et d.nicitia) , naar' den naam van het Genootfchap , waarvoor het
werd gemaakt, bevat allerlei keurige fchilderijen, vol gevoel
en warmte en godsvrucht , tot deze beide levensgidfen en
Lieunfels betrekkelijk.
Het tweede , De Overwinning (verovering ?) van den 13rief,
is een enkel, vaderlandsch tafereel, zoo wèl geordonneerd,
krachtig uitgevoerd en fchoon van koloriet (om eens
regt fchilderachtig te fpreken j, als van maar weinigen va!t
te roemen.

zoo

Daar dreef, van alle kant omgeven met gevaren,
tend eiland , op de baren.
's Lands vrijheid , als een vlot.

.. ,

Men ziet , dat deze twee anders fchoone regels niet zoogenaamd Catfiaansch moeten gelezen worden.
Hengeldichten. Waartoe deze nieuwe titel ? Zijn het dan
niet
X4
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niet allen gemengde dlchtftukken ? Zoo men echter eene fchei.
ding wilde maken, waren ligt beter nog twee of drie ítukken tot het eerde gedeeelte te brengen geweest, en de anderen Gelegenheidsdichten genoemd.
Wij kunnen niet bij allen ilililaan, maar flechts nog het
een en ander aanwijzen , dat ons bijzonder behaagde. In de
Bede aan de Lente b. v. (r82o) komen vele fchoonheden
van onderfcheidene foort, als uit eene rijke en volle ader,

voort.

Maar, wat uw adem ook herfchepp',
En nieuwe kracht kan geven,
Herroep ook 't kwijnend Nederland
Tot wasdom en tot leven.
Nog helpt des bouwmans vlijt hem fchaars,
Hoe rustloos ook en wakker;
Nog dekt rondom een gruizig zand,
Den onbeploegbren akker.
De koii der onverfchilligheid
Werkt nog, en waait er over ;
De fiorm der driften giert nog foms ,
En knakt en graan en loover.
De wrevelmoed pakt zich nog t' zaam ,
En hagelt op de velden ;
En plet, wat naauw aan 't botten was
Verwoest, helaas! niet zelden.

En , zonder iets te kort te doen aan de overige hukken,
vooral die, aan weldadigheid, liefde, kunst of vaderlandsmiu
gewijd, welke geen klein deel bellaan , en het keurige, onmiddellijk voorafgaande, getiteld Weemoed, moge hier ten
deele nog volgen, Tranen.
't Vuur der jeugd fpant ziel en zinnen:
Naar genieten, fmacht de dorst:
Leven, wellust, hoop, beminnen,
Woelen in de ontvonkte borst;
't Gloeijend wenfchen mag gelukken,
En de vreugd kent perk noch paal:
Wat toch meldt haar hoog verrukken?.
Tranen.... Tranen zijn haar taal.
On.
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Onder' 't flingren van de zorgen,
Onder 't knellen van de fmart,
Nadert de avond, vlugt de morgen,
Krimpt het ne@rgebogen hart:
Wat zou mond en lippen laven,
Bij het fchroeijen van den nood;
Zoo , bij 't misfen aller gaven ,
Ons , geen traan zelfs , overfchoot ?
Zalig, die met vochtige oogen ,
't Lagchend fchoou der lente aanfchouwt:
Die, tot In de ziel bewogen,
Lot en leed zijn God vertrouwt.
Die, al wat natuur ten toon fpreidt,
Met een blakend hart geniet:
Wien, bij 't vonklen van haar fchoonheid,
Traan bij traan aan 't oog ontfchiet.
Als men twist met aarde en hemel;
Wen zij vruchtloos troosting biên,
En het oog geen lichtgewemel,
Van den zwakften troost wil zien:
a, als de afgetreurde fmarte,
Niets meer uit , dan zucht bij zucht:
Wat geeft eindlijk dan toch 't harte,
(Ach! ondanks zich zelven,) lucht?
Gij , gij zijt het heilge tranen!
Gij ontfluit en hart en mond:
Als wij alles redloos wanen,
Stort gij balfem in de wond;
Gij voert ons den zaalgen nader:
Doet ons lot en fmart ontvliën;
En in 't leed, weér God als wader,
En door 't graf, den hemel zien.
Wij eindigen ons overzigt met de betuiging van dankbare
vreugde over zoo veel fchoons , uit de inwendige zoo wel
als uitwendige wereld , in deze verzen wederom ten toon ge.
fpreid. Waar — zouden wij wel haast zeggen -- waar bellaat
nog een volk als wij , een koopmanshand vooral als de on.
ze? Welke waardige onderwerpen! Welke edele gevoelens!
Wel-
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Welke heldere begrippen! Welke gelegenheden, die van de
liefdadigheid des landaards getuigen! En dat alles , hoe fchoon
ingekleed ! — Neen , morren wij niet over onzen tijd. Hij moge
in vele opzigten niet zijn, wat die onzer vaderen was; hij
is in andere veel meer. En kan ook het jonge koningrijk
met de jeugdige republiek niet in alles wedijveren, het is
haar toch ook niet in alle opzigten ongelijk. Gaat voort ! gaat
voort, Amfterdam en Rotterdam ! in den edelflen handel,
dien van gedachten en gevoel, in harmonifche toonen en onnavolgbare beelden, onderling te kampen 1 En gij , overige
lieden en plaatfen , Leiden , Utrecht , Groningen enz. enz.,
blijft niet achter ! Opdat eenmaal Duitfcher en Engelschman,
en zelfs Franschman, als ondanks zichzelven getuigen, dat
de Hollandfche nachtegaal geen kikvorsch is. Al te veel,
trouwens, moet men van den vreemdeling niet hopen.
Gedichten door j. S U A S s 0 DE LI M A. J. D. (Voor rekening
van den Dichter aan de Kaap de Goede Hoop.) Te dinflerdam, bij N. Cocray. 1821. In gr. 8vo. 186 BI.
Voor rekening en ook ter verantwoording van den Dichter.
En is 't dat ge u verdriet, want lezen duurt wat lang,
Sluit dan hct boek maar digt.; — doch ik - vervolg mijn zang.
Van deze vergunning, aan het flot van den tweeden zang
des dichtftuks , De Kaapfaad getiteld, maakten wij meer dan
eens gebruik ; en , gerust op des Dichters gezindheid om
voort te zingen, al werd hij dan ook niet gelezen, hebben
wij de aanmelding al dien tijd maar uitgesteld. Niemand, intusfchen , kan wel flerker gevoel hebben van de weinige
waarde dezer dicht- of lettervruchten , dan de Dichter zelf in
het Voorberigt uitdrukt ; en hierin zal wel niemand hem tegenfpreken. Immers wij verklaren opregt, gezocht te heb
wij dan niet een enkel ílukje vinden konden, dat-ben,of
wij in gemoede verdienfie mogten toekennen , en waaruit wij
hoop konden opvatten , dat de man, bij verdere oefening,
welligt nog eens een of ander geven zou , dat den lust tot
de Hollandfche dichtkunde aan den uithoek van Bfrika tot eer
kon zijn; maar wij vonden in waarheid niets, dat ons daarop
eennig uitzigt geeft ; offeh.00n wij eerst meenden zoo iets ge
vol'-

J. SUASS0 DE LIMA, GEDICHTEN. 307
130, op het graf mij
ver Dochter, bij mijn vertrek uit Batavia, en nog een

vonden te hebben in het flukje , bl.

enkel ander; doch wij waren niet aan her Plot, of het
Ploeg weér door, en wij zagen ons telkens te leur gefield.
Meermalen vonden wij in dezen bundel volkomen onzin ;
dikwijls moesten wij lagchen, b. v. daar wij een lied vonden; G on naar het ABC. Dit flaat er NB. nog wel onder, uit vrees, dat de lezer van dit kunstfluk , van 't welk
ieder vierregelig couplet bij iederen regel met dezelfde letter, van A tot Z, een' aanvang neemt, dit vernuftige niet
mogt opmerken. En , waar wij al geen' onzin vonden , rust
de waarde van geen enkel Rukje hooger, dan b. v. in het
volgende korte onderfchrifc voor het afbeeldfel van Z. M.,
hetwelk waarlijk een der beste is:
„ Schoon ver van 't Vaderland gefcheiden,
„ Blijf 'k u, o Vorst! mijn hulde wijden;
„ En juich bij uwe beeldtenis :
Ik blijf in u altoos befchouwen
Des Neerlands hoop, en goed vertrouwen,
„ In hem die Neerlands Koning is."
Gaarne, intusfchen, doen wij regt aan de goede gevoelens
van den steller dezer zoogenoemde Gedichten , en geven hein
de getuigenis , dat het hein geenszins aan dichtlust noch
oefening , maar eeniglijk aan aanleg en krachten ontbreekt.
Wij gevoelen tevens eene foort van medelijden met den man,
die ons in een dezer Rukjes het zonderling voorval mede.
deelt, dat hij eens, in den eigenlijken zineen geliefd dochtertje gebaard heeft ;,en , hoezeer hij dan ook uit het kraambed gelukkig en voorfpoedig moge hersteld zijn , is het echter ons waarfchijnlijk, dat bij dit zeldzaam toeval 's mans
dichtcider geweldig geleden heeft; anders zou het ons onbegrijpelijk zijn, hoe hij in het Voorberigt hier fchrijven ]ton:
dat hij, die van kindsbeen af reeds geneigdheid gevoelde tot
het lezen van dichtkundige werken , in verfcheidene letterkundige kringen , zoo te Amflerdam als elders , als lid was
opgenomen , en bij vroegere namelooze werkjes lof en aai„.
moediging door gunftige recenfiën heeft ingeoogst. Het be,.
doelde zeldzame geval meldt ons het laatfile couplet van zijren zang aan 's mans vriend j. Ii. I<. C. L. w it Ti it , ill. D.
Chr. et ©l,riet. aas, dc Kaap de Goede Hoop , in dezer voege:
,, Straks
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„ Straks waart gij ter hulp ontboden,
„ In het holle van den nacht;
„ Toen verlosfingskunst van noode,
„ Gij uw hulp hebt aangebragt.
Ja! (na God) hielpc ge uit gevaren;
„ Haar , die mij een kroost deed baren."
Wij hebben gehoord , (echter durven wij her nog niet
tiellig verzekeren) dat de Heer j. s u AS s 0 DE LIMA. J.
D. (Juris Doctor 2 — Jonge Dochter zouden wij meenen,
zoo ons het bovengemeld vers niet berigtte , dat de man
reeds eenmaal gekraamd heeft) zich andermaal in eenen gezegenden f aat- bevinden zou.

De drie Gebroeders Belejlijn, of de zucht tot Jlandsverwisfeling. Uitgegeven door de Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen. Te dmJlerdam, bij C. de Vries, enz. 1822. In
kl. 8vo. III Bl. f : - g - 8

D

it antwoord op de nuttige prijsvraag : waarin is het misdadige , of dikwijls belagchelijke, dikwerf zeer fchadelijke ,
van de zucht tot Bene ontijdige flandsverwisfeling gelegen? is
van den Heer w. MES S C H E R T, te Rotterdam , en te regt
met den gouden eereprijs bekroond. Wij noemden de vraag
nuttig, omdat deze onder jonge lieden meer dan ooit vrij
algemeen zucht de verderfelijkile gevolgen naar zich Ileept.
Van de gebroeders Beleftijn waren twee aan dit euvel ziek ,
uit dwazen hoogmoed, gelijk doorgaans het geval is, en één
van hen daarbij ook vooral uit ligtzinnigheid en zucht tot
gemak en vermaak. Het einde droeg bij beiden den last, en
alleen den veruiandigen broeder ging het wèl , die daarenboven van zelve , en zonder zucht tot flandsverwigfeling , door
naarftigheid en braafheid, tot hoogeren ftand kwam, en zijne
ongelukkig gewordene broeders nog to hulp wezen kon.
Zeer verdient ook de in dit boekje gegevene wenk opmerking, hoe het onderwijs op de fcholen, dat bij misbruik die
zucht opwekken kan, zoo iets niet bedoelt, en zelfs veeleer
daartegen wapenen moest. Dit welgefchrevene romannetje
voor het volk verdient allen lof, en moge veel goeds uitwerken!

BOEKBESCHOUWING.
De zuivere Zedelijkheid, de wezenlijke grondtag van het
ware CJrist2ndom : Voórafgegaan van eene korte ontivikkeling van den voornamen inhoud van k A N T'S
beoefenende LJ/ sbegeerte : door J. J. L it R o v, Predikant tc Oude Ibngrre. Te Dordrecht, b ij B1usfC en van
Braam. 1822. In gr. 8vo. XVI en 317.131. f 2 - 8 -:

D eRfchrandère
en in it A N T'S wijbegeerte doorknede
o x', van wien wij reeds verfcheidene , de betrek

LE

dezer wijsbegeerte tot het Christendom en dc har=-king
monie tusfchen beide aantbonetlde , verhandelingen met ge
hebben aangekondigd , zet , in zeker opzigt , in-noeg
deze het werk, waartoe hij in zijne laátst uitgegevene,
over het men/cheli^k Kenvermogen, den grond gelegd had
voort. Het is belangrijk, in de voorrede te vernemen,
hoe weinig of niets de Schrijver , ten aanzien zijner christelijke begrippen, aan liet Iiantiahismus te danken heeft;
waardoor wij hem als alIezins onpartijdigen beoordeelaar
van hetzelve leeren kennen. = De gang vats hei werk
is deze
De ZEDELIJKHEID is allen onder den naam van z eJelik
gevoel bekend; maar is ook zoo verheven, dat er bezwaarlijk eene naáuwkeurige bepaling van gegeven worden
kan , dmdat een hodger vermogen onzer Rede (de beoefenende Rede) het denkbeeld daarvan , zonder ondervin
buiten , geheel uit zichzelve voortbrengt. Het-dingva
Christendom i5 gefchikt , om dit vermogen verder op te
wekken en te ontwikkelen. Zoo wordt zuivere zedelijkbeid de grondflág van liet Christendom. KANT heeft
bet ware grondbeginfel der zuivere zedelijkheid, overeen
-lemndthCrisom,
ontwikkeld.
De voorname inhoud van K A N T'S beoefenende wijs
kont hierop neêr : Rede is het vermogen , on -begrt
algemeen en regelmatig te denken. De be/piegelende doet
IOEKBESCH. i8e;. No. S.
Y
zulks
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zulks over voorwerpen , die haar' van elders gegeven ivnrden; de praktifche, over zulke, die zij zelve eerst voortbrengt , over Ideën derhalve, bepaaldelijk over de voor
onzen pligt. Hieronder zijn niet de vele on--leingva
derfcheidene pligten , maar het algemeen beginfel van die
allen te verflaan. — Volgens it A N T, maakt volftrekte
belangeloosheid den grondslag der ware zedelijkheid uit;
en dat algemeen beginfel is: handel zoo, deft g ij wenfchen kunt , dat ruwe maxime, door alle redelijke wezens,
als eerre ahemeene vet, worde aangenomen, — drys zuiver uit pligt , vrij van alle zinnelijke neigingen en bedoe
edel zij ook fchijnen mogen. De--linge,hofc
ze deugd bellaat echter hier Hechts trapswijze, en er
word., ten hoogíle, naar geflreefd. = IIet zedelijk gevoel komt niet uit de zinnelijkheid voort, noch is in de
organifatie des ligchaams gegrond, maar in de praktifche
Rede. De dwang, door het zedelijk beginfel der neigingen aangedaan , is onaangenaam ; maar de zedelijke
mensch kan niet anders dan dit onaangenaaam gevoel goed
Deze goedkeuring, echter, wederom een aan -keurn.
gevoel zijnde , mag geene drijfveer worden.
-genam
De praktifche Rede maakt ons bekend niet onze zede
vrijheid, hierdoor niet onze vereeniging met eene-lijke
intelligibele wereld, en zoo worden wij opgeleid tot het
geloof aan God en onJle7felijkheid.
Terwijl , uit het algemeene begintel van pligt, pligten
omtrent andere vrije wezens ontílaan, is het grondbegin fel , waarop deze rusten : handel zoo, dat gij de Menschheid , in elk c;a perJbon feeds te gelik als doel, nimmer
als bloot middel gcbrajI t. Dit beginfel is zeer vruchtbaar, ten aanzien van de pligten en regten der menfchen
onderling omtrent elkander. Dan, deze regten en pligten worden , in den verbasterden Raat des menschdoms ,
weinig geéerbiedigd , en zouden weldra geheel ver waarloosd worden , indien er geen divangregt bellond.
Daar , echter , dit weder tot misbruik leidt , wordt het
Overheidsambt noodzakelijk, hetgeen ook wel tegen deszelfs inCtelling gebezigd, maar evenwel beter is , dan wanneer
,
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-iccr liet cr niet was, en ook flechts als voorloopige maat
aangezien moet worden ; terwijl de , eenmaal moe.-regl
tende verfchijnen , opperheerfchappij van het zedelijk
grondbeginfel alleen het algemeelle rijk van iedelijkheid eil
gelukzaligheid op aarde kan bewerken.
Na den hoofdzakelijken inhoud van het zedelijk gedeelte der Kantiaaniche wijsbegeerte te hebben opgegeven,
gaat nu de Schrijver over tot de „ befchouwiiig van de
grondbeginfelen en leeringen des waren Christendoms ,
vergeleken met de grondbeginfelen der zuivere zedelijkheid."
,; [['aar Christendom" is de, door geenerlei nlenfehenleeringen misvormde, leer des Christendons naar den Bijbel , maar ook ten tweedé de eigenlijke geest des Christendoms , niet gelegen in Bene dorre of nieuwsgierige befpiegeling, noch in de belijdenis van of gehèchtheid aan
bloot befpiegelende leerflukken , maar in beoefening, die
ook de befchouwelijke leerfl:ukken flechts ter beoefening
bezigt. Nu blijkt vooreerst , dat de pligtera , welke het
Christendoiil voorfchrijft , geene anderen zijn , dan die,
welke uit het zedelijk groïndbeginfel , vergeleken met de
betrekkingen , waarin wij geplaatst zijn , noodzakelijk
voortvloeijen , en dat die ook allen volledig daarin worden voorgefchreven. Ten tweede is de 'ze, waarop
In het Christendom en den Bijbel ons onze pligten wor..
den voorgetleld, juist zoodanig, als de ware aard der
íuivere zedelijkheid vordert.
Het volgende Hoofdl'cult háiidèlt van de „ uitzigten des
waren Christendoivs op eerie toekomende zedelijke vol
toehand des 101enschdoms hierop aarde."-makingvde
Een ieder , namelijk, die riet een gevoelig hart , vooral
niet een zedelijk gevoel, den toefland des Menschdoms
befchouwt, en denzelven vergelijkt met dat Ideaal van
maat(chappelijk en zedelijk geluk, hetwelk hein zijne ze
Rede aan de band geeft, en dat dc mcnfchen ge -delfjkè
zouden, wanneer zij waren , hetgeen zij zijn moes -niet
liet zuiver zedelijk beginícl zich beheerfchen-ten,dor
lieten , vindt daarin , hoe meer hij liet befchotuvt , des
te meerdere reden van fmart , en gevoelt zijne ziel niet des
te
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te dieperen weedom vervuld. Dit wordt verder uiteengazet. — De herhelling van het Menschdom kan alleen geíchieden door trapswijze verlichting; maar, wanneer deze door gewone middelen gefchieden moet, moeten er
nog eeuwen verloopen, eer deze verlichting kan voltooid
zijn, en blijft deze aan de wisfelvalligheden van toe- en
afi eming blootgefleld. — Nu wordt eerst getoond, dat
het plan des Christendoms , reeds van deszelfs eerfle gronding af, ter voorbereiding van zulk eene gelukkige ver
heeft geltrekt, en de voornaamfle grondregelen-anderig
van h e t gemelde honingrijk van zedelijkheid en algemeen
geluk in zièh bevat ; dan, dat de flelligtle verklaringen
omtrent eene aanflaandc daar(telling van hetzelve, de duidelijkfte belchrijvingcn van de voornaamfle bijzonderheden
van hetzelve, alsmede van de gebeurtenisfen , die daartoe
zullen medewerken, in de Goddelijke Openbaring voor
-komen.
gelijkheid
en
liefde
der menHet Christendom fchrijft
fchen voor; men zag deze, op de fchoontle wijze , in
de ecrfte Christelijke gemeente , bijzonder te Jeruzalem ,
lheerfclten, en de regering en verdere inílellingen der Kerk
ílemden met deze beginfclen overeen. Het plan was , dat
zij algemeen moesten worden ; echter niet door menichelijk geweld, maar als door den geest des Heeren. De
zekere uitvoering van dit plan des Christendoms wordt
gewaarborgd , doordien het ons tevens den nog levenden
J e z is s voorfielt , als aan de rcgterhand van God ver
zijne tusfchenkomst hetzelve tot-hogd,enir
hand zal brengen.
[Wij zijn liet met den geleerden Schrijver niet eens omtrent de opvatting der Openbaring van J 0 A N N z S; kunnen dus ook in vele opzigten ons zegel niet hechten aan
datgene , wat hij , als in het Christendom opgegevene bijzonderheden, die de voltooijing van het Godsrijk op aar
zouden moeten voorafgaan en verzellen , opnoemt.-denog
Dat echter dit Godsrijk op volkomene zedelijkheid zal
rusten , vinden wij met den Schrijver in het 0. en in het
N. Verbond gele.erdy]
Zeer
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Zeer belangrijk, en, naar ons gevoel, volkomen waar,
is , hetgeen de Schrijver aangaande de waarde van het
historisch geloof zegt , in het volgende Hoofd({ uk , ftellende de zuivere zedelijkheid ten gronddag van ons geloof aan het Christendom en deszelfs leeringen zelve. -h ij laat aan het historisch geloof deszelfs regt wederva
maar rekent het onvoldoende , wanneer geene zui--ren;
vere zedelijke behoefte het hart voor het geloof aan de
waarheid der Evangelifche gefchiedenis en de leeringen
des Christendoms voorinneemt.
Hgt vierde Hoofd['tuk fchetst de zuivere zedelijkheid ,
als den grondslag van dc befchouwelijke leeringen des
Christendoms. Hier wordt aangewezen , dat die leeringen niet alleen tot een zedelijk nut gebruikt kunnen worden , maar ter bevordering en aankweeking: der zuivere
zedelijkheid , die , in den tegenwoordigen toe(Iand van
het Menschdom , zonder fommige derzelve ten eenemale
onmogelijk is , zonder andere ten minne aanmerkelijk
kwijnt, noodig zijn. -- Wij wenfchen hartelijk des Schrijvers betoog algemeene aandacht en behartiging, dat de
verheerlijking van den perfoon van c H R I S T u s daarom
het hoofddoel des Christendons is, vooreerst om haar
zelfs wil , maar ook, ten tweede, omdat de verheerlijking
van C II R I ST v s ons ten doel te fellen het beste , ja het
éénige middel is , om ook alle zedelijk goed in ons aan
te kweeken , en dat een bloot historisch of befpiegelend
geloof aan C H R I ST U S, al ware het ook tevens aan
zijn lijden en dood, misfchien met Benige hartstogtelijke
bewegingen gepaard, niet genoeg is. — In het algemeen
belijden wij gaarne-, dat, indien ooit de dogmatieke waar
Bijbels, op eene, de zedelijkheid bevorderen--hedns
de, onbefcheidene eigenwijsheid afwijzende, en zoo veel
mogelijk duidelijke wijze ontvouwd zijn, het hier gefchied is. Nogtans moeten wij even openhartig er bij
dat de Schrijver zijn 1}andpunt heeft, waarop-voegn,
hij gelijk heeft ; hoewel hij noch vergen kan , noch
vooronderftellen zal , dat ieder zijne diepe redenering kun
dus met hein (ilozulisch-nevulg.oftm,en
Y3
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kerkelijk regtzinnig in alle opzigten zijn. — De uitdrukking in de voorrede , „ dat anderen , die zich niet
aan onze (hervormde) belijdenis houden, nog niet tot
dien trap van inzigt in het zuivere, ware Christendom
gevorderd zijn , als onzen Vaderen vergund werd," is toch
wat al te clerk.

Viertal Leerredenen van W. V A N v t, O T t N en N. S.
ii o E x , Predikanten te Kampen. Te 's Hertogenbosch,
brt H. Palier en Zoon. 1822. In gr. avo. 112 B.i,

N

a de daartoe tlrekkende Synodale opwekking, b epaal
de men te Kampen, de gewone Leeredenen , oh gezette
tijden, door Bijbeloefeningen te doen afwisfelen, waartoe
de Predikanten allereerst de Boeken van Samuël verkozen , van welke dan om de drie weken een geheel Hoofd Iluk behandeld werd. Het XIde IIoofd(luk viel den Eerw o
VAN VLO TEN, en het XllIde den Eerw. 11o3K ten
deel. Bijzondere [Iowen inderdaad , waarvan de kiefche
behandeling voor eene gemeente nog al moeijelijk is. Deze voornellen laten echter te dezen niets te wenfcheil
over. Zij droegen dan ook bijzonder de goedkeuring
weg. Een geboren Engelschman , die dezelve had gehoord, verlangde deze Hukken in liet Engelsch te vertalen en onder zijne landgenooten te verfpreiden; en het is
vooral aan dit aanzoek, dat wij de uitgave, nu ook bij,
ons, te danken hebben. — Nog twee andere leerredenen zijn nu bij deze uitgave gevoegd. De Heer v A iet
V I. 0 T E N laat zijn David en Bathfeba voorafgaan door,
Bene aanwijzing, hoe de reisflappen der Godvruchtigen ira
clan Bibel ons ten nutte befchreveti z'n, naar i Cor. X:
1 ie. , en de Heer x o it K zijn Amnon en Thanzar door eene_
],eerrede over zelfbeproeving, aan welke hij Pf. LI: 5 ten
tekst gaf. Ook deze leerredenen zijn doelmatig, en in
weer dan één opzigt voortreffelijk. Maar, wat de Bijbeloefeningen betreft , kunnen wij den wensch niet teruglion•
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houden , dat dezelve vooral in handen komen van velen ,
wier lectuur zich doorgaans bepaalt tot ware of verdichte, maar wèl en met zedelijk doel bewerkte verhalen , bij
welke toch wij meenen , dat zij ook dit nut konden flichten , dat hoogachting voor en lust tot Bijbellezen werd
opgewekt.
Beide deze Leeraren geven hier uitnemend bewijs van
kunde en goeden (maak ; hoezeér dan ook flijl en wijze
van voordragt verschillen. Wij vinden echter geene roeping om den eenen tegen den anderen hier te wegen ,
daar wij geheel liet viertal Leerredenen met ruimte kunnen aanprijzen,

Des Christens toekomflige heerlijkheid, voorgefleld in eens
Leerrede, naar aanleiding van 1 Cor. XV.. 49. Te
's Hertogenbosch, bij 1 i. Palier en Zoon. In gr. 8vo.
23 Bi. f : 6-:
-

-

e ongenoemde, ons onbekende teller dezer korte
iILeerrede
kenmerkt zich , als Leeraar bij de Hervormden,
hier eeniglijk door de Lvangelifche Gezangen en hetPfàlinboek bij dat KKerkgenootfchap in gebruik , welke verzen
hier letterlijk zijn afgedrukt. Na de opheldering van den
tekst, wordt de luister der gelijkvormigheid aan Jezus in
cenige bijzonderheden voorgefield; waarop eene hartelijke
toe'praak aan vromen en onvromen volgt. Het Hokje is
wèl gef'eld en flichtelijk, zoodat men het met genoegen
lezen zal ; alhoewel men ook hier niet veel van hetgeen
nog niet geopenbaard is leeren kan, en wij voor ons liefst
in het algemeene denkbeeld zouden berusten.

Aanleiding tot huisfeljke Godsdienstoefening, door j.
C L A It I S SE. Ifen Deels IJle Stuk. Te 's Gravenhage, bij de \Ved, J. Allart en Comp. i8a2. Ingr. 8vo.
Q4o Bl. f i - a6 - :
Onder dezen titel ontvangen wij voor iedcren dag van
Y#
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het jaar een opwekkend en flichtelijk vertoog, op de H.
Schrift kennelijk gegrond. Deze vertoogen onderfcheiden
zich van andere, reeds in vele huisgezinnen in gebruik,
door kortheid; ieder van dezelve befaat Hechts vier bladzijden. Hierdoor. wordt dit boek voor de huisgezinnen
meer gefchikt tot het doel ; terwijl het nergens aan ftof tot
verder nadenken, of wenken tot uitbreiding, voor eenera
verflandigen huisvader, ontbreekt. .Het werk is dan ook,
door deszelff kortheid, minder kostbaar; en dit geeft ons
hoop, dat he in vele huisgezinnen, van den burgerhand
vooral ook, aftrek zal vinden. Zoodanige gefchriften
hebben wei eens het nadeel , dat zij het eigenlijk Bijbellezen bij den Huisgodsdienst verdringen; hiertegen heeft
de Schrijver willen zorgen , niet alleen door zijne waar
maar door ook bij ieder ver -fchuwingetvorb,
een gedeelte der H. Schrift aan te wijzen, hetwelk-tog
hij vooraf wil dat zal gelezen zijn, waarbij dan nog ieder
genen anderen tekst ten opfchrift heeft, welks overweging alsdan bijzonder gepast is.
.j-Jet wordt wel algemeen vooronderfteld, gok zonder.
dat wij liet zeggen, dat de Hoogleeraar C L A R IS SE hier.
een zeer doelmatig en allernuttigst huisboek geeft, en dat
ieder, die dit begin van dit werk gelezen heeft, naar de
volgende 5 ftukjes (want dit eerfee is nog maar voor de
twee eerde maanden van het jaar beílemd) voorzeker verlangen zal. Wij althans behooren onder de zoodanigen;
en alhoewel wij ons ditmaal van het mededeelen van iets
ter proeve onthouden , (als verlangende , dat men gehee'
dit eerfte frukje ter proeve neme) zoo zullen wij ons
daarvan , welligt , bij eene volgende gelegenheid niet onthouden; nu het voldoende rekenende, uit het voorberige
snede te deelera , dat in deze vertoogen wel zekere ecnvormigheid heerscht, daar het alle zedfgefprekken of 11Meditactiëna zijn , maar dat echter voor de verfcheidenheid
der ftof, en tevens voor verfcheidenlzeid in vorm en bewerking , genoegzaam is gezorgd, door nu eens meer
voor het verfland , dan weder meer voor liet hart voedfel te verfchaífen. Het is ook niet noodig, zich juist
aar
-
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aan de opgegevene dagorde bij de lezing te binden. Als
het werk volledig zal zijn, belooft de Hoogleeraar eene
nadere opgave van den inhoud, en daardoor eene handleiding, om die leesorde naar verkiezing te veranderen,
en alzoo achtereenvolgende te lezen de overdenkingen
over de tekflen, voor het geheele kerkelijk jaar, bij de
meeste Christenen ter openlijke behandeling voorgefchre,
ven; of over de onderwerpen, welke bij fommigen des
zondags middags doorgaans worden behandeld; of over
de leerfhukken van den Natuurlijken en Geopenbaardcn
Godsdienst , de Zedeleer,, en ook de Lijdens- en Feest
-gefchidns.
Wij hopen en verwachten , dat ook deze arbeid van
den waardigen C L A R i s s E alom in ons vaderland veel
goeds zal flichten, en wenfchen heen gezondheid en
krachten toe, opdat zijne uitnemende geíchiktheid, als
j-Iooglceraar niet alleen , maar ook als Volksleeraar,, nog
lange jaren onder ons ten zegen verftrekke.

Den Vicaris Genera ei v z P. II E Y L E W E GE N in Zijn
tivaer daglichtgefteld , door Benen Leerling in de RoomschKatholijke Godgeleerdheid. Zoo als iemand inwendig
gefteld is , zal hij doorgaens beoordeelen de dingen ,
welke buyten hem zijn. T HO in A s A K EM P I S. Te
ll;nflerdam, bij J. C. van Kesteren. 1823. In gr. Svo.
XII, 32 Bl. f :- 8-a

O

ch ! waren alle Roomschkatholijke Leeraars en Ziele herders maar zoo wijs en welgezind als deze leerling
Och ! kwame dit boeksken in handen van alle de leeken
der heilige moederkerk ! Zonder naam van íchrijver of
drukker, of plaats der uitgave , zag het in Belgié het eer.
fie licht ; maar de geestelijkheid (nu ja !) maakte het onverkrijgbaar. Toevallig, echter, kregen Benige vrienden
van Godsdienst , waarheid en regt het Rukje ter leen, niet
verlof, o,m er naar welgevallen mede te handelen. Vanhier deze uitgave, die zij, als geoorloofd en behoorlijk,
verY5
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%rerontfchuldigen. Er was reeds eene Fran('che vertaling
te Brusfel van uitgegeven; liet flukje, zoo als liet, in
klein 8vo, eerst geheel nameloos , uitkwam , is reeds,
door den Recensent ook der Recenfetzten (1V. 10. 453
466), met zoo vele uitvoerigheid tot kennis van liet pu4
bliek gebragt, dat elk lezer van dat verflag een volledig
onderrigt heeft van den inhoud van dit boekje; desniettegenftaande verheugen we ons zeer over deze uitgave,
en , gaat het naar onzen wensch , en dien van allen,
die, met een rigtig oordeel, belijden, dat de rede de toetsfleen der waarheid is, dan is eerlang dit boekje, :nccr
dan eens, uitverkocht, en s n L o ai o's les door duizenden behartigd : Koop de waarheid, en verkoop ze stiet.' In
onze Noordelijke provinciën moge het er al gunftiger uit,
zien , dan elders , bij de Roomschkatholijken, ten opzigte
hunner beoordeeling van andersdenkenden , en , gelijk we,.
vóór twee jaren, bij een Protestantsch Schrijver lazen,
alle redelijke R. C. Priesters hier het eens zijn over de
gronden van VER H E Y L EWE GEN; maar als liet waar
is, dat nog onlangs een der verlichtilen onder dezen openlijk zeide , „ dat het onbegrijpelijk is , dat de Overheid
het feest eener gebeurtenis heeft kunnen dulden, (der hervorming) die jaarlijks zoo vele duizende zielen aan de hel
overgeeft,," — en aan de waarheid van dit berigt be,
ítaat bij ons geen twijfel — wat moet men dan 'denken
van zoo veler oordeel omtrent de Onroomfchen ? Want
wat we van zulke Heer- ooms denken , durven we niet
zeggen. De Profeet j E R E a:I AS vroeg al van het menfchelijlc hart : vie zal het kennen 2 Wij willen maar zeg,
gen; er is nog behoefte genoeg, in de Roomfche kerk,
aan een onderrigt , zoo als hun hier gegeven wordt.
Trouwens, dit boekje, welks titel met opzet zoo dubbelzinnig fchijnt te luiden , Relt V E R HEY LE WE G'E N
in een zeer gunílig licht voor , als een gematigd en redclijkdenkend man, een vriend des Vaderlands en der rust,
en daarom ook een tegenftander van het beruchte jiigement doctrinal, en (laaft de wettigheid zijner prediking
onntrent het lot der Onroomfchcn niet de gelijke belijde-
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nis van vroegere en latere Roomfche Godgeleerden : maar.
in een waar, dat is in een affchuwelijk, licht wordt hier
tevens gell:eld het bedaan en de handelwijs der genen ,
die, ter oorzake of door aanleiding van de bekende preek
van V E R Ii E Y L E W E GEN, zoo vele moeite zich gegeven hebben. Welke listen en fchelmerijen ! Welke haat
en wrevel ! Nu , 't is waarlijk niet te verwonderen, dat
zulke Heeren ook zulke dienaars zijn van den éénigen
ifeestcr; want die heeft, onder anderen, gezegd: de
kwaaddoeners haten het licht , en komen niet tot het Jicht,
opdat hunne werken niet be/lraft worden. Men leze hier
vooral eens , wat er van de handelwijs der heilige Congregatie te Kome berigt wordt, die , tegen de goedkeuring
des heiligen Vaders , (wat hebben ze veel crediet voor de
onfeilbaarheid, die ze hem toekennen ! nu , hij laat hun
ook nog den naam van heilig !) hunne veroordeeling der ,
door V E R II E Y L E w E G E N voorgedragene, leer laten
gelden. Maar wij willen onze lezers niet langer ophou
bij dit flukje , en hopen aller belangftelling in deszelfs-den
lezing te hebben opgewekt. De verfcheidene, en wel
eens geheel ftrijdige, berigten, omtrent het wedervaren
te Rome van V E Ik HE Y L EWE G E N 'S preek in omloop
gebragt , ontvangen hier erne voldoende opheldering, en
liet zegel der waarheid is op het verhaal gedrukt.
Deze Tllaamfche vondeling (hij fpreekt ook nog klaarnsch)
reize voorfpoedig, en doe veel goeds in liet zedelijk rijk
van God, die wil, dat alle men(chen zalig Worden, en
tot de kennis der waarheid komen ! lien.

Handboek tot de Leer der Ï eekene.z van Gezondheid en
Ziekte (Semiologia inedica). Naar de beste Schrwcrs
vervaardigd, door A. DI 0 L L, Doctor in de Genees
Deel. Bijzondere Leer (Semiologia-kr<nde,z.Il
jpecialis, Diagnostica). Ife Band. Koortfen, Ontflebingen. Ilde Band. Blocdfortingen, Zcnuwiandoenirzgen , . algemeene Ziekten met gebreken in dc bewerktrfi-
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ging. 7'e. Gorinchem, bi J. Noorduin. 1821 , 22. fia
gr. Svc. XXXII, 1266 lal. 7e zamen f io - 2 -:

l

oo als wij ons voorgefteld hadden, geeft dit tweede
deel, in plaats van eene bIJzondere teekenleer, eene bijzondere empirifche of historifche ziektekunde , waarin
de ziekten, in afdeelingen en onderiifdeelingen gerangfchikt , in derzelver algemeene en bijzondere toevallen en
verloop gefchetst, en zelfs derzelver oorzaken en gevolgen worden opgegeven. Na eene korte verklaring van
eenige kunstwoorden, en befchouwing van den duur, de
tijdperken en den typus der ziekten , verdeelt de Schrijver
dezelve in koortfen, ontflekingen, bloedfiort;ngen, zenrnwaandoeningen, en algemeene ziekten met gebreken in de
bewerktuiging. Deze laatfte afdeeling moet zoo wat van
alles bergen; wij vinden er de waterzuchten, de geelzucht, de onwillekeurige pisvloeijing , de diabetes , de
wormziekten. Onder de bloedfl:ortingen zien wij, met
niet minder verwondering, de bloedöphoopingen en de
opíloppingen der maandilondeu. Doch, dit daarlatende,
erkennen wij gaarne, dat dit werk vele blijken draagt van
eene vlijtige verzameling en een oordeelkundig gebruik
der voorhandene bouwftoffen. Op vele plaatfi u vinden
wij de kennis van het menfchelijk ligehaarn, welke ons
ontleed- en fcheikunde geven, die van de wetten der levenskracht, zeer gelukkig, tot het verklaren der ziekten , toegepast. Misfchien met eene enkele uitzondering ,
zijn de voornaamfle ligchaamskwalen zeer naauwkeurig
en volledig behandeld. Met eenige omzigtigheid, kan
dit werk met zeer veel vrucht, bij het betluderen dergeneeskundige praktijk, gebruikt worden. Wij zeiden,:
niet Benige omzigtigheid; dewijl er hier en daar nog al
eehe enkele ftelling voorkomt, welke aanleiding tot verkeerde begrippen of tot verwarring kan veroorzaken. Zoo
fielt de Schrijver het algemeen karakter der koortien in
Bene aandoening der bloedvaten, en naderhand befebouwt
hij deze aandoening als eigen aan dc ontilekinokoorts;
hij telt wanorde in de affclicidingen en ontlastingen tot
do
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tie hoofdkenteekencn der koorts, en echter zien wij dit
in de ontftekingkoorts niet. Daarentegen hecht de Schrijver niet genoeg waarde aan de verhoogde prikkelbaarheid
in het fpiergeffel, welke dat gevoel van loomheid en ongedurigheid te weeg brengt, aan de koorts zoo zeer eigen. Wij vinden 't ook vreemd, dat hij der rheumatifche koortien de werktuigen van het gevoel tot zitplaats
geeft. Wij twijfelen er aan , of bij de ontftekingkoorts
zoo bepaald een beítendig gevoel van kracht plaats heeft.
Wij begrijpen: niet , hoe , in zenuwkoorts , de vGatkoorts
iets verfchillends is van de overige ziekte , — waarom de
Schrijver, éé ns JrnaetkoortJén aangenomen hebbeiide, daaronder de kinderpokken , de fcharlakenkoorts niet telt, —
waarom , na reeds over de tijdperken en typus der ziekte gefproken te hebben , er nog een hoofdíluk volgt, over
de onderfcheidingsteekenen der koortien, naar den typus,
Was 't ook , om van de tusfchenpoozende koortlën te
kunnen fpr eken ? De verfcheidenheden , naar de verfehilicnde aangedane deelen , in het vierde hoofdfluk befchouwd, zouden wij liever als een' vierden rang aan.
merken , dan de finetkoortfen : er is toch een groot onderfcheid tusfchen eene koorts niet gastrische toevallen ,
en eene grestriJche koorts , waar de aandoening der earie wegen de ongeregelde beweging in het vaatgeftel opwekt. De Schrijver onderfcheidt zelf zoo juist de zenuwkoorts van eene koorts niet zenuwtoevallen. -- Wat
voorts de onztfleki;- en betreft , zouden alle oob itJtekinr
gen wel ontftekingen van flijmvliezen zijn ? Beflaat dit
werktuig dan geheel uit flijmvliezen? Met reden en zeer
diagnostisch verbindt de Schrijver de befchouwing der
wcivliesont(}ekin;en bij die der ingewanden, welke door
die weivliezen bekleed worden. Maar, verder gaande,
kunnen wij den Schrijver niet toegeven, dat bloedöphoopingen , onderdrukte ontlastingen van bloed , en bloedftortingen , onder zulk een naauw verband flaan met el.
kander,, dat zij in Léne klasfe moeten gerangfchikt worden. Het algemeen karakter der klasfe dient men in elken rang weer te vinden ; en dit vinden wij hier niet. -De
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De behandeling der verschillende foortcn van kraakzin=
nigheid bevat veel lezenswaardigs ; en men ziet, dat de
Schrijver met de belangrijke bijdragen, welke de laatíte
jaren voor dit vak geleverd hebben , zeer bekend is. Is
echter de naam , krankzi;aîaigheid, niet te hard voor de
zielskwalen in 't algemeen? Is elke zwaarmoedige krank
welke dat woord in on -zing,deflrkbctnis
ze taal heeft ? Ook verwondert het ons ; dat de Schrijver
het zwaar (niet alleen ' dierlijiti) voedíel der Engelfchen
alleen onder de mogelijke oorzaken der f leen telt , en
bijna alles aan de nevelige dagen toefchrijft. Men weet
toch , hoe veel eigenlijke opvulling der ingewanden tot
zwaarmoedigheid bijdraagt: Wanneer hij elders midder>
nacht als den tijd van den aanval der flepende borstkramp
opgeeft , moeten wij opmerken , dat die regel nog al
veel uitzonderingen lijdt; in de gevallen, die wij zagen
was het de nanacht, of vroege ochtend. Eindelijk moeten wij hier nog bijvoegen, dat de Schrijver, bij elk
ziekte, den graad van gevaar, den gunfligen of ongunIligen afloop, en de voorteekenen daarvan , opgeeft, hoevel zulks met de (trekking van zijn werk niet overeen
dit behoort toch niet tot de Diagnostiek. Ilet is-komt:
een nieuw bewijs , dat hij ons eigenlijk eene ziektekunde
geleverd heeft ; een werk , waarvoor wij hem evenzeer
dank veríchuldigd zijn.

De Aarde en hare Bewoners, volgens de nieuw/fe Ontdek
E. A. w. V 0 N-kinge.NarhtIloduscvn
Z r M iv1 E R M A N N. Xde Deel. Net Platen. Te h aarlen, bij de Erven F. Bohn. In gr. 8vo. J/IJI en 364
B?. f 3 - 12 -:
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it uitmuntende werk gaat geregeld voort. In het vorige deel befchouwden wij 1111idde?-flzié, en kwamen,
door het land der iliongolen en Jilanechoux, tot aan de
grenzen van China: Dit matige boekdeel bevat her nmerkwaardig(le over dat Rijk , en over het daaraan gehechte
I:o1
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Korea. Men weet, dat de Reizigers en Geleerden van
jaren herwmarts, over de voortrelrelijkheid van China's
inrigtingen , wetten, regeringsvorm , volksgeluk , volksllarakter en oudheid, vierkant uiteenliepen. Alle de 7ezuitf,ie Zendelingen verhieven dat Rijk tot den Hemel,
en durfden zelfs de tijdrekenkunde van nl o z E s , waaraan toen in Europa nog niemand ,twijfelde, ten behoeve
van hun geliefd Rik in het midden (*) , laten varen. Geheel anders fpraken A N S 0 N, PAU w en DE GUI GN r s. S T AU N T ON de befchrijver der reize van Lord
ai A C A It T N r Y, floeg een' middelweg in, doch naderde meer tot de voor Chiaa gunílige zijde. B AR R o W,
togtgenoot van dien Lord, deed daarentegen zeer vele
vlekken in het Chinefche volkskarakter zien. K it us n Ns T E It N 1lemt volnaakt met hem in. Tusfchen zoo vele
uiteenloopende oordeelvellingen (waarbij men in 't oog
moet houden, .dat China ons bijkans nog niet bekend is ,
dan langs de groote wegen tusfchen Canton en de beide
IIoofdí eden) heeft z I M ax E It M A N N, onzes inziens,
het juiste oogpunt gevat ; offchoon dit hem in de toepasfing misfchien een weinig te gcftreng omtrent de Chinezen doet zijn. IIet komt hoofdzakelijk hierop neder:
0orfpronkelijk waren de Chinezen een zwervend herdersvolk , en hunne regering aartsvaderlijk , gelijk dit doorgaans zamen gaat. China, door deze Nomacicn bevolkt,
lokte hen door deszelfs vruchtbaarheid uit tot den landhouw ; er onticonden kleine (laten ; maar de oorfpronkelijke inrigting , in het volkskarakter gegrond, bleef in
hand. Eindelijk vereeoigde één Opperheer liet geheele
Rijk onder zich ; hij zorgde wel , van her begintel der
Aartsvaderlijke Regering , en tevens van net door de Godheid haar gefchonken regt, gebruik te maken: want hij
noemde zich Zoon des hemels en Vader van zin Volk;
bij moedigde den landbouw aan , omdat deze hem meer
op(*) Dit is de befpottelijke naam , dien de Chinezen aan
hun Rijk geven, fchoon het op den uiterften hoek van het
vaste land der oude wereld ligt.
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opbragt , liet volk bezig hield , en meer, dan de zwervende herdersftaat, voor liet Despotismus ge(clnkt is. Dit
Despotissn 11 s bereikte eindelijk den hoogtien top. De 1Mlandarijnen , (oorfpronkelijk Mon, herders) die, als kwade jongens, elk oogenblik dooi vader niet fcokflagen konden geltraft worden, matigden zich natuurlijk dat zelfde regt
over de zwakkere broertjes aan, die onder hunne befcherining flonden. En dus werd, aan den eenen kant, het
ouderlijk gezag over de kinderen ten flerkfle iitgeptent ,
om de 'rust te bewaren ; aan den anderen , de Jlok het
groote middel , om de Natie door vrees in beweging te
brengen , even als de zlvéep voor die laven van x E it x E s;
welke van edeler beginfelen, die hunneedeláátdige vijanden
met vreugde voor het Vaderland deden flerven , geen denk=
beeld hadden, maar toch zeer wel bruggen over zeearlien wisten te leggen, en bergen van het vaste land af
te fcheiden. Dus ook de Chinezen. Hoog gevoel vaderlandsliefde , ja deelneming , zelfopoffering voor anderen,
zijn hun vreemd; maar onderwerping aan den keizer en de
Mandarijnen , of — middelen , om die er anderen loos te
bedriegen , ziedaar het karakter der Chinezen . en dit moer
bet karakter zan elke verdrukte en vertrapte Natie worden ,
die dan echter wonder wel bij duizenden en honderdduim
zenden te gebruiken is , om groote muren dwáts over
berg en dal, Soo uren verre, op te werpen, of kanalen
te graven , Goo uren verre door het land. Ziedaar
waartoe die zoo geroemde vaderlijke magt der Koningen,
en hun Zoonfchap des hemels, de Natiën brengt! Dit is
dan liet Ideaal, naar 't welk de Sekte der Ultra-Monar-chalen, ook in ons Vaderland, ftrceft : om tot een zielIoos bastaardvolk , zonder grootheid of adel des gees=
tes , — om tot Chinezen te vervallen ! — Z i ii M E it MANN
begrijpt het even zoo , en zegt , in de taal eener edele
verontwaardiginge: „ Wat baat een Wetboek , vaat ba=
„ ten Opzieners van de daden des Vortlen , ja wat baterí
„ zelfs Parlementen , Staten-Generaal en andere dergelijke
„ Vergaderingen, wanneer de Eenige Man, die het roer
„ van flaat en de niagt in handen heeft, als eene God, leid
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„ leid zich boven alle wetten verheven bèfchouwt, en,
, tot Ihiaad van de ganfchc Natie, wier eerfle Ambtenaar hij eigenlijk is, zich aan wetten noch regten be„ kreunt? Daar zijn, Wetboek en Volksvertegenwoordi„ gers , vadcrlijl be/Irsur en volksgeluk , niet anders dan
„ bedriegelijke maskers , overdekte kuilen, waarin ell, jam„ roerlijk nederflort , die er over gaat; daar heilaan geene
;, regten van den mensch; daar is geene veiligheid , hoe ook
genaamd ; daar hoort men heeds he rammelen der l}^„ veeketenen ; daar is geene regering, welke den naam
van wettig en menfchelijk verdient." Houden wij dan
vast aan het Europefche beginfel van invloed des Volks
tegen liet flziati/che van Goddelijk gezag en orahepaalde
vaderlijke vraagt der Koningen.
Dan, wij gelooven, dat de schrijver in de toepasfing
van dit beginfel te ver gaat. De Chinees in zeer bedorven, is doorgaans bedriegelijk, valsch en ongevoelig geworden; maar et beítaan toch zekerlijk nog meer deug
den bij dit volk , dan z i M ME r, MA N N fchijnt te hellen. Zoo is het b. v. , naar ons inzien , eene zeer aan
wanneer de Kei--doenlijkachtgwrdepli,
ei, als voorganger des volks , „ alleen , aan den Opper
Wereld, den Schepper en Onderhouder-„lienMrd
, der menfchen en van alle wezens , offert , zich door eene
„ vaste van verfcheidene dagen tot dit plegtig offer voor„ bereidt , en dus tevens de I loogepriester is , die voor
„ het volk offert." In plaats dat hier het Despotisrus zich
openbaart , zouden wij denken , dat deze herinnering ,
dat er nog een hooger Monarch boven hein was , den Despoot eenigzins moest terughouden. Even zoo belchouwen wij het feest van den landbouw, als eene hulde aan
de eerlle der l,unften , waarin de Keizer voorgaat , door
zelf den ploeg te trekken ; eene zeer nuttige inrigting ,
die misfchien ongemeen ongemeen veel heeft bijgedragen,
om het Rijk van China zoo uitnemend te doen bebouwen. Om dus te zeggen , Jat de Keizers alleen den landbouw aankweeken en bemoedigen, om hunne bijzondere
fc hatkist te verrijken , is wat fterk. IVliddellijk , ja , maar
toch
Z
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toch door middel van de welvaart zijner Onderdanen. Ook
zal de volgende fchilderij wel wat flerk gekleurd zijn:
„ Een ítruikroover zette mij zijn pistool op de borst; ik
geef hem, wat ik bezit, en noem hem nog daarenboven een edel man , omdat hij mij het leven liet behou„ den. Maar aldus is het in China niet. Flier is het een
als huisvader geëerbiedigde Regent, die zijne kinderen
„ naar welgevallen mishandelt, hen in den behoeftigf'en
„ toefland naauwelijks vrijelijk laat ademen, en daarvoor
„ door hen , federt duizende van jaren , met meer dan
„ kinderlijken eerbied gehoorzaamd wordt." Eene zoodanige Maatfchappij zou gewis geene duizende jaren kunnen
beftaan. Ook moeten , indien men den Zendelingen niet
alle geloof weigert, K A N G- HI en later K IE N L ON G
voortreffelijke Regenten geweest zijn , (dat is , in zoo
ver Oosterfche Despoten zulks zijn kunnen.)
Z I MME R MANN begint, volgens zijne beftendige' gewoonte, met eene fchets van het land, deszelfs phyfieke
gedaante en voortbrengfelen. Omtrent de laatfle is hij
vooral zeer uitvoerig en belangrijk. Wij leeren het porfelein, de thee, het bamboesriet, de onderfcheidene vet-,
was- en vernisboomen , de Lit/chi, den China - Galgantwortel enz. kennen. Van de thee is onze Schrijver geen
vriend. Hij befchouwt die als een fehadelijk kruid , 't
welk ziel en ligchaam verflapt , en weet geen beter middel
voor de Despoten, om allen zweem van vrijheid, conflitutionele flaatsregeling en burgerregten te vernietigen , dan
dat zij — den theeboom in Europa doen tieren. Wat zou
men dan al kosten van Congresfen en (taande legers kunnen uitwinnen ! „ Het Heilig Verbond" (dit zijn de woorden
van Z I M M E R M A N N, bl. 66) „ ware noodeloos; en dit
„alles ware een uitwerkfel van de thee!" Waarfchijnlijk is
dit echter flechts boert. — Onder de tamme dieren wordt
aan het varken alleen zorg befleed , en het viervoetig gedierte is in China in 't geheel talrijk noch uitflekend. Onder
de vogelen kweekt men voornamelijk eenden, en rigt de
pellikanen af tot de vischvangst. De goudvisch en de zij deworm zijn ook in China bijzonder te his. De mensch
heeft
-
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heeft er 'het voor ons onbevallige voorkomen van het
Mongoolfche ras. Een plat, bijna vierkant gezigt , platten neus , kleine fchuins toeloopende oogen heeft hem
de Natuur, en aan het vrouwelijke geflacht verwrongene,
bijkans onbruikbare voeten de Mode gegeven. Daarenboven hebben de Chinezen een' bijzonderen aanleg, en te.
vens liefhebberij, om vet te worden, en de woorden
fthoon man en dikbuik zijn in China woorden van dezelfde
beteekenis. Vervolgens wordt over het karakter (ongunfig, zoo als wij zagen), het voedfel, de kleeding, wo
handwerken, handel, de groote werken der Chine--nig,
zen, hun Keizerskanaal, grooten muur, porfeleinen toren en groote Pagode naast denzelven , over de uitvinding
van het buskruid en de drukkunst (veel vroeger , doch ook
veel minder volmaakt , dan in Europa) , over de Chinefche
letterkunde , hunne wetenfchappen , regeringsvorm , Godsdienst , huisfelijke verkeering , en vermaken gehandeld;
alles in een kort bedek , en toch ongemeen zaakrijk. Eene
topographifche befchrijving des Rijks heeft nogtans z t MM E R M A N N niet daarbij gevoegd, gelijk hij wel anders
doet; dit zou hem te ver hebben afgeleid. Slechts bij
gelegenheid vernemen wij iets van de voornaamste gebouwen in de hoofdfleden Peking en Nanking, en van de
eerfle (en éénige voor den buitenlandfchen handel toegelatene) koopflad Canton, die zekerlijk bij de Europeanen
het beste bekend is.
,Het Plot van dit deel is toegewijd aan het fchiereiland
Korea, hetwelk zeer weinig bekend en dus ook kort af•
gehandeld is.
Wij verlangen zeer naar het vervolg van dit waarlijk
klasfieke werk.

Nadere Ophelderingen, Bew%jsf ukken en 4anteekeningen
van den Heer DOUGLAS L O V E D A Y, Engelschman
en Protestant, ter flaying van het beweerde in zijn
Request aan de beide Kamers aangeboden, en ter weder legging van het Antwoord van Mejufyrouw R Esa UL.
Z2
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Redevoering van den Heer M A N u E L, 1fgevaardigde
uit de I7endée, uiigefproken den 26 Maart (Febrliur?j) 1823 , in de Kamer der Gedeputeerden te Paris.
Naar het Fransch. Te 4inflerda„n , b ij J. C. van
Kesteren. 1823. In gr. 8vo. $3 Bl. f : - i4.
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V w ij voegen deze twee Hukken bij elkander, als beide
betrekkelijk tot cie daden dier heillooze factie , welke
thans Frankriyk verdrukt, Goddelijke en mcníchelijke,
natuurlijke en burgerlijke Regten vertrapt, — die, terwijl zij Benen Vader zijne Dochters ontvoert , den wettig
gekozen' Vertegenwoordiger des Volks door gem eene huur
uit liet heiligdom der wetten doet fleuren , — die eerst-linge
's lands fchatten verfpilt , om bij de naburen den burgeroorlog aan te (loken , en daarna het bloed der jongelingen eischt , om in dat zelfde land de Inngiii!itie, de ,-ez7-iten, de Monnikenregering en de willekeurige Regering ten troon te voeren, — die den goeden en in den grond
liberalen Koning tracht te misleiden, ten einde de belangen des Adels en der Geestelijkheid ten koste van die
des Volks te kunnen bevorderen. Wij voegen ze bij elkander , om dus aan dat, Gode zij dank ! geringe aantal
onzer landgenooten , (onder 't welk zich echter no; te
veel meníchen van eene bcfchaafde opvoeding en zelfs
.hooge posten bevinden , van welke men zulks , in ons ,
bij vergelijking , zoo rijk gezegend Vaderland, niet zou
verwachten) die de zaak der nieuwe Fraufche Anti-Liberalen voorftaan , te doen zien , wat zij dan eigenlijk bewonderen !
In No. i zien wij een vervolg van het Request, reeds
vroeger door den Heer Don GLAS LoVnDAv aan de
Kamer der Pairs ingeleverd , en waarvan wij destijds berigt hebben gegeven. De Kamer was daarover , in weerwil der mannentaal van eenen L A N J GINA is, LA L L Y
TOL E ND AL en DA R u, niet de meerderheid tot de
orde van den dab overgegaan, of, in goed Hollandsch ,
had
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had liet Request achter de bank geworpen. Ondertusiclien had de Dochter zelve een gefchrift in 't licht gegeven , waarbij zij eigenlijk niets doet , dan met grooten
omhaal van woorden te zeggen, dat de Roomfche Godsdienst voortreffelijk is , omdat B 0 S S U E T die bereden
heeft , (dit is de eeuwige Heilig der profelytenmakers,
omdat hij onverdraagzaam was : van den vcrdraagzamen F E N n r. o N rept men zelden of nooit) kort en
goed haren Vader van onwaarheden betigt , en dus openlijk voor een' leugenaar uitfcheldt. Mejufvrouw a eu o U L gaf ook een boekje in 't licht (*) ; en haar hoofd
voor de verleiding der drie-grond,tevfèhulig
jonge meisjes, is deze: „loch eindelijk -- (maar in
één woord) ik ben Christjn en Katholijke. Twee jon.
„ ge menfchen , welke ik beminde , zouden ligtelijk voor
altijd van de Kerk zijn verwijderd gebleven„ men zal
ligtelijk mijn leedwezen en mijne finart Uefeffen kun„ nen , en ze mij beide vergeven." Bravo ! Regt cie ,j ezuitfche leer: het doel heiligt de middelen. Eerst had
deze Katholijke Christit; ontkend , dat zij tot de bekeering (!) der drie meisjes iets had bijgedragen; het was
eene geheel vrijwillige daad geweest, zonder haar toedoen :
nu , door de onweêrlegbare redenen des ongelukkigen ,bedrogenen (t) Vaders ge-drongen , erkent zij het feit, maar
zegt, dat de goede bedoeling , de zucht voor het zieleheil harer kweekelingen , haar daartoe heeft aangezet. Om
zich echter eenigzins te redden , voegt zij er bij , dat de
meisjes niet te haren huize Roomscít geworden zijn, om
zij elders (in een klooster) de afzwering hebben, ver -dat
zwakheid der zaak-rigt.Amhaeuvl,di
van Mejufvrouw R E s 0 v t. verraadt ! Was dan niet te
Narep huize het gemoed der meisjes omgezet; en wat ligt
aan de uiterlijke daad gelegen, dan dat zij de droefheid
des
(•) Vertaald bij WEPPELMAN, in's Hage,.
(f) Bedrogen : want de 'Kostfchoolhoudfler had hem ge,
fchreven , of door hare Zuster laten fchrij ven : Zoudt gij ores
in /raat achten, om vara ze n' vertrouwen, ten opaigte van de,&
Gidsdienst, misbruik te anace;i ? bl. 25-35.
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des Vaders voltooijen moest ? Doch ook hierin had de
profelytenmaakfler de hand. Immers zij fchreef aan E ni IL I A L 0 V E D A Y, nadat deze tot haren Vader teruggekomen was: „ 0 mijne lieve Dochter! indien gij gris
gris kondt gaan bezoeken, zoudt gij behouden zijn!-„
„ Zou het u aan vertrouwen op de Voorzienigheid of op
„ mijne teederheid ontbreken ?" En wie is die gris-gris?
Men zal het niet kunnen gelooven. De kat der moeder
van Mejufvrouw It E B 0 U L! Deze werd genoemd, in
plaats van een' der bekeerders , dien men niet bij zijn' naam
durfde noemen. Op dien brief vertrok E it I t. I A, en des
anderen daags was Mejufvrouw It E B 0 U L bij derzelver afzwering en comnmunie tegenwoordig. --- Ten aanzien van
hare logenfiraffing der daadzaken , in haars Vaders brief
vermeld, en van deszelfs in hechtenis neming , beroept
deze zich op de procesfen-verbaal , daarover uitgevaardigd.
Zie daar de hoofdzaken van dit ergerlijke geval geflaafd.
Er blijft nog overig , eenige bijomfiandigheden te melden ,
die men nog vóór weinige jaren zou gezegd hebben , dat
in de negentiende Eeuw onmogelijk waren. Vooreerst
werd bt A RI A, de Nicht van den Heer L 0 V E D A Y,
herdoopt; iets , waarvoor de Roomfiche Kerk in de zestiende
Eeuw duizenden heeft laten verbranden, als eene gruwelijke ketterfche daad, doch die zij nu noodzakelijk fchijnt
te achten , en dus den doop der ketters voor krachteloozer te houden , dan men dien in de Eeuw van F IL it' s II
befehouwde. Ten andere had men aan MAT H IL DA, de
tweede Dochter van L D V E D A Y, diets gemaakt , niet
alleen, dat het bekende gezegde des Zaligmakers : Ll7iemzj

voor de men/then verloochent, dien zal ik ook voor mijnen
,Vader verloochenen, op de genen haat, die niet alles geboven, wat de Roomfiche Kerk gelooft, maar men had
haar omtrent de Tran.sfubflantiatie het volgende doen aan
Ten gevolge van zone goddelijke barmhartigheid-nem:
heeft hij ons het ver fchrikkelmjke van vleesch te eten willen be/paren, en te dien einde verbergt hij het ons in
de gedaante van brood en wifn (!) Alle aanmerkingen zijn hier overtollig. Eindelijk weten wij bijna niet,
of
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of wij de dweepfler, die den Vader misleidde, verfoeien of beklagen moeten, wanneer wij lezen: „ Welke
„ rekenfchap zal ik moeten afleggen , wanneer God tot
„ mij zeggen zal: waar zijn de drie meisjes, die ik u
, had toevertrouwd? wat hebt gij verrigt, om haar den
„ eenigen weg ter zaligheid aan te wijzen? 0 mijne kin„ deren, zeide zij tot ons fchreijende, welke ijsfelijke ge„ dachte is in mijnen geest opgekomen ! God zal mij misfchien op den bodem des afgronds nederwerpen, omdat
ik u de oogen niet geopend heb. " (bl. 45.) Welk een
Godsdienst, die zoo iets leert! En welken dank zijn wij
Gode niet fchuldig, die onze Vaderen uit dit diensthuis
genadig verlost heeft !
In No. 2. zien wij eene ongeregtigheid van een' anderen aard , hoewel door dit zelfde flag van merifchen gepleegd, die, in de Quotidienne en andere ultra - dag
verleiding der Dochters van L 0 V E D A Y voor-bladen,
Heer cHáTEAusRiANT,-fprekn.Mwt,da
thans Minister van Frankrijk, die JUL i A A N en L uT HE R in ééne rij plaatíle; die de priesters, welke het
vieren der verborgenheden van hunnen Godsdienst , vol.
gens de les van r AU LU S, (i Thnoth. III: 2) met de
natuurlijke betrekkingen van echtgenooten en huisvaders
meenden te kunnen vereenigen , voor Godmoordenaarr
fchold; die, om zijne monniken eens door een luisterrijk
voorbeeld te verheerlijken , God zelf den grooten Kluizenaar der Werelden noemde , -- dat deze erge dweeper
den Oorlog met Spanje vooral doorgezet heeft, om zijne
dierbare monniken en geliefde Inquifatie weder te herfiellen. Zijne redevoering, tot dat einde in de Kamer ge
einde een weeftel van drog--houden,vatbgih
redenen, werd door den Heer M A N U E L, Afgevaardigde
der Vendée , mannelijk en zegevierend beantwoord. Hij
vergruist (met veel gemak, want het is naauwelijks antwoord waardig) het aangevoerde vare den Minister, dat
de Spaanfche Regering de Franfche zou beleedigd heb.
ben, dat het Franfche grondgebied zou gefchonden zijn,
en eindelijk , dat de handel met Spanje door die onlusten
Z4
zou
„
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znu lijden. IIet is bijna ongeloofelijk , dat de onbefchaamdheidl zoo verre gaan kan ! Is van dit alles niet het Franjche Ministerie de fchuld , hetwelk de horden van het leger des Geloofs (liever, leger des Duivel. ; zie de aanfpralken van den Trappist , de plunderingen en moorden ,
die liet thans in Spanje aanregt) betaald, uitgerust , en
tegen hun Vaderland af„ezQnden heeft; terwijl Spanje
nogtans niet£ tegen Frankrijk gedaan had, en zelfs geene Repre%ailles heeft genomen. IIet tweede en grootere
deel zijner redevoering betreft de Staatsregeling van Spanje,
die mep als verderfelijk , als befinettelijk bcfchout. Eerst
bewijst MA N U E L , dat niet alleen die zelfde Hooge
Mogendheden , wier verontwaardiging thans teen Spanje, 't welk zij niet meer noodig hebben, zoo groot is,
in I 814, toen zij hetzelve tegen N A P 0 L E 0 N niet misfen konden, tot Italië zeiden: Volg het voorbeeld vacs.
-

Spanje; geef u zelve, zo.o als dut land, eene Staatsre,elrlg; maar dat ook zijne Allerchristelijkf}e Majesteit, in
18c, den Koning geluk ge:venscht heeft met het bezwe•
iaen dier Revolutionaire Staatsregeling. Hij toont vervolgens aan, dat het veroveren van een land Beene kleiheid is; dat de Spaanfche omwenteling zich van alle
voiksop(}anden het minst aan buitenfporigheden heeft
fchuldlig gemaakt; dat eene Contra - Revolutie in Spanje
de fchromelijk(te wanorden en ongeregeldheden zou teweeg
brengen. (Dit begint reeds in vervulling te komen: 76
menfchen zijn door liet legitirrce janhagel te Saragosfa vermoord.) Daarop doet i ; A N u E I, zien, dat men Roning
F ER D I N A N D juist den flechtften dienst doet , door its
zijn land den Oorlog te brengen; dat dit juist de hevig
he.:d der hartstogten en eene veerkracht bij de Natie kan
opwekken , die hem ligt liet leven lean kosten , gelijk .den
onge1i kigen L 0 D E W IJ r XVI. Dit wilde hij zeggen , en
daarbij nog het vallche en hoogstgevaarlijke van de aanfpreal. , door de Ministers aan L o ii E w IJ K XVIII in den
mon I gelegd, aantoonen , dat de Koningen alleen het reg

hebben , om inrigtingen aan hunne Volker: te geven , cu niet
deze, om die te vragen; maar men liet hem niet uitipreken ,
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ken, niet eens zijn' volzin eindigen. Met het geraas en getier,
der Conventie onder x o n n s v t E It R E op den welbekenden
3 t Mei 1 793 waardig, werd <i A N U E L overfchreeuwd , van het
€preekgeftoelte verdrongen , door eene fchandeljjke kabaal uit de
kamer gebannen, en bij zijne moedige terugkomst werd dc,
zer daad van geweld de kroon opgezet door her beruchte :
Empoignez woi M. MAN U it L ! ( te zwak vertaald door: Gendarsnes! grijpt hem aan f) nadat de loffelijke Afdeeling dcr
Nationale Garde onder den braven rvt E it c 1 E it haren burger.
pligc vervuld , en geweigerd had , handlangers van eenige
fchreeuwers te zijn, die eenes armhartigen Prelident fchrik
badden weten aan te jagen, zoodat hij. Hofgunst koos boven
Regt. De uitmuntende verdediging van M A NU e L, bij gele genheid van het íiemmen over zijne uitbanning, een mees.
terftuk van logifche kracht en zakelijke welfprekendheid,
waarin hij de zoo hevig aangerande uitdrukkingen in het oog
van eiken onbevooroordeelden verdedigt, zijn geheele leven
tot getuige inroept tegen de befchuldigingen zijner vijanden,
en ten klaarde betoogt , dat de zoo gelaakte uitdrukking flechts
liet voorivendfel is, oln zijnen perfoon , wiens moed in het verdedigen der volksregtenleer zijnen vijanden een doren in 't
vleesch is, te verwijderen (*), — deze geheele redevoering
is hier ook gvergenomen , zoo wel als dat gedeelte der eerfile,
hetwelk de drift zijner befchuldigers hein niet vergund heeft
spit te fpreken ,en een kort verflag zijner onwaardige mishandeling. Dit zou dus zekerlijk geene onaangename lettervrucht
zijn voor dezulken, die gaarne, hetgeen in dit beruchte ge-val is gebeurd, bij elkander wenfchen te hebben , (hoewel de
meesten zulks wel reeds in het Franscz zullen gelezen heb ben) wanneer flechts de vertaling iets beter ware; doch
deze is ongelukkiglijk bij uitftek (lijf, en hier en daar on .
ver(laanbaar, uitgevallen. Een enkel (taaltje uit de tweede
redevoering moge zulks doen blijken: (bi. 54.)„ En onder„ tusfchen is het in deze vorige redevoeringen , dat men
„ voorwendfels zoekt , om redenen te vinden , ten einde mij
„ uit deze vergadering te verbannen. Deze redevoeringen,
,, mij() De Heer DS A N O EL toont, onder anderen, de partijdigheid der lacer.
derheid daardoor aan, dat zij fiilzwijgend en zonder berisping de heiligf hendende woorden van L A nou R DON N AYE, zijnen befchuldiger , hebben aan.
gehoord, die het Charter (de Conftitutie) een' hatelijken waarborg der- belangen van den o[fland (de omwenteling) noemde.

Zc
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„ mijne Heeren ! zijn thans en voortaan beveiligd voor uwe
„ berispingen. Hebben zij aanleiding gegeven tot een herroeping
„ tot de orde ? Het regtsgebied door uw reglement daarge„ field , is uitgeput. Heeft de Kamer en Mijnheer de Pre„ lident integendeel het íiílzwijgen bewaard? Men moet
„ noodwendig daaruit betluiten, dat er niets op mijne woor„ den was aan te merken. En dit is niet alleen eene wettige
„ vooronderftelling : geheel Frankrijk weet of men van mij
„ kan zeggen, dat ik eioor de meerderheid met toegevendheid
„ werd aangehoord. — Eene nieuwe daadzaak doet zich op,
„ het is zeker van weinig belang , dat ik veilig geweest ben
„ voor verwijtingen in vroegere omftandigheden, zoo ik in
„ deze de openlijke afkeuring heb verdiend, wanneer ik de
„ verwerping van eene meerderheid heb uitgedaagd, die in
„ slaat is om te oordeelen, volgens derzelver geweten en
„ niet volgens hare driften , doch is het door ijdele uitroe
pingen, door beleedigende woorden, dat men de befchul--„
„ diging tegen mij moest willen doen gelden." — Wie ver.
haat dezen zin ? Wij niet , na hem driemaal te hebben over..
gelezen. Men fpreekt zoo veel van Germanismen in de uit.
drukking; het ware niet minder nuttig, tegen Gallicismen in
het maakfel der volzinnen van onze duizend en ééne vertalingety te waarfchuwen.
Lofrede op WILLEM DEN EERSTEN, Prins van Oranje;
door Mr. H. A. S P A N D A w. Te Groningen, bij J. Oomkens. 18 21. In gr. 8vo. 135 Bi. f I -lo-:
Reeds vóór twintig jaren maakte zich onze bevallige Dichter tevens als een begaafd Redenaar bekend, door zijne toen,
bij U Y L E N B R 0 E K, uitgegevene Gedichten en (drie) Redevoe.
ringen; en S P A N D A W'S roem is gevestigd, en zijn invloed
op den geest zijns tijds en volks belangrijk genoeg, om onze blijdfchap op te wekken, dat een man van zulke talenten en van dien echt vaderlandfchen geest zijne pen gewijd
heeft aan den lof van den doorluchtigen Grondlegger onzer
onafhankelijkheid. Deze Lofrede heeft naar den eereprijs gedongen ,, door de Hollandfche Maatfchappij van Fraaije Kunten en Wetenfc'?appen toegewezen aan den Hoogleeraar L uL 0 F s, wiens Lofrede in de Werken dier Maatfchappij, Vden
Deels ille Stuk, ten jare í82o, uitgegeven is. Over deze
toewijzing past het ons niet , te regten. S P A N D Acv zelf
kan
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kan daarover voldaan zijn. Intusfchen wij danken hem van
ganfcher harte, dat hij ons dit ftuk niet heeft onthouden,
dat , welligt , ware het ingezonden geweest met die, ons niet
bekende, verandering, die hij het nu deed ondergaan, en
hadde het eenen minderen mededinger gehad, den lauwer zoude hebben gewonnen. Hoe het zij , hem zal het eere blijven aandoen; en tot fierking van het Nederlandfche karakter,
tot opwekking der vaderlandsliefde , tot verheffing van den
volksgeest, en tot veredeling van het nationale gevoel, keuren wij deze Lofrede allezins berekend.
Het is ons wel voorgekomen, dat de Lofredenaar al te
zeer Gefchiedfchrij ver is , te uitvoerig in bijzonderheden
treedt, dan dat dit zoude mogen heeten (bl. 37) „ een' vlug
blik, op den loop der zoo belangrijke gebeurtenisfen-tigen
geworpen;" en wij fchrijven het daaraan toe, dat wij hier,
'vaak, die zich verheffende welfprekendheid misfen , welke
wij blijven meenen eene eigenfchap te zijn , die den fiijl
eener Lofrede behoort te onderfcheiden. In een ander opzigt
is die breedfprakige voorflelling der gefchiedenis voor den lezer voordeelig, dewijl hem daardoor een naauwkeurig tafereel van de gruwelen en rampen van vroegeren tijd, en van
de deugden onzer groote voorvaderen, wordt afgemaald, hetgeen niet nalaten kan belangrijk te werken, en waarlijk der
behoefte van onzen rijd zeer overeenkomilig is.
Het beloop dezer Lofrede laat zich niet zoo gemakkelijk
nagaan. Indien de Redenaar goedgevonden had, de orde,
die hij volgt in de behandeling zijns onderwerps, op te geven , ware den lezer geen geringe dienst gedaan. Hoe zeer
toch , op het voetfpoor van F E NE L 0 N , door eenigen het
nut der opgave van die hoofdzakelijke orde wordt betwij.
feld, is het voordeel daarvan voor den lezer en hoorder te
groot , dan dat de redenaar niet aan hetzelve iets van de meerdere kunstmatigheid van zijnen, verborgen zich ontwikkelen.
den, gedachtengang behoore op te offeren. Ons heugt, op
dit fluk , van den voortreffelij ken E. K Is T hoogst belangrijke
aanmerkingen gelezen te hebben, om welke 's mans herhan
Redevoeringen over verfchillende onderwerpen , uit-deling
het vak der Fraaije Letteren en der Zedekunde, hier nog
eene aanbeveling verdienen, minder aan onzen s P A ND A W,
dan aan hen, die hem of een' ander' tot model nemen.
Ziet echter, Lezers! hier den inhoud en den gang dezer
Lofrede! -- Eene juiste opgave van zulke gebeurtenisfen,
die
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die de gefieldheid des lands, bij de aanvaarding der regering
van F' I L I P S II , leeren kennen , en ons op het ftandpurt plaatfen, vanwaar men WI L LE ni I te befchouwen heeft, wordt
gevolgd door eene voordelling, levendig en waarachtig, onpartijdig en juist, van de verdienflen des helds , die , uit den
kring van ambtenaar en ftaatsburger, aan den dienst van r iL I P S vrijwillig zich Onttrekkende, de zeldzaamtle hoedanig..
heden en ongewone verfInndsvermogens ontwikkelt, en door
vasten wil, altijd werkzamen geest en zedelijk grootheid
alles bezielt en leven doet. Dit geeft aanleiding, om den
grooten man, als de eenige toevlugt en den waren befehermengel der fchier radelooze natie , in her uiterst gevaar, en
in den opfland tegen Spanje te verheffen. Hier verfcaijnt
de gefchiedenis diens tijds, als eene aaneenfchakeling van
gebeurtenisfen , bewerkt of gewijzigd door de ftaatkunde van
Q It A N J S. Dat hij als krijgsman uitmuntte, en een groot
veldheer mag heeten, dewijl hij aan dapperheid zoo veel beleid, en moed, en voorbeeldelooze ítandvastigheid, getemperd alles door de beminnelijkfle hoedanigheden ,'paarde,
wordt vervolgens aangewezen; waarbij niet vergeten wordt
's Prinfen welfprekendheid te roemen, en te (laven reet bewijzen. Zijne regtfchapenheid van hart , zoo blijkbaar in
zijne menschlievendheid , getrouwheid , onbaatzuchtigheid ea
grootmoedigheid , komt, vervolgens , heerlijk uit, zoo wel
als zijne Christelijke Godzaligheid. (Dit (luk is ons uitre.
mend ontwikkeld voorgekomen.) Dat hij de lieveling, de afgod der Natie was., zoo als geen Vorst immer bemind of
geacht werd ; dat hij zulks verdiende, vooral door de ver
duurzame inrigtingen, die hij , te midden van be--hevn
roerten en volksrampen , tot (land br'agt, wordt overtuigend
en aangenaam bewezen ; waarna hij , door de treffende voor
gevaren en moeijelijkheden , met welke hij te-fleingdr
kampen had, in zijne zegepraal op Spanes overheerfchend
geveld, luisterriek te voorfchiju treedt. Eene vermelding
van liet huisfelijk geluk en van den noodlottigen dood van
w I L L E i I geeft eindelijk aanleiding tot eerie per- oratie,
die aan dit geheele (luk niet weinig Gernad en kracht bijzet.
Zeiden wij , dat we hier vaak de door ons overalgewenschte verheffing van den redenaarsflijl Inisfen , men verfka ons
zóo niet , alsof wij in s P A N DA w's zegstrant over her geheel
geen behagen namen ; liet tegendeel worde , door hetgeen
wij , van bl, 66 , zoo gaarne afíchr'ijven , bewezen.
„ liet
,
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,, T1C^t uiterlijk voorkomen van W I L L E M Í leas innemend.
hij had eerie meer dan middelbare lengte, levendige en geestr: ke oogen , en eerie heldere item.. Ilij bezat een zeer flerlc
Iigchaalll , en zijne gezondheid werd noch door arbeid en
zorg, noch door moeijèlijklieden des levens, noch door de
gevaar!ijkíte ziekte en Cchiei doodelijke wond eenigermate
gekrenkt. 1-lij fprak op eerie aangename wijze , door de minzaamheid van zijnen omgang allen tot zich trekkende , en
door beleefdheid , vriendelijkheid en goed onthaal den Koning
van Spanje, misfchien , sneer afbreuk hebbende gedaan , dan
door zijne wapenen. Stilzwijgend , wanneer hij zwijgen
moest , was hij fpraákzaam , gezellig en onderhoudend in den
kring zijner huisfelijkheid , waar hij gaarne zijnen geest van
de zorgen der ftaatzaken ontfpande. In de gewone Vorftelijke vermaken van dans en fpel, tooneelvertooning, rij.
den en jagen vond hij geenen fmaak. Maar hèt uur van den
maaltijd behoorde , doorgaans , geheel aan zijn hart , zijn gezin en zijne vrienden. Hier ontfronfle zich zijn gelaat. Hier
was hij vrolijk, en vloeide over van aangename fcherts. Hier
fcheen• geese zwarigheid zijn hart te nijpen. Hier befteipce
hij nienigmalen den kommer met gebootfte blijdfchap ; daar
hij wist , dat ieder acht sloeg op zijne gebaren , en hoop
en vrees uit zijne gelaatstrekken verkreeg. Hier nam hij den
vollen beker, en deed fomwijlen, naar landswijze, eenen
Duitfchen dronk; doch Reeds was de wijn door matigheid
gekruid. Zijne hofhouding was prachtig; doch gastvrijheid
de Godinne van zijn paleis."
Men bemerkt hier 't is waar, niet zoo zeer s P A n D A W,
als den Hisroriefchrijver 11 0 0 F T ; maar toch , uit het gebruik , dat van dezes krachtige taal zoo gemaakt wordt, dat
men geen hinder, ja vaak geen onderfclieid gevoelt bij het
lezen van hetgene op s P A N n A w's manier en met zijne eigene taal gezegd is , leert men den Meester in de kunst van
welzeggen kennen. Men vergelijke intusfchen, zoo men wil,
(en den beoefenaar der welCprekendheid zij dit ernftig aangeraden!) het gebruik , dat door LU L o r s van hetzelfde ver
onzen T A CIT U s gemaakt is , in zijne Lofrede -halv,n
,

bl. 96 enz.

iNcdcrlanders! vergast U aan deze Lofrede op eenen man , van
wien de Franfche A v a E It r oordeelde , dat, onder de doorluchtige mannen , die door P L U T A R C H U s befchreven zijn ,
en na dezen geleefd hebben, niemand zoo vele deugden bezat ,
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zat, als hij , wien s c H I L LE R den tweeden B R UT U S noemt,
en Wien w A T so N even zeer verheft ! Verheft u op dien ,
door Gal, Germaan en Brit in zijne grootheid erkenden,
befchermëngel uwer vrijheid! Leest deze Lofrede, en wordt
dan ook bezield met den geest van derzelver held, al ware
het Hechts om u te hoeden van die kettermakers en opkrabbers van lang geflotene wonden tegen welke gij , onlangs ,
zoo nadrukkelijk zijt gewaarfchuwd, en die het wel zeer
jammer is , dat geene toehoorders van P E T RUS DAT HEE ii,
of dienstknechten van Don JAN VAN OOSTENRIJK , geweest zijn! —„ Verdraagzaamheid ," zegt S PAND .t w, » was
eene van O R A NJ E'S hoofddeugden;" men leze , wat hij
van de godsdientlige verdraagzaamheid , thans , getuigt , en
hen zal men noch vrienden des Vaderlands, noch van het
Stamhuis van O R AN) E heeten, die zoo ontaard zijn van
des EERSTEN WILLEMS gevoelens. — SPANDAW heeft
eer, maar oogfle ook vele vrucht van zijn treffelijk werk,
dat een goed vertier hebbe, en, in menig huisgezin, weldadig werke op het nationaal karakter!
,

Schets eener Befchrijving van het Leven en de Gefchriften
van JEAN HENRI VAN SWINDEN , overleden te dinflerdam, den gden Maart 1823. Te limfierdam , bij P. den
Hengst en Zoon. 1823. In gr. 8vo. 16 Bl. f: -6..:
Uitboezeming , bij den dood van den alomberoemden Mr. J A N
HENDRIK VAN SWINDEN, Hoogleeraar der Ws-, Na.
tuur- en Sterrekunde aan 's Lands Bthenceum te Arnflerdam, enz. Te ilm/ferdam, bij de Gebroeders van Arum.
1823. In gr. 8vo. 13 Bh f::-g-8
- 5- 8
Doordrongen, als wij zijn, van het onherílelbaar verlies,dat
het vaderland, de geleerde wereld, ja geheel de menschheid
geleden heeft door het overlijden van den edelen VAN S W I ND E N, hebben wij voorgenomen, in onze Letteroefeningen
alles op te nemen, wat ons ter vereering van 's mans nagedachtenis in handen komt; en het is ook meer bepaald om
die reden, dat wij aan de vermelding der twee boverflaande
blaadjes eene plaats gunnen.
Hbt eerlte Rukje geeft, wat de titel belooft, namelijk eene
fchets van het leven en de werken des afgeflorvenen, door
Bene
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eene bekwame hand ontworpen. Hoe beknopt her overzigt
zijn moge, dat men hier vindt, het bevat eene ,naar het ons
voorkomt, volledige opgave van de werkzaamheden des grooten mans in deszelfs veelvuldige en zeer onderfcheidene betrekkingen, alsmede van de gefchriften, welke van het jaar
1766 tot x8ai uit zijne pen gevloeid zijn. Deze opgave is,
gelijk te verwachten was, overrijk, en kan niet nalaten, aan
her einde, een gevoel van bewondering en van eerbied te
wekken voor den man , die aan zijne groote bekwaamheid en
wetenfchap íleeds zulk eene praktifche rigting gaf, en tot
in zijnen hoogen ouderdom „ werkte , alsof hij nog jaren te
leven had." (Zie ons Mengelwerk, No. VI, bladz. 25a.)
VAN SWINDEN wordt hier voornamelijk als Geleerde
voorgefteld; doch de Schrijver heeft zich niet kunnen onthouden, zijne fehets met eenige korte trekken van 's mans
karakter te befluiten, die ons het beeld van den waardigen
overledenen levendig voor den geest brengen. „ De acht» baarheid in zijn voorkomen dragende," zegt hij, „ verge.
„ noegdheid en vastheid in zijn gelaat, met een opgeruimd
„ gemoed, hetwelk noch arbeid, noch zorgen, tegenfpraak
„ noch wederwaardigheid kan verftoren, was hij de opwek.
„ king van allen, de vreugd der zijnen, en voor hen, die
„ zijne vriendfchap genoten, een fieun , waarvan zij de kracht
„ gekend hebben , als de wereld hen verliet , en vriendfchap
„ zelve in gevaar kwam. Zijne godsdienf}ige beginfels heeft
„ hij openhartiglijk beleid (beleden): het land zijner geboor„ te mogt opmerken, dat hij, ten tijde dat Godsdienst bij
„ de grootte vernuften niet altijd befcherming vond , en in
„ een vak , op hetwelk fommigen met den vinger gewezen
„ hebben, als waaruit het kwaad zoude zijn ontflaan , is op„ getreden, rijk aan begaafdheden, en de verkondiger met
„ woord en gedraging van den God, dien hij vereerde. En
„

als

men

zich herinnert, dat

VAN S W 1 N DE N de

tijden

„ beleefd heeft der groote veranderingen in ons nationaal be„ ítuur, dat hij op vaste gronden een voorgander was van
die veranderingen , dat hij daarin eene niet onbelangrijke
„ rol heeft vervuld, zal men hein zijn aandeel gunnen in de
„ eer, welke ons vreemde natiën hebben toegekend, dat,
„ toen de flroom der verdelging ook onze gewesten bedreig.
de, trouw, menschlievendheid en Godsdienst bij ons de
verdedigers zijn gebleven van al wat heilig is, en hunnen
„ fland nooit hebben verlaten." — Mogt dit losfe ftuk^e de
voor.
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voorlooper zijn Lener volledige befchrijving en ontwikkeling
van het leven en de verc!ienften des mans , die het fieraad
van ons vaderland blijven zal , zoo lang ware nzenfchelijke
grootheid op aarde gewaardeerd wordt!
Hét tweede ftukje bevat eene welgemeende hulde , aan de
gedachtenis van den grooten mat toegebragt. Ilet moge niet
uinnunten door dichterlijke verdienflen , het is op cenen warmen, hartelijken toon geftemd ; en die toon is altijd wellui.
dead , en wordt overal met welgevallen gehoord.

De Eer der IUrijrnetfelarij gea;12'haafd. Lierzang. Door
'A N S C HOUv T E N. Te Rotterdam, bij J. Inlmerzeel, Jun.
1823. In gr. 8vo. 14 (d) Iii. f : -6-:
F! oe dat toch in zijn werk zal gaan?. dachten wij bij het
zien van dezen titel. Wij begrepen trouwens wel, dat de
fluijer der geheimzinnigheid, waarmede het onderwerp bedekt is , niet zou weggenomen worden , en zonder een beetje
licht kan men toch (echt zien — of de koe bont is of niet,

veel min óf er althans niet hier of daar een vlekje aan is.
Wij hebben dan ook geenerlei Poort van bewijs in deze handhaving aangetroffen, aelfs geen beroep op bijzondere voorbeelden van weldádige werkzaamheid , zoo als anders liet Infitatut voor blinde Rlnderén te Amfterdatn , eerst door de
broederen gegrond, en ligt andere zaken meer, hadden kun.
nen dóeii. Doch, zoo onze Dichter niet bewijst, hij verzekert zoo veel te meer , en wel net kracht: de Orde is de
fakkel des lichts , het vuur der deugd de fteun van troon
en altaar, de lierbergzatne hut voor eiken ongelukkigen zwerver; en heeft men haar fdmtijds misbruikt, dat is hare fchuld
niet; de Christenkerk liep daar ook niet vrij van. Zie! dat
is toch taal , zouden wij meenen. En waarlijk jammer inderdaad , dat men het alles zoo op geloof moet aannemen!
Zou die fluijer dan niet weg kunnen , zonder dat de Schoone ,
daaronder verborgen , terftond alle deze edele trekken en heer
deugden verliest ? En kunnen wij haar evenwel niet-lijke
misfen, om de genoemde werken — waarlijk anders geene
werken der duisternis — te behoul^en ? Zouden vereenigingen
van deugdzaine en verlichte mannen ,des noods wederom,ou.
derling verbonden , maar zonder troffel , driehoek of fchoots'vel , datzelfde niet kunnen doen? Het misbrui toch van
•
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eene zaak neme haar gebruik al niet weg, als men rozen
zonder doornen kan hebben , waarom zou men ze dan niet
nemen ?
Maar, vergeten wij ook, dat wij een vers , en wel eenera
Lierzang, voor, ons hebben? Zoo ja; dan is dit de fchuld
van den titel: waar h%ardhaving zal plaats hebber+. , daar
moet niet in den wind gefchermd of met bloote klanken ge
worden. Dit ter zijde gefeld zijnd, heeft de Poëet-fpeld
ons inderdaad zeer wel voldaan. De ontwikkelde gevoelens
zijn edel; de taal is warm , zuiver en fchoon. Een enkele
regel flechts: De godsdienst lijdt van u geer,' last, luidde
ons wat weinig lierzailgerig, behalve dad die lof hechts ontkennend is; gelijk een andere : Gij fcheurt geen' twist, ons
min juist voorkwam. Immers, dat de Dichter niet bloot
zeggen wil , dat de Orde het wargaren volkomen ontwikkelt,
in plaats van , als A LE X AND B it den Gordiaanfchen knoop ,
hetzelve maar door te hakken (trancher); blijkt uit den za
Doch, hoe duidelijk die Heeren Vrijmetfelaren-menhaug.
ook fpreken, er blijft toch altijd iets geheimzinnigs in. Zoo
weten we niet, of Wij den man niet volkomen gelijk moeten
geven, als hij zegt:
Wat! zou 't i'erbond , door u gefloten;
Tot zigtbre vormen zlIn verlaagd,
Dat ge om een outer, neérgeftooten ,
Bij 't nietig puin vertwi'flend klaagt?
Dat puin moog op de vie: k der winderf
In 't onbegrensde ruim verzwinden;
Het outer, waar ge uw' dienst verrigt,
Is boven tijd , en plaats , en vormen :
Geen wereldmagt, die 't neêr kali flormena
't Is in uw edel hart gelicht.
Doch dan lieten wij ook al dien omnag maar jvaaijen, en
de maskerades aan hen over, die zulks noodig hebben.
In onze eenvoudigheid zij het gefproken! En zoo aldus te.
vens eene andere geheimzinnige Orde, hier en daar, zoo het
fchijut, als eene andere pool, en welligt als een tegenwigt,
befchouwd , daarmede uit de voeten was te helpen , dan zou
wij zelfs hierom wel willen bidden. Want, welke voorflan--den
ders ook van het weldoen in het verborgene , deze foort van
fcherpfchutters in den oorlog tusfchen licht en duister fchij.
Aa
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Den ons toe toch altijd gunfliger voor het lantfie dan liet eer
te zijn. In alien gevalle zij den Heere so n o u T F. N-fle
danst gezegd , dat bij zijn dichtfult niet binnen de muren der
loge befloteaa Treeft gelaten.
Iletzelve is geijkt met den flempel van Vrijmetfelaars-regt
zinnigheid; wet goedkeuring, namelijk, van Z.'. 1I.•. F.•.
,

den Ct. Mr, Nationaal van de Orde der Yrijmetfelaren in het
Aorringrijk der Nederlanden.
Zedekurrdige Uitlpanmringen van V r N C E N T 5. 0 0 s JE S. Te
Ilaar lew , bij de Wed. A. Loosjes , Pz. 1822. In gr. Sro.
195 Gl.f 2-8-.
.Kruiri'agens ~ Leibanden -- Valhoeden zijn het motto, en
geven aanleiding tot de drie eerst hier voorkomende zedekundige vertoogjes , welke , op eerre doorgaans onderhoudende
wijze, lesfen van levenswijsheid en wenken tot zedelijke
zelfftandigheid bevatten. Het volgend Rukje befchouwt JA rr
CAM P ir v i s, eersen beroemden 1Jaar/emmer uit de a7de
eeuw, als mensch, en flrekt den roan tot eer; terwijl deze
levensfchets ons voorkomt, meer, dan andere opftellen in dit
werkje, gelukt te zijn. Het Leven bij velen niet weer dan
een f/)r'l — de Vraagallen — en de Kaatsbaan zijn mede
vertoogjes in den eerstgenoemden trant; terwijl het daar tusfchen gevoegde Eiukje, het Rundvee getiteld , naar aanleiding
van een aantal fprcekwoorden , van dit vee ontleend, verfchei.
done nuttige lesten en wenken bevat. Tegen iedere perfoonlijke bedoeling protesteert de Schrijver ten fterkíle; en wij
sagen ook niet, dat dit zijn protest door den inhoud ergens
werd gelagenftraft. Wij durven den Schrijver dan ook wel
aanmoedigen tot het mededeelev in der tijd van foortgelijke
vruchten, door Benen geachter Vriendenkring goedgekeurd ,
en willen aan den goeden aftrek van deze proeve, om, zon.
der diepzinnig nadenken te vorderen, te onderhouden en nut
te Richten, naauwelijks twijfelen. (Bij de verzen, echter,
die wij hier vonden, willen wij vooral No. i, coup]. 3, reg.
a, als herziening vorderende, aanfllippen.) Wij hadden hier en
daar nog wel eene aanmerking, die wij echter terughouden,
snaar willen alleenlijk de befchrijving of definitie van de Ipo.
krjphe boeken, die op bI. I 3 voorkomt, als onjuist aanflip.
pen. „ Het zijn," zegt hij daar, (maar geen deskundige zal
Is ete
-
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hem dit nazeggen) „ in tegcnoverl'telling van de Kanonyke
van den Bijbel, ondeFgefcho'ene of onechte, maar die desniettemin ook zeer fraaije fpreuken en gezegden bevatten
welke, hoezeer zij niet ten onfeilbaren regel van ons leven
mogen [hekken, echter leeringen bevatten ,die elk mensch en
Christen wel ter harte mag nemen, al befchouwt hij deze gefchriften als met alle overige boeken gelijkfiaande, en zich 'ongehouden tot de onvoorwaardelijke betrachting van het daarin
geleeraarde." Wat het laattle daarenboven betreft , kan men
dit ook nopens onderfcheidene, buiten tegenfpraak kanonieke ,
boeken der H. Schrift zeggen. Bij deze definitie dachten wij
onwillekeurig aan zekeren Catechifeermeester, die, bij eene
openbare, nu nagenoeg (en wegens het misbruik gelukkig)
in onbruik geraakte Godsdienstoefening, met veel zelfvertrouwen en luide uitfpraak verklaarde, dat de Bijbel een IKA.
ron genoemd werd, omdat hij , regt gebruikt, juist gefchikt
is, oen de menfchen Ina het hart te fchieten. — Misgcfchoten,
Broeder! zeide de zaakkundige Predikant. — Maar ne futon'
ultrrs crepidnr:;. Wij zouden ook deze aanmerking terughouden, zoo niet dikwijls een of ander Schrijver, door zoodanige min juiste opmerkingen en invoegfels , die niet tot zijn
plan behooren , en waarvan de juiste kennis ook van hem
niet kan gevorderd worden, nadeel flichtte. — De fchoone
Errata, of geheele bladzijde ter aanwijzing van zin/lorende
drukfeilen, verfieren juist deze Uitfpanningen niet, en ver
ons te meer , daar Schrijver en Corrector hier waar-wou;dern
zijn, en de eerfie zichzelven niet met afwe--fchijnlkdé
zigheid van de drukpers kan verontfchuldigen.
;

De Egypti/ehe Tooverjlaf, of Karakterfchetfen en Tafereelen
des Menfchelijken Levens, door den Schrijver an den Ring
van Gyges wedergevonden. II Deelen. Met Phten. In 's
Crnvcnizage, bij de Wed. J. Allart en Comp. 1822. In gr.
8vo. Te namen 7o9 136f 7-4.:

D

e menschkundige, geleerde, finaakvolle en onderhoudende
fchrij ver van den Ring van Gymes is genoegzaam bekend. Dit
zijn werk is van denzelfden leerzanien inhoud, en volkomen
in denzelfden geest: Trouwens, de Staf, die heen, daar hij
nog altijd verdrietig was over het verlies van zijnen Ring,
Aa 2
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door toedoen van zijnen ouden dienaar toevallig_ ter hand
kwam , had niet alleen hetzelfde onzigtbaarmakend vermogen, maar daarenboven dwong hij iedereen, die er flechtS
even mede aangeraakt werd, den mond en he hart volkomen
te openen. Men begrijpt ligt , welk gebruik nu zulk een
an van zulk eenen Staf maken moest. Hij begaf zich fpoe.
.dig met denzelven op weg , en nam en herhaalde telkens de
meest voldoende proeven. Waar men het werk ook open haat , vindt men nuttige leering ; en hoezeer de aard van hetzelve medebrengt , dat men den meusch meest aan zijne zwak
ke, ja flechte zijde hier leert kennen, en dit waarlijk ons
een treurig gevoel geeft van de menfchelijke verkeerdheid,
zoo ontbreekt het echter ook niet geheel aan afwisfelende en
regt aangename flalen van menfchelijké waarde en deugd. Wij
willen geenszins zeggen, dat zoodanige Halen in de werkelijke wereld eene vereerende zeldzaamheid zijn ; en echter kunnen wij de meerdere teekening van het verkeerde èn zwakke
niet afkeuren: want wij vreezen inderdaad, dat eerre onpartijdige befchouwing, natuurlijk en van zelve , daartoe leiden
moet; alhoewel wij daarbij gewaarborgd zijn tegen menfehenhaht en inenfchenveraèhting door onze vaste overtui
dat er meer goeds in den mensch is, dan men door.-gin,
gaans opmerkt, daar juist de echte deugd zich dikwijls, en
wel het best voor zichzelve , verbergt, en, door te willen
in het oog vallen, en fchitteren , zich niet zelden bezoedelen
en zelfs wel verwoesten zou. Dan, dit zij zoo het wil, ze
dat lof een middel is, hetwelk zelden, en nooit-kerisht,
dan met voorzigtigheid aangewend , als zedelijk geneesmid
voor de ziel dienflig is ; en wij meenen , dat doorgaans-del
de mensch eenen zedelijken fpiegel meer behoeft en nuttiger
gebruiken ]tan om zijne gebreken op te merken, dan wel
juist om de fchoonheden van zijn gelaat naauwkeurig waar te
nemen en te bewonderen. Wij houden des fchrijvers befchouwingen naar het leven geteekend , en hier en daar niet meer
overdreven , dan noodig is , om het vermoeden van perfor,"ele
bedoeling af te weren , en om , bij liet vinden van zijne eigene beeldtenis in al te volkomene gelijkheid , niet tot zoo•
danigen toorn te worden opgewekt, die den lust tot verbetering altijd hinderlijk wezen zou. Kortom , wij prijzen deze
befchouwingen, die een' fchat van menfchenkennis en de
voortrelfelijkl}e lesfeil en wenken bevatten, van heeler harte
aan.

I3OEKBESCHOUWING.
.handleiding tot het wel ei vruchtbaar lezen van den
Bijbel; door E. Re n E c E E it, Thcol. Doet. en Predikant te Vreeland, en G. B. R E n D I N G I US, Theol.
Doet. eia Predikant te Asfen, naar aanleiding der
Prijsvraag, door een Gezelfchap Bijbelvrienden, over
dit onderwerp opgegeven. In 's Gravenhage, bij de
\`fed. T. Altart en Comp. i322. In gr. Svo, 212
231.f 1-5-.

W

ie dan ook het Gezelfchap Bijbelvrienden uitmaken ,
hetwelk deze prijsftof opgaf, zoo valt de belangrijkheid en
liet Christelijk doel van deze opgave ieder in het oog; en
^1 waren de Ilieren DE GEER en REDDINGIUS
niet reeds zoo voordeelig in de geleerde wereld bekend ,
dan zou toch het enkel noemen der beoordeelaars , dj
lleerenj.VAN GEUNS , J CLARISSE en I.J. 11L-m o u -P , een ieder nopens liet voortreffelijke der bekroonde antwoorden zoo volkomen gerustftellen , dat iedere bcrisper zich genoegzaam verzekerd houden kon van -een
gehoor te zullen vinden bij een ver[landig Publiek. Dit
is het echter niet , hetwelk ons oenige aanmerkingen doet
terughouden; alhoewel liet ons , dit ontkennen wij niet ,
van de moeite ontlaat tot het uiteenzetten en opfbmmen
der groote voortreffelijkheden van beide deze opílcllen ,_
en liet vermelden van den welgemcenden lof, regttnatig
aan dezelve reeds algemeen toegekend.
Wij gelooven echter niet , dat door de opgave en de
goede beantwoording dezer prijsvrage voldaan is aan eerre
behoefte, welke de menigvuldige werkzaamheid der Bijbelgenoc tfchappcn ons hoe langer hoe meer levendig gevoelen doet. Deze antwoorden zijn uitnemend gefchikt,
om de belangflelling in den Bijbel te bevestigen , en de
biiheloefeningen tot meerdere vruchtbaarheid te leiden,
ie deren Bijbelvriend. Maar het vooronderfielt meer.
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dere kennis aan, en meerdere bekendheid met den Bijbel,
dan zoodanigen bezitten, ?)ij wiep de Bijbel een vergeten
boek is , hetwelk den leeslst geenszins uitlokt. \Vij
bedoelen hier vooral de zooda: igen uit„ de befchaafdere
handen; en het zou ons zeer bevr'cmden, zoo deze niet
dit boekje, zoo zij het al doorbladeren„ evenzeer als den
Bijbel zelven , met weerzin ter zijde leg n. Flet voor
niet alleen , gelijk wij zeiden , meerde: e bekend -onderftl
maar, om op de zoodanigen regtítreeks te werken,-heid;
moest het ook meerder door voorbeelden , en treffend
aangevoerde en finakclijk voorgedragene, min of meer
uitvoerige proeven, treffen en den leeslust prikkelen.
Zoodanigen moeten , als 't ware , geleid worden tot het le.zen en bewonderen van den Bijbel, zonder te weten,
dat zij den Bijbel lezen; niet verbazing zulks eindelijk'
ontdekkende, komen zij welligt van hunne vooringeno.
menheid terug. — Door den miskenner en verwaa_rloozer
van den Bijbel onder den gemeenen man worden deze
verhandelingen nog minder gelezen ; zij zijn ook voor
dezen te hoog , en te weinig onderhoudend. Dit gezegde geldt wel eerst en vooral de eerfle , zoo uitmuntend
bewerkte verhandeling, maar is ook op de tweede van
toepasfing.
Dit wordt door ons intusfchen geenszins gezegd ter
berisping der waardige Schrijvers ; zij voldeden aan het
geenverlangd werd , en te regt hebben de meest bevoegde Regters hun den eereprijs toegekend. Hun arbeid kan
van een uitgebreid nut zijn voor vrienden van den Bijbel,
waaronder velen, na deze hunne aanwijzing, nu veel
meer aan den Bijbel kunnen hebben en door den Bijbel
genieten, dan zij welligt tot nog toe in denzelven opa
merkten en alzoo genoten. Deze worden tevens dan in
ftaat gefleld en opgewekt , om , bij iedere voorkomende
gelegenheid , anderen bij liet Bijbellezen te regt te wijzen,
en daartoe, uit verfchillende oogpunten en naar verfchillende behoefte , op te wekken. Zoo ffichte dan deze ar
ook bij anderen een groot en overvloedig nut !
-beid
Alleen , wij kunnen den wensen niet terughouden, dat,
het
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het zij dan naar aanleiding caner prijsvragé van Bijbel.
vrienden ; of ook zonder die, eens noodige en hartindringende woorden gefproken werden tot perfonen en
huisgezinnen, bij welke de Bijbel hoe langer hoe meer
in onbruik is , (noodige en hartïndrin ' woorden tot
vele ook der b'efchaafden en aanzienlijf en , i daaronder
zelfs ook deelnemers aan en voorílander van Bijbelgènoótfchap en Bijbelverfpreiding) zoo wel 3 tot het onverfchillig en ligtzinnig gemeen; op zoodanigen toon dan,
en in zoodanigen finaal , (misíchien wel best voor velerlei foort van nmenfcheii afzonderlijk) dat dezelve gele zen , verftaan , en niet fpoedig vergeten werden.
Mn misduide dezen onzen wensch niet; wij flenimen
van harte in den lof van het werk, en vertrouwen gaar
dat het bij den middelftand — onder welken wij zoo-ne,
vele Bijbelvrienden nog vinden -- gunflig zal ontvangen
zijn en zeer veel goeds fliehten.
`

Godsdien/lig Handboek voor Zeelieden van onderfcheidend
Zanden , of CiaristeliJke Zeevaart voor de Negentiende
Eeuw; door C. ME USE , Predikant op den Hoek, in
de Provincie Zeeland. 1 fte Stuk. Te llliddelburg , by
de Gebroeders Abrahams. In gr. 8vo. XVI en t5b
.31. f e 2 -:
zich verblijden over de onderneM et redenn mag menInderdaad
, een zoodanig werk was

ming van 11 E U S E.
behoefte ; en de Schrijver zal van alle beminnaars van den
Godsdienst en liet Vaderland dank en lof hebben voor dé
treffelijke wijze , op welke hij die behoefte vervuld heeft.
Zoo zeer als hij velerlei nuttige kennis aan den dag legt,
en van Godsdienst en Godzaligheid even verftandig afs
hartelijk te fchrijven weet, zoo toont Iiij ook in het bij
zijne lieden te kennen , en , zelf voorheen ter zee-zonder
varende , voert hij eene taal , juist pastende tot zeelieden ,
die hij aangenaam onderhoudt , ernftig opleidt en duidelijk onderwijst ; en , de noodzakelijkheid , de bedoeling
Bb 2
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en gan1he i'nrigting van zijn boek in aanmerking nemen.
de, wil Reccnfent ook niet door de minfle bedenking,
waar hij iets anders zoude willen geheld hebben gezien,
het nut, dat dit gefchrift bevorderen kan en moet , tegen
-werkn.
Het boek, aan den Koning opgedragen , is met een'
gegraveerden titel verfierd , en zal door een tweede deel
worden opgevolgd. Dit deel is in den doorgaanden toon
eener verhandeling gefchreven , hetgeen zeker daarom ook
is goed te keuren, omdat de Schrijver z66 bekwame geIegenheíd had tot het invoegen van historifche voorhelden en met finaak gekozene dichtílukjes, die nu de voor
verlevendigen : het andere deel zal een twintigtal-dragt
voorlezingen en eeírige gebeden , teil gebruike bij den gemeenfchappelijken Godsdienst aan boord, behelzen.
Dit deel dan bevat , in drie hoofdiifdeelingen , ME n us z's onderrigt en lesfen aan allerlei zeevarenden, t. w.
Visfchers , Koopvaarders en Oorlogsvaarders : deze drie
ítanden heeft hij gemeend te moeten onderfcheiden in zijne onderwijzingen, en hij heeft daar ,dunkt ons , wèl aan
ge_laan : 't is waar, er komen nu , in elke afdeeling , lesfn, voor alle zeevarenden even gewigtig voor (zoo' als
hij zelf zegt : „ fommige ondeugden , b. v. dronkenfclhap
en ontucht , heb ik onder den 2den fland , vloeken onder den 3den gebragt , niet omdat ik de andere handen
hiervan vrij rekende"); maar , behalve ander nut , heeft
deze inrigting ook dat voordeel, dat, over hetgeen uit
eiken hand behoort, niet tot alien behoeft-fluitendo
gefproken te worden , b. v. tot den Haringvisfclier niet
over den Oorlog , en dat vele wetenswaardige bijzonderheden niet behoeven achtergelaten te worden.
Hoe gaarne íchetilen wij , hetgeen ons , bij .?EE US E's
geleidelijke behandeling van zaken , zeer ligt zoude val len, nu liet beloop van dit werkje voor onze lezers af;
maar , behalve dat dit door een' anderen Recenfent reeds
gefchied is , en wij , bij zoo veel voorraads , fpaarzaam zijn
moeten niet onze ruimte, is het ook daarom te minder
noodig, omdat we flechts dit boek aanprijzen, en hetzei;
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zelve onzen lezeren bekend maken willen, die liet zitli
daartoe aanfchafFen ! Zij zullen, al zijn ze geene zeeva
hier veel , zeer veel belangrijk , nuttig en aange--Tend,
naam onderrigt voor geest en hart aantreffen ; zoo veel
zij kunnen medewerken ter verfpreiding , waar het behoort, van dit boek, dat waardig is , W E S T E R at A N 'S
Christelij ke Zeevaart en den Godvreezenden Zeeman van
VAN LEnuwAARDENtevervangen,datdoorhetZce-

mans - Handboek van onzen MA R T I N E T niet overtol lig is gemaakt , als zijnde het naar de behoefte van onzen
tijd zoo wel, die zoo veel onderfcheid van vorige dagen
daarflelt, als tot bevordering van Godsdienst en goede
zeden gefchreven.
„ Geen fehip van den (laat mogt voorheen in zee , zonLEF U W A A R DE N 's_ boek aap, boord te hebben." Mogt nu elk ƒchip, dit boek aan boord hebben moeten, en tot het gebruik daarvan gepaste maatregelen worden genomen , opdat het er niet mede ga, als toen de
Schrijver eene reis naar Suriname enz. deed, en op d
drie oorlogsvaartuigen, waar hij was, v A N LEE UW A A R D E N'S boek wel aan boord , maar buiten gebruik
was ! Gods zegen beloone M n F U S E 's arbeid , en in
menig hart worden, door liet lezen van zijn boek, heil
gewaarwordingen verwekt, die tot de-zamengti
vreeze Gods verheffen, wiens ook de Zee is,!
Allerbehartigenswaardigst is., wat at E L v SE fchrijft over
den post van voorganger in den Godsdienst op de oorlogsen op andere vaartuigen; maar -- wij zullen , als het tweede deeltje, naar hetwelk wij verlangend uitzien , door ons
is ontvangen, nog eens op dit werk moeten terugkomen.
der VAN

Yoll^sgeluk is , zonder Volksdeugd , onbeflaanbaar. Iets
tot nabetrachting na den algemneenen Dank- en - Bid.
dag; door J. n . F L 0 at, Christenleeraar bij de Doopsgezinde Gemeente te Enfchedé. Te Zwolle , bij J. L.
Zeehuifen . ig2I . In gr. 8vo. 66 Bi. f : - ia -:

G een tnoeijelljk , maar ten13 hoogfee
nuttig vertoog ,lietb welk
3
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welk gewis wel mag herhaald worden, zoo dikwijls liet
te zeer fcrijnt uit het oog verloren te worden. Wij hou
deze herinnering van den Eerw. FL o ii dan ook,-den
ziet hem , voor Bene rede, op zijn pas gefproken, welke ,
naar s n L o ir o 's fpreuk , als gouden appelen in zilveren
gebeelde fèhalen is, En zekerlijk zal reu de jaarlijks gevierd wordende Gedenk- en Bededag het best , ja dan
wel alleen aan deszelfs doel beantwoorden, wanneer de
waarheid, hier betoogd, daardoor diep in hot hart wordt
ingedrukt. Het boekje is in den besten geest en zeer goed
gefehreven; trouwens , de verdienften van den Eerw. F L OH
zijn bekend. Mogen Overheden en Burgers, Volken ert
Vorken de lier medegedeelde aanwijzingen opmerken en
behartigen ! Wij kunnen niet nalaten het volgende ter
proeve af te fchrijven: „ De veranderde begrippen der
inenfchen, hoedanig die ook mogen zijn, kunnen door
gematigdheid geleid en met beleid worden gewijzigd, maar
door kracht of geweld nooit gedwongen, nimmer overhcerscht en tot liet oude teruggebragt worden. Elke poging, welke men daartoe in het werk fielt, is niet alleen
ijdel en vruchteloos, maar zelfs vroeg of laat verderfelijk
voor de overheerfchers zelven. Het is met de volken in
het algemeen, te dezen opzigte, op dezelfde wijze ge
field, als met enkele menfchcn in het bijzonder; de jon geling wil niet meer als kind zijn behandeld, en de man
anders dan de jongeling: en waarlijk, door de thans beflaande hooge befchaving der menschheid, zijn de meeste,
volken van Europa uit den Raat der kindschheid in den
meerderjarigen getreden; en als zoodanig dan ook behandeld te worden, is behoefte van den tijd. — Een volk,
hetwelk eenmaal uit zijnen kindfchen ílaat is getreden
zich heeft ontworffeld aan de tuchtroede van geflrenge,
voogden en ftuurfche meesters, en deszelfs regten en
pligten als snenscla en burger heeft Zeeren kennen, (zoo
als thans het geval is met een groot deel der volken van
Europa , die deze kennis door de omwentelingen hebben
verkregen) gehoorzaamt gaarne een wettig en verílandig
bezag , maar onderwerpt zich nooit gewillig aan ee:,e willken
-
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keurige magt , en kromt nimmer zijnen , eenmaal vrij gevoelden , hals onder den ijzeren fchepter eens overheer
onder welken titel of onder welke benaming ook.-fchers,
Door geweld en kracht van wapenen kan de zwakke door
den Eerkeren gedwongen en overheerscht worden, gelijk
de regtvaardigite zaak door den flèrken arm kan verkracht,
en door eene ontijdige beweging voor een oogenblik worden gefmoord; doch het eenmaal opgeblakerde vuur der
vrijheid voor altoos te willen uitblusfchen , is zedelijk onmogelijlc; het fmeult dan flechts onder de asch , om eens,
en te zijnen tijde, met een te grooter geweld en eens
verdubbelde woede, onwederflaanbaar uit te barmen. De
gefchiedenisfen van alle tijden hebben dit overtuigend
geleerd, en die van onzen leeftijd in het bijzonder leveTen meer dan c én voorbeeld op , waardoor deze waarheid
omzettend geflaafd wordt." — Dusverre de Eerw. N L o n !
-- Wat ons de oorlog van Frankrijk met Spanje te dezen opzigte leeren zal, moge de toekomst betlisfèn.

.FZozengaard. Bijdragen tot de kennis van het menfehelijk hart cn lot. Uit het Hoogduitsch van Dr. G. H.
s e 11 U B E R T. 1/ic Deel. Te Groningen, bij W. van
Boekeren. IS22. In 4r Svo. VIII en 199131. f 2-;•-;
á
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it boek heeft een allerbehagelijkst en aanlokkelijk voor.
komen, en hec uitmuntend gevonden zinnebeeld, dat het
titelvignet behelst, wettigt genoeg de voorkeur, die de,
ons onbekende, vertaler aan den oorfpronkelíjken naam
gaf, dien nu het werk draagt , dat met nog één deel voltooid zal zijn , boven dien, welken de fchrijver zelf na
gekozen heeft. Het vignet verbeeldt een on--derhan
fchuldig en aanminnig kind, gerust Ilapende op een kruis,
overfchaduwd door rozen.
Dat ons echter de inwendige waarde van het boek even
zeer behaagde, mogen we niet zeggen. Eere zij des fchrijvers
erntlige en gemoedelijke godsvrucht , die overal ,zit het
hart tot het hart ípreckt. Intusfchen , de godsdieniligEb4
leid ,
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beid , in dit gefchrift aangeprezen, daalt al te zeer tot
het kleingeestige en bijgeloovige, dan dat deze rozengaard onbehoedzaam zonde mogen doórwandeld worden.
1-Iet is veelal taal der poëzij, des overdrevenen gevoels,
der oppervialacige befpi'egeling, en eenermystieke vroomheid, die hier gevoerd wordt, en Waartegen wij oordeeten, dat de geest onzer dagen dringend vordert te waart'
i'chuwen, zoo wel als tegen ligtzinnigheid.
Het motto is dat van 1 o n N N E s : „ Ik fchrijf 'u , kinderen! want gij hebt den Vader gekend." En nu volgt:
I. Gij kent Hein uit de werken, uit de natuur. II. Gij
kent Hem uit de vaderlijke, wonderbare, dikwerf don•
kere, maar altijd liefdevolle leidingen van uw leven. IIL,
Gij kent Hem uit de kracht zijns woords. IV. Gij kent
Hcm uit ervaring, uit den onmiddellijker omgang met
1-1em in her gebed. Deze vier hoofdílukken zijn, in omvang, zeer ongelijk aan elkander, H. I wordt in z4
bladzijden afgeda'an. Gewis zal niet allen , hoe ook met
vroomheid en godsvrucht ingenomen, en hoe befcheiden
oordeclende, het gebruik gepast voorkomen , dat de fchrij,t-er hier maakt van het Hooglied'; en wij vragen: „ leiden zoodanige be*fpie elingen 'wel tot veel beter, en zijn
ze veel wairder, dan de voormalige liefhebberij, die men
yrrgecsteliJkerr noemde ?" -= H. II, meer` dan ioo blad.
z iiden grooter,, is met verfcheidene anekdoten vervuld,
atgewisfeld met min of meer belangrijke opmerkingen,
onder welke laatfien vooral , bl. 30, deze is , dat zoo
wel in tegenfpoed als in voorfpoed de mensch gevaar
loopt zich "te bezondigen, waarover des fchrijvers ware
w oord,n der behartiginge wel waardig zijn, bij de voor
lijdens. Met de voorbeel--dragtvneols
den en verhalen , die men hier vindt , loopt Recenfent
,liet hoog. Hoe S C x U n 'T zoo zich kan uitlaten ,
als bl. 47, over profeti/che droomeu , waarvan hij onder
anderen zegt , dat hij ze als kenteékenen van ziekte befehouwdc , dat ze hem niets baatten , niet beter maakten ,
enz. en evenwel zoo, vele droomcn verhaalt ten bewijze
van Gods wonderbare leiding, is niet ligt te begrijpen.
Over
-
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Over het geheel is op zoodanige bewijzen , en op de andere hier gegevene proeven , nog al wat af te dingen; en
dc verhalen , waarvan fommige door ons met vermaak en
!lichting gelezen zijn, wilden ons meestal niet bevallen,
omdat ze al te pieus , of al te aardig zijn. Neeni eens
dat van den Roomfchen geestelijke , die zijne neiging
tot dien land varen liet ter liefde voor een meisje, doch
daarna, in een vroom gezelfclhap, tot nadenken gebragt,
deze liefde weder aan die neiging opofferde , en na ver
vele jaren droomde, dat hij met zijne oude lief--lopvan
ile , naar kerkelijk gebruik , getrouwd werd , hetgeen beteckende , dat zij dien nacht was overleden! Zeker is van
geen beter flag de vertelling van een' ouden' ridder , ge
aan de aanrading tot een tweede huwelijk ,-horgevnd
maar aan God de zaak ter befisfing overlatende, in het
gebed, dat hem mogt blijken , of hij we@r in het huwelijk, dan of hij in een klooster gaan zoude. Een omhoog geworpen penning, wiens Bene zijde eene hand, en
de andere een paar fleutels vertoonde, komt beneden,
en , de hand bovenliggende , weet de ridder, wat hij
doen moest, en vraagt en krijgt ter' on,d de jongfte dochter van zijn' buurman! Dit is gebeurd in de
vee r.
tiende eetes' , zoo waar als het is. Maar , wat leert men
er uit? -- Het IIIde H. behandelt, ook in voorbeelden,
den onderfeheiden' invloed van Gods woord, in verfchiliende levensgevallen en gemoedsgefleldheden; en—want
wij behoeven ons niet langer op te houden — het laatste
hoofd}uk behelst voornamelijk gebedsverhooringen.
Met afwisfelende gewaarwordingen doorlazen wij dit
boekje ; en , fchoon wij den fchrijver niet altijd begrijpen, nog minder toeftemnien konden, over het een ets
ander ons bevreemden moesten, en vreczen voor de nadeelige gevolgen, die, tegen 's mans bedoeling, vele onbeflemde, oppervlakkige of overdrevene redeneringen,
en vooral vertelfels, hebben kunnen , durven wij echter
hein , die het oordeel des onderfcheids en een' goeden
ni aa'.: voor liet ware godsdicuflige vereenigt , wel eenti
w endelinb in dezen gaard aanraden. Dezelve zal hem
Bb 5
goed
...
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goed doen kunnen, en aan de geuren, die hier wafemen,
en aan den gloed van menig bloempje, dat hier bloeit,
zal hij zich aangenaam verkwikken kunnen. Maar, nog
eens, ernst en gemoedelijkheid ontaarde niet in dweepende overgeloovigheid !

Heelkundige Ziektekunde van P. L A S S U S, uit het
Fransch vertaald en met llanteekeningen vermeerderd
door A. V A N E R P E C U M, heelmeester bJ de Gereformeerde Diakonie te llmfr`.erdam. Iflen Deels I/ie
Stuk. Te .4mJlerdam, b/ G. J. A. Beijerinck. 1822.
In gr. 8vo. 404 BI. f 3 - I2.:

Het voor ons liggend werk is ontegenzeggelijk een der
beste heclkundigc fchriften, welke de Franfche fchool,
in latere tijden, heeft voortgebragt. De beroemde LA Ss u s, voorganger van den voortreffelijken R I C HE R A N D,
was een der eerie Heelkundigen, die het noodzakelijk
verband, dat tusfchen Genees- en Heelkunde betlaat, op
geene onduidelijke wijze toonde te gevoelen. En inderdaad zou het, naar den te enwoordigen Raat der zaken,
eene onjuiste beperking zijn, de Heelkunde te bepalen
tot het werktuigelijke in de genezing der ziekten , het
quod in therapies mechanicum. De Heelkunde toch ver
niet alleen de kennis van het zamenílel, van het-eischt
mechanifche des menfehelijken ligchaams, en der middelen, die de afwijkingen daarvan herftcllen ; maar dezelve
vordert tevens eene uitgebreide phyfrologilche en ziektekundige kennis. Dit, zeggen wij , heeft dan ook L A s s u s
gevoeld, en hierdoor werd hij waarfchijnlijk bewogen,
om in zijn Handboek ook dusdanige onderwerpen te behandelen , welke , ftreng genomen , niet tot het gebied
der Heelkunde behooren ; zoo als bij voorb. de keelint/leking , de croup , de rheumatism ms , de verlamming ,
enz. Deze onderwerpen zijn echter eenigzins oppervlak
behandeld ; doch , daar dit werk Hechts als Ilandboek-kig
moet befchouwd worden, kan men ook geene breedvoe•i-
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rige ontwikkelingen in hetzelve verwachten, welke voor
het overige elders genoegzaam te vinden zijn : doch het cave
ab illo, qui unicum legit librum, kan ook hier des zelfs
toepasfing vinden. Intusfchen gelooven wij (hoezeer van
de onmogelijkheid eener volmaakte affcheiding tusfchen
de Genees- en Heelkunde overtuigd) , dat het noodzake lijk is , eene kunstmatige affcheiding tusfchen deze beide
takken der wetenfchap te behouden, zoo lang dezelven
afzonderlijk beoefend en uitgeoefend worden.
Bij het doorlezen van het werk van L A s s o s werd
weldra onze aandacht gevestigd op de hier en daar ingevIochtene theoretifche verklaringen van den Schrijver,
welke grootendeels, even als de op dezelven gevestigde
therapcutifche voorfchriften , den (tempel dragen van de
oude Franfehe humoraal pathologifche fchool en de daaruit
voortvloeijende geneesmethode. Ondertusfchen bevat dit
werk flechts weinig befpiegelende verklaringen , en ook
flechts algemeene therapeutifche voorfchriften; terwijl het
zuiver heelkundige liet meest in het oog gehouden wordt ,
dat dan ook meesterlijk is uitgevoerd. De leer der teekenen en der ziekteverfchijnfelen (fdinéiologie en j5'mptornatologie) zijn uitnemend fchoon behandeld; en hierdoor wordt
dit werk bijzonder gefchikt voor den eerstbeginnenden
Heelkundige. Eene ziekte door I. A S s u s gefchilderd,
en wèl naar hem in het geheugen gegrift , is moeijelijk
aan het ziekbed te miskennen ; zijne tafereelen zijn
Beene denkbeeldige voorwerpen ; zij zijn integendeel uit
de zuivere bron der ervaring geput en naar de natuur
geíchetst.
Het heelkundig publiek, en vooral de eerstbeginnende
beoefenaren der Heelkunde , zijn dus den kundigen Vertaler dank verfchuldigd, deze Heelkundige Ziektekunde in
een' haar waardigen ftijl en vorm in onze moedertaal overgebragt , en dit werk hierdoor ook voor den niet dc
Franfehe taal min gemeenzamen bruikbaar gemaakt te heb ben. De Vertaler heeft zich in zijnen arbeid niet hipt
gehouden aan de orde , welke L A s s u s in zijne ranglchikl,ing der onderwerpen volgt. De verfchikkingen
door
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door hem gemaakt, komen ons zeer oordeelkundig en
doelmatig voor, en moeten als wezenlijke verbeteringen
aangemerkt worden. De redenen, welke heiti hiertoe
bewogen hebben, worden in eene welge4chrevgne Voorrede opgegeven. Dezelve komen voornamelijk hierop neder, dat in het werk van L A s sus nagenoeg de klas ffdcatie van R I C H E R A N D gevolgd is , íchoon er, zon
oenigen grond , hier en daar van wordt afgeweken.-der
Daar nu , onder alle nofographifche verdeelingen , die van
12 I C H E R A N D den Vertaler , zoo wel ten opzigte der
algemeene verfcheidenheden in den wezenlijken aard der
ziekten , als met betrekking tot het bepalen der algemeen
ne wetten van genezing, als de minstgebrekkige voorkomt, heeft hij dit werk , zoo veel neogelijk , geheel naar
deze rangfchikking ingerigt. Trouwens was de. Nofographie van RICHERA ND nog niet bekend, toen L A Ss u s zijn werk opftelde; en misfchien heeft het laatfle den
eerften wel aanleiding gegeven tot het daarftellen zijner
verdeeling, van welke de Vertaler, in genoemde Voorrede, de hoofdtrekken kort, doch juist , opgeeft, met
aanwijzing van het nut, dat derzelver toepasfing oh een
heelkundig handboek , voor het wèl kennen beide der
ziekten en der genezingswijzen , in zich bevat.
Behalve de in den tekst ingelaschte onderwerpen van
den Vertaler , die vrij wel in den geest van L A s s u s
zijn bearbeid , zijn achter dit Stuk J7 bladzijden met Aanteekeningen door hem gevoegd, welke, over het algemeen, zeer belangrijk zijn. Vooral merkwaardig vontien wij hetbene hij, bladz. 346, over de ontfleking zegt,
en wel voornamelijk over het vraagpunt , in welke organen het eigenlijke ont/lekingsproces plaats vindt. Zijs .
alleen de bloedvaten, zegt hij, zin niet ook de watervaten, zenuwen enz. in elke ontfleking betrokken P En waarom is dan de naaste oorzaak der ontfleking uitfluitend
aan die verhoogde werking der bloedvaten toe te fchrsjven, die op ziehzelven nog niet eens ontfleking maakt;
ii•a;i't in den zwangeren flaat zin de fagaderen in den
r.terus vcr'wrjd en in verhoogde werking, zonder dat dit
'werk
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v,=rfitrurg ontloken is ? — biet genoegen hebben wij insgelijks gelezen , wat er, bladz. 348-355 , van de beenentfceking gezegd wordt, te meer daar dit belangrijk leer.
fink door L n s s u s geheel daargelaten was. Ook het -ene ,
bladz. 358 ; over dc abcesfen per congestum gezegd wordt ,
is aller aandacht waardig; en de noot op gemelde bladz.,
welke eene korte fchets der leer van onzen beroemden
V It 0 L 1 K over dit onderwerp bevat , is van het uiterf'te
belang. Deze Hoogleeraar befchouwt deze abcesfen niet
als blootelijk door eene werktuigelijke verzakking gevormd, maar leert , op phyriiologifche gronden, dat het
ontfekingsproces, van het primitief in verettering overgegane deel uitgaande, zich al verder en verder mededeelt,
en in de aldus fecu2adair aangedane deden eene verettering doet geboren worden, gelijkfoortig aan die van het
oorfpronkelijk abces; tot dat eindelijk de aldus gevormde
vloei!fof, gedeeltelijk aan de wetten der zwaarte gehoor
zich eenen weg naar buiten baant. IIoe just-zamend,
en op ervaring gegrond dit denkbeeld is , zal ieder zaak
welke onbevooroordeeld hierover nadenkt, be--kundige,
vroeden ; terwijl immers , indien enkel werktuigelijke
verzakking de oorzaak der abcesfen per corgestizm ware,
elke fistuleuze opening, ten opzigte van den etterboezeen , naar beneden zou moeten gerigt zijn. Wat zou
voor het overige de reden zijn , dat de vlociFtof toch eindelijk in Gene bepaalde holte wordt opgehoopt , felhoon
zij op verre na nog de incest afhellende plaats van het
celleweeffel niet bereikt heeft ? -- Deze noot is bij ge
Bene zeer belangrijke bijdrage tot de heelkundige ziek -volg
Heer VA N E n P E C u M heeft aan de-tekund;
Heelkunde eenen werkelijken dienst bewezen , door dit
gevoelen van onzen Hoogleeraar meer algemeen te maken.
De overige aanmerkingen , als die over de vit, waar
gevoelens van R i C H E R n N .D en w n 1t n R o r-inde
kortelijk opgegeven worden, en hetgeen op bladz. 364--•
369 over de arthrocace aangehaald wordt, zijn in alle opzigten lezenswaardig. Aangenaam was liet ons , op ge
eer der befchrijviig van de arihrocace-ineldbaz.,
voor
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voor onzen bcrOetlldCf V A N D E R II A AR wedergeëischt
te zien , als die , blijkens erne aldaar aangehaalde plaats,
langen tijd vóór R ti s T, deze ziekte der beenhoofden
naar dezelfde inzigten befchrcven heeft.
Wij eindigen deze met den wensch , dát liet den Ver
aan tijd en lust niet ontbreken moge, om ons zoo-taler
fpoedig mogelijk met de verdere Stukken te verpligten;
ten flottc tevens aanmerkende, dat de taal zuiver , de fijt
prijzenswaardig, papier, druk en correctie in allen dcele
goed zijn , 't welk vooral in een werk, dat, zoo als het
voor ons liggende, als klasfiek moet befchouwd worden,
van Beene geringe waarde is.
De he/dhiífti^e bevrediging van Palembang, het aldaar
finds i 8i o vooraf gebersrde , Swwederleggíng van R A FP L E S én C 0 U It T, CI) voorlopige korte befchrijving
van Palembang, Banca , enz. lllet twee Kaarten van
dc Palembaragfche grodte Rivier. Te Rotterdam , bi
Arhón en Krap. ISae. In gr. Svo. Met twee Bijlil.-8-:
gen, is8 Bh f2-$-:
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it werk is vooral van belang, omdat het ons oo], een
verhaal mededeelt der vroegere gebeurtenisfen , op Palenhang voorgevallen. Immers , de latere zijn ons door de
an Gouvernementswege m edegedeelde berigren genoegzaam
helend geworden; maar wij konden dezelve naatlwelijks
genoegzaam verflaan , althans zekerlijk niet. beoordeelen,
zoo lang wij onze verfehillen niet de twee Sultans, die
beiden aanfpraak op de Kroon van Palembang maakten,
-vooral onze betrekkingen niet den laatst regenenden,
I1I AC El M J LTD BAD R A L D I It N, niet kenden. Hiervan wordt ons hier een vrij naauwkeurig verfalt gegeven,
na vooraf dc gelegenheid van Patembarg op het eiland
Sinatra (aan de Zuidoostkust) aan dc rivier Moefie te
hebben doen kennen. Wij zullen onzen lezer , zeer in het
kort, die betrekkingen zoeken open te leggen , en dan
die bedenkingen over dezelve maken, welke het eenerg
Ne-
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Nederlander voegt, onder Bene vrije en vaderlijke Regering, die begrijpt, dat een zedig onderzoek van het gedrag harer Ambtenaren haarzelve niet dan tot voordeel kan
ílrekl:en , niet terug te houden.
Palembang was langen tijd, gelijk meer Indifche Rij ken , onder de bei.±eruiing van onzen Staat, die zich met
het binnenlandfche beffuur niet bemoeide, maar zekere
vastgellelde voordeelen bedong voor den koophandel. Deze voordeelen beítonden te Palembang , behalve in meer
andere kostbare Indifclie waren, voornamelijk in het uit
naburige eiland Banca, hetwelk-muntedivah
den Sultan behoorde. Dein ISi i regerende Sultan ,M A C ItrI 0 U D B A D It A L D E E N, een ondernemend en woel
zich, terflond na het overgaan van Ba--ziekmanhd
tavia aan de Britten , van de Nederlandfche faktorij meester gemaakt , en de daartoe behoorende perfonen doen infchepen , kwanswijs naar Malacca, maar waarfchijnlyk
varen zij in zee de prooi van de roof- en moordzucht der
inboorlingen, vooral van den zoon des Sultans, r AT 0E , geworden. De Engelfchen namen daarover (als
zijnde de Nederlanders, na de overgave van Batavia,
.Britfche onderdanen geworden) wraak, door eene expedi;
tie naar Palembang, onder den Generaal Majoor c I Lr E s P i r: (April 1312), die den gevlugten MAC HMO u n
af-, en deszelfs broeder , A C I-i DIE DNA j M AL D I E N i
in zijne plaats tot Sultan aanPelde, tegen den afftand van
het tinrijke Banca met het nabijgelegene Billiton. Doch
de oude Sultan bleef zich nog in de binnenlanden opl3ouden, en belemmerde van daar zeer den, handel en den
toevoer naar Palembang. De Britfche Refident in die íla
maakte hiervan gebruik , onm den ouden Sultan weder te
herflellen , tegen Bene betaling van 400,000 piasters , waar
broeder op Banca zou geplaatst worden. (Ju -tegndcszlf
nij i$ r.) Doch de Enbelfche Regering op Batavïa wraakte dit cei•looze verdrag , en gaf aan A c H ai n n N A J DI A L
D I E N het beífuur terug; doch at A c x at o U D bleef
nu op Palembang in de oude Nederlandfehe faktorij ,
waartegen de Engelfchen een' versterkten post aap de
over-
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overzijde der rivier, naast het Koninklijk paleis, oprigtten , ( r4 Augustus 1 81 g.) Banca werd hun eigendom ,
en de tinmijnen kwamen onder een geheel nieuw beheer,
niet zonder tegen(lribbeling en feitelijkheden der inboor
-inge.
Na liet eeríle verdrag met de Brit/die Regering van den
jongeren broeder, had dezelve in de akte van affland des
eilánds Banca gezet, dat de groote en magtige Koning
an Engeland hem , zone kinderen en kleinkinderen, van
,geflacht tot ge/lacht, tot aan het einde der Eeuwen, vrij
en onafh4nkel jk gemaakt Radde. Dit flick was niet van
de Engel/die zijde geteekend , en zij fchijnen zich weinig
daarom bekommerd te hebben ; althans liet leggen van
Engel/die troepen in een' verflerkten post naast des Ko
paleis was een geweldig contrast met die onafhan--nigs
i:elijkheid tot aan het einde der Eeuwen! Doch naderhand
bedienden zij zich , op eerre listige wijze, van die uit
om het te doen voorkomen , alsof dé Neder-drukinge,
Nàtiè , na den afpand van Banc& in ruiling voor-land/the
Cochin, nu ook gehouden was door een verdrag, waarbij
hare oude Regten op Palembang vervallen waren. Immers, de Sultan had zijne onafhankelijkheid voor Banca
gekocht. Dus wilden de Engelfchen van Bancta dubbele
winst trekken ; vooreerst liet bekomén van Cochin met
den gewigtigen Afalabaarfchen peperhandel ; ten andere
de onafhankelijkheid van Palembang, dat wil zeggen (volgens de meerderheid hunner kapitalen en van hunnen invloed) de ríitíluiting der Nederlanders rift den handel aIdaar te hunnen behoeve. Doch de herllelde 1Vedhrland
fe/ic Regering liet deze nieuwe grotidilellingen van Staats
vooral, door den Oudbewindhcbber op ,lava,-regt,di
naderhand te Benkoelen op Sumatra , S T A rz F 0 R D R A FF L E S , waren aangedrongen , doch (men moet dit zeggin) nimmer door de Engel/die Regering erkend , vol
niet geleien, maar nam , onder' den Commisfaris-ítrek
!f UNTrNGHE, in Junij í8i8, weder bezit van hare
oude Regten te Palembang. Doch deze Corn misfaris ginverder. I Iij ontzette, niet bijbrengin; der redenen, waar-

-
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om hij de zwakheid des regerenden Sultans, in liet toelaten
van menfchenroof uit de naburige Staten, niet langer dul.
den kon , dezen van een gedeelte des bewinds , ja verdreef
hem zelfs uit zijn paleis. Hij gehoorzaamde, maar riep
de Engelfchen uit Bcnkoelen te hulp. Inderdaad zond
R A F F L E S een aantal manfchappen onder den Kapitein
S A L M ON D , die het nieuwe paleis des Sultans (de oude
Hollandfche faktorij) bezette , terwijl er een verdrag met
dezen gefloten werd. Het kwam echter tot geene dadelijkheden tusfchen de twee Natiën : de Nederlandfche niagt
verreweg de flerkíle zijnde, gaven de BritJche hulpben•
den van den jongen Sultan, en deze zelf, zich over. De
laatfte werd met zijn gezin naar Batavia gevoerd , en
MAC1HrMoUn sADR AL nrEN,dieoudevijandder
Nederlanders, op wien nog de verdenking van den moord
onzer landgenooten uit de oude faktorij kleefde , in het
gezag over Palembang herfleld, behoudens eene verandering van beduur ten behoeve der ingezetenen. Weldra
bleken hiervan de gevolgen. De oude Sultan , nog de.
zelfde als die in x81 x de Nederlanders had aangerand,
deed zulks op nieuw in t8í19 , ( 1a Junij.) Zij werden onverhoeds overvallen , moesten zwichten , hee Fort ontruimen , en naar Banca wijken. Van hier werd om hulp
naar Batavia gezonden; en reeds den 22 Augustus verfcheen eene fcheepsmagt met landingstroepen aan boord,
die eenen aanval op de Rivier beproefde , welke echter
mislukte. Het Iandvolk keerde toen naar Batavia 'terug;
maar het eskader bleef de Rivier van Palembang blokké.
ren. Zoo (tonden de zaken, toen de tweede uitrusting,
die in r8no door hevige regens ,en in het begin van 1821
door befinettelijke ziekten belemmerd was , in Mei van dat
jaar onder zeil ging. De uitslag is bekend. Aan den moed
en de volharding onzer troepen en het beleid der Officie
wordt in dit verflag volkomen regt gedaan. De oude-ren
Sultan werd naar Banda vervoerd; niet zijn broeder,
maar deszelfs oudffte zoon , werd tot het hooge bewind
verheven , als een leen van het Nederlandsche Gouvernement. Dus werd de bedoeling der partij van x A r r L. r, s
.aoi+KTESCn. 18a3. NO.
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volkonten verijdeld , en Palembang zelfs afhankelijker van
Nederland, dan immer te voren.
Dat handelsnijd, volkshaat en heerschzucht eenen It A FL E s en de zijnen bij dit geval bezielde, behoeft geen
betoog : hun ingewortelde afkeer tegen al , wat Neder
heet , is genoegzaam bekend. Maar , hebben ook ,-landsch
in deze reeks van ftaatkundige handelingen , de onzen
zich aan geene misfiagen fchuldig gemaakt ? Wij meenen
deze vraag ífellig te moeten beantwoorden. De afzetting
van A C H M E D N A J M AL DIEN en de verdrijving uit
zijn paleis komen ons voor, dat niet van willekeur zijn
vrij te pleiten. Deze Vorst toch , dien men gereedelijk
voor zachtaardig en goedhartig erkent, had zelf niets tegen de Nederland/che belangen misdreven , maar Hechts
niet genoegzaam eenige ongeregeldheden , door zijne gunf elingen of aanhoorigen gepleegd, beteugeld. Maar waar
zou het nu heen, als men alle Vorfen, die zich door
Hechte Ministers laten regeren, en daardoor in- en buitenslands veel kwaad ftichten, zoo maar dadelijk wilde afzetten? Wat al troonen zouden daardoor vacant worden!...
Dan, was die afzetting, onzes inziens, onbillijk, hoogst
on[taatkundig was gewis de herífelling van Neerlands
ouden vijand, D A D R AL DIEN, op den troon. Zijne
fchranderheid, vlugheid en andere bekwaamheden , gepaard met ontembare heerschzucht en verlangen naar onafhankelijkheid , moesten hem , in de beflaande betrekkingen van onze Regering tot Palembang ,juist als den minst
gefchikten perfoon tot deze hooge waardigheid doen voor
hier in het klein, alsof men in 1816-komen.Htwas
herfteld hadde , om de UlFrankrijk
N A P 0 L IC 0 N in
aan
dezen
misflap heeft men dan
tra's te breidelen. En
ook de mislukte poging der onzen in 1819 te wijten.
Gaarne doen wij intusfchen regt aan de bekwaamheden
zoo wel, als aan de bedoelingen van den Heer 1\I U NT I N G H E ; wij gelooven f echts , dat hij in de middelen
gedwaald heeft. Ons Rijk in Indik moet zich thans eveneer door Pirikte regtvaardigheid , billijkheid en menfchelijkheid onderfcheiden, als voorheen door ontzagwekkende

VAN PALEr1BANG.

363

;Ie raagt; want ,bij gebrek dezer laatf e , klmnen thans alicon die deugden ons bij den inlander doen beminnen, en
dus eene f±erkere mat , dan die der vrees, doen outttaan.
Doch het is ook zeer mogelijk, dat wij , te ver van het
tooncel der gebeurtenisfen verwij lerd , in het oogpunt
dwalen , waaruit wij dezelve befchouwden. Het voor
ons liggende boek is daartoe onze eenige gids. De Schrij.
ver van hetzelve heeft cie gaaf niet , zijne bedoeling klaar,
bevallig en aangenaam voor tc dragen. Zijne zinfi,eden
zijn snaar al te dikwijls proef en hard, en fomtijds fchijnt
hij, met toefpelingen op gebeurtenisfen, die hij allcén
.clhijnt te kennen , als 't ware met opzet duister. Zijn
vers voor liet flute is berijmd proza. Wij meenen in hein
den Vertaler van TUC RE Y te herkennen.
E

VERWINL WA SSENBE RG HII

Of: Dankrede van

Oratio Eucharistica etc.

openlijk uit
, nadat hij volle vijftig ja -gefproknd:9Juij
ren het Hoogleeraarsambt in de befehaafde Letteren bekleed had. Te Leeuwarden ,bij J. Proost. In gr. Svo. Met
E V. WA S S E N B E R G H,
1821

-

de 4anteekk. 55 Bl.

I s het aangenaam , in Benen Grijsaard , eene voortdurende

kracht van ligchaatn , gezonden geest, blijde opgeruimdheid ,
en een dankbaar gevoel aan te treffen voor genotene zegeningen en voorregten des levens , men zal zich , vertrouwen
wij , verlustigen niet daarvan bewijs te vinden in de aangekondigde Feestrede van den hoogbejaarden WAS S EN B ER G H.
Het is aanprijzing genoeg , dat zij den naam aan het hoofd
draagt van dezen Nestor der Geleerden, den laatften ongetwijfeld der kweekelingen uit de beroemde fchool van VALCK E N A ER, die nog leeft. Hem gebeurde het , de softe verjaring te mogen vieren van den dag, op welken hij den leer.
íloel beklimmen mogt, welleen die Aristarch der Griekfche
Letterkunde korten tijd te voren verwisfeld had met den aanzi.enlijker te Leiden. Binnen Leeuwarden , door den toenmaligen Rector der Latijnfche Scholen , H. j. A RN T ZEN I U S,
tot hooger onderwijs uitnemend voorbereid , genoot WA s5 E N B E R G H hetzelve te Franeker., onder geleide en begunfliging vooral van den reeds genoemden Hoogleeraar en den
Cce
des-
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desgelijks vermaarden J o H. S Cu R A DER , dien hij , ras van
de Akademie van Leiden naar Deventer, en kort daarna bij
de Vriefche Hoogefchool bevorderd, als zijnen Vriend en
Ambtgenoot tevens begroeten mogt, en behouden tot deszelfs
levenseinde. Met een fireelend genoegen , en het hoogfile
rept tevens , ziet onze grijze Redenaar terug op deze vorming en opgang zijner jeugd, en draagt hij roem op Leermeesters , wier naam in de gefchiedenis der oude Letterkunde
vereeuwigd is. Niet minder verblijdend en roemrijk voor
hem was het tijdvak zijner mannelijke jaren , wanneer hij
eenen H. BOSSCHA, J. A. NODELL, R. VAN OM &IEREN,
x. WAARDENBURG en S. WIJNGAARD, allen Priefhe
Jongelingen , uit zijne eigene leerfchool , met die van s C H R AD E R minzaam vereenigd, van tijd tot tijd zag optreden, begeerd en geplaatst worden tot nut der vaderlandfche jeugd.
In de vriendfchap van dezen, en in die van aanzienlijke zoo
wel als geletterde Mannen, deelde W A S S E N B E R G I-I eigen.
aardig; en verwekte het alzoo bij hem Bene treurige herinnering op den Feestdag, dat zij, gelijk mede zijne tijdgenooten,L. VAN SANTEN,TH.VAN KOTEN,JER.DE BOSCH,
J. VAL C RE N A E R en anderen, bevorens hein dierbaar, aan
de Maatl'chappij en hunne betrekkingen door eenen te vroegen
dood ontrukt werden. Maar hetgeen , zoo mogel: k , nog
dieper den grijzen Vaderlander tot in het harte griefde, was
het lot en de onverdiende vernedering , in de dagen der factiën der Vriefche Schole bejegend, en tot hiertoe maar ten
deele verbeterd. Althans het denkbeeld van haar geheel ver
val en ondergang verduwt de achtbare Spreker niet , wiens
vuur, op het einde als ontgloeid , hein daartegen, in den
toon van eersen s C 11 R A DE R, doet zeggen;

Hoc no/it, Frifzae decus et tutamen , ml U M A L D A,
,lut facrae quibus est credita cura Domus!
0lfitimus et R E x hoc, veterum hand oblitus 4vorum,
F R 1 S 0 N E s dici qui voluere , vetet !
4uguror ! Exoritur Pro/es, dignisfima Patrum ,
Quae veterenn Famam non periisfe feral.
In Fi•ifra Fuifii discant! Genius que locorum
Excitet antiquae laudis in ire vlam.
LLaetior ingeniis , ornandis zlrtibus apsis,
Hand alibi ridet fole fovenie, leges!
,

,

Lan.

ERATIO tLICt4ARISTICA.

365

Langer te vertoeven bij een werk van zoo kiemen omvang, en meer bijzonder voar Nederríuitfche Lezers , achten
wij min voegzaam. Beminnaars van de taal en bevallige zegswijze der Ouden zullen toch, ook zonder eenige uitnoodiging van onze zijde, de Feestrede van den Vriefchen Hoogleeraar met hunne aandacht verwaardigen. , En, wie zich
daartoe leent, zal zich aangenaam verrast vinden door eene
vrij uitvoerige bijlage van Janteekeningen, welke door den
arbeidzamen Grijsaard , deels ter bewaring van eigene vroe.
gere Dichtlukjes, deels tot vereering van bovengenoemde
Geleerden, inzonderheid beflemd werden; terwijl dezelve
tevens ter nadere toelichting dienen van zijne Dankrede.

Gedichten van A. N. V A N P E L L E C 0 M. Ifle Deel. Te Breda, bij W. van Bergen en Comp. In gr. 8vo. X, 123
Bl. f 2-53 -.
Er wordt, in het algemeen, een vruchtbare akkervereischt,
om uitneazende vruchten voort te brengen; maar zulk een
grond brengt ook vele vruchten voort , die daarom niet alle
van de eerlie foort zijn. Zoo gaat het ook met de dicht.
kunst, in onze dagen. En de Heer VAN P r r, LE c o in wil
zelf zijne voortbrengfelen onder de meesterhukken der eeuw
niet gerekend hebben. t Taarom hij , die met het nzediocr•ibus
esje poëtis zeker niet onbekend is , dan evenwel Benen bundel
verzen in liet licht geeft , fchijnt hij zoo precies niet te wil
zeggen. En wij eerbiedigen gaarne zijn geheim ; daar liet-len
aanzoek van vrienden, en vooral van den uitgever, zeil,
naar wij achten, een bevoegd regter over waarde of onwaarde, bij velen reeds genoeg zou zijn geweest. Wat wonder,
dat zij , in het onderhavige geval , ten minne bres gefclioten
hebben; waarna eenige nadere overweging de ganfche flerkte
van des Dichters nederigheid , mistrouwen in eigene_ kracht,
vrees voor Recenfenten, of hoe deze heilzame fchutswe,en,
zonder welke het land met kwade verzen, als zoo vete vijan.
den, overftroomd zou worden, al verder mogen heeren, ligt
overhoop wierp. De aangehaalde tekst van n OR A T 1 U S is
dan ook, als alle andere tekílen, onbepaald genoeg , om door
elk op zijne wijze verklaard , en meer of minder cunt grand
falls, d. i. zoo wat gevende en nemende , opgevat te worden : want hoe zou anders eenig Zanger , de iederigile foort
Cc3
van
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van menfchen, die befhaat, zoo als men uit hunne eigene betuigingen, in verzen vooral, menigmaal kan Iezen, — hoe zou
ooit iemand hunner het wagen , zijne heidebloemen, najaarsbladen en losfe Rukjes in het licht te geven? Neen, de nachtegaal heeft geen uitfluitend privilegie in het bosch , zoo min
als de hoogftijgende leeuwrik in de vlakte; ook het vinkje
mag mededoen, en in zekere mate doet ons zelfs al liet getjilp en gefluit der lieve, vrolijke diertjes genoegen. „ Als
elk maar zijne gedichten niet uitgeeft," zegt men welligt;
fed fua cum ibis domi legat." Nu ja, dat is ook zoo. Doch
alles met mate. En als een verflandig boekhandelaar zegt
„ Gij moest mij van uwe verzen laten uitgeven," mag de
Dichter dan ook niet, zoo omtrent als onze groote DE RU Y
T E It. , zeggen: waar de Meeren Staten hunne vloot wagen, daar waag ik mijn leven; vooral wanneer vrienden ver
-zekrn,
dat het werk zoo zwak niet is?
Om dan ter zake te komen, zoo betuigen wij opregt, dat
buitengewone, geheel oorfpronkelijke, het zij dan zetvloei•
jende en harmonieuze , of grootfiche en Route , hetwelk ons
den laatstgelezen Dichter, of zelfs zijn jongfle gedicht, een
tijdlang voor den eerflen en besten doet houden, ons nog
ooit zijnde voorgekomen , bij den IIeer V A N P E L L E C o M
niet gevonden te hebben. Integendeel verklaren wij van
oordeel te zijn, dat zijne verfchooningen, op grond dat hij
de lier Ilechts bij tusfchenpoozen behandelt, opregt en ge
zijn. De maat en het rijm doen hem gewis fomtijds-past
iets zeggen, dat hij anders zóó niet gezegd zou hebben; terwijl hij wederom ook de welluidendheid en gepastheid der
woordklanken wei eens aan den zin en de meening opoffert.
De kleire, zoogenaamd loste flukken behagen ons dan ook,
over het geheel, best. Doch, alvorens tot eenig bewijs, of
liever aanwijzing van dit een en ander, over te gaan, voegen wij er van harte bij , weinig middelmatigs , veel goeds ,
ja niet zelden franis , in den bundel gevonden , en denzelven
geheel met genoegen doorlezen te hebben.
dan mijnen Vriend A. ]j P E If, enz. Dit is zeker een der
franifle , meer of min uitgebreide flukken. Er kwam echter
eene herinnering bij ons op, bij het lezen van bladz. 5 en
6, die wij niet mogen verzwijgen; namelijk aan her versje
van Jufvrouw of Freule Dit LA N o Y , dat met den haak van
haar' baleiricn rok eindigt. De Iiarderwijkfche Hoogefchool
is
-
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is zeker op verre na zulk een verachtelijk ding giet; maar
groot en klein ontftaat toch flechts uit de vergelijking.
De Toekomst is ons voorgekomen min oorfpronkelijk en
treffend, meer dichtmatige inkleeding van . belangrijke,
ja, maar gewone, wijsgeerige gedachten te zijn. Of
deze inkleeding teffens de waarheid niet wel eens van het
(poor doe dwalen , althans de juiste grens overfchrijden ,
Het woord [makt, bi. 35, in
laten wij onbeflist.
deftigen , dichterlijken bijl , beviel ons niet, in dit verband :
--

Hij bidt; bij zweert een vast verblijf in 't vaderland,
Zoo flechts een golf zijn lijf behouden (makt op 't trand.
De Hervorming , Cantate , levert ons geene bijzondere í}of
tot aanmerkingen. Zij zal, door goede muzijk onderfleund ,
zeker veel ftichtelijk genoegen bij de uitvoering hebben opgeleverd, en is , ook om de zuivere gedachten , wel waardig
hier eene plaats te bekleeden.
Han mijnen Vriend A. F. GOUDRIAAN. Kort en rijk
van zin. Slechts die brokken long, uit rottende ingewanden,
door Neptunus waterwolf, aan Hollands leeuw ontfcheurd,
deden ons min gunfiig over 's Leeraars ontleedkundige bekwaamheden denken.
Bij de Graven mijner Kinderen. „Hier moet het hart (pre ken, en dat maakt welfprekend." Zoo dachten wij; en toeli
kon ons dit flukie niet regt behagen. Ja, mogelijk had de
Dichter het weggelaten, indien de [lof hem hetzelve niet dierbaar had gemaakt. Of zou het wel waar vernuft--wij (preken niet van gevoel — zijn , wanneer v A N P E L L E C 0 M,
rozegeur op het kerkhof vernemende, zich daarover eerst
verwondert, maar braks , het graf zijner kinderen ontdekkende , de oplosfing daarin vindt , dat deze roosjes geplukt en naar
beter' hof gebragt zijn , terwijl ftruik en bladeren hier rusten? Ook wordt hier en daar meer ftroefheid gevonden , dan
wij van hem gewoon zijn. Bij voorbeeld, deze (trippelende) regel: Schoon made en fe/won worm u thans knagen.
De Laster. Eene, uitvoerige, voorlezing. Dit is zeer
flout aangevat, vol van allerlei fieraden en hulpmiddelen,
welke de dichtkunst gewoon is te bezigen, bijna lyrisch;
maar, of 's mans adem dit heeft kunnen volhouden, of het
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voorgebragte overal eene fcherpe kritiek kan doorslaan, — wij
beproeven het liefst niet. Doch , waar de Eiroom tusfchenbei.
tien effener vloeit, daar zegt V A N P E L L E CON veel waart
en fchoons. Hoort flechts, hoe de Laster alles bekladt!
Laat Titius den godsdienst eeren:
Zijn godsvrucht is flechts huichlarij !
Dat Krito pronke , of praal ontbere
't Is gierigheid, of hovaardij !
Wie de armoe voeden wil of kleeden ,
Heeft zeker voor dien trek zijn' reden ... !
Zoo zuigt ook de angel van de (pin
Venijn uit de eigen bloemenkelken,
Waaruit de bijen honig melken ;
En beide (trekt het tot gewin.
Amine zoekt verboden minne,
Wijl zij met lint en bloemen pronkt!
Lucretia is een' boelinne,
Omdat haar oog zoo vriendlijk lonkt!
Aristus, — 't (laat in 't oog te lezen, -J3efleelt en plondert weeuw en weezen,
Wijl vlijtigheid zijn' koffers vult!
En dat Sinceer, bij zorg en zwoegen,
Verarmt, en rotfen fchijnt te ploegen,
Is onverltand en eigen fchuld ! -„ Van 't (poor verbasteren," klinkt niet wel, en de Laster
bij den Bomba vergeleken, voor ons gevoel ook niet.
De Zwaluwen, en vooral Huwelijksverjaardag, zijn een
paar regt lieve flukjes.
.1an elen Sourereinen horst bezit veel fraais, maar fcheen
ons toe, hoe erg het dan ook mag geweest zijn, fomtijds
toch wat al te flerk van het lijden onder N A P 0 LE ON te
(preken. Althans hadden wij (bl. 104) na den aanhef:
Ja , ouders ! 't waar' te min geleden,
Zoo gij liet kroost , door tt gevoed,
Het rnoordfchavot mogt zien betreden,
En ftervend wenden in hun bloed.
ver-
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verwacht , dat van het , inderdaad nog vreesfelijker,, gevaar
voor de zedelijkheid zou gefproken zijn; doch het Plot is:
Maar, ver van u, en onbegraven,
Moest hun gebeent' den troon nog Raven
Des Dwinglands , die hun moorder was!
Zoo lang er toch leven is, is er hoop, en althans de
meeste Gardes d'Ilonneur zijn teruggekomen.
Ontmoeting, in het luimige, is regt geestig , en bezit vele
aardige wendingen en invallen. Het huwelijk van zekeren
Prediker geeft de stof. Wie zou verwachten , dat de eene
Domine den ander' , bij zulk eene belangrijke gelegenheid ,
met grapjes aan boord zou komen ? Booze tijden! zal , vree.
zen wij , grootmoeder zeggen. Doch zij hoore ten mine
een paar coupletten. Neen, in haar' tijd waren de meisjes
ook zoo niet!
-

De meisjes, die keken zoo ftrak en zoo ftraf,
En hielden geen oog van den predikiloel af;
Men zuchtte, men fnikte, men kleurde of werd bleek,
Maar meer om den Domfine, dan om de preek.
Ter zijde den kanfel zat jeugdige Koos,
Een meisje, zoo frisch als een bloeijende roos,
Met boezem en armen, als mariner zoo wit,
(NB. IIoe weet de man dat? dan moet zij die immers bloot
gedragen hebben; ja tvel, grootje, foei!)
En lokken en oogen , zoo zwart als een git.
Klaar nu zal men zien , dat het alles maar gekfcheren is,
en dat er tooverij onder liep. Luister!
Toen zag ik het chelmpje, den zoon van Dioon,
In 't midden der kerk, op een koperen kroon;
Hij wette zijn pijltjen en fpande zijn' boog,
En draaijende mikt hij, en fchiet naar omhoog.
Mijn hemel ! hoe of hij liet wagen toch dorst?
De pijl vloog den Domirae vlak in de borst,
En hielp hem de herlens geheel van de í reek ,
En uit was het vuur en de kracht van zijn' preek!
Ccc

Na
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Na nag een paar aardige kleine Rukjes, volgt Dankbetuiging, waarin vernuft en losheid. Doch, hoe men wil en
magi kan vereenen in het doel , dat te treffen is, begrijpen

wij niet regt.
En nu vreezen wij, dat de Zucht inderdaad achteraan zal
komen, in welken v t PELLECOai zegt:
Neen! 'k zet geen' flap meer uit naar Pindus hooge toppen.
'k Beproef het klimmen niet: mijn' krachten zijn te kleen.
Ach ! mij is 'c niet gegund te leppen van de droppen,
Die fpringen uit de Hippocreen'.
Doch , hij zie onze aanmerkingen aan voor hetgeen zij
zijn, — voor de ronde taal van menfchen, die hem hoogachten,
maar de kunst nog hooger, en voor zijne eer zoo wel , als
bare bevordering , meenen te waken, wanneer zij het gebrek
bij veel meer goeds, toch niet over het hoofd zien.-kige,
De Heer VAN P E L L E C OM denkt niet te hoog van zichzelven , wanneer hij , bijzondere redenen daartoe vindende, een
bundeltje zijner gedichten in het licht geeft. En gaarne, gewis , zal het publiek zoodanige Rukjes , als van tijd tot tijd
nog uit zijne pen mogen vloeijeu, hier of elders blijven vin.
den en lezen. Dat geëerde publiek zelve verzoeken wij , bij
deze gelegenheid, toch niet op het afkeurende alleen in onze
beoordeeling te zien, noch over het geheel te veel waarde
aan onze uitfpraak te hechten , maar enkel te letten op hetgeen, het zij ten goede of ten kwade, door onze aanhalingen
en redeneringen bewezen is.
Den Aarts - Vader Jacob, en het Regent/chap van Tofep t ,
in Egipten, in Rijm gebracht: door A. DE J or G. Te Utrecht , bij J. C. Fluck. 1823. In gr. 8yo. 88 BI. f : - 16. :

VVij haasten ons , den Lezer bekend te maken met een ver-

H 0 0 G V L IE T'S dbraham den Aartsvader , gelijk
de Dichter zelf het wenscht befchouwd te hebben. Of nu
werkelijk HOOGVLIET, zoo als hij er zediglijk bijvoegt,
veel in verhevenheid (boven hem , wil hij zeker zeggen) uitmunt, moge de befcheiden Lezer zelf beoordeelen !
Op den Titel volgt een Versje van acht regels; — daarna
een Foorberigt; —nu een kunstftukje in vijf coupletten, elk
van tien regels, op de vijftig letteren : DEN , AARTS, VA

volg op

DER,
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DER, JACO 13, EN TIKT, REGENTS CHAP, VANJOZ KY,
IN, EGIPTE; — vervolgens eene Opdragt aan mijn Behuwd -Oom en deszelfs Huisvrouw, die deze eer enkel en
alleen verpligt zijn aan het zonderling geval, dat zij in Jaar,
en dag, juist evennaven ; ( het zijn oude luidjes van ruim
82 jaren;) — dan alweér een Poorberigt, in zes coupletten,
ieder van vier regels, met verzoek aan de Lezers , om dit
gedigt , met Bijbeltaall beladen , uit vriendfc/aap aan te
nemen; — nu krijgt men nog een keurig Lofgedicht van
C. V. STAM ; betuigende , hoe hij in Poëzij als kind
zich voor onzen Dichter buigt, omdat dit fink kenmerkt in
zijn aard doordenking in 't verftand , en vlugheid in den
geest; ik vind mijn Meester hier! wilt dus geen fouten zoeken; gedenkende ook met lof aan een ander handfchrift van
DE JONG, de Bundel der Afaren (!) ,dat ons, zoo wij hopen.
mede niet zal worden onthouden ; hitfende hem op nieuw met
fcherpen fpooren aai;, om, daar zijn vlugt nog niet is uitgevlogen, (terwijl men zich intusfchen in dit Bad in volle rui;nte baden kan) Is reis Nagejlac ht wat verder na te gaan ; en
verklarende, fchoon vol met hem voldaan, dat de Dichter dit
niet vermag te weigeren, omdat van hem, Wien veel heeft,
zal worden veelgenomen ; — en daarop volgt dan nu het werk
zelve, in zeven Yerdeelingen, elke derzelven voorafgegaan
van eene berijmde uitbreiding van dat gedeelte des cekstverhaals, in die verdeeling behandeld. Wij zullen, om plaats te
vinden voor eenige keurige Halen ter proeve uit dit rijk ge.
íloffeerd Gedicht, ons van alle aanwijzing der bijzondere
fchoonheden , die trouwens den Lezer van zelve in het oog
vallen , onthouden.
Ziehier al aanfionds den houten aanhef :

Als I S A A K A B RAMS Zoon was veertig Jaaren oud ,
En dat hij met zijn Nicht RE'BEKK A was getrouwd,
Zoo leeft Hij met Haar voort , tot aan de zestig Jaaren ,
Toen zij in enen dragt twee Zoonen kwam te baaren,
Maar leed veel pijn en fmart in haaren zwangren Raat,
Dus klaagt zij in den nood aan God haar toeverlaat ,
Met eenen bitren fmart en gaat dees woorden uiten,
0 God wil dit gewoel en deeze pijne fluiten,
En God heeft haar gezegt , al hoe zij kerend of klaagt ,
Dat dit haar niet verligt , wijl zij een tweeling draagt,
En dat zij met elkaar zig reeds als toe berijden,
Om
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Om in hun IlZanlijkheid zig van elkaar te fcheiden,
Zij fcheuren zig als los in uwen zwangren fchoot,
Maar houd in alles moed, ik zorg gij heb geen nood,
En geeft op alles acht daL: zult Gij 't zien gefchieden,
Als dat den mintien zal den meerderen gebieden,
Nu is de td vervuld en ziet R E B E Ic K A baard,
r,n al haar, pijn en finart en weedom is bedaard,
Twee Zooien vlug en fterk komt zij gelijk te biaren,
Maar ESA u d' eer(te was geheelijk ruig van haaren,
En JAC o s volgt daarna aan Es A U hiel gehegt ,
Als worftelend te zaam om 't eerst geboorte recht,
Gij vind dit mijn verhaal aan U reeds hier gegeeven,
In ns 05E s eerfie boek juist midden in befchreven.
JACOBS

reis naar LAB AN:

En I c o B die is toen na LABAN opgetoogen ,
En I S A A K zeegend hem en is met hem bewoogen,
En zegt bij zijn vertrek God geef u 's hemels douw,
En vettigheid der aard en zegen op u bouw.
Nu JA Co B gaat op reis en trekt uit Berfeba,
Zegt Moeder goedenagt, zeg Vader nu ik ga!
J

ACOBS

droom. De Godsitem :

Die roept hem toe en zegt , gij JA CO B I S A A K s Zoon,
I K ben tt Vadren God u (child en grooten loon ,
Gij en daar gij op legt 't is al door mij gefchapen ,
Ik fchenk u al dit land waarop gij legt te flapen,
En niet alleen dit land waarop u ligchaam rust,
Maar van de Noorderf'rand tot aan de Zuiderkust, (enz.)
Hier rees nu j A C 0 B op van 't ongemaklijk bed,
En heeft de koers toen voorts het Oosten ingezet.
Bij LAB A N aangekomen:
Die heeft na zijnen komst en wel(tand eerst vernoomen,
En hoe of Vader voer, of Moeder was gezond ,
En hoe het met het Vee en met den Bouw al stond ,
Hij zegt gij kunt bij mij een Maand lang wel lofeeren,
Gij zijt mijn Zusters Zoon, gij hoeft niets ce verteeren.
RACHELS

dood:
Ach
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Ach zegt hij R A CH EL ach ! he eft U de fpraak begeven,
Die zoo veel liefdetaal en raad mij gaf in 't leven ,
Hij leid haar in het Graf, en digt bij Bethlehem,1
En fehe'd zoo van haar af, met een beweende Item,
Hier leid mijn B. A C 11E L nu , 'k kan nu niet met haar praaien,
Zet daar een teken bij en moet haar zoo verlaaten.
ISAAKs

dood:

En I S A A K die was oud, en al zijn leeden beven,
En zijne levenskracht, begint hem te begeven.
En is A ii it die ilervd, hij leid zijn hoofd ter neer,
En blaasd den adem uit en ISA A K is niet meer.
POT I P H A R S huisvrouw..... Maar neen! dit voorval is
door den Dichter zoo kiesch , en tevens zoo uitvoerig behandeld , dat wij ons moeten vergenoegen met deze aanflipping, als van eene der keurigst bewerkte plaatfen; b. v.

Zij riep toen overluid! ach buuren ítaat mij bij!
o s E PH in de gevangenis:
Ilij die op God betrouwd, het gaat dan hoe het gaat;
Hij word toch eens gered, het zij dan vroeg of laat.
Zoo gaat het J OSE Pil ook , want door zijn goede dagden ,
Word hij van den Cipier, met gunften overladen.
Hij word als Baas in Huis, van den Cipier bemind;
Wlaar dat hem meer verheugd, hij is JE II OVA'S vrind.
In hoogheid :
En P II A R o nam zijn Ring , en flak z' aan Jos E P u s hand,
Ten teken dat hij was , ais Heerfcher in het Land.
En deed om zijnen Hals, een groote Goude Keten,
En is in 's Konings Koets, in nommer twee (*) gezeten,
Met fijne kleeren aan , en rijd zoo door het Land,
Een ieder knield voor hem, een ieder kust zijn hand.
De hongersnood:
En Vader JACOB had van goederhand vernoomen
Dat men bij P H A R A o, nog Koorn kon bekomen,
Toen
(*) Een vitter zeer te onpas kwam hier onze flichting Horen. „ Had de
„ Heer n % Jo N o," vroeg hij, „ ten tijde van p it A. A o en aan diaes hof
y geleefd, welk nommer, dunkt n, had men lent aaa;ewezen:"
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Toen zeid hij tot zijn Zoons! wat ziet gij op elkaar?
En klaagt van hongersnood, den eenen aan den aar,
Gaat na Egiptenland, en gaat daar Koorn halen ,
En neem genoegzaam geld, dat gij het kunt betalen,
Nu gaan tien zijner Zoons, met Ezels op een pad.
De broeders bij JOSEPHS
Nu fpreekt hen Jos E P H aan! wel wat zoekt gij bierlieden?
Met Benen forfchen ilem ! komt gij het Land befpieden :
Waar komt gij zoo van daan? mij dunkt gij komt al wijd:
Ja 'k zie 't aan U gewaad ? dat gij Verfpieders zijt.
Waar 't Land meest is ontbloot , en 't laagtien is van Wallen,
Om 't naderhand met raagt, en list te overvallen.
Neen zeide zij mijn Heer! Verfpieders zijn wij niet,
Maar 't is uit hongersnood , alleenig maar gefchied ;
Wij bidden U om Graan, bij U te mogen halen,
Wij hebben geld bij ons , wij willen U betalen,
Wij allen zijnen Broers: en Zoons van eenei Man;
En op ons eerlijkheid, daar kunt gij vast op an.
En j os EC a hond er bij, en boord' dees reden aan:
En was door dit verhaal , inwendig aangedaan,
Hij keerd zichzelven om , met tranen in zijn oogen ,
Om die als in 't geheim, in ftilten aftedrogen.
zij hadden 't niet gemerkt , dat 't j os E P n kon verflaan ,
Want Jos E P is had een Tolk, die bragt hem alles aan.
J

ACOBS

toorn , bij hunne terugkomst :

En J A CO B is misnoegd , en was geheel met nijd ,
En zegt het is U fchuld, waarom dit toch gezeid,
had gij alleen gezegd: dat ik U had geboden,
Gij had niet met die praat, bij dezen Heer van noden.
Wat fcheeld dat dezen Heer, wie uwe Ouders zijn,
Hij is toch ver van hier, hij is toch ver van mijn.
En JACOB zet in 't eind : zoo 't dan niet anders kan ,
Zoo ga met BENJAMIN! en neemt de reis maar an.
En daar gij heden mij , dan allen gaat verlaten,
Neem dan het best gewasch , van hier mee in U Vaten,
Neem Balfem op U reis, en ook een weinig honing ,
En Meier en Speferij , bezorgd die aan zijn woning
En Noten, Tarpentijn , en ook een deel Amandelen;
In hopen dat hij U, als vrienden zal behandelen.
Het gastmaal bij Jos

£PIM

:
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De Maaltijd is gereed, en hij belast te eeten,
Is toen in dit vertrek , alleenig neer gezeten,
Aan een aparte disch , die daar alleenig ilond,
In 't zelfde vertrek, daar hij zich toen bevond,
En is met al zijn Broers, in een vertrek gezeeten.
En I OS ti' H neemt de fpijs, waarbij hij is gezeeten,
En geeft die aan zijn Broers, dat die daar ook van eeten.
Aan tien van zijne Broers , gaf hij een enkel deel ,
Maar B E N j Ami N die kreeg tot vijfmaal toe zoo veel,
En bij dat vriendemaal , wierd deftig bij gedronken,
En j o $ E B x en zijn Broers , die raakten al befchonken.
De beker in den zak van B E N J A MI N gevonden:
-Veen zeide jo s E x neen ! gij alle gij zijt vrij
Maar BENJAMIN U Broer, die blijft alleen bij mij.
Den Beker is bij hem , en in zijn Zak gevonden ,
Dus blijft hij hier als Slaaf, en gij word weggezonden,
Want BEN JA M I N U Broer, die hou ik voor een dief,
Maar dagt hij in zijn hart: och neen! ik heb hem lief.
Na de herkenning, ook aan r rt A R A o berigt, zegt deze,
regt vorftelijk:
--- Brengt U Vader mee, met al zijn Eigendommen;
Ilij mag zoo lang hij leeft, hier in Egipten komen,
En al mijn beste fpijs, die fchenk ik hem om niet,
Ik ben van harten blij , als gij U Vader ziet.
Gij zeid toch nevens mij ! om alles te gebieden,
En 't geen dat gij gebied , dat moet ter(tond gefchieden,
Neemt in Egiptenland een aantal Wagens aan ;
Dat die met uwe Broers , na Canan medegaan,
En zegt U Vader aan: dat hij zich gaat bereiden:
Om met zijn Haaf en Vee, van Canaan te fcheiden.
En dat gij Wagens zend, waarop men alles fmijd ,
En om dat Vrouw en Kind , geen ongemak en leid.
Dat ook den ouden Man, geen ongemak zou leiden,
Kan hij met zijn Gevolg, op deze Wagens rijden.
En zegt U Vader aan: alleen op last van mijn!
Gij kunt U leven lang, hier allen bij mijn zijn.
,

Zijn Broeders trokken op, met eenen groote Schaar,
En maken het geval, aan JA C O B openbaar,
Zij
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Zij roepen Vaderlief! ó j o 5E? tI ! is in 't keven,
Hij heeft ons al dat goed , en Wagens mee gegeven.
En SIMON is ooit hier, en hier is BENJAMIN!
't Is alles na U wensch , 't gaat alles na ons zin.
JACOB

bij JosEPn:

(en - twintig Jaarera,
Ach! zegt hij S [J 09E P H namelijk) dat is 't eerst, in twee.
Dat ik U weer mag zien, hoe is het U gegaan,
Wat was ik op die tijd, niet bitter aangedaan.
JAcoB bij PIIARAo ingeleid:

(droom en s
Wel zegt hij [P tI A R A 0j ouden Man? had gij wel kunnen
Dat gij hier aan mijn Hof: door J os E P H zoude koomen,
Dat J o s E P H uwen Zoon, hier zoo veel gunst genoot.
Neen zei den ouden Man : ik dagt hij was lang dood.
Maar zeg mij oude Man , mag ik U nu eens vragen ?
U leeftijd fchijnt voorbij , hoe oud zijt gij van dagen?
Ja zeide JACOB! ja! mijn dagen vliegen heen, (enz.)
JACOns dood:

Hierna wierd J A c o B ziek , en liet aan J OSE PH zeggen?
Dat hij zich krank bevond , en bleef te bedde leggen,
En dat het wel kon zijn ! dat hij dees aard verliet.
Hij legt zijn hoofd ter neer, en zegt hun al genagt:
En rekt zijn beenen uit, zijn leeftijd is volbragt,
Die hondert veertig was, en zeven Jaar daar neven.
jos

P it

s dood , en befluit van het dichtwerk:

IIij zegt tot zijnen Broers, ik zal niet lang meer Ieven,
Ik ga mij nu geheel, tot mijnen God begeven,
'k Verlaat mijn braave Vorst! mijn P x AR o die mij mind,
'k Verlaat het ganfche Hof! en ook mijn besten vrind.
Ik zeg U al: vaart wel! mijn Broers en al mijn kinderen,
Niets kan mij op mijn weg , cot mijnen God meer hinderen
Ik flap gerustig voort, van 't een , na 't ander I Iof,
Ik ga tot mijnen God! ik leg het leven of.
Hij beeft nog voor zijn dood , zijn Broeders laten zweeren !
Dat in Egiptenland, 't gebeent' niet zou verteeren
Dus is 't : dat zijn gebeent', is uit Egiptenland,
Na I{anaiin gebiagt , en dat door m o s a s hand.
-

Toi:
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Ten mint en at o SE s heeft , daar orders toe gegeven ,
Geen in zijn tweede Boek , V. X 0 D e s staat befchreven ,
In 't negentiende vers, van het dertiende deel ,
Daar vind gij dat verhaal, zeer kort in zijn geheel.
't

Wij vertrouwen, dat de Lezer, erkentelijk voor het genoien vermaak, zich nu wel voldoende zal genoopt vinden,,
om zich dit meestertluk van oorfpronkelijke Nederlandf Ire
poézi5 aan te fchal#en. -- Wij moeten nog, ten befuite ,
melding maken van eeoc lijst der hrukfouten, die de kleinfre
letter - feilen zoo naauwkeurig aanilipt, dat reeds gedachte
vitter (maar vitters, weet men, knagen het gretigst aan de
fchooníle Ièttervrucht) ons vroeg, of hief niet de mug werd
uitgezegen ,
.ganfche kemels met huid en haar doorgezwolgen? Ja, hij dreef zijne bedilzucht nog verder; bewe,
rende , dat de Heer n z J o N G ééne belangrijke drukfout had
toorbijgezien, loopénde.van bladz. i tot 88!

en

verveling; of Gefchiedenis van den Graaf. V A N G L E N tx o R r. Naar het Engelsch van Mistris a D C E w o n T H.
Te Groningen, bij W. Wouters. In gr. 8 vo. 341 Ill. f 2 r 6
-

' ij hebben hier de gefchiedenis van eenen Graaf, die geel'
Graaf was , en echter eindelijk nog, en met regt, Graaf
werd; en van eenen Smid, diegeen Smid, maar. Graaf was,
en eindelijk wederom, Smid werd. Dit is avontuurlijk genoeg,
en droeg zich op volgende wijze toe:
Zeker armoedig. vrouwtje werd zoogminne van den jongers
Graaf VAN G L E N T H O R N, een ,zwak, kind , welks dood zij
fpoedig te gemoet zag , en daarom tegen haar eigen, zoontje,
om dat regt gelukkig te maken , verwisfelde. Het Graafje
bleef echter in het leven , en werd Smid ; en liet kind van
bet moedertje werd Graaf , en leefde in, weelde en overdaad.
Eindelijk , eis al door, een zonderling toeval klapte het moedertje aan baren zoon , den gewaanden Graaf; en deze flood
nu kasteel en. Graaffchap aan den regten eigenaar af. De Smid
werd intusfchen Graaf; dan , de voormalige Graaf werd geert
Smid, maar Student,. Advocaat enz. T en huwde met de naas.
te bloedverwannte, die aanfpraak op de goederen had, zoo
de tegenwoordige Heer Graaf zonder mannelijke fpruit.flierf,
Inmiddels ontvangt de Heer Advocaat berigt van den tegen.
woordigen Graaf, dat zijn dronken zoon het kasteel had in
ZoaKnascw. 1823. No. g. I) d den

s
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den brand geholpen , en dat hij zelf , zoo lang hij Graaf was
geweest, niets genoten had , dan verveling en ongeluk. hij
stond dus alles aan den echtgenoot van de toch eindelijk ge
vrijwillig af, en was zeer blijde, dat hij nu zijne-regtid
finidfe weder betrekken zou.
Ziet daar het avontuur, dat den lezer zonder verveling bezig houdt, en, gelijk de titel reeds zegt , de verveling in
een waarfchuwend voorbeeld teekenr, De gewaande Graaf,
die eigenlijk niets geleerd had , dan eten en drinken enz. ,
had zich doodelijk verveeld; maar, door den nood gedrongen , had hij zich aan een werkzaam , nuttig leven gewend
zoodat hij , wederom Graaf wordende , gelukkig genieten kon,
En den echten Graaf, voormaals Smid, ging liet even zoo:
toen hij Graaf werd, was de aan werkzaamheid gewone man
uit zijnen kring gerukt, werd liederlijk, der vervelinge aan
diep ongelukkig. — Men voelt dus,-houdentrpij,
dat de hier bedoelde les gewigtig is.
Wij voor ons hebben gelukkig geen denkbeeld van zulk
eene volllrekc dwaze , volkomen vervelende leefwijze, als:
waartoe de gewaand 8 Graaf werd opgevoed, en die waar.
fchijnlijk alleen in de meest verhevene handen nog enkele
voorbeelden vindt; en even weinig kunnen wij zulk eene algeheele ontaarding door goederen en rang van eenen voor
braven en werkzamen man ons als mogelijk voorflellen,-mals
en rangfchikken dezelve ook alleen bij den ons onbekendetr
allerlaagflen trap van befchaving der menschheid. Daarom
moeten wij het dan ook opregt zeggen , dat andere gefchriften van Mistrifs E D GE WO R T Ii ons meer hebben bevallen,.
dan het voorhandene. Met dat al erkennen wij , dat , bij al
liet overdrevene, deze roman evenwel voor vele jonge lieden
en mannen eerie goede waarfchuwing is.
Eigenaardig is, aan het hoofd van her eerfte Hoofdituk,
de herinnering aait eene plaats ui: T H I E B A U L D, Gedenk (chr//ten van FREDERIII DEN GROOTEN: „ Wat doet
,,gij te Potsdam? vroeg ik Prins WILLEM eens. Mijnheer,
„ antwoordde hij , wij brengen er onzen tijd door niet do ver„ buiging van hetzelfde werkwoord: Ik verveel mij, gij ver„ veelt u , hij verveelt zich ; wij vervelen ons, gijl. verveelt
„ n, zij vervelen zich; ik verveelde mij ; ik zal mij verve
y, len, enz,"
,

,
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dipophthegmen , of Gouden Spreuken van r I E TE R C OR N ELISZOON ROOFT. Uitgegeven door P. G. WITSEN
GE Y S $ EEK. Te dmfierdarn , bij G. Portielje. l822. In
gr. 8vo. 99 Bl. f: -18
A ; eeds de naam van onzen no o F T doet deze onderneming
an den uitgever goedkeuring vinden ; het enkel doorbladeren
dezer verzameling bevestigt het goed gevoelen, en de voorrede, waar de lof, aan Onzen HO OFT zoo ruim en op den
duur door de meesthévoegden gegeven, gepast wordt aangevoerti , laat geenen twijfel over, of deze verzameling zal onzen landgenooten welkom zijn. Eene vernieuwde uitgave,
zoo als van andere van 's mans werken , is wel van zijn'
t-I E N It I K DEN G R o 0 TE N niet vooruit te zien, daar dit
Werk voor den Hollander het minst belangrijke is. Aan den
voet der 57 eerfle bidzijden van dat werk heeft hij intus.
fchen deze voortreffelijke kernfpreuken , als glosfen of aan
geplaatst. W IT s E N GE Y S B EE K geeft dezelve-teknig,
hier nu afzonderlijk uit, en wel in dezelfde orde, en in een
gelijk getal afdeelingen geflitst; De oorfpronkelijke gedaante
en fpelling is behouden; hier en daar is eene kleine toelic1iting bij een verouderd woord of uitdrukking gevoegd. Wij
geven de volgende proeven:
„ Groote toekoomften zijn zelden zonder eunjer (*) voor
fpel."
() akelig, ijs/dijk.
Oorber (') ende*. liehtdoenlijkheidt bewegen zeer tot onn derwindt."
(*) voordeel.
„ Lof (rekt betaling by vuidigen (*) ende vroomen. Een
vorst, die deze munt niet weet te doen gaan, komt hou,, pen gelds te kort."
(`) ondeugenden.
;, Gerucht mompt (*) een meenighte."
(*) misleidt.
„ Als 't volk begint, het gaat er meé door," enz. enz.
De getuigenis van den Heer SC H E L T E MA over deze
Spreuken (in zijne Redevoering over de Brieven van P. C.
HOOFT) is: „ Geene bladzijde zal men uitlezen, of een
„ ieder heeft in de tijden, die wij beleefd hebben, de bevestiging van deze uitfpraken proefondervindelijk gezien."
En dit is aanbeveling genoeg.
Dd2
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De bange Kinderen verbetérd: Eene leerZause Gefehiedenis
voor de Jeugd. Door A. A N TO INE . Te Deventer, bij
A. J. van dén Sigtenhorst. In * i_sno. i56 El. f : - ii .:
Men geve dit aàngetíáme boekje in iedere kinderbibliotheek
gerust eene plaats. Het is misfchien thans wel minder behoefte dan in vroegere jaren; maar men heeft weinig in de
nog tegenwoordige, ook jonge wereld omgezien, zoo men het
geheel onnuttig houdt; en, als iedereen opregt eens fprak,
gelooven wij dat nu .00k nog vele mannen en vrouwen
van doorzi'gt en kunde, even n1s L 0 C K K, bekennen zouden , dat zij , met al hunne wijsbegeerte , zekeren bijgeloovigen angst voor fpoken en fchrikbeelden. niet volkomen te boven zijn. Dat men dan vooral de jeugd vroeg tegen zoodanig eerie dwaasheid wapene ! Dit boekje is daartoe zeer gefchikr. Het brengt eene familie ter woning bijeen op een
zoogenaamd toover- of fpookkasteel ; en de kleine voorvallen
aldaar, welke aanleiding geven tot vele verhalen,, waarin
zich alles natuurlijk oplost, houden gewis de aandacht der
kinderen bezig , en doen hen, van kindsbeen af, met bijgeloof en vrees voor fpookverfehijningen , fpotteil. Het boekje
is in den goeden kindertoon en wel geffhreven.

Lettertuintje voor de vlijtige Jeugd. Il?et fraaije Plaatjes.
Te Imflerdami bij J. P. Wijsmuller en Zoon. In t2mo.
II2

BI. f

De plaatjes mogen fraai zijn,, (zij zijn dit zeker in vergelijking) maar het boekje is slecht. De bedoeling, van hetgeen ter lezing gegeven wordt, moge goed zijn,, maar de
inhoud is van weinig beteekenis: De versjes hebben geene
de minfle waarde ; zij zijn waarlijk niet, veel meer. dan rijroe.
Thrij. De {lukjes in proza zijn veel minder nog. Dezelve zijn
vol fpel- en taalfouten , en wij troffen gedurig volzinnen
aan, waarin men floc noch zin vinden zal. De vlijtige jeugd
Isloer alzoo in dit tuintje geen vermaak zoeken.

BOEKBESCHOUWING.
Disquifitio de tribus primaries orationurn facrarum habendaruni generibus. Auctore j. o. H. S A N D B R r N K i
Litt. hum. et Theol. Cand. in Acad. Rheno- Traject.
1823. $vo. io6 pp.
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it flukje behoort tot de Jaarboeken der TJtrechtfche
Hoogefchool, als zijnde eene aldaar bekroonde Prijsverhandeling. Daar het Ons , echter, afzonderlijk ter recenfic is toegezonden , willen wij des te liever van hetzelve
de verlangde aankondiging geven , daar en het onderwerp
zeer belangrijk, en de behandeling , vooral voor een' jon
vraag was-gelin,arofwdst.Devgl
daze: Daar zij verkeerd handelen , die in de kerkelijke

redevoeringen de verklaring der gewade Schriften geheel
'verzuimen, en er , echter, meer dan ééne weze is, om
die Schriften aan te wenden, zoodat MM of zich voorna^22eljk met ede uitlegging bezig houde, of uitvoerig dat
gedeelte der Christelijke leer ontvouwe, hetwelk neen nit
den, 't .aij flechts voorgelezenen, 't zij kortelijk opgehelderden, tekst haalt, of eindelijk eene derde (dort an beh ondelen ver/deze, be flaande in Gene vermenging van die twee
Poorten : zoo wordt gevraagd, vat in elke dier wijzen vare
prediken het best te keuren , en in het doen eenex keuze vooral
te betrachten z ij? — Belangrijke vraag voorwaar, doch moei

voor een' jongeling, te beantwoorden, en in dit-jelik,
ftuk, echter, zóó beantwoord, dat een kundig en door
langdurige ondervinding geoefend Leeraar met hetielve
zeer veel lof zou verdiend hebben. Er was, gelijk ons
uit de Akademilche Jaarboeken, die wij gelegenheid hadden om in te zien, gebleken is, nog één antwoord bij
de Godgeleerde Faculteit op de voorgeftelde prijsvraag
ingekomen , hetwelk den uitgeloofden eereprijs ook niet
onwaardig werd gekeurd; dan , het eerstgemelde ftuk
werd geoordeeld uit te munten , zoo weI in (rijt , als in
BOLKBESCII. 1823. NO. IQ.
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het aantal van gepaste voorbeelden en gctuigenisfen. De
Schrijver van liet tweede antwoord werd dus eener eervolle meldinge waardig geoordeeld, indien hij zijn' naam
wilde openbaren, en bleek, dien ten gevolge, te zijn
c. S TE E N H 0 F F, Candida.at in de Godgeleerdheid aan
dezelfde IIoogefchool.
Wat nu het bekroonde ftuk betreft: ons beflek gedoogt
niet, eene uitvoerige opgaaf van hetzelve te leveren. Wij
zullen dus , kortelijk , den gang der Verhandelinge opgeven.
Vooraf, dan, gaat eene Inleiding, waarin over liet moei
-jeliknhtgwvaeprcdik.mbt,of
en den tekst der leerredenen, over den oorfprong en de
reden van het gebruik der tekften gehandeld, en eindelijk
een kort overzigt gegeven wordt van de verfchillcnde
predikwijzen , federt den tijd der Apostelen tot op onze
dagen. Deze twee laatíle afdeelingen zijn bijzonder van
belang. De oorfprong van tekften te gebruiken wordt,
gefchiedkundig, gehaald uit hetgeen in de Synagogen der
Joden reeds van ouds gebruikelijk was , oni een gedeelte
der 11. S. voor te lezen , hetwelk vervolgens ten nutte
der toehoorders werd verklaard. Ook heeft ons bijzonder
bevallen het laatstgenoemde kort overzit, waarin, zeer
beknopt en oordeelkundig, eene gefchiedenis wordt gevonden der preekmethode.
IIet ftuk zelf wordt , natuurlijk, in twee idoofddeelen
gesplitst, overeenkomilig de voorgeftelde vraag. In het
eer{Ie worden de drie voornaarnfte predikwijzen , ieder afzonderlijk , ontwikkeld , zoodat de lezer een volledig en
naauwkeuri ; denkbeeld van dezelve bekome. In het tweede en, overeenkomftig den aard der zaak , uitvoerig[Ie
gedeelte wordt gehandeld over hetgeen in elke dier drie
preekmethoden het best te keuren , en in het doen eener
keuze vooral te betrachten zij. Dit Hoo fddeel wordt gefplitst in vier onderdeelen. In de drie eerfile derzelven
wordt, onpartijdig , het goede , het nuttige , het voortreffelijke van elke der drie preekmethoden overwogen en
behoorlijk geflaafd; waarna , ten vierde, datgene wordt

voor-
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voorgedragen, wat men bovenal in het oog moet horden
bij liet doen eener keuze. Hieromtrent worden de twee
volgende regelen voorgedragen , die des Schrijvers verfland en oordeel eer aandoen , en die hoofdzakelijk hierop
uitkomen :, i. men wachte zich voor het misbruik, hetwelk fommige predikers van hunne preekmethode gemaakt
hebben ; 2. men lette vooral en altijd op hetgeen het predikambt vordert , op den toeland der tijden en den aard
der toehoorders, op den inhoud en liet onderfcheid der
tek(len, en op zijne eigene verflandsvermogers. Deze
regel is bijzonder keurig bewerkt en ontvouwd. Over het
geheel is de Verhandeling in eene geleidelijke orde bewerkt, en draagt de zigtbaarl're kenmerken van verfland ,
oordeel en kundigheid. De Schrijver, die tot zinfpreuk
genomen heeft de woorden van Paulus : Beproeft alle dingen en behoudt het goede , heeft deze fchoone les van den
grooten Apostel overal gevolgd. Wij wenfchen hem ge
deze zijne jeugdige en welgeflaagde proeve, en-lukmet
kunnen niets dan goeds en voortreffclijks van hem ver
hij de Akademie verlaat , zich-trouwen,disvó
zoo wèl berekend betoont tot den belangrijken post van
Christenleeraar.

Uren aan den Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch
naar den derden verbeterden Druk, door J. M. L.
R 0 L L, Evangelisch Luthersch Predikant te .f m lerdam. IIIde tot 1 IIIfle Deel. Te !interdam, bij ten
Brink en de Vries. I82o--1822. In gr. 8vo. Te zamen 2141 Bl. f 19-4-:
r € ij hebben de twee eerfile deelen van dit voortrelfe.
lijk godsdienilig huisboek kort na derzelver uitgave in
onze taal aangekondigd , en bij die gelegenheid een uit
verflag gegeven van het ontfcaan des oorfpronke.-voerig
lijken werks , alsmede van deszelfs inhoud , doel en lirekkin- , en van de wijze , waarop de vertaling is ondernomen en bewerkt. Bij het vermelden van de voortzetting
Eca
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dezer vertaling meerun wij dus niet cane verwijzing op
dat verfla; te kunnen volílaan,en niet de mededceling van
onze gedachten over den inhoud der bovenliaande doelen.
Dc zes eerfle doelen der vertaling bevatten de vier eer
4lijlke, of de eerfee van de vijf af-íievanhtorfpl.
deel iii gen , waarin het geheel is gefpïitst , en vormen dus ,
te zamen genomen , liet volkomen op zichzelve flaande
godsdienflig huisbock voor een christelijk gezin. De tweede afdeeling, aan godsdient'tigc overdenkingen voor jeugdige lezers toegewijd , is in het 7de en 8ftc deel der
vertaling vervat; terwijl elke der drie volgende afdeelingen in twee doelen zal begrepen zijn , en het ganfche werk
dus uit veertien dealen zal beftaan. Wij zouden eenige
bladzijden moeten vullen, zoo wij Hechts de opfchriften
van de onderfcheidene overdenkingen wilden opgeven,
welke wij hier ontmoeten, en laten liet daarom bij de
verklaring berusten , dat men ook hier allerwegen denzelfden rijkdom van zaken , dezelfde heldere ontwikkeling
van denkbeelden , denzelfden zedelijken en godsdieniligen
geest, dezelfde fchoone omkleeding, en dezelfde welfprekende en indringende taal aantreft , welke de beide eerfle
doelen zoo voordeelig onderfcheiden. Schoon de onder
geenszins naar eenen fysthematifchen voren zijn be--werpn
werkt, en men geenerlei verband of orde van opvolging
en rangfchikking in dezelve vindt , ja de meest verfchillende overdenkingen vaak naast elkander geplaatst zijn ;
men moet nogtans erkennen, dat men bezwaarlijk onder
kan opnoemen , in den bepaalden kring van een-werpn
christelijk huisgezin vallende , welke hier niet gevonden
worden. Bij dezen rijkdom van zaken heeft de wijze van
behandeling echter dit onaangename , dat de lezer wel
eens van het eene onderwerp tot een geheel ongelijkfoortig moet overgaan, waardoor het hem moeijelijk valt,
zijne aandacht voor alle ftoornis te bewaren. De Schrijver fchijnt dit wezenlijk gebrek in zijn werk ook zelf gevoeld te hebben , daar bij in de latere uitgaven van lietzelve, b. v. in de zevende, cane geheel andere en ongetwijfeld betere rang chikking in de onderwerpen heeft
ge-

AP N DEN GODSDIENST

GEWIJD .

^íis

gebragt. Dit gebrekkige was in de FIollandfclie vertaling
van de eerlto afdeeling , of in de zes eerfte deelen , niet
te verhelpen ; doch wij zien met genoegen , dat de Beres.
Vertaler, bij de overbrenging van het 7de en 311e deel, of
Van de tweede afdeeling, zich van die verbeterde uitgave
bediend heeft.
Eene andere aanmerking, die wij, bij de vermenigvu 1diging der deelen van dit werk , meermalen door de lezers
hebben hooren maken , betreft de vele herhalingen , wel
daarin voorkomen. Voorzeker kan men het gegronde-ke
van deze bedenking niet ontkennen doch men behoort ,
onzes achtens, in het oog te houden, dat dit gebrek,
door het veelvuldig fplitfen der voornaantfte godsdienflige
waarheden, bijkans onvermijdelijk is; en het zij zoo , dat
dezelfde zaken , Hechts een weinig in de omkleeding veranderd , dikwijls voorkomen , men trooste zich niet het denk
goede zaken zijn , die niet te veel kunnen-beld,atXh
;

gezegd worden.

Bij de groote verd ienflen , welke dit werk ongetwijfeld
bezit, heeft het echter vele tegenflanders gevonden, en,
lij de algemeene verfpreiding van hetzelve in vele oorden
van Dzaitschland, kan het nogtans in andere geenen ingang vinden. Deze tegeníianders behooren zoowel tot
de leden van de Roomschkatholijke kerk , als tot de crnflige en gemoedelijke Protestanten. Hoewel de naam van
den Schrijver tot dusverre vol[Irekt onbekend is, houdt
men het echter ii, 't algemeen daarvoor , dat hij der
Roomschkatholijke kerke, is toegedaan. IIet moest vele
leden dezer kerke natuurlijk ergeren, dat iemand uit hun
midden zulk een' liberalen en echt Protestantichen beest
in de behandeling van godsdienilige waarheden aan den
dag leide ; en zij zijn dan ook niet in gebreke gebleven ,
bet boek als een werk -les Satans ten toon te ftellen, eta
de verfpreiding van hetzelve op alle mogelijke wijze tegen te
werken. De Protestanten vonden , met deze laatilen , voor
wijze, waarop de Schrijver zich , in-namelijkrotd
het laat(le deel van zijn werk , over het lccr[Iellig gedeelte des
Christendons verklaart. En dit is voorzeker niet zanier
E e 3grond ;
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grond; men ontwaart op vele plaatfen den invloed eener
vrijere denkwijze over de gefchieclenis en de hoofdwaar
Evangelie, welke de fludie der Duit/che-hednvat
(;odgeleerdheid In het laatst der vorige en in het begin
dezer eeuwe heeft gekenmerkt; en zelfs de gemoedelijk
ernflige Protestant zal inzonderheid in het laatlle deel
eenige belangrijke zaken geheel misfen, terwijl hij bij
de voorflelling van andere afwijking zal befpeuren van
liet woord des levens. Hoe zeer liet ons dan ook behaagt, dat de Vertaler het boek tot hiertoe met weinige
veranderingen in onze taal heeft overgebragt, zoo wenfchen en vertrouwen wij nogtans , dat Z. Eerw. bij het
laatfle deel meerdere vrijheid nemen, en ale leerstellige
waarheden van het Christendom meer overeenkomíiig met
den geest van godsdienftigheid onder onze natie zal behandelen, of, wat naar ons gevoel hetzelfde is, meer
overeenkomftig met de uitdrukkelijke verklaring der H.
Schrift, welke wij als Goddelijke openbaring eerbiedigen.
Welligt had de Vertaler reeds in de bovenffaande deelen
met grooter omzigtigheid in dezen kunnen te werk gaan.
Zoo bevreemdt het ons, om flechts eene kleinigheid te
noemen, dat wij hier en daar, bij het vermelden van Jezus, de
benaming van Wijze van Nazareth vinden ; eene benaming ,
die, vóór vijftig jaren gebezigd, onfchuldig zijn kon,
maar die, gelijk wij den geëerden Vertaler niet behoeven
te zeggen , nu met ongunflige herinneringen verbonden is.
De vertaling blijft zich gelijk; zij is los en vloeijend;
echter komt het ons voor , dat de color dicendi doorgaans
nog te veel de taal verraadt, waarin het oorfpronkelijke
gefchreven is.
Hartelijk vereenigen wij ons , voor liet overige , met
den wensch van den geachten Vertaler, dat dit boek ,
ook in ons vaderland, hoe langer hoe meer moge medewerken ter verfpreiding van heldere godsdienilige denkbeelden, en ter opwekking van dien ijver voor waarheid
en deugd, welke de fchoonfle vrucht van het gezegend
Evangelie onzes Zaligmakers uitmaakt.
Bty.
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L-jbelsch Ilanelboek voor alle Christenen , ani desa Df.
bel, overeenkomfaig deszclfi hooge waarde, met Carat te
gebruiken; door H:- V A N H E k N t N G E N, Prerdikarat
ie Ri swzjk. In 's Gravetíhage, b ij de Wed. J. Allart
en Comp. 1822. In gr. 8 vo. 12 5 BI., f : - 18 -:

M en meene niet, dat dit werkje, na de bekroondë Ver

D E c E £ R en It r, D D I N--handeligv Hr
e, i u s, overbodig is ; liet zag niet alleen vóór de uitga
maar zelfs, zoo wij ons niet vergisfèn , nog vóór dc-ve,
bekrooning van deze het licht; en het heeft daarenboven
het doel, om menfchen , die noch veel geld , noch veel tijd
te misjen hebben, in Raat te nellen , om hun den Bijbel
dierbaar en belangrijk te maken; en aan dit doel zal liet,
naar ons inzien , beantwoorden. Na de belangrijke Inleiding, (die , in elf bladzijden , den Godsdienst als behoefte, den Natuurlijken in deszelfs waarde, maar als onvoldoende echter , en daarom de behoefte en waarfchijnlijkheid eener Openbaring aanwijst) geeft ons het itle Hoofd
den inhoud des Bijbels, bevattende de gefchiedenis-fluk
van Gods openbaring, en een kort doorloopend verflag
van den inhoud der Bijbelboeken , in dezelfde volgorde,
als wij die thans in onze uitgaven bezitten; waarbij wij
telkens belangrijke en ophelderende wenken vinden , naar
de vatbaarheid ook van eenvoudigen. IIet ede Hoofdílulc
behandelt, op eene even onderhoudende wijze, het Goddelijk gezag des Bijbels, en het 3de de leer des Bijbels.
Ten Potte ontvangen wij nog het noodige betoog der noodzakelijkheid om zich aan den Bijbel zelven te houudén, en
aanwijzing van de volkolaenhcid en duidelijkheid des Bijbels; en eindelijk eene hartelijke aanbeveling. --- Meer
zeggen wij van dit nuttige boeltje niet, hetwelk wij overal in iedere Leesbibliotheek van het ZV st yan't *lgcmcen
en in aller handen wenfchen.
Wij hebben deze aanmelding te ling uitgetleld ; de ver
Schrijver , in dc Voorrede, dat-ontfchuldigvae
Be 4hij
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hij Beene Kerkelijke goedkeuring gevraagd heeft, en de
hooge waarde, die hij betuigt, uit overtuiging , anders aan
zulk een Kerkelijk imprimatur te hechten , deden ons vermoeden , dat wij hier toch wel liet een en ander ontvangen zouden , zoo al niet in den echten , nu wijlen , Schots
dan toch in zekeren angstvalliger, be--9naifche,
naauwden geest. Wij vonden dit echter gelukkig niet.
Maar wij meenen evenwel, dat de Eerw. V A N H E YN i N GEN gezegde zijne captatio benevolentiae had mogen terughouden; hij is de man niet, die op die wijze
aanbeveling van zijnen perfoon of gefchriften behoeft te
zoeken. Ieder heeft zijne wijze van zien; maar wij voor
ons houden zoodanig een Kerkelijk imprimatur, waar dit
niet volftrekt door de wet gevorderd wordt, -- vooral
na zoodanige approbatie, als waarop wij daar wenkten,--beneden alle Kritiek.

Ike wQarde der Overleveringen, als kenbron van den
Christelijken Godsdienst, onderzocht in eene Leerrede
over 'oan. XXI: a3-25, door A. GOEDKOOP,
Predikant bij, de Protestantfche Gemeente te Gent, enz.
.Benevens een Aanhang/el tot nadere opheldering van
dit onderwerp, door denzelfden Schrijver. Te Rotter*
dam, bi J. van Baalen. 1823. In ar. avo. 52 Bl.

D
e kundige en ijverige
ger deze Leerrede ,

C 0 t? D K o o P hield reeds vroe.
maar vond goed , dezelve voor zijne
Gemeente te herhalen en in druk te geven , nadat hem de
Verhandelingen van Prof. S C H R A NT, over den Bijbel,
ter hand kwamen; en hieraan deed hij wél. De welgekozen tekst is reeds op zichzelven overtuigende waarfcliuwing, hoe weinig men aan latere overleveringen hechten
kan, daar reeds ten tijde van den Apostel Joannes een
woord onder de broederen was uitgegaan, hetwelk men
meende , dat Jezus zou gezegd hebben, en dat door den
A1os..
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Apostel werd tegengefproken , als zijnde niet alzoo door
Jezus gezegd. De Leerrede is eenvoudig en goed; en de
toepasfing drukt de grootte van ons voorregt, dat wij
eene fchriftelijke, volledige en met Apostolisch gezag bevestigde oorkonde der geloofs- en zedeleer in handen heb
krachtig op het hart, en is in den goeden Christe--ben,
lijken geest jegens andersdenkenden gefteld. Het Aan
vooral tegen de tweede Verhandeling van den-hangfelis
Fleer S C HR A N T gerigt , daar het met een enkel woord
flechts nopens de derde aanmerkt, dat. dezelve een middel aan de hand geeft, hetwelk omiitvoethyk is. Alhoewel wij van gezegde Verhandelingen reeds uitvoerig genoeg in onze Letteroefeningen gesproken hebben (*),
zoo merken wij ten aanzien van het laatfte nu echter nog
op , dat , bijaldien zoodanig eene bloemlezing uit den Bij
als de Heer s c x 0- n N T verlangt, vooral ook ,zijns-bel,
inziens , behoefte is , omdat de lezing van den Bijbel, zoo
als die is , voedfel aan de onreine hartstogten zou geven,
en de verbeelding met onreinen trek tot dierlijken wellust
bevlekken, wij dan zulk eene bloemlezing, en het zorg
verbergen van het overige' des Bijbels, vooral ook-vuldig
raadzaam zouden achten voor de Roomfche Geestelijken,
de weelderige Priesters , den loggen Monnik , en de jeugdige Non; ter bevestiging van welk ons gevoelen wij
ons evenzeer op de gefchiedenis als op de natuur van den
niensch zouden beroepen.
Rem acu tetigisti, zeggen wij tot den Heer c o E nn: o o p, daar hij zich in zijne wederlegging hoofdzakelijk
bepaalt bij de gronditelling, waarop alles aankomt, en die
de Heer S C II R A N T goedvond in zeven regels maar af te
handelen; „ dat , namelijk aan liet leerend gedeelte der Room„ fche kerk tot de voleinding der wereld de bijfland des
„ I-I. Geests beloofd en gefchonken is , om te zijn eerre
„ onfeilbare regtbank , en alzoo eene grondzuil der waar„ beid, zoo als hetzelve zich aanmatigt." Voor het overige beviel ons ook het juist gebruik , dat G 0 E D r a 0 P
maakt
(*) Letleroeff. van dit jaar , No. VI , bl. 221 en volgg.
EeS
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maakt van het argumentum ad hominern, den Heer Profesfor herinnerende, hoe weleer de voogden eener Kerk,
welke den bijíland des H. Geests zouden hebben , hem,
S o H R A NT, naar Bovenkar/pel bevorderd hebben ! en
nu, nadat hij door eenen Protestantfchen Koning als Hoog leeraar aan de Hoogefchool te -Gent is geplaatst , hein toeílaan in het Latijn de mis te lezen, maar nog geenc ge
vergunnen om eens in de landstaal te predi--legnhid
ken. -- Ook de hosties in renerve (om de zieken in ar
op goeden vrijdag te kunnen helpen) worden-ticulomrs
hier refit ter fnede te pas gebragt. — Wij weten niet,
of wij verlangen moeten, hetgeen c o ED K o o P waarfchiinlijk houdt, dat, namelijk, no anderen tegen s c II R A N T
zullen fchrijven ; bijna zouden wij den Profesfor zijn: „ dc
vogel is het /chot niet waard," terug-even , en het daar
-bij
maar laten berusten.

Verbeterde bereiding van de Kinaloogzouten, door F. L.
A. N I E U W E N fi U Y s, zlpotheker te ImJlerdam ; beievens geneeskundige waarnemingen 'met deze zuivere
beflanddeelen der Kina in tusfchenpoozende en aanhou
N I E U W E N Il U Y S, Med.-den6kortf, cs.j'
Te
4ƒnfierdan3 , b ij J. van
et Chir. Dr. enz. enz.
der Hey en Zoon. 1823. In gr. 8vo. XVI. 117 Bl.

f I -8- :

it werkje is vooral in het tegenwoordig oogenblik zeer
D
belangrijk, en wij haasten ons dus om het aan te kondigen. Het bevat twee verhandelingen; de eerfile over de
bereiding der onlangs ontdekte beflanddeelen in de kina,
de cinchonine en quinine, en het zwavelzuur zout uit
dezelven, door zeer verdund zwavelzuur. Wil men de
zuivere alkaliën , zoo wordt het behoorlijk gefiltreerd en
tot uitgedampt vocht met koolftofzure potasch of foda ,
in water opgelost , vermengd , tot de alkalifclie fmaak
dc overhand heeft. Bij dc bereiding der zwavelzure zouten,
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ten, vooral dat van quinine, moet men zeer naauwkeurig achtgeven, dat het zuur de overhand niet hebbe; de
oplosfingen worden door dierlijke loog geklaard, en dan
ter kristalfchieting zacht uitgedampt.
De tweede verhandeling bevat een aantal waarnemingen
over het gebruik der alkaliën en derzeiver zwavelzure zou
Daaruit blijkt, dat dezelve allen, zelfs in hardnek--ten.
kige en kwaadaardige koortien , met een gewenscht gevolg gebruikt zijn; dat de zuivere alkaliën de voorkeur
verdienen boven de zwavelzure, hetwelk door cenige
proeven omtrent de oplosbaarheid dezer zeifílandigheden
in het maagfap nog nader bevestigd wordt. Dr. N 1E U1V E N H U Y 5 prijst inzonderheid aan de verbinding van
de beide alkaliën , waardoor derzelver bereiding , zoo als
zijn broeder te regt aanmerkt, veel vereenvoudigd zoude
worden.
Deze verhandelingen zijn een voortreffelijk bewijs van
de naauwe betrekkingen tusfchen Scheikunde , Apothekerskunst en Geneeskunst. Met regt erkent dan ook de
beroemde Geneesheer N XE U WE N H U Y s, hoeveel de
laat[ e aan de eerfte verpligt is , maar toont tevens in eene
welgefchrevene voorrede aan, dat men niet te veel ge.
zags aan de fcheikunde moet toekennen; dat aan het ziek
geneeskundige ervaring alleen moet gelden; dat het-bed
veranderen der voorfchriften van beroemde artfen naar de
wetten der fcheikunde allerfchadelijkst is: zoo toch ver
geneesmiddelen, door de ondervinding van eeuwen-liezn
beproefd, inderdaad al de waarde, welke zij daardoor
verkregen hadden, enz. Doch wij zouden het boekje
moeten affchrijven,. wilden wij al het belangrijke vermelden , dat deze weinige bladen bevatten.

W
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De Buitenman. Uitgegeven door J. F. S E R R u it t E R.
If/e, Ilde Deel, Illden Deels ifle Stuk. In 's Grnvenh2ge, bi S. de Visier. i & 2o--23.In gr. 80. f8- i8-:
Het is reeds federt een' geruimen tijd , (lat dit gefchrift ,
in flukjes van omtrent vijf vellen , ongeregeld uitkomt.
Thans beftaan reeds twee deden , elk ongeveer vijFinaal
zoo groot, behalve ten minfle nog één Rukje , van hetzelve. De inhoud , in Bene menigte van meer en min uitgebreide artikelen verdeeld , is grootendeels landbouwkundig; wij zeggen grootendeels, want geheel is liet zulks
even min, als, naar des fchrijvers gegronde aanmerking,
een Buitenman juist eènig en alleen een Boer beteekent.
Het ware, onzes oordeels, te wenfchen geweest, dat dit
meer algemeen was begrepen en opgemerkt. Het debiet
van liet werk, dat wij ons nu onmogelijk als groot kun nen voorfiellen, zon dan gewis meerder geweest zijn, en
de kooper of lezer zich daarbij niet minder wèl, clan de
uitgever en fchrijver bevonden hebben. In ons land is
het aantal theoristen, of regte liefhebbers, in het vak
des nuttigen landbouws , naar wij vreezen, al te klein ,
om een tijdfchrift hierover met voordeel aan den gang te
kunnen houden. Of men leest niet, of men bouwt niet,
of.... men verkiest althans niet het eerfte op het laatste
toe te pasten. Doch , gelijk wij zeiden, deze Buitenman,
zoo als het plaatje reeds had kunnen leeren , is geen platte boer; hij wandelt zelfs met een boek in de hand, in het
gezigt , om zoo te (preken ,van fchoone natuur en kunst.
En zoo als deze vertooning , is ook de waarheid: inuziik en
ilaatkunde, met alles , wat tusfchen deze twee polen ligt ,
A7uzen - almanakken , huisfelijke en burgerlijke belangen
van allerlei flag, in brieven , gefprekken , verhalen, verzen zelfs voorgedragen, worden hier als in de fchaduw
van bosfcben en hoven , te midden v van wortels en knollen, enz. enz. enz. ter markt gebragt. En liet is niet
flechts een bont mengtel, het is eerie rijke verzameling;
dit durven wij gerust verzekeren : de waar is goed, en
niet
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)tiet minder goed in liet licht gcf1cld of uitgehold , waar
toch dc winkelier zoo wel als de openbare reJcnaar,-van
zelfs in de kerk, het hoog belang volkomen kent. De
Baizciiman is een werk, dat onze letterkunde eer aan
dat wij in handen van alle befchaafde , niet Hechts-doet,n
landbouwende lieden zouden wenfehen. Zelfs wat er over
dit vak — en dat is zeker niet weinig — voorkomt, zal
elpen maar eenigzins liberalen lezer , qui nihil humani
a fe alienum patat , ( die in alles belang helt , wat voor
den mensch belangrijk is) dikwijls vermaak doen. Het
zijn doorgaans geene naoeijelijlc te volgen redeneringen,
geese drooge verflagen , geene opgcílapelde berekeningen.
Och neen ! de man heeft dien omflag meestal niet noodig;
en zelfs doorvlecht hij het boerenwerk zoo aardig met allerlei uitfpanning voor den geest , alsof hij het er op gezet had , om al fpelende te -keren , en zelfs de fchoone
Mantes te beletten , haar neusje voor de koeltallen en mest
te trekken. Dr is geen twijfel aan : de heer-hopen
S R R R U R IE It is een zeer bekwaam man, zoo helder
van hoofd, als rijk en oorfpronkelijk van vernuft; ten
wiens opzigte men zich bijna zou beklagen • dat hij zijne
pen niet aan onderwerpen van meer algemeens belangí'elling leent; of liever, dat hij niet een' titel voor zijn
werkje heeft kunnen vinden, die het publiek zijne mee
zelve had doen begrijpen, en dan tellens nog-nigva
wat meer om den kant (van den landbouw, die toch het
middelpunt van alles is) had beengepraat.
Zoo zijn wij , al gaandeweg, op het regte punt -- dat
der bedisfeling of berisping -- gekomen. Want daarvoor zijn wij immers Recenl'enten ; en wie zou een maand•
werk willen lezen, dat niet, als het bijtende zout, alle
onreinheid aantastte, ja zelfs van het meest fmakelooze,
door middel van peper en kruiderij , nog ligt een klein
geregtje wist te vervaardigen, dat genoegen doet? Om
dan voort te gaan, en eens regt fpijkers met koppen te
haan: wij zijn het niet altijd en overal met den man
eens; wij zijn, bij voorbeeld, groote voorílanders van
de werkzaamheden en inrigtingen der Maatfchappij van
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Weldadigheid , en wenfeiien die in het geheel niet tegen
zijne foute ontwerpen , zijne eensflagfche herfcheppingen, zijne nieuwerwetfche kloosters en verdere gewelddadige middelen te verruilen. Het kan zijn, dat hij in den
grond gelijk hebbe; maar er komt nooit iets van; lung-aam gaat zeker; onze natie vooral valt zoo geweldig
niet; en den menfchenbouw grootendeels te willen fluiten, tot dat men met den landbouw, om allen behoorlijk
te voeden , gereed is , och , lieve heer Buitenman ! naturam expel/as furca , tamen usque recurret. Wijders ver
wij ons bij den fchrijver een zwak ontdekt te heb -beldn
hetgeen wij misfchien aan zoo vlugge en fcherpzin--ben,
nige menfchen behooren te vergeven , en hetgeen wij ook
niet zonder Benige verwachting van honorabele mentie in
den Buitenman (zoo als reeds, op andere gronden , aan
een of meer onzer Collega's is te beurt gevallen) hier bekend maken; dat hij, namelijk, wat heel apodiktisch
of ftellig en tefffens ftekelig is , als de een of ander eene
zaak wat anders dan hij , misfchien ook wel eens wat
fchuins , befchouwt. Wij flrrrikelen immers allen in vele,
en bidden dagelijks.. .. gelijk ook wit vergeven, enz.
Het zou ons niet mocijelijk vallen , vin onze eerlte befchuldiging nog meer , en van de Iaatfte ook eenige ílalen
bij te brengen; maar andere bezwaren, dan die van niet
altijd te denken zoo als wij denken, en niet altijd regt
beleefd te zijn, komen ons niet voor den geest. Wanneer men hierover heen kan zien, dan bevelen wij dezen
Buitenman den landbouwers als een kundig, fchrander,
bevattelijk en aangenaam raadsman , en onzen overigen
landgenooten en medemenfchen als een aangenaam, belangrijk en nuttig gezelfchapper aan , die dikwijls flout
en treffend, ook wel geheel anders dan men liet gewoon
is, over allerlei zaken fpreekt, en u, tot toegift, ten
beste der gezondheid , fomtijds regt krachtig de lever
fchudr. Ter nadere aanbeveling moge het nog firekken ,
dat er heel aardig geïnventeerde plaatjes in voorkomen,
onder anderen een bij het Gefprek trisfchen Peter Duiven
Bene Kip, waarvan wij een deel willen over--rnelkc
fchrij-
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fciirijven. Men vcrgete Hechts niet, dat het al een tijd
heeft , misfchicn wel reeds bij den aanvang-langbe{
van liet nieuwe íleffel van belastingen, dat velen zeer
belemmerend , ja doodelijk voor den handel toefcheen,
en nu ten deele al weer oud is.
„ P. D. Kip ik heb u!
K. Dat is niets nieuws; wij Kippen zijn immers in
menfclien handen geweest , zoo lang het ons heugt.
P. Ja , tot uw geluk
K. Kakkakkakaak !
P. Wat kakelt ge daar?
K. Dat doen wij zoo, als we iets toeCtemmen.
P. Zoo , zoo? dat is dus bij acclamatie gelijk wij dat
in mijn' jongen tijd noemden : thans doet men het meer
bij buiging. Maar, wat ik zeggen wou, ik meende niet
flechts dat ik u had, zoo als ieder boer zijne Kippen
heeft , maar dat ik u en uws gelijken nu ter deeg zal
gaan organiferen.
K. Kan niet verflaan !
P. Dan zal ik het u uitleggen. Organiferen komt van
orgaan; en orgaan is zoo veel als. . een werktuig of
een zintuig, of....
K. Zoo; dan wilt gij ons nieuwe zintuigen geven?
P. Neen, waarachtig niet; gij hebt er nu reeds te veel.
K. Of noemt gij organiferen, dat gij ons tot louter
werktuigen maken wilt ?
P. Ja dat is het, dat hebt ge goed; ik heb er nog nooit
zoo over nagedacht, en ik ben toch zelf in de tien jaar,
meen ik, zeven keer georganifeerd geworden.
K. 0 dan kent gij 't bij ondervinding. Nu vertel mij
dan eens , hoe gij dat met ons aanleggen zult.
P. Kom aan dan! Gij zult mij moeten toeftemmen , dat
men over 't algemeen aan de Kippen te veel vrijheid laat,
en vooral bij de buitenmenfchen.
K. Hoe meent ge dat
P. IIoe ik dat meen? mij dunkt, de zaak is duidelijk
genoeg. \Vie fpeelt toch bij den boer eene onbefchaamder rol dan de Kippen? men weet immers naauwelijks ,
wie
,
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wie de baas is , gij of de boer. Andere dieren (laan op
llal, behoorlijk vastgebonden; of, loopen ze in het land ,
dan zijn ze toch in een bepaltld land, daar men ze hebbc n wil, en (laan onder fubordinatie. Bij de Schapen heeft
men een' hond, die ze kontroieert. En de Koeijen, al
loopen ze los, laten zich toch gewillig melken, op het
uur, dat oils best vlijt. Maar wat doet gij? bij loopt
overal daar het u goed dunkt; (laat voor geen hek , nauur
of floot; geeft om geen wegjagen ," enz. enz.
Zoo gaat het al flag op flag, ja bij opklimming voort 9
tot het dus eindigt :
K. Hoe minder vrijheid gij ons laat, hoe minder ei
wij u zullen leggen; daar kunt ge wel op aan.-jercn
Wij willen wel cijeren leggen , en wij willen ook wel kakelen, maar geen van beiden op kommando. En die ons
vasthoudt, dat is onze vriend niet ; en die ons het ei
wil afnemen, als we nog eerst met leggen bezig zijn,
die mag zijne handen wel waLfchen.
P. Al te maal praatjes !! ik en mijn volk, wij zullen
het u wel leeren.
K. Edele IIeer ! in het vak van eijeren leggen kunt
gij ons niets leeren; maar wilt gij het ons geheel aflee.
Ten, dat kunt gij door zulke middelen gedaan krijgen. De
boer laat ons loopen , en leggen waar we willen; maar
hij houdt toch een oog in 'r zeil, en om de week of
wat weet hij de cijeren wel op te halen , al hebben wij
ze nog zoo goed verflopt. En al bleef er dan ook eens
een nest vol liggen , dat hij niet vinden kon ; dat deert
hem weinig.
P. Maar daar (lel ik belang in; want ik kan geen enkel ei misfen.
K. Niet? nu dan hebt gij 't aan het regte eind, als gij
er een half dozijn Pannekoeken. eters op naar houdt, om
toch vooral geen enkel ei te misfen.
P. Kip! gij hebt er geen verfland van.
K. Kakkakkakaah !"
„
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Gej^-hicdenis van de Franfche Ileer%happï in Europa.
Door N. G. V A N K A M P E N . %/Ide en I^IIde Deel. In
's Gravenhage, bij de Wed. J. Allart en Comp. 1820-n2. In gr. Svo. Te zamen 1o63 BI. f 9 -: -: (*)
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eze twee deden behelzen de volkomenfte ontwikheling van de Franfche Heerfchappij, tot dat zij als rook
verdwijnt : als eene vurige kolom had zij zich uit de ver.
woesting der omwenteling opgeheven ; meer bekoeld ,
fomberder en vreesfelijker rees zij onder n U 0 N A P A R T E
omhoog, tot dat de uitbreiding naar allen kant haar ver
adem Gods van boven haar ter neder Ploeg,-zwakte,nd
de form, in alle landen opgefloken, haar vernietigde.
Verbazend is inderdaad het fchouwfpel , dat de gebeur
ons hier opleveren. De togt naar Rusland; de-tenisf
reuzenflrijd , om Duitse/land te verlosfen ; de bevrijding
van Spanje, en de verovering van geheel Frankrijk,
zijn flechts hoofdpunten in het grootsch tafereel; de inlijving en herftelling van ons vaderland, de daarfielling,
verheffing en verbreking van het vastelandsflelfel , de
lotgevallen van Zweden, Denemarken en Noodvegen vooral, behalve nog eene menigte van hoogstbelangrijke zaken , ftrengelen zich daaraan vast ; en de krijgskunde
zoo wel, als de regte , wijze fiaatkunde , ontvangen daarbij lesfee, zoo als vele eeuwen die nietfchenken, fchoon
het, helaas ! te vree zen is , dat wel de eerfle, maar geenszins de laatíle , daarvan een vlijtig gebruik zal hebben
gemaakt , of nog maken.
[let kon den werkzamen VA N K A at P n N hier niet aan
vele bronnen haperen; maar daarentegen maakte de nabijheid
van derzelver oorfprong de meeste nog troebel, en dikwijls moet hij daardoor liet en ander onbefist laten tot
meerder licht , waartoe inzonderheid de opgave van verlorene manfchappen van wederzijden behoort, die fom
tijds, om zoo te fprel:en . tusfchen Io en I000 zweert,
alsof ecnenul twee drie meer toch altijd maar nul bleef.
Het komt ons intusfchen voor , dat hij het beste vlijtig
ge.

(*') Deze Recenfie werd reeds vóór een' geruimen tijd opgefteld. Redact.
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gebezigd, alles behoorlijk vergeleken, het aan ons bekende wèl beoordeeld, het geheel vcrflandig aaneengefchakeld, en van vele gezonde aanmerkingen heeft doen
vergezeld gaan. Deze Gefchiedenis blijft dus , op den
duur, Bene aangename en nuttige lectuur, in welke wel
onpartijdigheid, maar tevens warme zucht voor regt en
gcregtigheid , voor vrijheid der volken en der menfchen ,
voor God en Godsdienst doorftraalt. Dikwijls merkt
Ijlen, of hoort ook met zoo vele woorden, dat de Schrijver dezelve met een oog op de latere gebeurtenisfen van
den dag befchree£; een oog, helaas! dat ligt in tranen
dreef, of zelfs van verontwaardiging gloeide. Zip heb
niets geleerd; z' willen niets keren. Och, v A N-bern
K A ai P F N! niet zij alleen , die in hoogheid gezeten zijn ,
de menichen in het gemeen, en ten opzigte hunner eigene dierbaartle belangen, hebben zich dit verwijt federt
eeuwen waardig gemaakt.
Ondertusfchen praalt de groote Monarch van het Noor
hier toch in een' luisterrijken dag; klimmende en-den
fchitterende, naar mate die van liet Zuiden daalt, en
fel:aduw bij fchaduw des tegenfpoeds op zich ziet vallen. Ach ! op en neé'r is des, werelds loop, en wie weet,
of niet fommigen de fchim van Helena , in hunne verbeelding, reeds we@r met eene licht wolk zien omgeven ,
waarbij de glorie van den vreedzamen A L E X A N D E R
ongunftig affteekt ? Zie de Golf en flerf! zeggen de Na-

politanen. Doe een goed, en al is het ook maar een
groot werk, en ferf! zouden wij wel haast zeggen:
want het eerfee zal aldus zuiver bewaard, liet laatfee vrij
zeker nu gezuiverd worden ; waartegen een langer leven
vaak alles bederft.
De oorlog in Spdnje, welke hier in zijn geheel voorkomt, is tegenwoordig ook vooral leerzaam. Immers
dezelve is thans door dezelfde Franfchen tegen dezelfde
Spanjaards hervat , fchoon de eerhen nu voor en toen
tegen dien F Ei. D IN ,A N D zeggen te ftrijden , in wiens
naam de laatften zoo wel destijds als tegenwoordig kampen , en fchoon het toen op de B 0 U it B 0 N a gemunt
was ,

DE FRANSCHE HEERSCHAPPIJ IN EUROPA.

399

was , welker ftrijdbaarlte (naa; wij vooronderfl:ellen) thans
aan het hoofd der aanvallers !laat. ] r zijn misfchien
nog meer punten van verfchll; maar er zijn er ook, die
elkander opwegen: men had, bij voorbeeld, toen vele
groote Geniën (eene foort van heideniche Godheden) tegen, maar alle Heiligen, benevens derzelver getrouwffe
dienaren, in Spanje, voor, en nu zou het omgekeerd
zijn. Doch de voornaamife trek van overeenkomst, naar
welken wij nog te vergeefs uitzien , zou zulk een ketter
wezen, als zoo wel de Demons als de Santen wist te
bezweren, en dreef de verzwakte Fran/the benden van
de grenzen van Portugal (waar zij echter nog niet zijn)
tot hunne eigene terug.
Wij zouden ons misfchien gewacht hebben , door deze
en foortgelijke aanmerkingen, gelegenheid tot onaangename gedachten te geven , indien het groote treurfpel , in
deze twee boekdeelen befchreven , geheel blijeindend afliep.
Maar naauwelijks was het onweer onder, en fcheen de
zon der legitimiteit in FrankrIJk en elders weer in vollen
glans , of er trokken welhaast nieuwe nevelen bijeen, en
het regende nogmaals .... menfchenbloed. Of dat nu
van die (lekende zon kwam , of dat de dampkring nog
niet genoeg was gereinigd , de onheilswolk niet verre
genoeg afgedreven .... misfchien wel alle drie. En wie
zou niet een weinig boos worden, als hij, naar zijn begrip , roekeloos met Gods gaven omgaan, met zijne
kinderen ziet omfpringen, en den lieven vrede om ver
grollen en hoogheden ten beste geven ? Doch ,-fetn
naar zijn begrip, zeg ik: want zoo vele hoofden, zoo
vele zinnen, en een meester, die het elk van pas maakt.
De een, b. v. , klaagt, omdat men de Turken niet beoorloogt, en de ander, omdat men het de Spanjaard.
al doet; wat willen de menfchen dan toch, oorlog of
vrede ? Het is immers zeer confequen t , dat men NI A H
m o U D, die vrij is , zijne oproerige onderdanen laat tuchtigen, en FERD I N A N D , die het niet is, daartoe , als
voorheen, wil in (laat hellen: het komt beide inderdaad
op vrede , ja dc diepftc rust, den flaap aller nieuwigheidzoe
Ff a
-
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zoekende geestvermogens en kundigheden, neêr, of....
liet befpoedigt, in allen opzigte, liet tegendeel.
Doch , lieve hemel! wat doen wij? Is dat recenferen ?
Neen; kom ! de boeken fpoedig doorgeloopen en de fouten aangewezen. Het hapert — dit verzekeren wij den
lezer — geheel niet aan vouwtjes en Eireepjes , bij welke
wij bevonden hebben, dat de Schrijver op de vingers moet
getikt worden; maar, bij nader inzien, komt het ons
veelal zoo onbeduidend voor, of zelfs zoo geheel nietig
(zoodat wij het corpus delicti niet weérom kunnen vinden) , of zoo onzeker en betwistbaar , dat ..... Tusfchenbeiden zeker kregen wij lust, om met hein in een'
ernfligen penneflrijd te komen, over een of ander krijgskundig onderwerp. Doch, ongelukkig had de Gefchiedfchrijver, zoo wel als wij, SAR R AZ I N gelezen; en wij
dachten , bij 's mans meesterachtige teregtwijzingen , inderdaad al dikwijls met v A N K AM P E N: De beste Jluurlut /taan aan wal! Om evenwel iets aan te merken: enkele beelden — zoo als dat van dreigende onwe@rswolken, op de grenzen of op tegenover elkander gelegene
bergen hangende -- komen, in een kort beftek , wel
eens weêr terug.
Ziehier een paar falen , fchier voetfloots gekozen
„ Onder de oorzaken van dezen in Spanje zoo ongewonen geest, kan men in de eeríte plaats den tegenfpoed
rekenen, die, gevoegd bij mannelijken weêrfland, (niet
verzinkend tot wanhoop of flaauwhartige gevoelloosheid)
altijd het hart verhef£ , en vatbaar maakt voor groote,
edele gevoelens. De fchoone Roet van Helden en Rede
avond van Rome's vrijheid verfierden -na,rs,die
de
verfchrikkelijkfle Burgeroorlogen: de
na
verfchenen
ontwikkeling aller geestvermogens , de vurigfle vrijheidsliefde verzelde en volgde in Neer and de affchudding van
het Spaanfche juk. Daarbij kwam, dat de Pyreneën of
de Inquifttie de firalen der verlichting, welke geheel
Europa befcheen , niet geheel konden weerhouden van
door te dringen in Span„ e. Onder den deftigen Koopm: nsíïand ,reien der i egrsgeleerden en andere aanzienlijke
bur-
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burgers waren velen , die, op het voetfpoor van o L A V I D I,
de duisternis , die. alle ontwikkeling in hun Vaderland
weerde, te vuriger haatten, naar mate zij die van nader
hij zagen, en . het zwijgen hun ondragelijker viel. Op
dezen, door kunde zoowel, als door haat tegen den
vreemden Heerfcher uitflekend, (zelfs verbeteringen ver
zij ten koste van 's lands eer en onafhankelijk-fmaden
dezen viel doorgaans de keuze des Volks -;heid)op
want veie laffe Grooten (naderhand kruipend om r it RD i N A N D'S troon) aanbaden de opgaande zon. Het is
mogelijk, dat de befpiegeling , gevoegd bij afkeer tegen
de zoo lang geledene verdrukking door Koning, Adel en
Geestelijkheid , deze mannen een weinig te verre (gelijk de
Franfche mannen des bloeds) buiten de grenzen vervoerd
hebben , niet van natuurlijke en billijkt regten des Volks,
maar van Volksregten, van Spanje gefehikt, (*) en dat
zij te veel licht in eens verfpreiden wilden, hetwelk de
Natie verblinden moest , die te lang in nacht had ver
ook dit door de eensgezindheid der Natie-kerd,(fchon
bij haren laatften op Rand fchijnt te worden gelogenfiraft.)
Doch uitmuntende bedoelingen, zuivere vaderlandsliefde,
voorbeeldeloozen moed in 't barnen der ergile gevaren,
bekwaamheid , en liefde voor den Vorst , die hen nader
miskende , -- dit zal niemand hun ontzeggen -,handz6
dan een dienaar der heilige Inquifitie , of hij , die verdient
zulks te wezen."
„De Heer DE PRADT, Gezant van NAPOLEOr(
te fk'arfchau, die hein zeer goed kende , en gelegenheid
had in zijne plans in te dringen, verzekert, dat N A P 0LEON he ontwerp had, ALEXAND :', R B vóór
den inval van N A P O L E O N in Rusland] naar War /cliau,
gelijk [voorheen] de Spaanfche t rinfen naar Bayonne, te
lokken, en zich dan van zijnen perfoon meester te maken ,
waartoe NARE 0 N N it [des Keizers Afgevaardigde] zekerlijk geene honigzoete taal en hoogklinkende beloften
zou
(*) Flier hapert blijkbaar iets aan den zin ; hetgeen, tot
ons leedwezen, ons wel eens meer voorkwant.
Ffs

402

N. G. VAN KAMPEN , GESCHIEELNIS.

zou hebben gefpaard. Doch de Rusfifche Keizer wilde
noch NAltBoNNEzien,en zich
dus aan nieuwe befpieding, aan nieuwe verraderijen bloot
toch vreedzame betuigingen hooren, die door-i}eln,of
de fprekendfle daden weérlegd werden."
Verwacht in een volgend deel het befluit van dit hoogstbelangrijk oorfpronkelijk werk.

nOCh LAURISTON,

Verhaal van eene Ontdekkingreis , ondernomen in i8 16 ,
onder het opperbevel van Kapt. J. H I N G S T ON T U CR E Y , naar de Zaire, gervaonlfk genoemd de Congo,
eene rivier in Zuid- Afrika; gevolgd door het ,7ourvaal van Prof. S M I T H, en van Benige algemeen aan
wegens de inwoners enz. Naar het .Engelsch.-snerkig
Met Platen. Ijle Deel. Te Rotterdam, b9 Arbon en
Krap. 1820. In gr. 8vo. 360 Bl. f 4 -16 - :

o

nder de talrijke Vertalingen, waarmede onze Letter.
izunde overfiroomd wordt, en die ons door hare menigte wel eens tot eene late aankondiging noodzaken, ver.
dient deze Reis onderfcheiding, zoo wel door den inhoud, als door hare goede bewerking. Geheel Europa
heeft met belangflelling liet oog gevestigd op de onderneming der Britten, om den uitloop des Nigers, en den
oorfprong der Zaire, die men voor ééne en dezelfde rivier hield , te ontdekken. Twee wegen werden daartoe
ingeflagen ; de eene , om den Niger af-, de andere, om
de Zaire op te zeilen, ten einde dus elkander te ontmoeten. Dit vraagftuk is door den voorbeeldeloozen te.
genfpoed , welke die Expeditiën vervolgde, wel onopgelost gebleven; maar altijd moet men toch aan de kunde,
het beleid en den moed der ondernemers eene welverdiende hulde betoonen. De overbrenging dezer Reis in onze
taal was dus geheel niet overtollig, zelfs voor het gros
der Lezers ; hoewel men erkennen moet , dat écne menigte kleine zeevaart- en zelfs natuurhistorifche bijzonder-
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derheden door den gewonen Lezer gerustelk kunnen , en
ook wel zullen worden overgeflagen. Voor den Geleerde, en ook voor den Zeeman, zijn deze altijd van belang ; en wij zien vooral , in het tweede Deel , met ver
Dagboek van Prof. s in i T to te gemoet.
-langeht
De Inleiding is meesterlijk gefteld. Zij bevat een overzigt van den Raat onzer kennis ten aanzien van den loop
der Nigers en der onderfeheidene gevoelens nopens deszelfs uitloop , — van het doel der onderneming , den aard
der ziekte , die haar verijdelde , en de voornaamfte levensomllandigheden van de edele flagtoffers der weten
ook bier (gelijk zoo velen in het begin de--íchap,die
zer Eeuw) bij de ontdekking van Afrika's binnenfee zijn
gevallen. IIet overige des boeks bevat de Reis zelve tot
over den grooten waterval , niet verre van den uitloop der
Congo - rivier.
Drie gevoelens bellaan er voornamelijk , wegens den
uitloop des Nigers. Sommigen , waaronder de doorluchtige R E N N E L L aan het hoofd flaat, meenen, dat hij
zich in een binnenmeer, of liever lage landítreek, te midden van Afrika (Wangara) , als in een' zak uitllort , en
hetzelve in den regentijd aanvult. Anderen , waaronder
neen genoegzaam alle inwoners des lands mag (lellen , en
wier denkbeelden ook door de uitmuntende Reizigers
HORNEMANN, BURCKfARDT en fOWDICHniet
onaannemelijk bevonden zijn , (fchoon R E N N E L L en
ook T u c It E u in deze Inleiding dezelve voor phyfiek onmogelijk houden) gelooven aan de vereeniging , op de eene
of andere wijze , van P AR tt'S ,7oliba , of onzen Niger ,
met den Nijl, bepaaldelijk niet deszelfs westerarm , of
de ,vitte Rivier. De derde partij, eindelijk , (want wij fpre.
ken niet van eene der ontelbare Duitfche hypot helen , volgens welke zich de Niger in de baai van Benin zou ontlasten, die hier genoegzaam weGrlcgd wordt) aan wier
hoofd de onvergetelijke P A r. I: (laat , houdt het daarvoor,
dat de Niger zich met de Zaire, of de rivier van Congo,
die 5 graden ten zuiden der linie in zee valt , vercenigt.
En het was deze onderflelling , tot wier onderzoek eene
Ff4
der
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der grootfle en kostbaarllc uitrustingen, immer door Engeland gedaan, op den 25 Februarii ai;i6 in zee flak.
„ Veelligt, zegt men op bl. 8o der Inleiding , „ is liet
„ niet te veel gewaagd , te zeggen , dat er nimmer , noch
„ in dit , noch in andere landen, eene ontdekkingsreis
onder gunflíger voorteekenen 3 of -met meer hoop op
„ een goed gevolg, ondernomen is, dan die, welke de
„ herkenning van de Zaire ten doel had. De ijver en de
„ bekwaamheid der perfonen, welke voor deze onderne„ ming gekozen waren , de toebereidfelen, die gemaakt
werden, opdat hun niets, wat `hun in hun onderzoek
„ van nut kon zijn , ontbreken zou , de voorzorg voor
„ de gezondheid der fcheepslieden, alles fcheen zich te
„ vereenigen , om het welgelukken der onderneming te
„ verzekeren. En ondertusíchen was , ten gevolge van
„ eene bijna onverklaarbare noodlottigheid, nimmer de
uitkomst eener ontdekkingsreis ongelukkiger, dan de„ ze." Eener noodlottigheid : want noch het geflel van
vele der onderzoekers, zoo 't fcheen reeds door menigvuldige
reizen gehard, noch de aard van het luchtsgeltel, hetwelk
T u C i E Y zelfs voor fchoon en gunf'ig verklaart, fcheen
de flerfte van achttien perfonen in drie maanden (waaron.
der de Kapitein , de Luitenant en vier der Geleerden
van de Expeditie) te moeten doen verwachten. Doch het
fchi?nt eene belhlettende koorts geweest te zijn , door
verrnoeijenis en heette veroorzaakt. Deze vier Geleerden
waren ten deele zeer uitnemende menfchen , wier verlies
de droefheid van elken beminnaar der wetenfchap opwekt.
I rof. s Mi -r II uit Noorwegen, een Kruidkundige, die
reeds omtrent de Natuurlijke Gefchiedenis van zijn Vaderland , van de Britfche en Kaas ifche Eilanden (welke
laatíle hij niet den beroemden Geoloog VON r U C 11 had
bezocht) uitfiekende verdienílen bezat, was met die geestdrift voor dc wetenfchappen bezield , zonder welke men
in dezelve nooit dan middelmatige vorderingen maakt. Hij
bezweek reeds in den ouderdom van dertig jaren ! --Nob
ïvaarcliger nogtans waren de icvensoulflandigheden
vrl^ den heer e it t NC :I , een' Engelschmra,z van denzeif,

den
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den ouderdom, die zich uit den geringen iland van fchoenmaker tot eenen grooten Natuuronderzoeker verhief, wiens
bekwaamheden en verzamelingen zelfs de aandacht der opzie
Britfche Illufeum tot zich trokken. Ook hij-nersvaht
kwam aan de -Zaïre om 't leven. De verdienflen Van T v CK E Y, den Kapitein , en u A Wv it E Y, den Luitenant der on.
derneming, (ook beiden overleden) worden mede gefchetst.
De éeríle, een moedig en doorkundig zeeman, (ook in onze
taal bezitten wij een werk van hem) moest 9, de tweede II
jaren in Franfche gevangenfchap verkwijnen; waarin de eerfle
ook van zijne vrouw gefcheiden werd, en twee kinderen
verloor. Naauwelijks aan zijn vaderland hergeven , verffond
hem de moordende luchtpreek van Afrika.
Voor zulke verliezen zou het doel der onderneming, zelfs
indien het bereikt ware, bijkans te duur gekocht zijn: en
hoe gering kon nu de buit wezen, door de moedige 4Iagtoffers
in liet veld der wetenfchappen gemaakt! De Zaïre was zekerlijk weinig bekend. Behalve enige belangrijke berigten,
daarover door den Franfchen Reiziger DE G R A N D P R É medegedeeld, en die van den Engelschman MAXWELL, bezaten wij nog bijna niets over - deze rivier, en Conga in 't aIgemeen , dan de oude berigten der Portugezen; vooral die van
BAR
R R o s, welke , in weerwil van vele dwalingen, misvat.
tingen en verouderde zaken, nog altijd voor de kennis van
Afrika van zeer veel gewigts zijn. (Men vertaalt zoo vele
nietsbeduidende gefchriften : zou er niet iemand gevonden
worden , die ons met de Decaden van E A R r, 0 s , en daarmede
tiet de wezenlijk bewonderenswaardige heldendaden der Por
in Oostindië, alware 't ook Hechts bij uittrekfel, be.-zirgen
kend maakte ?) Voor de kennis dezer rivier, en harer omllreken , aan het benedeneinde, is nu wel veel gefchied ;
maar wij unisfen toch nog geheel de kennis aan hare hoogere
ilreken. Ook bevat dit Deel meer zeevaartkundige, dan wel
natuurkundige berigten. De zeden en gewoonten der inwoners zijn hier en daar ook ingevlochten ; maar wij verwachten omtrent beide die onderwerpen nog meer van het tweede
Deel , in het Journaal van Prof. S M I TH , en de algemeene
aanmerkingen, op den titel vermeld. Op den overtogt deden
de Reizigers niet de Kanarifche, maar de veel minder bekende Kaapverdifche Eilanden aan, het verblijf van diepe ellende en kwijning. Tot het huis van den Generaal in de hoofdfiad
Parts Pray9 moe t men niet Bene ladder opklimmen; het
f
ver-
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vertrek was geheel ruw , zonder Benige verfseringen , dan
Hechte heiligen-prentjes. De Gouverneur was een onbefchaamde bedelaar. De hoofdilad bellaat uit drie rijen hutten, uit
fileenen en flijk te zamengelteld. De foldaten zien er uit als
ellendige landloopers, in lompen gekleed; de geweren zijn
zonder een' haan. Men vindt er niet of naauwelijks fporen
van landbouw. Geen wonder! bij den Generaal zoo wel,
als bij den Gouverneur, vond men „ een half dozijn dikke
„ vette monniken aan afel met welgevulde aangezigten , wel
niets minder dan onthouding aankondigden." Overal -„ke,
waar de monniken tieren, vindt men niets dan armoede en
verval. — Voor 't overige heerscht er in de vermelding van
het klimaat der Kaapverdifche Eilanden eene fchijnbare tegenflrijdigheid tusfehen de opgaven van Kapt. T U C K E x en
Prof. S MIT H.• De eerste klaagt over de droogte van het ei
St. Jago , en zegt, dat alle de jaarplanten zooddnig-land
verzengd waren , dat men ze tusfchen de vingers tot ftof kon
wrijven , terwijl er geene boomen gevonden worden, dan enkele kwijnende dadelpalmen en mime/a's, en enkele hees
vlakten; de Natuuronderzoeker sas I T H , daarente--tersind
gen, zegt, dat zelfs in het drooge jaargetijde de lucht zeer
vochtig is, terwijl de plantenwereld , fchoon arm in keer
zeer vele uit de zuidelijke landen onzer ge -kringsewaf,
vertoont. De reden hiervan ligt aan liet-antigderfk
onderfcheiden handpunt, waaruit die opmerkingen gemaakt
zijn. Tv c K E Y befchouwde _ het land beneden , van den
verfchroeiden oever der zee ; SMITH 3000 voet hooger,
op de koelere bergen.
Van de Kaapverdifche Eilanden, of liever van het pasferen
der linie af, werd de manfchap zeer door tegenwind , tegenilroom en windllilte opgehouden, en zelfs de invaart in de
Zaïre ging met zulke groote zwarigheden verzeld , „ dat de
Naaipunt aan die rivier hun verfchrikkelijker was, dan
„ de Kaap de Goede Hoop voorheen aan de eertte zeevaar„ ders." (BI. 252.) Nogtans maakte men verfcheidene opmerkingen wegens de visfchen en zeevogelen; waarbij dan
toch menigmaal verveling de ziel binnenfloop. Aan land gekomen, ontmoetten zij heidenfche Negers, die niet begrijpen
konden, hoe men zulk eersen togs kon doen, zonder oorlog
of koophandel te bedoelen. Een ander (de illafoek of tolbediende van Malenzba) fchold de Europeérs uit , omdat zij
geen' ílavenhandel dreven, zeide, dat hij overladen was met
kril gs-
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krijgsgevangenen , en die voor de helft der waarde zou willen
geven. Allen, die te Malemba aan boord kwamen, waren
bedekt met eene menigte fetiches (Afgoden) , waartoe alles
gading was, fchelpen, horens, fleenen , hout, lappen enz.
„ Wat het meest geacht fcheen te zijn , was het been van
„ een' aap , en zij hadden voor hetzelve even veel eerbied ,
„ als een goed Roomschgezinde voor het os facrurn van zij„ net; patroon. De voornaamile fetiche, die de Mafoek droeg,
„ was eene gebeeldhouwde figuur, verbeeldende twee man„ nen in de alleronbetamelijkfte houding, hangende aan een.
„ flangenvel. De gedaanten der gebeeldhouwde menfchelijke
figuren waren, in plaats van Negers te vertoonen, zoo als
„ men denken zou, volkomene Egyptenaars, met haviksneuzen en hooge ontbloote voorhoofden." Deze plaats is
zeer merkwaardig: zij bewijst, dat de Egyptifche Inenfchenvorm tot aan de tegenoverliggende kust van 4frika bekend is.
De Regeringsvorm is zonderling : onder den magrigen I(o•
ring van Congo zijn twee Onderkoningen, aan wederzijden
des Vrooms; voorts bezitters van erfelijke leengoederen (Che*
noé s) ; doch na den dood des bezitters valt het leen niet aan
den zoon, maar aan den broeder of oom van moederszijde.
Echter mag de Onderkoning, die de Chenoe's door het toezenden eener muts aaufteit, ook eiken bloedverwant, naar
verkiezing, benoemen. De Chenoe benoemt, op zijne beurt,
de mindere ambtenaren. De vrouwen zijn volmaakt flavinnen;
zij en de Haven nemen alleen oen landbouw waar; zelfs
Koningsdochters en Prinfesfen moeten den grond bewerken.
Het land is op fommige plaatfen zeer ruw, en door gemis
van plantaarde op de rotfen onvruchtbaar; op andere komen
koren en alle onze groenten voort. De huisfelijke /laven worden niet of zelden verkocht ; de handelflaven , daarentegen ,
uit krijgsgevangenen, gellolene kinderen of misdadigers betiaande, dienen meest tot den uitvoer naar Europa. In dit
gedeelte van Afrika wordt de IIavenhandel nu nog, na de
openlijke affchaflïng van denzelven door alle Natiën van Europa, behalve Portugal, op tienduizend menfchen 's jaars gerekend, alleen naar de Portugefche bezittingen, (waarbij men
dan nog die tallooze flagtoffers moet rekenen, die ter fuik,
door Franfchen , Spanjaarden, misfchien wel Engelfchen zelve, met te meer wreedheid, naar mate men dien ongeoorloofden handel meer bedekken moet, worden uitgevoerd.) De
diefflal heeft bij de inboorlingen , althans omtrent Europeérs ,
ge.
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genoegzaam Beene plaats. De mannen kleeden zich , beneden aan den vloed, bijna geheel in Eur•opefche kleding,
doch zoo zonderling en fmakeloos zamengefteld , dat zij naar
hansworflen gelijken.
De ondiepten en rotten in de rivier beletteden niet alleen
liet fchip en transportfchip der Expeditie , maar zelfs de
floepen , dezelve verder dan den waterval van Tellala op te
varen. Zij begaven zich toen aan land, waar de wegen zoo
Reil en hobbelig waren, dat dit waarfchijnlijk aan verfcheidene Reizigers die doodelijke vermoeidheid (bij de onge.
wone luchttreek gevoegd) zal hebben op den hals gehaald ,
welke hun het leven kostte; gelijk wij dit in het volgende
-Deel in bijzonderheden zullen vernemen.
De vertaling is zeer goed, zonder taalfouten , en, tot lik•
teekenen ingefloten, aan de eenmaal aangenomene fpelling
getrouw.

Redevoering van C. G. C. R E I N WA R D T, over hetgeen het
onderzoek van Indië tot uitbreiding der Natuurlijke Histoi-ie heeft toegebragt, gehouden den 3 Mei 1823. enz. Uit
het Latijn vertaald door M. s I E G E N B E E K. Te Amfferdain, bij J. van der Hey en Zoon. 1823. In gr. 8vo. 72
Bl. f: .i8-:
;

De reis van een zoo bekwaam en ijverig natuuronderzoe.
her, als Profesfor R E I N WA R'D T, naar ©ostindië , was waar
lijk een merkwaardig verfchijnfel. Hetgeen men gedurende
zijn verblijf aldaar, bij herhalilig, van zijne togten en werkzaamheden hoorde , verhief de belangftelling al meer en meer;
fchoon de rampen, zijne verfchillende bezendingen naar het
vaderland treffende, de vreugde niet weinig temperden , en den
angst, of wij hemzelven wel immer behouden zouden terugzien, in eene foort van doodelijk voorgevoel herfchiepen.
Te heugelijker was daarom echter zijne eindelijke weder.
komst met eenen nieuwen fchat, zijne reeds voorafgaande
verhefang tot het Hoogleeraarsambt , in plaats ran den grooten B RU GM A N S, zijn dadelijk en verwacht genot eindelijk
van alles , wat geboortegrond en eigen haard den gelukkig
teruggekomenen van den moeijelijkflen en verdienflelijkflen
Logt verkwikkelijks kan opleveren. En zoo ooit eene Akademifche inwijdingsredevoering, deze verdiende fpoedige
uit-
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uitgave, vertaling in de moederfpraak en alle bedenkelijke
aanprij zing — deze , waarin over het genoemde , en tellens
over de vrucht der reize, over 's mans gevoel en denkwijze,
na de volbrenging derzelve , zoo veel fchoons en gepasts en
belangrijks wordt gezegd.
Zekerlijk moeten wij ons beklagen , dezelve in het oorfpronkelijke nog niet te hebben mogen zien. Want, in welke keurige
bewoordingen de overzetting ook moge zijn bevat, men moet
in het Latijn denken, om flijl en vorm niet frijf en onnatuurlijk te vinden. Hier en daar twijfelden wij zelfs aan de vol
juistheid, met welke de zin zou zijn uitgedrukt.-komen
En wij gelooven den ongeletterden lezer aan onze zijde te
zullen hebben , wanneer wij wenfchen, dat de Hooggeleerde
Vertaler een weinig meer vrijheids had gebruikt, om het Hol.
landfche kleed ook eene Hollandfche fnede te geven.
Dit zal echter niet beletten, dat elk maar eenigzins bevoegde het fink met vermaak leze, en met bewondering en
liefde voor den fchranderen steller worde ingenomen. Zijne
nieuwe betrekking ftelle zijne waarde, tot eer der Neder
vol.-landCchewtfpvornamileHgfch,
len dag!
Het achteraangevoegde vers is zeker niet onverdienl}elijk,
wanneer men in aanmerking neemt, dat hetzelve in eene
vreemde taal vervaardigd en daarna uit dezelve is overgezet.

Lijkrede op U I L R E R E I TZES DIJKSTRA. Uitgejproken
door J. KUIPER, op den 9 Maart 5823, in de Kerk der
Doopsgezinden te Dantuinawoude. Te Leeuwarden , bij J.
Proost. In gr. 8vo. 25 Bi.

O

nder de Predikanten van het Doopsgezinde Kerkgenoot.
fchap in ons Vaderland zijn er fommigen, die, in vorige tij.
den, uit het midden der broederen gekozen, en zonder eene
andere aanflelling verkregen te hebben, den post van Leer.
aar in eene Gemeente bekleeden. Deze, hoewel verfco.
ken van alle eigenlijk geleerde opleiding, onderfcheiden
zich veelal door een geoefend verfland en vele verworvene
kundigheden; ja men telde voorheen, en men telt nog heden ten dage, meer dan éénen onder hen, aan wiep de wijsgeerige en godgeleerde wetenfchappen zaakrijke prijsverhandelingen en andere belangrijke bijdragen te danken hebben.
Lenige weinigen derzulken vereenigen met het waarnemen
van
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van den predikdienst uit liefde, zonder belooning,eenig ander
bedrijf; en, hoewel deze doorgaans minder wetenfchappelijk
gevormd zijn , zij winnen het echtar wel eens in menfchenkennis en in alles , wat tot de praktijk des levens behoort ,
van hunne overige Ambtsbroederen. Tot deze laatoen behoorde u. R. D ij Q ST R A , een man, in zijne Gemeente van
Dantumawoude en in de omfireken, wegens zijne kunde en
braafheid, algemeen geacht; weshalve hij ook in den vriend
omgang van mannen, als S I E G E N B EE K,-fclapeijkn
t 00 P M A N S en v A N T E U T E M, deelde, tijdens derzelver
verblijf in het naburige Dokkuip.
Geen wonder derhalve , dat de Kerkeraad van die Gemeente, bij het overlijden van den waardigen man, befloot , deszelfs nagedachtenis door eene openbare Lijkrede te vieren.
De Eerw. J. K u I P E x, die federt eenige jaren de plaats
van den opvolger des overledenen bekleedt , heeft die taak
op eene loffelijke wijze verrigt met de rede, welke hij op
het aanzoek van velen in het licht gegeven heeft. Het getuigenis omtrent B A RN A B AS: Hand. X: 24'. Hij was een
goed man , geeft den Leeraar aanleiding , om D IJ K S T R A als
eenen man voor te flellen , van wien men deze loffpraak met
regt mogt bezigen. Op eerre gepaste vooraffpraak en inleiding volgt eerre teekening van het levee en het karakter van
D IJ K S T R A. Wij voor ons gelooven niet , dat het ophangen
van zulk een uitvoerig tafereel , als wij hier vinden , met den ei.
genlijken trant en toon van eerre Lijkrede op Benen Predikant
voor zijne Gemeente overeenkomt; hoewel wi gaarne erken
dat dit tafereel ons den waardigen man in de onder -ne,
betrekkingen des levens van eene gunflige zijde-fcheidn
doet kennen, terwijl het hem vereert, die hetzelve ontwierp.
Er heerscht een hartelijke toon in het geheele fluk; de flijl
is eenvoudig en duidelijk; doch daarom komt de apostrophe
aan den Dood , op bl. 22 , ons ook minder gepast voor.
Fier Brieven , gewisfeld tas/dien Mr. J A C 0 B v S S C I3 E r.TEMA en JACOBUS KONING, over de laatfe tegen fpraak van het regt van Haarlem op de uitvinding der
Drukkunst. Te Haarleen, bij de Wed. A. Loosjes, Pz.
1823. In gr. 8vo. 37 Bi f : - 8 -:

Korte Befchrijving der Boeken , dsor L. J. K 0 S T E it, te
Haar/em, tusfchen 1420 en 1440 gedrukt, enz, en bij gele
Feest ten toon gefield.
-genhidvat

STUKKEN , UETREKK1tLIJK LIET KOSTERSFEEST.

411

F'estzang, bij de viering van het vierde Eeuwfeest rler uit.
YU5ding van de Boekdrukkunst , te Haarlem. Door c.
LOOTS, Ridder, enz. Te 4mnf erdana, bij J. van der Hey
en Zoon. 1822. In gr. 8vo. 15 Bl. f:-s.8
XII Polks-liedekens, op bekende wijzen, ter vervrolijking van
I. J. K o s TE s S vierde Eeuw -feest; door Deznocriet. Te
Haarlem , bij V. Loosjes. 1823. Ir. kl. 8vo. f

Wij voegen deze Rukken bij elkander, omdat ze, hoe ongelijk ook in foort en trant, alle tot dezelfde belangrijke en
heugelijke zaak betrekking hebben. Ja, het ftrekt ons tot
een bijzonder vermaak, bij gelegenheid van dezelven , on.
gezocht te mogen terugkomen op het feest van licht en
waarheid , zoo wel als van nationale eer , vóór weinige dagen te Haarlem gevierd. Recenfent was zoo gelukkig herzelve bij te wonen, en in het ruime genot en den voortref
afloop , met zoo vele duizenden , te deden. Het-felijkn
fchoone weir, de goede orde, de ware geestdrift der Han;lemmers, de vrolijke ftemming van elkeen, bij dc mededeeling aan onverwacht ontmoete vrienden of bekenden , uit alle
oorden des lands , al meer en meer verhoogd, voldeden ge.
heel aan den eisch eener herinnering, die niet niets bijzonder
onaangenaams (geene stroomen burgerbloeds, geene !lagen,
den vijandigen medemensch toegelragt) vermengd was. Ver
trad, voor eene talrijke en luisterende vergadering,-volgens
de man op, algemeen als den eertien redenaar en fchrijver
van onzen tijd in dit land erkend, dubbel achtbaar om het
vak, waaraan hij zijne zeldzame begaafdheden inzonderheid, zoo
gelukkig, heeft toegewijd, en reeds de kroone der grijsheid
dragende, terwijl nog jeugdig vuur en kracht uit alle zijne
woorden (preken — hij trad op , en elks hart juichte die
keuze te meer toe , omdat , volgens zijne eigene aanmerking,
het feest zich als nationaal teeltende door deze keus van den
bewoner eener andere ftad (den bevoegdilen, niet uit Haarlem, maar' uit Nederland) ; ja elks hart kwam hem , als 't
ware, te gemoet, en de uiterste flilte ving elk woord van zijne
lippen op. Jammer is het, dat de keuze omtrent eenen dichter niet zoo gemakkelijk viel; jammer , dat er zelfs onaange,.
nnamheden over dezelve tusfchen hoogverdienilelijke mannen
fchijnen te zijn voorgevallen, waarfchijnlijk, ja blijkbaar,
op misverftand en welligt al te grooten ijver van dezen of
ge.

412

STUKItEN

genen gegrond ; jammer, eindelijk , dat de voortreffelijke
zanger, die metderdaad optrad , omdat hij , misfchien uit befcheidenheid, den toon te laag vatte, en het publiek, uit
drift , te fpoedig en te veel wilde hooren , voor een groot
deel niet verflaan werd. Hetgeen echter tot ons kwam, en
dit was niet weinig , fcheen der gelegenheid ten volle waar
te zijn. Het is onze taak noch ons oogmerk, alles te-dig
befclirijven. Blaar gewis aanfchouwde elk het vuurwerk des
avonds niet weinig minder genoegen. Daar fchittcrde het
licht in den (tillen duister waarlijk als x o S Tx R's kunst in
den nacht der middeleeuwen. Daar kon alles en ieder deel
als zinnebeeld van de helderheid en kracht en fchoonheid ver
welke zich de wetenfchappen van toen af ver -ilrekn,mt
Ja, hoe veel leverde ook de open--hievnrfpd.
bare verlichting der huizen op, om den feesteling bij het
blijdf'ce gevoel te bewaren ; hier de hartelijkheid van den
Haarleznfchen burger, dáár het vernuft, de wetenfchap en
kunst, hem, als den nakomeling van KOSTER, nog zoo
gunílig onderfcheideude !
Het is intusfchen onbetwistbaar, dat de hooge mate van
zekerheid , met welke de eer der uitvinding van de drukkunst thans aan Hawnm wordt toegekend, wel den besten grond en het ílevigile voedfel voor de algemeene
feestvreugde opleverde. En het is daarom , dat wij , in
de eerde plaats, verflag doen van de twee Rukjes, onder
No. i en a opgegeven. Bij het eerfte worden de fchrij.
vers vermeld , gewis twee der verdienitelijkfle kenners
onzer vaderlandfche oudheid en gefchiedenis. Hoe veel x o.
N I N G in het bijzonder gedaan hebbe, om de bewuste zaak
in het licht te Hellen , weet elk. En dit laatfle woord, door
hem en zijnen vriend in het midden gebragt, om alle verdere,
gegronde tegenfpraak — niet zoo zeer af te (mijden, als wel
op het helderst te doen zien, dat dit reeds gedaan was, en
slechts nog overvloediger, op meerderlei wijze zou te doen
zijn — is een nieuw bewijs van de bedaardheid , met welke
de Hollander te werk gaat , eer hij zich iets bijzonders, boven andere volken , toeëigent. Wij kunnen bij deze aanmerking niet nalaten te herdenken aan hetgeen boven geprezene
redenaar zeide, aan den eenen kant van alle de bijzonderheden,
welke de overlevering bij ons omtrent de eerfte beginfelen
der kunst weet te vertellen, in tegenoverflelling van het
naakte en duistere van dat verhaal in Duitschland, waar die
zelfde kunst zoo maar op eens als Bene bijna volwasfene
maagd
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maagd te voorfchíjn trad, en aan den anderen kant, dat x osgewis alle de gevolgen en het ganfche groote gewigt
van zijne uitvinding zelf niet doorzag, maar Hechts bedacht
was op een winstgevend middel , om liet kopieren van aller
gemakkelijk te maken. Deze dille winstbere--leigfchrtn
kening, gevoegd bij taai geduld en ijver, flemmen inderdaad
geheel overeen met het volkskarakter, zoo men dan al mee
Bene hoogere vlugt en flouter geest van uitvin--nemogt,
ding, die , als 't ware, op ééns licht in de duisternis ziet en
fpreekc, aan ons te moeten ontzeggen. Wij herhalen liet
dan, KONING fchijnt ons toe, de zaak voldongen te
hebben; en wij bevelen deze brieven allen weetgierigen ,
niet min ernffig , dan zijne vroegere gefchriften , aan.
No. 2 vermeenen wij van dezelfde hand te zijn voortgekomen. Het beftaat uit eene inleiding, eene korte en fraaije
geCchiedenis van de uitvinding, en eindelijk, als de hoofdzaak, het vermelde op den titel. Niet minder dan a. nom mets, beftaande I. uit Boeken, geheel met houtfneê- vormen
gedrukt, I1. Boeken , met loste gegotene letteren gedrukt,
III. Bijzondere flukken, tot de gefchiedenis der Boekdrukkunst
behoorende, maken dien inhoud uit. Recenfent zag ze mede
ter genoemde plaatfe, en kan zich alleen daarover beklagen ,
dat ruimte en tijd, deze twee noodzakelijke vereischien tot
alle zinnelijke waarneming, bij al het gewoel der feestdrokte , moeijelijk waren te vinden, om de Rukken zoo oplet
waar te nemen • als zij gewis verdienden. Te-tendop.
tvenfchen fchijnt het hem daarom inderdaad, dat eenmaal alle
deze ligchamelijke bewijzen, ophelderingen en Geraden van
de vroegfile gefehiedenis der boekdrukkunst voor altijd bij
elkander gebragt, als een nationaal eigendom bewaard , en tot
het meest algemeene nut gebezigd worden.
Hiermede van het prozaïfche gedeelte onzer Prof fcheiden.
de , komen wij tot den Feestzang onder
No. 3. Dezelve wekte natuurlijk terflond eenig opzien. De
voorrede, niet zonder feherpheid verflag doende van het provifioneel aanzoek , bij den dichter gedaan, om fpreker,, na
VA N DER PALM , op het feest te zijn, daarna door niets bepaalds gevolgd, (zeker vreemd genoeg!) deed elk naar mate
van zijne bijzondere geneigdheid over perfonen en zaken
fpreken. En ook het vers zal in dit verfchil van opvatting
ligt wel gedeeld hebben. Wij willen het niet ontkennen,
haast meer kwaad dan goed kwam ons omtrent hetzelve te
Gg
uonianscu. i823. No. Io.
voTER

q.t4
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voren. Vooral over zekere duisterheid wordt vrij algemeen
geklaagd. Iiet is ook zoo, bij eene eerlle lezing verflaat
men niet terliond alles, leest zelfs wel verkeerd , ja blijft op
eene enkele plaats (b. v. bij het laat(ie couplet van hladz.
io) zelfs 'lang twijfelachtig, of het gezegde hier of daar
op fiat. Zoo kwam ons ook wel eens eene uitdrukking min
waardig en zelfs een beeld min gepast voor. Maar, bij na
wij te moeten oordeelen, dat-derbfchouwing,m
deze berisping bij eene mondelinge voordragt (waarop door
den dichter gerekend is) meest overal zou zijn weggevallen,
en dat (zoo het fchijnt) eene mate van overhaasting met
de uitgave, waardoor nu eens een fcheiteeken verkeerd geplaatst , dan een van verbinding achtergelaten is, en zoo ligt
meer, ook het bare tot dit misverltand heeft bijgedragen.
Althans , gelijk wij terfiond veel fraais , veel oorfpronkelijks,
en L o o T s bijna geheel alleen eigens, in het vers opmerk.,
ten, zoo zijn wij op den duur al meer en meer met hetze].
ve bevredigd geworden. En het moge dan waar zijn, wat hij
zelf aanmerkt, dat zulk een vlugtig zaamgefleld fink niet
moet vergeleken worden met de keurlingen, die op gouden
en zilveren kroonen bogen — ja het zij ook zoo, als anderen willen, dat juist de zucht, om zekeren lieden eens vinnrg de waarheid te zeggen en in eene foort van twistgeding
te treden, niet ten gunftiglle op zijnen zang hebbe ingevloeid — er is toch eene vastheid en vruchtbaarheid van
gedachten, bij volkomene vermijding van godsdienflig gefchil
of ergernis voor eenige zoodanige partij , in hetzelve op te
merken, die liet ligt vele andere achter zich zal doen laten.
Gaarne eene proef willende geven, valt liet ons moeijelijk
eerie keus te doen ; de aanhef ? de vergelijking met de fier
9? Verlief, o Spaarne! uw' Hiller Jlroom, bl.-rekund,bl.
1 a ? Neen , het volgende fta er!
Daarom, o LIwirlesn l beet zoo fel
Het grimmig Spanje eens op uw muren,
Daarom moest ge al zijn' wrok verduren,
Uw wallen al den gloed der hel
Daarom uw dierbaarst bloed vergoten
U afgeperst aen laatf€en traan;
Daarom , nabij waar eeLls de loten
Deus booms zijn naar het zwerk gefchoten,
Klinitt fchor de naam van Spanjaards laan.
Maar
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Maar zag u ee:,s die achtbre foet,
Wier fchrift op half verlieten bladren
Wij nog zoo zorglijk zaaisi vergadren,
Als paarlen uit den brand behoed : —
J-loe zou die u, o Ifacrlerv! loven!
HOME RUS hief, op aller be
Een' lofzang aan , die door uw hoven
En breede bosfehen drong naar boven,
En alle zangers ftemden mee.
En ik zou , in de ziel ontroerd,
Verbrijzeld, weenend , zwijgend , hoores;
'k Zou door 't gevoel in tnj herboren ,
Door blijden dank verrukt , vervoerd ,
l\'let tranen nog den boom befpatten,
Waar u o s T E it 't eeuwig fchrift uit fireed ,
IIem boven fpecerijhout fchacten,
En vaster hein met d'arin omvatten,

Dan eens Apol den lauwer deed.
No. 4 betreffende, het is een aardig liedeboekje , en op de
meest bekende, meest populaire voizen , gelijk wij plagten
te zeggen. Als her nu maar gezongen en onthouden wierd!
Maar och , wij vreezen, dat het, in zekeren zin, te groot
voor een fervet en te klein voor een tafeldalen zal bevonden
worden ; gelijk het maar al te veel niet dergelijke foort van
letterdingen gaat: de groote en geleerde, fatfoenlijke en be.
fchaafde

lieden zingen

geene

liedjes

, en de

anderen proeven

er toch het fijne zoo niet van; zij hebben liever wat raars,
wat nieuws , wat van Sr. Anna (refpect voor de loffelijke
uitzonderingen bij beiden). Enfin, wij durven onzen lezers
het lieve , roode boekje wel aanprijzen. De drukpers, en het
jaartal 1423, buiten op het omlag, doet deszelfs beftemming
terilond kennen. En vrolijk , als de arme kinderen met de
krentebrooden bij het feest zelve , mogen deze kleintjes
van den ouden , goeden Democriet ons verftig beuuiten!

C^

2

De

416

A. LAFONTAINE

De Tegen des Noodlots. Naar het Hoogdnitsch vaan A UGUST LAFONTAINE. Met Platen. Te .linf}erdarn,
bij C. L. SchIeijer. In gr. 8vo. 349 Bl. f 3 -ra -:

M

en herkent, zoo dan al niet overal evenzeer den welbekenden fchrijver, echter zijnen fchrijftrant, en hier en daar
herinnerden wij ons zeer duidelijk menigen trek uit zijne andere, vele romans, en in liet bijzonder uit zijne Familie
van ha/den. Evenwel komt het ons voor, dat wij hier door.
gaans minder het betere dan wel het mindere, van hetgeen
ons in 's mans vroegere ,ons bekende , gefchriften beviel , wedervonden. Komt dit daar van daan, dat wij reeds van zijne
romans te zeer verzadigd zijn? — of zouden wij hier niet
den fchrijver zelven, maar misfchien Benen of anderen nav o lger van hem, onder zijnen naam , vinden , die hem dan
de kunst wel eenigermate, maar echter niet volkomen, heeft
afgezien? — Hoe dit zij , ook deze roman zal wel lezers
hebben ,die er fmaak in vinden ; en menige blik in tiet menfchelijk
hart gaf ook ons bij de lezing genoegen. — Voorts is liefde
en trouw de fchering en de inflag; het gaat ook hier avon.
tuurlijk, zonderling en onwaarfchijnlijl, genoeg, en wij had.
den nog al eenige moeite, om de perfonen en gebeurtenisfen
uiteen te houden. Nu , dit geeft dan bezigheid. Dat alle de
zonderlinge gelieven in dit boek zeer brave menfchen zijn,
of zich van hunne fouten beteren, is waarlijk goed ; en flijl
en fchrijftrant moeten behagen. De eerfte periode in het
werk wordt intusfehen niet gefloten: „ Drie dagen na zijne
hymenaeën;" hierop volgt een want, en wij wachten dan
tot bladz. 34 te vergeefs , dat wij na die parenthefe vernemen
zullen, wat dan na die drie dagen gebeurd zij, en dat zich
die aanhef aan iets fluiten zou. Wij ontvangen inmiddels be.
rigt van eenen fludent, ?ie een' zonderlingen vriend vond ,
die onverwacht wegraakt, waardoor de fludent , de Aka_
demie moede, zeer toevallig een engel van een meisje vindt,
en daarmede, maar zoo in eens en onverwacht, zonderling
genoeg trouwt, en drie dagen daarna dan, van zijnen ftraks
genoemden vriend , een kind ontvangt. Eindelijk , en eerst
laat, bekomt men dan van dit kind nader berigt. De vroegere en latere levensloop van gezegden vriend, die dan een
groot vriend ook van het incognito is , komt nu , deels door
ver-
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verhalen, deels door brieven, aan den dag; dit vult het
groottje gedeelte van het boek, en wij leeren daar zonderlinge menfchen kennen, en zonderlinge ontmoetingen, b. v.
een' braven man , die een meisje vraagt , en huwen wil , dat
hij nimmer zag, alhoewel hij op eene andere verliefde, die
hij fchaakt, om haar te redden; en van dien en eenen anderen het rare huwelijk, waardoor, zonder dat de ouders dit
merken, eerre Freule eenen burger, en een Edelman eerre
fchoolmeesters-dochter trouwt , hetgeen , zoo als dat in eenen
roman gefchieden kan , jaren aaneen geheim blijft. Nu ,
de paartjes zijn gelukkig! Van nog meer andere avonturen zwijgen wij. Genoeg, allen in dezen roman huwen
naar hunnen zin, een paar trotfche, weinigbeteekeneude deernen uitgezonderd, die echter ook naar haren zin gehuwd
waren, maar de wegen des noodlots hard noemden , offchoon
die te haren aanzien Hechts regtvaardig waren.
Noodlot! noodlot! dat bevalt ons toch niet regt; maar die
naart is nu eenmaal in de mode, en de mode dwingt men
niet. De roman heeft gewis eene goede zedelijke bedoeling;
en evenwel vreezen wij, dat nu en dan eerre mengeling van
hetgeen waar en onwaar is bij dezen of genen wel eens onheil kan Richten ; b. v. ;, Ik wil zeggen, dat het ongeluk,
„ groot of klein, tot het menfchelijk leven zoo goed be„ hoort als het geluk , en dat God wèl gedaan heeft met uit
onze aarde een groot rasphuis te maken, in hetwelk de
„ honger onze tuchtmeester is , met het ongeluk. Want ik
begrijp toch , dat wij met ons vieren hier, die niet tot de
„ flechtfï:e menfchen behooren, meer verftand en nadenken
gebruiken, om ons dragelijk gelukkig te maken, dan een
„ boer in een van de huizen ginds, wiens dag in arbeid en
„ flaap, eten eu rusten verdeeld is tot aan zijn' dood , aan
„ welken hij geen' tijd heeft te denken. Vlij zien altijd ap
„

tot iets, dat wij niet weten te noemen, naar de eeuwigheid,
van welke wij niets weten , gelijk de vorst, die bij zijn kas
teel een' toren bouwen liet, om in zijne hoofdflad te zien.-»
„ Het Vosgefifche gebergte lag er tusfchen, gelijk tusfchen ons
„ en de eeuwigheid het donkere, vreesfelijke, ondoorzigtige
„ graf. Het zien daarheen en daarachter is i'reesfelijk ,
„ offchoon' ik even zoo min altoos leven wilde. iWoet gij niet
„ bekennen, dat het ongeluk , hetwelk den mensch tot den ar
beid dwingt, het graf en de donkere eeuwigheid het best-„
» doet vergeten 2"
,,
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Merk.

4I$ MERKWAARDIGHEDEN UIT HET LEVEN VAN HARDY VAUY.

Merkwaardigheden uit het Leven ^van H A R D Y VA U :^ , een

tweemaal naar Betanybaai gebannen 1l7isrladlgea. UIt
het Engelsch, naar de Hoogduitfche Vertaling. II Deden.
Te Arnilerdam , bij de Wed. G. A. Diederichs en Zoon.
2821-22 . In 8vo. Te zamen 537 131. f 3 -Ia-:
Dat de vertaler honger had, moeten wij hein vergeven; dat
hij , daar hij niet Helen mogt , iets te verdienen opzocht ,
moeten wij prijzen. iVinar of dc vertaling van dit, ter opleiding van fpitsboeven zeer gefchikte , fluk beter dan ftelen
zij? ziedaar eerie vraag , die, bij fchier elke bladzijde, onwillekeurig zich aan ons opdrong.

Gefchenk, uit Christelijke liefde, aan Jongelingen en Jongedochters tot raad en leering voor hun geheele leven. Naar
het Hoogduitsch van G. H. R 0 S E N DI U L L E R, Predikant
te Celzfchau bij Leipzig. Te Zaltboemel, bij J. Noman.
1822. In gr. 8va. 208 Bi. fa -g-:
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it is een zeer goed, godsdienflig , christelijk boek, dat
wij allen jongelingen en jongedochters in handen wenfchen.
I Iet loopt de zedeleer, met aanwijzing van de voornaam iie
printen , waar jonge lieden op te letten hebben , door, in 24.
afdeelingen. De fl:ijl is hartelijk, vrij van alle gezwollen.
Leid, zaakrijk; maar niet van droogheid vrij te pleiten.
-

Icfa van Falkenfiein. Oorfpr•onkelijk Toozeelfpel. Te Groningen , bij J. Oomkens. In kl. 8vo. 103 131. f: _ 3 -:
Eerie jeugdige, fchoone, brave vrouw is de heldin van het
fluk, waarvan de fchrij ver de kunst vrij wel verftaat, om ,
van den aanvang af aan, de hartelijkfle belangfï:elling voor
de fchoone in te boezeroen, en, tot aan'llet einde toe, den
lezer voor haar in onzekerheid en angst te houden , daar zij
telkens in doodsgevaar is. Eindelijk , echter , is hare eer en
haar leven gered. Het karakter van een en hier voorkomenden
booswicht is wat overdreven; ook konden wij nog andere
aanmerkingen maken; dan , wij houden ons daar gaarne van
terug; liet [luk, zegt de titel, is oorfpr•onkclijk, en het komt
ons voor , dat de heller wel aaumoediging waardig is.
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De l;werikaan. Blijfpel. Oorfpronkelijk in het Italiaansch
i efcJireven door F E D E R I C I, en naar de Iloagduitfche be.
u erking vaa v o G E L vertaald. Te Groningen , bij J. Oomken. J kl. 'avo. 150 BI. f - - at -:

Z

ader nagenen wordt dit fink opgevoerd noch gelezen. Het
fielt eenen gierigen fchraper in het regte licht; brengt hein
in aanraking met zeer brave en edele mcnfchen , die hein
meesterlijs doen uitkomen in al zijne verachtelijkheid. De
zonderlinge Amerikaan behoort tot de braven. - Hij krijgt een
aardig vrouwtje, in Tiede van des gierigaards dochter, die hij
even als Bene koopmaas - baal had willen ontbieden; de man
is regt koddig, zoo ook zijn meisje. De andere wordt ook,
mede door heul, aan haren braven minnaar geholpen. In
meer dan ééu- opzigt kon men het ftur in waarfchijnlijkheid
doen winnen ; b. v. de koopmans-commisfie kon , als eenige
maanden vooraf gekomen, verhaald worden; dan behoefde de
roan niet op dcnzelfden dag te arriveren met zijnen brief, enz.

ANTIKRITIEK.

Aan de Heer j. w. ij N TE M. Gelieft zo goed te wefen,
dit onderítaanden in het volgend Noemer van uwen Letter
Oefening te plaatzen, waarmede Gij Mij zeer zult verpligte.
Aan den beoordeeler van liet werk , getiteld , Den daris'

ddr Jacob, en het Regent/chap van Jofeplz, in Egipien.
I.

Gij vitter in den Hoogf'en Graat,
U vitterij die kend geen maat,
I-Ioe ! wil Gij 't al bedillen ,
Moet een die wijnig heeft geleerd,
Geheel door U zijn overheerd ,
Zig van U laten villen.
Neen vitter neen , om U alleen,
Zou 'k 11MTij te waardig achten
In Dothans Kuil, zou ik zoo'n Uil,
Voor Euwig doen vernagten.
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Wat hoeft dit Boek door U Gezift,
Daar ik met dit eenvoudig Schrift,
Mijn Eigen wil vermaken,
En ook voor Mijn's Gelijk met een,
Maar niet dat Gij met trotfche ree'n,
U Gal op mij zou braaken.
Neen vitters baas, Het is geen aas,
Voor U om op te Aafen.
't Gaat U niet aan, 't is flegt gedaan
Om zoo op mij te rafen.
3.
Ik die het meest voor mijn vertier,
Bragt Jacobs Leven op Papier ,
En Meld ook Jofephs Leven,
Zou Gij dan met een trotfche moed,
Dit werk vertrappen met de voet,
Door Mij met Lust befchreven.
'T is mij tot Last, Dat zoo een kwast,
Komt over Mij bedillen,
Had 'k dat Gedagt, 'k Had mij Gewagt,
Mijn tijd zoo te verfpillen.
4•
Maar of ik denk 't is tog te laat,
Dus floor ik mij niet aan U Praat,
't Geeft Mij vermaak te fchrijven,
En of Gij dan U tijd verfgild,
Met dat Gij dit mijn werk bedild,
Het moet Gefchreven blijven.
Dus of Gij raasd, En of Gij blaasd ,
Ik wil er niet om Geven,
't Eenvoudig fluk, Is nu in druk,
Gefchreven blijft Gefchreven.
Breukelen,
7 Julij 1823..

A. D. JONG.

BOEKBESCFIOLJ WING.
B beloefening over de Handelingen der ilpostelen; of
vroeg/le Gefchiedenis der Christel ijke Kerk , naar het
tweede Boek van Lucas. Door J A N VAN E Y K, if6
leven Predikant te Loosduinen. Poorafgegaan van eene'
korte Levensbefchrijving van denzelven , medegedeeld
door Do. R. P. VAN DE KASTEEL E. Te I„nferdam, bij A. B. Saakes. 1822. In gr. 8vo. XX[III
en 144 Bl. f I - lo-:
Bijbeloefeningen over den Brief van Paulus aan de Filip
H. W. C. A. VI S S E R. Predikant te-pen/.Dor
I, sbrechtnm. Te Sneck, bij F. Holtkalnp. 1822. In
gr. 8vo. 2.9 B1. f I -16 - :
Proeve van Bijbeloefeningen over 7o. IX, voor eenvoudige Christenen; niet Bene hartelijke toefpraak aan ne
mijner Leerlingen en aan de Gemeente b ij der.-genti
zelver bevestiging tot Ledematen. Door een and Leeraar der Hervormde Christelijke Gemeente. Te Rotter
bij A. May van Vollenhoven. 1823. In gr.-dam,

svo. 95 Bl. f : - 15-:

S

inds de Synode der IHervorinden de Leeraren tot het
houden van Bijbeloefeningen opwekte, is dit woord zeer
in de mode en zwang, en het wordt op vecifoortige v,00rftellen en gefchriften toegepast. Wat die Synode onder
deze benaming bedoeld Nebbe, is, ook na de inlichtingen
door Profesfor H E R 1 N GA, niet volkomen duidelijk ; het
is ons intusfchen vrij onverfchillig, indien maar , hetgeen
men onder dien naam het publiek aanbiedt, goed en nuttig is. De hier boven genoemde hukken hee en alle B jbeloefe,°ingen; zij zijn van verfchillenden vorm.
i. Nu wijlen de Lerw. VAN E Y K is, ook door zi;ne
iele ge{i hriften , als een ijverig en regtfchapen EvangelieH 1i
BoEKr3ESCH. 1823. t0. II.
die-
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dienaar bekend , en deze zijne Bijbeloefening is voor zijne
hoobacliters en vrienden eene waardige nalatenschap. Deze laatfle arbeid van den voortrefFelijken man draagt
(leggen wij met zijnen Lofredenaar) het kenmerk van een
opgeklaard hoofd en een varm godvruchtig hart. Oorfpronkelijk werden de handelingen der Apostelen door VA N
E Y K in Leerredenen voor zijne gemeente behandeld; en
dit. werkje behield , hoewel niet geheel , toch wel iets
van den vorm daarvan. Het doel van dezelve was Bene
dooidclijke voordragt. van de vroege gefchiedenis der Christenkcrk. Eerie korte Inleiding wijst de grondlegging dezer Kerk aan; dan wordt aangetoond: I. wat 's IIeilands
Afgezanten gedaan hebben ter (lichting en uitbreiding der
Kerk; i) hunne reizen, a) prediking, g) wonderwerken , 4) en herderlijke zorg ; — II. de tegenfland, dien
de Apostelen ontmoet hebben; — III. Goddelijke tusfchenkomst en medewerking; — IV. eindelijk de uitwerking van de prediking der Apostelen. Alles wordt niet
veel naauwkcurigheids aangewezen en ontwikkeld, en hier
en daar ontmoet reen: oordeelkundige en duidelijke wenkcn. Voorts zijn achter ieder (luk, ter beoefening, heil
vermaningen en opwekkingen ge -zamenrfit(lchjk
Onder aan den voet der bladzijden zijn de plaat--voegd.
fen in het boek der Handelingen genoemd, die alles,
wat in den tekst gezegd wordt, aanwijzen en bevestigen.
Wij verklaren dus gerust, dat niemand zich des aankoops
dezer Bijbeloefening over de Handelingen beklagen zal. -De levensbefchrijving , die wij ílraks Bene lofrede noemden , is echter onopgefinukt ; zij doet den feller eer aan ,
en behelst niets dan tastbaar wclverdienden lof.
z. Op eene andere wijze geeft ons de Eerw. v i s s r, it
zijne Bijbeloefeningen in handen, die ook wel uit gehoudene Leerredenen ontfionden, maar nu in eenen meer
doorloopenden vorm door hem bearbeid zijn. Hij fchikt
deze uirgave van hetgeen hij bij zijne vroegere en tegenwoordige gemeente gcpredikt had tot een bewijs van aandenken en voortdurende liefde, en geeft dit werk na volbragten vijfentwintigjarigen predikdienst in het licht. Zoo
ollt-
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ontvangt dan nu het publiek, nevens deli tekst der gewone overzetting, cene zeer goede en duidelijke omfchrrij
ving , waarin de oorfpronkelijke uitdrukking van den grond
kenbaar is ; en aan den voet der bladzijden vinden-teks
regt
verflandige en Christelijke redeneringen , ter opwij
heldering en bevestiging. Ook het toepasfelijk gedeelte
der Leerredenen is bij deze omwerking niet verloren gegaan, maar achter iedere afdeeling (deze zijn negen in getal) is het daartoe ('trekkende gevoegd; — Inhoud en vorm
zijn geheel van dien aard, dat wij geenszins twijfelen , of
de Eerw. vi s s E a vindt bij iederen bevoegden beoordeel aar goedkeuring en lof, en zal, door dezen zijnen arbeid, menig Christelijk huisgezin bij uitnemendheid leeren en {lichten.
3. De Proeve van Bijbeloefeningen van den ouden oilgenoemden Leeraar belláat in drie flichtelijke Leerredenen ,
in welke de gefchiedenis wordt nagegaan , en tusfchen de
verklaring toepasfelijke aanmerkingen worden ingevlocllten. Wij gunnen ook aan deze Leerredenen den naam
van Bijbeloefeningen , en twijfelen geenszins , of dezelve
zijn met nut gehoord. „ Voor geleerden ," zegt het Voor
„komen deze bladen niet in het licht; maar voor-berigt,
„ eenvoudige Christenen, vooral ten platten lande, die
liet Evangelie in zoo verre kennen', dat zij met een
„ kinderlijk hart in j E z u s gelooven , op Hem vertrouwen , en van Hem den weg der zaligheid willen lee„ ren; --- voor hen, die noodig hebben , dagelijks in dé
„ leer bevestigd , in dat geloof verfterkt , en in die ge.
„ zindheid overvloediger te worden , ten einde huts ,o1s„ dien(Iig gevoel, redelijk geleiei, aan den geest van liet
„ Evangelie beantwoorde." Dit publiek is, vertrouwen
wij , in ons vaderland talrijk; en wij mogen ons verblijden, als deze Leerredenen bij zoodanig publiek gezocht
en gelezen worden. — De toefpraak op den laatlfcn avond
van liet jaar z S:r , uit j 0 S U A XXIV: 15' , verdient bij
uitnemendheid den naam van hartenk. — De oude Leeraar {lichte nog lang bij zijne gemeente zeer veel goeds !
Ilet blijkt, uit zijne inachtneming der latere Synodale
11 h z
raad,

-
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raadgevingen en wenken , en uit het veel en doelmatig
gebruik , hetwelk hij van de Eyangelifche Gezangen maakt ,
dat hij het nieuwe geenszins , omdat het nieuw is , ver
maar gaarne medewerkt tot alles, waarin hij voor-acht,
de gemeente nut ziet. Ook in dit opzigt verdient hij alzoo grootelijks onze achting.

Ter beoefening aangewende Vertoogen over het acht/le
floofdfirik van den Brief van 4postel Paulus aan de
Christenen te Rome : door R. a P E EL DIA N. Te Z.
Boe„nel, bij J. Noman. 1823. In gr. 8vo. XXIV en
45 6 131. f

3-I2-:

D
e Schrijver bidt aan elk vergiffenis, en een ootmoedig, bedachtzaam en betcheiden hart toe, die

zich (toot
aan zijnen naam, om gewigtige redenen voor dit zwaar
boekdeel geplaatst. Naar die redenen laat hij ons-lijvg
gistèn , Lezer! Tot aanbeveling des werks is de naam
van SPEELMAN wel niet gefchikt ; en, fchoon waar
altijd waarheid is , al predikte haar de Duivel , is de-heid
ergernis, die men niet wegneemt, te voeden wel niet
wijs of vroom gehandeld. Om zijns oogmerks wille, had
S P E E L M A N beter gedaan , wanneer hij zijn' naam had
verzwegen; want, in welke handen nu of in volgende
tijden 's mans wetk ook kome door dien naam , (zie bl.
IX, XVII) die zich aan dien naam ftooten , laten het ze
ongelezen ; waarbij zf echter niets verliezen. De-ker
man wil niets van of voor ziclhzclven zeggen ; waarom
dan aanftoot gegeven , en het volgende ook niet maar
weggelaten ? „ Menigmaal vertroost mij de Heer — ook
daarmede , dat zijn geest, de geest der genade er wel
raad toe weet, en er ook genadig genoeg toe is, om door,
in zijne alvermogende hand gepaste middelen , alle bederf
in ons onder te brengen.”
SP It It L M A N was , weleer, waardig, althans geacht
Leeraar in liet Gereformeerd Kerkenootfchap , die ook
als Schrijver over de Onnaagt Benige vermaardheid ver wierf,
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wierf, gelijk mede door een boekje voor de Nederland "che
Jongelingfehap , waarvan de beoordecling in dit Tijdtchrift
(voor 1814. No. 6) hem aanleiding gaf tot een' uitval op
de Maatfchappij Tot Nut van 't .1'g mncen, (zie Rec.
o. d. Ree. VII. No. 7.) De íleller van dit verflag was
reeds bezig met dien uitval te beantwoorden , uit hoofde
des invloeds , welken s P E E L at A N had door den reuk zijner regtzinnigheid en vroomheid, toen de man gemeente
en bediening verliet, en federt berucht bleef door de hem
nagegane befchuldiging van Paederestie. Is het wonder,
dat men zich aan zijn' naam floot, en onvoldaan is niet
zijne betuiging: „ de redenen , waarom ik mijn' naam niet
verberg, zijn gewigtig , maar ik wil van en voor mijzelven niets zeggen;" terwijl Intusfchen de man van dien
naam , in de ernttig{le taal der gemoedelijkheid, zich over
de praktijk der Godzaligheid laat hooren? De Recenfent
fchrecf dit niet onbedacht neder, en zal zich verblijden,
had hij hierdoor aanleiding gegeven , dat s P L it L ai A N
zoo eens van en voor zichzelven fchreef, dat de door
hem gegevene ergernis althans beter werd weggenomen,
dan door deze Vertoogen gefchieden kan. Tot zoo lang
boude hij zijn' naam liever verborgen, dan dat anderen
zich ftooten, al wilde hij over elk der 192 Kerkgezangen
eerie Commentarie fchrijven , daar hij toch fchijnt te moeten fchrijven , zoo als wij er eerie over het -711e Gezang
kennen, (die het leest, merle daarop!) door fommigen
aan een' man van groote kunde en godsvrucht, (Rec. o.
d. Ree. X. No. 3.) door anderen aan s P E E L at A N toegefchreven.
Het fchijnt, dat de voormalige Prediker over deze ver
heeft geoefend, zoo als men dat noemt. De drie -volgtf
eindigen tiet Amen, fomtijds nog-entwigVro
een Halleluja er bij, waarop telkens eerie opwekking tut
het gezang en een gebed volgt , bij hetwelk men aan
Matth. VI: 7 maar niet denken moet. Deze Vertot gen
met welke s r EE L ns A N niet weinig is ingenomen, blijkens het Voorberigt , waarin bij zoo wat uitweidt over
uitlegkundige vrijheid en de noodzakelijkheid der van bean
Hh 3
gee.

426

R. SPEELMAN

gevolgde manier van voordragt, uit te lezen, was den
Recenfent onmogelijk, en fcheen hem een onverantwoorelijiz tijdverlies toe. Zie hier echter een en ander proefje :
BI. 6o. „ Het is wat anders het vleesch nog in zich
te voelen werken , ja zelfs onder de wet der zonde gevangen genomen, en als een niet tegenzin medegaande
flaaf te worden weggevoerd, en wat anders het vleesch
zor-;c'oos in zich te zien heerfchen." Recenfent dacht,
e at djt verfchil niet zoo wijd is , en S P EEL MA N im•
roers ook , die bl. 75 fchrfjft : ,, Welkezullen deszelfs
uitwerkfelen zijn (die van het bedenken des vleefches)
bij hen, die — als (laven van het vleesch de eeuwigheid
ir reden ?"
BI. 342. „ Gij kunt geroepen worden tot het onder
haat, fmaad en verachting, omdat gij, zoo als-ganv
men het noemt , een fijne zijt, ezv. ook kan het u ver
zijn , om , door vele kastijdingen en dikwijls-ordince
treffende tuchtigingen , aan de zonde , mogelijk wel aan
uwe bijzondere en nabijliggende zonde ontwend te worden, terwijl anderen , zelfs Godvruchtigen van u zeggen:
hij heeft geen heil bij God."
BI. 379. „ Al hadt ge u in de fnoodfie zonden ver
dat gedaan tegen Bene menigte van overtuigin--lopen,
gen , ja tegen de teederfle verpligtingen ; al hadt gij het
jaren lang daarin volgehouden, en al ware daaronder het
bederf der zonde bij u zoo diep ingekankerd , en dermate
door uw geheele wezen heen doorgedrongen, dat men
eerder cone moorenhuid zoude blankmaken, en eens lu i.
paards vlekken wegnemen zoude, dan dat zulk een ver
zou kunnen te ondergebragt worden,-ouderb'lfin
er zoude nog niet Céne reden beflaan , waarom gij u niet
in die Goddelijke liefde en ontferming zoudt influiten,
ezv." — Zoete vertroostingen, voor hen, die zoo gaarre uit bevinding (preken en hooren spreken ! Hier hebben zij hunnen man, o ! Zij kunnen er zich zoo bij ne8rleggen !
Maar reeds genoeg. Schriftverklaring wacht inca hier
zoo zeer niet. In cenrige aa;m2crki;1 e„ over fommige gezcg,
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zegde in dit achtjie JJoofdJl ik treft men die echter aan ,
maar, hoewel niet altijd verwerpelijk, weinig beantwoordende aan de verwachtingen , die de nederige man (Voorb.
bl. VI) ons inboezemt , als hij ons zegt , alle hem moge
hulpmiddelen gebruikt te hebben, om de meering-lijke
van den Apostel regt te verftaan, zonder iemand ilaafachtig te volgen of na te fchrijven, en dat hij getracht
heeft ons geen oppervlakkig en onbekookt gefchrijf in banden te geven. Recenfent vond hier en daar wel iets,
dat opmerking verdient , en van de waarheid van s vit E LDI A N's betuiging blijken geeft; maar dat op zijn bega ip
van des Apostels meening zijn fystema en zijn fubjective
fmaak meer invloeds hadden, dan gene op dezen, is duidelijk. Voor de lezers van dit boek zijn ook die nadere
aanmerkingen grootftendeels zoo zeer te veel, als ze te
weinig behelzen zouden voor anderen. Maar, wat is dat ?
S r E E L at A N is dan zeer tegen de citatiënjagt , omdat
dezelve

of den lust verraadt, om zeer groote belezen -

heid te vertoonen , of hunkering , om door het gezag van
anderen den lezer voorin te nemen, en van beiden is de
man zeer afkeerig. (VI.) Maar — wat heeft dan die omflagtige noot te beduiden , aan den voet an bl . i54 -10
zoo bijster klein en digt gedrukt, ter wederlegging (anno 1823 ! ) van het begrip , dat Jezus zijne bergrede hield ,
en dus ook zijn voorfchrift tot het gebed gaf aan hen ,
van welke hij vooronderftelde , dat zij waarlijk reeds ge
aanvankelijk bekeerden waren ,en welke noot-lovigen
eindelijk nog heenwijst naar het Letterk. Mag. , dat is naar
s r E It L MA N zelven ? Wat, die fopperige aanteekening,
bl. a36-238, over het op het hart brengen van Bijbel
Geest , waarbij de Leeraars van den-platfendorH.
Godsdienst nog eene pastorale les ontvangen? Wat,
dat Hebreeuwsch en Grieksch , dat hier en daar wonderlijk uitkijkt met Idollandi he letters ? En boe zullen dat
toch die Thidjes , die deze Vertoogen gebruiken, uitfpreken, b. v. bl. 213 het woord Phanerhoein?
Nog een woord over de gebeden. Zoo dihwi;ls de man
betuigingen van bode voornemens in dezelve hoort, k( Hh q.
men
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men ze hem voor als een pligtplegend vleijen met den
mond ; ,, men zal dus ," zegt hij , ,,in de , door mij geleverde, (I) gebeden , zulke fraaije pligtplegingen niet
vinden." Nu, dat kan wel waar zijn; die gading heeft,
zie de ganfche leverancie na ! — maar , dat gedurig wederkeerend „ o ! och ! ei ! ach ! ja , maar, neen ," dat
praten , redeneren , opperen en oplosfen van tegenwerpingen aan God is ook zoo heel fraai niet, Het boek valt
ons, hier, open b1. 386: „ o Vadei ! wanneer wij ons,
in benaauwheden , als gansch onthlooten, voor u nederbogen , dan wendet gij u tot ons gebed , ezv." Bl. 387.
„ Honderdmaal is het ook ons ernl}ig voornemen , om u
w•elbehagelijk te zijn , maar gij weet , wij kunnen daarin zonder uwe hulp, zonder den invloed, en krachtdadigen bijftand van uwen Geest niet ílagen; dit heëft de
ondervinding ons reeds lang en menigmaal geleerd." Derhalve, men zegge wat men wil , maar — de fchuld wordt
op God geworpen. Neen, S P E E L Ti A N! de ondervinding heeft ons geleerd, dat wij Gode onbehagelijk zijn ,
wanneer wij den Heer door zijnen Geest niet in ons laten werken. BI. 273 lezen we: „ 4Vij , die dit fchrijVen, (nos .poma natamrws!) verkeeren thans in veel lijden,
en onder de ervaring van menigvuldige zwakheden , maar
het is ons eene zeer groote vertroosting , dat wij, wanneer wij ooit geroepen worden , om lijdenden te vertroosten, zwakken te onderfleunen , en hulpeloozen te helpen, en we kwamen daartoe nog al dikwijls in gelegenheld, wij omtrent hen nooit met koude ongevoeligheid,
nooit met meesterachtige hardheid , maar met innig medegevoel en liefderijke hulpvaardigheid zijn werkzaam geweest." t Is zeker veel, dat men een hulpeloozen kan
helpen ; maar toch zij , die door hunne heilige ombtsbediening geroepen worden tot der lijdenden en flervenden
hulpe, en zich in die betrekking zoo vaak verlegen bevinden, zullen niet S P £ EL MAN'S gave des gebeds wel
niet meer kunnen uitregten, dan met hunne voorzigtigheld en menfchenliefde , althans niet tot eigen genoegen ,
zij
-
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zij het dan al, dat een ander zich met den kraal en troost
behelpe, die hein hier wordt voorgeteemd.
Doch , fcheide van dit boek de beoordeelaar, die , dacht
hij niet aan den vloed der aan te kondigen gefchriften ,
nog wel eens praten wilde over S P E E Lat A N 's verklarin g van het zuchtend fchepfcl, en de regt flichtelijke
anekdote, bl. 313 medegedeeld; maar de lezer mag niet
langer worden opgehouden. Alleen nog dit: het werk
krielt van drukfeilen, van welke S P E E L M A N zelf 2$
malen kwalen opmerkt , dat , verholpen , in kwaden verandert ; en het werk is opgedragen aan 's mans kinderen
met een rijm , zoo als de poëzij in de Boekzaal der geleerde Wereld er meestal uitziet.
Recenfent houdt dit gefchrijf niet alleen voor onnoodig, maar voor onleesbaar ook voor allen, die zoo wel
op verflandige flichting des gemoeds aanfpraak mogen
maken, als hij dat voor zichzelven vrijmoedig doet ,wien
de waterige flijl en het vrome gewawel van den Lx-Dominé erg heeft verveeld én gehinderd, en die hem, zoo
hij eens , en welke foort van aanmerkingen hij op dit verflag maken mogt , bij dezen het laatfle woord fchenkt.
J. C. SWIJGHU,ISEN GROENEWOUD, Oratio de
fanguinis, quae vocatur, vindicta Arabibus maxime
propria. Groning. 1822. 4t0. 18 pag.

H
et is overbekend , dat de Oosterlingen , in het algemeen, zeer wraakzuchtig zijn. Hoe bekend het echter
-

zijn moge, leverde het eene gepaste ftof voor den Hoogleeraar G ir O E N E W o U D, toen hij den post van Rector
aan de Illustre School te Franeker nederleide. Trouwens ,
het is niet mogelijk , altijd iets geheel nieuws te vinden
tot het onderwerp van eene Latijnfche redevoering , wel
geroepen is te houden. De wraakzucht, als den-kemn
Arabieren vooral eigen , is , op zichzelve , gansch geene
onbelangrijke ílof; en , welke ftof men ook kieze , het
komt vooral op de wijze van behandeling aan. Deze nu
I I li 5
is,
-
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is, in de onderhavige redevoering , zooclanig , dat dezelve zich met genoegen laat lezen , en Benen man , in zijn
Oostersch vak bedreven , aanduidt , die over zijne [lof veel
meer had kunnen zeggen , indien hij niet de kortheid had
willen en moeten betrachten.
De redenaar begint, met weinige woorden te bepalen,
welke Arabieren hij op het oog hebbe, en van welke
wraakzucht hij fpreken wil. I1i3 befchouwt hier alleen
de woestijnbewoners , die hun karakter het onveranderlijkst bewaard hebben; en door de hun eigene wraakzucht
verflaat hij die allergeweldigfte aandoening en drift, waar
Arabieren íl:eeds geneigd waren, om ten fpoedig--dore
lIe alle onregt, en vooral een' moord, hunner familie
aangedaan, of, zoo als zij het noemen, het bloed hun
te wreken. De Arabieren , dan , re--nerastbild,
kenen niets voortrefFeiijker, waardiger, roemrijker, dan
zoodanige wraakzucht. Zij noemen zich allergelukkigst,
wanneer zij den pligt daarvan kunnen uitoefenen, en allerongelukkigst , wannneer hun de gelegenheid daartoe ontbreekt. Vanhier dan, dat hunne Dichters dikwerf de
wraakzucht bezingen : zoodat deze bij. alle gelegenheden
genoeg doen zien, dat, hoezeer zij een' hoogen prijs
(tellen op het zwervend herdersleven, op de matigheid,
op de trouwheid; op de edelmoedigtte dienstvaardigheid
en op de gastvrijheid , zij echter he allermeeste de heldhaftigheid, met wraakzucht gepaard, verheffen. Deze
drift is bij de Arabieren zoo diep geworteld, dat, hoe
zeer Mohammed zich daartegen verzet hebbe, hij tegen
dezelve niets vermogt heeft. Deze wraakzucht vindt
men ook wel bij andere onbefchaafde volken , maar nergens in dien hougen graad als bij de Arabieren. De oude
Hebreërs , fchoon , zeer natuurlijk , veel met hen gemeen
hebbende, en ook tot wraakzucht zeer geneigd, toonden
echter, over het algemeen, daarin dien zelfden roem niet
te dellen als de Arabieren, en hunne Dichters prijzen de
wraakoefening niet evenzeer aan. De reden hiervan is
niet alleen , dat de omzwervende Arabieren nog in een'
onbefchaafden en , als 't ware , kinderlijken toehand zijn ,
maar
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snaar bcflaat voornamelijk in hunne nomadifche en vrije
leefwijze, en gedeeltelijk ook in den roem der wraakzucht,
door hunne Dichters met ijver bezongen ; en dit wordt
door plaatfeit , uit Dichters, genoegzaam in het licht geplaatst.
De redevoering wordt begoten met het vermelden van
al hetgeen tot de plegtigheid van den dag betrekkelijk is.
Verflag over het al of niet bef netteli kc der Gele Koorts,
vooral in betrekking tot het werk van den Franfchen
Geneeskundigen DEVkZE,doorE. J. THOMASSEN
A T H U E S S I N K. Te Am flerdain , b ij Pieper en Ipenbuur. I822p In gr. 8vo. IIi Bl. f I -2 -:
is Secretaris van de eerí}e klasfe van het Nederlandsch
Koninkl jk Inflituut ,berigt ons de Hoogleeraar v R o L I a,
dat wij door hetzelve , op uitnoodiging des Ministers
voor Onderwijs enz. , dit Verflag ontvangen , hetgeen ons
reeds deszelfs waarde zou getuigen , indien de naam van
T H U ES S I N K hiervoor geen borg was. Zeker kon de
klasfe hare belangen in geene gefchiktere handen Rellen,
en het fchijnt, dat de overige drie Gekommitteerden het
werk geheel aan den waardigen Hoogleeraar hebben overgelaten; vruchteloos ten minite bleven wij op hun ge
wachten , hetgeen de reden is , dat wij niet-druktbeig
vroeger van dat van T tI u t s s IN K melding maakten.
Doelmatig geeft deze eerst den inhoud van het werk
van D E V t: Z E op , waarin hij de befmettelijkheid der gele koorts ontkent, en dezelve als het gevolg van plaatfelijke oorzaken verdedigt : hiertoe onderfcheidt hij infectie
en contagie , noemende de eerfle een beginfel van rotting, dat aan het voorbefchikt individu wordt medegedeeld, en waartoe hij de gele, koorts brengt; terwijl contagie de wijze is , waarop de zieke zijne ziekte door middellijke of onmiddellijke aanraking mededeelt. Vervolgens
geeft de Heer T H U E S s IN K de gronden en waarnemingen op van verfchillende Schrijvers, die de befinettelijkheid ontkennen ; de meesten , echter bepalen zich tot neb
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gative bewijzen, te weten, dat in fommige gevallen perfonen, aan deze contagie blootgef'celd, vrijbleven: de
latere verdedigers dezer leer , R o c 11 o u x en D A L ➢I A S,
geven geene flelligere bewijzen op ; n o c HO u x erkent
zelfs de befinettelijkheid in gematigde luchtftrekcn , noemt
de ziekte dan eene typhus met gele koorts , en uit een
later berigt van P A R I S E T weten wij , dat hij , bij de
verfchrikkelijke Epidemie van Barcelona in 1821 , zich
voorzigtigheidshalve op het land begaf.
Vervolgens gaat de Heer T II U E s s I N K tot de bewijzen over, die de befinettelijkheid [laven. Onder deze komen vooreerst de berigten van c AR R By, dat de ziekte
te Philadelphia in 1793 , even als in 1762, van buiten
aangebragt en befmettelijk was ; dat aldaar niet dan de
afgezonderden in de gevangenis en in het armenhuis vrij
ook toonde hij, dat zij niet van het weder af--blevn;
hing, hetzelfde wat Dr. LINING aangaande vier Epidèmiën te Charlestown, die ook aangehragt waren, had opgeteekend. Niemand echter betoogde de belmettelijkheid
beter dan A. M ORE A u n R f o N Tc E S; hij [lek, dat
deze door middellijke of onmiddellijke aanfteking verplant,
door hitte, vochtigheid en zeelucht ontwikkeld wordt,
en. bewijst door vele daadzaken , dat de gele koorts noch
van klimaat noch van andere plaatfelijke oorzaken afhankelijk , maar het onmiddellijk produkt van Bene eigendom
[tof is, die , alleen door infectie werkende , een'-melijk
geringen graad der ziekte voortbrengt, terwijl de hevig
í1:e door contagie veroorzaakt wordt. Waar de ziekte
ééns gcheerscht heeft , fchijnt zij zich te akklimatéren ,
en onder begunfligende omflandigheden terug te komen.
Ook D U R A N D o betoogt de befinettelijkheid door voor.
beelden van aanbrenging, en door het bewijs, dat zij
zich bij ééne [lad bepaalde , indien door onvoorzigtigheid
Beene gemeenfchap plaats greep , wanneer de gevolgen
zich fpoedig openbaarden. Ook A R E 3 U L A Cn K E R A UD R E N geven vele voorbeelden van befinetting door koopwaren, en bevestigen deze door de uitgei}rektheid van
iSo tuijlen, welke de ziekte doorliep. Door dergelijke
ovei-
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overtuigende voorbeelden bewijzen B E R T fi F, , F A B R I F
en B r, 0 U S S 0 N E T de befinettelijkheid der Epidemie in
nndaluzië van r Boo, welke ook doorf'craalt in die vats
I o3 en 1804, welke moeite zich ook P U G NE T,
Ar.ANSoN en PALO NI gegeven hebben, om dezelve te bedekken. Wegens de Epidemie van I8i9 getuigt
P AR I S E T, dat zij zich nergens vertoonde , dan daar zij
klaarblijkelijk was aangebragt; dat zi!J overal van een enkel individu uitging , en de gemeenfchap volgde, die de
menfchen onderling hadden , hoewel zij ook door de lucht
werd voortgeplant. Te Xeres werd zij door een doortrekkend regement uit Cadix gebragt ; hier bleven de gevangenen vrij, tot dat eenigen, uitgebroken en teruggevoerd, ook hier doodelijke befinetting bragten. PAR Is L •r vooronderflelt evenwel , dat deze Epidemie niet zeer
belinettelijk was; dat hitte en andere begunftigende omftandigheden dezelve ook in onze gewesten kan doen heer
gelijk in Frankr jk en Zwitferland reeds gefchied is.-fchen,
De bewijzen voor en tegen de befineitelijkheid voorgedragen hebbende , gaat T H U E S S IN K tot derzelver beóordeeling over, en denkt met den Heer J 0 N N E s, dat
er hechts een fchijnbaar verCchil tusfchen infectie en cortagie beslaat, hetgeen wij niet aannemen, daar de gevallen menigvuldig zijn , dat het onderfcheid tusfchen miasma en contagium wezenlijk en noodzakelijk is. Wij vinden hier des Hoogleeraars meening duister , daar hij bl.
7; zegt: „lk kan niet zien, dat er meer verfehil is tus„ fchen de gele koorts en de pokken, dan tusfchen deze
en het fchurft , en de lues. De eerfie worden door de
lucht en door aanraking, of van zieke of van befinette
„ perfonen, voortgeplant; de laatfee eveneens." WVijkunnen immers niet vooronderflellen, dat hij de voortplanting
van de lues, van de fchurft door de lucht verdedigt ? Iets
anders is het, of dit onderfcheid hier van pas zij, daar
de gemelde waarnemingen en voorbeelden voldoende bewijzen, dat hier geene infectie, maar contagie door het
produkt der ziekte zelve plaats heeft.
Dat tusfchenpoozende en afgaande íoortfen, typhus
en
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en pest in Bene voortgaande orde uit gelijke oorzaken zouden voortkomen , in elkander loopen en nimmer befinettelijk zijn , wordt door den Hooggel. T H U E S S 1 N K ligt wederlegd, ook door het voorbeeld van den loop , die nu en
dan flechts befinettelijk is , en vooral door de gelijkenis ,
die de gele koorts niet andere aanftekende ziekten heeft.
Vervolgens ontzenuwt hij het gevoelen van D E V Z ZE,
dat zij uit haren aard een uitwerkfel van opgegevene oorzaken zijn zou, zonder bijkomend fpecinek miasma, en
komt eindelijk tot de befinettelijkheid der ziekte , waarin
hij de grootfee moeijelijkheid zegt te vinden in daadzaken,
welke geloofwaardige Schrijvers wederzijds voor hun gevoelen aanvoeren. Deze zwarigheid, echter, fchijnt ons
toe grootendecls te vervallen door de overdenking , dat
één geval van befinetting , bondig bewezen , de overige
voorbeelden , waar de béfinetting onder zekere omftandigheden door aangebragtc finetfof niet vatte, opwoog,
en dat men hierom even min de gele koorte als de pokken of de pest van befinetting kan vrijpleiten , en wel
even zoo min als dc Egyptifche oogont[Ieking , van welke
de Hoogleeraar, om de roel:elooze proeven, met de
zwarte finetflof genomen, van hun gewigt te berooven,
de getuigenis van den Eieer BI N T HO VENaanhaalt,
die de (lof dezer oogontileking vruchteloos op gezonde
oogen zag overgebragt. -- Na een gefchiedkundig overzigt
wegens de befinettelijkheid in vroegere tijden te hebben
geleverd , haalt nu de Heer T x U E S S INK de getuigenis
van den hem zeer geloofwaardigen Dr. C R O I S S A N T
aan, die de Epidemie in I $03 te Berbice waarnam , waar
ze uit New-lork werd aangebragt , zonder dat toen eenige
oorzaak bellond, die bare ontwikkeling kon begunftigen.
Zij woedde echter hier gedurende drie maanden, hield
eens poos op , verfpreidde zich op nieuw onder de uit
Suriname en Demerary aangekomene troepen , ging in
September op de EngelJchien over , die dezelve naar Barbados en Trinidad bragten , waar zij niet flechts de pas
aangekomene Europeanen , maar , gelijk in Berbice, de
g_akidimateerde Blanken hare befinettelijkheid deed ondervin-
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vinden. Na verder eenige bepaalde voorbeelden van befinetting bijgebragt te hebben , beluit C R 0 I S SAN T zijn
betoog, dat de gele koorts alleen op plaatfen voorkomt,
welke met Noor•c'- en Za'id - fl a2erika in handelsbetrekkingen flaan, en Jat zij niet deze vermenigvuldigd is,
blijkens zijne opgave , dut dezeive van 1492 -1500 3 maal,
in de i6de eeuw S maal, in de r7de ao , in de iSde 1.34,
in de twintig jaren dezer eeuw io8 malen, en in 1804
alleen 9 malen groote verwoestingen in Europa aanregtte, waar zij van í8o8 tot i82o e8 malen waargenomen
is; terwijl in deze Epidemiën dikwerf voorbehoedrnidde=
len tegen de ziekte befchutteden , liet-een zij toch te -en
miasma in den dampkring niet zouden vermogt hebben. —
Uit dit alles trekt nu T It U n S S I N it het beluit , dat de
gele koorts , in Z id- IImerika en de Intilles geboren ,
ook in llnoord - zImcri; a , Span; e en elders hare befinettende kracht behoudt ; dat zij door klimaat wel gewijzigd, maar niet vernietigd wordt, alzoo door handel in
onze Noordelijke Eireken kan worden ingevoerd, en het
dus alleronvoorzigtigst zou zijn , om iets in liet nemen
van maatregelen omtrent de Quarantaines te verminderen.
In een Naschrift maakt de Hoogleeraar nu nog melding
van twee Verhandelingen van LE FOR T en v v P u y,
welke beide uit hunne waarnemingen besluiten, dat de
ziekte niet befinettciijk is , van plaatfelijke en conilitutionele oorzaken afhangt, en dus niet overgebragt kan worden , hetgeen door het vorige genoegzaam wederlegd
wordt; want, ook al toegeftaan, dat de ziekte in Arne
rik a endemisch on voor de inwoners niet meer befinetteijk ware , zou dezelve toch naar Europa overgevoerd
en daar befinettelijk kunnen worden; ook bevestigt
THUESSINK. de getuigenis van PARISET voor de
Epidemie van 1819 in JIndaluzië door die van V E N T uIZ i NI, en die van PARISET en BALLY voor de gele
koorts te Barcelona in 1821 door het uitvoerig werk van
A U D o U A R D , waarin deze bewijst, dat de ziekte aldaar uit de Ilavanna is overgebragt en alleen door.befinettin; voortgeplant, terwijl kloosters, weeshuizen en
ge-
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gevangenisfên vrijbleven , en men zonder vrees voor aan
lucht kon gaan.
-hekingdor
Tot dusverre Th u Es -si N K. hoewel ook ons deze bewijzen overtuigend fchijnen , en zij daarenboven door TE XT O RI S in MarJcille bevestigd worden , zijn zij echter
door deszelfs ambtgenoot P. m. K o u x wederlegd, wiens
gevoelen van niet befinettelijkheid ook door den van limerika gezondenen L E M n R Y verdedigd, en door den Engelfchen R o n j AC K S 0 N, in zijn voortreffelijk werk
over Epidemiën , bevestigd wordt ; hetzelfde gevoelen
verdedigen RAOUL DE CHAPMANOIR en IRVINE,
de Noord - Anerikaanfche gencesheeren S. J A C K S ON
J. WAT T s, en de uitgevers van the Amer. Recorder
en van the Nled. Repofitory, en de Geneeskundige Societeit te New-Orleans, welke den endemifchen oorfprong
aan hitte, rotting en Hechte leefwijze toefchrijven. Zien
wij nu deze meening dooide Spaanfche geneesheeren AL F.
DE MARIA, F. SALVA, F. X. LASO, S. SOLA en
lei A N. HURT. DE ME N DO Z A bevestigd, en door K.
R. V E L A S Q U E Z, die in 1819 de gele koorts te Malfaga waarnam, de befniettelijkheid wederom door voorbeelden geflaafd, dan verlangen wij gretig, dat vooral de
Heer T H U E S s I N K of een der overige Gekommitteerden
het werk voltooijen, en ons de flotfom hunner overwegin.
gen leveren; (leunende op het boven door ons geftelde,
dat ééne daadzaak van bcI'metting tegen vele andere voor
dat de poozen tusfchen de Epidemiën,-beldnopwg;
de
luchtsgefteldheid
voorbefchikkend was en de
in welke
ziekte evenwel niet uitbrak , de befinettelijkheid bevestigan; dat vooral de waarnemingen dit getuigen, dat zelfs
op zee, waar Beene plaatfelijke oorzaak, geen gebrek in
dc leefwijze liet geval was , de ziekte plotfeling door befinetting uitbrak , hoedanig eene r• I ED L E i, uber das
G. Fieber, Tubing. i $ob , verhaalt : Toen hij in 1 797 de
Engelfche troepen naar de LPestindièn vergezelde , waren
allen gezond j en op den overtoot flierf flechts C én man,
die fyphilitisch was. Men landde het eerst op Martinique;
van daar werden zij naar Trinidad gezonden, en niette-
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tcgenfaandc, wegens de menigte, de helft der manfchap
den nacht op het dek moest doorbrengen , waren er f echts
Weinige en ligte zieken. Bij de landing op Trinidad moesten de foldaten drie voet door liet water waden, en x
nachten onder den blooten heinel doorbrengen; zij kregen
hoofdpijn en koorts , doch geen fpoor van gele koorts
werd waargenomen , zelfs niet toen , na de overgaaf van
het eiland, de troepen op de plantaadjen gelegerd waren;
alle ongelleldheden werden ligt genezen; maar, toen de
foldaten op een veroverd Spaansch fchip werden ingefcheept, vertoonde zich, na drie dagen, op zee, eene
zoo hevige gele koorts , dat binnen acht dagen het vierde
gedeelte der Equipage aangetast was : toen eerst vernam
men, dat deze ziekte vroeger op het fchip geheerscht had,
hetgeen voor het overige nu van befchuit, zuiver water
en Spaanfchen wijn rijkelijk voorzien was. De troepen,
die uit verlchillende natiën bellonden, hadden dus zonder
hinder den last van het veranderd klimaat verdragen en
zich gezond wederom op zee begeven , hetgeen , volgens
L t N D , dikwerf alleen toereikend is , om de ziekten ,
op het land ontí}aan, te genezen.

Europa en Amerika , of de toekomflige betrekkingen der
befcliaafde wereld. Door Dr. C. F. V 0 N Sc z1 ai 1 o rP H I S GIs D E K, Deen/dien Staatsraad enz. enz. In
het Nederduitsch vertaald door T. 0 L 1 V t n tt - S C H 1 tic a o o R T, eertijds (!) Injlrticteur der Gefchicdenis
eng;. aan de Kon. Mil. School te liondsholred j7 , en
Regent van de hou. Taal aan het Athenaeum te Lu
Te Amferdam, bi de Wed. G. A. Diederichs-xernb„g.
en Zoon. I82o. In gr. 8vo. X11 egt 284 131. f 2 -1 e %uropa en Amerika --- toekomfiige betrekkingen der beo
fcliaafde wereld --- welk een veelomvattende, veelbelovende titel! Zediger zou ongetwijfeld de benaming: I3efiehouwing der onderlinge betrekkingen van Europa en 1unef'ika, na de jongfle gebeurteuais/en , geweest zijn ; doch
ovdrdrevene Zedigheid is nog al het zwak onzer hedendaagIi
1 EKL—LScrl. 18e3. no. it.
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daabfclle; vooral Dreitfchc Schrijvers niet, die het quid
dignum tatlto enz. van H o R A T I U S een weinig te veel
uit het oog verliezen, en , à perte de vie, werelden ,natuuren zcdef'telfels , flaatkundige en wijsgeerige theorién fcheppen , die wel eens — de volgende Leipziger mis niet
overleven. En ach ! deden zij het dan nog ílechts in
een' leesbaren (ijl ! Maar wat de Franfchen misfchien —
doch ook flcchts misfchien — te veel aan den vorm geven , leggen de gewone Duitfchers daaraan zeer zeker te
weinig te koste. Ellenlange volzinnen , wier geduchte kolom eindelijk met hare geheele manfa op één onnoozel
werkwoord drukt; lidwoorden, door een half dozijn regels
van hunne zelfilandige naamwoorden afgefchciden; deel
deelwoorden geflapeld ; perioden , gelijk uijen--wordenp
fchillen in elkander zittende: dit is de gewone f'tijl onzer
oostelijke naburen , zelfs in hunne rccenf^'rende journalen, geworden. Als nu de toongevers zulke ('tellers zijn,
wat heeft men dan van de goede lieden te wachten, aan
welke de toon gegeven wordt? Doch wat is het ook
vernederend , dat Nedcrlandfche Vertalers , tijd- en taalgenooten van v A N D E R P A L M, dergelijke Barbarismen onverzacht in eene taal overnemen , die daarvan
nog veel afkeeriger is dan de Hoogduitfche , en dus vol
onleesbare zinnen vormen ! — Dat deze aannmer--ftrek
king hier niet overtollig is , maar wel degelijk hare toepasfing vindt, zullen wij (braks zien.
Het werk van den Heer v o N SCHMIDT -PHIS EL •
D E K loopt over een allezins gewigtig onderwerp : de betrekking, waarin Amerika, in zoo verre het reeds vrij
is, en verder zijne onafhankelijkheid verkrijgen zal, tot
Europa zal ftaan, en hoe de tallooze onderlinge betrekkingen der inwoners van ons Werelddeel daardoor zullen
gewijzigd worden. De fleer s c I-I II I D T ziet ons toe-

komftig lot al vrij donker in. Hij onderfielt, dat verdwijning van het bare geld, algemeene verarming, althans
fchJnbaar ftaatsbankeroet in geheel Europa daarvan het
gevolg zal zijn; terwijl ook de handel met de oostelijke
Volksplantingen wel in handen der Amerikanen kon val-
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lcn. Ilierop geeft hij allerlei plans op ; doch — bezien
wij den inhoud des werks een weinig meer van nabij.
De vrijwording van Noord - rl nerika is een allerbelangrijkst tijdllip in de Wereldgefchiedenis. Dezelve gaf den
fcliok , niet alleen aan Zz- id - Amerika , Hetwelk ruim So
jaren later opflond, maar ook aan een goed gedeelte van
Europa, welks verouderde inflellingen, gelijk een verval
gebouw, door den geest, die uit het Westen over--len
waaide • in puin vielen. Doch die geest werkte geheel
anders in Europa , waar hij natuurlijk heviger' tegenftand
vond , en dus tot verbittering , woede en allerlei geweldige driften ontvianide , dan in de Nieuwe Wereld, waat
een nieuw Volk , door hem gevormd , geenen Adel of
Geestelijkheid zijne voorregten te ontnemen had , en dus
vreedzamer het gebouw zijner flaatsvorming kon voltooi.
jen, en volkplantingen , gelijk bijenzwermen , heinde en
verre in liet onmerelijke, nergens ontgonnen land kon
uitzenden. Daarenboven ontaardde die geest in Europa,
met name in Frankryk , zeer fpoedig van zijne eerl}c
beghilèlen , en verkeerde, langs de teugelloosfle regering
van het graauw, tot de afzigtigíte tirannij, die. weldra
door verovering naar de algemeene Monarchij [treefde.
Toen verrees, nog eens, de Geest der Volken, doch
nicer gelouterd ; hij deed de tirannij als kaf verfhuiven , en
den Tiran op eene afgelegene rots te midden des Oceaans
zijn leven in werkeloosheid befluiten. De algemeene geest
wilde nu geen Gemcenebest meer, maar Monarcháj,

door eene Cori/litutie en hertegenlvoordliging des holks ge.
ivyzigd. Dit fchenen toen ook de Monarchen (die het
behoud hunner kroon alleen aan den moed hunner Volken te danken, en dezen daarvoor niets gegeven hadden)
te willen. Onder alle die Itormen zijn nogtans eene menigte, het zij misnoegde , liet zij tot ellende vervallene ,
bewoners van ons Werelddeel genoodzaakt geweest, in
Ameriia eene fchuilplaats te zoeken. Daarbij komt de
menigte der arbeiders in fabrijken en handwerken, welke
in grootere evenredigheid toenemen dan de vermeerdering
van dat vertier zelve, en dus het arbeidsloon doen dalen,
ii 2
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[of, waar dit niet gefchiedt, de fabrijken vervallen] te
neer, daar de nieuwe uitvinding van machines den han
vervangt , duizenden en tienduizenden van-denirb
brood berooft , en de voortbrengfelen der nijverheid in
ecne tot de behoeften geheel onevenredige mate vermeerdert, zoodat velen genoodzaakt zijn , in een ander Werelddeel hun geluk te beproeven. Dit alles zal NoordAmerika, 't welk reeds vrij is , meer nog in bevolking
doen toenemen , en ook de onafhankelijkheid van Zz^irAmerika befpoedigen. (Deze neemt de Schrijver , zelfs
niet influiting der Ihestindifche eilanden , reeds als tot
hand gebragt aan ; het is echter, wanneer men aan de
Evgeljche, Spaanfche en Franiche Antilles, aan Gnya;na
en Canada denkt , nog zoo verre niet gekomen.) Ver
Europa kan Amerika niet ontberen , wanneer liet-der:
blijven zal , wat het thans is , noch deszelfs edele metalen, noch deszelfs kostbare colon/ale goederen; daarentegen , zegt de Schrijver , kan Amerika, zoo wel wat
den mijniirbeid en den landbouw, als wat de veredeling
der grondtcoffen betreft, zoo niet reeds nu, dan toch
eerlang Eriropa- volkomen misfen. Dit wordt aangedrongen door de nu reeds befcaande handwerken en fabrijken ,
vooral in Noord- Amerika, en door de gemakkelijke ge.
meeníchap , in het noordelijke vaste land door de tallooze
rivieren en meren en de {loombooten op dezelve , in het
zuidelijke door den bereids in Caraccas ingevoerden kameel. Deze laatfie bijzonderheid was ons onbekend , en
zekerlijk van veel belang, (fchoon het nog te bezien fla ,
of deze bewoner van het drooge drabiè en Tartar jë in
de vochtige 1n2crikaanfche Savannah's wil tieren;) doch
voor 't overige gelijkt de Amerikaanfche nijverheid nog
op verre na niet, wij zeggen niet naar de overfpannen
Europcfche kunstvlijt , maar naar de volílrekt noodzakelijke
vervulling van 's lands eerfte behoeften in kleeding, wapening, en gemakken van allerlei aard. Men weet, (en
de Schrijver roert die grondhelling wel aan , maar fchuift
haar ter zijde) dat in een land , waar de akkerbouw nog
te veel werks naar mate van de bevolking verfchaft, gee.
,
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ne handen voor fabrijkiirbeid kunnen gemist worden; en
dus zal, niet alleen in het Noorden, maar ook in het Zuiden van 1Lnerika, de inboorling , juist naar mate hij zich
meer ontwikkelt, meer kunstbehoeften gevoelt of zich
maakt, meer naar gemakken verlangt, en door vermenigvuldiging cene grootere masfa van bruikers aanbiedt , aan
de Europefche nijverheid een grooter veld ter ontginning
opleveren. Deze voortbrengfelen van kunstvlijt moet hij
dan door zijne edele metalen vergoeden. Onze Schrijver ,
daarentegen, door zijne theorie verleid, neemt den flmeriA:aan reeds, zelfs in Peru, Chili en Paraguay , als vol
ontwikkeld, zelfs in het vervaardigen van den-komen
vereischten fabrijkii.rbeid, aan. Eer het zoo verre komt,
zal er nog wel meer dan cene halve Eeuw verloopen
zoo veel vooruit behoeft men waarlijk niet te zorgen !
Doch op deze dwaling van den Schrijver berust zijn gebede volgende ftelfel.
Doch nemen wij zijne onderftelling eens aan. Heeft dus
Europa, Amerika verloren , zoo moet liet daarvoor
vergoeding zoeken , en kan die ,Hechts vinden Of door de
Koloniën in de andere Werelddeelen (Azië, Afrika en
fluflralië) Of door zichzelve genoeg te zin. Het eerfle
kan niet. Daartoe behoort zilver, en Amerika zal zijn
zilver niet meer laten uitvoeren (alleen, in de onderllelling
des Schrijvers) ; Europa heeft daarvan niet genoeg. De
handel zal dus haperen. De Indianen zullen daarenboven optiaan ; de Amerikanen zullen derzelver en den Chivefcheta handel naar zich trekken ; hunne zeemagt zal de
magtigffe der wereld worden ; uit Zuid-Amerika zal men
den handel van Afrika, Ait/iralië en den Indilchen Archipel bekomen. (Wanneer ? Zuid- ./lmerika , 't welk nog
geenc noemenswaardige fehcepvaart bezit, zou dit tevens
zijnen landbouw, zijne fabrijken , zijnen handel en fcheepvaart zoo ongehoord en in zoo korten tijd ontwikkelen?
Heeft de Schrijver dan niet bedacht , dat er nog monniken
zijn? Die heeft men in Noord- Amerika niet., en vandaar ook zulk een matige vooruitgang in alles.) Ook
de fchepter der verllanLlelijke meerderheid zal niet altijl
Ii .;
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aan Ei ropy toebehooren. (Mogelijk neen ; men kan niets
verzeggen , als men bedenkt , dat , volgens H i u R 0 N YDi u s, door G I B B O N aangehaald, de voorouders van
HUME, ROBERTSON, BLAIP eil W. SCOTT, de
Schotten, eenmaal menlchenëters waren. Doch wanneer
zal die fchepter aan Europa ontvallen ? Ook nog vooreerst niet.) Er blijft dus niets over, dan dat Europa
gichzelve leere genoeg te abn , zijnen in]andfchen handel
volwake, (het geheele Werelddeel , in den waren , echt
wereldburgerlijken en Christelijken zin , niet in den zin van
bet H. Verbond , als een huisgezin van broederen befchouwd zijnde) en zone dwang- en vcrbondsavetten op.
h fe, die thans nog dienen , om Staat tegen Staat in eetre
vijandelijke houding te brengen. Voortreffelijk, gewis ,
en der behartiginge overwaardig, zijn hieromtrent de waar lijk verlichte en menschlievende bedenkingen van den Schrijver; en Rechts de vrees , om dit verflag onmatig te doen
uitdijen , houdt ons terug van die aan onze Lezers mede
te deelen. (Zie bl. 141 -143.) Men meent (op den ílijl
na) onzen grooten H OG E NDO RP te lezen. Met even
veel regt ijvert de Schrijver tegen de nuttelooze, volk,
en geldverfpillende Oorlogen der Europeérsin vreemde Werelddeelen ; terwijl liet in zijn' eigen' boezem nog een' Bar.
baar tot vijand heeft, den woesten en wreeden Turk name.
lijk, onder wien het nakroost onzer befcbavers naar redding en verlosfitlg zucht. (,richtte, in 18o; thans heeft
liet zich, Gade zij dank! door eigene kracht, ten fpijt
der Ministers van het H, Verbond, vr/remaakt; en die
Voorzienigheid, welke dit werk zoo blijkbaar onderileund
heeft , zal ]let ook verder wel zegenen.) Maar onze Schrij.
ver gaat in zijnen welra eenenden ijver te verre , wanneer hij
liet Rijk van Konfantinopel reeds onder Christen - Vorf'en herheld, de Griekfche Volkplantingen in Klein - JJzid,
herbouwd, Cyrene en Karthago op de kust van Noord
/Ifrika herrezen ziet. Dit zijn pia defderia , die men
onder eenen H E N D R I K IV , of mannen van dien ftem.
pel op den troon , zou hebben mogen verwezenlijkt
gezien ; doch thans? men heeft immers genoeg te doen,
om
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om Spanje tot eene woestijn te maken, ten einde het
vreedzaam onder eerie legttime Regering te brengen. -Men zou tevens de volken tot eigene beraadfidging over
hunne belangen moeten brengen, (goede man! gij zijt nog
in den zoeten droom van 18151) en ze in den Raat van
weêr(tand houden, zonder daardoor de bloem der mnanfchap door geftadigen wapendienst te onttrekken aan de
vi verheid.
Nu keert de Schrijver nog eens op zijnen weg terug,
om de gevolgen der vrijwording van 4merika voor Europa opzettelijk te ontwikkelen. Deze gevolgen zullen
vooreerst beflaan in het uitblijven van den toevoer des
gereeden gelds uit de Nieuwe Wereld , liet toenemend mis
daardoor veroorzaakt, van het wijd en zijd ver -kredit,
wel , als van de renten op den-fpreidanglzo
Staat, en de toenemende rijzing der muntflukken; zoodat
eindelijk de Regeringen in geheel Europa zich genoodzaakt
zullen zien , wanneer de edele metalen verminderen , hun
jegens hunne fchuldeifchers ook slechts-nevrpligt
in die evenredigheid te voldoen, b. v. met a5 percent,
hetwelk de Schrijver een fchijnbaar bankeroet noemt. (Een
nuttelooze en hoogst gevaarlijke raad! Nutteloos, omdat de Kabinetten die noodzakel jkhcid maar al te fpoedig
zullen gevoelen of -- voorwenden; gevaarlijk, omdat zij
zich daartoe nu op een' bekend' Schrijver zullen beroepen , die echter meer in de uitdrukkingen zondigt, daar
hij alle partidle flaatsbankeroeten , b. v. van Frankr)k of
Zweden, afkeurt.) Hij zegt vervolgens zelfs, dat aan
eene vermindering der Plaatsuitgaven , zelfs door bezuinigingen, over 't algemeen niet te denken is. (Weder veel
te algemeen en onnaauwkeurig. Hij wil immers zelf de
flaande Legers affchaffen ? Dit wint Millioenen uit.) Doch
op dit fluk is hij niet rent duidelijk. Men moet hem bij
voor een' voorpander der heillooze Confcriptie (nog-kans
ecne erfenis van N A P o v a o N!) houden , die jaarlijks
zoo vele menfchcn van den laveren Eland uit hunnen kring
rukt, en, ten fpijt aller voorzorgen, aan losheid en traag
voor al hun leven ter prooije geeft. Al het fraaije ,-heid
war
Ii 4
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wat de Schrijver daarvan zegt , beslaat Hechts in theorie.
Het Lénige redmiddel , volgens den Schrijver, beflaat dus
daarin , dat de gewestelijke en plaatfelijke Behoren veel
(kosteloos) op zich namen , 't geen thans de Regering,
volgens de plaats gehad hebbende Ccntralijatie , met zware kosten , en niet half zoo goed , laat doen. Leeren van
kundigheden, ja, dat zal er wel gedeeltelijk moeten intrekken , als de burger volfirekt, zonder plaatsvervanger,
een aantal jaren in perfoon dienen moet. Doch wat zwarigheid? Het leeren van Gefchiedenis en geleerde Talen
kan wel wegblijven, behalve door de Geleerden in den
eige;alijken zin van het woord, d. i. allen, die geen eigenlijk winstgevend beroep uitoefenen. Hoe kan een verflandig man op zulk een denkbeeld komen? Den menfchen hunne verilandsbefchavitig te onthouden, en hen
liever voor foldaatje te laten fpelen, met verlof om á. des
jaars ledig te loopen ! De Adel moest aan het hoofd dier
krijgsinrigting {laan, doch eerst daartoe gevormd worden.
(Nu, dat (preekt van zelve!)
Hierop volgen nog eenige befchouwingen van het karakter der Noord - Zlneri kanen , die door de behoefte, om
zich in dat vreemde land eenig beflaan te verfchaffen ,
eenigzins koel hebzuchtig geworden zijn , en nog weinig
denkbeeld fchijnen te hebben van de hoogere behoeften
des geestes. Het is verkeerd , den flard der Geestelijken ,
zoo als daar, geheelenal afhankelijk van de Gemeenten. te
maken. (Volkomen waar!) Er zal een groot verfchil zijn
tusfchen de reeds half verdrongene inboorlingen van
Noord en de meer talrijke inboorlingen van Zuid- lmcuika. De bedenkingen des Schrijvers omtrent flzië en
4fi•ika zullen wij daarlaten , daar dezelve louter befpiegeling zijn.
Nu nog een enkel proefje van den ftijl des werks, ge
trouwelijk door den Vertaler (daarvoor pleit de Hooborluitfche confructie) wedergegeven. Oen enkel, want er is
waarlijk voorraad genoeg ! halfeiland voor fchiereiland,
le' m i erl k voor gebrekkig, ge a;rc;alijkhcid voor geheel,
r^luirr ;idjn voor' toe p<d.cftl/ , ur yl(1(n voor bCfehavc;L
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en dcrgel. zijn flechts kleine zonden van den Vertaler ,
die hem niet velen zijner broederen gemeen zijn. Maar
wanneer een volzin als op bl. 227 en 228 , die bijna anderhalve bladzijde beflaat , en tot wiens uitfpreken
wij den langflen adem uitdagen, niet ten minfte in drieën
of vieren vcrfnipperd wordt , dan mag men toch wel
waarfchuwen voor een misbruik, hetwelk ons ook perioden kan geven als de volgende, waarmede wij ons al te
lang verflag van dit boek zullen befluiten , 't welk goede
zaken bevat, doch zeer flecht uitgedrukt : „ Hoe meer
„ zich de volken, uitgefloten van dadelijke deelneming
„ aan het Regeringsgezag, tot het befpiegelende gewend
„ hadden , en om daaraan leven te geven geenen ílellig regt„ matigen weg vonden, hoe gevaarlijker het voorbeeld
moest worden van eenen , op nieuwe, het verlangen
„ naar onafhankelijkheid believende , leerdellingen ge„ bouwden , Staatsvorm , wanneer dit aan misnoegde , zich
„ aan alle kanten gedrukt gevoelende , en in het werke„ lijk beflaande geen middel daartegen gewaarwordende
gemoederen werd voorgehouden, en wanneer onder
,,, dezen helderziende koppen de wording der dingen op
„ het vaste land aan gene zijde van den Atlas niet alleen
„ hadden bijgewoond , maar zelve voor de iní'tandbrenging
„ van de nieuwe orde van zaken geftreden , en een le„ venademend beeld van dezelve bij hunne wederkomst
„ naar huis hadden medegebragt." Ex ur^gue leonem.
Eet Ontwerp van Droogmaking van het Haarlemmer Meer
beknopt, maar volledig voorgedragen; in tenen Brief van
een Heer te Utrecht aan zijnen Vriend te flnafierdain. Te
Leyden, bij J. W. van Leeuwen. 1321. In gr. 8vo. 71
131. f:-14-.

D it Rukje behelst niets anders , dan een uittrekfel nit de
beroemde Verhandeling van den Heer V A N LIJ ND z N; maar
dit ,,iets anders is zeer veel voor hen , die in het onderha.
vig onderzoek belang fle]len, maar niet zoo gereed tot eerre
lid=ave van f is befuiten mogen. Zij vinden hier die roetn1i 5

waar.
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waardige Verhandeling zoo volledig , zoo oordeelkundig en
zoo welgefchreven te zamengetrokken , dat zij alle reden
hebben , om den Schrijver te danken voor zijne moeite.
Evenwel de Verhandeling zelve te lezen blijft altijd verre
verkieslijk boven elk uittrekfel, dat , gelijk dit, de ophelderende Tabellen niet bevat. Wij hebben gehoord of gelezen,
dat men die Verhandeling ook buiten de portefeuille der Kaarten kan te koop krijgen, en, is dat waar, dan zijn er haast
geene uittrekfels van noodig.

Vrije Gedachten van een Ingeland van Rijnland over de Ver
Droogmaking des H4arlemmermeers,-handeligv
uitgegeven door den Heer B. G. BA RON VAN LIJNDEN
VAN t-t E m m E N in den fare :82:. Te Leyden, bij D. du
Mortier en Zoon. 1821. In gr. 8vo. 123 Bl. f 1-4-:

,, Audi et alteram parten: ' is het Motto des (waarom
toch?) onbekenden Schrijvers, die, om den goeden flijl ,
in welken hij zijne gedachten mededeelt, en om de befchei.
denheid, die zijne pen befluurde, wel waardig is gehoord te
worden, maar uit hoofde zijner kennis van zaken vooral regts
genoeg voor zijne vrijmoedigheid had. Evenwel meer dan
dit wordt er gevorderd in een tegenfchrift tegen de doorw rochte Verhandeling, op den titel gemeld; en dit, rtaauw.
keurige volledigheid , meenen wij , en grondige en vaste, onzijdige betoogvoering, wordt hier al te zeer gemist. Zonder
dat wij dit zeggen, valt het elk in het oog, die ilecbts bedenkt, wat de inhoud van dit kleine tegenfchrift is, dat de
Schrijver al te fchielijk over de zaken heenloopt, een zoo
belangrijk onderwerp al te zeer levi manu behandeld heeft.
Immers wij vinden hier eerst eene befchouwing der bewuste
droogmaking met opzigt tot Rijnlands uitwatering en de fleden Leyden en Haarlem, dan wordt dezelve aan het belang
der deelnemers getoetst, en eindelijk worden aanmerkingen
gemaakt tegen de onderfcheidene zaken , voorkomende in de
veertien (bl. 7 ,- maar 't is vijftien) Hoofdilukken der tegengefprokene Verhandeling. Hoe kan men hier naauwkeurige
volledigheid verwachten? En wat de gegrondheid en vastheid
van des Schrijvers betoog betreft , wij deden hem reeds regt ,
met hein vereischte zaakkeunis toe te fchrijven , die ook uit
geheel liet boekje den lezer aanitraalt, maar bijzonder in het
be-
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belangrijk verlag , door hem gegeven , van het verhandelde
bij Rijnland , in 1741 en volgende jaren , over de verbetering van deszelfs waterftaat ; maar — is het hier ook het voor
voor zijne geliefkoosde meering, dat dep Schrijver-ordel
de onzijdigheid doet uit het oog verliezen? Wat beteekent al
het aangevoerde , ook met het gezag van vroegere regters in
deze zaak geflaafde, ten betooge, dat de droogmaking des
Haarlemmermeers het bederf van Rijnland veroorzaken moet,
zoo lang men niet bewijst , dat de gronden vdor zulk een betoog niet zijn vervallen door de omfiandigheden, die de ge.
fteldheid van Rijnland te eenemale hebben veranderd , en
door de wijze, op welke men nu , gansch anders dan te voren, de droogmaking des meers oordeelt te moeten gefchie.
den? Daardoor beteekent nu weinig of niets, hetgeen anders
z6ó veel fchijnt af te doen , bi. 103 , dat de grooce n It uN IN GS, in zijne laatíte gefchriften, de droogmaking des
Hflarlemmermeers als de grootfile ramp voor Rijnlands water.
ftaat befchouwd heeft. Zonde de man over eene zoodanige
droogmaking , in de thans bettaande getleldheid van zaken ,
bijzonder van Rijnland , als door v A N L iJ N n EN is voorge.
dragen, nog zoo geoordeeld hebben? Wij zijn er gerust op;
geenszins zonde hij, gelijk de Schrijver op het einde van
dit Rukje doet, dat plan voor een' fchoonen droom verklaard
hebben, die, indien hij immer verwezenlijkt werd, eene be.
droevende proef zonde opleveren van het hemelsbreed onder.
fcheid tusfchen Bene fraaije theorie en eene dadelijke ondervinding.
Het is niet noodig , van dit flukje meer te zeggen; wij
hebben alle reden om ons te verheugen over deszelfs ver.
fchij ning , niet alleen om de aanleiding, welke het aan de
ingewijden in dit vak geeft tot nadere weging van eene zoo
belangrijke zaak , maar meer nog om de belangrijke bijdrage ,
die men hier vindt tot de gefchiedenis van Rijnlands waterftaat, en allermeest omdat de waarheid en de wetenfchap
zeer veel bij deze vrije Gedachten hebben gewonnen, da.!r
derzelver openlijke mededeeling eene andere pennevrucht des
Heeren VAN LIJN DEN ten gevolge gehad heeft , van welke
wij hier terftond Bene korte vermelding laten volgen.
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.flatwoord op de vrije Gedachten van een Ingeland van Rijnhind,d00rr. C. BARON VAN L]JNDEN VAN IIEMMEN.
IJl 's Gravenpage en te Anrfferdarn , bij de Gebroeders van
Cleef. I82I. In gr. 8vo. 123 /il. f 1 - a - :
Een model van een verweer- of wederiegfchrift , ook door
den f}ijl , waarin het uitmunt , den verdienflelijken Schrijver
der voortreffelijke Verhandeling ten volle waardig. Ilet behelst ,
in even zoo vele bladzijden (hoewel, voor nog iets minderen
prijs, beter bezet) als de vrije Gedachten bevatten, eerre vol
beantwoording en wederlegging derzelven. De Ileer-komen
v A N L ]J N DEN wijkt den
hoe zeer veel hij dien
ook toegeve, geen voet uit den weg, en maakt den lezer
dezes flntwoords, geleidelijk , opmerkzaam op alle de ingebragte bezwaren, die na elkander, met even gelukkigen nitflag, worden afgewend. Met de meeste naauwkeurigheid
vooruitgefteld hebbende de bepaling , waarover het onderzoek van zijnen Tegenfchrijve: gaan moet, toetst hij eerst
daaraan de kracht van deszelfs verflag van het verhandelde ter
verbetering van Rijnlands waterhaat , federt 1741 , aangevoerd
ten betooge van het bederf voor Rijnland , gevreesd uit de
droogmaking en bedijking des meers , en fielt naast hetzelve een eigen verflag van hetgeen veel vroeger, zelfs van
1570, omtrent den waterhaat van Rijnland is voorgevallen,
waardoor men een zoo volledig begrip van dat voorgevallene
krijgt , als men zoude kunnen verlangen , en de daaruit, in
de vi:ije Gedachten , ontleende (lerkte geheel verzwakken, ja
verdwijnen ziet. Kort, maar voldoende , is, bl. 56-63, de
beantwoording der bezwaren, ingebragt tegen de droogmaking
des meers , als eene onderneming , die ten nadeele der deel
moet; en het overige is eene overwin -nemdvr(lk
wederlegging van alle de aanmerkingen , door den-ned
Schrijver der vrije Gedachten op het Ontwerp zelve gemaakt,
zoo als dat in de onderfcheidene I roofdhukken der Verhandeling was voorgedragen, van welke evenwel liet dertiende
tiet opgenomen was door den Tegenfchr.
fiver. Zonderling
genoeg; Want liet behelsde de gevoelens van verfcheidene in
den waterhaat ervarene lieden , met name ook van het Colic.
gie van Rijnland, en van de Reden Leyden en I-Iaarlem,
over de droogmaking des llaariemnlermeers en het verkleinen
van den Rij ulandfchcn boezem ; en cle heer VAN L ]J N DEN
zegt

lage/and
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zegt van dit ftoofdflnk met regt: Dat was evenwel voor zij
(des Tegenfchrijvers) flelling het allerbelangrijkst om uit-rie
den weg te ruimen.
Achter dit Antwoord is nog gevoegd eene Narede , die den
gang aanwijst , welken de Ileer V A N L Ij N n E N in het vor.
Iaen van zijn plan gehouden heeft, en die verder befteed
wordt ter beftrijding van alle vrees voor de verkleining van
den Rijnlandfchen boezem , dewijl, bij bepaalde boezemflat:den, die niet konden overfchreden worden, alle reden tot
geritelling beIlaan zoude. Een uitfaand blaadje vertoont
een profil, uit een gefchreven rapport overgenomen, van het
verhang , bij den !aag(ten Eland der ebbe , in het kanaal, dat
op de zeefuizen snoet aanfchieten, en ten bewijze dient der
niet geringe uitwerking van de uitwatering.
Wij oordeelen , dat de Deer V A N I. Ij N n E N door dit Antwoord aan veel , in zijne Verhandeling gefteId , grootti duidelijkheid heeft bijgezet, en de gronden van zijn Ontwerp
meesterlijk heeft bevestigd en gehandhaafd. De Schrijver der
vrije Gedachten is hem , zoo veel ons bekend is , tot nog
toe, een wederantwoord fehuldig gebleven, en zal dit ook
wel blijven; en wordt vooringenomenheid met eigen begrip
ter zijde gefield , en niet berekend , wat het eigenbelang inbrengt , dan , meegen wij , zal de uitfproak des Generaals
it R A rl E NI! OF over de Verhandeling des Au thenrs wel zeer
zeker die van alle bevoegde oordeelaars zijn , na de lezing
van dit 4ntuwoor•d, dat alle bedenkingen, die voormaals beítonden, en nog bij fommigen fchijnen te beflaan, wederlegd
zijn. En — wie was (zie bl. II3) in dit geval een beter
regter ? wie moest , meer dan die, de kaart van ons land kennen? Zijn oordeel gelde dan boven onze Recenfie, en —
wie uiathematifche theorie met praktifche wetenfchap vereenigt, beflisfe nu verder, onpartijdig.

Memorie van den floog'ceraar ) AC o n D E GE Li) E it, overgegeven aan het Iloogbeemraadfchap van Rijnland, behelzende deszelfs Corfider•atiën over het Ontwerp van den fleer
Baron VAN LIJNDEN VAN IiEIUMEN, enz. Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon. 1821. In gr. 8vo. VIII
en 250 BI. f I - i o -:
Liet Raat niet aan ons , te beoordeelen , om welke redenen
liet
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het Iloogheemraadfchap van Rijnland cle Verhandeling des
Heeren v é N L JJ ND EN, benevens eenige andere (lukken,
juist in handen van den Profesfor DE GEL D E R heeft ge_
field , ten einde deszelfs advijs en confderatiën te vernemen
over het ontwerp in questie; maar dit durven wij veilig zeg
deze Profesfor er toe kunnen komen , om die taak-gen,had
te zwaar voor zijne krachten te befchouwen, en de vereerende uitnoodiging des Hoogheemraadfchaps van de hand te
wijzen, hij had beter voor zijne eer gezorgd. Zelf belijdt
hij , dat het korte tijdsbeftek, hein voorgefchreven, het tiet
mogelijk maakte, dat deze Memorie zoo geheel de uitkomst
van bedaarde en onpartijdige onderzoekingen zonde behelzen,
als anders het geval zoude geweest zijn, en dat dezelve vatbaar is voor naauwkeuriger bewerking (bl. 2 , 3 noot l);
maar, welverre dat dit het gebrek van opzettelijke bearbeiding zoude verfchoonen , neemt elk weldenkende het den Profesfor wel zeer kwalijk, dat hij van die bearbeiding van een
(tuk, waaraan de Heer V A N LU N D EN meer jaren, dan zijn
Hooggel. maanden belleedde , niet liever heeft afgezien,
dan met zulk gebrekkig werk voor den dag te komen. Wij
{}aan hem borg, dat, zoo hij , gelijk hij betuigt voornemens
te zijn geweest, opzettelijk, bij eene meer gunfl:ige gelegen
Verhandeling beftudeerd had, zijne hoop op eene-heid,
onwrikbare overtuiging aangaande de uitvoerbaarheid en wenfchelijkheid van het groote plan wel zonde vervuld , en al.
thans de guuftige indruk, dien het voortreffelijk gefchrift
van den Heer VAN L If N D E N , zoo als hij zegt, op hein
gemaakt heeft, wel zoo zoude behouden zijn geworden, dat
hij zijne eere aan eene zoodanige wederfpraak niet zonde gewaagd, noch zich aan zoo vele gisfngen en verdenkingen
blootgefteld hebben.
Het beloop dezer Memorie is dus : eerst wordt de topografifche en hydrografifche gefteldheid van Rijnland gefchetst;
in de tweede plaats aangewezen, welke gevolgen elk plan van
droogmaking des Haarleminermeers , en inzonderheid dat des
Heeren V A N L rJ N DE N, hebben moet; en dan , bij wijze
van refutatie, met Zijne confideratiën de Memorie beflocen.
Wat het refultaac is , fpreekt van zelve.
Onmiskenbaar is ook in dit werk de groote geleerdheid ,
wat de theorie der wiskunde betreft , door welke zich de
Heer v A N G E L D E R onderfcheidt ; maar — eiai bans? vroegen wij dikwijls , waar wij haar zagen aangebragt. Wij zijn
door
;
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me moeite , om zoo vele zwakke redeneringen, verkeerde
toepasfiugen , overdrevene belluiten en ongelukkige misrekeningen , als van welke deze Memorie vol is , aan te wijzen
aan onze lezers. De toeleg , om het Ontwerp , in de Perhandeling voorgedragen, in een belagchelijk licht te hellen,
verraadt zich allerwegen. De magtfpreuken van den Profes
meesterachtige toon, met welken hij vaak-fer,dchp
den befcbeiden en befcllaafden Schrijver der Verhandeling te.
ge=_]fpreekt — dit een en ander, zoo kwalijk voegende in het
rijk der waarheid en der wetenfchap, kan niet nalaten den
onbevooroordeelden aan dezes Tegenfchrijvers eigen gevoel
van zwakheid te doen denken. Wie ergert zich b. v. niet,
als hij bi. 249 leest? ^, De Heer Baron VA N LIJN DEN zal
mij , indien nog ontbrekende proeven en waarnemingen mijne vertoogen zullen bevestigd hebben, (zie Voorrede der
Verhandeling, bladz. VII) aan vlij zijne toegezegde dankbaarheid wel openhartig willen betuigen." — Wel zeker,
Profesfor ! indien , zoo als ge fchrijft.....
Uit dit mij en aan wij ziet men reeds de haast, die des
Hoogleeraars pen gemaakt heeft. Wij willen nog een paar
foortgelijke halen van die overhaasting bijbrengen, uit de
menigte , reeds in den aanvang van het werk. BI, $ : „ Ik zal
aanwijzen welke gevolgen elk plan — en inzonderheid het
ontwerp — in de gevolgen hebben kan." Maar nog erger:
reeds bi. 3 leest men : „ Men zal het gebrek van befchaving
en opzettelijke bearbeiding, dat men in hetzelve (dit fluit)
met regt zou mogen verlangen , wel gelieven over het hoofd
te zien." --- Ei ! waarom toch over het hoofd te zien, wat
men verlangt ? En nu , die een onbefchaafd en niet opzettelijk
bearbeid werk verlangt , wenfche den Profesfor geluk met
dit gebrek!
Dat wij noch den inhoud zelven van dit werk beoordeelen,
noch de tegenredenen des Meeren VA N GELDER ten toets
brengen, gefehiedt, dewijl elk eene volledige Recenfe dezer
Memorie vindt in het lnatíte der gefchriften, ons over dit belangrijk onderwerp bekend, dat wij nu aankondigen.

Aan-
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VGGK EN TEGEN DE DROOGMAKING

Aanteekesvingen op de Memorie van den Hoogleeraar j A c o n
DE GELDE R, door F. G. BARON VAN LIJNDEN VAN
Ir E M 12 E N, enz. In 's Gravenpage , en te 4rnflerdn:n, bij
de Gebroeders van Cleef. 1822. In gr. 8vo. 188 Bi.
f I -8-•
hebbende tot eerre bij
Deze Aanteekeningesa , eerst gediendontwerp
van

droogmaking-lagevnhtRpor,e
des Ilaarlemmermeers, en het fucces der negotiatiën niet de
Hoogheemraadfchappen van Amfielland en Rijnland , aan den
Koning gedaan, verfehijnen no , op Hoogstdeszelfs vergun.
ning, in het openbaar. Noodzakelijk kunnen wij dezelve niet
volstrekt noemen ; de Memorie van den Profesfor was althans
eene zoodanige wederlegging niet waardig, en zoude , immers
bij doordenkenden , die in deze zaak regt van fpreken heb
weinig kwaads achtergelaten , en hare wederlegging wel-ben,
gevonden hebben. Evenwel, ongaarne zouden wij deze 4anteekcningen misfen, en, van wege dezelve, verblijden we
ons over de anders ons zoo onaangename Memorie , aan welke wij dezelve te danken hebben , en die zeker geen bevoegder en bekwamer Recenfcnt had kunnen vinden, dan den Fleer
VAN LIJNDEN zelven.
Zij worden voorafgegaan door aanwijzingen aan den Profes for van verfcheidene kenmerken van overhaasting, zoo in
deszelfs lezen als fchrijven, en in het opmaken zijner berekeningen, van welke bijna niet ééne de proef kan doorflaan,
en van meer andere, nog al min verfchoonbare, feilen. Daarop wordt uitvoerig, van bl. is tot t8o, de geheele Memorie in overweging genomen , op den voet gevof d , en met
de meestmogelijke naauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoord; waarna men nog eene Slotrede vindt, in welke het
éénige , dat, in de Heinor ie , fchijnbaren grond had , t. w.
dat , door de droogmaking des Flaarlemmernleers, de gunfl'ige opzetting van den boezem voor de Huizen te Halfvegen
zal worden weggenomen, ontzenuwd wordt, en de fchrijf.
wijze des IIoogleeraars naar waarheid berispt. Een paar Tabellen, als bijlagen, zijn achteraangevoegd.
Wat is nu het gevolg geweest van de beide , te Leyden
uitgegevene, tegenfchriften , en vooral van het laatfie ? Wij
bezitten thans eene volledige gefchiedenis des waterfinats van
Rijn-
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12ijnland ; en het ontwerp der droogmaking van het Haar.
lemmermeer,, federt twee eeuwen het onderwerp van zoo vel er geleerden overweging , is nu althans in helderder licht en
Op vasteren grond geheld dan immer. De Heer V A N L kl ND E N blinkt in de rij der verdienlielijke Nederlanders van
onzen tijd, niet alleen door zijnen ijver voor het beste des
Vaderlands, maar ook door zijne talenten. Geleerdheid, met
wijsheid en nederigheid verfierd , kent hem gewis ieder toe ,
die zijne Verhandeling en zijne Antikritiek heeft gelezen ;
en, ten zij ons alles bedriege, is de belangrijke zaak nu ge
betoogd en verdedigd , om den wensch te billijken, dat-noeg
dezelve eenmaal worde tot Rand gebragt. Maar, hoe ook dit
zij , de Baron heeft eer van zijnen arbeid , en Profesfor D E
G E L DER danke hein , en volge den indruk , dien niet het
bevallig voorkomen en de uiterlijke fchijn , maar de waarlijk
onwederfprekelijke waarheid op hein behoort te hebben, en
dan hebben wij althans geen wederlegfchrift van hein te
wachten.
De zaak zelve te beoordeelen, die het onderwerp der ge
wij moesten aanmelden , ligt buiten ons De--fchritens,d
partement.

Redevoering voor- en over Nedrlands .Tongelingfchap , door w.
x. S U R IN GA R. Te Leeuivarden , bij G. T. N. Suringar.
1823. In gr. $vo. 11111, 37 Bl. f : - to - :

N iet gewoon de werken der Maatfchappij Tot Nut van 't
/1/gemeen onder de voorwerpen onzer beoordeeling geregeld
op te nemen, zoo wel omdat zij reeds een behoorlijk onder
hebben ondergaan, als omdat zij geene aanbeveling, ter-zoek
verfpreiding , noodig hebben , geeft deze Redevoering ons de
eeríte gelegenheid, om een oog op de belangrijke Prijsverhandeling van den Schrijver, en vooral op derzelver onderwerp, de waakzaamheid tegen'vervloeijing der op de fcholen
verkregene kundigheden , te (laan.
Van lieverlede is het Schoolwezen eene zaak van meer opmerkzaamheid en belangilelling geworden. Te kunnen lezen
en fchrijven, en vervolgens, door middel van dit vermogen,
eenigzins bekend te worden met den Bijbel en de leerftellingen, zoo van den Godsdienst in liet algemeen, als bijzonder
van dat Kerkgenootfcnap, waartoe en de meester en de leerKk
linBOEKBESCII. 1822. IVO. IL
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liegen (want mc seal ging dit zamen) behoorden; ziedaar het
voorwerp van (Tit ki-ndfche onderwijs. Somtijds kwam er het
zingen der gewone Pfalmen , het van buiten leeren eeniger
formuliergebeden, en voor hen, die lang op de fchool bleven, het rekenen bij. Dan, door de bemoeijingen van genoemde Maatfchappij, waarbij ook het Hooge Bewind, door
Oenen V A N D E It P A L Ili en anderen, zijne pogi €rgen voegde ,
werd deze ttof der fchoolleer deels gefchift en gewijzigd,
deels vermeerderd en veredeld.' Het bijzonder kerkelijke werd
ter zijde geheld,. het lezen meer dienstbaar gemaakt aan regt
verftand en voortgaande verlichting en ontwikkeling van den
geest, alles meer toegepast op gebruik in het dagelijksch leven, en bij liet overige Benige gefchied- en aardrijkskunde ,
ook wel nog andere zaken gevoegd, op het algemeene doel
van befchaving en bruikbaarheid in de wereld uitloopende.
Dat deze hervorming. intusfchen veelal langzaam en gebrek.
kig ging , dat daarbij ook wel eens iets goeds ve loren raakte, en zelfs verkeerde uiteri}en niet altijd werden vermijd,
fpreekt van zelve; maar de zorge en waakzaamheid daartegen
hielden ook niet op , en men kan , gelooven wij , niet ontkennen , dat er eene zeer groote verbetering in het genoemde opzegt is voorgevallen.
Eene belangrijke zwarigheid nogtans kon niet onopgemerkt
blijven—dat de kinderen van alle die kostelijke zaken , welke
met zoo veel tijd en vlijt werden aangeleerd, na verloop van
twee, drie jaren, tot andere bezigheden beleed of in halve
ledigheid doorgebragt, veelal weinig of niets meer wisten en
kenden. Maar, welke algemeene maatregelen zon men hiertegen nemen? De Maatfchappij befloot, deze vraag, onder
uitloving van eenen verdriedubbelden eereprijs , ter beantwoording voor te ftelleu. S U R I N G A R behaalde het eermetaal. En — deze Redevoering getuigt er van — s U R IN GA R
doet meer; hij poogt, met anderen , de voorgefagere middelen in het werk te fellen. Herhalingsfcholen behoorden tot
dezelve. De aankondiging en aanprijzing van een Infiituut
tot onderhouding en befchmving, voor jongelingen uit den
hoogeren en middelbaren Rand, is het onderwerp dezer Rede.
Wij moeten betuigen, en betuigen gaarne, het voorgedragene met groot genoegen te hebben gelezen. De inrigting
van de lesfen, anderhalf tot twee avonduren elke week des
winters , over de genoemde vakken, niet nadere toepasfing
vooral op handel en; bedrijf, zoo wel als op het zedelijke
le-
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leven, door bekwame onderwijzers , bij geregeld befiuur,
gehouden, moet groote nuttigheid hebben. En de achtingwaardige Spreker fielt deze nuttigheid , ja noodzakelijkheid
zoo helder; zoo eenvoudig, zoo krachtig, met eigene ,warme deelneming , in het licht, dat ons de toetreding van een
aantal jongelingen, na het hooren van dezelve, tot dusdanig
werkelijk daargelteld onderwijs geenszins bevreemdt; en wij
durven hopen en verwachten , dat hetzelfde woord, nu gedrukt zijnde, ook elders kindervrienden zal uitlokken, en
ouders en zonen nopen , om, in hunne gemeenten , gelijker
voorregen deelachtig te worden.
Wij moeten hierbij nogtans opmerken, dat de maatregel ten
hoogfic maar in zoo verre nieuw is, als zij zekere algemeenheid bezit ; want bijzondere ondernemingen van dezen aard ,,
onder den naam van 4i^ondcóllegies of dergelijke, zijn te Am.flerdam en elders federt jaren bekend ; wijders , dat men hier en
elders, in een Inftituut voor den befchaafden (tand , dezelfde
zorge voor behouding en volmaking van eenige hedendaagfche , vreemde taalkunde, als onontbeerlijk voor doorgaand
bedrijf en leven , bij het overige zou wenfchen gevoegd te
zien; en eindelijk, dat de Redenaar (Verhandelaar boven.
alf misfcliien al te veel van de fcholen wacht, tot dadelijke
bevordering der zedelijkheid : deze moet , meer dan ergens
elders, in de huisgezinnen plaats grijpen ; waarna men God
te bidden heeft , dat Hij , door zijn Woord en Geest, door
de prediking van zijn Evangelie en het beduur van zijne va
weg zóó leide en zijn hart zóó be.-derhan,sjogli
f}ure, dat er vruchten voortkomen , des geloofs en der bekeeringe waardig.

Zedelijke Verhalen uit den Bijbel, voor Vrouwen en Meisjes,
door FENNA M A S T E N B R O E IC. Te Sneek, hij F. Holt
kamp. 1822. In gr. Svo. LVI9 en 164 Bi. f a - 18-1

-

Met ongemeen veel genoegen hebben wij dit boekje gele
vele en goede , hetwelk finds-zen.Nitgfladhe
weinige jaren , zoo oorfproukelijk als vertaald, over het Boek
der boeken in het licht is verfchenen , is het toch nog altijd
mogelijk, hetzelve van eene bepaalde zijde , uit en bijzon
oogpunt, op eerre nieuwe en belangrijke wijze te he.-der
fchouwcn. I Iet door de Schrijfiler gekozene oogpunt was , de
-
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Bijbel/die Gefchiedenis, als meer bepaaldelijk ter lectuur voor
Vrouwen en Meisjes gefchikt , door voorbeelden, uit hare
Sekfe ontleend. Het zijn slechts zes Gefchiedverhalen uit
het Oude Verbond: J o C H B E D, (de moeder van Pd o z F s')
of de zorgende DZoedcrliefde; It U T ti , af de edele SchoondokIer; H A N N A, of het grievende der miskenning ; A B 1 G A ë L,
of de veifiandige G"rouw; de Sunainietifche Jouw, en: het Is,
ra litifche Meisje, dienstbaar in Syrië. De Gefchiedenis
wordt daarin , met behoorlijke toelichting vit de Volkszeden ,
eu met weglating van hetgeen wel in den nawen toon der
Oudheid , doch minder in onzen gekuischten hij! kan ver
worden , op eerre zeer onderhoudende wijze voorgedra--nield
gen , en daarbij zeer gepaste en ongedwongen uit het verhaal
voortvloeijende zedelesfen gevoegd. Ree, betuigt openhartig,
dat. niettegenitaande hem de Gefchiedenisfen natuurlijk alle
bekend waren, hij dezelve echter in deze Verhalen niet zon
aandoening gelezen heeft; en hij twijfelt niet, of deze-der
kleine bundel zal die zelfde werking in nog ruimere mate bij
de andere Sekfe voortbrengen, voor welke die eigenlijk ge.
fchreven is. De flijl is edel, ongedwongen en natuurlijk,
zonder pretenfre op hooge vlugt, en dus zeer goed naar de
onderwerpen gefchikt, welke , uit de vroegere tijden des
menschdoms ontleend, zich vooral door de beminnelijke een
aanbevelen. Het hart der Schrijf--voudigherat
fier vertoont zich daarin van eerre zeer gunflige zijde: zij
weet de fijnere trekken van moeder- , kinder- en huwelijksliefde , van fcl:randerheid en vertrouwen op de Voorzienig.
heil , met werkzaamheid gepaard , die in de gewijde Boeken
zelve (naar den aard van den naven ftijl der Oudheid) niet
ontwikkeld , maar aan de overweging des lezers zelv' overgelaten zijn, treffend te doen uitkomen, en de teedere fnaren
van ons hart te roeren. Zulks door proeven te (laven, zou
ons beftek te buiten gaan, te meer daar ieder tafereel in den
zamenhang moet gelezen , en niet naar brokihukken beoordeeld
kan worden. Ook aan nieuwe Uitleggers , b. V. aan VA N
DER PA L am, toont de Schrijfher niet onkundig te zijn , 't
welk wij vooral in de beide laatiie gefchiedverhalen hebben
opgemerkt. Wij hebben echter hier en daar wel eens op taal_
fouten , vooral in de geflachten , geílooten, waarop wij de
bekwame Schrijfster echter Hechts in het algemeen oplettend
maken , daar zulk eerre optelling van fouten den Ree. , naar
zijn gevoel, te pedant en oud -fchoolmeesterachtig voorkomt.
Éé.
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>rdnen misflag van meer belang kunnen wij echter niet oever.
meld laten. Koning jo R A M, onder wien E L 1 ZA leefde, en
het Israëlitifche meisje door de Syriërs geroofd en tot N AAM AN gebragt werd, komt hier voor als de opvolger van den
vrede- en geregtigheidlievenden J o s AL' H A T, bl. 136 , en
op bl. 14.3 wordt gewenscht, dat deze Vorst het voorb9cld
van zijnen uitrrrunteuden leader gevolgd was , die in zijn Rijk
geene afgoderijen duldde. Doch deze Vader was niemand an-

ders, dan juist de meest afgodifche van alle Koningen van Israël, de Baals - dienaar AC H AH , JE Z A BE L's Echtgenoot.
(Zie 2 Kon. L• 17 en de Aanteek. Van VAN DER PALM al•
daar,en 2 Kon. III: i.) Blijkbaar heeft hier de Schrijfflerdezen
J OR A M verward niet zijnen tijdgenoot , den nog ergeren joRAM, J OS A P H A T'S Zoon , Koning van .Juda. (Zie I Kon.
XXII: Si. 2 Kon. YIII.• 16.) Het verwondert ons, dat der
Schrijfoer , blijkbaar zeer belezen in de gewijde Schriften ,
zulk eene fout kon ontfnappen , daar Jos A P 11 A T immers
nooit over de tien Stammen geregeerd heeft.
Of er nog meer van deze tafereelen zullen volgen, wordt
niet gemeld. Aan het debiet kan het niet wel haperen; want
eene lijst van twintig bladzijden inteekenaars (durfde de Druk.
ker dit boekje niet zonder inteekening wagen? maar — dit is
eene zaak tusfchen de ,chrijftler en hein) Raat daarvoor borg.
En aan Plof kan het ook niet ontbreken. Heeft de gewijde
Gefchiededs niet nog vele belangrijke vrouwelijke karakters
en lotgevallen ? Men denke aan H A G 5 R , aan de wijze Vrouw
van Thekoa .(zekerlijk eene tweede A BI GA ë L, wat hare
fchranderheid aangaat) , aan ESTHER,
ST aan de Moeder der
zeven Zonen in de 1l Zaccabeeuufc'le tijden enz., om nu niet
eens van die veel rijkere bron voor vrouwelijke karakter
, het Nieuwe herbond, te gewagen. Het fchrikke de-fehtn
Schrijflier niet af, dat juist over dit gedeelte der Heilige
Gefchiedenis in onzen tijd zooveel gefchreven is,bepaaldelijlr
over de daarin voorkomende karakters van Vrouwen. F E NN A MAST E N B ROE K heeft haren eigenen, bevalligen verhaaltrant; en wij erkennen gaarne • dat een tweede bundeltje
van dezelfde uitgebreidheid, in dezelfde manier en geest gefchreven als dit, ons niet onwelkom zijn zou.
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duthon en lVTaurits, de Cefchiedenis van twee Nlisrladigers,
een Boek , gefchikt ter zedelijke verbetering der Gevangenen.
Naar het Fransch van L. P. D E J U s $1 E U. Nieuwe Uit
Te .9jnflerdana en Leeuwarden, bij G. j. A. Beije--gave.
rinck en G. T. N. Suringar. 1823. In kl. avo. PIII, 31a
Bl. f 1- 16-:
„ fier edel voorbeeld, door Noord- 4merika en Engeland,
,, betrekkelijk de verbetering van het lot der gevangenen,
gegeven, ook in Frankrijk gevolgd zijnde, werd in 1820,
„ door het Koninklijk Genootfchap tot verbetering der Ge„ vangenisfen te Parijs, een prijs uitgeloofd voor het werk,
„ dat incest gefchikt zoude zijn , om aan de gevangenen ter
, lezing te worden gegeven; de 4ntoine et Maurice dong
niet meer anderen naar dezen prijs, en --- werd met den„ zelvén bekroond."
Ziedaar den oorfprong van dit boekje , ter goeder ure in
onze taal overgebragt. Ter goeder ure, zeggen wij: want
l cglnt niet ook ons land naar de boven vermelde eere der
bijzondere deelneming in liet tijdelijk en eeuwig welzijn der
gevangenen met nieuwen ijver te ílreven? En zal er iemand
fineer twijfelen aan liet gelukkig Hagen der opgevatte poging,
wanneerhij hoort, dat mannen , als G. K. VA N HOGE N D 0 R P,
Generaal v A N DEN BOSCHenz. , zich wel aan het hoofd
der Maatfchappij , daartoe gevormd, gelieven te doen plaat fen ? Een nutteloos, een onbegonnen en ongepast werk zal
het dan ten minfle wel niet zijn. Zoo min als Hij. het daarvoor fchijnt gehouden te hebben, die van den voorgang,
boven vele heimelijke en verilokte misdadigers, van allerlei
openbare zondaren fprak, en aan het einde van zijn heerlijk
tafereel der eeuwig beloonde liefde voegde: ik waa in els
gevangenis, ez gij zijt tot mij gekomen.
Velerlei zijn intusfchen de middelen, welke tot het be.
doelde einde kunnen en moeten gebezigd worden. En hier
wel niet in de eerde plaats,-onderbhmisfc
tsaar toch mede — goede boeken. De behandeling in de ge
herderszorg, de-vangeisf,dmoljktepran
leiding,
na
het
ontílag, mohulp
en
behoeding,
voortgezette
ge n vrijdijk als de hoofdzaken worden aangemerkt. Doch,
iíniroln . oou ei hier of c).'. r hij de gevallenen ook geen lust
tot

RNTHHON EN MAURITS. 45

tot lezen -- althans op te wekken zijn? waarom zou daar
geen tijd en gelegenheid gevonden of gemaakt kunnen-toe
worden; daar dit reeds, op zichzelve, zulk een uitmuntend
hulpmiddel is , om , zoo ooit gedwongene ledigheid, bijna de
ergfie aller verleidingen , het deel van den gevangenen of ontílagenen mogt worden , derzelver kracht af te wenden ? Men
doe flechts niet lezen, gelijk men wel plagt, uit blooten
pligt , uit vooronderllelde , maar nimmer gevoelde , behoefte
aan geestelijk voedfel, om den Hemel te verdienen , op ge.
lijke wijze als een ander zijn paternoster werktuigelijk door
de vingeren laat gaan. Neen , met zekeren finaak en genoegen leere iemand luisteren , zoo als hij van de natuur geleerd
heeft met fmaak en genoegen te eten ; hetgeen hij voorwaar
ook menigmaal verzuimen zou, zoo de gedachte alleen, dat
hij anders van honger moet flerven, hem hiertoe aanfpoorde
en hierbij bezig hield. Dit nu hangt grootendeels af van de
boeken, die men hem geeft. Dezelve moeten duidelijk, maar
tevens onderhoudend en belangwekkend zijn. Zij moeten niet
bloot tot het verfland, maar ook tot het hart en de verbeelding fpreken. In één woord , de gefchiedkundige omkleeding, de ware en goede roman, (niet de dwaze en verlei
droom, die vaak dezen naam draagt) het welgelleld-den
tafereel van gebeurtenisfen uit het dagelijkfche leven, door
een menschkundig Schrijver, is boven vele andere vormen
hier aan te prijzen. Het aangekondigde werkje is zoodanig
een. Het ontleent bepaaldelijk zijne Plof uit den kring der
ongelukkigen, voor welke het is beftemd. En het is niet
flechts gefchikt, om dezulken trekken van overeenkomst,
waarfchuwingen en lesfen te doen vinden, die hen niet ligt
ongeroerd zullen laten; maar ook onze gelukkiger tijd- en
landgenooten mogen er, op eene als onmerkbaar wegtlepende wijze , zien aangetoond , hoe de mensch , als tegen wil en
dank, al dieper ei, dieper kan vallen , zonder daarom echter de
kracht te verliezen , om , met eenige hulp , weêr op te flaan ,
en van nieuws de regte baan te bewandelen; zij mogen er
leeres, wat middelen daartoe zijn aan te wenden, en werkelijk aangewend worden, opdat zij toch hun penninksken niet
weigeren aan deze nieuwe [lichting der liefde.
Het boekje behaagt ons nogtans te beter, omdat het met
Bene zekere onpartijdigheid gefchreven is , onder(cheidene
Poorten en trappen van zedelijke ongelleldheid doet kennen,
Kk4
en
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en tegenover den beteren A N T H 0 N een' diep bedorven , als
't ware onherftelbaren, MA U R 1 T S plaatst.
In één woord, wij prijzen het elkeen, als eerre zoo behagelijke als nuttige lectuur, aan , en zouden er welligt ge.
heel geene aanmerkingen op hebben , zoo het niet. . , . ver.
taald ware. Een vreemd boek kan nooit zoo geheel en vol
voor onze behoefte berekend zijn , als een eigen. De-komen
gelegenheid, de verleiding, zoo wel als het onderwijs en de
vermaning, alles, alles heeft in elk land en onder ieder volk
zijne eigene kleur en houding , die ons, uitfluitenderwijze ,
als volkomen natuurlijk bij de affchildering voorkomt. Men
leze het echter zoo lang, tot wij een even welgefchreven
werk van eerre Nederlandfche pen bezitten.

Vrolijke Tafiereelen , aan de Vrienden van Luim en Gezelligheid toegewijd; door J. B. C H R I S T E M E IJ E R. Te / mfierdarn , bij J. C. van Resteren. í82a. In gr. 8vo. 1/111 en
344 BI.! 3-12-:
De Heer C H RI S T E ME Ij E R is aan het Nederlandfche Publiek , door verfcheidene Tafereelen , Oorkonden uit het Strafregt,
en verdichte verhalen, van eene voordeelige zijde bekend.
De verhaaltrant , waaraan hij zich tot hiertoe bij uitIuiting
fcheen toe te wijden, was de erntlige , zelfs wel eens fombere en verfchrikkelijke ; thans waagt hij zich aan een ander
genre, met regt door heen allermoeijelijkst genoemd, het
luimige namelijk. Onze boertige Schrijvers (zelfs de meester in dat vak , F 0 K ICE , niet uitgezonderd) zijn meer malen op de klip geilooten , dat zij het kluchtige, onder
anderen de nabootfing van het volksdialekt, van gemeene
fpreekwijzen en fpreekwoorden, en parodie van her verhevene, voor echte geestigheid of luim opvatteden. Daardoor is
het ook, dat wij eerie menigte , en daaronder regt aardige
Kluchtfpelen hebben, maar bezwaarlijk een enkel Blij/pel in
den hoogeren zin van TE R E N TI U S of de weesterltukken
Van M 0 LI k R E. De luim van S T E RN E mogen wij bewonderen; wij hebben daarvan, zoo ver ons bekend is, geene
enkele navolging van eenige waarde. Het is dus niet te ver wonderen , dat de Heer CHR 1 5 TE M Eli E R dien echt - luimi gen toon, dat humour der Engel/chess , welke uit zichzelven ,
en zonder hulp van uiterlijkheden, de aandacht wekt, en
in eer-
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meermalen ook de lachfpieren in beweging brengt, niet vol.
komen getroffen heeft; dat zijne karrikaturen wel eens wat
heel erg overdreven zijn , en hij zich vrij druk met de nabootfng
van her f'rnJlerdanzfclieJoden-accent bezig houdt. Niet , (lat wij
dit alles liellig afkeuren ; integendeel , het laatfile deed ons fomtijds fchareren van lagehen ; maar , fchoon het aardig, boertig,
grappig en onderhoudend zij , luimig is het eigenlijk niet. Wij
zouden er ook niet eens van gefproken hebben, wanneer de
vermelding van luiah, op den Titel en in de Voorrede, zoo
iets niet deed verwachten. Men moetdegenresnietverwarren.
De Titel fpreekt van Tafereelen. Er is er echter flechts
éèn , de Neef van Curacao getiteld, en grootendeels , wat
den aanleg betreft, naar het bekende Tooneelfpel , de Neef
,'an Guadeloupe, gevolgd, (door het zien van welk ftuk ook
de held tot het fpelen zijner rol aanleiding krijgt) namelijk
de terugkomst van een' rijken TVestindiér tot zijne familie in
het vaderland, doch vermomd, om hare genegenheid hemwaarts te toetfen. Behalve eene rijke, kwezelachtige en fchijnheilige Nicht, (in het fchetfen van zulke karrikaturen vindt
c 1-1 it IS TE ro E ij E it veel behagen, en hij (laagt er doorgaans
wèl in, blijkens zijne Fortepiano) zijn de hoofdperfonen
een belangrijk jong Meisje, eene Predikantsdochter, het s A A
J E B U R G E R U ART van deze tweede jufvrouw HOF LA N D,

en die haar ook ontloopt, maar, door een' zamenloop van
toevalligheden, in de handen eener eerlooze koppelaarfter
valt, uit welke zij echter weder, bijkans wonderdadig, ge red wordt, haren Neef, den lIralts genoemden rijken óYestindi^`r, en haren Minnaar terugvindt , waarop alles niet huwe..
lijken eindigt. Deze op zichzelve eenvoudige handeling wordt
nu door eene menigte bijgevalletjes en kluchten verleven.
digd , die gedeeltelijk met de Gefchiedenis niets te maken
hebben , (b. v. het protest van den wisfel bij den kleermaker
RNUPPELBUSCU door den Notaris SPERWER, die er
naderhand nog eens met de haren bijgefleept wordt) doch
op zichzelve gansch niet onaardig zijn. Hier en daar loopen
er echter wel eens onwaarfchijnlijkheden onder, zoo als het,
in de gegevene omltandigheden , zeer onnatuurlijke gefprek over
liberalismus of antiliberalismus van den Notaris en den Boek houder o s SE P o OT met den kleermaker en diens Huishouder, en de harangue van dien Notaris tot het gemeen ,
(bl. 26-44) hetwelk ons voltlrckt hors de faifon en
eerie der zwakfes plaatfen in het boek toefchijnt. Her is,
als.
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alsof de Schrijver tot taak genregen had, om er, bong;é mal
gré, iets van dien aard in te lasfchen, en dit Hechts, zoo
goed hij kon, te dezer plastic gedaan heeft. (Maar in 1814
was toch die ftrijd nog niet zoo hevig als thans ; toen waren zelfs Vorften en Ministers, om den wille van het fnec;-,
quaJ - liberaal.) De achtbare kleermakersíland te / mfierdanz
is ons niet bekend genoeg ; maar of er wel iemand van dat
voormalige gild is , (die zelf, gelijst Mr. IC N U P CE LB USC H,
nog de maat neemt , en zich baas laat noemen) wiens doch
niet alleen naar het bal gaan , (dit is zeer mogelijk)-ters
snaar zelfs hare moedertaal niet willen fpreken , de Fraafèhen
afectLi reI , H OR TE N SE en j U LIE T TE heeten , en van
Bene Hollan_lfche vrouw zeggen: Fl done! Hollandaife! daar
twijfelen wij toch, voor de eer van dmflerdam; want-asn
waar moest het dan met onze vaderlandfche zeden heen ? Het
is achter mogelijk, dat wij ons bedriegen , en dan mogen
zulke aartszottinnen wel aan de kaak gefield worden. Is het
zoo niet, dan is de karrikatuur overladen , en treft geen doel.
Sommige gedeelten der Gefchiedenis zijn in brieven bewerkt ,
en doorgaans op een' meer ernfligen toon , die wel eens een
weinig al te langwijlig wordt voor eerre vrolijke Gefclliede.
nis. Ook wordt de toon wel eens aandoenlijk , ja treurig.
Dit is niet af te keuren , en het ligt , dunkt ons , in her ka
-ia:
R : s TE MEIJER -raktedfchijwzvnI-ercm
welke bijzonder tot belangwekkende huisfelijke tooneelen ge.
femd is; maar dan voldoet ook de Titel niet aan den inhoud. Sommige aanmerkingen en zotte huwelijken aan liet
slot hadden wel weg kunnen blijven, om den indruk niet te
verzwakken.
Wij hebben alle onze aanmerkingen op dit boek bij elkander gevoegd , om den geachten Schrijver bekend te maken
niet onze denkbeelden over 't geen er nog wel in een' vol genden bundel zou vereischt worden, ten einde het Ideaal
van een goed boertig, of zelfs wel luimig, verhaal nader te
komen, geenszins om hem meesterachtig te berispen , of wel
van de voortzetting zijner Tafereelen terug te houden. Integendeel, wj lazen ,dezelve met genoegen; en onze voorraad
aan goede , oorfproul:elijk lVederk7i2df he verhalen, die , in
eerre onderhoudende en bevallige manier , onze volkszeden
fchetfen, over onze dwaasheden doen lagchen, ondeugd en
fchijnheiligheid ontmaskeren , verlichte Godsdienstkennis ,
deugd en goede zeden aanprijzen ,is nog zoo bijzonder groot
niet
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niet, of deze bijdrage van den Heer C n RI STE M E IJ ER
moet ons welkola wezen. Men moet ook, uit hoofde van
het boven gezegde , niet denken, dat hem het boertige nergens gelukt zou zijn. Het tegendeel is waar; en zelfs het
tweede Hoofdhuk, Tooneelrampen , ( noodlottigheden van een
liefhebberijtooneel te rlmflerdatn, op een' pakzolder, de vier.
de verdieping van een huis in de Vinkebuurt, meest door
joden bijgewoond) moet , ondanks het aangemerkte ,00k den
ernlligfien een' lach afdwingen.
Offchoon de Titel ons geen tweede Deel belooft, (preekt
echter de Uitgever, in een zeer kort Berigt aan den Lezer,
van een' tweeden bundel, waarin 's mans luimige en tevens ern•
f ige Vertelling uit de Euplzonia , L 0 D E w ij it It N o a en zijOntmoetingen , zal worden opgenomen. — Mogen wij den
Meere C II R I s TE M E If E R , die zich dus aan dit vak blijft
wijden, in 't kort nog éénen raad fchuldig zijn, zoo zij het
deze : Hij overd;'ijve riet , maar be/Inc/ere en vole de Natuur
en de mantfchappelijke betrekkingen hoe langs zoo weer !

De Oud - Ilollandfche Rermisparnas of de Isern2isdichttafereelen
van L. ROTG AN S, J. CARTE LINK, F. GREENWOOD
en J. V A N II OVEN. Non femper Saturnalia. Nieu;re Druk.
Te ll nflerdani , bij J. C. van Kesteren. 1823. In avo. 124
Dl. f a-:
„ Onzen tijdgenooten eene aangename uitfpanning met geestvruchten der voorgaande eeuw te leveren , en verder niets,
„ is liet oogmerk met deze vernieuwde uitgave." Dus zegt
het voorberigt, hetwelk voor fosrartzíge in onze dagen nais/c.hiera
min I iefche uitdrukkingen geene verfchooning vragen wil ,
omdat Iaen zich bij de Iezing in den tijd der opllellers van
deze dichtflukken verplaatfen moet. En inderdaad, hetgeen ons
hier het meest hinderde , waren , Uit dit oogpunt befchouwd
niet zoo zeer deze waarlijk morfge uitdrukkingen en wenken,
als wel de treurige opmerking , dat, helaas ! de kermis- en
andere luidruchtige vermaken van het Iaagst en onbefchaafd
gemeen, ook in dezen meer befchaafcien tijd, genoegzaam
met de hier befchrevene van vroegere dagen gelijkfoortig, zoo
niet (het vechten en fnijden met het mes echter nagenoeg uit gezonderd) volkomen dezelfde zijn. Nisfcizico , zegt de voorredenaar , heeft de verfijning in de uitdrukkingen onzer tijd ge-
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gene eten , als men fcherp let, eenen gelijken tred gehouden
niet de vergroving, zoo wij dit woord gebruiken mogen, hun
zeden. Hierop moge men nadenken; maar wij wilden-ner
echter in geen geval als geneesmiddel aanraden, dat men,
ten aanzien van kieschheid in uitdrukkingen , weder eene
eeuw , of wat werd teruggezet. Dichterlijke waarde willen
wij, naar den tijd der opstellers , aan deze oude ftukjes niet
ontzeggen; maar in het vak der dichtkunde zijn wij toch
dien leeftijd aanmerkelijk vooruit, en mogen daarom ook aan
deze vernieuwde uitgave van dezelve weinig bijval bij de
befchaafdere ftanden beloven. Wij houden wel van boert en
hekeldicht; maar het onkiefche, gore en moruge walgt ons.
Om deze reden dan ook zouden wij dit werkje, in onzen
leeftijd , niet gaarne in vele handen zien, en allerminst in die
der lieve, reine jeugd. — Deze herdruk is vrij onnaauwkeurig: meermalen zijn , door wegvalling van een of ander
woord, de rijmen een voet te kort.

Treffende Schilderijen voor de Jeugd, gefchetse door eenen
Kindervricntl. Met Platen. Te Groningen , bij W. Wouters . 1822. In kl. 8vo. 242 Bl. f i - 6-;

Dit boekje heeft eene goede bedoeling , en moet de jeugdi.
ge lezertjes van vele ondeugden afleiden , en tot het goede
opwekken of daarin bevestigen. De verhalen of vertoogjes
zijn is in getal. Dat dezelve reeds voor zeer jonge kinderen
genoegzaam kinderlijk zouden geheld zijn, (voor kinderen
vjii zes tot twaalf jaren , zegt de uitgever) moeten wij hier
en daar, en reeds bij het eerlte ítukje, betwijfelen. Over
Lei geheel heeft ons de (trekking meer nog dan de uitvoering
bevallen. Hier en daar is ook de taal niet boven alle berisping:
door dicastr uardibheid enz. wil enen een asader aan ons , maar
niet omgekeerd , zoo als hier op ol. r6 gefield wordt, ons
aan een ander verpligten. Maar wij willen niet nataan
zoodanige vergisfingen zijn hier Rechts zeldzaam, en wij kun.
nen bet werkje gerust onder de nuttige leesboekjes voor kiu.
deren rangfchikken.

BOEKBESCHOUWING.
Bezwaren tegens den Geest der Eeuw, door Mr. 1. D A
C o s.T A. Te Leyden , b j L. Herdingh en Zoon,
1823. In gr. 8vo. IFIII en 98 Bl. f 1-4-:

W

ij ontvangen hier een klein boekje , waarin veel ge,
field wordt. Of liet in 98 bladzijden betoogd kan hee.
ten, beoordeele de Lezer! Er wordt niets minder in ge•
zegd, dan het volgende:
In 't algemeen deugt onze eeuw voltrekt niets , en
moet bij alle andere achter{l:aan. Om meer in bijzonder•
heden te treden :
r.) Ilet is zonde en fchande , dat de Predikanten niet
meer over de Predestinatie prediken , die immers door
de regtzinnige Heeren op de Dordfche Synode beflist is ;
ook zijn er nog vele andere ketterijen en gruwelen , b,
v. dat de ,loden niet meer aan den Talmud (het gezag
der Rabbijnen) gelooven. (BI. 8, reg. 3 van ond.)
2.) Verdraagzaamheid is een bedriegelijk tooverwoord ,
dat eigenlijk t' huis behoort bij de wolven, wanneer de
-

herders en honden (luimeren, of zich fluimerend houden;
eene leer, die de volken tegen de Overheden opzet, en
fluikmoord en alle gruwelen voortbrengt. (BI. i8, 23.)
3.) IIet is getier maken , wanneer then F 1 L I u's et]
hunne onmenfchelijkheid verwijt: de tegenwoor.
dige Spaanfche Cortes zijn heel wat onmenfchelijker,
4.) IIet is ecne valfche menfchelijkheid, wanneer meta
den misdadiger. thans niet meer fareng kast jdt , maar met
eene lafhartige laauwheid Hechts ten halve temt. (Dus
weder galg en rad en brandftapel ? Ja, die lieve auto
da - fe's van F ILIPS en A L V A! Iiet is zeker fchaam„
teloos , daartegen zoo veel getier te maken.)
5.) De tegenwoordige weldadigheid is hoogmoed„ en
vergoodt zichzelve; terwijl de oude , uitfluitend , de eer van
God en het welzijn des naastetí in't oog had. De Oprigters
L1
ier
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der Maatfchappij Tot Nut van 't iligemeen, der Vaat frhappj' van Weldadigheid, en voor de Gevangenen (?) , zou
grien in vroeger t f rl naar een verbeter- of gekkenhuis hebben v erwezen. (BI. 85.) (Zalige Vader N I E u w E N H U IZ E N! Edele VA N D E N B O S C H! Doorluchtige Prins
F It E D n I K! Gij zoudt dan, indien DA COS TA regeer
als krankzinnigen opgefloten zijn ? En hij! .... gij-de,
waarborgt hein daarvoor, gelasterde negentiende Eeuw 1)
De uitroe7ing van deze Of gene LIGCHAMELIJKE Of ZE DELIJEE zielte (die in den vervallen Haat der natuur noodzakelijk zijn, en in de hand van Gods I/oorzienigheid
zichzelve genezen zullen) is , volgens hem , (bl. 84) onbégrzpel ke ligtgeloovigheid , affchzaweliik bijgeloo f. Dus
ook de gezegende Koepokinenting ? Wat fchendige brabbeltaal is dit!
6.) De poëzij behoort mede tot de uit den hernel aan
die weldra alles zal herstellen. Doch-rukezdlgmat,
denkt
niet, dat deze foort van poëzij bij
S
T
A
DA C o
deze Eeuw in achting is. (Dezelve heeft echter zijnen
Meester en hem, om hunner poëzij wille, zeer vele zotheden ingefchikt. Het kan echter te ver loopen.)
7.) Ook de wetenfchappen bereiken de hoogte der vo
tijden niet. ( \Vel , Meester I Z A A R ! gij zijt nmis--rige
fchien ook wel meester in de fraaije kuniten; maar, niet
uw verlof, van de naauwkeurige wetenfchappen , Ster
Natuurlijke Wijsbegeerte, daarvan moet gij af-rekund,
gij de minderheid van H E R--blijven.Tmf,zo
SCHEL en DELAMBRE beneden COPERNICUS
wilt hellen, moet gij betoogen.)
8.) Men heeft de Sterrekunde befiudeerd, om het wonder van j 0 s U A tegen te Inreken. (Vooreerst zal daarom niet ligt iemand zulk eene moeijelijke en afgetrokkene weteni'chap loeren. En wat het wonder van j o s u A
betreft , zoo leze de Schrijver de verklaring van V A N D E It
P AL nI op lof. X: ie. Doch deze is welligt ook een
ketter , een afvallige! Ja , dan is er niets aan te doen.
Misfchien draait inderdaad de Zon wel om de Aarde, en
had de lizquiftie gelijk, toen zij G A L I L E I OpflQOt!)
9.)
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g.) IIet is een bedriegel ïk, gevaarliyk , affchnitvelijk,
en toch algemeen denkbeeld , dat de Vorífen aan het Volk
aanfprakelijk zijn voor de uitoefening hunner Oppermagt.
(Dit denkbeeld is toch niet uit deze Eeuw afkomftig.
Het heerschte bij de oude Cortes van Spanje, in de oude
Stendenvergaderingen van Duitse/land en Zweden ,bij de
Nederlandfclie Staten , (bij de inhuldiging van den Her.
tog van Braband had het Volk zich uitdrukkelijk voor
behouden, niet te gehoorzangen, wanneer hij tegen de by
Verdrag bezworene Regten handelde) in Irragon , en bij
het Engelfche Parlement (jure, hoewel niet facto) federt ecne reeks van Eeuwen.
io.) De Engelfche Conflitutie , het modèl van zoo vele nieuwere, wordt door hare voornaamíte ftaatsmannen
dikwijls befehouwd als een allervreesfelijkfle hinderpaal
voor de behoorlijke ontwerping en uitvoering van de allernoodwendigile f'aatsmaatregelen, (Juist! juist ! De Ministers, de Koning zelf kunnen , zoo min als het. Volk,
doen, wat zij willen. Daarin beflaat het voortreffelijke,,
het den mlensch waardige, 't welk die Conflitutie bij alle bedaarde liefhebbers der vrijheid en orde zoo dierbaar
maakt. Slechts voorflanders van een onbepaald Despotismus, zoo als in Spanje of Portugal, waartoe ook de
Ileer D A C 0 S T A, misfchien nog uit oude betrekking,
behoort, vinden haar verderfelijk.)
ix.) De Grieken (laan louter uit 7acobinisme in op íland. (Mijnheer D A C 0 S T A! gij geniet het vette der'
Aarde, en niemand misgunt liet u; maar laster dan ten
minf'e, in uwe gemakkelijke fopha, geene menfchen , die,
dagelijks aan afperfingen , mishandelingen , en verguizing
van zich en hunnen eerdienst, ter prooije , goed en bloed
voor Godsdienst en Vaderland opzetten , en daarvoor alle
ongemakken en rampen , ja de pijne des doods niet ach
heiben onze brave Vaderen , wier opftand tegen-ten!Of
Spanje gij toch niet aanranden durft, hoezeer gij daar
geweldig inconfequcnt wordt , iets anders gewild -dor
iets anders bedoeld ?)
iz.) De Spaanfche Cortes zijn Dci,ten en fltheï+ten,
L1z
(Men
-

,
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(Men redeneert thans te veel : wij hebben al hooren zeg
dat die twee benamingen met elkander ftrijdig wa--gen,
ren; doch die dat zeide, was een ondeugende liberaal.
wij wenschten , dat de Heer DA e o ST A lid van het
Spaanfe'ie Regentfchap , of, nog liever, van de eerst
weder op te rigtene Inzuifitie was. Hij zou onder-dags
dat goddelooze gebroed der Confitutionelen heerlijk opruimen, niisfchien nog beter dan I N PA N T AD o. Dan zou
hij, naar den wensch van zijn hart, boven uitgedrukt,
freng kastijden kunnen.)
13.) Onze lionizrg is aan den Eed, door hem op de
Conflitutie gedaan , niet gehouden. (Dat gaat te ver ! Al het
vorige kan men, als vruchten van verbijsterde herfenen,
eener van 't fpoor hollende verbeeldingskracht befchouwen
en er , des noods , mede lagchen; maar nu een manneken , dat pas in de wereld komt kijken , dat jong mensch ,
en vooral piepjong Christen is , zich vermeet , om , met
een godsdienftig manteltje om , ex tripode , niet alleen de
volfrekte magt , ook bij ons , te verkondigen , maar nu dat
manneken ook onzen geliefden Monarch , die geheel vrij
den Eed op de Grondwet gedaan heeft , zonder-wilg
eenig geweld met medewerking des Volks tot (land gebragt, de ab/olutie durft geven, zoo hij een Eedbreker
wordt, — nu is het toch alleen de vrijheid der Drukpers,
cone vrijheid, meermalen door dat Inquifiteurtje aangerand, en alleen door deze Conflitutie gewaarborgd, die
hem voor het lot behoedt, hetwelk hij zoo gaarne eenen
V A N D E N is o s c i-i of. het edele klaverblad , dat de Gevangenen zoekt te verbeteren, gunde, van in een verbcter- of gekkenhuis te wordtti opgefloten! Doch , Gode zij
dank ! dergelijke Hellingen onttluijeren de goddelooze fekte , en hare heillooze bedoelingen , die Europa weder
met twist , moordfchavotten , galg en rad tracht te ver
A C 0 S T A fleekt het hoofd op, nu de Vorften-vulen.D
fchier overal de vrijheid verdrukken ; hij kan zijne innige
vi eugde over alle thans gepleegde mishandelingen der vrij
kwalijk verbergen; doch hij rekent deerlijk bui.-heidsvrn
ten den waard , zoo hij denkt , dat onze waarlijk edele Vorst
dat
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dat voorbeeld zal volgen. Deze is nog te zeer van
WILLEM'SenFREDRiI( HENDRIK'sbloed,ommeineedig en een vervolger te worden. Slechts diepe verontwaardiging over den fnooden raadgever zal de uitwerking
zijn, die dezen raad ten gevolge zal hebben. Zoo moeten
de leeraars der duisternis , gelijk vroeger in de beruchte
Disfertatie de Monarchid , zichzelve, door overgroote gedienfligheid , niets dan befchaming bewerken !) — Maar wij
zijn de paradoxen van n A C 0 S T A nog niet ten einde.
14.) Geboorte, Adel, flaat boven eigene verdienjte ,
die wij toch, zoo wel als gene, van den Hemel ontvangen hebben. (Doch, zoo wij denken , zelve verwierven; anders is het
geene verdieníte. En gefchiedt dit verwerven dan door onmiddelljke werking van God? D A C 0 S T A zegt ja, lijdelijk. Maar dan beflaat er ook geene deugd, geene verantwoordelijkheid; de mensch is een blok , en wordt door God
bewerkt, gelijk de fteen door den beeldhouwer. Welk eene
leer ! Zou dit Christendom zijn? Dat zij Verre! Wij zijn
verzekerd , dat de Eerw. E G E L I N G, die tevens gemoede.
lijke en liberale Godgeleerde , over zijnen Neophyt meerma
bedenkelijk het hoofd zal fchudden.) Onze Voorouders-len
fpraken veel minder van verdienJle, maar meer van geboorte. (Ongetwijfeld ! Zie b. v. T R O M P, P 1 E T II E I N,
D E R U I T E R , lieden van zeer geringe geboorte en zeer
groote verdienflen , die daarom ook bij onze Vaderen in
zeer lage achting ítonden ! ! !) Het is verfchrikkelijk
thans is de laagfile geboorte geen beletfel meer, om tot de
hoog[ie hfanden der Maatfchappij te geraken ; een NI E U WL A N D, een 73 o R G E R konden Hoogleeraars worden;
maar daarentegen fchaamt de Adel zich nu ook niet meer,
om iets anders te doen, dan te jagen of te visfchen, of de
mindere flanden door het fchoone vuistregt der goede oude tijden te vermoorden. (BI. 63 , Noot. 0 tempora ! o
mores!) Men zal misfchien vragen , hoc de Heer n A c 0 sT A zoo zeer voor den Adel in de bres fpringt. Men
moet weten , dat hij , naar zijn eigen ontwijfelbaar zeg.
gen, van de oude Koningen van Spanje, wij geloovc.l zelfs
van nog hoogei, afllauit. Hij moest toch ook liirrin enne
1L 1 3
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gelijkheid mct BILDERDIJK VAN TEISTER BANT
hebben. En dan flrijdt hij zekerlijk pro aris at focis.
I$.) Dc publieke opinie is allerverderfelijkst. Dat fpreekt
van zelve. De publieke opinie zegt , b. v.: B I L D E R D IJ K
en DA C 0 ST A zijn groote Dichters , maar ellendige Godgeleerden en Staatkundigen, die altijd met magtfpreuken
fchertnen, zonder bewijzen. Nu geeft DA C 0 ST A te kennen : Ik ha hier gelijk No ACH, Lo TH, MozES, de
Profeten en 1 E z u S; hetgeen ik zeg , wordt even zeer
tegengefproken , als hetgeen zij verkondigden ; ergo, het
is even waar. Zulk eerre fluitrede zou zich toch waarachtig een íchooljongen fchamen ! De nivelleurs en polygamer
van Lhaddinxveen zouden die even zeer op zich kunnen toepasfen. — Eene aanfpraak aan de Vorflen , om het alge
gevoelen toch ter dege te knevelen en te verdruk-nle
(waartoe men hen waarlijk niet behoeft aan te zetten)-ken,
en aan de weldenkenden, eindigt het hoofdituk, publieke
opinie genaamd.
x6.) Op het nagedacht van e H A in (de Negers) rust
nog de vloek van den ge/wonden Aartsvader. Die de affchafng van den (laven handel willen, maken zich een'
naam , door in de Regten des Hemels te treden. God, of
de door Hem bepaalde orde , heeft den Neger aan den blan-

ken dienstbaargernaakt.—D A C 0 S T A! g/ lastert God !
17.) Het onderwijs der jeugd is veel te liberaal. De
ftok, de plak moeten weder te voorfchijn komen; het af
dier ligte ligchameljke kastijdingen is mede Bene-fciaen
der duizend en Cé ne zonden van onze Eeuw; de roede
moet wederkomen. Weg met liet denkbeeld van eer of
feliande , hetwelk onze onnoozele kindertjes tot Duivelen
maakt' van twee foorten; tot Duivelen van hooganoed, en
tot Duivelen van nijd. (De Heer D A C 0 S T A is zeer
mild in het geven van den Duivelsaam; hij fchijnt dat
gezelfchap zeer gemeenzaam te kennen.)
ia.) Vrijheid en Verlichting zijn fav>ernij, bijgeloof,
afgoderij, onkunde, duisternis. Tot een proefje van
't geen in dit Hoofd[Iuk gezegd wordt : „ Men pleegt eere„ dienst voor J E N N E It en eercdienst voor L o u It n NS
„(LAu-
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» (L A u ti E I1 s) A 0 S T it R , — met zulke verfoeilijke
„ plechtigheden ontheiligt men de aan Gods dienst ge„ wijde Kerken, en verleidt men een ongelukkig volk,
„ opdat zij den Heiland , die de wereld met zijn bloed
,, gekocht heeft , verlaten, verloochenen en honen, om
„ de afgoden na te hoereren, opgericht door filofofen zon.
„ der deugd, zonder verfland , en zonder ziel !" — Hier
neoeten wij ernílig vragen: is de man bij zijne zinnen ?
Al had hij ook de heerlijke feestviering te Haarlem zelf
verfmaad , zoo kon hij toch gehoord hebben , hoe en v A rr
n.RR PALM en TOLLEN b zonder en met nadruk
aangedrongen hebben op het groote voorregt, hetwelk de
wereld d:íárdoor geniet, dat de Drukkunst Gods heiligen
dierbaar Noord zoo zeer heeft vermenigvuldigd ; hoe alles, zelfs in de gezangen, wordt afgeleid van den Vader der lichten , van weien alle goede gaven en volmaakte giften komen. En is dit de afgoden nahoereren? den
Heiland verloochenen en bonen? D A C o S T A komt in
het Christendom pas kijken: betaamt het hem , zoo vele
achtbare mannen, die dit feest bevorderd en bijgewoond
hebben, op de fchandelijkfle wijze te honen, te verguizen, en met zijnen zwadder te bezoedelen? Maar, men
ziet het: de oude Farizeër, de geest van bitterheid,
vervloeking en verdoemenis , zit er nog in; hij mogt nog
wel eerst eenige jaren het Nieuwe Testament betluderen , en
leeren kennen , van hoedanigen geest hij behoorde te
zijn, en wat het lot zal wezen dergenen, die zoo liefdeloos oordeelen. (L u c. IX: 55. MA T r H. VII: 1, 2.
JAC. IV: 12.)
Nu komt er nog een befluit, waarin ons geleerd wordt,
dat er in het verborgen gewerkt wordt , om dit alles omverre te werpen , en de begrippen , die D A C 0 s T A van
het Christendom en den Staat heeft, op den troon te zetten. Wij weten het. Ja! er beftaat een onzigtbaar verbond
der duisternis , van 7ezuiten , vrienden van het Despotismus , en valfiche , aan hunne beginfelen ongetrouwe , Protestanten. Maar deszclfs pogingen zullen verijdeld worden.
Die God , wiens Voorzienigheid den diepen nacht der
Mid'
L14
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Middeleeuwen door het licht der wetenfchappen en der
Hervorming verdreef; die, in ons Vaderland , de G Or„ARUSSEN en BOCERDMANS door de VAN DER
PALMS, HERIN GA'S, YPEYS ell DERMOUTS
vervangen heeft ; die deze Eeuw, door de Bijbel- en Zendelinggenootíchappen , meer dan eenige andere , werkzaan
deed worden aan de bekeering ook der afgelegenfle Hei
Vrijheid en Waarheid , die in-den,iGor
Nederland de Drukkunst deed ontílaan en langzaam zich ontwikkelen tot de veiligile fchutsweer tegen duisternis, onkunde, Vortlen- en Priestergeweld , die God zal zijn werk
niet laten varen , maar het gelouterde Christendom (niet
het Pausdom , in eenen anderen vorm , van D A C 0 S T A)
,zal eenmaal de Aarde vervullen , gelijk de wateren den bodem der Zee bedekken! Ja 1 het is thans tijd van jpreken. Eerie hoogere Magt is met ons! (bl. 73.) Zij gaf
ons, in bare liefde, oenen Monarch , die onrusttlokers ,
vleijers, en menfchen , die hein tot meineed willen aanhitfen , verfoeit , het verbeterd onderwijs , de verilandige
weldadigheid, en de vrijheid der drukpers, ten fpijt van
het verbond der duisternis, althans in ons gezegend Vaderland, zal weten te befchermen !
Wij gelooven dit boekje , waarin veel gezegd en niets
bewezen wordt, genoegzaam aan onze Lezers te hebben
doen kennen. Ten Hotte nog een paar aanmerkingen:
i.) De eenzijdigheid van DA C OS T A kan alleen daaruit reeds blijken, dat hij niets goeds van deze Eeuw zegt.
Is zij dan geheelenal flecht , en heeft zij niet é6ne enkele
lofwaardige zijde 7 Dit was toch nooit, zelfs in de ver
tiende en elfde Eeuwen niet , het geval. Wij-fchrikelj
zullen van hare tallooze ontdekkingen niet fpreken, maar
een enkel punt opnoemen, hetgeen DA C 0 S T A, die zoo
veel parade maakt met zijne gddsdienftigheid, onmogelijk
anders dan ter kwade trouwe kan hebben weggelaten. Het
zijn de veelvuldige middelen , om godsdienflig onderwijs ,
zoo wel bij cie zoo lang deerlijk verwaarloosde mindere
kiasfen , als bij vreemde Volken , te verfpreiden , -- de Zon
Bijbel- en Zendelin genootfchappen ,-dagsIcholen,
reeels
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reeds zoo even genoemd. Heeft men niet een geheel eiland (0- Taïti), ja , wanneer men de jongile berigten geboven mag, zelfs de geheele groep der Gezellige Eilanden tot het Christendom overgebragt? Maar dit alles
wordt voor niets gerekend: het gefchiedde in de vegentiende Eeuw, en door een Volk , dat Gene vr jc Con/litu.
zie heeft!
s.) In het geheele boekje is wrevel , verbittering , fchelden en razen de heerfchende toon. Is dit nu Christendom? Of is het juist een kenmerk , waaraan de Hemelfche Leermeester zijne leerlingen wil herkennen , dat zij
liefde hebben onder elkander ? „ Maar de negentiende
„ Eeuw verdient die liefde niet; het tegenwoordige ge„ flacht is erger dan Heidenen , tollenaars en Samarita„ nen.D Het zij zoo; maar de liefhebbende Zaligmaker
at toch ook zelfs met dezen, en zal hen wel niet voor
Duivelen van driederlei foort, verleiders, Godverloochenaars, en wat dies meer zij, gefcholden hebben. Men
denke aan het geval met z A e n E u s, die zich toch zelfs
aan oneerlijkheid had fchuldig gemaakt. Slechts de onverdraagzamen, de verdoemers van anderen kon Hij niet dulden, Mijnheer D A CO S T A! — Neen , zóó verbetert men
de menfchen niet, als D A C 0 s T A het wil. Het Christendom is een flelfel van mnenfclienliefde; het zijne een
flelfel van menfchenhaat omtrent het tegenwoordige geI]acht, behoudens eene zeer gemakkelijke liefde voor verloopene Eeuwen. Wij willen eens gelooven ,dat D A COST A
ter goeder trouwe is; maar het oude odium generic• humnani
van zijn geflacht zit er nog in , en moet er uit , zoo hij can
waar Christen wil worden. Wij raden hem, het Nieuwe
Testament eens , van nieuws af, onpartijdig, zoo mogelijk
zonder den benevelenden bril van P I L D E RD IJ K, te
lezen; misfchien zal hij dan anders over de zaak beginnen te denken,; en zijne voortreffelijke gaven tot heil des
Menschdoms bef}eden ; terwijl hij thans gevaar loopt,
zich bij tijdgenoot en nakomeling, als een twistfloker,
woelgeest en gevaarlijk mensch, te fchandvlekken. Hij
pasre (zoo mogelijk te zijner verbetering) op zich toe,
hetgeen de onvergclijj,clijkc v A N p L R P A L `kr , in zijn
LI on7
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onlangs verfchenen pronkjuweel , de Redevoering op het
r. s - feest , van den vijand der verlichting en der
vrije drukpers in 't algemeen zegt : „ Aan wien heeft
God de magt verleend, om voor anderen te denken?
te bepalen , wat ieder nuttig is te weten , of niet te
„ weten? de vrije onderzoeking des vertlands aan ban„ den te leggen ? de Rede, het goddelijk{Ie, dat in ons
„ is , te beperken , te omfchrijven , en door die omtuining
,, niets door te laten, dan 't geen door i , door u , onwijs
en nietig fchepfel ! met een' vriybrief is voorzien ? Die
,, magt heeft God aan geen' flerveling verleend; en wie
ze zich aanmatige, de naam zijner misdaad is — heilig
„ fchennis! Of zou de zucht voor waarheid, Godsdienst
en volksgeluk die misdaad tot Bene deugd, die heilig„ fchennis tot een' pligt kunnen maken ? Waarheid en
Godsdienst (laan onder de befcherming van hooger,, dan
aardfche magt , en , hoe ook aangerand , dat eeuwig
„ Rijk zal niet omgeworpen worden! Volks - geluk kent
„ geen grooter vijandin , dan volks - verblinding. En or
„ gelukkig hij, wien raarheid, Godsdienst en volksgeluk
„ flechts ten dekmantel /trekken van bekrompen inzigten
„ of lage bedoelingen; de wraak der gehoonde deugd en
„ redelijkheid volgt hen op de hielen ! ... En indien wij,
„ in fommige fchand- en fchot -gefchriften , die de deugd
„ honen , die de eer aanranden , versland en hart op den
„ doolweg pogen te brengen , de vruchten , niet der edele
drukpers , maar van der menfchen bedorvenheid bewee„ nen; wij zullen daarbij onze blikken laten weiden over
die menigte van geest - verlichtende , ziel - verheffende,
„ hart - veredelende voortbrengfelen van K 0 S T E R'S on,,, waardeerbare kunst , waaraan het onzen leeftijd, even
„ min als vroegere eeuwen, ontbreekt."
Zoo lang wij zulke mannen , als v A N DE R P A L M, onder ons hebben, zal liet gefchrijf van eenen D A C os T A
c. f. in Nederland wel zeer weinig kwaad doen. Met
innige vreugde zien wij, dat dit fchand- en fchotfchrift,
bil alle klasfen en (landen, eerre diepe verontwaardiging
tegen, of -- medelijden met, den Schrijver opwekt. hIij
heeft den (laf over zijne reputatie gebroken.
K OS T E
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Lecrredenen over de hooge waarde des Bijbels , door I s A ii e
P R I N s, Predikant te Dordrecht. Te Dordrecht; b j
B1usff en van Braam. 1523. Ingr. 8vo. i6o 131./i - io - :
y ij wenfchen zeer hartelijk, dat deze zeer goede Leerredenen aan derzelver zoo heilzame bedoeling overvloedig
mogen beantwoorden. Wie Remt toch niet met den kun
dat de Bijbel een aangenaam leesboek is,-digenflr,
den
algemeenen
en bijzonderen fmaak van ieder renaar
gepaste
weetgierigheid , en naar ieders bedelijk mensch ,
hoeften op velerlei wijze berekend ; de beste raadshaan
daarenboven , gevende in alle gevallen den besten en beproefden raad, en tevens bevattende de voor ons meest
gepaste, voor elk verkrijgbare en nimmer falende vertroostingen; dat hij vervolgens ook voor j onge lieden , en voor
deze vooral ook , hoogst belangrijk is , en dat eene groote gemeenzaannheid met den inhoud des Bijbels, buiten
allen twijfel , in Tederen leeftijd en voor Tederen (tand,
van de uitgebreidite nuttigheid is. Zie daar , Lezer , den
inhoud der vijf Leerredenen, u hier aangeboden, welker
eenvoudig beloop u uit deze korte opgave reeds eenigerr
mate blijken kan, en welke ten tekst hebben Pf. CXIX:
24a , 92, 2 Tim. III: 15 , en wederom Pf. CXIX: x;
wordende dit bundeltje begoten met eene, mede zeer
voortreffelijke, Leerrede over r Petr. I: 24, 25', van
welke de Wereld en de B jbel het opfchrift is.
Duidelijk en bevattelijk , in eenen verflandigen en hartelijken toon, in goeden en ongekunftelden Rijf en zuivere
taal , weet de Eerw. P R I N S te fpreken ; en wij wenfchen zeer, dat hij der Protestantfclhe Kerke nog lang
door mond en pen moge nuttig zijn !

Cejchicdkundig Ferjdag der voornaamfle Uitgaven van de
13iblia Polyblotta. Gcdecltclijl uit het Fransch vertcald , ca niet B 'vocgflcn en flint clicnivgen vermeerderd ,
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Berd, door G. 0 U T H U IJ s, Predikant te Minnertsga.
Te Fransker, bÏ T. J. Tuinflra. i82e. Ira gr. wo.
213 Bi. f 2-. .

Iets

foortgelijks was in onze taal niet voorhanden ; en echter is de kennis aan de veeltalige uitgaven van den Bijbel der
Geleerden niet onbelangrijk. Deels levert de Fleer o u Tn-I u ij s hier eigen werk , hetwelk hij echter niet hoog wil
aanrekenen, daar hij verzamelen, of flof, door anderen
geleverd, verwerken , als geene juist zeer groote ver dienfle wil íchatten ; deels geeft hij de vertaling van de
Gefchiedenis der Polyglotta van J. L E L 0 N G, getrok-

ken uit diens Discours historiques fur les principales 6ditians des Bibles Polvglottes, en door den Abt D E P E T IT v alzoo opgenomen in zijne Encyclopddie Elementaire,
©u Introduction a J'étude des lettres, des fciences et des
arts. Behalve de -4anteekeningen, door den Eerw. 0 U TH u IJ s nu vermeerderd, ontvangen wij hier , kort en naauwkeurig, verflag van den Bijbel van den Kardinaal x i ni EMES, in 4,— vanAuGUSTINU5 JUSTINIANI,in
5,— VanJOIIANNES DRACONITES, medeins,-' vanBENEDICTUS ARIAS MONTANUS,insgelijks
in 5,— van JOHANNES BAPTISTA RA IBIONDI,
in Ion van ELIAS HUTTERUS, in6,--vanlhetN.
Testament van denzelfden , in 12 , — van don Bijbel van
GUI MICHEL Lfe JAY, in 7,— van BRIANUS
WALTONUS , in 9 , -- van CHRISTIANUS
It ni N E C C I U S, in 4 talen ; en eindelijk van de
foodrehe Polyglotten van den Pent ateuchus, twee in getal,
welke alleen dat gedeelte des 0. Testaments bevatten,
dat eiken Sabbat in hunne Synagogen gebruikt wordt.
Dat de I-Ioogleeraar H A M A K £ R tot deze Nederduitfclie
vertaling en uitgave zijnen vriend opwekte , geeft reeds
vooraf het beste gevoelen van het goede en belangrijke van
,dezen arbeid, van welken dc Heer 0 U T II U IJs met leed wezen betuigt, dat, door zijne te late kennismaking met
denBaronVANWESTREENEN VANTIELLANDT,
hij bij denzelven geen gebruik heeft kunnen maken van

de
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cie aanwijzingen , hern door dien voortreffelijken en geleerden Edelman begeven, toen zijn Pluk reeds ter drukperfe
was. Met 's mans wenfchen in een Ncr chrift Temmen
wij van harte in , dat , namelijk , onze Eeuw nog meer dan
édne nieuwe Polyglottiit:he uitgave van den Bijbel bezorgen
mag, en daardoor aan den hooggefchatten [Taltoniaanfchen
arbeid nog meerdere volkomenheid geve; dat de Engelfche
Maatfchappij te Calcutta nog eens zulk eene uitgave des Bij
aan Europa fchenken mag , in de beroemdfle en meest-bels
gebruikt wordende fpraken der Ooster Indiën; en eindelijk ,
dat een Europeesch Taalgeleerde datgene , wat liet Talen
E. 11 U T T E 12 us, ruim twee Eeuwen geleden ,-wonder
begon, maar er toen in belemmerd werd, in onze dagen
eens weder opvatte , en , tiet geheel en gelukkig voltooijende, ons eene Westerfche Polyglotta befchikte, in
welke de voornaamfle fpraken van ons.werelddeel opgenomen werden , en bij welke zulk- een Harmonisch Lexicon gevoeg was, als de onflerfelijke E. C A S T E L L US
bij den veeltaligen Bijbel van w A L T 0 N leverde.
„ Zulk Bene onderneming," zegt hij, „zoo al voor de
H. letteroefeningen minder belangrijk en noodzakelijk te
keuren, zou echter voor de taalgeleerdheid van Europa,
en inzonderheid voor de vergelijkende taal geleerdheid ,
aan welke te weinig gedacht en te min gedaan wordt,
ten uiterfle belangrijk kunnen wezen."

Verhandeling over de oorzakeaa , waarom de uitbarfing der
toevallen bij fommige Hoofdwonden zoo lang vertraagd
wordt, benevens de behandeling , welke zoo wellot voor
,als ter beflrijding dezer toevallen gevorderd-koming
wordt ; door H. j. SC HOU TE N, Ned. Doet. enz. te
4mflerdam, bekroond met den Go:iden Eereprjs door het
Genootfchap ter bevordering der L7eelkunde , te flmJerdam. Te 11mflerdam, bij R. J. Berntrop. 1821. In
gr. Svo. 195 Bl. fa.:-:
Ver-
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Verhandeling, ter beantwoording derzeifde Vraag, voJ"r
den i Mei 1817 ingezonden aan voormeld Genooticlectp,
en uitgegeven door deszelfs Bef utirderen. Te ,mherdam ,
b j R. J. Berntrop. 1822. In gr. 8vo. 6o Bl. f : - Jo-:
Onderzoek aangaande de meest voorkomende oorzaak en de
behandeling van de ontfeking der .Herfenvliezen , wel
noen fomwijlen , ook na fchijnbaar geringe hoofd-ke
waarneemt; door n. j. v A N I1 o U T n, 111có-wonde,
1hir. & art. obJi. Doctor te JI„nflerda„;a. Te Utrecht,
bij S. Alter. 1820. In gr. 8vo. 104 Bi. f it -5-:

O mbijtwee
redenen plaatfen wij
drie Verhandelinelkander; vooreerst, omdat zij op
deze

gen
hetzelfde onderwerp betrekking hebben, en ten tweede, omdat raerzelver beoordeeling eenige vergelijking vordert, daar dc beide eerfte naar denzelfden prijs gedongen hebben , en de
laatlte ons voorkomt aan de tweede haren oorfprong
verfchuldigd te zijn.
Het Genootfchap ter bevordering der Heelkunde, te Am.
flerdam , gaf, namelijk, in den jare i8i5, eene prijsvraag
op, betreffende de oorzaken der trage uitbariling van toevallen in hoofdwonden, derzelver voorteekenen, voorbehoeding en geneeswijze. Slechts één antwoord kwam op
dezelve in, onder het motto : alitur vitium vivitque te
welk antwoord, naar het eenparig gevoelen-gendotc.;
der beoordeelaars , der bekrooningc onwaardig geoordeeld
werd. De vraag werd op nieuw opgehangen, om beantwoord te worden v.óór den i Mei 1819. Voor ditmaal
was het Genootfchap gelukkiger. I Iet ontving een antwoord , aan 't welk de uitgeloofde eereprijs werd toegekend ,
en waarvan de Heer H. J. Sc H 0 U T E N, Med. Doet.
te Amflerdam , bleek Schrijver te zijn.
Intusfchen had zich het gerucht algemeen verfpreid ,
dat de Heer H. j. V A N x o U T L Schrijver was van het
niet bekroonde antwoord, en hot voornemen had, dit zijn
antwoord in druk uit te geven. Een' geruitnen tijd daarna s
-
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Ita, in liet jaar ISso, kwam de door ons in de derde

plaats genoemde Verhandeling in 't licht , welke door den
vriend des Schrijvers, den Hoogleeraar VA N D n n n K EGG E N, in eene Voorrede voor de vierde uitgave van n t. Ui E N Ii A C li's Phyfiologie, vernield flaat, als dezelfde
te zijn , welke vroeger aan het Genootschap ingezonden
en afgekeurd was. De wijze dier vermelding, welke ligtelijk kon doen vermoeden , dat aan de verdienden dezer
Verhandeling en van haren Opfteller onregt gefchied ware, deed het Genootschap bell uiten, de bij betzelve eerst
ingekomene prijsverhandeling uit te geven , ten einde het
publiek over de overeenkomst of het verfchil van deze
en het later uitgekomen Onderzoek te doen oordeelen.
Wij willen vooreeyst een kort verflag geven van de
bekroonde Prijsverhandeling , om vervolgens , niet een kort
woord , de beide laatften onderling en niet de cerstgemelde te vergelijken.
i. Na eerre inleiding, welke eene opgave behelst van
verfchillende waarnemingen , en verflag van lijkdpeningen,
uit onderfcheidcne Schrijvers bijeengezameld, welke allen
de duidelijkfi;e blijken vertoonden eener voorafgaande ontíleking der verfchillende deden niet derzelver uitgangen,
vangt het eeríle Hoofdlluk aan niet een onderzoek, in
hoeverre men de gevraagde oorzaak in beleedigingen van
liet panvlies , en daaruit voortvloeijende ziekelijke aandoeningen van hetzelve , vinden kan. De gevolgen dier beleedigingen zijn : affcheiding van liet panvlies , belette
voeding der beenderen , en beenverflerving , wier langzame voortgang uit de gevoelloosheid en trage levenswerking van liet beengeflcl verklaard moet worden. Zij worden doodslijk , door de naatuwe betrekking tusfchen het panvlies en harde hertenvlies ; door uit(torting van vocht op
dit 'laatfis , bij beenbederf en beenver[Ierving. Dezelfde
verfchijnfeien en dezelfde oorzaken beflaan in het harde
herfenvlies, in liet ípinnewebvlies , in liet dunne herfenvlies, en in de ichorsachtige zeifftandigheid der herfenen.
(Roofti[(, III--VIII.) Een kort overzigt van liet tot
dusverre verhandelde beluit deze eerfie ASdeeling.
Ge-

43o

II.

J.

SCHOUTEN, H. J. VAN HOUT$

Gelijk de eerfle Afdeeling aan het aetiologifche, zoo is
de tweede aan het ferneiotifche gedeelte der vrage toed
gewijd, welke , in even zoovele 1 Ioofdflukken, over
de kenteekenen eener aanflaande ontfleking van het panvlies , de hersenvliezen en herfenen handelt, bevestigd
door het gezag van anderen, en met een kort overzigt
van dit gedeelte der Verhandeling befloten. De derde Afdeeling betreft de prophylaxis. Ontflekingwerende, afleidende middelen, plaatfelijke aanwending van koude, en
inwendig calomel, worden hoofdzakelijk aangeprezen.
De vierde en vijfde Afdeeling behelzen het therapeutifche
gedeelte. Dezelfde middelen , inzonderheid de aderlating,
de koude, plaatfelijk aangebragt, purgantia en calomel,
worden hier aangeprezen. — Belezenheid en oordeel flralen gelijkelijk in deze Verhandeling door. Gebouwd op de
Bichatiaanafche lcere, (die welligt aan onzen B 0 N N haar
eerfte aanzijn verfclluldigd is) levert zij eene proeve van
eene gelukkige toepasfing van- gezonde phyfologifche begrippen op ziekte- en geneeskunde. De voordragt munt
uit in klaarheid en duidelijkheid (fchoon niet overal van
wijdloopigheid vrij te pleiten). In één woord , wij bezitten in dit gefchrift Bene allerbelangrijktte bijdrage tot het
gewigdig , maar nog altijd duister Hoofdfluk over de Hoofd
Stichter onzer Vader -wonde,rílfijkn
onzen grootera B O E R HA V E, met zoo-landfcheSo,
veel roems bearbeid.
2. De tweede Verhandelaar, de Heer VAN H o U T E ,
noemt flechts ééne oorzaak der opgegevene toevallen, de
necro is namelijk der binnenule beentafel , en poogt deze
zijne ftelling door eene lange theoretifche verklaring aan
te dringen. Ook hij grondt zijn gevoelen op de leere van
BI C HAT; doch maakt tevens gewag van het verfchil ,
hetgeen hierbij, door de bijzondere ge(leldheid en prikkelbaarheid der lijders, is op te merken. Hij noemt de voorteekenen te regt onzeker; maar beweert, dat ook bij
reeds aanwezig zijnde toevallen de redding niet onmogelijk is. Ingevolge de door den Schrijver geftclde oorzaak ,
is, in de genezing , bij heen , het wegnemen van het
been,
-
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been, door de trepaan, hoofdzaak. Vervolgens raadt hij Bene
zacht ont[Ickingwerende methode aan, om den fpoedigen
overgang in asihcnie tijdig met Bene zacht prikkelende te
verwisfelen. Uitwendig koude fomentatiën, epispastica
en fetncea in het tweede tijdperk der ziekte. Eindelijk
maakt hij op de vcrfchillende complicatiën opmerkzaam,
die ecnc verCehillende fecandaire methode vorderen.
^. Ook in het andere gefchrift van den Ileer v A N
Ii o U T E wordt dezelfde aetiologie opgegeven en ontvouwd ; terwijl men er dezelfde theorie , even breedvoerig voorgedragen , wedervindt.- Daarna worden de drie
verfchillende tijdperken der ziekte overwogen; dat der
nog niet ontwikkelde ziekte , dat der ontfieking , en dat
der exfiudatie. Ook hier wordt de aanwending der trepaan
als de eenige indicatio caufalis opgegeven; oftchoon de
Schrijver in 't voorbijgaan aanílipt , dat er buiten de ne
nog andere oorzaken der gevaarlijke toevallen be[Iaan-crofis
kunnen , gelijk de titel van dit gefchrift aantoont. Echter, zoo als wij zeiden, de overige oorzaken zijn flechts
als in 't voorbijgaan aangeftipt, niet behoorlijk uiteen
noch overwogen. Iiet overige dezer Verhandeling-gezt,
komt met No. 2 overeen , fehoon meer uitvoerig voor
-gefld.
Wij voor ons moeten bekennen, dat wij noch het groot
verschil tusfchen No. 2 en 3, waarvan Beftuurderen des
Gcnootfchaps fpreken , hefpeuren, noch den Hoogleeraar
V A N D E R B R E G G E N in zijn oordeel over No. 3 toef cmmen konden. "Ik7 ant aangaande het eerfle, behalve
ecnige weinige waarnemingen , die tot inductie en het op
snaken van flotfommen geenszins toereikend zijn, vonden
wij hier niet veel meer dan eene uitbreiding van No. a;
dezelfde fellingcn , dezelfde begrippen , dikwijls dezelfde
uitdrukkingen. Echter fchijnt de Schrijver door den titel
zelven te hebben aangetoond, dat liet geenszins zijn oogmm
merk was , zijn onderzoek tot liet voorgellclde vraag(Iuk
in al deszelfs uitgebreidheid uit te Ptrekken ; waardoor dan
ook het gevoelen van den I-Ioogleeraar wederlegd wordt,
alsof de Schrijver zoo iets niet de uitgave van dit werkje
BoE.YnascH. í823. NO. 12.
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bedoeld zou hebben. Intusfchen willen wij aan hetzelve
geenszins alle verdienden ontzeggen. Het heeft die, zoolang men liet als een werk befchouwt , dat op zichzelf
iaat; maar, als oplosfing van het voorgettelde vraagfluk,
kan men het niet anders dan onvolledig en onvolkomen
heeten, en moet het verre onderdoen voor de met zoo
veel vlijt, naauwkeurigheid en echt praktisch oordeel bewerkte Verhandeling van den bekwamen s c I3 o u T E N.

Reis ter ontdekking van eerie Noordwestelijke doorvaart,
uit defltlantifche in de Stille Zee, gedaan in de jaren z 819 en 1820, door de Schepen the Hecla en the
Griper, onder het bevel van w. E. P AR R Y. Uit het
Erlgelsch. Met Kaarten en Platen. Te Bmflerdam ,
b ij J. van der Hey. 1822. In gr. 8. f5- 10-:
Dagboek. eerier Ontdekkingsreis naar de Noorder Poolfre.
ken, met de Schepen Zijner Grootbrittannifche Majesteit
Hecla en Griper, in 1819 en 1820, door A. FISHER,
Heelmeester. Uit liet Engelsch , naar den vierden verbelerdenDriek,doorj. LEHMAN DE LEHNSFELD,
I3uitengewoon Luitenant bij de Kon. Marine. Met eerre
Kaart en llfbeelditigen van een' Eskimo en een' 111-uskrus-os. Te Dordrecht, bij Blusfé en van Draain. 1822.
In gr. 8yo. / 2 - I8 -:

D

o zucht tot opfporing van eenera doortogt, door het
Noorden heen , naar dc rijke gewesten van het Oosten
die in de IGde en liet begin der 17de Eeuw hij onze
Vaderen en de Engelfchen zoo levendig was , en door
genen onderB ARE NDSzen HEEMSKERK ten Noordoosten, door dezen onder P O P. B IS HE R, DAVIS
H U D S O N (gedeeltelijk voor Jlollandfche rekening)
en BAFFIN ten Noordwesten beproefd werd, fcheen
federt aanmerkelijk verpapt, ja uitgedoofd te zijn. Behalve
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ve eene poging door P ui P r s , in 1773 , fcheen men
voor uitgemaakt zeker te houden , dat de Noordwestelijke zoo wel als Noordoostelijke doortogten (indien de eerlle
al beílond, waaraan men grootelijks twijfelde) door liet
ijs voltlrekt ondoordringbaar gefloten waren. Coo K
zocht den doortogt wel tusfchen ilîiurika en Azië , (en
zijn fpoor is federt door velen , laatftelijk nog door den
jongen K 0 T ZE B U L gevolgd, die echter niet ver genoeg
Oostwaarts heeft kunnen doordringen) maar die ten Noord
Davis werd niet meer opgefpoord -westndor,fa
hoezeer HEARNE,in 1771, en 111ACI(ENZIE, nl
-1789 , eene I, szee in liet Noorden van Amerika hadden
ontdekt. Een toeval bepaalde de in dit ftuk boven allen
lof verhevene Engelfche Regering, om de Aardrijkskunde
met de beflisfing van dit nog in het duister fchuilende punt
te verrijken. In 1 815, vooral in 1 816 en 1817, werden
ongemeen groote ijsbergen en ijsvelden op eene lagere
breedte gezien , dan gewoonlijk. Men fprak van de geheele losbreking der ijsbank langs de kust van Oud-Groenland. Bremer Schippers zouden den 81 Graad N. B. hebben bereikt , zonder ijs te befpcuren ; en de Engelschman
s c o R E B Y bevestigde deze ontdekking. Nu herleefde
de hoop , niet alleen op warme zomers (van 'SIS —1817
door het op onze breedte fineltende poolijs gehinderd),
maar ook op de ontdekking van den N. W. doortogt. De Engelfche Regering zond dus , in 1815 , Kapt. R o s s met het
Schip Ifabella , en Kapt. PAR It Y niet den Alexander,
op ontdekkingen in de ffraat Davis en Baffzns -baai uit.
De uitlag derzelve was niet zeer bemoedigend, en (lelde
groote verwachtingen te leur. Kapt. R o s s, het Opper
onderneming , bevestigde in allen decle de vroe--hofder
gere ontdekkingen van B A F F I N , nopens den zamenhang
des lands rondom de baai van dien naam. Zijne eigene
ontdekkingen bepaalden zich tot eenen Elam van Eskimo's
op 76 en 77 graden N. B. (dus de noordelijkst wonende wezens van ons gepacht , die men kent) en verfcheidene landfpitfen en baaijen ; eene van welke , de Lancaster•Sond , volgens het gevoelen van Kapt. P A R R v, den
twee,1 m 2
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tweeden Bevelhebber , en van den Heelmeester F I su r it ,
(die ook deze reis heeft belebreven) naar alle vermoeden
een' eioortogt naar het Westen opleverde. Kapt. r, 0 s s
beweerde heilig het tegendeel gezien te hebben : de Br itfche Admiraliteit zond echter , om niets onbeproefd te laten, wat tot bevordering der wetenfchap fIrekken kon,
Kapt. P A it R v nogmaals uit, om den doortogt door de
Lancaster-Sand te beproeven , in twee Schepen, de Ilecla ,
onder zijn bevel, en de Griper, onder dat van Kapt.
L I n D o N. De Heelmeester F IS HER , die te voren zijn
gevoelen had helpen verdedigen , verzelde hem ook op dezen togt ; en zijn verhaal , nog vroeger dan dat van den
Kapt. uitgegeven , verfchijnt thans , omtrent gelijktijdig
niet Bene verkorte overzetting van het o, fficiele dagverhaal,
in onze taal in het licht.
bene reis naar zulke gure gewesten, als waarheen
deze Schepen beítemd waren, kan natuurlijk die bekoor
niet-lijkevrfchdn ageturfln
aanbieden , die een togt naar de keerkringsgewesten , of
hechts naar eenigzins door de Natuur beguniligde lireken, ons oplevert. I-Iier is ijs , eeuwig ijs , op het land
zoo wel als op de zee , bijkans het éhnigc voorwerp , 't
welk men aanfchouwt. Gedurende tien maanden is er
naauweli.jks een plantje , een grasfprietje te zien ; en wat
dan nog in _nulij en Augustus ? enkele veldhloeulcn , een wei
zuren„ gras en mos. Aan booneen, aan ítruiken zelfs valt-nig
nier te denken. Niet z6ó arm is het land aan dieren : nogtans
-- wat heeft het , buiten den muskus-os , het rendier, den
beer , den wolf , den vos , den walvisch en het korhoen?
Maar deze armoede der Natuur wordt vergoed door eene
andere befi houwing van nog meer gewigt, die zich hier
in vollen luister ten toon fpreidt, -- de ontwikkeling
der mettièhelijke krachten. Woríteling van den Mensch
tegen het Noodlot was de fpil des Griekfchen Treurpels ;
w)rfieiing van den IVIensch tergen de Elementen is een
weinig minder verheven ichouwlpel. Men verbeelde zich
tec kleine Schepen , — klein , ja nietsbeduidend in
very ,iijkiiig dr ijstorens en ijsbergen , die hen in het rond
-
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omringen , -- fioutelijk doordringende in eene nooitbezochte Zee , te midden van honderd dreigende , onmetelijke
gevaarten, waarvan er twee genoegzaarn zijn , om de ran•
ke kiel in hun midden te nemen en te plettercn te Ilooteli ! Men verbeelde zich Menfchen , die kloekmoedig
digtc ijsvelden , die zij anders niet klieven kunnen , doorzagen , en zich dus een weg banen naar een winterverblijf, (want de koude flremt eindelijk den verderen doortogt) waarvan men federt onze moedige lanclgcnooten op
Nova-Zambia wel geen voorbeeld heeft, waar de koude
fours vierenvijftig graden onder nul is , terwijl dus alles , wat
flechts eenig vocht in zich bevat , moet bevriezen , en men
in de Schepen zelve, niettegenftaande de bcstmogelijke bedek
planken en kleedeis, en verwarming door kagchcls -kingmet
nog koude onder nul hád ! Men voege hierbij eersen nacht
van drie maanden , (van den 4 November tot den 3 Februarij) waarin geene genoegzame bezigheid het fchecps.
volk van het gevoel der grimmige koude koncie afleiden,
waarin men nog tans wet de fleenkolen zoo wel als het licht
ljzaarzaam moest omgaan, uit hoofde der mogelijkheid van
nog zulk eersen winter in die Jireken door te brengen; en
dan zal men den moed en de blijgeestigheid dier mannen bewonderen , die geen oogenblik , te midden der
incest ontmoedigende verièhijnfèlen en gebeurtenisfen ,
hunne opgeruimdheid verloren , die een nieuwspapier op
het Schip uitgaven , om de 14 dagen net tooncelvertooningen de fehare vermaakten , en , toen nauwelijks in de
lente van i 8 ao het ijs weder opgebrol;etí was , reeds
dadelijk den gevaarvollen togt naar liet Westen hervatteden , tot dat dc volftrekte onmogelijkheid , om de ijs
te dringen , hun den terugtogt deed aannemen.-bankedor
Wat zou H 0 R A T I U S wel van deze Zeelieden gezegd
hebben , die den cerfcen Schipper op dc Middcilandfchie
Binnenzee reeds eene drie<debbcle Imig kopers om de borst
toekende, en veel van de ijslelijkheden en gevaren dier
Zee wist te verhalen ? O -- Iiet is niet minder bel n rijk ,
(') C, L. T. 0d. 3.
M n1 3
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rijk, de vorderingen in kunílen en de verandering van
denkwijze , in het tijdvak tnsfchen de overwintering
der fIollai dors in Nova - Zembla en die der Eng elfc•hen op Melville - Eiland, (twee en een vierde Eeuw)
op te merken. De Nederlanders verloren hun Schip,
doordien de fcheepvaart toen nog niet de middelen
bezat, om zich tegen het geweld der ijs(chotfen te wapenen ; maar hoe veel te verdienfielijker is dan niet hunne kloekheid, om het in de gebrekkige hut op het land,
van de overblijffelen des Schips opgetrokken, een' geheelen winter door uit te harden, en in de lente een nieuw
vaartuig te bouwen, om de Rusfifche kust te bereiken!
De Britten, met de veelvuldige hulpmiddelen , welke de
werktuigkunde en nijverheid onzer dagen hun aan de hand
deden, voorzien, behielden hun Schip te midden van het
ijs, en waren dus ook veel beter in het volgende jaar tot
de terugkeering in flaat : daar de overwintering voorzien
was, had men alles daartoe voorbereid, hetwelk bij de
Nederlanders het geval niet was. Dezen zouden, in hunne omtlandigheden vooral , tooneelvertooningen als een
zondig vermaak befchouwd hebben , die de Britten in de
negentiende Eeuw met regt voor eetre onfchuldige en
zelfs , door de werkzaamheden bij den toelel , nuttige
tijdkorting hielden. Dus heeft elke Eeuw hare bijzonderheden: doch over 't algemeen gaat het Metisclidonl in
kennis vooruit. De winst, door deze reis voor de we.
tenfchappen behaald, is allezins gedenkwaardig. Het is
waar, de armoede en ge(trengheid der Natuur dulden of
beloonen daar geene nafporingen van belang omtrent de
drie Rijken ; maar alen vindt toch nog menige bijzonderheid omtrent de dierfoorten dezer Eireken, vooral omtrent
den weinig bekenden muskus - os , van welken Ot1S F ISii E R een houtfneêplaatje mededeelt, en in wiens ongemeene ruigte (de haren hangen bijna tot den grond) zich
op nieuws de zorg der Voorzienigheid, ook voor deze
koude , bijkans onbewoonbare oorden , ten toon fprcidt.
De witte beeren schijnen er veel minder grimmig, Pcerk
of talrijk geweest te zijn, dan in Nova - Zemnbla tijdens
het
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het bezoek der Nederlanders; althans wij lezen daarvan
hier oneindig minder. (Men weet, dat zij de ergfle
vijanden der Hollanders waren.) Voor de Natuurkunde
zijn de befchrijving en van het Noorderlicht, de bijzonnen en bijmanen , in deze hooge breedten , en vooral de
opmerking van belang , dat het kompas hier zijne kracht
verloor, doordien liet Noorden altijd in de rigting van
den voortleven van liet Schip bleef , zoodat de polaarkracht van den zeilteen hier, door de gewone aantrek
ijzer in liet voorfchip) , werd opgeheven.-king(vahet
Omtrent de weerkunde is het merkwaardig , dat eene koude van ao graden boven nul (en lager naar evenredigheid)
de manfchap neer aandeed, wanneer het hard uit den
Noorden woei, dan de thermometer op nul bij flit weder. En nogtans was het doorgaans bij ftilte veel kou
zich liet zonderlinge verfchijnfel vertoonde,-der;zoat
dat de manfchap 20 graden beneden nul neet genoegen op
het dek kon wandelen , terwijl zulks , 20 graden hooger ,
door den wind zeer bezwaarlijk viel. — Omtrent de eigenliíke flardrijkskunde zijn de ontdekkingen van belang.
liet is nu wel tot den hoog(Ien trap der waarfchijnlijkheid verheven , dat er eene Zee ten Noorden van geheel
Amerika be/?aat, welke met de Ijszee boven Europa en
!lzii den grootgin bevrozenen koepel der Poolzee voltooit.
De Reizigers vonden daarin geen vastland, maar eene menigte vrij groote eilanden , waarvan de Noordergrenzen
onbekend zijn , zoo als Noord - Devon , Nieuw - Carnivalus, liet Bathurst- en liet Melville- Eiland , aan welke door
de Engel/dien gezamenlijk de naam van Noord- Georgia
gegeven werd. Op Melville- Eiland was de [['inter/iaven, waar de Schepen van October 1819 tot Augustus
i82o vertoefden. De Lancaster-Sand is nu gebleken,
wel degelijk eene breede invaart in de Barrows - ílraat te
zijn. Ten Zuiden is eene landfireelz , waarvan niet duidelijk gellaafd is , of het voor vastland (van Noord - Anaerika) of voor een of meer groote eilanden moet gehouden
worden, en waarvan het westelijke gedeelte op de Kaart
van n A R k Y tien naam van Noord- Swnee I t draagt. Iffier
I11m 4
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was eene diep inloopende baai, die den naam van Pri;2sRegents inham verkreeg, doch die men, door liet ijs , niet
naar wensch kon opzeilen. — Alle deze berigten vindt
men in de beide reisverhalen , die in alles zeer wel overeenkomen ; echter hebben wij dat van den Ileelmeester
F IS HE It met meer genoegen gelezen ,dan dat van Kipt.
P A R R Y, hetwelk , n.iettegenilaande al de verkorting ,
waarvan de Vertaler melding maakt, nog geenszins, naar
ons gevoel ten minf%e, die aangename lect„sz.x oplevert,
die hij daarin meent te vinden. Eeuwige, vervelende her}ialingen van den wind, het heen en weder zeilen door
feet ijs , de ligging der Schepen , enz. hebben ons dit bock ,
in zekeren zin, met moeite doen doorworftelen. Geheel
anders is S i s H R It's verhaal. Op een' onderhoudenden
toon doet hij ons in zijne lotgevallen en die zijner makhers belang hellen; wij reizen, als 't ware, met hem , en
hij heeft Voornamelijk ook de verdienfte, van bij de wei
voorwerpen uit de Natuurlijke IIistorie, die den Rei -nige
voorkwamen, te vertoeven, (hetwelk eene zeer-zigers
belangrijke afwisfeling geeft aan het anders noodwendig
centoonige verhaal) veel neer dan Kapt. P AR R v, die
ongetwijfel:i een voortreffelijk Zeeman is , maar de kunst
van fchrijven niet verlfaar. F I s nI E it 's verhaal is ooi,
wel geheel kunfteloos , maar belangrijk door zijne een
leest aangenaam. Zijne twee Iloutfileê--voudighe,n
plaatjes , van eenen muskus os en ecuen Eskimo, betcekenen daarentegen niet veel ; maar de Kaart is zeer goed , en
duidelijker dan die van P A R It y, (of ten min%e de herlei.
ding dezer Kaart en van die des Reizigers K 0 T Z r E Ii n
door den Vertaler.) PA R R Y heeft daarentegen con paar
goede koperen platen. In één woord , de algemeene Lc,
zer heeft meer aan F i s H F it , die ook blijkbaar door een
deskundig man van dit vak is vertaald.
-
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REIS IN DE BINNENLANDEN VAN AFRIT A.

Reis in de Binnenlanden van 4frika, naar de bronnen van
den Senegal en van de Gambia , gedaan in 18 i 8 , op last
van het Fransch Gouvernement , door G. M 0 L L 1 E y. Uit
het Fransch vertaald. Met Platen. Te Dordrecht, bij Blusfé
en van Braam. In gr. 8vo. XII en 407 BI. f 3 - I2 -:

T

oen liet fregat de Medufa , in 1816 , ten zuiden van Kaapblanc , aan de westelijke kust van df•ika !chipbreuk leed,
was de reiziger een van de genen, die zich in eene floep gered en gelukkig het land bereikt hadden. Hij reisde opwaarts, langs den Senegal, tot aan de fapelplaatfen of pakhuizen van de gom , welke uit de drie groote acacia-bosfchen, nabij den Senegal en niet verre van de zee gelegen,
getrokken wordt. De gevaren, ontflaande door het ítuifzand,
dat de woestijn van Sahara bedekt, beltaan in de nabijheid
van den Senegal en van het zeeftrand alhier niet; daarentegen is de ondragelijke hitte., welke hier, nadat de oostewind
gewaaid heeft , heerscht, een niet minder verfchrikkelijk ver
Alleen noodzakelijkheid kou de, uit Spanje ver--fchijnel.
drevene, en in de Barbarijfche Staten vervolgde, Mooren
dwingen , in de woestijn van Sahara hunne tenten op te
than; en de geuladige gevaren, waarin zij verkeeren , maken
hun karakter wreed en verraderlijk. Zij zijn daarbij ook vlug
en dapper, bezitten fchoone en bij uitilek vlugge paarden,
ook kameelen, osfen en fchapen. Waar de Moor zich nederzet , vernielt hij alles ; maar in de zoogenaamde flapelplaatfen (eene menigte van tenten , door de Mooren aan den elleboog eener rivier opgellagen) is het zeer levendig en woe.
lig , en niemand draagt in dezelve wapenen , dewijl al de
kooplieden in gom Marabouts (priesters) zijn, die nimmer
ten llrijde gaan. De Moor trouwt uit zinnelijkheid, en verftoot
zijne vrouw, die in haar zesde jaar verloofd, in haar twaalfde moeder, en nabij het twintigste reeds verwelkt is , uit grilligheid. Deze woestijnbewoners zijn matig, en tegen den honger
gehard , gastvrij jegens allen , behalve jegens Christenen , en uitermate wreed tegen den ongelukkigen, die in hunne handen
valt. Zij verftaan het , om uit lomp gevormde guitarren niet
onbevallige toonen te lokken ; en de muzikant van beroep is
vrij van cie wet van at It o nI ED , die liet drinken van wijn
verbiedt. De Otsïa^rlalz;ncds, een overblijffel van Cellen,
bij.
M In •
-

490

G. M0LLIEN

bijna geheel uirgeroeiden, faam van Bedoui'ben, zijn biízonder wreed. Ook in de woestijnen van lifrika heerscht de
eerzucht ; en de oorlog tusfchen twee pretendenten , hier
vermeld, levert voorbeelden van dapperheid en verregaande
wreedheid op.
De reiziger ontvangt van den gouverneur der kolonie aan
den Senegal volmagt, om aan zijnen, alle gevaren tartenden,
lus" te voldoen , — de onbekende ílreken der binnenlanden
van 4frika te bezoeken. Gandiolla, ir, het Koningrijk Cayor, geleek , finds de Daniel of koning er zijn verblijf hield ,
naar eene ter plundering overgegevene ítad. De reiziger , na
eerre audientie bij den Damel gehad te hebben , koopt een
paard, het doel dezer reize naar Gandiolla , keert naar St.
Louis terug, om toebereidfelen tot de verdere onderneming
te maken, en neemt niet veel mede, om de hebzucht der
Negers niet op te wekken. Hij moet zeer geheim handelen,
en ontvangt zijne inIlruciii"n van den gouverneur. Een lllarabout, die den Europeanen zeer genegen was, wordt hem als tolk
toegevoegd. Het lot der 1frikaanfiche volken, op nieuw
kennelijk in een dorp, door den Damel geplunderd en verwoest, brengt den reiziger tot het befluit, dat de affchaling
van den flavenhandel onder de Europefche volken nog niet
veel baat aan de menscbheid kan toebrengen. De levenswijs
van het opperhoofd van Niakra, hier befchreven , geeft een
denkbeeld van de geregeldheid en eenvormigheid , weike overal in de huishouding der vrije Negers heerfehen. Ten drie ure
in den morgenflond waren de fcholen in Niakra reeds open ,
en de kinderen leerden overluid hunne lesfen. De Afrikazgn
arbeidt des nachts, en rust gedurende de hitte van den dag.
De gastvrijheid van het gemelde opperhoofd jegens den rei
belangeloos. De dorpupperhoof'den bij de-zigerskchn
Negers zijn beter opgevoed dan hunne landgenooten, en
derzelver gastvrijheid gaat alles te boven. Niarnrei is een
levendig en welvarend dorp van 4000 zielen, dat het voor
heeft. Elke Neger moet zijnen eige--komenvahd
nen put graven, of aan den eigenaar van eenen anderen een
zeker regt voor het gebruik betalen. Te Coke! ziet de reiziger voor her eerst den basbab , welke reusachtige en zeer
nuttige boom in den omtrek 4o voet dik was. Hij lijdt
aldaar overlast van het volk , en de Naoren , die dit dorp
met hunne karavanen gefladig doortrekken , roepen bij herhaling: „ Weg met den Nazareër!" (dus roemen zij de
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Christenen. Het gebrul van twee leeuwen, die in de nabij
dorp op roof rondzwierven, verwekte Benen aI--heidvant
gemeen akeligen indruk; maar, toen de leeuwen zich ver
hadden , was de een der dorpelingen nog moediger-wijder
dan de ander. De vrouw van het opperhoofd , door den rei
om naast hem plaats te nemen , betuigt,-zigerutnod
dat de vrouwen zoodanige eer niet waardig waren. Het 1wningrijk Cayor is een der rijkfte in het westelijke Afrika,
tusfchen den Senegal en de Gambia. De avondkoelte herflelt de ligchaamskrachten , door de hitte van den dag gefloopt. De Pulen drijven eenen voordeeligen handel in vee
met de Europeanen. De ezels in (ayor zijn zeer goed; er
zijn ook velerlei wilde gedierten en vogels ; ook ratten, zoo
malsch en fmakelijk als hazen. Oogkwalen , fchurft en melaatschheid , en bij kinderen verilopping in het onderlijf, zijn
de meest heerfehende ziekten in Cayor•. De inenting der kinderziekte is bij de Negersvrij algemeen , en er Herven
ook weinigen aan deze kwaal. De geneeskunst , alleen
door de Marabouts uitgeoefend , is eenvoudig, ook met bij
vermengd. De inwoners van Cayor zijn vrolijk en-gelof
zorgeloos ; maart de vriendfchap is er baatzuchtig. Zij behooren eigenlijk tot de groote natie der Tolofs. Deze brengen, na het eindigen van den oogst, negen maanden in ledigh ei d door ; maar de kustbewoners visfchen het geheele jaar
door. In Afrika zijn genoegzaam geene bekende natiën meer,
welke geen fchietgeweer gebruiken ; zelfs wordt te Barn/jarras buskruid gefabriceerd. De, anders tirannieke, hcerfchappij van den Damel is toch eenigzins beperkt. De 4olofs zijn
bij hunne vermaken wulpsch en ontuchtig , maar in fpijs matig , en eenvoudig in kleeding. Hunne huwelijken ver
dien naam niet , en de vrouwen zijn fchaamteloos.-dien
De 2"olofs behandelen hunne Haven met zeer veel zachtheid.
De Negers houden eene naauwkeurige ge(lachtsrekening. Hutten en huisraad bij de 7olofs zijn zeer eenvoudig. De handel
is ruilhandel ; maar op de markt te St. Louis en Goree begeeren de Negers klinkende munt. Een raad der ouden bepaalt
al of niet ftraffchuldigheid; maar alleen het opperhoofd van
ieder dorp heeft liet refit , omu uitfpraak te doen over leven
en dood. Er is eene foort van Godsoordeel in gebruik. De
ftraf, op de verleiding van Bene tlavin door eenen vrijen Neger, bellaat daarin , dat de ecrfle in vrijheid gelteld wordt, en
de verleider den koopprijs der ílavin aan haren meester moet
be-
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betalen, liet j41rhorr3e armsmus zal weldra in C^ayor• algemeen
Zijn. De j1 (iho;redracsoJche Negers zijn naauwgezet in hunnen
uiterlijker eerdienst, en de priesters dier Pekte bezitten een

onbepaald gezag.
De koude is in Afrika gevaarlijker dan de hitte. De rei ziger krijgt te Tio"n,door gelirewde uitwafeming, de koorts ,
wordt door zijnen gastheer en zijne gastvrouw zeer goed opgepast, en de laatfle biedt hein hare dochter ter vrouwe
aan. Het dorp Pakour behoort aan eenen enkelen eigenaar,
die hetzelve met zijne flaven , die hij , in hongersnood , voor
de

opbrengst zijner velden heeft opgekocht,

en die het

zeer

goed bij hen hebben , bevolkt. De reiziger is te Ou<a;,akroro ,
de hoofdplaats der Raten van den Bourb der 7olofs, ten gehoor bij dezen. De pligtplegingen bij alle fouvereinen van
Afrika zijn voor den Europeaan vernederend. Deze fouverein was vrij lastig in liet onderzoek van de kleeding des rei zigers , en bewees hem de gunst , van hem gefladig bij de
haren te trekken , en de lengte van zijnen neus te meten ;
maar kan niet begrijpen, dat de koning der blanken flechts
«ne vrouw kon onderhouden. De Negers zijn hartstogtelijk
voor de muzijk ingenomen. De heer des huizes eer in 49 i_
kanimmer niet zijne meerderen. Achter het dorp Medina
is het landfchap verrukkend en zijn de herders galant. In
Medina zijn een groot aantal verwers. De Palen , herders ,
die, alom verfpreid , een woest leven leiden , hebben van
zulk een wezen, als de reiziger is , volftrekt geen denkbeeld.
De onderlinge afkeer tusfchen de aanhangers van ri ii o ïvi r=. n
en die van het heidendom is in Afrika verregaand. Overal
maakt de komst des reizigers de algemeene nieuwsgierigheid
gaande. Hij wordt te Kaiai zeer rijk onthaald. De landlire ken , door de 2"olofs bewoond , leveren aan een arbeidzaam volk
overvloed op. Het gouvernement van den Bouab der 9olofs
is leenroerig. De Negers zijn dapper tegen elkander, maar
zeer bang voor eenen Moor. De oorlogen worden hier veelal gevoerd om flaven op te ligten. Volgens de denkwijs der
Negers, is menfchenbloed te kostbaar om te vergieten, en
het veel voordeeliger en menschlievender, om menfchen te
verkoopen , dan dezelve te vermoorden. De koningen plunderen fomwijlen hunne eigene onderdanen , en laten ze weg voeren en verkoopen , om zich wapenen en paarden aan te
fchalfcip. Dt meisjes worden door hare bloedverwanten ver kocht, zijn flavinnen van den man, maar toch getrouw. De
Nc-
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, - '•, zrs vonden de bepaling van het huwelijk tot ééne vrouw
zeer ongelukkig , maar de Negerinne1 zeer verstandig. Er
heerscha hier groote ouderliefde bij de kinderen. Vriendfchap
is onbekend, maar gastvrijheid wordt voor eersen algemeenen pligt gehouden. De 7'o1of zijn goedhartig en befcheiden ,
Cu zacht jegens hunne (laven. De Laobees zijn een rond
volk , even als elders de Heideus of Zigeuners. -zwervnd
Met eene karavaan van 6o perfonen komt de reiziger in
het bosch , dat Futa - Torra van het land der 2"olofs fcheidt ,
en niet zonder gevaar , van vege de wilde dieren en dc Mooen , is. Hier heerscht onvruchtbaarheid , en de reis is zeer
moeijelijk, terwijl-mannen en vaders niet zeer barmhartig
omtrent hunne vrouwen en dochters zich gedragen. Ziet
buisfelijke leven heeft meer behoeften dan het zwervende.
Iet gellolene te Bala wordt fpoedig teruggegeven. Het, aan
bevolkte, dorp Bokee is ongemeen rijk in vee en gra--zienljk
tien. Voor het eerst een bad , federt her vertrek van St.
Louis, in eene rivier. De reismakkers hadden lang getwijfeld , of de reiziger befneden was; maar zij gelooven hem.
Dc Negers hebben zeer geringe denkbeelden van de kundig.
heden en bezittingen der blanken. De rijkdom der landtreek,
waarin Sedo , eene (tad van 6000 zielen , ligt, is uitíleke.nd..
Teedere ontmoeting der tehuiskomende reismakkers met hun.
ne vrouwen te Sedo. De volken van Afrika stellen minder
prijs op de inwendige waarde van het gefchenk, dan op het
gefchenk zelve, als hulde aan hunnen rang. Dus zijn de
regtbezorgers daar vrij beterkoop dan in Europa. De veroveringen in de liefde zijn in Afrika gemakkelijk, doch in Scdo
wat duur. De Negers hebben in het algemeen Benen afkeer
van de kleur der blanken; en de reiziger, hoewel overal wèl
onthaald , heeft veel van de nieuwsgierigheid der eerften uit
te ítaan. „ Waarom — vraagden eenige Tucolors aan den
reiziger -- eerbiedigt gij onzen Profeet niet als een gezant
van den Allerhoogften , daar wij toch uwen C H R I S T U S als
zoodanig erkennen ?" Dit was de eerfte maal , dat hij over
zijne godsdienstige begrippen ondervraagd werd. De vlakte
van Senopalee bevat een groot aantal dorpen = 25000 zielen.
in Afrika vindt men , zonder geld en zonder vrienden , zelfs
zonder eenige aanbeveling , altoos eene herberg ; Europa
mogt wel van Afrika leerera. [Maar is liet niet ongelukkig ,
dat de Raat der maatfchappij in onze christelijke befehaafde
landen, door rijkdom en weelde, zoo van de natuur is afgewe-
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weken , dat deze gastvrijheid Beene plaats hebben kan , te
meer omdat zij ook vreesfelijk misbruikt worden , en elke
gelukzoeker er zich van bedienen zou? Ondertusfchen pleit
het gedrag der Afrikanen ten dezen ter eere der menfchelijke natuur.] Men uit gelladig achterdocht aangaande het
doel van den togt des reizigers. Men heeft in .4frika
een vrij juist denkbeeld aangaande cie veiligheid der wegen;
er bellaat in Firta - Terra een geregeld Gouvernement; het
regt wordt er uitgeoefend in den naam van den vorst, en alle inrigtingen werken er zamen ten beste van het algemeen
belang. [Het is niet te ontkennen , dat onze bestuurders der
regtsplegingen menig lesje bij de zoogenaainde wilden zouden
kunnen halen, om te leeren, wat natuurlijk regt en menfchelijkheid , onder het handhaven der regtvaardigheid , is.]
In het binnenfïe van flfr•ika zijn vrouwen en kinderen veel tijds eene plaag voor de reizigers, welken zij , uit nieuwsgierigheid en baldadigheid , kwellen en tergen; dit was ook
nu het geval , terwijl de reiziger zich in eene groote verlegenheid bevond. De wapenen der /Jfi•ikaanfche foldaten zijn in
4echten Raat; zij verfinullen hun buskruid onderweg, en hebben,
bij het ontmoeten van den vijand, vaak niet meer clan één
fchot overig. De Negers beweerden onderling, dat de blanken niet anders dan op het wiiter leefden ; dat zij noch land ,
noch woningen, noch vee bezaten ; dat alle rivieren en groote wateren aan de blanken toebehoorden , doch dat , daarentegen, al het vaste land hun vaderlijk erfdeel was. De tainarinde is het éénig en algemeen geneesmiddel der Negers ,
en was het ook van den reiziger tegen de koorts. Indien
een Haaf van meester wil veranderen, mijdt hij dien, welken
h; wil dienen, bij verrasfing of met geweld een oor af, en
firaks na deze daad heeft de vorige meester geen regt meer
op hem. [!] De bevolking van Canel bedraagt omtrent 5 of
6000 zielen, en de ligging van het oord is zeer aangenaams.
De reiziger vindt fornuizen, waarin ijzer gefinolten wordt,
dat in deze fireken uitmuntend is. Hij komt op het grondgebied van Bondu. Des namiddags tegen drie ure is het zoo
heet , dat de reizigerenen loop van zijn geweer niet met de
hand kan omvatten. Het land van Futa _ Terra, dat de reiziger nu verlaten had , is een der grootlie Raten van dit gedeelte van Afrika. De vruchtbaarheid van den grond verfchaft rijkdommen. Het Iand wordt wèl gebouwd, maar de
boomkweekcrij verwaarloosd; vandaar gebrek aan hout, en
dat
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dat men zich aan koemest of ftroo van gierst warmt. Met
de vrucht van den deraboki worden leeuwen en hyena's ver
rijst er op den middag in de feha--giftd.Dehrmo
duw dikwijls tot Sao. De bevolking beloopt twee millioenen
zielen. De inwoners drijven koophandel. Godsdienst de 11ahoinedaanfche. Eenig gefchiedkundig berigt aangaande het
volk. Er beflaat in Futa-Torra en bij de Mooren eene foort
van vrijmetfelarij , waarvan het geheim nog niet is uitgelekt.
Eene verachtelijke klasfe, de Diavando's , dwingt alles door
de vrees voor hare lasteringen. De Pallen zijn het hoogmoe
volk, maar ijverig en niet onbekwaam.-digflenvrwa
De vrouwen der Puien verflaan het, om den baas te fpelen;
een bewijs van befchaving ! en deze is er ook verder gevorderd dan bij de Tolofs. Eetlust en zucht tot opfchik kunnen
in Afrika ligt eene hut in vuur en vlam zetten. Wijze
van vrijen onder de Pulen.
Iiet koningrijk Bondu. Gevaar wegens groote en flerke
(langen. Groot onderfcheid tusfchen de behandeling hier' en
te Futa . Torra. De befchaafdfte natiën de bedorvenue. Wan.
neer men in Afrika zich van lastig gezelfchap ontdoen wil,
fluit men de oogen, en hetzelve gaat heen. [Dit moest bij
ons ook zoo zijn!] Afrikaanfche wellevendheid vordert, dat
men zelf den gastheer voor zijn goed onthaal gaat bedanken.
De nabijheid van den boom tali vergiftigt het water voor de
dieren. Eene Afrikaanfche bruiloft; de reizigers, hoe hongerig zij zijn, krijgen er niet veel van. Hitte van den grond
en vinnige koude des nachts. Befchrijving van her koningrijk
Bondu. In hetzelve zijn de mannen vromer dan de vrouwen.
Goud- en ijzermijnen in het koningrijk Bambouk. Dit heeft
een brandend heet luchtsgeftel, maar ook talrijke beken.
Statige godsdienstoefening der karavaan. Bekoorlijk gezigt
op de Gambia en hare oevers. De reiziger wordt opgehouden Eene prinfes kaauwt tabak. Knevelarij door deze prin.
fes en haren broeder, den Iman. De weg gaat door bergachtige Eireken, en heeft vele belemmeringen. Ijzerfinelterijen gemeen bij de Serracolets; maar de manier van (meden
is langwij lig. Weg over fteile en puntige rotfen. Bekoorlijk.
beid van de vallei, alwaar de Coumba ontfpringt. De beste
en voornaamile eigenfchap in den mensch is , volgens de Negers , het geduld. De gezondheid des reizigers neemt af.
Menschlievend gedrag van eenige inwoners van het dorp Fo.
Lea. Getrouwheid aan den Godsdienst, ondanks honger en
zien
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zien eten. Groote blaffende apen op de boomen. De zeden
der volken in deze f'creken zijn zeer aartsvaderlijk ; de prinfee
drijft de kudden naar de weide. De regenvlagen, aangekondigd door eene groote, de wolken bereikende, zandkolom,
duren er zes maanden achtereen. De grond van Nickels en
Bandeia is met onderaardsch vuur bezwangerd. Bergketen
van granietfteenen en ijzerachtige rotfen. Armoede van dc
bewoners dezer gebergten. Een bondel van drie lioutjes is
hun God. De vriend verkoopt den vriend. Het bezoek van
de bronnen der Gambia en van den Niger moet geheim gefchieden. De reiziger komt aan dezelvè. Bekoorlijke oevers
van de Gambia. Vruchtbaar en welbebouwd land. De Negers te Runabdce - Cali worden zeer gekweld door venerifche
ziekten. Overvloed aan oranjeboomen te Sefura. De reiziger moet veel voor geneesheer fpelen ; gelijk hij ook vaak
talismans moet geven, onder anderen aan éénen , om zonder
arbeid rijk te worden. Een Afrikaanfche tafelfchuimer. De
reiziger te Timbo. Letterkundig kollegie. Befchrijving van de
hoofdfiad Timbo, die omtrent 9000 zielen kan bevatten, en
waar de inwoners rijk zijn. Men brengt een 4/bins- meisje
in des reizigers tegenwoordigheid, en maakt een ltomplimenc
aan de blanken. Reis naar de bron van den Senegal. Drie
kolommen, het werk der termiten of witte mieren. De rei ziger ziet de bron van den Senegal. Hij wordt door zijnen
bekwaamilen gids verlaten, en krijgt de koorts door walging
van eene fpijs , welke genuttigd moest worden, terwijl er
niets anders en razende honger was. Moeijelijkheid der reis
door den regen,zwaarte van dezen , en ongezondheid voor de
Europeanen in ,dfrika. De reiziger wordt gevaarlijk ziek ,
doch herfielt. De gids L U KAR I geneest zichtelven in een
oogenblik van het kolijk, door het drinken van een paar ka.
lebasfen met koud water, waarop hij eenige teekens gemaakt
had. [Was dit naagnetismus ?] De reiziger krijgt koorts, roo"
den loop en tandpijn te gelijk. Zijn huiswaard wil hein vers
giftigen, toen hij zijne herftelling merkt, en legt het wijders
op zijnen ondergang toe, waardoor de reiziger in eenen elIendigen Raat komt. Het wordt verraden, dat hij de bronnen der rivieren bezigtigd heeft; hij vlugt, maar wordt weder
ingehaald, en ontvangt eindelijk vrijheid om te vertrekken.
Nieuwe ongelegenheden, ten laatfle overwonnen. Verregaande gastvrijheid der Serracolets. Giraffen , leeuwen , hippopotamen, krokodillen en apen in het land van Ga/am. Een arme
flaaf
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41aaf geeft zijn middageten aan den zwakken reiziger. Ge.
fleldheid van Futa Djallon. De reiziger deelt eenige van Pulen ingewonnene berigten omtrent Benige landen mede, van
welke men anders weinig weet. Het dorp Bourree bezit
'neer gouds , dan geheel Bondu en Banabouk te zamen. De
Negers van Maniana zijn menfcheneters. De bezem is het
teeken der waardigheid van den opperre of Manfo van Kadee.
De reiziger blijft door den rooden loop gekweld. IIij begeeft zich naar het Portugefche etab]isfement Geba. Ingewonnene berigten aangaande het land Kabou en de [lad Geba.
De reiziger gaat in de 1aatfle (cheep, wordt onderweg door
de Neger-matrozen zeer geplaagd, landt te Bisfoa aan, wordt
daar wèl behandeld , maar fcheep wederom zeer Hecht door
de matrozen. Hij eindigt ten lantfle zijne reis , «ie een jaar
geduurd had.
De reiziger (preekt, in het voorberigt, zeer befcheitien
van dit reisverhaal. Op taal en [lijl valt niet aan te merken,
en de drie platen zijn zeer fraai.
zedelijke en meest bijzondere Schoonheden ,
bijeen verzameld en op eene alphabetifche orde gebragt door
Mr. S A N n E L t N. Te Brugge , bij Bogaert - Verhaeghe.
1822. In gr. óio. 482 .Pil.

A CO D C A T S

Bundel, uitgegeven door de Koninklijke Maatfchappij van Paderlandfche Taal- en Letterkunde, te Brugge, onder de
zinfpreuk: Eendragt en Vaderlandsliefde, voor 1821. Te
Brugge, bij denzeifden. In gr. 8vo. 131 lil.
Voorleezingen gedaen in de Zael der Koninglyke Maetfchappy enz. te Brugge , 22 Sept. en 28 Oct. 1822 , behelzende:
i°. Twee Uyttrekfels eener Nederlandfcbe Dichtkunst. 2°.
Den roemrugtigen Veld/lag by Nieupoort, enz. Door T H 5
V A N L o o, Lid der zelve Maetfchappy,, enz. Te Brugge,
by denzelfden. In gr. 8vo. 32 BI.
.

Zegeprael behaeld door M A U R I T S V A N N A S S A U, Prins
van Oranje, by Nieupoort, enz. HeldendieZt door I. j.
LAMBIN, van 'Tpre, enz. 2"pre, by Annoy - Vandevy ver.
In 4t0. 8 Bl.
aoEKaESCn. 1823. O. Il.

Na
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De fierder op het Slagveld te Nieuwpoort, door L. G. V IS s CUE R . Brusfel, bij Brest van Kempen. 1822. In gr.
Svo.7Bl.f:-8•:

Redevoering gehouden by de openbare PrySuitdecling der Ko
Academie van beeldende Kunflen , te Antwerpen,-niglyke
den 6 April 1823. Door J. F. WILLEMS, Lid en Rued
derzelve Academie. In gr. 8vo. 14 BI. f : - 8 -:
By 's Konings komst te Antwerpen, den 17 Oct. 1822. Door
J. F. W I L L EMS. T'.4ntwerpen , by de Wed. J. S. Schocfetters. In gr. 8vo. 8 Bl. f:-5 .8
I. ]Niets is fchier in de letterkundige huishouding van Nederland zoo bekend als het werk van C A T s; en echter is er,
behalve liet praktifche gedeelte voor de lagere burgerhuishoudingen , (en dat nog weleer, helaas !) van geen werk nog zoo
weinig partij getrokken; en er is van C A T S zoo veel partij te
trekken. Geen van onze Schrijvers, veel min Dichters, is Ne
in merg en gebeente als hij , het zij men op de-derlcn
form of de zaken letten wil. Niemand dacht en werkte meer
Vaderlandsch. Hij is onze groote en in zekeren zin éénige
Zede- en als 't ware huishoudelijke Dichter ; ten minfle niemand was of is 't als hij.
Er is tot lof van CA T S veel gefchreven en uitnemend bij gedragen; (*) maar nog niet genoeg partij van hein getrokken. Als leerboek voor het kind , waarvoor zijn werk zoo
zeer gefchikt is, ontbreekt ons nog het handboek, zoo ook
voor de jeugd in het gemeen , voor den jongeling , de jonge dochter, ook den man, de vrouw , de moeder, den grijsaard , enz.
Voor iedere deugd , voor iederen Rand , in het algemeen voor
de zedekunde, den Godsdienst, om den echten vaderlandfchen geest te tooaen, te onderhouden, te verlevendigen ,
zijn zijne gedichten nog niet genoegzaam ingekleed, uitgetrokken, verheerlijkt. Het algemeen -nuttige is nog niet genoeg bijzonder toegepast; met andere woorden , uit deze al.
lerrijkíte fchatkamer zijn de overal voorhanden zijnde kostbare
gefleenten nog niet genoeg in het goud of zilver van eene
kundige bewerking omvat, en dus niet genoeg afzonderlijk fchitte('i Rlcn dce'.:e 'ïiier vooral anti da yerdicníielijke werken van r LIT U,
:7er,^v BLEK, X', sen anderen.
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terend aan her licht gebragt. Wij willen nu niet eens fpreken van zijne miskende verdienílen als Latijnsch en Fransclt
Dichter, als man van veelvuldige kennis, geleerdheid en on
dervinding, noch van hein als Staatsman, Burger , en wat dies
meer zij ; hetgeen ons doet uitroepen: 0 onuitputtelijke rijk
goedheid en grootheid tevens ! Wie on--dom!nfchatbre
zer geleerden, wie der alleraanzienlijkften daalde dus af ten
dientte van allen in het gemeen en ieder in het bijzonder,, zelfs
tot de langfle kiasfe ? Wie was Mensch , wie Dichter tot nut
van 't algemeen (*) als C A T s 2
De Heer SAN D E L IN , een geacht Schrijver van Brugge,
levert ons hier zedelijke en nszeest bijzondere Schoonheden van
CAT S , door hem bijeengezameld en op rear alp.iabetifche orde gebragt. Iet doel is loffelijk. Een Zedekundig Woorden.
boek uit CATS te trekken, is eene verdienffelijke onder
bijzondere fchoonheden van CATS in het licht-nemig;d
te hellen , is niet minder prijsfelijk ; maar om dat doel te bereiken , wordt veel meer fijne fmaak, oordeelkunde en moeite
vereischt, dan men zoo wel meent. Het juiste punt te tref
vindt men iets te lang,-fen,isturmojlk.Hie
daar te algemeen, ginds voor geen enkel woord of opfchrift
genoeg bepaald en gefchikt. Met één woord, men moet
CA T s kennen , door en door kennen , en tevens de moeijeljjke kunst veríiaan van te kiezen en te onderfcheiden, om
hier uit CA T S iets te leveren zoo 't behoort ; maar dan ook
is het werk dubbel goud waard.
Nemen wij nu deze moeijelijkheid des werks in aanmerking , zoo heeft de Heer S A N DE L I N, als een man van ver
iets goeds geleverd, zonder ons echter nog ge--dienfl,
heel voldaan , of niet veel te wenfchen overgelaten te hebben. Voorbeelden bij te brengen , is gemakkelijk. Men sta
het boek open : HART. Een hart _ van kiraad belvust , dat
pijnigt allermeest. Schoon dit beter bij Getvisfe misfchien
gevoegd had, kan het hier wel zijne plaats behouden; maar
hetgeen dan volgt : Die trotscla zijn , enz. past zeker beter
bij Nederigheid; en wilde men er iets voor in de plaats hel Ion, dat tot het verliefde hart behoort, men kieze het zin ne- en minnebeeld vair de Schildpad : Soekt
,

(*) Bij gebrek der Maatfchappij van dien naam kon men het met hen,
ten minfle met nieni and ander beter, Eiellen, of ten minfte, om niet te veel
te zeggen, niemand werkt bet edel doel dezer Maatfehappij beter in de hand;
en echter twijfelen wij , of die llIaatfchappij wel immer Bene prijsvraag over
hem , of iets van hem ten beste bearbeid, heeft uitgefchreven.
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Soeks iemand los te zijn van alle minnebanden,
Soo laat de vrijster dQar, en trek naar vreemde landen,
Roept Nazo tot de jeugd; waar naar dat ik het vied,
De raad, dien Nazo geeft, en is maar enkel wind.
ik hebbe ver gezeylt, ik hebbe veel gereden,
En fset het oude pak dat kleeft wij aan de leden,
Diet draag ik op den berg, dat vind ik in het dal:
Ach! wat in 't harte woont , dat voert men overal.
Wij bepalen ons , kortheidshalve , bij dit ééne voorbeeld
met andere gemakkelijk te vermeerderen , en gelooven, dat
ieder met ons gevoelen zal de moeijelijkheid, om, bij zulk
eerre onderneming, juist en bepaald p!aatfen van CAT s bij
te brengen daar en zoo 't behoort. Zeker heeft de Fleer
S A N DE L in door zijnen arbeid , die zeer nuttig en loffelijk
moet geacht worden , veel tot een welaangewend gebruik geleverd , en het werk heeft alzoo zijne nuttigheid.
Het Leven van c A T S, voor hetzelve , heeft ons zeer wet
bevallen ; minder de Inleiding niet de hoofd- , voorname of
clgemeene deugden , en de ontvouwing van Voorzigtigheid,
Regtvaardigheid , Kracht en Matigheid, hier , naar ons oor
voegende.
-del,minr
Voor het werk heeft men een welgevoigd houtfneeprentje
of afbeelding van CATS , met een bijfchrift van r. V A rI
GENABETH.

wij durven dit werk van S A N D E L I N gerust en van voller harte aanbevelen; fchoon het anderen niet behoeft terug
te zetten, die voornemens zouden zijn, iets dergelijks te leveren. In allen gevalle het ontwerp, gedacht en bij de hand
genomen te hebben, om van de uitvoering, niet onverdien(lelijk , niet• eens ie fpreken , is , onzes oordee!s , een onverwelkbaar lauwerblad voor den Schrijver, wien wij , benevens
alle de zoo ijverige en edelaardige beminnaars en beoefenaars der Vaderlandfche Letteren te Brugge, de broederhand
opregt , gul en hartelijk , toereiken.
II. Veel wordt er te Brugge in het gemeen ten beste der
voormelde Letteren gedaan, inzonderheid door de Koninklijke
1tMaatfchappij van Vaderlandfehe Taal- en Letterkunde, van
welke een uitgegeven bundel ,voor ons ligt, en waarvan de
1-leer SAn DEL In Kommisfaris en een der voornaamfic Leden
is. Niet alleen blijkt uit dezen bundel verder het aantal en gewigt der Leden , nanar ook de uitfch;ijving en bekrooning van
prijswerken, en inzonderheid van liet Lofdicht op den vermaarden s i ni 0 N S T E V V N door den bekwamen en ijverigen
VA N s OM E R E N; alsmede de viering van den tweeden verjaardag der 1laatfchaPpij,oc den 3 Dec. 1821. Men vindt er
voorts eerre korte, maar zeer belangrijke Redevoering, door
den lieer VAN I) E R F o s SE Gouverneur der Provincie van
Westvlaanderen, bij die gelegenheid gehouden, ten voor.
'veelde , zoo wij hopen , van andere Zuidelijke Gouverneurs
het algemeen verflag der werkzaamheden van het Genootfchap
van J 82o--í82I, door voormelden Mr. A. S A N D E L I N, waar
-

it
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uit men ziet , dat met hem de Ileeren S C II U E It n. A tc S,
LIEBAERT, VERIIAEGIHE, TMOULAERT, DE MUELENAERE, VAN GENABETH, DE MET, JOORIS,
'KREET, SInIoNs, BOGAERT-VERHAEGHE en DE
R I D D E R, de laatste zelfs tweemaal, fpreekbeurten hebben

vervuld. Dan volgt weder eerie korte en krachtige Rede
Heer C. A. V E It v IER over de Wedflrijden-voeringad
der Letterkundige Meatichappijen, befchouwd als een kracht
middel ter bevordering van Taalkennis , van Volksgeest-daig
en van Verbroedering, uitgefproken op den 5 Dec. 1821 ,
en ecne Redevoering van V. T. V E R H A EG II E over s. ST Ev TN, die gewigtige bijzonderheden bevat , en in de Maat
gelezen werd den Jan. 2821. Dezelve is gevolgd-fchapij
van liet waarlijk te regt bekroonde Lofgedicht van den Heer
VAN S OK E RE N in twee Zangen , en eene Navolging der
Ode van u o R A TI us: Donec gratus Bram tibi , etc. door
den bekwamen J. F. w i L L E at S , van eiut ve: pen,
De Heer LA 1M B I N , van IJperen , levert daarna eenige va.
derlandfche dichtftukjes ; de Heer v E R VI r. it, van Gent,
dichtregelen in denzelfden edelen geest , benevens Mijn vaarwel aan Fillis. Daarop vinden wij hier herhaald de Opdragt
van het zoo even door ons aangekondigd werk van den Heer
SAN DEL I N over c A T s aan de Maalfehappij , en de Inleiding
van dat werk , die althans hier had kunnen weggelaten worden, gelijk ook het ]3ijfchrift van GENABETH. Ten Hotte
heeft men eene zeer wèl gehelde korte Redevoering van den
Heer na. R i D D E R, gehouden den 20 Nov. 1821 , over den
oar /prong en eaan,vas der Spraak , en haren invloed op de befchaafd /zeid der 1/olkeren en I/aderlandsliefde , te gelijk over
den indruk van deze hoedcnigbeden op alles, wat de Spraak
kan bevorderen , welker Iaatfie woorden als 't ware de onze
makende, wij met gerrolhcn en dankbaar gevoel uitroepen:
Blue/je deze regt vaderlctndfche Maarfc''nppij!
III. Het derde fluk, dat wij aankondigen, zijn mede ïVoorlezingen, in dezelfde IVInatfchappij , gelijk men ziet, gehouden , door den fleer TIIe. V A N 1.0 o. Deze Voorlezingen
zijn Dichtstukken , waarover wij gaarne, bij meerdere ruimte,
naar eisch van derzeiver belangrijkheid, breedvoeriger zouden
uitweiden, voornamelijk o.n eens grondig te toonen, wat ons
aleer en wat ons minder behaagt. Genoeg zij het thans, dat
wij den aanroep van bet eerde ftiukje , om zoo te (preken ,
te Heidensch , te vreemd vinden , vooral om hetgeen er op
volgt: Gy dan n lieve jeiigd ! enz. dat er nu vreemd op valt,
gelijk ook de in vele opzigten uirnemende regels:
Neemt in uw moedertaal o Dichters , meest behaegen,
En 't zy u zoet een biyk van liefde haer op re draegen ,
Een kroon van lettergoud, gelouterd in den gloed
Van vaderlandfche min, die 't hert outfleeken moet.-0 wáerde moedertael! O pronklink aller taelen,
Gy zult niet langer meer vertlooten moeten dwaclen
Het
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liet tydflip nadert dat gy nyt het ballingfchap ,
Welhaest zult klimmen op den hooghen glori-trap ,
Dat gy den fchan:pren hoon der cíwaesheyd zult verdooven,
En graden hier ten fpyt in groote \Torften- hoven.
De woorden echter, die 't hert ontfleeken moet, korven vrij
lam achteraan.
Iets van dat vreemde vinden wij ook hier en daar in het
dichtl}uk , Den VeldJlag by Nieupoort , dat , ondanks eenige
gezochte uitdrukkingen , eersen regt goeden en dichterlijker
aanleg en geest van navolging toont. Men leze, b. v.

Nu ryst de woede in top , al d'herten zyn verhit,
De kleppers trippelen , en fchuymen op 't gebit.
0 Hemel ! op 't gedruys van legerwagens , peerden ,
En krygsvolk zwervende met uytgetoogen zweerden,
Den veldeling verfchrikt , verlaet zyn IIrooyen dak,
Werpt op zyn feb ouderen in haest een wigtig pak,
Neemt vrouw en jonge kroost die kermen , weenen , huylen,
En gaet zig nevens die ver van 't gevaer vert^huylen.
I-ly vlugt , inner vlugtende ach! by ilaet zyn oog nog om ,
En reeds verflind de vlam zynr erf en eygendom.
IV. Hetzelfde onderwerp , de overwinning bij Nieuwpoo, t ,
is ook behandeld door den Heer j. J. L A ni a 1 N, van Wien
wij reeds gefproken hebben , in een, gelijk enen ziet , door
hemzelven betiteld Heldendicht. Wij geven echter den voor
aan het werk van den Heer v A N L o o. Men oordeele-rang
zelve ! Dus begint de Heer LAM n i n:
Reeds gloeyde veyheydsvuer in 't hart der Batavieren,
Wier heldendeugd hun fchonk een tros van krygslauwrieren;
Reeds zwaeyde op Turnhouts vest hun blanke zegevaen;
Grol, Rhinberg, Oldenzeel zag 't roekeloos beflaen
Des craegen Kastiljaens door Maurits neërgeflagen;
Reeds fcheen hetNeêrlandsch ryk niet luyster op te daegen;
1\'u was den tweeden Phlips, na meenig tlaetsorkaen,
Wie vrugteloos 't geweld en heerschzucht waent te.ontgaen,
Gedaeld in 't (omber graf op 't voetfpoor zyner valren;
-

Trotfche onafhanklykheyd (loop in elks kloppende adren:

Het zuchtend vaderland , beroofd van vrede en rust ,
Wier vonken Alba reeds fiats lang had uytgebluscht,
Had, door wanhoop getergd, zyn kluysters flout verbroken,
Gefimeed in zwavelcuer door wreedheyd aengeftoken,
Wen Neêrlands grootsten held , een telg van Nasfaus vorst,
By Nierpoort niet zyn heir ftrydzuchtig landen dorst,
Om Albrechts legerfchaere in haeren togt te ftuyten,
En, graeg liner oorlogsroem, waer't mooglyk, in te fluyten,
V. Na de onkies uit het letterlievend Brugge over dit onderwerp te hebben vermeld , nemen wij met genoegen ook in
handen den Herder op het Slagveld te IVleuwpoort, aan wien
de Koninklijke Maatfchappij van Taal_ en Dichtkunde te
Nieuuroort een' buicengewonen eerpeiwing heeft uitgereikt.

Is
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Is in het algemeen de moeite, die zich de IIeer vi ss e is E It te Bres/el geeft, ter bevordering der vaderlandiche Letterkunde, groot, inzonderheid blijkt zijn ijver voor de iVederlaudfche Dichtkunst; en dat hij er zelfs goeden aanleg toe heeft,
toont dit dichtwerkje. IIet is waar, de inleiding voor hit ge.
dicht, of het hoofd voor het ligchaam , is te groo: ; de ge
beroemden Herder bij het Slagveld van Cai, nae,-dachteopn
door den te dezen opzigte niet genoeg bekenden en werkzamen hoogleer:aar VA N L E N NE r, is niet onnatuurlijk ; maar
er is iets eenvoudigs , natuurlijks en tref ends in dit tafereel , dat
in voorlielling en uitdrukking bijzonder bekoort, en ons in
den fleer v I s s c II E R een' man doet zien , vrij van dat ge
hetwelk, helaas! tegenwoordig zoo-dwongemijlk,
menige kunst en kunstenaar ontfiert. 1Mogt zijn altijd prijzenswaardige ijver op den moeijelijken grond zijner woonplaats
eindelijk meer aigemeene vruchten voortbrengen, en niemand
hein immer behoeven toe te roepen:

— Nou profecturis litora bobus aries !
VI. Ten zesde kondigen wij aan eene uitnemende Rede.
voering van den hoogstverdienstelijken w I r, L E Ms , van
werpen; een man, die den ftandaard der vaderlandfche Letterkunde in de zuidelijke gewesten als een held heeft vooruitgedragen, geplant, en nog, zoo wij hopen en meenen,
befchermt en voortiaar. Deze Redevoering, over de I'oëzij van den Dichter en van den Schiller , is althans alle zins den Heere w I Li. EM S waardig. Dezelve is diep gedacht , oorfpronkelijk , befchaafd , kunflig en doeltreffend. Wij
zouden w I I. L EM S echter om de eigenlijke meening van de
volgende vermaning kunnen vragen : „ Gy,, ieverige Kweeke_
„ lingen aen Antwerpens Academie ! veelbelovende jongelin„ gen , in wie het Vaderland met welgevallen zich allen roem
voorfpelt! miskent ukve verhevene beílemming niet; weest
„ geene drooge navolgers en al"fchetfers van gemeene voorwerpen tracht hooger vlugt incellaén dan dezulken, wier
„ prozatlyl zich by doode muren en alledaegiche gezichten
„ laet vergenoegen! Zet uwe voortbrengfelen dichterlyke
kracht en fprekende denkbeelden by !" — of den nog'in dit
opzigt bekrompene Jongelingen , op onze beurt , kunnen toeroepen: „ Kweekelingen! miskent uwe verhevene beilemmingniet; gevoelt het, wat kunst is; hoe de ganfche natuur
als voor ti open ligt, zelfs het lage door u verheven, het
onedele edel kan worden ; hoe doode muren bezielde tafereelen , aliedaagfche gezigten verrukkende voordellingen, door
u , kunnen worden , en hoe uwe kunstkracht een hemelsch
vuur is , dat alles , niets uitgezonderd , navolgt, ja fchept en
verheerlijkt !"
VII. Ten Potte vermelden wij van denzelfden w i L r, a nt s
een allervoortreflèlijkst Gedicht bij 's Konings komst Ie //;atwerpen , en kunnen ons niet weerhouden , tot opwekking van
alle Ncrlerlanders, een goed gedeelte van dit meesteritnl
Des
Over te nemen:
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Des grooten Zwygers heldenbloed
Vliet Neêrlands Koning rein door d'aders.
Gaen we ook Hein juichend te gemoet
Wry zyn de kindren van die vaders.
'T geen d'eeríle wi L L EM had bedagt
Heeft d'edle Zoon tot Rand gebragt.
Hy llrekt Bataef en Belg ten hoeder;
Verbind den broeder aen den broeder.
Zoo baert de tyd , na eeuwen dragt,
De vrugten van 't ontboeyd verleden ;
Zoo erft het mete nageilagt
Waer d'ouders lang vergeefs om flreden ;
Zoo fchiet d'in fchyn verdorde boom
Gelaefd door d'opgewelden ftroom,
Op eens zyn botten, takken , twygen ,
En doet zyn kruin ten hemel ftygen.
Waer leeft een Koning, Hem gelyk?
Waer is er ooit een vorst gevonden,
Zoo wars van prael , in deugd zoo ryk,
Zoo naeuw 'aen 't Vaderland verbonden?
Geen toegang is tot Hem ontzegd:
Gy fineekt om hulp — Hy fchaft u recht;
Gy klaegt — Hy troost u, is uw rader,
En waer IIy weigert, 't is als vader.
Hoe klein by Hem, hoe arm zyt gy,
Monarchen! in uw hof gevangen!
Die altoos beeft voor muitery ,
Met wagt op wagten dekt uw gangen,
Als of uw volk uw vyand was !......
Slechts door het afltandpeilend glas
Durft gy uw onderzaat beglueren ,
En fehuilt en fchrikt in gulden inueren.
Neen , zoo is Neerlands Koning niet !
Geen dubble wagt moet IIem omgeven;
Hy wil , in voorfpoed of verdriet,
Te midden van zyn kindren leven.
Hy aêmt met hen de vrye lucht,
Voor oproervlaegen onbedugt,
En voelt zich dan het best beloonen,
Als wy Hein onze liefde toonera I

BOEKBESCHOUWING.
liet Ontwerp van het Godsrijk, opengelegd voor libel
verklarers en Bilbellezers , door j. F. V 01 G T L a ND E ti , Predikant te Koningsbrug. Uit het Iloogduitsch.
Te ,Irnfer(la,n , bij IVior tier - Covens en Zoon en ten
Brink en de Vries. i82_. Ingr. 8vo. 574Bl.f 4- 10-:
„ Dit werk is eene proeve, om de Christenen zelve,
„ overeenkonm[fig de behoefte onzer befchaafde eeuw, in
„ den Bijbel te lei.íen , en (dewijl die inleiding, als zij
„ doelmatig is ,zoo wel dc liefde en lust tot het liijbcllezen
wcêr zal opwekken , als ook den Bijbel beter zal doen
„ verflaan) is het mede Gene beantwoording der vraag:
„ hoe kunnen de Christenen met nut den Bijbel lezen,
opdat in onze eeuw geloof en godsdienfligheid weder
„ herfteld worden ?" Wij hopen maar , dat niemand tegen
dc lezing van liet nog al lijvig boekdeel zal opzien. IIet
werk is met zoo veel zaakkennis, oordeel en fmaak gefchrevcn , dat ieder, die niet van alles, wat met Godsdienst
en Christendom in verband Raat, geheel afkecrig is, liet
bij uitfick onderhoudend en leerzaam vinden , cn zich geen
oogcnblik zijnen betleden tijd beklagen , maar integendeel
de lezing met genoegen herhalen zal. Het is niet te ontkennen , dat de Bijbel niet meer zoo gezet en tiet die levendige belangftelling , als wel voorheen , door de Christenen, ook wel door goede Christenen, gelezen wordt;
en het is even zeker, dat dit voor het wezenlijke Christendom zeer nadeelig is. De pogingen der Bijbelgenoot
zijn allezins loffelijk ; maar het is daarbij toch-fchapen
behoefte , dat de bij duizenden nu verfpreide Bijbels gelezen worden , en niet Heeds toenemende belangflelling en
blijvend nut. Een vast , voortloopend , voltooid plan wijst
de waardige Schrijver aan ; en zijn werk is eene aanwijzing van dit geheel , en knoopt den draad der gthhiedenis , die door alle bijbelfiche fchriften loopt , vast aaneen.
uor:tcrL5C11. 1823. NO. 13.
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Dit deed reeds vooral de waardige ii r s z ; maar in één
werk ontbrak dit nog. De bedoeling van dit boek is (lus,
om de eigene woorden des Schrijvers te gebruiken , door
het daarflellcn van het uitgevoerde onhwerp van het rijk
van God, de waarheid der bibelJchc Openbaring net daadzaken te bewijzen, en de vrienden dezer Openbaring zóó bekend
te maken met den Bijbel , dat z ,zich door het lezen van denzelven flichten , en daardoor de pogingen hunner Leeraars
krachtig onder/leunen kunnen. Aan deze heilzame bedoeling
beantwoordt het werk zoo zeer, dat er te dezen weinig te
wenfchen overblijft, immers voor lezers van den befchaafden
stand, voor welke waarlijk zulk eene inleiding en overzigt in
onzen tijd groote behoefte was. Na eene gepaste en leerzame
Inleiding, bevat het werk drie Hoofddeelen, gelijk de lezer
vooraf reeds voelt van gefchiedkundigen inhoud. Het eeríle
doet ons het Mozaisch tijdperk befchouwen. i) De oudite
gefchiedenis ; 2) de tijd der Aartsvaderen ; 3) de vorming der
Joodfche Natie; 4) derzelver bloei; 5) verval en ondergang
van dien Staat, en 6) de herhelling dier Natie. IIet tweede
doorloopt het Evangelisch tijdperk. i) De geboorte en opvoeding van Jezus; a) zijn leven en werkzaamheid in het
openbaar; bevattende het begin van Jezus Leeraarsambt,
het plan van het Godsrijk , de middelen om dat plan uit
IC voeren, de uitwerkfelen van Jezus leer, en het einde
van zijn openbaar leven ; 3) het lijden en leerven van Jezus, en 4) zijne op('anding en Hemelvaart. Het derde Hoofd
eindelijk, bevat, i) de vestiging der Christelijke Kerk;-del,
) de uitbreiding, en 3) de verdere voltooijiag van dezelve.
lVij vertrouwen, die dit bock met aandacht leest, is
krachtig uitgelokt en rent gcIIemd om den Bijbel zelven te
lezen, en zal zich door Beene bloemlezing, al ware die
ook door Benen S C H r. A N T vervaardigd , laten afleiden
van de echte, Goddelijke bron; hij zal niet de flotlom van
den Schrijver inflemmen , dat het werk des Bijbels is eene
van het begin voorbereide , door Christens mogelijk gemaakte,
en door de Apostelen daarge/eld. zedelijke inrigting, ter
vorming van het tegenwoordig tijdperk van onze aarde voor
ee71e andere en hoogere orde van dingen, die het hoogfte doelen
te-
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tevens het onveranderlijke rustpunt is voor ware vrome zedelijkheid; en hij zal zich dus noch door Wijsgeerte en Rede ,
noch door de ma;tfpreuken eener zich het oppergezag aan
Kerk , voor de ontbering van het kostbaarst klei--matigend
nood fchadeloos gefteld rekenen. Wij wenfchen het veelvul^
dig gebruik van dit boek, en bij dat gebruik den besten zegen.
Hoe veel er ook over den Bijbel gefchreven zij, en hoe
zeer zich de godgeleerde zameni'cellen hebben vermenigvuldigd, nog ontbreekt ons, zegt de Schrijver, een leer-

flelfel des Bijbels, dat zich in het leven van Jezus , haar
niddelpunt, verheft, en al wat vóór en na Hem Goddelijl s
gefhiedde, als in Hena vereenigd daarflelt , opdat de
.IKerlt nog meer zegen aanbrenge, dan zij tot hiertoe geflicht heeft, opdat zij de divalenden overtuige, die wanen,
dat z ij minder een Goddelijk gefchenk is dan de Rede,
en opdat zij de fpotters een eerbied inboezemend en eeuwig
filzwugen oplegge. Mogelijk, voegt hij er bij, verive,l
echter de Mader der Geesten dra eenen groeten Geest, die
het al des Bijbels zamenvat en zijne vuurfralen in ee
brandpunt verzamelt, namelijk niet fcchts door te fchr j=
ven voor de geleerde en befchaafde wereld, maar door in
de gemeente van Jezus zelve te werken en te ordenen. Ons
w jsgeerig tijdperk heeft zulk een' Geest hoog noodig en
fch nt dien ook te verdienen door zin aanhoudend jireven,
dat, al leidt het ook op dwaalpaden , echter , wanneer
Hij, die licht over onzen donkeren bol ver fpreidt , vraagde
Kinderen ! wat zoekt gij? vrijmoedigheid geeft om te ant'woorden: Vader! wij zoeken licht! — Het is ook rip voor
deze wedergeboorte , want de Bijbel is jaren lang gezift,
en wordt thans — een flil, fchoon gevolg der doorgefane
beproeving — op nieuws op aarde verfpreid. Ook heeft de
magtige tad den grond der zielen flerk gefchud , en de op
velerlei wijze beproefde menschheid(rekt vol verlangen hare
armen uit naar die oneindige liefde, die in ,Jezus Christus
is. — Wij nateen dit over, als een wenk voor den nadenkenden, en bidden flechts, dat geen D A C 0 S T A'S Geest
immer doordringe , ons , in plaats van Vrede, het Zwaard

brenge, en dikke Duisternis, in Rede van Licht!
0o s
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De Doop in de Jordaan. Den Tafereel uit de tweede
Eeuw der Christelijke Kerk. Door r R. S T R A U S S.
Uit het Iloogduitsch. Te Ilmflerdam , bij J. van der
Hey. 1822. In gr. 8vo. VI, 175 Bl. f 2-4-:
Het is bekend , dat de Heer s T ii A u s s bijzonder gefchikt is , om den lezer op het tooneel en in den tijd der
gefchiedenis te verplaatfen, welke hij bij het fchrijven voor
den geest had, en dat zijne fchriften van deze natuur
juist berekend zijn, om , op Bene populaire wijze, met
dc zeden en denkwijs van het tijdvak , hetwelk hij voor
zich heeft , bekend te naken. Wij houden dit voor Bene
uitfiekende verdienile, aangezien de gefteldheid van denkwijs en zeden grootgin invloed, ook op onzen Christelijken Godsdienst, gehad heeft.
Zoo wordt de lezer in dit ['Lukje in dc tweede eeuw
der Christelijke jaartelling verplaatst , met glen Joodfchen
beuzelgeest , ten aanzien der leer van eenen verwacht wordezlden Mesfias, en met de noodlottige inwerkingen der
menfcheiijke hartstogten, ter verwoesting van den grondflag der eenheid in de Christelijke Kerk, bekend.
De ongelukkige wees , L E A, in het huis van haren
harden oom te Tiberias levende, is met kinderen, die zij
oppast , aan het meer Genezareth. Een hoop jongens uit
Tiberias komen daar ook , en (zonderling genoeg!) ['pelen
de aankomst van den Mesfias. Dit fpel eindigt , befpottelijk , daarmede , dat de Mesfias, die door 't vuur gaan
wil , fchier verbrandt ,door L E A gered ,en zoo wel door
haar , als door de overige knapen , uitgelagchen wordt ,
waarover zij door hem voor eene I leidin en Nazarenerin
wordt uitgefcholden. Na weemoedig gepeins komt zij te
huis , alwaar haar, gelijk zij ook verwacht had, door den
vergramcicn jongen een boos onthaal was toebereid, en
zij ook wederom voor eene Nazarenerin wordt uitgefcholden. — De oom komt, zeer kwaadluimig over den bouw
van 1lelia Capita/ma, enz. te huis , en verhaalt na het
eten
-
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eten de gefchiedenis van Jerrtztilerns verwoesting. -B AR K 0 C HE B A flaat als Mesfias op , en wordt aangenomen ; ook L E A wie men te voren toegeduwd had,
dat de Nazareners menfchenvleesch in hunne zamenkomflen aten, en die dus geene Nazarenerin zijn wil, ver
zich mede. De 'huisvrouw heeft het echter ten laat-blijdt
11e zoo ver weten te brengen , dat L E A, tot tegenbeden
dan ook de echtheid van den verfchenen-kingefard,
Meslias in twijfel trekt. Zij moet ten huize uit vlugten , om
niet gelleenigd te worden. Eene oude vrouw neemt haar
in hare hut op , in de nabijheid van KKina. Deze vrouw
blijkt eerie Nazarenerin te zijn , en bewijst aan. L E A , uit
de gefprekken van deze , dat zij, zonder het te weten ,
het ook is. Zij rekent zich echter verpligt , de inzettingen van nr o z E s ook nog te houden. Uit het verhaal ,
dat zij aan LE A doet , blijkt , dat hare grootouders de
genen waren , op wier bruiloft j E z U s water in wijn
veranderde.
De verfchijning van den valfchen Mesfias heeft het ganfche Joodfche land in oproer ont(l:oken. delia Capitolina
is verwoest, enz. E L I Z A Il E T u, door L E A tot moeder aangenomen , leeft ondertusfchen met deze ongefloord
op haren berg, en bevestigt haar in het geloof aan e x c i sT u a; dit gefchiedt evenwel enkel door gefchiedkundige
gronden, en , gelijk ook niet anders te verwachten was,
ziet het Christendom van E L I Z A B It T H er vrij f oodsch
uit, dat liet, helaas! land gebleven en bij velen nog heden is. De beide Nazarenerinnen lezen met elkander het
Evangelie van ai A T T H E U S, in het Hebreeuwsch gefchreven. -- Twee broeders in den Heere , die naar Intiocl ic op de vlugt zijn , keeren bij E LI Z A B E T It in ,
en de een , een gewezen Heiden , verhaalt de verfchrikkelijke gebeurtenisfen van den dag, onder anderen, dat de
oproerigen zelve hunne dwaling ingezien , en is A R i; oC H E B A zelve omgebragt hadden. De andere broeder
was een gewezen Leviet, en be(chouwde de betrachting
der wet , ook door cie bekeerden tot liet Christendom ,
als pligt; en liet duurt korten tijd, of er uiitllagt uit dit
O0 3
ver-
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verfchil van denkwij, een vrij hevig gefchil, dat een denk.
beeld van den invloed der door meeping ontdokene hartstogten , zelfs in de prille jeugd der Christelijke Kerk ,
geeft.
Ecu woeste hoop Joden komt de hut en al het eigendom van E L 1 Z A I; E T H verbranden. De Romeinfc7o
Hoofdman , die de roovers komt verdrijven , is ook een
discipel des 1 Ieeren, en laat haar en L E A, door Benige
Christen - foldaten , naar Pella brengen.
L r: A , die door het opvangen van een en flag , die op
EL I ZA B E T H gemunt was , inwendig eenigzins gekwetst
was, komt dus, ruin of meer ongefteld, in Pella aan,
Zij worden door de Diakonesfen ontvangen , en door Bene
voorname en rijpe onder dezelve in huis genomen. Schets
van de fcherpere fcheiding tusfchen heiden(che en Jood.
fche Christenen. L it A ontvangt den doop in de Jordaan ,
en alle, bij deze gelegenheid gebruikelijke, plegtigheden
worden be(^hreven , gelijk iets later de liefdenraaltijden,
L E A overlijdt kort na haren doop.
Zonder de waarde van dit werkje in het minffe te kort
te doen , mogen wij echter niet nalaten openhartig te belijden, dat ons de toon des werks wat te mystiek is. Wij
kunnen het niet goedkeuren, wanneer er zoo veel, bijna
alles met het gevoel gedaan wordt. Dat dit ook bij de eer
Christenen niet bet alleen of voornamelijk ware was,-ie
dat er zoo veel van het gevoel der genade enz. ge/preken
werd, (want dit is 't eigenlijk, wat wij niet goedkeu
blijkt genoeg daaruit, dat de hatelijkheden , door ver -ren)
denkwijs ontllaan , er niet door wegvielen ; gelijk-fchiln
hier uitdrukkelijk gemeld wordt, dat in eene godsdien(lige
vergadering „ dc naam van P A U L U S met angstvallige zorg
gemeden , en hij , wanneer neen er niet om heen kon heng
uit te (preken , met wederzin de afvallige der wet genoemd
werd." -- „ Ook de martelaars uit de heidenfi he Christenen gedacht men niet; en, wanneer men de Leeraars uit
de befni;denis prees , werd er evenwel van 3 u s T r N U s
en andere uitbekende mannen , die eenmaal Heidenen geweesst waren, geen gewag gemaakt. Daarentegen ging men
zach-
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zachtslijk over c r It i N T n u s heen. In één woord, er
openbaarde zich in deze gelprekken , voor den deskundigen, cone verwijdering van de heideniche Christenen, die
zeer in het oog vallende was." — WTat was dit nu anders, dan eerie verbanning der liefde, door. naderhand zoo
hatelijk gewoed hebbenden en nog niet uitgedoofden fektengeest ? en waar gcene liefde is, wat is daar het Evangelie, hoezeer wen ook in allerlei gevoel wegimelte? Dat
dit alles, „ intusfchen , volgens een afgefproken plan in,
gerigt fcheen , hetwelk zoo 'kunflig uitgevoerd werd, dat
onkundigen, gelijk L , het niet eens gewaar werden ,"
wordt de zaak daardoor beter ?

Redevoering op het vierde Eeuwfeest van de uitvinding
der Boekdrukkunst binnen haar/em, aldaar tiitgefpro.
ken op den io Jrvlij des jaars i8'a3 door J, x. VA N
b E R P A L M. (Ten voordeele van de Armen der Stad
Haarlem.) Te Haarlem, b ij V. Loosjes. 1823. In
gr, Svo. IV, 29 Ill. f . 8-:
-

Wii lebben, zoo bij eene vroegere gelegenheid, als in
ons Mengelwerk der vorige maand, reed& heugelijke welding gemaakt van het feest, aan 't welk deze redevoering geen kleinen luister bijzette. Om allen schijn van
winderigen ophef te vermijden , zullen wij ons nu bepalen tot eenvoudig verflag en beoordeeling van het Ault
zelve. De Heer v A N DE It P A L M zegt zelf het een
en ander in zijne voorrede, dat te dezer zake dient. Be.
halve de redenen toch , waarom deze afzonderlijke uitgave
plaats heeft, be{Iaande inde natuurlijke vertraging , welke
die der volkomene Gedcnkzail moet ondergaan , enz.
maakt de redenaar melding van de zwarigheden , welke de
uitvoering zijner taak drukten , die hij zelf niet gelooft
volledig te boven gekomen te zijn, en die, in weerwil
der goedkeuring , na het uit('prel:en aan zijn werk gegeven , nu welligt niet zullen nalaten in het oog te loopen.
Het is inderdaad zoo , de kortheid des tijds en de feest toon , die hier billijk gevorderd werd, waren niet gemak On 4
ke
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kelijk overeen te brengen met die handhaving van x o sT E R's regt, welke nog gevorderd wordt, als ook van
bet gezegende zijner uitvinding, door duisterlingen fomtijds betwist. En men verwacht veel van den man, die
uit geheel Nederland -- wij voegen er bij, met toejuiching
van geheel Nederland — tot deze taak geroepen werd;
veel ook bij de lezing, zoo wel zij, die de zoo gelukkige
voordragt, onder eene opgetogene menigte, bij afwisfe]ende, heerlijke muzijk, bijwoonden, als die hiervan door
anderen , als 't ware nog dronken van de feestvreugde ,
mogten hooren. Doch, na gehoord en gelezen te hebben,
gevoelen wij ons volkomen tevreden over den redenaar.
„ Ja, zoo moest de zaak aangevat en behandeld worden ,"
zeggen wij; „ zoo zouden wij het ook ...... wenfchen
gedaan te hebben." Slechts op ééne plaats dachten wij,
en bij het gehoor, en bij de lectuur, niet volkomen zoodanig. IIet is op bladz. 2Z, waar eene billijke verontwaardiging en regt overvloeijende welfprekendheid den redenaar.. . . niet de befcheidenheid , de kieschheid en gematigdheid in denkwijze , maar die foberheid in het gebruik van beelden , naar ons gevoel, heeft doen uit het
oog verliezen , welke bij hem anders de volkomenfle hel
altijd aan den fchooniten gloed gewoon is te paren.-derhi
Hoe fraai en warm dan ook dit ganfche tweede deel —
de heilrijke gevolgen der drukkunst fchetfende — met
regt genoemd worde, het eeríte y het pleit voor K o s.
T z; r, als uitvinder , en dus voor Haarlem en het geheele
feest, is ons nog uitmuntender voorgekomen.
Hoe gepast en lief is reeds de inleiding , over den band,
van betrekking en belangílelling, die de menfchen, in
kleiner en grooter kringen, omvat, toegepast op de uitvinding van éénen man, als ítoffe van blijdiciiap voor
eene flad, voor het ganfche land, en eenmaal voor het
geheele menschdom, gereed den tegenwoordigen dag te vieren! Hoe wijs , en toch inderdaad onverwacht , is de
bef houwing van K 0 S T E R's verrigtte, als gegrond op
die nijverheid en dat geduld, welke onzen landaard onder fchciden ! Iloe fraai is alles , wat hier gezegd wordt, om
den
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den nederigen oorfprong, en tel lns het groote, reeds in
de kiem bevat, befcheiden en toch grootsch te doen in
het licht treden! Wie leest vervolgens de korte verdediging van het oorfpronkelijk verhaal niet niet genoegen?
Wie verheugt zich niet bij de gefehiedenis der opheldering vad dc lang miskende waarheid? Wie vindt liet niet
overtuigend , dat zoo vele bijzonderheden omtrent den
eerfien opgang van het licht der drukkunst bij ons bekend
zijn ? Wien doet het niet wèl, dat ouder- en kinderliefde
hier eene werkzaamheid verheerlijken , die elders door
twist en baatzucht al ter[tond jamtnerlijk ontluisterd wordt?
Uitmuntend is echter ook het tweede deel behandeld.
Spraak , fchrift en druk zijn de trappen , langs welke de
mensch tot zijne bellemde hoogte opklimt. Zonder den
Iaatften is de alggemeene verfpreiding van licht, dat daar
verhoogd wordt, onmogelijk. Met hem ont--dortefns
fond die ontzaggelijke regtbank van het publiek , voor
welke zelfs zij beven , die denEeuwigen niet ontzien. Doch
hier verheft zich de item der berisping en aanklagte
over zoo vele heillooze gevolgen, benevens die welfprekende wederlegging, van welke ivij gewaagden. Stop, zoo
gij kunt, den berg{troom , die van de Alpen afdaalt, om bandel en welvaart aan ons land te brengen , of bedwing hete
tusfchen naauwe boorden, en breng hem , in kleine, troebele beekjes,waarheen gij wilt! lieer den fneeuwklomp, enz.
Neen ; erkennen wij het misbruik , maar zien wij liet veel
menigvuldiger goed gebruik niet voorbij, fieunende op
hoogere befcherming. Gelukkig het land, waar vrijheid
van gedachten heerscht! Gelukkig Nederland......
Achteraan volgen Benige kleine ophelderingen. — Leve
vrijheid en waarheid, zoo fchoon, zoo gematigd en wijs
voorgedragen, in dit Iand, meer dan andere aan hare
koestering geheiligd! Leve en zegeprale zij op de jammerlijke duistër- en wonderzucht, die, als eene heete koorts,
thans fommige der edel[ie doelen van ons ítaatsligchaam,
van onze letterkundige maatfchappij heeft aangetast!

0
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Onderrigt ter onderhouding der gezondheid van de Heisen winstgevende dieren, met betrekking tot derzelvcr
verfraaijing en veredeling, gegrond op de wetten der
Natuur, voor Veehouders en Landhuishoudkundigen;
door j. c. R I B B E, Prof. tit. en Onderwijzer in de
hooge Veedrtfeni kundige weten/chap, enz. te Leipzig.
Naar het Hoogduitsch , met Gene Voorrede en -4anteekeningen van den Hoogleeraar J. A. U 1 L K E N S. Te
Groningen, bij J. Oomkens. In kl. 8vo. XVI en 272
Bl. f 1-. -.

W

ij ontvangen hier de vertaling van een in velen opzigte nuttig volksboek. De veeteelt maakt het geheel of
gedeeltelijk be(taan van zulk een aanmerkelijk gedeelte der
tnaatfchappij uit, dat een onderrigt ter onderhouding der
gezondheid van hetzelve inderdaad eene algemeen nuttige
flrekking heeft. Het heeft ons echter gehinderd, dat de
fchrijver dit onderrigt zoo uitdrukkelijk noemt, gegrond
op de wetten der natuur. Het is alsof een dichter op
den titel zijner gezangen zette: volgens de regelen der
,kunst. Wij weten dan ook niet, wat de fchrijvet eigenlijk bedoelt met zijne eerfee afdeeling, over de algcmeaiie
regelen betrekkeljk de wetten der natuur. Hetgcne daarin
gezegd wordt, had zeer wel in de tweede, over de voeding en verzorging in 't algemeen, kunnen worden ineIascht. Wij vinden hier toch geene enkele natuurwet bepaaldelijk aangewezen of nader ontwikkeld , even min Benige praktifche regelen daaruit afgeleid. Van de derde tot
de zevende afdeeling handelt de fchrijver van de onder*
houding der gezondheid van de paarden, liet rundvee,
de fchapen, de varkens en het pluimgedierte, niet vee[
kennis van zaken , maar meer toepasfelijk op de land flreek ,
die hij bewoont, zoo als inzonderheid blijkt uit hergene
hij over de keuze van het vee, het weiden en voederen
op de weide, het opbrengen der kalveren , de werkbsfen
enz. te berde brengt. Hetzelfde mag ten aanzien van de
fcha-
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fchapen aangemerkt worden. Er heerscht een te groot
verfchil in de behandeling dezer dieren hier en elders,
dan dat , hetgene elders met regt wordt aangeprezen , hier
ook gepast zoude zijn. Menig misbruik heeft hier geene
plaats; terwijl er wederom andere zijn, welke den fchrijver minder onder 't oog zijn gekomen. Wij hadden dus
wel gewenscht, dat de I Ioogl. U I L K E N s zijne zoo belangrijke aanmerkingen wat meer nog vermeerderd, of
door eene omwerking het werkje meer bruikbaar voor
onzen landman gemaakt had. Het blijft echter ook nu
nog een nuttig leesboek. Behalve het reeds vermelde,, deelt
de fchrijver ook nog zijne gedachten mede over het vetmesten der dieren, de inrigting der fiallen, de voorzorgen bij het baren te nemen; waaronder voorzeker zeer
veel is , dat ook bij ons van eene weldadige toepasfing
zijn kan.
Disfertatio Anatomico Pathologica de mutato vaforum fanguiferorum decurfu in Scoliofi et Cyphoíi , quam in
Acad, Trajcctina publico examini fubmittit w. v noLIK. Au 1. 1523,
Y an den Zoon des met roem bekenden Hoogleeraars,
die het geluk had, van zijne vroege jeugd af, liet voor beeld, de leiding en lesfen zijns Vaders te volgen, wel-.
he de eigenaardige (trekking hebben, dat zij wenk en lust
tot befpicgeling geven , zonder de bepaalde leerflellige orde
te verlaten , — van dien Zoon kon men billijk verwachten, dat hij , met 's Vaders geest bezield, op den aange.
wezenes weg voortwandclende, eene uittlekende Akademifche loopbaan zou volbrengen. Aan deze verwachting
beantwoorden ook zijne vroegere proeven; en, de ontleedkunde voor den gronddag der geneeskunde houdende,
gaf de jonge v R 0 LI K bij zijne komst aan de Hoogefchool
een blijk, hierin meer dan gewoonlijk bedreven te zijn,
door zijne verhandeling over liet werktuig des gehoors
bij den mensch zoo wel als bij de dieren, welke, eigen
on-
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onderzoek met belezenheid parende , door de Utrechtfche
geneeskundige faculteit bekroond werd. In het volgende
jaar ontvingen wij een vernieuwd bewijs zijner vorderin.
gen in de ontleed- en dierkunde ,door zijne voortrelièlijke
proeve over de Robben , in het bijzonder over den gewonen Zeehond, in welke hij in Gene zuivere taal befchrijft en rangfchikt, wat vroegere Schrijvers, vooral
PERON en BLAINVILLE, over de Zeerobben in hec
algemeen gezegd hebben, en wat in de verzamelingen
van ons vaderland daaromtrent te vinden was; terwijl twee
levende Zeehonden , hem door den Minister F A L C K en
tien Gouverneur ir A N D o o R N gezonden , hem in (iaat
helden, de huishouding dezer dieren bij hun leven na te
gaan, en na hunnen dood de verfchillende werktuigen en
derzelver verrigtingen afzonderlijk en naauwkeurig te
ontleden en te befchrijven, waardoor hij veel vond, door
zijne voorgangers of niet, of onnaauwkeurig befchreven,
hetgeen hij ophelderde door eigenhandige afbeeldingen,
welke zijner teekenpenne eer aandoen , en waaruit hij dan
pbyftologifche gevolgtrekkingen maakt, die deze proeve
als eene gewigtige bijdrage voor de vergelijkende ontleedkunde in liet algemeen , en voor deze merkwaardige dier
bijzonder, kenmerken , en ons doen hopen ,-fortinhe
dat de Schrijver deze zijne geliefkoosde oefening niet niet
zijne Alademitche loopbaan zal befluiten , maar ons fpoedig overtuigen, dat hij ook de buitenlandfiche verzamelingen met vrucht bezien en beoordeeld zal hebben.
Tot beluit en blijk van zijnen welbe(leden Akademietijd levert ons de Heer V R 0 L I K thans eene ontleedziektekundige befchouwing van den veranderden loop der
bloedvaten in de afwijkingen des ruggegraats , welke, zich
aan de Akademifche verhandelingen der Heeren A R or
en COOP MAN S aanfluitende, als een vervolg van deze
kan befchouwd worden, waardoor zijn gefchrift meer in
zakelijkheid dan omvang moest winnen. Het uitgebreide
kabinet zijns Vaders, dat , na het vertrek van TE atrt t N c n 's vogelen en visfchcn , als eene nageblevene antieke zuil, in de van alle voorwerpen vaal Natuurlijke
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I Iistorie thans ontbloote l^oofdtlad , zal fchitteren , gaf
hem gelegenheid tot belangrijke nalporingen in deze 1'chaars ,
en bij ons nog niet, behandelde afwijkingen, van welke
wij eene korte [diets zullen geven.
Na de zamenitelling des ruggegraats , en dcszelfs ver
volgens de Akademifche ver-enigmthbfel,
zijns Vaders, opgegeven te hebben, gaat de-handelig
Schrijver, in het ifie Hoofdstuk, tot de afwijkingen over,
en neemt dc gewone verdeeling in Cyphofas , Scoliofis en
Lordofis aan , bij welke laatfie wij met hem gelooven ,
dat de veranderde loop der vaten niet aanmerkelijk genoeg
zij, om eenige [hoornis in de verrigtingen voort te brengen, wijl zij den bogs des ruggegraats volgen moeten,
en hunne rigting niet , gelijk in de twee overige afwijkingen , Genen anderen loop aanneemt. Na de wederlegging van verfchillende gevoelens wegens de oorzaak der
achterwaartfche afwijking der wervelen , waarbij wij echter dat van MULLER, Gr AFvr en MALSCfi, wegens den toeland der fpicren na inwendige ontflekingen
en hare betrekking tot het beengeflel , met leedwezen misten, neemt de Schrijver aan , dat door drukking het tusfc ,cnliggcnd kraakbeen in de voeding belet en vernietigd
wordt , waardoor het voorfee gedeelte van het ligehaatn
der wervelen te niet gaat, en een geheel ander voorkomen verkrijgt dan de ongelijke en uitgehoolde wervelen,
die door beenbederf zijn aangetast. Even zoo verklaart
hij de wording der Scoliofis , die , om liet verloren zwaar+
tepunt te herstellen, verfchillende bogten kan aannemen,
gelijk hij dit door een voorbeeld van vier bogen uit zijns
Vaders verzameling bevestigt. Dat echter meerdere fterkte en oefening der regter zijde oorzaak zou zijn , dat de
linkfche uitzetting zoo zeldzaam is , kunnen wij alleen bij
gebrek eener meer waarfchijnlijke verklaring aannemen.
Vervolgens worden de afwijkingen der vaten zelve opgegeven, in het hier hefchreven voorbeeld nog aanmerkelijker door eene bijkomende fpeling in de lies - slagaderen,
die hier vroeger uit de aorta ontfpruiten. Opmerkelijk is
ook de verichillende loop, dien de groote flagader, de
-
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linker krop en regter íleutelbeens - flagader door de afwijkende wervelen aannemen in Benen linkfclien bogchel; en
onder de gevolgtrekkingen, hieruit ontleend, is vooral
diegene gewigtig, die den Heelkundigen aanbeveelt, de
drukking of op het Ileutelbeen of op de eerfle rib te doen ;
die den Vroedkundigen oplettend maakt , dat bij Ilortingen de drukking der aorta geen algemeene regel kan zijn ,
wijl de bifsrcatie foms hooter plaats grijpt; die den geregtelijken Arts onderrigt , dat , door den afwijkenden
loop der regter krop - flagader, deze door voor- en ach
verwonding onder de toevallig doodelijke zou-terwaícli
kunnen gebragt worden; terwijl de" afwijking der chijlbuis
de gebrekkige voeding, en de vouw, die de holle ader
bij den overgang in het hart maakt , de varices in de beek
men , en meerdere toevallen van aambeijen , verklaart. Uit
den fcherpen hoek, dien de wrong der groote flagader in
de twee door hein befchrevene afwijkingen des ruggegraats maakt , befluit hij nu , dat de oorzaak van alle flagaderbreuken niet in den aandrang van het bloed ligge,
maar dat ook of uiterlijke werktuigelijke beleediging of
inwendige oorzaak hiertoe aanleiding geve, waarvan hij
weder uit de verzameling zijns Vaders , of uit he A. tíferdamfche Gasthuis ontleende , of elders waargenomene
voorbeelden befchrijft, die tevens bewijzen , dat s c A ur n's felling, wegens de algemeene uitzetting der rokken
in flagaderbreuken, te onbepaald en voor uitzondering
vatbaar zij. De belette doorgang door de genoemde vouwen der groote flagader en de verílerkte toeloop naar het
hoofd dient hem nu ter verklaring der hoogere gecs„vermogens, en der toevallen van beroerte en hartklopping,
velen gebogchelden eigen. Vervolgens door verfchillende,
ook uit de vergelijkende ontleedkunde ontleende, voor
bewijzende, dat overal de slagaders door been of-beldn
pees tegen uitwendige beleediging beveiligd zijn, teekent
hij te regt aan , dat bij de kromming des ruggegraats eene
uitzondering plaats heeft, daar de groote slagader, hier
niet meer door de wervelen beveiligd , voor verfchillende
beleedigingen blootligt,
Dit
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Dit is de inhoud eener verhandeling, welker Schrijver
bewijst zijne (tof geheel meester te zijn , doch hierdoor
ook fomn,ige punten Hechts aanduidt, die wel eerre meer
uitvoerige behandeling voor anderen verdiend hadden,
maar waartoe het korte tijdsbeftek tusfchcn deze en zijne
vorige verhandeling en vooral eene buitenlandfche afwezigheid den Heere v it or. I K weinig gelegenheid zullen
gegeven hebben. Wij hopen dus , dat hij hiermede zijne
taak niet volbragt zal rekenen , maar vervolgen met ons
eerre voortgaande reeks dezer afwijkingen in de bloedva.
ten , in andere gevallen van Cyphofis , Scolio,is, en ook
van Lordofis , te leveren , en deze niet afbeeldingen op
te helderen en te verfieren, daar ook de bij deze verhandeling gevoegde afteekeningen de bijzondere gefchiktheid
van den Heer V R o 1.1 i voor dit vak bevestigen, en,
zoo wel als een fraaije druk, zijn werk tot duidelijkheid
en fieraad verftrekken.
Gedenkfchriften der Omwenteling in het Rijk van Mexico,
bevattende mede een naauwkeurig Verhaal van den
Togt des "Generaals X A VIE R MIN A naar dat gewest,
en Aanmerkingen nopens de mogelijkheid van eene gemeenfchap tusfchen de Zuid- en dtlantifche Zeeën, door
W. D A VI S R 0 BIN SON, Burger der Vereenigde
Staten van Noord-Amerika. Uit het Engelsch, met
eerre Inleiding van den Vertaler. Te hIaarlem , b ij de
Erven F. Bohn. 182 3. In gr. 8vo. XI, ICI en 414
BI. f 4-4-.
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nder de vele belangrijke gebeurtenisfen van den tijd ,
dien wij beleven, behoort gewisfelijk eene aanzienlijke
plaats aan de vrijwording der 4inerikaanfche Volkplantingen van Spanje; Bene gebeurtenis, zoo rijk aan onoverzienbare gevolgen voor de wereld, dat een Duitsch
Geleerde daaruit onlangs eerre geheele verandering in de
bellaande betrekkingen van Europa gefpeld heeft. Alle
bij-
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bijdragen , die den fluijer voor deze nog zoo weinig be®
kende o mwentelingen helpen opligten , moeten ons lezend
Publiek dus welkom zijn , daar in onzen tijd , meer dan
in eenigen anderen , dat Publiek wereldbrrrggerlijk denkt ,
en genoegzaam alles, wat braaf en verlicht is in den lande, de tegenwoordige worfleling tusfchen Vrijheid en
Despotism us op den aardbodem niet belangflelling nagaat,
en de eerfle met hare beste weiifclien verzelt. Het is van
te meer belang, te zien , hoe die onmetelijke en rijke gewesten, waaruit Spanje tot den huidigcn dag zijne fchatten getrokken heeft, hunne onafhankelijkheid en vrijheid
hebben bevochten, daar het Moederland zelve, na eene
eerlijke worlleling tusfchen den gegoeden burger en liet
graauw, bijgeflaan, door vreemde wapenen , eerlang , niet
den val van Cadix, waarfchijnlijk beide die onfchatbare
goederen flaat te verliezen. Dan zullen die beide Bene
toevlugt over de Wereldzee zoeken in die zelfde gewesten , waarin zij tot dusverre zelfs in naam niet bekend
waren; Mexico en Lima zullen , zoo wel als Nietiw-lork
en Philadelphia, de Iloofd[leden worden van vrije Gemeenebesten , waarin de onbelemmerde nijverheid, maar
vooral de landbouw, zich in Bene tot nog toe onbekende
mate zullen ontwikkelen , en waar misfehien de zaden ver
liggen van eene nieuwe befchaving, wanneer het-borgen
aan de woelingen der duisterlingen gelukken mogt, ons
oude Europa , in alle deszelfs onbekrompene denkbeelden,
wetten en inrigtingen, weder onder het juk van priester
bureaucratie te verftikken.
-gezan
Deze bijdragen zijn van te meer belang, naar mate het
land, waarover zij handelen , een gewigti ;er gedeelte uitmaakt van het tooneel des grooten Volkenflrijds, en naar
mate cie Schrijver meer kennis droeg van de voorvallen ,
die hij vermeldt. En bride die eigenfchappen vereenigen
zich in het onderwerp en den Auteur van het aangekondigde werk. Het handelt over Mexico of Nieuw-Spanje,
door de heldendaden en gruwelen van c 0 It T E Z en zijne
Spanjaarden, en de heldhaftige verdediging zijner oude
inwoners, gelijk later door de onbegrijpelijke rijkdommen,
uit
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hekend, maar
door H U RI B o L D T toch eerst in deszelfs volle waarde
ten toon gefpreid. Het bevat het grootife gedeelte der
twaalfjarige worlieling van de inlandfche bevolking , zoo
wel van Europefche als Indiaanfche afkomst , tegen heb
knellend juk der uit Spanje overgekomene gelukzoekers,
hetwelk hier in deszelfs afzigtige, nog min bekende ge•
daante gefchetst wordt. De Schrijver is wel geen inboorling, maar een finglo- Amerikaan; doch iemand, die
niet alleen niet Zuid- Amerika in handelsbetrekkingen ge.
wikkeld was , maar ook in Mexico zelve de voornaam(le
Gem eenebestgezinde Opperhoofden, T E R A N en v i CT o R i A , bezocht had , daarna in de gevangenis der
Spanjaarden, zoo wel in Amerika als Europa, een' geruimen tijd moest verkwijnen , eindelijk daaruit ontfnapte,
en toen de [lotfom van 't geen hij gezien en gehoord had
aan het algemeen mededeelde. De gebeurtenisfen, hier
vermeld , zijn bijkans geheel nieuw en onbekend in Europa.
Wij vinden ons hier in eene geheel andere wereld , op
Bene bergvlakte van meer dan G000 voet hoog , en dus gematigd te midden der heete luchtpreek, onder menfchen, wier
zeden , gewoonten , leefwijze, manier van aanval en verdediging geheel van de onze verfchillen , en dus al het belangrijke der nieuwheid hebben. Wij zien hier een groot gedeelte des verhaals toegewijd aan de floutmoedige onder
eens vurigen jongelings , den neef van dien held,-nemig
welke zich onder de jong[le Spaanfèhe bevelhebbers alléC-n te zijnen voordeele heeft doen kennen , van den waar
edelen W i N A. Of echter deszelfs onderneming , om-lijk
Mexico aan het Moederland te ontrukken , met de eeuwige gronden van het Natuur- en de aangenomene van het
Volkenregt beftaanbaar waren, is Bene vraag, die wij niet
aannemen te befisfen , maar welke wij zouden overhellen
ontkennend te beantwoorden. M i N A was een Spanjaard, en
had geene betrekkingen in 161exico. Zijn oom was wel door de
Ministers van F E P. DI N A N n, in 1814, onwaardiglijk
voor zijne dienfEen , aan het Vaderland bewezen, vergolden,
en afgezet; maar hij voor zich had geene reden van klagen,
daag
BOEK>;ESCH. 181~3. NO. 13.
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Int deszelfs fchoot getrokken , aan Europa

522

W. P. R () t, t N . C N

daar men hem het opperbevel der troepen in Me eico wilde
opdragen, 't welk hij echter weigerde. Dat hij nu, met
zijnen oom, (den thans nog levenden M I N A) eene poging
deed tot her[Ielling der wettige Conflitutic van 18 i , is
niet te berispen ;maar dat hij zich daarop bij de opftandelingen
in Mexico voegde, die in allen gevalle zijn Vaderland befireden , is minder goed te keuren. Of had ook de mis
0 R I o L A N u s regt , zich op Rome te wreken,-handelc
hem
gebannen had? De Regering van 1814 tot
't welk
Spanje
iS2o in
was affchtlwelijk, maar des te waarfchijnlijker werd de kans van herftcl; en ni I N A deed toch zijn
best , om , ook na dat hcrflel , liet allerbelangrijk(Ie gewest
aan zijn geboorteland te ontrukken. Onderheld , dat wraakzucht geenen invloed op zijne bepaling gehad hebbe, zoo
mag toch ook de geest van wereldburgerfchap , of zucht
tot bevrijding van andere landen, zoo ver niet gaan, dat
wij, zonder eenigen pligt, die ons roept, onze Iandgenooten befirijden. 111 I N A heeft dus, naar ons denkbeeld,
gedwaald, doch ook daarvoor geboet met zijn leven; en
wanneer men hem uit zin ílandpunt, uit zijne denkwijze
en den vurigen geest, die hem bezielde, beoordeelt, zon
kan men niet voorbij, zijnen heldenmoed, zijne flandvastigheid, zijn taai geduld in het doorhaan van ongeloofelijke moeijelijkheden, die ons meermalen als in de
wereld der romaneske gebeurtenisfen verplaatfen , te bewonderen , en zijne menlchelijkheid te midden der wreedaards
van beide partijen, die hens omringden, op prijs te (lellen.
Immers , wij ontmoeten weinig karakters buiten nz I NA,
waarop men met welgevallen kan haren. De Republikein
TE it A N alleen komt hem nabij; van G U AD E L U P
V I C T O n i A (den tegenwoordigen her(Ieller der vrijheid
uit dc handen van ï T U R B I D E, die eene korte Parodie
van heizer n U 0 N A P A R T E vertoonde) vernemen wij
weinig , en Pater T OR R ES is een monfier aan de zijde der
Onafhankelijken, gelijk V E NE G A S, C ALL JIJ A en L I NJ A N aan die der honingsgezinden. M o R I L L o, die
zich in dezen tijd als verrader des Vaderlands in Gallicié
heeft doen kennen, wordt hier als een AL VA op eene
groo-
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grootere fchaal afgemaald , die in negen jaren tachtigduizend gevangenen heeft vermoord (bl. 347). De oorlog werd
met de grootfile onmenichelijkheid gevoerd; men gaf aan
wederzijden geen kwartier. De Onafhankelijken waren tot
het verzachten van dit bloedige Oorlogsregt wel genegen,
maar het werd aan de Spaanfche zijde, die een groot gedeelte der Natie niet anders dan als een' noop Rebellen
behandelen wilde, hardnekkig in al deszelfs afgrijfelijkheid
flaande gehouden. Men moet echter erkennen , dat het begin van den opfiand in 18 io, door de indianen onder eenen ,
zoo 't fchijnt, heethoofdigen Priester, H t D n L co, zich door
allerlei gruwelen onderfcheidde, die ook onze Schrijver, hoezeer de opltandelingen blijkbaar genegen, geenszins ver
zelfs de Kreolen, of Europefche inboorlingen,-bloemt,.zda
zich aan de zijde der Spanjaarden fchaarden, om hun Ieven te
redden. Doch , zoodra de oplland uit de handen der ruwe
en onkundige Indianen in die der meer befchaafde Kreolen
gekomen was , (onder Di o it EL 0 s, mede een Priester)
nam dezelve bene gansch andere gedaante aan. De voor
waren in het eerst niet zoo fchitterend, maar gin--deln
gen ook niet zoo fpoedig verloren. Het werd een Guerillasoorlog , gelijk in het Moederland , tegen Spanje. Dus deed
ook de dood van Dl 0 R L L 0 s, die door de zijnen ver
werd, zelfs die van M I N A , en de onderwerping-raden
van fommige hoofden, den oorlog niet ophouden; dezelve
werd nog altijd in fommige ontoegankelijke (treken des ber;acirtigen lands volgehouden , en zelfs nog, hoezeer flaauw,
bij het fluiten des werks in I32o voortgezet. Latere ge
verdrag des Onderkonings met IT v it--beurtnisf,h
iii D n, deszelfs vreedzame intogt in Mexico en aanvaar
Regering als Keizer, worden door den Vertaler-dinger
vermeld, die echter de jongde voorvallen, den afloop van
de rol dezes Tooneclhelds , nog niet kon boeken.
Wij meenden den Lezer eene korte fchets der hier ver
te geven, maar hebben hem reeds-meldgburtnisf
gaandeweg met de hoofdperfonen bekend gemaakt, en
zullen dus zijne billijke nieuwsgierigheid , om verdere bij
te vernemen, niet vooruitloopen. Wij kun-zonderh P p azien
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nen echter niet voorbij, hem te doen opmerken , dat hij
hier meer dan een bloot historisch verhaal van den opbrand.
ontmoet. De Schrijver deelt belangrijke berigten mede
omtrent den flaat der hlaatfchappij in Mexico vóór den
uitgebroken' opfland, welke daaruit gemakkelijk te verklaren is, alsmede om:r ent fommige belangrijke plaatfen des
Rijks, zoo als de mijnftad Guanaxuato, het fchoone
Oaxaca, verfcheidene natuurlijke bijzonderheden en vreemde
gewoonten in Nieuw -Spate, en eindelijk eene hoogstbelangrijke verhandeling omtrent de plaatfen, waar het gevoegelijkst eene gemeenfchap tusfchen de Zuid- en .4tlantifche
Zeeën zou kunnen worden geopend, waardoor de weg
naar Oostindié ongemeen bekort, en de handel daarheen
dus met minder tijd, kosten en moeite, en wel langs
de rijke gewesten , die Zuid- en Noord- Amerika aan elkander hechten, zou kunnen plaats hebben. De Vertaler heeft hier onzen grooten koophandel op de voordeden
opmerkzaam gemaakt, die in zulk een geval ook voor ons
zouden openflaan, gelijk de handel bij ons nu reeds mis
vrijwording van Zuid- Amerika even zoo goed-fchienvad
als de Hanzefleden zou kunnen gebruik maken. Hij heeft
ook' in eene uitvoerige Inleiding het tooneel der hier gefchetíle gebeurtenisfen, het groote, rijke en vruchtbare
Mexico, volgens H OM S o L D T en P I K E, kortelijk doen
kennen, en dus de berigten des Schrijvers omtrent die
landen aangevuld , wiens uitvoerig werk , in twee Deelen vervat, hij daarentegen tot een enkel Deel heeft zamen gedrongen , betuigende nogtans daarbij niet óéne gefeliiedkundige b ij zonderheid, die flechts in het rninfle de aan
verdient , te hebben leeggelaten.
-dacht
Wij mogen dit belangrijke boek met volle ruimte aan
onze Lezers aanbevelen.

II'er-
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ij vinden in dit tweede (luk des vijfden deels geene
bekroonde verhandelingen , maar drie verfchillende opilellen , ter opening van de algemeene vergadering van de
jaren ISIg , at en 22, hetzij die van 1S2o niet bellaan
hebbe, of aan den druk onthouden is.
Het eerfle is een dichtstuk van T o L L E N s, en heeft
HENDRIK VAN BR EÉDERoDEtenonderwerp.Van
zekeren kant befchouwd , is deze (lof zeer gunflig : want
was B R E E D E R o D E niet eender eerfle en inoedigf}e voor
wat meer zegt, voorvechters onzer vrijheid-fpreksn,
tegen de onderdrukking van Spanje 2 --- ílond hij niet
aan het hoofd der verbondene Edelen , en bleef langer
dan de meesten , flouter dan bijna iemand , met de wapenen in de vuist , volhouden op het ingetreden fpoor' Van
den anderen kant, echter, valt wel te verklaren, dat dit
onderwerp althans niet uitgeput is , daar 's mans onder
te niet liep , zijn naam niet geheel on--nemigvolfrkt
bezoedeld bleef, en de latere, even iloute als gelukkige
ondernemingen, bij het beftuur van den grooteis Zwijger,
die langzaam maar zeker ging en niet uitfcheidde, zijn
licht overfchenen hebben. Ware het een held uit de hooge
oudheid , dan zouden deze bedenkingen welligt nietig zijn ;
veel minder deugd, met meer gebreken , ware voor den
dichter toereikend , om er een ideaal uit te fcheppen ,
dat, in het midden van zoo belangrijke en treffende om.
ílandigheden, aller belangPcelling zou boeijen. Maar het
behandelde is te bekend ; zoodat de eerfle indruk , door
het noemen van 's mans naam gemaakt, van invloed blijft
bij de geheele lektuur van het Pluk. Dit zij echter niet
gezegd , om een ongunilig oordeel over liet werk van
TO L L EN 5 voor te herti Aen , of wel te belviuipelen.
Veel
Pp 3
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Veel, uitnemend veel Ichoons niet alleen is in hetzelve
door ons aangetroffen , maar zelfs op het geheel voelen
ons niet geroepen verder Benige berispende aanmerking te maken. De zucht ter volmaking van onze zoo
bloeijende dichtkunst , op welke een man als T o L L E N S,
ook als voorzitter eener Maatfchapp , die de volgende
fpreker geene zwarigheid maakt met den naam van Toon
goeden [maak te vereeren , den meest-gef1rvand
bellisfenden invloed heeft; dit verlangen — zeggen wij -doet ons nog Hechts ééne bedenking opperen. Op bladz.
25o lezen wij:
,

De magt des Ibers, als een flortvlaag aangedrongen,
Door zieledwang gehitst, door heerschzucht bijgefprongen,
Naar gruwlen gulzig tot verkoeling van den dorst,
Stuit tegen Breérb af en fuizelt op zijn borst.
Is de beeldentaal hier juist ? Zou , hetgeen hier met de
pen befchreven wordt, door het penfeel zijn af te ma.
len ? Of is deze vordering van den ouden , Britfchen
kunstregter te heng ? — De Iber is eene rivier; en de
geheele eerfle regel , met het begin van den laatften , ftemt
volkomen overeen met de werking , aan zoodanig eene
toe te kennen. De tweede flrijdt welligt ook met deze
voordelling niet te eenemaal , fchoon de uitdrukingen ligt
gepaster konden geweest zijn. Maar de derde , de dorst van
dien firoom en flortvlaag, luidt inderdaad vreemd, en de
laatife helft des vierden desgelijks. Men kan wel zeggen :
hier is het de Stroomgod, of liever Spanje, als een perfoon verbeeld. Dan , juist deze was onze vraag en éénige bedenking: of de beelden niet meer uit elkander gehouden, en voor verwarring, van de zijde des lezers,
behooren behoed te worden ?
Het tweede is van den Heer nz E s S C H A Eli T, Doopsgezind Predikant te Rotterdam , en handelt over den volmaakten Redenaar. Het fpreekt van zelve, dat hij dit
doet als redenaar, in ongebonden flijl. Wij hebben zijn
luik met veel genoegen gelezen. Het is met de uiterfie zorgvuldi hcid bewerkt, in Bene geleidelijke orde en fchoonen
hij! voorgedragen. Men treft zelfs cent opklimming in
liet
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het voornaamfle gedeelte dezer redevoering aan, die bij
velen hare volkomene werking niet zal misten, en dan inderdaad iets bekoorlijke bezit , Hellende eerst den redenaar
voor, die vermaakt , dan hem , die overtuigt, en einde
dien eigenlijk welfprekenden , die overreedt, wegsleept-lijk
en tot handelen dwingt. Wij zouden op de ganfelie redevoerin g bijna geene aanmerkingen weten te maken , tenzij misfchien dat wij bij het laatfle gedeelte eenigermate
werden te leur getleld , daar wij weinig of niets van de
eigenlijke uityoering , maar op nieuw van fchikking der
denkbeelden en zoo vervolgens hoorden. Doch , hoc tevreden dan ook over dit voortbrengi'el van wijsgecrte en
fmaak , van kennis en oordeel , van bcfchouwelijke en
werkdadige redekunde, liet deed ons onszelven en den
bededen tijd niet geheel vergeten. Het overredende en het
vermakende.... Doch misfchicn komen wij der waarheid
door vergelijking nader ; zulk eene mate van vergelijking
namelijk , als geene onbillijkheid of hatelijkheid niet zich
fchijnt te voeren.
Het laatlle fink, door den Heer VAN D z n P AL n7,
zou ons wel haast voorkomen niet mindere zorgvuldigheid
bewerkt te zijn. Wie vitten wilde, zou misfchien op de
inleiding, op den ftijl, op de opgegevene beteekenisfen
van middelmatig (want dit is liet onderwerp), op de invlechting van een geheel ftuk over de verkeering met middelmatige menfchen veel kunnen zeggen. Maar over
het geheel ligt een waas van ongezochte bevalligheid, het
houdt ons zoo aangenaam bezig, en ontileekt ons eindelik in zulk een ijvervuur voor het ware , eenvoudig - fchoone, als wij zouden achten de bijzondere werking van het
genie te zijn , dat niet ligt iemand den Hoogleeraar
zal betwisten. Zelfs in hetgeen wij noemden, als moge
aan berisping, firalen echter zoodanige-lijkbotgefd
losheid, gelukkig vernuft en vruchtbaarheid der vinding
door , als maar zelden wordt aangetroffen. Dat woord over
genie- trotschheid (jit venia verbo!) fchijnt ons in liet
bijzonder een gulden , waar en heilzaaoi woord. En , zoo
voor het overige de letter dit ook bijna niet mogt toeP p4
la-
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laten , de zin der fpreuk, dat er Beene middelmatige Dich.
ters behooren te zin, moet noodzakelijk deze zijn , dat
er in elk poëtisch voortbrengfel iets trefFends , iets boven het dagelijkfche voor het gevoel verhevens , iets betooverends en flreelends moet gevonden worden. Onberispelijkheid van denkbeelden, van versbouw, van beelden en figuren is niet genoeg. Dezelve kan niet meer dan
een' kouden , onaangenamen , nutteloozen tooi voortbrengen. Wie deze uitfpraak verder trekt of anders opvat, die
loopt groot gevaar van tot het overfpannene, het winde
bloot vreemde en monflerachtige te vervallen.-rigeof
Hierop komt inderdaad des Hoogleeraars voorftel neder,
waarin hij den Romeinfchen Dichter, van wien de bewuste fpreuk ontleend is, in zijne Ars poética ten deele volgt.
Hoe íchoon en overtuigend , ja weguiepend dit voorflcl
zij, zeiden wij reeds. En hartelijk wenfchen wij hiderdaad, dat het zeer algemeen gelezen worde. Het doel en
de eer der Maatfchappij, aan wie het behoort, zal daar
kunnen getroffen en bevorderd worden.-dorgtelijks
Wij danken haar althans voor de nieuwe en fchoone bij
-drage.
Nieuwe Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Ce vootfchap. Ilde Deel. Te Utrecht, bij J. Altheer. 1823.
In gr, 8ve.

]Behalve de Programmata van de jaren 1821 en 1822, bevat
dit tweede Deel twee (lukken. Het Genootfchap had , na
vertaling van-melijk,ndar189eNduitfch
ten minfle twee boeken van HER OD o T us gevraagd, latende
de keuze aan de ondernemers over, met den eisch, dat zij
het naïve van HER ODOTU S in goed Nederduitsch zouden
behouden. Het Genootfchap heeft uit vele ingezondene ver
Hechts twee, en dat nog maar den zilveren eereprijs-talinge
waardig gekeurd. Beide proeven vullen dit Deel. De eerde
is van den Heer N. G. VA N KAM PEN, die het vijfde en
zesde , de tweede van den Heer j. s os s c II A, die het chtfle en negende boek van n E R 0 DO T U S geleverd heeft. Bei d2 Meeren, hebben zich voorzeker uitmuntend van hunnen
pligt
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pligt gekweten, en echter niet kunnen voldoen aan den eisch
van het Genootfchap. Of die eisch zal vervuld worden,
moet de tijd binnen kort leeren, daar dezelfde vraag herhaald
is, met die verandering, dat de proeve zich bepale tot het
eerfle boek alleen. Inttisfchen is en blijft het, naar ons inzien, altijd eene zeer moeijelijke vraag. Den geest van HER o D O T US te ademen in Benen tijd , in welken de geest en
taal zoo vele eeuwen van dat natuurlijk, kinderlijk eenvoudige verwijderd zijn! Wij hopen, dat wij er te zwaar over
denken, en niets zal ons aangenamer zijn, dan dat wij overtuigd worden gedwaald te hebben in het voorondertelien van
de onmogelijkheid, om eenen Hollandfchen H E K OD o T u s
te leveren , zonder H E R 0 D 0 T U S , Om zoo te zeggen, woordelijk te vertalen. V A N R A M P E N laat lets over H ER OD 0 T U s voorafgaan, hetwelk men met genoegen en nut zal
lezen. Na eene inleiding over de wording van de Griekfche
historie, ftaat hij bij II E R 0 D O T U S flit , en leert ons 's mans
belangrijkheid, waarheid , natuurlijke eenvoudigheid, eenheid van plan en godsdienstigheid kennen. Over een en ander
ware veel meer te zeggen, deels Uit MA N U T iv S, c A m ER A R I u s, uit de Mémoir. Academ. de B. Lett. , de Disputatie
van c. G. DE R 110 E R , uit zeer vele uitmuntende Reisbefchrijvingen en Natuurlijke Historien, deels uit eigene fludie
en opmerkingen ; doch dit konde nu in het plan van den Heer
VA N K AMP E N niet liggen, en wij zeggen het alleen om
hem aan te moedigen, dat hij deze fchets eens nader uitbreide. De lezer gaat dan nu aangenaam getlemd en voorbereid
over tot her lezen van den oorfprong en het begin des krijgs
tusfchen Griekenland en Perzië. De Schrijver heeft zijne
proeve met eenige aanteekeningen verrijkt, welke deels u Er. 0 D o T U s , deels zijne vertaling toelichten en regcvaardigeu. Hij had natuurlijk dikwijls te worftelen met het decoruin , hetwelk thans in onze taal zoo hemelsbreed verfchilt
van dat , hetwelk ten tijde van H E It O D 0 T U s bestond. On.
ze voorouders hadden in dit geval mindere banden. Europa
heeft het aan de Franfchen te danken , dat de talen van ver
natiën in dit opzigt verrijkt zijn. Maar misfchieu-fehilnd
is er ook veel waarheids in het gezegde van v o 1. T A 1 RE t
„ De fchaamte is uit het hart geweken, en heeft de wijk
op de lippen genomen. Hoe meer de zeden bedorven zijn,
hoe gepaster en kiefcher de uitdrukkingen worden. Men gelooft
ia de taal te zullen herwinnen , hetgeen alen in de deugd
Pp 5
ver-
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verloren heeft." -- De heer

B 0 S S C Iï A heeft voor zijne
proeve den inhoud van ieder boek geplaatst. Ook vindt men
daarbij aanmerkingen, geput uit de verklaarders van x E it op o T us , bij welke de Schrijver meest zijn eigen oordeel
voegt. Dit oordeel komt -ons meestal juist voor, en er ftraalr,
hoe kort het bellek dan ook zij, eene kennis in door van
taal-, oudheid. en aardrijkskundige zaken , welke ons naar meer
aanmerkingen deed verlangen. De Manoeuvre (8a€xcr7^ovs) ,
om in de vijandelijke vloot in en door te breken , heeft ,
meelren wij , D E R U I TE it, reeds vóór de Engelfchen , met
voordeel gebezigd.

De Ilias van HOMERUS, door Mr. JAN VAN 'S GRAVE NW E E R T . IYde Deel. Te Imfderdain , bij J. van der Hey.
hi gr. 8vo. 212 Bi. f4- t 0 -:
Loo zijn wij dan eindelijk tot de laatlte befchouwing gekomen
van, deze dichterlijke vertaling. Overeenkomftig ons voorgeh elde plan , kiezen wij uit dit vierde deel het tweeéntwinciglie boek , genaamd De dood van Hector. Dit boek bevat ook
vele fchoonheden, onder welke de klagte van Andromache
door hare natuuriijke eenvoudigheid ieder moet roeren en treffen. Wij hebben hetzelve ook gelezen, gelijk het in Neder.
duitfche verzen gebragt is door den verdienlielijken s r E G E NBE EK , en 1IUYDEK0PER, in deszelfs treurfpel, Ac/ill/es
genaamd , er eenige trekken uit heeft overgenomen. Wien 't
lust, vergelijke deze arbeid met 'S G R A V E N WEERT'S ver
Deze blijft zichzelven gelijk , en bezwijkt niet in dit-taling.
laatíte bedrijf van zijne zoo wèl volgehoudene taak. Jij)
bedenke met ons, of er eenig gewigt zij in de volgende
aanmerkingen. Zoo niet, kunnen ook deze, gelijk de vorige,
ten minfte getuigen, dat wij vier boeken van het oorfpronkelijke met het Nederduitsch vergeleken hebben.
BI. 98. r. 14.
Om mooglijk honden, van mijn' eigen' disch gevoed,
De wachters van mijn huis, te lesfchen door mijn bloed,
En , zat van 't rookend vleesch , in de onbewoonde fcraten
En 't fineulend voorportaal , nog ronkend , na te laten.
Dat na te laten is men aan liet rijm verfchaldigd. Het is
hier zwak.
BI.
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BI. 99. r. 4.
Terwijl zich Hekuba , wier oog in tranen baadt,
Den boezem openfcheurt , de borst met vuisten fiat.
H O as E R V S zegt, in plaats van het reet vuisten aan,
„ zij hief met bare hand de borst omhoog." Namelijk oni
Hector te toonera, hoe zij zelve hem gezoogd had, en hein
te meer tot medelijden m°,t haar op te wekken.
B1. 99. F. 20.
Zoo wijkt ook Hektor niet , bezield van 't blakendst vuur,
Maar wacht hem , 't fehild vooruit , en leunende op den muur.
Een Grieksch held, met het fchild vooruit, hiaat in postuur
om te vechter. Hector rust bij u o in E R u s, terwijl hij zijn
fchild tegen een' vooruitilekenden muur plaatst.
BI.

102. F. 2.

Met knarfend wraakgefchreeuw.
Een knarfend gefchreeuw, van een' gier gezegd, fchijnt
oneigenaardig. Ho M E R U S heeft btD , krijfchend, fcherp ,
gierend.
BI.

102. F.

9.

Tweevoudig, (bronnen) van elkaar verfchillend ; de eene heet ,
Die dampen van zich gaf, als met een' mist bekleed,
Een rookend vuur gelijk; en de andre , in zomerdagen
Aan kille fneeuw gelijk, en met kristal belagen.
De meening van II o al E R u s is , dat die koude bron in koude
gelijk was aan hagel , fneeuw of ijs. Wij twijfelen, of dat
denkbeeld duidelijk uitgedrukt is door met kristal bijlagen.
BI.

I03. V. i.

Als vlugge paarden, aan de zegepraal gewoon,
Den paal voorbijgefneld, en aaugefpoord om 't Ioon,
Een' drievoet of een maagd, bij 't lijkfeest weg te halen.
Dat lijkfeest is een denkbeeld van de verklaarders van n ou s. In 't oorfpronkelijke haat, naar ons inzien, eene
vrouw , wier man gejlorven , gefneuveld is , cone vrouw vair
eences vijand, dus Gene Jlariu. Wij hebben bij deze bcoordceling
KE R

J.
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ling alleen de uitgave van het 22í'e boek , door V A L C K E N A E R
bezorgd, bij de hand , en weten niet, hoe anderen er over
denken. C R IS PIN U S heeft ook in 'c Latijn: viri in hono
rem defiuncti. In honoreln is een bijvoegfel. Onze verklaring, zoo die niet reeds door anderen gedaan is , kan door
voorbeelden en den geest van het geheel bevestigd worden.
Bl.

103. T.

7.

Ach ! wij zien Trojes held langs Trojes muurtrans jagen.
Indien muurtrans den omgang boven langs den muur beteekent, komt dat woord hier oneigenlijk voor, daar ze onder
den muur liepen.
BI.

104.

r. 14.

Gelijk men in zijn' droom geen' vijand in kan halen ,
En de een den andren kan ontvlugten, noch verflaan:
Zoo kan hier Priams zoon den vijand niet ontgaan,
En Peleus heldeufpruit geen hoop tot nadring voeden.
Het onvermogen , om iemand in den droom te kunnen ont.
vlugten of inhalen, is gegrond op de algemeene getuigenis van
alle menfchen ; het ver/laan niet. II OME R u s heeft het niet.
V IRGI L ins heeft het in zijne fchoone navolging ook een
bij het .ontvlugten en inhalen laten blijven.
-voudig
BI.

117.

r. r6.

Ach, Hektor! mij rampzaalge! een eeuwig donkre nacht
omgeeft ons beider lot; gij waart bij 't zinkend Troje,
Ik reeds in Thebes wal zoo wreed een lot ter prooije,
Ik, telg eens vaders, die noodlottig is vergaan.
Toen Hector geboren werd, was Troje niet zinkend, ten
minlie niet door den Trojaanfchen oorlog. II o M E Ic u s meent :
» Wij zijn beide niet hetzelfde ongelukkige lot geboren ; gij
in Troje, ik in Thebe." -- Voor 't overige is deze klagte
van Andromache bij II O ME R Us een meesterfiuk van zachte
poëzij. De lezer oordeele uit deze verzen, hoe 'S GRAVE NW E E R T zijn' leidsman volgt:
En mogtilchem(mijn' zoon)misfchien van's oorlogswee bevrijden,
L'an blijft hij nog bellemd tot onverduurbaar lijden.
Men
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Men deelt, men rooft den grond , dien hein zijn vader gaf;
Zijn weesdom zondert hein van andre knaapjes af;
Zijn oog vertaant van rouw ; zijn wang blijft nat van tranen;
Hij moet zich kommervol den weg tot deernis banen,
En houdt de vrienden van zijn vader bij hun kleed,
Of bij den mantel vast, en klaagt hun 't jeugdig leed,
Terwijl hem de eene uit gunst den beker doet genieten,
Maar flechts de lip bedauwt , en 't vocht niet voort laat vlieten,
En de andre, niet beroofd van oudren, hem verfmaadt,
En als een' wees veracht, en van zijn tafel (laat,
En fcheldt: „Uw vader is met ons niet aangezeten:
„ Vertrek." Dan keert hij , wreed mishandeld en bekreten,
Tot mij , zijn moeder, weer. —
En hiermede nemen wij affcheid van 's G R A V E N WEE R T.
Hij beproeve zijne krachten verder in dit vak, en levere ons eens
eenige Treurfpelen van S OPH O CLE S Of EURIPIDES. De
Medea van den Hoogleeraar JAN T E N B R I N K kan hem tot
voorbeeld ilrekken. Wij zouden onze Letterkunde geluk wenfchen, als wij in dien fmaak meer Trenrfpelen der Ouden kon
lezen. D A CO S T A heeft door de Perzen van ir s CH Y--den
LUs ook getoond, wat hij in dit vak vermag. Wij oor
G R A VEN w EER T daar ook zeer wel berekend voor -deln,'s
en hij zoude door dergelijken arbeid velen aan zich ver
-pligten.

De Kluizenaars in de Gevangenis , of 1 ertroostingen van St.
Pelagic, door E. J O U Y ei: A. J A Y. Uit het Firazzsch. Ijle
Deel. Te 4mjlerdam, hij G. J. A. Beijerinck. 1823. In gr.
83/0.67III,'74Bl.f2-6-:

O

m dezen titel volkomen te verftaan , moet men weten, dat
een der Schrijvers , de heer jo U Y, voorheen verfcheidene
periodieke , fpectatoriale werkjes gefchreven heeft, onder den
naam van fHerznite, of Kluizenaar, van welke ten minde één ,
l'Hersuite de la Chausfée d'flrntin, een der fchitterendite gedeelten van Parijs , in het IIollandsch vertaald en in dit Maandwerk zeer guni}ig beoordeeld is. De herinnering aan het genoegen , in dat werkje gefmaakt , deed ons , en zal welligt velen met ons gretig doen grijpen naar het tegenwoordige;
te meer inisfchien, achtende hetzelve in verband te (laan met
die
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die ontwerpen ter verbetering der gevangenisfen , welke thans
aan de orde zijn. Deze betrekking is echter niet meer dan
zijdelingsch. De eigenlijke aanleiding tot werk en titel is , dat
de Schrijvers wezenlijk tot de gevangenis verwezen werden,
wegens uitdrukkingen, door hen gebezigd, die het lMinisterie
,voor fchuldig geliefde te verklaren. Welk beter tijdverdrijf
in deze omfhandigheden, dan het oude handwerk van fpecteren,
van dit geheel nieuwe flandpunt , in deze nog zoo weinig door
waarnemende en mededeelende kluizenaars betredene loopbaan ,
te hervatten ? waartoe de Heer JAY, door kundigheden en
ondervindingen, (want beider levensloop wordt hier voorop
gezonden) niet min dan de ander berekend was. Het kon inderdaad niet wel misten, dat eene in vele opzigten belang
onderhoudende lectuur het gevolg dezer bezigheid-rijken
was , die in Frankrijk , waar een goed deel der bevolking bui
belang in de Schrijvers en hunne zaak,-tendihgrof
als veroordeelden om ftaatkundige begrippen, ffelde, als 't
ware verfonden werd. Maar desgelijks was ook een natuurlijk gevolg, dat die zelfde (laatkunde, om welke men leed,
het grootfle aandeel in de medegedeelde befchouwingen ver
hierbij wint, naar Recenfents denkbeeld, het werk-kreg;n
voor ons juist niet. Voor liefhebbers, trouwens, van de politiek, aan welke Frankrijk, meer dan eenig ander land, ten
woelig en jammerlijk tooneel verfèrekt , moge ook dit welkom
zijn ! Het is, hoe dan ook, ten minfle goed voorgedaan,
geestig en aardig gezet; hetgeen men van onzen Oudelichtprediker, wiens vod toch ook druk verkocht wordt, in het ge
niet zeggen kan. Wij voor ons, echter, hebben weinig-hel
begeerte, om dien Franfchen winkel, waar te wederzijden zoo
veel tuig en klatergoud, zoo veel gevaarlijk en fchadelijk
modegoed, met nieuwe en flokoude namen gevonden wordt,
diep in te zien. En het deed ons dus inzonderheid vermaak,
ook het een en ander van hechter en echter flempel , over de
gevangenisfen, ftraffen , oniflandigheden der fchuldigen enz.
enz. enz. , te ontvangen. En , naar men ons zegt, zal het
volgende deel de weetgierigheid op dit fink nog beter bevredigen. Als eene lectuur bij het ontbijt en de theetafel zal dus
dit werkje zijnen rang gemakkelijk ophouden. De vertaling
is doorgaans vloeijend. Slechts hier en daar fchijnt eenige
overhaasting te hebben plaats gehad, gelijk dit gaat met finkken van den dag. Een nootje hier en daar doet daarenboven
den vertolker als een weldenkend man kennen. Daar ftijl en
trant
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trant van den Heer j o u v bekend zijn , en eerre geheele of
zelfs maar halve l/ertroosting te lang zon uitvallen, laten wij
het hierbij , en wenfchen den Kluizenaars heil in de ruime
wereld 1
Wij hebben nog plaats voor de opfchriflen der zeventien Ver
Intrede in St. Pelagic. -.- De Ontwaking. ---trosinge:
Maballon. -- Zanienfpraak tt:sfchen hem en wij. -- Gefc':ieden is van mijne kamer. -- Levenden en dooi/en. -- De hulp
Gevangenis. — De Vrijheid. — Het Stoïcismus.--broned
De verrnaardheid der Gevangenis. — De Tucht-afdeeling; de
cudffe der Dieven. -- De roode Gaanderij ( Galerij. ) —
Klein Levensverflag der Gevangenen van de roode Gaanderij.- Bezoek van onzen Bdvokaat. — Filofofisclz allerlei. — dan werkingen over de Gevangenis/en. -- De Bezoeken.

De gefirenge TFïnter van i 822 en I 823, befcheuwd in opzigt
tot de Hoofdj7ad e4mflerdam, met opgave der middelen, om
de aanwezige nooden en gevaren voor het vervolg te verhoeden. Door een' Menfchenvriend. Te flrnfierdaan, bij de
Gebroeders Diederichs. 1823. In gr. 8vo. 42 Bl. f: -6- t

T

e regt meent de onbekende menfehenvriend , dat een zoo
bij nitftek ftrenge winter den nood wel zeer veel grooter en
drukkender deed gevoelen, maar dat die nood echter bij ie deren winter in meer' of minderen trap dezelfde is , en de nu
verfche ondervjnding Bene dringende opwekking geven moet,
om door goede middelen eens vooral en in tijds te zorgen.
Wij bevelen zijn boekje dan ook wel zeer der opmerkzaamheid aan van ieder, wiens invloed of gezag ten dezen iets
verrigten kan. Of zijne voorgeftelde middelen alle doelmatig
en uitvoerlijk zijn, willen wij niet beflisfen; wij hopen, dat
de toon, dien hij aangaf, velen zal opwekken, en dat er
iets, ja veel zal verrigt worden , 't zij dan al of niet door
hem voorgelagen. Onder alles, door hem aangewezen, komt
ons vooral zeer doelmatig en uitvoerlijk voor, het inrigten
van gefchikte lokalen ter verwarming ; en de ontheffing van
de Armenrnrigtingen niet alleen , maar ook van de armen zelve, van de fledelijke belasting op de branditoffen. Wat dit
laatste betreft , waren wij zelve , alhoewel elders , getuigen
van het gevoel van verontwaardiging van weldadigen, die
vernamen, dat zoodanige belasting van hunne uitgegevene
aan-
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aanwijzingen voor hranditolïen ter flrengile werd gevorderd.
Zoo toch doet men die giften ophouden ; want om de Rads
kas te f{ijven, geeft men zijne aalsnoezen niet. Het infchrijven reeds in den zomer voor, en het opflaan van turf, dan ge.
makkelijker en tot minderen prijs te bekomen, zouden wij
bij al hetgeen de fchrijver aangeeft nog voegen; alsmede het
aanmoedigen , op alle mogelijke wijze, van liet gebruik der
Sp'rnr•banken door den genieenen man , als door welke vele
eerlijke armen zich in den nijpender winter grootendeels zelve hebben verzorgd , en welke men daarom , door hen van
de verdere ]tulp der weldadigheid uit te fluiten, geenszins
moest ontmoedigen.

Chrestomathia Ciceroniana , gnam in ufum juventutis, bonne
Latinitatis ftudiofae concinnavit, et obfervationibus illuscravit
DAVID E S WI LLEM IER, Gymnafii Goudani Rector. Tra
J. .11theer. 1822. VIII, 405 et-jectiadRhnum,p
Ind. 8io. f a-: .
,, Daar zullen er misfchien zijn , zegt de Rector wi L L EM i E R , die zich verwonderen , waarom ik eene nieuwe Chrestornathie geve, dewijl er reeds zoo vele bedaan. Maar alle
Chrestomatiiien komen met de mijne Hechts in naam overeen.
Men fta snij vooraf toe, dat de kennis der Laujnfche taal
noodzakelijk, nuttig en aangenaam is. En dan kan men den
jongelieden geen voortreffelijker boek geven dan CICERO ,
uit wier zij het beste Latijn leeren. Maar gaat dat zoo gemakkelijk ? De Ciwestomathien , welke er zijn, deugen voor
dat oogmerk niet. Immers behandelen derzelver verzamelaars
of alleen het zakelijke , of alleen het taalkundige. Wij ver eenigen die beide , en ons werk is eene Profopographie van
tiVijsgeeren , Dichters , Redenaars , Geleerden en Kunllenaars,
van welke CICERO fpreekt. Onze aanmerkingen loopen bij.
na alleen over goede en Hechte Latiniteit. Er zijn boeken
gefchreven tegen de Barbarismi; maar ze zijn nutteloos ,
want zij wonen het hechte , zonder het goede aan te wij.
zen. Wij leeren der jeugd het kwade te mijden, en tevens
het goede er voor in plaats te zetten." — Zier daar het plan
van het aangekondigde werk, met des Schrijvers woorden,
door ons verkort, opgegeven! De Schrijver vraagt ten hotte, of hij ook iets ondernomen heeft, waarvoor hij niet bere-
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rekend was. Dit is al te zedig over dezen arbeid gefproken.
De keuze der verfchillende (lukken uit c. c E R o is met oor
gedaan ; dezelve maken een goed geheel uit , en deze-del
Chrestomathie kan , naar ons inzien, een uitmuntend fchoolboek zijn, mits men de aanmerkingen weglate. De onder
behoeven dezelve niet. I-let was , over 't algemeen-tvijzers
genomen , een ander geval in de dagen van Vader M I N ELI, I u s. De leerlingen zouden wij Iiever geheel onkundig lá•
ten, dat er b. v. menfchen geweest zijn, (want wij kunnen
niet gelooven, dat ze er nu nog zijn) die fchreven: .1rri-

pienda est circum/lantia fa,'orabilis. Discus favit , et discurfirnr prelisninarern fecit. Expresfio enthufaastica , enz. enz.
Men geeft der fchooljeugd thans geene boeken , dan welke
in zuiver Latijn gefield zijn. Zij kunnen dus het kwade niet
leeren, omdat zij het niet weten. S o L ON , zeiden fommigen, heeft wijs gehandeld , omdat hij geene firaf bepaald
had tegen eene misdaad , welke nog niet bedreven was ; hij
wilde de Atheniënfers niet op het denkbeeld brengen. Misfehien
is hiervan veel op het onderhavige geval toepasfelijk. Fran.
fche Cacogr•ap,'ricn zijn noodzakelijk. Het Fransch is eene Ie
taal, Dit is ons gevoelen; wij willen het daarom even--vend
wel den Heere w ILL E MI ER, en die met hem gelijk denken , niet opdringen. T'ariis nadis bene fit. Om onzen loze.
ren, die het verflaan , een denkbeeld te geven van de manier en geest, in welke de Goudafche Rector deze aanmerkingen gefleid heeft, zullen wij er vier affchrijven, waaruit
men liet geheel ken afmeten:
Pa;. 43. Animal ] Nihil intelligent , qui h. 1. bane vocem
vertunt een beest. Vertenduin est een dierlijk wezen , een le-

vend fchepfcl.
Pag. Ioi. Res privatne.] Inepti dicunt Interesta particularia. At dixic tamen et fcripfit Profesfor aliquis , cum nmaxime horens farna et atnctoritate.
Pag. 139. Cometas.] Videatur B A v L E, pen/des diver/es
fur les Coretes. Exilat quoque pererudita Oratio 1. c. G R A Ev I I de Cometis.
Pag. 2i5. Deelamare.] Et declamitare Latinisfime dicitur,
et fuerunt tarnen Latinitatis olim cenfures, qui hoc verbum
carperent, et ejus caura viro ceidam docto facesfereut ne r o
tíum. Hujusmodi ego cenforu n Latinitate.n noo eimm vitiofa nuce.
Qq
wi
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WIJ befiniten ons oordeel met een gedeelte eener vijfde
aanteekening :
Pag. 68. lneptus non folum est non aptus, fed is omnino,
qui , quod facit , alieno tempore , loco , modo facir.
Levensti e/chiedenisfen voor jonge Lieden. Yde Deel. (Het Leven
".111 WILLEPI DEN EERSTE N, Prins van Oranje.) Door
N. S WA R T. Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon. 1822.

In

121;10.

184 Bl. f

:
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e voortzetting van dezen aangenamen en nuttigen arbeid voor
de jeugd, zoo loffelijk door wijlen den Eerw. R o G GE begon ne u , kon wel in geene betere handen gevallen zijn, dan in
die van den bekwamen S WART, en zijne eerfte keuze kon
zich wel niet gelukkiger bepaald hebben, dan tot de levens
ving van wi L Lit NI I , den Grondlegger van ons dier-hefcrij
Vaderland. Wij vinden hier den kundigen , onpartijdigen,-bar
godsdienllig zedelijken fchrijver voor de vaderlandfche jeugd,
cn weI nopens een tijdvak der gefchiedenis onzes lands van
het uiterfte gewigt, en nopens eenen man , die , met het hoogfle
r egt, en nu wederom even zeer als ooit, de erkentenis en
hooge waardering van ieder Nederlaedsch hart op het krach
opwekt. Soortgelijke gelukkige keuze en even doelma--tigs
tige behandeling zien wij bij de volgende flukjes met ver
te gemoet, niet twijfelende aan den goeden opgang-trouwen
van een zoo nuttig werkje , waarvan nu de voortzetting in
zoo bevoegde handen is.
Luim en Ernst. Of verklaring en uitbreiding van eenigc
l/aderlrtndfche Spreekwoorden , welke van Eijeren ontleerd
zijn. Ijle en Ilde Stukje. Te Rotterdam, bij N. Cornel.
1823. In gr. 8vo. Te zamen 148 lll. f I - i6-:

V T ij herinneren ons den Ernst en Luim van den Eerw. s R OM
hier is die titel omgekeerd. Daar had de luimige fchrijftrant
kennelijk het doel, oni he ernflige aan den man te helpen;
hier moet het crnftige daarentegen misfchien dienen, om de
luihl niet geheel onfmakelijk te doen worden aan den nadenkenden. Dit zij zoo her wil , de Fleer N. V A N DER HUL ST,
111. D, onthaalde eerst het Rotterdamlche Genootfchap, Tlerf hcidenheid en 0,'c; eecfleniwing , en nu her geëerde Publiek ,
op zijnen Eijerkock; en , raar dezelve wël beviel, voegde hij
bij
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bij het eerlte een tweede foortgelijk onthaal, en zal nu,
bij leven en gezondheid, voor liet minst dat Genootfchap,
maar denkelijk ook wel het Publiek, nog een paar maal bedienen met foortgelijke portiën. In eene Inleiding wordt Iets,
dat is hier, nog al veel, over de VaderIandfche Spreekwoorden in het algemeen gefproken , hetwelk men over het geheel
met genoegen lezen zal. Wij hebben voor onze Natie en
onze Taal hooge achting , maar laten echter het gehelde, dat
zij liet in echte Vaderlandfche Spreekwoorden, en derzelver
waarde , zoo ver boven alle oude en latere talen winnen zou,
Iiefst ter verantwoording van den Schrijver. Met zijne fystematifche rangfchikking onzer Spreekwoorden kunnen wij tevreden zijn. Hierop gaat dan de Schrijver over tot eene lui
als hij nu zegt, komifche, befchouwing enz.-mige,ofz
van eenige Spreekwoorden, en bepaalt zich eeniglijk tot die,
welke van eijeren ontleend zijn , waarin onze taal zeer rijk is,
want hij vond er z6 in getal; terwijl hem daarna nog twee
werden opgegeven, die zijner aandacht ontflipt waren. Zijne
behandeling is , ja ,aardig en onderhoudend genoeg , voor eelt
zoodanig gemengd publiek, als voor 't welk wij vooronderhellen, dat deze zijn Eijerkoek allereerst werd in de pan gelegd; maar nu en dan een weinig fopperig, of wat dun belagen. Ook worden deze ophelderingen met een aantal
andere Spreekwoorden en v^Je hem invallende Anekdoten doorfpekc ; en het ernílige, dat er bij komt, is wel eens wat van
al te ver er bijgehaald , en alzoo wat gezocht. — Ziedaar,
Lezer! ons oordeel ; alhoewel wij gaarne vertrouwen , dat de
Redenaar zijne toehoorders, en nu de Schrijver zijne lezers,
zeer wel zal geanzufeerd hebben. Ook wij erkennen, dat de
lezing in het middaguurtje ons goed uit den flaap hield; ea
komt er weer een (lukje , wij zullen het gaarne op dezelfde
wijze nuttigen. De flukjes geven eene onfchadelijke en vrij
vermakelijke lectuur. — Eenen ongenoemden moet het gehinderd

hebben, dat de Schrijver geen bijzonder vriend van de

Franfchen is. Wij laten zijne verdediging ten dezen gelden, en
verlangen zeer , dat het nimmer vergeten worde , welke rampzalige, vuile eijeren dc groote Natie in ons nest heeft gelegd!
Wij zijn vrienden van het wereldburgerlchap, maar ook van
de lesren der ondervinding, die ten dezen vooral welligt at
wederom fpoediger, dan velen misfchien wel verwachten,
grootelijks zullen te hale komen; en de man is bij ons al l e
zina verdacht, niet alleen geen opregt vaderlandsch burger,
maar
Qqz
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maar zelfs geen goed wereldburger te zijn ,die heter op toelegt ,

om onzen kinderen te verhelen, te verdraaijen en te doen vergeten, hetgeen wij niet Hechts van N I P 0 LEON alleen, inaar
van geheel de Fran/eke Natie geleden en aan haar te danken
hebben. Het in omloop brengen van een aantal Spreekwoor.
den , met onpartijdig gefchiedkundig verflag, firekkende ter
waarfchuwing voor den Sirenenzang , die ons op goed , bloed
en eer zoo duur te slaan kwam , zou, onzes inziens , eene weldaad zijn voor ons nageflacht.
De Spreekwoorden (?) : Men kan dat voor een ei en een appel

krijgen, -- hij laat hein op zijne eijeren zitten, — hij kiest
eijeren voor zijn geld, zijn in het eerfte , en: dat zal here
geen windeijeren leggen , — kwaad ei kwaad kuiken , of, zou het
ei beter zijn dan het hoen? dat zou de drommel doen , — figs
de eijeren in de pan, dan komen er geen kwaê kuikens van , -het is zoo vol als een ei, in het tweede flukje behandeld.

Bij een volgend Rukje verzoeken wij den Schrijver zijne four
eens te herzien , op bi. 24 : Als ééne gans kost i gulden , en
tien duiven zoo veel als ééne gans, en tien eijeren zoo veel
als ééne duif, en tien appelen zoo veel als één ei, dan kost
Cén appel een half centje. -- Als Rekenmeester durven wij
den Heer N. V A N DE R H U I. S T, M. D., vooralsnog niet
aanbevelen.

hulpmiddel tot redding van menfchen, uit de bovenverdiepingen van een brandend huis. Door G. B A K K E R, Profesfor
te Groningen. Met eene Plaat. Te Groningen, hij W. van
Boekeren. 1823. In gr. 8vo. 24 Bl, f : - 12 1A 1 had dit flukje gene andere verdienfle , (en her heeft
zeer wezenlijke) dan het edel doel, zoo verdiende de Profesfor lof; en wij hopen maar niet , dat de ongeiuhkige dimd
van den vervaardiger des werktuigs , W. rs LA B, (zie de I;f7eïlensfclze Courant) ten gevolge van Bene kwalijk belluarde
proefneming, noch ook de bij die Advertentie gevoegde aan
B A t x ER , van de meestmogelijke voor-bevlingdsHr
bij het gebruik , (zoo bezwaarlijk doorgaans in der--Eigthed
gelijke noodlottige oniflandigheden) *sen opgang dezer menschlievende uitvinding hinderlijk zullen zijn. Dezelve beflnat
(om er iets van te zeggen) in eerre lange ]innen pijp ot' buis,
zes voet wijd , doch allengs naauwer toeloopende, met drie
infneden, welke gefloten en geopend kunnen worden, en,
naar gelange der hoogte van het huis , ais zoo vele deuren
ten uitgang zijn. Voorts nog een beugel, een hoepel, een
opzetfluk , waarvan men liet gebruik in het boekje nazie.
Een hang-, een zijftok, twee draagtouwen, eene treklijn en
een aanvoerder dienen ter bovenbrenging en vasthechting achter kozijn of luiken van het brandend vertrek. Volwasfenen,
kinderen, ouden en zieken , kostbaarheden , enz. kunnen door
de buis onbefchadigd nederdalen. De onkosten van den ganfchen toeflel bedragen tusfchen de 50 en 6o gulden. — De
Profesfor hebbe zegen op zijn menschlievend pogen!

BOEKBESCHOUWWING.
Tiende zestal Leerredenen door j. H. V A N D E R P AL M.
Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon. 1822. In gr.
8vo. 189 BI. f 1-12-:

Bij de herhaalde aankondiging der Leerredenen van den
^tsnigen VA N D E R P A L ai weten wij niet veel beters te
doen , dan diengenen onzer lezers , welke liet werk niet
bezitten, ten minfle iets van het voortreffelijke te doen
kennen, dat ons door hem telkens wordt aangeboden,
hetzij om hunnen lust verder op te wakkeren, hetzij om
hen , wien andere gelegenheid ontbreekt , zoo veel moge
te (tellen. Bij dit tiende zestal verbeelden-lijkfchadeos
wij ons , eene zekere klimming , al belangrijker en belangrijher, al {chooner en fchooner, te hebben opgemerkt. In
verscheidene der (lukken heerscht vooral de toon der ver
een paar hebben bijzondere betrekking tot-trosing.E
het leeraarsambt ; welligt gehouden zijnde bij gelegenheden , die den Akademieprediker hiertoe meer dan gewone
aanleiding gaven. Staan wij bij ieder afzonderlijk een
oogenblik (lil.
De eerile , over Eenparige Godvr richt , volgens Pf.
LXXXVI: Ils. Vereenag mijn hart tot de vrees van uwer;
naara! begint met een íchoon en eenvoudig gebed. Ver
handelt zij , in de inleiding, over het belang voor--volgens
van
den
historifchen inhoud des Bijbels , en Davids
al
als
uitnemende bijdragen hiertoe. Waarbij wij
gedichten ,
hechts deze aanmerking hèbbcn, of hij dezelve , als poëzij befchouwd, niet wat laag fchijnt te (tellen, of althans
eenzijdig te karakteriferen. Voorts verklaart hij den ganfchen pfalm , en doet den onderfcheiden inhoud geregeld
kcnneo.' Waarna hij zijn plan dus opgeeft : I. Zerlk eene
gc noedsgefleldheid , als David, dus biddende, van God
affrneckte , u te befchrijven en aan te prijzen. II. Welk
eerie /trekking rampfpoeden en beproevingen hebben rnoer=OLI ESCII. 1823. NO. 14.
Rr
lei,
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ten, om ons deze gemoedsgefleldheid van God te doen be.
geeren en erlangen. Hoe geregeld, klaar en overtuigend
het eerfte hier ook ontwikkeld zij, zoo heeft ons vooral
het tweede zeer voldaan. Van ganfcher harte toch zeggen
wij den waardigen man na: „ Indien van iemand, het
„ is van ongelukkigen en bedroefden , van wie het ge
zegde geldt: gij waart, gij zijt het, of gij zult het-„
„ wezen !"
Godsdienst de bron der ware blijdfchap, volgens Hand.
VIII: 39b• Hij reisde zijnen weg met blijdschap, is de
inhoud der tweede leerrede. „ Als men weinige uitzon„ deringen plaats geeft ," Zegt V A N DE R P AL M in de
inleiding, en wij met hem, „ dan is ons menfchelijk le„ venslot een menglel van goed en kwaad, waarin, voor
„ de meesten althans, de fchaal naar de goede zijde over„ helt." Zijn er zeer kwade, er zijn ook verrukkende
oogenblikken. Dit brengt ons tot den tekst , en de vraag ,
waarom .... zijnen weg met blijdfchap reisde. I. De gefchiedenis van den Moor/then Kamerling. II. De overtuiging van de waarheid des Evangeliums, als de bron der
beste an edel/le blijdschap. Belangrijk en treffend is v A N
D E R P AL m hier wederom niet zelden in de voorIlelling
der zaak. Waarfchijnlijk uit het eiland Meroé, dat Egypte
van Nubië fcheidt, en federt onheugelijke tijden door
vrouwen, met den naam Candace, beheerscht werd,
bevond de hoveling en ílaatsdienaar (maar geenszins
gefiiedene) zich op de terugreize van Jeruzalem, waar
hij, als Jodengenoot, zijnen godsdienst, misfchien voor
de eerfle en éénige keer in zijn leven , had verrigt , maar
waar hij in zijne verwachting zeker geweldig was te leur
gefteld door de koude, twistende, bloedgierige leidslieden des volks ; om deze reden in het geopenbaarde woord
beter licht en troost zoekende, met een hart, daarvoor
te eenemaal geopend , enz. Ook het toepasfelijk deel is
uitnemend. De bedoelde blijdfchap wordt gefchetst als
redelijk, zuiver, kalm, 'zeker, en rijk in vervoeringen
en verrukkingen. „ Er is toch ," zegt hij ten aanzien
van het laatfle, •,, in onze menfchelijke natuur een adel,
.. die
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,, die zich niet laat verloochenen, en ftreng zich wreekt
aan elk, die denzelven durft verzaken. Hoe lager en
,, dierlijker vermaken , des te dieper ellende onder fchijn
„ van genot ; hoe verhevener en geestelijker genoegens ,
des te hooger vreugde , die de ganfche ziel vervult en
vermeestert."
De derde leerrede bevat Troost voor It denden, naar
Matth. V: 4. Zalig zin die treuren, want zij zullen vertroost worden. Na , onder andere, gepaste aanmerkingen,
ter verklaring of inleiding gezegd te hebben : „ Niet aan
„ allen, die treuren, is zulk eene ruime vertroosting be„ fchoren , maar aan hen , die treuren gelijk het betaamt,"
enz. verdeelt hij zijn onderwerp aldus: I. Het is zalig, troost te behoeven. II. Het is zalig, troost te ont.
vangen. III. Het is zalig, vertroost te wezen, leder
ziet terflond het floute , diep geputte , min gewone in van
het voorkomende in de eerfte afdeeling. %Vij althans kenden twee opvattingen. De eerf'e en flaauwfle Iuidt als
eene foort van gelukwensch : „verheug u, ongelukkige !
er komt troost ;" de andere zegt meer; zij prijst hen
gelukkig , die , in de gegevene omt'andigheden , om troost
zuchten. Maar 's menfchen lot in het algemeen zalig te
achten , omdat het troost behoeft; dit is gewis eene boogere vlugt, dan die beide. Deze geheele leerrede, over
een' zoo bekenden tekst, ontvangt dan ook hierdoor eene
bijzondere ffemming van weemoedige go isvrucht en op.
voering tot zekere Christelijke heldendeugd, welke haar,
in ons oog, tot een regt gepast voedsel maakt voor diep
bedroefde en teffens voor godsdienílige indrukken geopende harten. Een enkel woord uit het laatf e gedeelte fla
hier tot algemeener frichting ! „ Neen! geen lijdende zegge
„ ooit: er is voor mij geen geluk op aarde meer! Zoo
arm is de bron van liefde en gelukzaligheid niet, dat
„ daaruit voor elk maar één zegen zou kunnen vloeijeu.
„ Niemand heeft ooit doorgrond of gepeild, wat schateer;
de Goddelijke Algenoegzaamheid bezit, om het gele„ done te herllellen , en het verlorene te vergoeden. De
„ JAKOBS en N A o in I'S [laan daar, in het Woord van
Kr a
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„ G o d, als getuigen en gedcnkteekenen opgerigt, hoe
„ God verblijden kan na de bitter[le finart. Duizenden,
„ die het eenmaal niet gelooven wilden , hebben het daarna met tranen van fcliuldbelijdenis moeten erkennen ;
„ en hij alleen, die de genezende hand van zich floot,
„ heeft het aan zichzelven te wijten, dat zijne wonden
altijd bloeden."
Jeztis Jlilzw-v jgen voor zijne regters , volgens Matth.
XXVI: 63', Jezus zweeg Juf, heet de vierde leerrede.
Op Bene fcho one inleiding , om ons het belangrijke der ftof
regt te doen gevoelen , volgt, I. Ontvouwing van din
aard dezes /lilzwijgens. II. Om in hetzelve Jezus als ons
voorbeeld, en als onzen Heiland te doen eerbiedigen. Bij
vier onderfcheidene gelegenheden zweeg Jezus, terwijl
Hij toch niet altijd (gedurende zijne regtspleging) zweeg.
VA N n r- a P A t. M zet dit deel der gefchiedenis zeer klaar
en keurig uiteen. Slechts aarzelen wij, zoo gereedelijk
onze tocftemming te geven omtrent het aangemerkte op
Joh. XIX: 9: „Hierop antwoordden de Overpriesters,
„ dat hij, naar hunne wet, zich buitendien des doods
fchuldig gemaakt had , door zichzelaen uit te geven
„ voor den Zoon van God! Dat woord hoort Pilatus ,
„ en fiddert er van! Zijn hart zegt hem : ja , die man,
„ voor wien ik iets gevoele, dat nooit een eenig mensch
„ mij inboezemde; die man kan wel een telg der Goden
„ zijn!... . ik zie reeds hun arm met den blikfem gewa„ pend ! .... In zijnen angst en fchrik neemt hij Jezus
„ ijlings weder niet zich in het regthuis , en vraagt hem :
van waar zijt gij? welke is dan uwe afkomst? uit welk
„ eene Godheid zegt gij geboren te zijn? doch Jezus ant„ woordde hem niet." En nu, de zaak verder nagaande,
zegt hij : ic. Waar Jezus zweeg, behoefde Hij niet te
fpreken ; 2Q. dit is een teeken van uitnemende wijsheid
en zelfbeheerfching; 3 0 . hieruit ontflaat bij ons het denk
verhevenheid ; 40. het was de wil zijns Vaders ,-beldvan
dat Hij door lijden verheerlijkt zou worden, enz. Van
het overheerlijke tweede of toepasfelijke deel moeten wij
wederom Benige regels overfchrijven : „ En het zou ons
» 011-
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„ onverschillig mogen zijn, dat hij ook de grootfile en
„ beste aller menfehen was? ja, deze onverschilligheid
„ zou het teeken van de echtheid, van het innige en uit„ fluitende onzer liefde wezen ? Vat woord heb ik daar
„ gefproken , M. H? en ach ! dat ik het niet had be„ hoeven te fpreken ; dat er nimmer Christenen geweest
„ waren , die het voor overtollig , die het bijkans voor
„ onheilig hielden, van Jezus menfchelijke grootheid te
„ gewagen! Kan men dan Jezus liefhebben , zonder de
;, deugd te beminnen ? of kan men de deugd liefhebben ,
„ zonder die in hem te beminnen, in zien zij heerlijker
„ dan ooit op aarde heeft uitgeblonken ? Neen! het is
„ niet , hem als onzen heiland te eerbiedigen , wanneer
,, niet alles , wat hem betreft, ons even dierbaar is ! IIet
„ is niet hem lief te hebben, wanneer men geene andere
„ beminnelijkheid in hem erkent, dan waarbij onze be.
„ hoefte , en onze ellende belang hebben !" Hetgeen echter
vervolgens voorkomt: „wij haan daar, bekleed niet zijne
„ deugd en heiligheid, enz." is ons een weinig donker.
Wij kennen, ja, liet plaatsbekleedende — van Yczus l(/
den, en kunnen daaraan , in eersen bepaalden zin , onze
toeffemmin , als leerfluk , wel geven. Maar hier is het
zijne deugd zelve; en wij vragen , hoe meent dit — niet
deze of gene fchoolfche haarklover of zoodanige dweeper,, welke de rede veracht , maar v A N DER PALM?
Zou hij ook het menfchelijke in de bijbelfche voor(Ielling
van God (en waaruit anders, dan uit zijn beeld, kunnen
wij Benig bepaald denkbeeld omtrent den Onzienlijken putten?) zoo geheel het zijne maken, dat, naar zijne gedachten , Gods liefde tot zijnen Zoon , eerie liefde, op deszelfs gelijkvormigheid met Hem , zijne deugden en vol
gegrond, al de gebreken van hen voorbij -makthedn,
voor welken die Zoon, als de zijnen , bidt, hun-ziet,
dus, als 't ware , zijne verdienflcn toerekenende ? Bij een'
man , als onzen redenaar , helder maar eenvoudig rede.
ncrende , en het hart vooral geene flem daarbij ontzeg
zou dit welligt niet vreemd te achten zijn.
-gend,
De vijfde leerrede gaat over de ro^pii1g van Eliza,
Kou,
R r 3I
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r Kon. XIX: i9 -2I , te lang om af te fchrijven. In de
inleiding liet verkeerde beflrijdende, om aan geene deugd,
grooter en zuiverder dan onze eigene, te gelooven, (een
gouden woord !) gaat hij ons I. de ontmoeting van Elia
en Eliza, volgens de woorden van den tekst , ontvouwen;
II. ons dezelve als een fpiegel van het verheven karakter
dier beide Godsmannen doen befehouwen ; III. vermanen
en opwekken, bin ons hun voorbeeld, een iegelijk in onzen kring, ten nutte te maken. In het eerfie, zoo
geheel zijne zaak, moet hij wel voldoen. En ons uitleg
gevoel geeft hem ten volle regt, de woorden:-kundig
ga heen, keer weder; want wat heb ik ugedaan? als
eene foort van verftoorde afwijzing befchouwende. In het
tweede wordt gehoorzaamheid aan God, als het éénig
roerfel hunner daden, keurig gefchetst. Of echter onze
Bijbelverklaarder de oude Profeten niet al te hoog en zuiver fchouwt .... wij willen het niet beflisfen. Voortreffelijk is , in her derde deel , de toepasfing , vooral voor
aankomende of belaande verkondigers van het Evangelie.
„ Wat is uw werk, uw dienst , uw (land, zonder die
„ hooge en reine geestdrift , die de gehoorzaamheid aan
„ den besten Heer , in de gewigtigfle en moeijelijk{Ie
betrekking , alleen u kan inboezemen ?"
1 zechiel en zijne hoorders, Ezech. XXXIII: 3O-3
de zesde leerrede , begint niet de historifche aanwijzing van
tijd, plaats en gelegenheid der tekstwoorden, om vervolgens, na eene korte opheldering, te fpreken „ over de
„ wederzijdlèhe pligten van Leeraars , die liet Woord van
God verkondigen, en van hoorders , die liet uit der„ zelver mond ontvangen." Een keurig, een uitnemend
tiuk, dat bijna maandelijks in elke kerk behoorde herhaald
te worden, om de menichen te leeren , de kerk toch niet
als eenen fchouwburg , den leeraar als eenen zanger en
gebaardenmaker te befchouwen , die hen voor een' korten
tijd vermaakt. Wij willen er niet weinig, en wij mogen
er niet veel van zeggen. Elk leene ten minfile van zijnen
vriend of vriendin dit boeksken zoo lange , dat hij deze
laatfte leerrede leest. Voor de leeraars komt deze bede
niet
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niet te pas: want wie van hen zou verzuimen bij v 41v
ter fchole te gaan?
Wij meenen ons te herinneren ,bij vroegere van's mans
ftukken meermalen de inleiding te hebben gemist. Hier,
echter, heeft dit maar eens, en daar te regt, plaats. Men
ziet dus hier teffens, dat hij ook in het vinden en bewerken van dit moeijelijk deel eenex rede voor meester
mag doorgaan.. Schenke hij ons nog veel voortreffelijks
uit en over den Goddelijken Bijbel !
DER PALM

Overdenkingen , aan den Godsdienst geheiligd , of Opwekkingen tot Deugd en Godzaligheid. II Dee/en. Uit
het Hoogduitsch vertaald. Door J. V A N H U L S T , L Z.,
Leeraar bij de Doopsgezinden te Norden. Te Groningen, bij W. Wouters. i82, 23. In gr. 8vo. f6-:-:
ten heeft meermalen aangemerkt , dat het groot aantal godsdientlige fchriften, welke in ons vaderland ver
een gunflig getuigenis , niet alleen voor den-fchijne,
fileaak , maar ook voor de zedelijke gefleldheid van ons
lezend publiek opleveren. En voorzeker zal geen bezadigd beoordeelaar ontkennen, dat onder een volk, waar
boeken , gefchreven ter verklaring en toepasfing der heilige
oorkonden, boven romans en vele andere luchtige en dik
lettervruchten, een ruim vertier vin--werfzdbvn
den , de zaak van zedelijkheid en godsdïienítigheid nog
niet zoo ten eenemale in verval geraakt, en de her[lelling
van dezelve bijkans hopeloos geworden is , als fommige
zwartgallige Geleerden ons willen doen gelooven , wanneer zij hunne bezwaren tegen den geest der eeuw inbrengen. Neen , wij voor ons meenen het nog daarvoor
te mogen houden , en erkennen hierin met dankbaarheid
een uitwerlfel van den meer bezadigden aard onzer landgenooten, eene vrucht van den godsdienftigen geest onzer
vaderen, en een gefchenk des Hemels, dat priisftellingop
den Bijbel als het woord van God, dat waardering van
bljbelfche waarheid als goddelijke openbaring, dat ijver
Rr4
en
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en lust, om die waarheid te hooren ontvouwen en toepasfen , afgefcheiden van mystiekerij en dweeperij , onder
ons wclligt meer dan elders gevonden worden; en het
firekt ons tot een wezenlijk genoegen , ons op eerre menigte van voortreffelijke godsdienftige werken , die het
gunf}igst onthaal onder ons vinden, als bewijzen voor
het gezegde, te kunnen beroepen.
Maar wij willen dit bewijs echter voor niets meer doen
gelden, dan het is; en wij zijn er verre af, om b. v.
met den Darmfladtfchen Superintendent z i nz m F it MA N N
(zoo wij ons niet bedriegen , in diens Kirchenzeátung)
de godsdienftigheid van een gewest naar het getal exemplaren van de Uren, aan den Godsdienst gew ijd, af te
meten, welke daarin verfpreid zijn. Velen zouden dit
bewijs wel willen omkeeren; doch wij voor ons meenen
dit althans met grond te mogen aanmerken , dat het veelvuldig verfpreiden en lezen van zoodanige (lichtelijke boeken (van eigenlijke leerredenen en gefchriften ter opheldering der gewijde oorkonden fpreken wij niet) een wezenlijk kwaad niet zich brengt, hierin betlaande, dat het
de menfchen hoe langer hoe meer van de beoefening van
liet waarachtig en levend woord Gods aftrekt. In vroegere dagen , toen het Bijbellezen in ons vaderland en elders de noodzakelijke en flilzwijgende voorwaarde in ieder
Christelijk zin uitmaakte, kende men dat groot aantal
flichtelijke boeken niet , waarvan wij thans omringd zijn ,
en voelde men geene behoefte, om ze te hebben, dewijl
men , door het veelvuldig lezen niet den Bijbel vertrouwd
geworden , in denzelven alles zocht en vond, wat men
in zijne omftandigheden noodig had. In lateren tijd is
deze gezette beoefening der H. S. verllaauwd , ja wel
eens als het werk van bilgeloovigen eerbied voor oude
gebruiken voorgefleld, den regt verlichten belijder des
Evangelies onwaardig; en welligt zou het niet moeijelijk
vallen , aan te wijzen, dat het Bijbellezen is afgenomen ,
naar mate liet heerleger van ítichtelijke Huis- en Bandboeken , overdenkingen, beihie elingeu enz. is aangegroeid.
Ï1Ieutig Christ1n meent in onze dagen zich wèl gekweten
te
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te hebben, zoo hij de fl.ille uren , aan zijn hooger leven
toegewijd, doorbrengt niet bet Iezen , niet van eene leerrede, die hem bij het woord Gods onmiddellijk bepaalt,
en hem den zaligmakenden zin van hetzelve openlegt,
maar van een dikwijls zeer oppervlakkig vertoogje uit het
een of ander ítichtelijk handboek, waarvan onze Letterkunde krielt; en zoo zoekt men zijnei dorst aan de kleine
afgeleide, veelal troebele beekjes te Iesfchen, terwijl men
de reine en rijke, bron voorbijgaat. Zoo wordt de Bijbel
zelf hoe langer hoe meer vergeten , in Benen rijd, waarin
geheele Genootfchappen aan de vereerende taak arbeiden,
om liet geopenbaarde woord Gods , zonder eenig menfchelijk bijvoegfel, te. verfpreiden.
Deze gedachten kwamen onwillekeurig bij ons op , toen
wij het bovenftiaande boek in de hand namen en doorbladerden. 1MTen kan hieruit genoegzaam opmaken , dat wij
ons over de verfchijning van hetzelve niet mogen verheugen,omdat er volstrekt geene behoefte aan . zulke gefchriften in onze Letterkunde is, en omdat liet in ons oog
Bene vermeerdering van het boven aangewezen gevaar kan
te weeg brengen.
Maar nu het boek op zichzelf befchouwd ? -- Dit komt
ons voor, in wezenlijke waarde met de bekende Uren,
aan den Godsdienst ge'wJd, gelijk te fiaan , en in denzelf
meer Evangelifchen, geest gefchreven te-den,wligt
zijn. Het onderfcheidt zich van dat boek nog voordeelig, doordien elk vertoog Bene Bijbelplaats aan het hoofd
draagt , en, den lezer dus van zelf op de H. S., als de
Benige bron van alle godsdienítige waarheid , wijst.
Om het boek nader te doen kennen , Eta hier de inhoud
der beide deden : i. De tijd en de mensch. 2 en g. God
en de meusch. 4. De Middelaar. S. Wie is deugdzaam?
6 en 7. Hoe men niet zijne medemenfchen in vrede leven
kunne. 8. Christelijke wijsheid in liet fpreken..-9. Zelfbedrog. ro. Beproeving en verzoeking. ii. Christelijke wasdom. z2. Gelijk God wil. 13. De leer des kruites. i4.
Ilet Paaschfeest. z.. Dood , waar is uw prikkel ? i6. Dc
zedelijke tnagt des voorbeeles. 17. ? e hart dc onverzuenlijRe5
-
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lijke vijand van het Christendom. i. Ware en valfche
Godsdienstijver. 19. Van waar de zwakke werking der
openbare Godsvereering? 20. De heldenmoed van den
christen. 2I. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren.
.as. De vriendfchap. 23. De eerzuchtige. 24. Heer! leer
ons bidden ! 25. Hoe wij lijdenden moeten troosten. 26.
Leerrijke ilemmen der zigtbare natuur. e7. De nijd.
28. Plan des levens. 29. Het geloof door de liefde werkende. zo. De zekere weg ter zaligheid. 31. Heer ! Gif
hebt de woorden des eeuwigen levens. 32. Oordeelt niet.
g3. De waarheid maakt vrij. J4. Befchaafde zeden met
ongeveinsde liefde. 35. De vreeze Gods. 36. De weder
Vader. 37. Gedenk aan uwen Schepper-keringtod
in de dagen uwer jongelingfchap. 38. Ondankbaarheid.
39. Het Avondmaal. 40. Ik fchaam mij het Evangelie niet.
41 en 42. Het vertrouwen op God. 43. De Christen in
zijne huisfelijke betrekkingen. 44. Christelijk wapen tegen
den laster. 45. Wie zich zelven vernedert, zal verhoogd
worden. 46. Werkt zoo lang het dag is. 47. Wandelt
als kinderen des lichts. 48. Waakt. 49. Hebt uwe vijanden lief. so. Simeon's voorfpelling van Christus. 51. Het
Kersfeest. 52. Christus en de zijnen.

Uren der Eenzaa^nheid. Tot opwekking in eenzame oogenblikken. Te flmflerdnm, b7 J. F. Gampert. In gr.
Svo.VIen86BI.f:-z8-:

Het is alweder nit het Iloogduitsch; fchoon dit op den
titel , die , hoe klein , toch van overtolligheid niet vrij is ,
niet vermeld wordt. De Schrijver, dien wij niet kennen , (zoo min als de Uitgever—immers, dat pleit ook ,
naar fommiger meening, voor eens Recenfenten onpartijdigheid) vertaalde het Duitfche werkje , Stunden der Eiiafamkeit, u. f. w., echter niet geheel , want het beviel hein
niet alles ; dus het een en ander , dat hem behaagde , en in
een' kleinen kring om hem heen behagen bleef, vertaalde hij, en daarvan ontvangen wij nu het grootfte Bedeel .
te.
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te. Nu , liet zij uit het Hoogduitscih, als liet maar wel is.
Ja, Lezer! wat zullen we er van zeggen? Dat woordje
snel laat zich op meer dan ééne wijze uitfpreken. Spreek
het naar uw believen uit : „ het is wel," want — Hecht
of kwaad is het niet. Het is zelfs mooi, en fommigen
zullen het fchoon noemen. Dit hangt van den individuélcn
haak af. Recenfent heeft meer behagen , b. v. , in geurige, voedende en verkwikkende vruchten, dan in fchitterende bloemen voor het verfland en hart; en, ware
hier de voordragt wat eenvoudiger geweest, hij zoude dezelve, hoe verheven anderen die achten, voortreffelijker
gevonden hebben , en hij gelooft , dat aan velen het boek.
je hartelijker zoude hebben goed gedaan.
Zesentachtig bladzijden is het groot , en over vierendertig onderwerpen, ter eenzame overdenking gefchikt,
wordt in dezelve gehandeld. Dat Raat ons , om het oogmerk , waartoe dit boekje dienen moet ,bijzonder wel aan.
In de derde overdenking zien wij, dat de volgende blocJems zijn uit het dagboek eener vrouw , die , de refidentie
verlatende, waar zij niet altijd de verleiding wederftaan
konde , betloot , in de plaats, waar zij het eerfte licht
had ontvangen, en waar hare betere gevoelens, gelouterd.
door de ondoelmatige verf'crooijingen der clad, te beter werken konden , hetzelve langzamerhand te zien uitgaan. In de
vijfde overdenking zien wij echter deze vrouw reeds begraven: NB. deze overdenking is getiteld: „ De eerfle
avond op het land!" Of nu de volgende overdenkingen
hare nalatenfchap zijn? 't Is mogelijk; maar de Schrijver,
die in de vierde en vijfde, voor de helft, haar fprekende
invoerde , en dan in den derden perfoon van haar gewaagt,
maar voorts weêr in den eeralen perfoon fpreekt, had dit
wel mogen aanwijzen. Nu moet men er naar raden. [ let
-

fentimentéle is het heerfchend

karakter dezer

overdenkin-

gen, en verdringt wel eens zoo geheel het zoogenoemd
verhevene, dat anders doorífraalt, dat er -- niets overblijft, als men nadenkt. Zie hier een voorbeeld , zoo als
er meer zijn: „ Ziet, ik ben bij u alle dagen, tot aan
liet einde der wereld !" bcloofdct gij fclieidende , miju lici^
land!
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land! en gij hebt woord gehouden! Ja, gij komt een ieder dagelijks vrijwillig meermalen tegen , en vraagt , of
men u hebben wil, en of men uwer behoeft ? Maar de
meesten vernemen uwe ftem niet door liet gedruisch , dat
om hen is, en wanneer zij dezelve al hooren , dan vol
zij liever den wereldfchen lust , die hun gouden fchat--gen
ten aanbiedt. Dus gaat gij nog (feeds, even als voor
veracht rondom , en het zijn Hechts weinige on--mals,
gelukkigen en beladenen, die zich bij tI verkwikken. Gaarne ben ik in hun midden, en laat mij fpijzigen met de
woorden des eeuwigen levens , die buiten u niemand
heeft." — Het is niet te wenfchen , dat zulke redeneringen van het overgehaalde gevoel in de mode zullen raken.
De redelijke Godsdienst des harten lijdt er gewis bij; terwijl
daarbij eene zoo platte voordragt, die zelfs fomwijlen zich
maar weinig boven ftraattaal verheft, des te meer affeekt. Dit zij, ter waarfchuwing van Lezers en Schrijvers, een wenk, dien de fmaak of geest onzes tijds, zoo
wij wèl zien , ten pligt maakt.
Specimen Philofopho - Criticum de Is 10 NE Borysthenita
ca;t. D. i. TJ7ijsgeerige en oordeelkundige Proeve over
n I o N den Borystheniter, door J. M. HO OG VLIET.
Leyden. In 4t0. 40 L'l.

D e IIeer

1100 G V LIE T , het Doctoraat in de oude
te bekomen , en te dien einde eene
wenfchende
Letteren
openbare proeve zijner bekwaamheid moetende geven,
werd door de woorden van w Y T T E N B A C II over P1Utarchus, de JIndiend. Poétis , opgewekt tot het behandelen van deze ('toffe. Hij heeft zijn onderwerp ver deeld in vier IIoofd(lukken . I. Het leven van Bion. II.
Over Bion, als Sophist. Ill Korte verklaring van Bion's
bewaard geblevene fpreuken. IV. Over Bion's wijsgeerige
gevoelens. -- IHet komt ons voor, dat de Schrijver, voor
zooveel de (lof zulks veroorloofde , dit alles zeer wel uiteen gezet heeft, en dit frul:;e blijken draagt van eene bedaarde naauwlkeurighcid, welke ons in het vak van oude
Let-
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Letterkunde bijzonder bevalt. -- Wij hadden onder liet
lezen hier en daar eene aanmerking gemaakt, van welke
wij Hechts éáne te clezer plaatlb zullen geven , denkende
dat dezelve den Schrijver niet onaangenaam zijn zal. Na
er (laat nog een Fragment van Bion bij Stobaeus,-melijk
en wel pag. 403 , alwaar ik in mijne uitgave (Gesp; a.
Myovrxg iTC Tó xáhAoq
rpos TO
1543 .) dus lees : Bic
zvpavví$x txai, zó xtAA0S 0F"v 9Xsye,

Tvpavv's4og rptr uxzu

^vogevNs. Op den kant (laat : locus est znutilus. En het
is zeker niet te verklaren. Men leze dan , met eene kleine
verandering , dus : BIwv, ^rp^s TOGS A€yovrxs, dzc 'r .xáAAog
,

rvpxvví^x '' Zat : zó

a; QFV , Faaye , Tvpxvvi^oq 'rp5x1 it%TX--

Cum quidam di'visfenat pulchritudini inesfe tyranmiidcm. Pulchritudini ? in quit Biola. Vah ! tyrannidein , quac crine folvitur ! Men kan de verklaring zoeken uit een dergelijk gezegde van Bion bij Plutarchus,
door der. Schrijver bl. 25 aangehaald.
avoK€tips.

, Specimen etc. Traj. ad. Rhen. 1822.
Svo. XVI, I23 pp.
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C Heer EK a n a , den graad van Doctor in de Letteren begeerende, fch reef en verdedigde Bene Verhandeling
over de Fabel van Prometheus , gelijk dezelve verhaald
wordt door Protagoras bij Plato. Na eene gepaste Inleiding , waarin de Schrijver zijne dankbaarheid aan zijne
Leermeesters betuigt , fpreekt hij over den aard der oude
Griekfche Mythologie , verhaalt de Fabel van Prometheus
bij Hefiodus , vervolgens die bij PIato , vergelijkt dezelve ,
en merkt bij den eenen het dichterlijke , bij den anderen
het wijsgeerige op. De Platonifche Fabel wordt verklaard
in den geest der oude Mythologie , en iets gezegd over de
wijsgeerige fabelen, als zijnde gebezigd om duistere begrippen duidelijk te kennen te geven. Dit is liet cerlle
gedeelte van deze Verhandeling. Het tweede bevat de
denkbeelden der Grieken over den voortgang der menfchelijke befchaving, afgeleid uit de Fabel van Prometheus ,
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theus , zoo als dezelve bij Plato te vinden is. -- De mensch
werd naakt en weerloos gefchapen, maar kreeg door Prometheus den 997-Exvov 000ta v — kunstzin. Maar, met al
dien kunstzin , waren ze niet gefchikt om eene maatfchappij te vormen. Daarom kregen ze ook van de Goden
fchaamte en refit, waardoor dan die maatfchappijen tot
land,kwamen. — De Schrijver heeft dit alles in een' aan
duidelijke orde uiteengezet, en fpreekt in-genamftijl
den geest dier oude Mythologie aardig over den voort
kun -gandermfchlijkb[avng,orfpde
zijne bij -ifenmatchpj.OfondeRct
denkbeelden heeft over dergelijke manier van Pla--zonder
to te behandelen , wil en mag hij niet ontkennen , dat hem
de lezing van deze Verhandeling aangenaam was , als ge
Schrijvers finaak en oordeel.
-tuigendvas

Verhandeling over het Metaalkolijk , gewoonlijk genaamd
Kolk der Schilders , Loodgieters, van Poitou ; bene
ving van het Plantenkolk, en Bene-vensBfhrij
Memorie over de beving der Metaalvergulders. Door
F. v. rz A R A T , Med. Dr. enz. te Parijs. Naar de
tweede Franfclie uitgave, door H. J. S C H O U TE N,
Med. Dr. enz. teflm/lerdam. Aldaar, bij C. L. Schleijer. 1822. In gr. 8vo. XII , 291 Bl. f 2 - 4 - :

H

et metaalkolijk , door velen verkeerdelijk kolijk van
Poitou genoemd , is eene ziekte , welke ook in ons vaderland zoo veelvuldig voorkomt, dat de vertaling van
deze lezenswaardige verhandeling onzen kunstgenooten
niet dan welkom wezen kan , vooral daar dezelve , eenige
misftellingen in flijl en taal daargelaten , wèl gelaagd is.
De fchrijver verdeelt zijne verhandeling in vier boeken,
waarvan het eerfle de beJ2hrjving der ziekte levert, het
tweede de oorzaken navorscht, het derde de behandeling
voorfielt, en het vierde den aard der ziekte zoekt te ontwikkelen. — Het eerfte boek leert ons eerst de verfchillen-
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lende namen kennen , waaronder deze ziekte bij de geneeskundigen bekend is , en geeft ons eene korte gefchiedenis van 't gene dezelve over haar hebben te boek gefield. Dit verhaal levert echter weinig bijzonders , daar
liet meer uit anderen is overgenomen , dan de vrucht van
eigen onderzoek , althans wat vroegere fchrijvers betreft.
Vervolgens geeft ons ➢i I: RAT eene befchrijving der ziekte , nadat hij aangewezen heeft , wie er voornamelijk door
worden aangetast, helderende eene en andere hier voorkomende ítelling door meer uitvoerige waarnemingen en
eene lijst der in de Charité behandelde perfonen op , waaruit blijkt, dat verre het groot{Ie getal zieken zulken waren, die lood, vervolgens zulke, die koper bewerkten,
terwijl andere metalen het zelden te weeg brengen. De
fchrijver verwondert zich , dat die het ijzer bewerken er
zelfs door worden aangetast; doch hij heeft zeker niet
bedacht, dat het meeste ijzer, zoo als het gewoonlijk
bewerkt wordt, koperdeelen bevat. Onder den naam van
/èheidirrge;z fpreekt nt t R A T daarna over de gevolgen der
ziekte , vooral over de verlamming, en eindelijk doet hij
ook de complicatiën kennen. --- In het tweede boek, over
de oorzaken handelende , toont hij aan , dat de voorbefchikkende weinig bekend zijn; alleenlijk was het hem
voorgekomen , dat fierke gallellen er vooral door worden
aangedaan, hetwelk wij daaraan zouden toefchrijven, dat
het eene krampziekte is. Uit de ontleding van de uitwerpfclen der zieken tracht hij vervolgens te bewijzen,
dat minder de grove looddeelen , welke nimmer in dezelve gevonden werden, maar meer de vluggere deden, die
zich uit het metaal ontwikkelen , de ziekte te weeg brengen. Dit bewijs is echter niet zeer overtuigend, daar zijn
fcheikundig onderzoek den genoegzamen graad van naauwkeurigheid mist , en eene ongeloofelijk kleine hoeveelheid
aanmerkelijke f'oornis in de werking van liet zenuwgeflel
kan te weeg brengen. In dit boek geeft hij ook de middelen op, ter onderkenning der ziekte van andere foorten
van kolijk , ontfleking van het buikvlies, enz. Hij vindt
dezelve vooral in liet beroep van den lijder, en in de eigen-
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genaardige zamentrekking en ongevoeligheid van den onder-buik op het aanraken , zoodat door hetzelve de hevig
pijnen geftild worden. — De voorzegging is, volgens-fte
hem, in 't algemeen gun{iig, wanneer de zieke flechts
bij tijds doelmatig behandeld wordt. Deze behandeling of
geneeswijze is die, welke in het hospitaal lea Charité, te
Parijs, gevolgd wordt. Hij verhaalt ons de gefchiedenis
dier geneeswijze, waaruit blijkt, dat dezelve zeer oud en
uit Italië afkomflig is. Zij bèltaat uit het in zekere bepaalde opvolging herhaald toedienen van hevige buikzuiverende , braak- en zweetmiddelen , telkens door pijnfciIlende en verzachtende middelen afgebroken. Hij verdedigt deze manier tegen hare bedrijders; toont haar nut
uit de ondervinding aan; bewijst , dat die middelen hier
niet als ontlastmiddëlen', maar door fl:erke afleiding werken; erkent, dat echter ook andere geneeswijzen baat
hebben aangebragt , b. v. het toedienen van zwavelbereidingen en zwavelbaden , van opium enz.; doch houdt
Ilaande ,dat de ontflekingwerende niets baat. — Den aard
der ziekte tracht m£ r, A T in het vierde boek vooral uit
lijkopeningen op te maken , waarbij hij echter te wei
zenuwen en het ruggemerg zag,-nigopdeflatr
en niets bijzonders vond. — De zitplaats der kwaal fl:clt
hij in het darmkanaal, en wel in den fpierrok en zenitwen. — In een laatfle hoofdhuk laat hij, bij wijze van
tegenflelling, eene korte historie van het eigenlijk kolijk
van Poitou volgen , en fpreekt eindelijk , in een aanhang.
fel, nog over de beving der metaalvergulders , een gevolg
der inademing van kwikdampen.
Raadgever voor den Burger en Landman; door S. F.
HE R M B S T ii D T. Naar den tweeden Druk uit het
.Hoogduit cch vertaald. IIIde Deel. Te Groningen, bij
J. Romelingh. 1823. In gr. 8vo. XII en 194 BI.
f

i

- io-:

D it deel bevat, even als de vorige, eerre menigtevoorfchrif

S. F. 11 E R M B S T ii D T, RAADGEVER.

557

fchriften van allerlei aard, waarvan er vele voor dezen en
genen belangrijk kunnen wezen. In dit deel zijn echter,
nog meer dan in de vorigen , vooral zulke opgenomen ,
die voor fabrikanten , niet zoo zeer voor elken burger of
landman, van dienst kunnen zijn. Om met vrucht iets
fabrijkmatig te bereiden, zijn enkele voorfchriften niet
voldoende ; men moet daartoe meer bepaald praktifche
handleiding hebben. Wij raden dus niemand aan , om uit
deze boekjes eene kostwinning te leeren; het mogt al
dikwijls op kostverliezing uitdraaijen. Bepaalt men zicli
tot lezen , zoo kunnen velen hier een aangenaam en nuttig onderhoud vinden. Een uittrekfel van de huishoudeI ke recepten zoude niet kwaad zijn.

Reizen in Egypte en Nubië , enz. Door C. is z L ZO N I.
Uit het Fransch vertaald. Ilde .Deel. Met het Portret.
Te Groningen, bf/ W. Wouters. i82. In gr. $va
X250 Bl. f 2-12-:

I

n de aankondiging van het eerfle deel dezer allerbelangriikfle reisbefchrijving van den beroemden r. E t, z o N E
hebben wij , kortelijk , over den Autheur zoo wel, als
over den aard en het oogmerk zijner reizen , en ook over
de Nederduitfche vertaling , onze gedachten medegedeeld.
Ons oordeel over den inhoud van dit tweede deel is niet
minder gunftig. Geleerden en ongeleerden zullen, ver
wij, hetzelve met groot genoegen en nut lezen.-trouwen
Het behelst 's mans tweede reize , gaande door Opper.
Egypte en Nubië. Voor hetzelve pronkt zijn portret, in
hetwelk het karakteristieke van den Italiaan ons voorkomt
een in het oog vallend kontrast op te leveren met den
deftigen langen baard en het geheele kostuum eens Oosterlings.
Daar wij, in onze vorige recenfie, tot een ftaaltje ga.ven de befchrijving van den tempel te Tentyra, verkieze n wij thans twee flaaltjes van een' geheel anderen aard.
f Iet eerfle betreft een' hangen- bezweerder , dien men
f30EKBESCUI• 1823. NO. I4.
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tot II E t o o i i 's vermaak zijne kunf}en liet vertoonen s
uit hetzelve is het klaarblijkelijk, dat het een louter gooclieifpel is, zeer gefchikt om het bijgeloovig volk te ver
jen. Die man , althans , van wien men aan BE L--blin
z O N i de grootte wonderen met de innigfte overtuiging
verhaalde, had eene Clang zonder tanden, welke hij in
zijnen boezem [tak. „ Ik nam ," zegt de Schrijver, bl.
i6 en x7, „ het kruipende dier in mijne handen, en
opende hetzelve den hek, zonder iets te zeggen; de goochelaar zag, dat ik zijn geheim wist. Vervolgens traden
wij in cene donkere kamer, om een wonder te zien ver
Na eenige minuten iets gepreveld te hebben,-rigten.
firekte de toovenaar zijne hand uit naar eenen hoek van
de kamer , en terfiond zag men daar een' fchorpioen ver
honden verbaasd. Maar ik,-fchijne.Aldaouwrs
met veel oplettendheids al zijne bewegingen waargenomen
hebbende, had de kunstgreep ontdekt, waarvan hij zich
bediende : hij had, namelijk, den fchorpioen in de wijde
mouw van zijn kleed, en zijne geheele kunst befiond daarin , dat hij het dier daaruit wist te krijgen , zonder dat
iemand het bemerkte. Hij liet ons al de kamers in de na
om ons te doen zien, dat er geen be--bijhedzgtn,
drog in fchuilde; en daar herhaalde hij zijne kunst. De
zoon van dezen goochelaar wilde ook wonderen doen,
maar had nog niet de behendigheid van zijnen vader."
Bij dit ftaaltje voegen wij des Schrijvers oordeel over
den Graaf D E F 0 P. B 2 N , wiens reis naar de Levant door
ons in het vorige jaar is aangekondigd: en hoezeer dat
oordeel juist niet gunílig zij, met betrekking tot een
naauwkeurig en grondig onderzoek van de merkwaardige
oudheden , waaromtrent B E L Z 0 N r zich zoo verdienilelijk heeft gemaakt, neemt hetzelve niets weg van het onderhoudende en tinaakvolle, hetwelk iedereen natuurlijk
behaagt in liet reisverhaal des cerffen , vooral niet opzigt
tit zijn gevoel van hetgene hem opmerkingwaardig voor
Hij betoonde zich veel meer een man van gevoel,-kwam.
dan een liefhebber van moeijelijke onderzoekingen , en kon
dus aan een' man als E E L Z 0 N ! , die op dusdanige onder-
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derzoekingen den grootften prijs flelde, niet behagen; ja
deze kon in hem dikwijls niets anders zien dan een' luchtigen Franschman, die veel meer hield van vlugtige befehouwingen, dan wel van lastige nafporingen. Sprekende van de opdelving eens tempels te Ypfamboul in Nubid, bl. 114, zegt onze Schrijver: ,,De Graaf n 9
F o it I3 IN, die nergens zwarigheid vindt , en ondertus.
fchen nooit verder dan op eenen affland van vijfhonderd
(Engelfche) mijlen van Ypfamboul is gekomen, beweert,
dat het zand gemakkelijk in de rivier had kunnen géworpen worden. Ik Wenschte wel , dat hij flechts ééne minuut op de plaats zelve geweest was; dan zou hij begrepen hebben , dat de wegruiming van het zand geene klei
als hij thans zich verbeeldt. Eeuwen-nighedwas,zo
lang door de winden opgehoopt zijnde , had dit zand eene
zoodanige hoogte gevormd , dat de geheele bevolking des
lands die niet in de rivier zou hebben kunnen werpen,
al had dezelve een geheel jaar daaraan gearbeid." En ,
om andere aanmerkingen van n E L ZON I voorbij te gaan ,
vinden wij het niet overbodig, dit nog aan te halen (bl.
noo) : „ De Graaf deed mij vele vragen over Opper-Egypte, en betuigde mij zijn verlangen om dat land te bezoeken. IIetzij dat eigene neiging, hetzij dat mijn aanraden
hem daartoe bewoog , hij befloot eindelijk die reis te doen.
Hij vertrok dan werkelijk ook, doch was na verloop van
eene maand reeds weder terug; en desniettemin heeft hij
zeer veel gefproken van Thebe , van de tempels, graf
andere voorwerpen , die hij nogtans-liedn,kosf
niet heeft kunnen zien. Hij verzekert in allen ernst, dat
hij van het bezigtigen der bouwvallen van Louxor is afgerchrikt geworden, dewijl hij daar Engelfche vrouwen in
J encers en met parafols zag wandelen. Zie daar eene
fraaije reden voor een' geleerden reiziger , om geen ver
onderzoek te doen!"
-der
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Italáé en de Italianen. Herinneringen uit min verbluf
in Italië gedurende de jaren 1819 en IS2o. Naar
het Engelsch van Lady DI O R G A N. Ifie en Ilde Deel.
Met het Portret. Te Leeuwarden, bij Steenbergen
van Goor. In gr. 8vo. f 7 -16 -:

T

wee zeer lijvige boekdeelen over een land, dat al zoo
dikwijls bezocht, doorreisd, befchreven, en ten hemel rerlieven of met eene zwarte kool geteekend is! Doch, wij
nebben Lady M 0 R GA N reeds uit hare reize door het
tegenwoordig Frankrijk leeren kennen ; en , gelijk dezelfde titel ons hier iets foortgelijks als dálr belooft, zoo
kunnen wij naauwelijks twijfelen , of de kijk en voorflelling dezer Dame zal wel wederom van die der overige
reizigers genoeg verfchillen , om al het oude niet oud te
doen fchijnen. Ja, zoo is het inderdaad met de zaak gefleld. Niet om de fchoone landfchappen alleen , of de
oude herinneringen en de overblijffels van vroege en latere
kunst, maar om alles, wat den mensch belangrijk is, allermeest den mensch zelven, blijkt de Lady te reizen.
Dit reeds geeft eene aangename verscheidenheid, een ze ker gemak voor elkeen, om haar in gedachten te volgen,
en met haar bij allerlei merkwaardigheid íl11 te (laan. Floe
vreemd dit ook fchijne in eene Vrouw, zoo iets , dan
heeft het flaatkundige nogtans de voorkeur en den boventoon in haar gefchrijf. De vergelijking van Italië in deszelfs tegenwoordigen toeftand, in dien onder de korts
geledene Franfclle heerfchappij , en in vroegere tijden ,
malien een hoofdvoorwerp harer befchouwingen uit; waarbij de gefchiedenis der ltaliaanrche republieken in en na
de Middeleeuwen, benevens derzelver ontaarding en worfeling met uitwendig geweld , de aanleiding tot eenhoofdige en willekeurige regeringsvormen , niet weinig uitlokkende ílof oplevert. Men kent hare liberale denkwijze,
en zal zich dus niet verwonderen, dat zij geenszins op
de hand is van het Oostcnrijksch bewind. En inderdaad,
zoo
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zon wij baar gelooven mogen , dan is reeds veel goeds,
door de Franfchen daargelleld of heríteld, weêr vernietigd en aan het kwijnen , en zien de Italianen over het
geheel, maar inzonderheid de verlicht(len, onder den
Adel zelfs, dit geenszins met goedkeuring of onverfchilligheid aan. Zoo eenig land, dan heeft ook inderdaad
Italië regt op nationale fierheid, welke niet ligt vreemde
overheeríciling duldt, inzonderheid wanneer ze zelfs met
geen' fchijn wordt beglimpt. Zoo eenig land daarenboven, dan is het dit , dat republikeinfche vormen van be11uur moet beminnen en wenfchen , meer dan eenmaal zoo
groot, zoo luisterrijk, zoo gelukkig zijnde geweest in
deze gedaante, hetzij als één onverdeeld ligchaam, hetzij
inzonderheid als fchakel en keten van vele bloeijende ge
terwijl daarentegen de eenhoofdigheid haar-menbst;
wel voor korten tijd eens deed fchitteren , maar om fpocdig in hatelijk en verderfelijk despotismus te ontaarden,
dat doorgaans alles verpest. Men kent de belangrijkheid
der latere gefchiedenis van Italië , hier te lande , misfchien
niet genoeg. Dezelve levert tafereelen van grootheid en
bederf op , welke elders ligt te vergeefs gezocht worden.
En de wijze, op welke dezelve hier ter loops aangevoerd
en met het tegenwoordige in verband geheld wordt, is
zeker niet ongei'chikt om de weetgierigheid naar dezelve
meer en meer uit te lokken.
Ondertusfchen zijn wij er verre van daan, om juist alles te willen goedkeuren , wat deze Ierfche denkt en beweert. Hare I ranschgezindheid gaat daartoe menigmaal
te ver. En reeds bij de befchrijving van dat land betrap
wij ze , zoo wij wel zeker meenen te weten , op meer-ten
dan één averegtsch en voorbarig oordeel. B. v. de uit
verrekijker, wordt zoo maar-vindgertlskop,f
vlakweg aan G A L I L E I toegekend, zonder aan , onzen
M E T i u s of zijnen mededinger te denken. In de veel
Ivoorden ontbreekt" de overtredinge niet , zegt-heidr
S A L o MO ; en een ander , wat minder deftig auteur maakt
dit bijzonder van toepasfing op de reizigers, de vrouwe
zeker niet uitgezonderd. Doch er valt van Italië-lijke
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inderdaad veel , zeer veel wonderbaars , ja ongeloofelijks
te vertellen , zonder dat men behoeft toevlugt tot het liegen te nemen. Als hoofdzetel van bijgeloof, priestergeweld en hierarchij is het, bij al het overige, reeds eene
goudmijn voor den weet- ee nieuwsgierigen , vooral uit
onze zoo weinig romaneske, tragieke en komieke , koele ,
eentoonige protestantenwereld. En ook hieromtrent laat
de Dame ons niet onbevredigd.
De reis gaat over Piemont, Lombardije, Genua, Piacenfa , Parma, Modena, Bologna, Toskanen, waar zij
zich in de voornaamf}e (leden, Milaan , Florence , Pavia ,
enz. ophoudt. Voorop gaat een overzigt der gefchiedenis van Italië; en het eerstvolgende is de topt over de
Alpen. Belangrijk is bij den laatoen de opgave van het
gemak, waarmede deze reis thans wordt volbragt, vergeleken niet het moeijelijke, ja halsbrekende in vroegeren
tijd, zoo als dit uit aangehaalde berigten blijkt; doch niet
min belangrijk en fchoon zijn de befchrijvingen van het
grootfche en ontzettende, dat zulk een togt echter nog
altijd aan de zinnen en de verbeelding oplevert. Gaarne gaven
wij van dezelve Benig faal. Doch er is zoo veel gevenswaardigs in het ganfche boek , dat wij vreezen aanleiding
tot de vraag te zullen geven : waarom dat of dat niet liever ? Men ga dus eer zelve alles na , en vergenoege zich
te dezer plaatfe met eene anekdote wegens D A V INC I's
wijdvermaarde 1lvondmaal: „ Het oorfpronkelijke van
deze beroemde fchilderij , te Milaan , in de eetzaal van het
Dominikaner klooster , is in een bejammerenswaardig verval, door de flechte hoedanigheid der bouwftoffen, waarvan de muur is opgetrokken en deszelfs f'and naar het
noorden. Sedert 1550 reeds half bedorven , door het zweeten des muurs, den rook der lampen, de flemperijen der
monniken, en de heiligichendende hand van een' ellendigen
knoeijer,, Signor nz A Z ZA, die haar bijna geheel heeft
overgefchilderd, is deze fchilderij tegenwoordig in een'
beklagelijken toefland. Door eene deur aan den linker
kant van Let klooster kwamen wij in de eetzaal , en wendtien alle te gelijk onze blikken naar Ilet 4vonzdmraaal, hetwelk
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welk van dag tot dag meer uitfijt , en van den muur ,
waarop het penleel van den onfterfelijken L E 0 N A R D 0
het fchett'ce, meer en meer afvalt. Het eerie voorwerp,
dat, wanneer men deze fchilderij nadert, in het oog valt,
is eene deur , juist op de plaats , welke de beenen der
hoofdperfonaadje, onzen Zaligmaker,betlaan. De gefchiedenis dezer deur is te Milaan niet onbekend. Dewijl ,
namelijk , de geregten , die, wanneer de monniken zich
aan tafel zetteden , opgebrast moesten worden , meestal
koud werden, vermits zij zulk een' langen weg hadden
af te leggen, eer zij ter plaatfe hunner beftemming kwamen, werd in het volle kapittel befluten, eene onmiddellijke gemeenfchap tusfchen de eetzaal en de keuken te
openen, welke laatstgenoemde zich vlak achter de fchilderij van LEONARD o bevond. Aldus bedierf men het
Avondmaal onzes 1-loeren, ten einde liet middagmaal van
den Ibt heet en warm zou kunnen opgedischt worden !" —
„ Ieder weet, wat aanmerkelijken tijd D A v I N Cl aan
deze fchilderij befteed heeft , en hoe hij Judas zonder
hoofd liet , tot de Prior zich deswege bij den Hertog van
Milaan beklaagde, bij welken de íchilder zich hierover
verontfchuldigde niet te zeggen, dat hij nog geen hoofd
had kunnen uitdenken , hetwelk de laaghartigheid en trouweloosheid van Judas naai' zijn genoegen uitdrukte , behalve het hoofd van den Prior zelven !"
,

4lgemeen 1lardrjkskundig Woordenboek, naar de nieuiv/le berigten en landverdeelingen, door G. B R U I N t N G.
Ilde Stuk. D—I. Te Rotterdam, by Arbon en Krap.
1821. In gr. Svo. XX en 4o7-787 Bl. f 4 -16 -:
4lgemeen 4ardrbkskundig Woordenboek, door J. V A N
WIJK, ROELANDSZOON. 11 Stukken. B—II.
Te Dordrecht, bíj J. de Vos en Comp. en J. Pluim
de Jaager. 1822. 1s1 gr. 8vo. XXXVl en 385-1314
BI. f Io-Io•:
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wijzen dus (behalve de menigte uitkomende, meestal ver taalde . Reizen) wel de zucht onzer landgenooten voor
aardrijkskundige lectuur. Beide werken hebben, gelijk
wij bij de eerstuitgekomene Hukken deden zien, elk zijne
onderfcheidene verdienflen ; doch BR U I N I NO is beknopter , VAN WIJ K uitvoeriger. Over 't algemeen
blijft, onzes inziens , de laatfie (zelfs in die verhouding)
den voorrang verdienen, daar hij eensdeels eene kleinere
letter bezigt , anderdeels geenszins uitvoeriger , maar
veeleer beknopter in de voordragt is, en dus eene grootere rasfa van bouwfloffen aanbiedt en verwerkt. Zoo
zien wij b. v. in China bij BR UI N I N G een goed gedeelte des Artikels beí}eed aan de Franfche, .HoogduitJche en
Nederlandfche uitfpraak van alle deszelfs 15 Provinciën;
de laatl}e kon immers volftaan, daar de Schrijver zich alleen tot Nederlanders bepaalt. VAN WIJ i heeft, meer
oordeelkundig, Hechts het verfchil der uitspraak bij drie
Provinciën door haakjes 'aangeduid. Hier en daar duidt
P, R U I N I N G ook , zekerlijk om de kortheid te bevorderen , iets met een enkel woord aan , hetwelk , zonder nadere ontwikkeling, volmaakt nutteloos is. B. v. op het
Artikel Engeland zegt hij, dat men zich de zonderlinge
inrigting der Univerfiteiten even min voorjiellen kan, als
de wijze , waarop Regtsgeleerdheid en Geneeskunde in Engeland worden aangeleerd. Hierop gaat hij tot iets anders
over. Wanneer men dit nu zoo leest, heeft men er toch
niets aan , en het ware beter geweest, er dan geheel van
te zwijgen . Wij hebben voorts verfcheidene Artikelen oncïe^ irg vergeleken, als Engeland bij B R U I NJ NO met
Groot- Iirittanje bij VAN WIJK , Edinbi.rg, Frank.
r jiz , CelIerland, Gent, Glasgow, 's Gravenhage, plalle, Hamburg , St. Helena, Holland, Hongarije in beiden , en wij hebben doorgaans onze bovenfiaande beoordee.
ling b£vestigd gevonden. Van de allerzonderlingue ligging van de twee deden der Oude, en de Nieuwe Stad
Ei inburg, geeft B r. U I N I N G een duidelijker denkbeeld,
en zijn berigt omtrent de beroemde boekerij der Advocaten , («waal van de Historieíchrijvcr u u Di & weleer Biblio.
the-
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thecaris was) is veel beter; maar hij is fchraler, dan v A ri
Wij K, in de vermelding der historisch zoo beroemde gebouwen , het kasteel en Holyroodhoufe. Omtrent Engeland ver.
toeft BR UI N I N G meer bij het algemeene , de zeden en leef
; VA N W ij K, zonder dit te verzuimen , treedt meer in-wijze
bijzonderheden, die 's lands natuurlijken en geographifchen
toetland betreffen. Doch vanwaar heeft hij het toch , dat Engeland thans arm is aan klasfieke Schrijvers? Zoo de Dichters ten minfle hieronder mogen gerekend worden, denke
men Hechts aan Lord BYRON, aan SOUTHEY, MOORE,
w. SCOTT, CAMPBELL en MILMAN. Wij gelooven
niet, dat in eenig land in Europa (het onze misfchien uitgezonderd) de Dichtkunst thans op een' hoogeren trap Raat,
dan in Engeland. C 0 L G 1 E H 0 N N (bl. 1141 van oud.) moet
COLQUIf0UN Zijn. Frankrijk, bij`aRuiNING ongemeen
mager, is bij VAN wij ic uitnemend, en vooral niet te kort ,
bewerkt. Eene vergelijkende tafel der oude Provinciën ea
hedendaagfche Departementen doet met een' opUag van het
oog derzelver onderlinge verhouding kenner,, en is dus zeer
nuttig. Her Artikel Franfchen heeft v A N w Ij K geheel niet ;
B R U IN i N o verdiept zich bij die gelegenheid. in de zitplaat.
fen der oude Franken , en heeft de volgende zinfnede: „ Een
Rijk , (bij Doornik) welks Richting en volgende uitbrei.
ding onze Res Belgicae , Batavicae , Frijicae, Sicainbricae
etc. ons van veel droevig - duisters fchijnen te hebben out,, beven." Na driemaal herlezen, begrepen wij die zinfnede;
het is een werk van den Heer B I: U t NI N G zelven , 't welk
bij bij die gelegenheid aan zijne lezers eens herinnert. Nog
fchraler,, naar evenredigheid, dan over Frankrijk , is B RU i.
Iv t N G over Gelderland; en van Holland zegt hij genoegzaam
niets , dan een woord over deszelfs gefchiedenis , „ uit hoof„ de dat zijn beftek hem zulks voorfchrijft;" maar dan zien
wij niet, waarom andere Artikelen uitvoeriger zijn. VA e
w i1 x voldoet hier beter. De belangrijkheid van Hamburg,
niet alleen als de derde koopfiad van Europa, maar ook om
de vele betrekkingen tot ons Vaderland, vereischte een uit.
voeriger Artikel , dan de anderhalve kolom van B R v t N i N G.
VA N w Ij K heeft er bijna vier, en daaronder vele goede
berigten wegens den• koophandel , den wisfel , en Hamburgs
beroemde mannen (gelijk hij die meermalen opnoemt, hetwelk ons Bene wezenlijke verdienfie van het boek toefchijnt).
De wijsgeer SA31. RUMANIS Zal Wel HERMAN SAMUEL
Ss rREI
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moeten zijn. Het lange verblijf van K r. o rs T 0 C x had er ook wel in mogen vermeld worden. 's Gravenhage is bij VAN WIJK weder meer in bijzonderheden,
doch bij B R U I n I N G fchilderachtiger befchreven. Echter
wenschten wij , dat de geachte Schrijver zinfneden als de
volgende (fprekende van den liefhebber van zeebaden): aan
welks uit Blbion overgewaaide geestdrift er tevens reeds, in
teenig Britsch paleis vergeefs gewenschte , inrigtingen door het
heerlijke Rustenburg , even buiten de Haagfche Ringgracht ,
ívorden aangeboden; dat hij, zeggen wij, dergelijke zinfneden aan de Duitfchers ove$liet. Ook begrijpen wij niet , wat
de Loterijzaal met eene hermitage gemeen heeft. Over het
kleine St. Helena , 't welk met den dood van N A P o L E ON
toch zijne meeste belangrijkheid heeft verloren, is v A Iv
w IJ K misfchien een weinig te lang, en begaat daarbij den
mistlag van te zeggen, dat het in 1650 tegen de Kaap de
Goede Hoop aan de Engelfchen werd afgeftaan. De Engelfchen
bezaten immers in 165o de Kaap nog niet , welke alstoen
het allereerst door onzen landsman RIET BEER tot eene Volkplanting werd aangelegd. Het Artikel van B R U IN IN G is kort,
maar zakelijk; alleen zou men gaarne iets meer over de
voortbrengfeis lezen. Het Artikel van Hongarije bij B R U It• I N G (door hem Hungar6je genoemd) is daarentegen zeer
goed ; maar hij 'egt, dat de Protestanten in Hongarije groote
voorregten hebben , en dat de Koning of Keizer alles befchermt,
wat niet van de heerfchende Room Iche kerk is. (God betere 't !
Daarvan is onlangs in ons Mengelwerk een flaaltje verfchenen, dat de haren te berge doet rijzen. En die voorregten
beftaan daarin, dat de Jezuiten gedurende Eeuwen geflaagd
zijn, om de Protestanten, die te voren verreweg de meerderheid der inwoners uitmaakten , door allerlei listen , geweld en
bedrog, tot op een vierde derzelve te verminderen. Het is
nu wel beter; dan opder LEOPOLD en MARIA TtIEREs 1 A; maar op verre na nog niet , zoo als het zijn moet.)
VA N W IJ K is in dit Artikel weinig uitvoeriger. Wij misten
bij hein een enkel Artikel, hetwelk B R U S N IN G heeft, namelijk Cojan , in Abysfrrlië , die daarentegen weder het Artikel
Coarnes (uit de reis van O LI VR EK als drabifchc Heidenen
bekend) mist. Doch, over 't algemeen, zal de liefhebber der
Aardrijkskunde, en de gewone lezer der nieuwspapieren of
reizen , in beide deze werken zeer zelden te vergeefs zoeken, ook naar min beduidende plaatfee, indien zij maar eenigzins
R EI MAR US
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zins bekend zijn; en beide de Schrijvers volvoeren hunne
taak, hoewel naar een verfchillend ontwerp, op eene loffelijke wijze, zoodat de inteekenaars op geen van beiden te
ondervinden.
-leurfing

Ernst en Kenrel, voor Jongelingen , door N. s W A x T. Te Am.
Herdam , bij G. J. A. Beijerinck. 1823. In gr. 8vo. Be.
halve het Voorberigt, 262 Bl. f 2- rg-:

Door de uitgave van dit aangekondigd boekdeeltje heeft de
Heer s w A R v aan ons verlangen voldaan , en nu het ander
gedeelte der taak afgewerkt, welke bij op zich genomen
had , blijkens het Voorberigt voor de. Elize. Naast dezen zij
arbeid voor Meisjes rangfchikken wij gaar--nevrditljk
ne den Ernst en Karel, voor Jongelingen gefchreven, nagenoeg in gelijken toon en vorm , althans in denzelfden leerrijken en onderhoudenden tlijl. Wij wenfchen alzoo der va
jeugd uit den befchaafderen ftand, en van beide-derlanfch
kunnen, hartelijk geluk met deze oorfpronkelijke bijdragen,
zoo bij uitnemendheid gefchikt tot hare zedelijke en godsdienitige opvoeding. Ouders en Voogden zullen gewis niet
verzuimen , beide tlukken en zelve te beoefenen , en aan hunne lievelingen, het aankomend geflacht, en voorwerp van
hunne zorg en teederheid , in handen te geven en aan te prijzen. Trouwens bij edelaardigen, niet verflingerd op uit
ijdelheid , is te dezen der Ouderen ge--hemfcnak
zag en rand, gelijk de onze, fchier overbodig. Zij zelve
zullen den goeden wijn weten te keuren, die geenen krans
behoeft; zij zelve mogen uit deze bladeren, waar menig
heilzaam en welriekend kruid te vinden is, zich nuttigen ho..
nig verzamelen, en daaraan ten goede vergasten. Wij hadden
te meer noodig, van de Elize bij dezen r:ielding te maken,
dewijl Ernst en Karel, hare jongere broeders, aan Guldemond
geboren na deszelfs terugkeer in het vaderland, de jongelingen zijn, wier vorming en lotgevallen in hunne jeugd hier
verhaald worden. Uit eene en dezelfde bron derhalve, de
familiegebeurtenisfen van den regt eerwaardigen Guldenwond,
is hier op nieuw geput; eene en andere reeds bekende namen komen nogmaals ter bane ; en dit deel, of de Ernst en
Karel voor Jongelingen, mag eerre toegift of vervolg op
de El:,^e genoemd worden, voor zoo veel den loop der ge_
fchie_
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fchiedenis betreft. Hierdoor vond zich de Heer S W A rt T ge
wel eens te herinneren en over te wijzen naar
-nodzakt,
zijn vorig opftel: en, onder het lezen van dit boekdeeltje de
voortreffelijkheid van Elize ons voor den geest roepende
twijfelden wij wel eens • of de weduwe en oudere zuster,
met hare broeders in de Akademfetlad en onder één dak za
menwonende, niet al te zeer met haren raad en invloed
4eeds op den achtergrond geplaatst bleef in de nieuwe Ievensfchets. Intusfchen , wat hiervan zijn moge, het raakt de
hoofdzaak niet, en is van klein belang. Het groote doel was
nu, voor Jongelingen lesfen van ware levenswijsheid te fchrijven; maar ook, dit nuttig werk door bevalligheid van fijt
en inkleeding bij den befchaafden lezer te veraangenamen.
Allezins gewigtig zijn wederom de fi:offen, hier verhandeld.
Zulks kan de zakelijke Inhoud, dien wij hier mededeelen,
voldingend toouen ; terwijl de Schrijver daarvan in het Voor
getuigt, ,, dat deze, de voornaamfle lesfen, zonder-berigt
andere orde, dan die der gefei}iedenis , in het werk voorkomen," en wel onder een zestiental deelen ofrubrieken: I. Inleiding. II. Onderlinge betrekking der twee Ge/lachten. III.
Keuze van een Beroep. IP. De Bijbel, de grondlag van Deugd
to Geluk, V De nadeelige gevolgen der • Dronkenfchap. YI.
Yerwaandheid. VII. 'Trooddronkenkeid, Overmoed en Baldadigheid. l^IfI. Kwaad Gezelfcleap. I.. Het regt gebruik van
den Tijd. X. Laeik(g,moedigheid en Moed. XI. Vreesfelijke
gevolgen van den IKellust. X.'l. l borzigtigheid , Matigheid en
Geregeldheid. ; XIII. Nadeel eener vroege vérbindtenis ten Iletweliik. XIV. Beroepsvlijt. Xi'. Huis/dijk Celuk. Xll. Be/hut.
(Het Eierven , namelijk , van Vader Guldenrond , die, gelijk
voorheen in den aanleg van zijne dochter Elize, alzoo hier
in de leiding van beide zijne zonen Ernst en Karel, naar elks
verfchillende geaardheid en ontmoetingen , zich als een navolgenswaardig voorbeeld, of waren Illentor, kenteekenr.)
BIj de vorige gelegenheid (*) gaven wij eene proeve van
den flijl des Schrijvers. Men kent den Beer SWA RT, en
daaruit en van elders, genoeg, om hem bij uitnemendheid
gefchikt te keuren voor dergelijk eene taak. Wij honden ons
dus te meer ontíla,en , om eenig flaal hier in te lasfchen.
Tot kleinigheden, trouwens , gelust het ons bij dezen niet

-

af
.Iet beheren moge ons Ve+•flag wegens de Elize na te lezen, wij (*)
zen wij terug tut ds Leteeroe : voor so_i, ill. 574 ene.
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af te dalen, om alle vermoeden van vitterije af te „veren (*)
Indien wij echter te dezen ons eene gewigtiger aanmerking
mogten veroorloven, zoude het deze zijn , of 's Mans vindingrijk vernuft hem niet wel eens tot nieuwheid of zwier
van leenfpreuken , en meer of min gezochte beelden , laat
het zijn ten nadeele van duidelijkheid of het eenvoudig
fchoon, te ver afleidde ( 1 *), Omtrent de gefchiedenis, het
inkleedfel en voertuig der lesfen, zullen wij ons even 'weinig, als bij de Elize, thans uitlaten. Om de eigen reden,
die ons toen terughield, willen wij den Lezer niet hinderen,
om zelve den vollen fmaak te genieten van deze nieuwe en
keurige lettervrucht. Bijzonder wenfchen wij den Schrij•
ver daarmede geluk, dat hij , de heflemming van Mannen
voor onderfcheiden' levensland inziende , zich in dit boek
voor Jongelingen tot algemeen nutte lesfen en voorbeelden
wijsfelijk bepaald heeft, en bovendien het verfehil in de opvoeding tusfchen een tweetal zonen van hetzelfde huis onge_
zocht in het oog deed vallen. Om zijne Elize tot eene vrouw,
moeder en 'weduwe te vormen , was hem dit ééne voorbeeld
genoeg; maar het verlevendigt dit werkje, en flicht meer
nut, dat wij hier de opvoeding gefchetst vinden, zoo wet

van
(*) Als eene fcbrijf- of drukfont, teekenden wij het woord verwarendffem
mensch , voor verivaanditen, aan, en herinneren hier, dat versvaten hetzelfde
is als vervloekt , in den ban gedaan , volgens it i t s A A N op het woord , TE N
sAT E in zijne Spraakkunde, 1). I1, bi. fao, en 11 UIDE K 00 P LR in de
:Proeve van Taal- en Dichtkunde , ID. 1[I, bl. gt, of bi.. 8 van den ouden
druk. Ook twijfelen wij, of de taalkundige aanmerking, die de Heer swAET
op bi. tol heeft voorgelleld, bij naderen toets wel (leek zal mogen houden.
„ Baldadigheid ," zegt hij daar , „zal wel hetzelfde zijn als gewelddadigheid,
„ de b in de oude takken onzer taal dikwijls met de v of iv verwisfeld wor, dende." Althans de drie reeds aangehaalde Schrijvers denken er anders
over: bal en baldadig is, Volgens K I L I A A N, boos, boosaardig, bald en balddadig ,flout, florumoedig , doldriftig ; en TEN K A TE, t. a p. bi. 994, doch
vooral SCSI IDE 8 o o p E R , t. a. p. D. 1, bl. gg , of van den ouden druk bi.
at, verfchilt van dien voorganger niet fchoon, naar onzen dunk, en dien van
den Heer V A N LEL IJ a' L LD, de ondcrfcheiding van den zin bij de verdub.
beling van de letter d wat te fijn gefponnen is, en ooit TEN It ATE daarop
niet dringt. Maar, was hiervan zij , indien wij ook de verwisfeling der letters in het woord baldadig toet den -Ieer SW A r. T voor welgegrond hielden,
dan nog weten wij geenen uitweg met baloorig of balhoorig , dat báos of enge.
makkelijk om te laooren, en verdoofd , beceekent,'en voorzeker te duidelijk van
denzelfden wortel afflamt, om niet te (laven , wat wij nopens den eigenlijken
zin van het woord baldadig uit de aangehaalde Taalkenners hebben opgegeven.
(**) lets dergelijks althans fehijnt de Heer SW A R T ons toe gevoeld, zoo
niet erkend te hebben, „ wegens de bloemrijke inleiding," aan bet begin van
afd. XIII voorkomende, blijkclus bl. 2o4.
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van eenen bedaarden en koeleren Ernst, als van Karel, zijnen broeder, meer levendig van inborst , en hierom ruim zoo
veel voor verleiding vatbaar. Ook is er bovendien op meer
dan ééne plaats melding wegens. verfdril van beroep en flanden, zoo wel als daartoe vereischten aanleg.
Voorts gelust het ons , bij de bewerking van het Pluk , dat
wij beoordeelen, nog een weinig f}il te ftaan. Want, hoewel
de Schrijver, door leerzaam onderhoud en gepaste wisfeling
van gefprekkeu , brieven, verhalen en Leerredenen , op nieuw
geene geringe aanfpraak heeft op onzen welverdienden lof,
vordert toch de onzijdigheid, dat wij aan onze lezers mededeelen, wat ons minder of niet volkomen behaagd heeft
in den Ernst en Karel.
Wij brengen daartoe de afdeeling (No. VI) over de Tamer.
u'aandheid. Niet dat wij her Pluk zelve eenigzins afkeuren ;
niet dat wij het ware en leerzame miskennen der uitgewerkte
fchets van verfchillende karakters op de Iloogefchool , die,
de een in dezen, een ander in genen zin, aan gezegde euvel
mank gaan : echter inedsinuilden wij te meermalen onder het
lezen van dien brief der nieuwe aankomelingen op de Aka.
demie, gefchreven aan hunnen vader; en, fchoon deze hun nen trots , die zich door fpotternij en hekeltaal verried , zij delii:gs opmerkt , oncveinzen wij evenwel onze teleurflelling
niet , die minder lof en duidelijker berisping in het antwoord
van den Eerw. Culdesnond aan zijne zonen verwacht hadden.
Ja beter zouden wij keuren , zoo de jongelingen het opf}el ,
als het werk van eenen ouderen en meer ervarener Akademievriend, naar huis, ter beoordeeling van hunnen vader, hadden opgezonden, en ten meesten niet een enkel woord doen
vergezeld gaan. Nog, gelijk er in de Elize een klein getal
Leerredenen voorkomt, ontmoeten wij ook weinige in den
Ernst en Karel, laat het zijn om verfcheidenheid te brengen
in de voordragt der lesten, hier medegedeeld, en tevens om
de belangftelling in den Bijbel en de openbare Godsdienstoe.
fening door dit middel te verhoogen of aan te moedigen bij
onze vaderlandfche jeugd. Intusfchen, hoezeer wij 's Mans
oogmerk prijzen, de waarde der hier geplaatlle (lukken, op
zichzelve befchouwd, geenszins betwisten, ja ook aan het
prediken van Vader Culderond voor de Meisjes, en feeds bij
gewigtige aangelegenheden , onze goedkeuring niet weigerden, minder geviel liet ons, in dit boek voor Jongelingen een
drietal Leerredenen aan te treffen, over Matt. IV: I—I t.
Le-
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Levit. IX: t4, en Rom. XIV: 14a. Trouwens de Heer
die te dezen -andermaal een vreemd pad en ongebaan.
den weg infloeg , fchijnt zelf, naar luid van het Voorberigt,
eenigzins „ bezorgd te zijn over het doelmatige en prijsfelijke" van dit gedeelte des werks. Wij willen er hierom
dan ook niet meer van zeggen; maar, in gevalle, gelijk wij
wenfchen , een herdruk noodig worden mogt , zouden wij
ons met de eerie Leerrede liefst vergenoegen, en het in den
Eerw. Guldeznoad niet afkeuren, zoo hij het zedelijke, dat
voorkomt in de twee laatften, bij wege van uittrekfel uit
dezen , of wel in den vorm eener Redevoering voor eenigen
vriendenkring omgewerkt, aan zijne kweekelingen voorlas.
Dan , het wordt tijd , dat wij ons verflag bef uiten met on.
zen opregten dank en gelukwensch aan den Schrijver, die
nu zijne taak volbragt, en voor de opvoeding der vaderland.
fche jeugd van beide gellachten bij uitnemendheid zich be.
naartligd heeft. Wij hopen, dat het nut van zijn gefcbrift
van tijd tot tijd moge uitkomen door het Itreelend getuigenis
en de fprekende ondervinding van menig gezin, dat zijne les.
fen waardeert en behartigt.
S W A R T,

Feestviering, ter gelegenheid van het vijf- en dertig jarig
heflaan der Utrechtfche flfdeeling van de 1llaatfchappij :
Tot Nut van 't Algemeen, befluurd door ADAM S I MO N S ,
te Utrecht, in de Luther fiche Kerk , 12 Dec. 1822. Te
1Lnflerdam , bij J. van der Hey en Zoon. 1823. In gr. 8vo.
43 Bl. f i - 4-:
De voorname inhoud dezer Feestviering is een Leerdicht,
het Iluisfelijk Leven , in drie zangen ; befchouwende de eer
zijn' aanleg en opvoeding, die hein item.-f}ednmschi
leven; gewagende de tweede van
het
huisfelijk
voor
men
den gouden tijd, en verheffende den fiaat van een gelukkig
gezin; daar de derde den invloed vermeldt, dien het huisfelijk leven heeft op het geluk der maatfchappil. Eed fchoon
vers , waarvan het niet te verwonderen is , dat de feestelingen er door opgetogen waren. Immers , welke aanvallige
denkbeelden vielen hier te ontwikkelen, welke liefelijke fchil.
derijen uit het rijk der ervarenis en der verbeelding te pas te
brengen ! De begaafde Zanger heeft het vooral aan deze laat
niet doen ontbreken , en vele zijn bij de bewerking-ie
voortreffelijk uitgevallen.
Her
-
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Het zal welligt bij den eersten opllag van het oog reeds
Benige verwondering baren, dat een gedicht van niet langer
adem, dan tot eene gewone fpreekbeurt gevorderd wordt, in
drie afzonderlijke Rukken is verdeeld. Dit toch verpligt den
Auteur tot eene regelmatigheid , welke velen zullen oordeelen , aan de vrije uitftorcing van het dichterlijk gevoel , of wel
der geheele dichterlijke fthepping, te moeten fchaden. Wij
voegen er bij , dat er in het geheele fluk eene zekere nuchterheid heerscht, die het fomtijds meer nanar een zamenftel
van bedaard overleg en planmatige fchikking, dan naar zulk
een' ftroom van gedachten, als wij daar even vermeldden,
doet gelijken. Doch het zij verre van ons, dit onbepaald yf
te keuren. Het ware genie zelve werkt regelmatig; bij meerdere zwakte van hetzelve mag en moet de kunst daaraan
vrijelijk te hulp komen , fchoon zij , zoo veel mogelijk,
verborgen moet blijven. Stukken, die meer naar een' droom
dan naar iets anders gelijken , nu dit dan dat tooneel, nu deze dan gene befchouwing, zonder algemeen verband en leid draad, voor onzen geest brengende, misfchien wel naar het
voorfchrift van invallende rijmwoorden en flatig rollende dichtregels , veen nooit bijzonder in onzen finaak.
Treffend is de befchrij ving van 's menfehen wezen , wording en kweeking, in den eerllen; wel van pas en fchoc,rt
ontwikkeld is de vraag in den tweeden zang, of dan de
mensch alleen, van alle levenden, niet tot vreugde gefch ipen is, welhaast overgebragt op en beantwoord door eene
fchets van het huisfelijk leven. Minder voldeed ons wel de
ingevlochtene fchilderij van het Aartsvaderlijke leven', omdat
dit, eenigzins eene gemeenplaats geworden, keurige behandeling vordert, om te voldoen, en wij meenen, deze hier
niet zoo zeer aan te rreffen. Maar met veel genoegen lazen
wij verder , wat na dezen overgang volgt, vooral ook het
bevallig gefchilderd tafereel der nijvere bijen, het beeld van
onderlinge, eensgezinde vlijt. De derde zang is gewis de
minfle niet. Met genoegen moet elk hier DE GROOT en
zijne Gade op Loeveflein aantreffen. Gepast vooral is de te•
genflelling in een verdeeld huisgezin. Niet minder wel ter
fnede en allerfchoonst geteekend is daarna het overdadige,
waaraan evenzeer regie huisfelijkh"eid en huisfelijk geluk ontbreken. En wat kon een fchooner flot aan de hand geven,
aanfporende om in een en ander de voetflappen der vaderen te
drukken ?
Ge-
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Gelijk wij voorts ook in den versbouw ,de disti c' , en vele
dier kleine bijzonderheden, welke men niet alle kan noemen,
veel gepasts en uitnemends hebben gevonden , zoo troWen
wij , daarentegen , ook menigmaal iets aan , dat minder aan
den eisch fcheen te voldoen. Elk heeft zekerlijk zijne eigene wijze van (preken , ja , zoo het fchijnt , ook van hooren
en gevoelen; wat voor den eenera wèl luidt, doet zulks
voor den ander' niet altijd. Inzonderheid wanneer er iets
toegegeven moet worden, gelijk bij gebonden fliji toch dikwijls plaats heeft, zal de een ligt dezen, die een' anderen
weg infiaan. Maar het is ten miníle goed, het den Dichter
te zeggen, wanneer wij zoo iets opmerken. En dan behaagt
het ons niet, wanneer de gewone, IIolIandfche conftructie zoo
dikwijls, nutteloos , veranderd , en op de wijze der Engelfchen of der nog ítamelende kinderen gevormd wordt. Bij
voorbeeld: Verbeelding, toe verkracht, die geeft gedaante en
leven. — Toen ... dir Godheid werd een lans eerbiedig opgedragen. En geviel ons wijders ook menige andere omzetting
of gebruik van woorden niet , als nu eens aan de duidelijk
waren zin, dan weer aan de welluidendheid-heidofn
fchadende. — Dat de mensch, bij uitfluiting of tegenfielling
met andere ftofbewoners , hier zoon der aarde wordt genoemd,
rust weltigt op den hamnaam A D A D4, den Dichter met regc
aan het hart liggende. — In den regel : Natuur fnaolt beider
beeld van man en vrouw ineen, misten waarfcbijnlijk een
paar fcbeidteekens.
Hier leert de jongeling,
Hoe distels zijn zijn deel, die niet den akker ploegt ,
Het misdrijf hem vervolgt , >s'icn zijn ge:reten wroegt,
En , in den jongflen rood, wat hij bedreef beneden
Beflisfen zal omhoog, of hij 711179 binnen treden.
zijn regels, die ons toefchijnen , zoo wel duidelijker als wel
gezet te kunnen zijn geweest. -- Of her woord-luidenr
temen in deftigen fijl voege , daar gelaten; Verwonderlijke
kracht van twee vcreénde mrigten! Waarom niet liever....
magt van welvereende krachten? -- Die kracht verheft hen
nooit, die niet elkander kennen. „ Die fchaars elkander kentren;' klonk , dunkt ons , veel beter. — Genoeg , om te
doen zien, wat wij bedoelen. Schijnt het iemand bloote vit nonKnLSCu. 1823. INO. 14.
teTt
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terij toe, die cite vrijelijk het ftuk te hooger , omdat wij
geene andere, dan dergelijke feilen, fchoon wel meer in aan
mogelijk ook nog wat belangrijker, (want wie houdt-tel,n
alles in zijn geheugen vast?) wezen aan te wijzen.
Ziehier Benige dalen:
Is 't wonder , als daarna me@r op zijn [des kinds] hart vermag
De moederlijke raad, dan 't vaderlijk gezag?
Is 't wonder, zoo zich 'c kind , fchoon beider hartenader,
Als bo.;d het nod Natuur, voelt aan zijn moeder nader?
Ee menschiijkheid verbleekt, en wendt hare ooges af,
Als Nero haar vermoordt, die hem het leven gaf! --

Befchoaw 't vernoegd gezin, door nijverheid gedreven,
Net geeft zich brood en eere en keur de vreugd van'tleven.
Door één belang bezield , is 't , in zijn' aard , gelijk
Aan geen gemeenebest , maar vreedzaam koningrijk.
Geen willekeur gebiedt, maar orde en wijze wetten
Verbinden onderling, op allen naauw te letten.
Geen wangunst moeit den daar, noch •Iastig huiskrakeel,
Daar elk aan and'ren gunt van zijn befcheiden deel.
1-be is 't 'er drang en druk, naar 't kracht en Rand geheugen,
Om awn den kleinen daal de fchatting op te brengen !
Zoo gaan de bijen uit , bij zomerzonnefcbijn ,
En voeren honig aan van tijm en majolijn.
Hoor, hoor dat lustig volk, hoe gonzen zij en tieren,
Die (nellen door de lucht en heen en weder zwieren I
Zij helpen trouw elitair , geen druppel gaat te leur,
Ea heel de landtreek riekt van zoeten balfemgeur.
I-Iaar uijverheíd volhardt, in 't lijmen van de raten,
Die kostb'ren voorraad flort en bergt in digre vaten,
Eer de arme winter komt, als 't vlijtige gezin
Zich kotumerioós verzorgt van 't eerelijk gewin.
Getuig het, Loeveflein! toen de oude Plok moest fneven,
War I-Tuig de Groot vertroostte , in 't huisfelijke leven ! —
Getuig , zoo 't u nog heugt , wrar Hollands liev'ling zat,
]aar hij , net gade en kroost, tot God oen uitkomst bad. -Of hangt de Inlet u .aan, ten dienst der dwingelanden,
Gelijk n,elaatschheid kleeft aan uwe grijze wanden?
En lastert gij met hen, wier onverzoenb're haat,
Wat vrijheid eert , verdoemt en waarheid tegeeftaat ?
Tot
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Tot een leerzaam belluit ila hier nog het volgende

:

Ook zoo vergaat zijn huis, die, trotsch op zijn vermogen,
Geen magtiger erkent, geen hooger wil gedoogen,
Die, boven Iaat en rang, door ijd'len waan gellreeld ,
Zijn' tijd , zijn goed , zijne eer, zijn rust zich zelv' ontileelt.
Ach ! zie zijn' overdaad, in grootsch verflerde zalen,
Wier manden met de verw van Dou en Rembrand pralen.
De nacht viert vrolijk feest, met fehaterend gelach,
Het fchitterend kristal geeft hier den vollen dag,
Het bootst den gordel na van Iris rijke kleuren ,
En 't edelfle metaal fpreidt lieflijke ambergeuren.
Eene onafzienb're rij , die zich in wellust baadt,
Zit aan den blijden disch , in prachtig feestgewaad.
De fprakelooze hoef van knechten en van flaven
Ziet elk naar oog en mond , om de eer van 't huis te (taven
Zij zweven heen en weer , en, als door tooverkracht,
Wordt , wat elk jaartij geeft , de gasten aangebragt.
De beker bruist van heil , dat heel 't gezin bejegent ,
En 't vorfelijk paleis is of 't er flofgoud regent!
I\laar wangtwist woelt in 't hart, met heimelijk verdriet,
Daar de ander, meer gevleid, ook hooger eer geniet. —
't Is dubbel feest, in 't huis; — ontrouwe hurelingen
Zijn lustig bij elkaar, en dartelen en fpringen,
En deden in de vreugde en tasten in het goed,
Vergastende de buurt op mild n overvloed. —
De weelde ziet geen-kwaad; zij fust de bange zorgen,
De slaapzaal houdt ze fchuil; zij wachten for den morgen,
Als lijf en ziel gekweld van foltering en pijn,
Op nieuw bedwelming zoekt, om zonder angst te zijn! —
,

..

.

Aan het floc volgen eenige keurige dichtregelen bij het uitdeden van eereprijzen aan menschllevenden ; gelijk eene gepaste aanfpraak in proza , ter opening van het feest, vooraf.
gaat. Ook geeft ons 3 1 M o N S , in een bijvoegfel , nog eene
fchoone dichterlijke navolging. Bloeije hij nog lang voor
het bloeijend Utrecht, hare Akademie , en Departement Tot
Nut van 't

4/gemeen!
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De Fesaicifclze Prouwan. Treur feel, gaar E U R 1 r z n E s, door
p. CAMPER. Te Zutphen, bij H. C. A. Thieme. :823.
In gr. 8vo.f3 t2-.
-
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e Heer P. c A M r E s , Conrector te Zutphen, heeft zich
reeds bekend gemaakt door het uitgeven van eenige werkjes.
Dat hij vlijtig blijft voortfiuderen , en de uren , die hein
van zijne ambtsbezigheden overfchieten, aan de beoefening
der fraaije letteren toewijdt, getuigen ook deze Fenicifchc
y•auwen. De Opdragt van het Treurfpel is aan Vriesland,
des Schrijvers geboortegrond , alwaar hij dit werk bijna vol
heeft, waarover de Dichter onder anderen dus zingt: -toid
Dit werk , u thans geboon, werd iflede in u begonnen,
Werd mede in u bijna volbragt.
ten andre grond ziet ja 1 die treurtake afgefponnen,
Maar ook de digte vacht
Van 't lam , eens aan den Rhijn geteeld , fchoon afgefchoren,
Waar Seines waterkruik de Lodewijken eert ,
Wordt nimmer vreemde wol ,maar blijft den Rhijn behooren,
Wijl 's Gaulers oog daarin heeds Neêrlands gaaf waardeert.
Zoo ga liet ook dit werkje, enz.
Dat deze en dergelijke versjes , in de Inleiding en Aan.
teekeningen van dit werk te vinden , niet veel beteeke.
tien, behoeft , dunkt ons, geen betoog. De Inleiding tot
het Treurfpel is zevenenveertig bladzijden lang, om den ongeleerden , zegt de Schrijver , de moeite te hefparen van, tot
oplosfing van het werk of van fommige gedeelten daarvan ,
nmythologifcile woordenboeken of andere Schrijvers op te
haan. Dit ftuk is dus zeer uitgebreid, en voor ongeleerden hier
en daar een beetje al te geleerd. Misfchien had de Schrijver zijnen lezer veel grooter dienst gedaan , door onder den
tekst oenige ophelderingen van de eigennamen te geven, in
zoo verre tot goed verband van het Treurfpel noodig was.
Voor 't overige komt aan deze Inleiding de lof toe van groote naauwkeurigheid , en enen zoude onbillijk zijn , indien
bij veel gewaagds , het goede over het hoofd zag. Ten
nanzien van de Vertaling der Plaoenisfae berigt ons de Schrijver , dat dezelve geene vrucht is van jeugdige overijling,
cons te dichten , maar dat hij er gedurende meer dan zeVeil
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ven jaren al zijne fnipperuren aan befïeed heeft. En dit heb beu wij ook kunnen merken. Want, als wij den doorgaans
deftigen Tragifchen toon, zoetvloeijendheid der verzen, en
getrouwheid aan het oorfpronkelijke befchouwen, bezit deze
Vertaling, naar ons inzien , vele verdienften. De Aanteekenin gen, eindelijk, in welke c A at P E R hier en daar reken
zijne vertaling geeft, eenige plaatfen van E u R I--fchapvn
P I DES toelicht en zoekt te verbeteren, ook door medege.
deelde gistingen van den Hoogleeraar WA S SEN BE R G 11,
toonen, dat hij K v R I P t D e s ook in de grondtaal vertiaat.
Over een en ander hadden wij eenige bedenkingen, gedoogde
het de aard van dit Maandfchrift. BI& 131 , reg. 3 van ond. ,
zal aan eene drukfout laborereirt anders wordt de versmaat
gefchonden. Wij wenfchen den Heere CA na P E it van harte toe, dat Curatoren der Latijnfche Scholen in Vriesland,
bij vacature eener Re ctorsplaats , her oog op hem mogen
!laan. Hij heeft deze eer, al ware liet alleen door dit Treur.
fpel, wel verdiend.

Chronologifche Tabellen over alle vier LYerelddeelen van het
begin der Cefchiedenis tot op de nieuwfile tijden, benevens de noodzakelijkfle Stamlijsten, om te dienen tot een'
grond/lag bij het Gefchiedkundig Onderwijs. Door Dr. F. P.
R I C K L E F S , Rector der Latijnfche School te Oldenburg.
Uit het Hoogduitsch vertaald door W . L. H. K í S T E R H E N`
It F. Taalmeester der Hoogefchool en Onderwijzer te Groningen. Te Groningen, bij W. van koekeren. In 4to. 6o
Bl. f I-Io.:
Tijdrekenkundige Tafelen zijn den beoefen-ar der Gefchie•
denis, zoo niet eene volftrekt onmisbare behoefte, dan toch
een zeer nuttig hulpmiddel ter tegemoetkoming van het geheugen. Men kent de Tafelen van P R IE S T LEY en lateren ,
die naar o A T TE it E R van H U B L E R, vooral de voortreffelijke van up, E n ow, die ook de Letterkundige Gefchiedenis
omvatten , den lateren Atlas historique de LA SAGE (L A $
CA sits) , zijnde beredeneerde Chronologifche Tafelen op
eene grootere fehaal , enz. Het voor ons liggende werkje
maakt zulke groote aanfpraken niet. Het is eene e:uvoudige
korte aauIlipping der merkwaardigfle gebeurtei.lsfen, naar de
h^rf J
Tt3
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hoofdvolken tijdrekenkundig in kolommen gerangfchikt, doch
bij groote beknoptheid nogtans tamelijlc volledig, en dus tot
fchoolgebruik zeer gefchikt. Gelijk ieder Schrijver van Tabellen bijna zijne eigene verdeeling volgt, zoo heeft ook de
Heer R I c K LE F s de zijne ; hij volgt grootendeels B R ED OW
in de oude Gefchiedenis, die hij nogtans bij de ilnidde1eeuwen verlaat. Somtijds gaat hij ook wel gewigtiger perfonen
en gebeurtenisfen voorbij , om zich aan zulle te hechten ,
die, onzes bedunkens, veel minder epoque maken. Bij voor beeld , de veroveringen van A L E X A N D E R den Groeten, die
van zelve een tijdperk uitmaken, worden voorbijgegaan, en
men bepaalt zich tot den flag >' bij Ipfus, die, wel is waar, de
drie Rijken van Egypte, Syrië en Macedonië ftichtte, doch
met dat alles Hechts eene der talrijke omwentelingen was na
den dood van ALEXANDER, den waren grondlegger der
Grieksch - Macedonifche aera. Volgens dat zelfde grondbeginfel eindigt de Schrijver het tweede tijdvak der nieuwere Gefchiedenis niet met KAR E L den Groeten, den (lichter
der Frankifc.he Monarc'nij , maar met liet verdrag van Verdun
in 843, hetwelk uit de puinhoopen dier Monarchij den grond
leide tot de Rijken van Italië, I3ousgondic', Lotharingen ,
Frankrijk en Duitsc,hland, en hetwelk fpoedig door verfcheidene andere verdragen weder te niet gedaan werd , zoodat
men geenszins kan zeggen, dat de hedendaagfche Staten van
Europa hunnen oorfprong van hetzelve onricenen. Voor liet
overige loopeis de tijdperken : I. Iwan het begin des mensendoes tot den watervloed van Noach. (De verhalen van in ozES worden, gelijk die der andere aloude voloen, in ver
gehulde overleveringen en vermoedens genoemd, die-dichtng
zich echter door eenvoudigheid en waardigheid onderfcheiden ,
naar aan de Hebreeuwfcihe tijdrekening wordt niet gehecht.)
II. Tot e 'it v s. III. Tot den flag bij Ipfns. IV. Tot dien van
Actium. V. Tot de vernieling van het Westerfche„Keizerrijk.
Nieuwe Gefchiedenis: I. Tot aan het verdrag an Verdun.
If. Tot het einde der Kruistogten (1291.) III. Tot den dood
van FERDINAND den Katholijken (liet begin der Hervorming.) IV. Tot aan den Westfaalfchen vrede. V. Tot de ontbinding des Duitfchen Rijks (í8c6.) VI. Tot het TYeener
Congres. VII. Nieuwfte gebeurtenisfen. — Voor elk tijdvak
(laat een zeer kort overzigt van hetzelve, en achter hetzelve
Stamtafelen der oude Gri<e.kfche, Perzifche,Macedonifche Koningen, de Seleuciden, de Ptolerneërs, de drfaciden, van het
ge-
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gedacht van A U G U S T U S, de FraZkifch e Koningen (MIMeroveérs en Karolingers), de Sakfifche en Frankifc,'/P, Koningen
van Duitsc/iand, eenige Capetingers en Plaratagenets, tot opheldering van derzelver onderlinge verwantfchap , en de laat fie Koningen van Portugal. Men heeft , door een' zeer beknopten druk , plaats gewonnen , om ook de voor•naarmmfte
Dichters, Geleerden en Schrijvers te noemen. :Thar de Ver
wij onder eten, dat bij de vermelding der Neder-taler,di
wel Benige onzer geletterden bij den tekst zal heb -lande
gevoegd , (daar toch de Duitfchers onzen H 0 0 F T -ben
V O N D E L, CA T S en P O O T niet kennen) had ook hier de
ui silellingen , waaraan zich vreemden ten aanzien onzer letterkundige gefchiedenis maar al te dikwerf fchuldig maken,
wel mogen verbeteren. Zoo vinden wij op het tijdvak i5i61600 WESENEECK, D.(Z.) JANSEN, HOOGERBEETSIg
J. DOUSA en Zoon. Wie is die wESENBECK? En hon
wonderlijk (laat , de eerlijke martelaar van Staat , II o o GE aB E L T S , hier tusfchen den uitvinder der telestropen en delg
dichterlijken held , die wel twintig jaren vóór hem bloeiden'
In het volgende tijdvak (1600 -1648). vinden wij eenent
-

coDDAEUS sALmAs,u,svermeld. DitzalWCiCOD,DAEUS,
S A L M A SIUS neoeten zijn; en moeten wij dan onder c o. D.
D A E u s aan de Gebroeders VAN DER It ODD S, of aan den
Velurvfc,4ern Dichter G 0 D D A E U s (die echter niet veel naanus
gemaakt heeft) denken? I3 E L M E R S (laat onder de Dichters
Vóór VAN HAREN DE KRUYFP vóórwAGENAAR,It.J
SCHIMMELPENNINCK wordt Grootpenfonaris genoemd,
eene vertaling der vertaling van het F,•anJc'ze Grand - Penjon.
naireJ — Voor 't overige is hetgeen wij nagezien hebben
ons vrij naauwkeurig voorgekomen. Ook de overige wereld.
deden worden niet vergeten , zelfs China niet federt de oud ne tijden; maar fomtijds dringt de Schrijver, om plaats te
winnen, de verstverwijderde Natiën van één werelddeel bij
elkander. B. v. Tweede tijdvak der nieuwere Gefchiedens,
I Ioo+í2o0 (h!. 34.) „ Johanniten en Tempeliers in .ternzalerh. — Njudfcheu in Noord-Sorg in Zuid-China. — Kara
„ Kitajers in Kaschgar. --- Itabeken in Syrië. -- Kubo in
„ Japan. — Joritomo. — Cyprus aan Feit (Guy) van Lufg,, nan." Men ziet , hoe weinig deze gebeurtenisfen onderling
zalnenhangen. Doch , wij hebben het reeds gezegd : Benige
feilen niet medegerekend, die ligt te verhelpen zijn, kan
dit boek, 't welk in een klein beltek vele zaken bevat, voor
be onderwijs zeer nuttig gemaakt worden.
-
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Historia Graecorum et Romanorum Literaria. In ufum SchoIarum ConCinnavit H E N R I C US WE Y T I N G H, Phil. Theor.
Mag. et Lit. Hum. Doctor, Cymnafsi Campen(is Rector.
Hagae Comitum, apud hiduam J. llliart et Socios. 1822.
VIII et 238 pagg, oct. maj. f a- x6-:
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ecenfent verwondert zich, dat hij nog in geen onzer
Maandwerken, welke tot hiertoe onder zijn oog gekomen
zijn, eenige aankondiging wegens dit, naar zijn oordeel,
voortreffelijk en nuttig boekje gevonden heeft. Van tijd tot
tijd heeft men, en met regt, loffelijke melding gemaakt van
andere, ten behoeve der letteroefenende jeugd, uitgegevene
gefchriften , zoo als van verbeterde Griekfche en Latijnfche
Grammatica's én andere fchoolboeken , fchoon het ons ook
aan zulken, welke reeds zeer voortreffelijk waren , en waar
eeuwen lang, Geleerden van den eerf}en rang,-dor,twe
ten aanzien der talen, onder ons, gevormd zijn geworden,
niet ontbrak; en van dit boekje, hetwelk geene dorre kennis van talen, maar uitgebreide kennis van wetenfchappen,
boeken en fehrijvers moet bevorderen, en niet voor zulken,
die zich misfchien met liet onderwijs op de lagere fcholen alleen
zullen vergenoegen, maar voor hen, die naar iets hoogers
Eireven, en tot het verkrijgen van grondige geleerdheid wenfchen opgeleid te worden, gefchreven is, is een diep liilzwijgen ; fehoon het, als Compendium befchouwd , eenig in
zijne foort, en , voor jonge lieden , eene vervulling van wezenlijke behoefte is. Misfchien heeft men dit flilzwijgen
daaraan te wijten ,dat men, van vege de uitgevers, verzuimd
heeft , het werkje aan de Redactie der Maandwerken te zen
hetwelk inderdaad een , voor hen en het vertier zoo-den,
wel, als voor het Publiek, dat alzoo weinig kennis van de
uitgave bekomen heeft, fchadelijk verzuim zijn zou, en het
doel der uitgave zelve, om algemeen nut te ftichten , waartoe het boekje , dat eene bijzondere onderfcheiding verdient,
zoo uitmuntend gefchikt is , moest tegenwerken. Doch wel ligt zijn er andere redenen, waarom tot hiertoe van hetzelve
niet is gewaagd. Zonder daarnaar te gisfen , willen wij er
thans liever verflag van doen , fchoon het ook bij de Redactie der Letteroefeningen, zoo veel wij weten , niet ontvangen is , omdat wij meenen daardoor aan liet Publiek een'
wezenlijken dienst te doen.
Een
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Een voortre felijk en nuttig boekje hebben wij het ge
dat is het : want, fchoon wij uitgebreide en met-noemd,
regt geroemde werken van voorname mannen bezitten , welke
de ftof, hier voorhanden, in het breede behandeld hebben,
Nn cuivis horn ini contingit entire Gorinthum. De gemelde
werken zijn niet allen dag, noch voor elk, verkrijgbaar,
en eene eerstbeginnende jeugd kan zich niet altijd en terfond
zulke kostbare en aanzienlijke werken, wier volumen haar
daarenboven zou affchrikken om ze te doorbladeren, aanfchaf.
fen. En dan nog zijn die werken niet zoo vol van voor
haar nuttige onderrigtingen en aanwijzingen als het tegen
behalve dat zij, als vóór reeds vele jaren gefchre--wordige,
ven, haar an den arbeid van latere Geleerden, en van de
voortbrengfelen der perfe , federt meer dan éénen leeftijd ,
waarvan men hier een hoogst belangrijk berigt vindt, onkundig laten. Neen , onze jeugd behoeft, en is veel beter gediend met, een kort en onomfiagtig overzigt , zoo als haar
hier, en , zoo veel wij weten, nergens elders zoo goed , gegeven wordt. Opdat men nu, meer bijzonder, zie, wat zij
hier ontvangt, wete men, dat hier, in eene zeer geleidelijke
orde, van de geheele Griekfche en Romeinfche Letterkunde keurig en volledig verflag gedaan wordt; volgende de
Heer W E VT r N G Ir daarin den rang , waarin hij de oude
Schrijvers zelven geplaatst heeft. — Na Bene korte Inleiding
over het nut der Letterkundige Gefchiedenis , verdeelt zich
zijn boekje in drie Hoofddeelen. Het eer/je behandelt de
Griekfche Schrijvers, en i. de Dichters, a. de Redenaars,
^. de Gefchiedfchrijvers en Aardrijkskundigen, 4. de Wijs'.
geerigen en Wiskundigen, waarachter ook gevoegd zijn de
Geneeskundigen en Regtsgeleerden , en g, de Letterkundigen,
de Woordenboekfchrijvers, enz. In het tweede Hoofddeel
wordt berigt gegeven wegens de Romeinfche Schrijvers, eersc
van die uit de zoogenoemde gouder, dan van die uit de zilveren, vervolgens van die uit de koperen, en eindelijk van
die uit de laatffe eeuwen. De derde Afdeeling behelst laat
aanwijzing van de boeken, waarvan men zich, tot op--íleijk
heldering der oude Schrijveren, bedienen kan. Deze worden, van de Griekfche en Latijnfche Schrijvers elk afzonderlijk, in het breede opgegeven, en daarachter volgt Bene
uitmuntende lijst van de voornaamile uitgaven der oude Schrijveren, naar het 11ipha'ctlz hunner namen gerangfchikt, en
welke zoo wel de oudste of eertic , (de zoogenoemde Eelitiaf
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barzes principes) en de laatfie of nieuwfte uitgaven , als die,
welke bet naeest datgeen bevatten, wat tot het wel verftaan
der Schrijvers dieuIlig is , vermeldt. Achteraan is eindelijk
Bene groote uitliaande, keurig gedrukte, Kaart, of tijdreken
Tafel, naar het model der Biographifi•he Kaart vast-kundige
PR z E ST LE Y, gevoegd , in welke men , met een opdag van
het oog, zien kan, in welken tijd, en hoe kort of lang na
elkander, de Schrijvers, die hier weder , als Dichters, Rede eaars enz., in onderfcheidene vakken voorkomen, geleefd
hebben.
Uit dit verflag kan men nu duidelijk genoeg opmaken ,
van hoe uitgebreiden dienst dit werkje zijn kan, om de
jeugd, die tot beoefening der geleerdheid wordt opgeleid,
van jongs af, in alles, wat tot de Griekfche en Latijnfche
Letterkunde behoort, in te wijden , waaraan zij anders niet
zoo gereed kennis zou kunnen verkrijgen. Wij. achten derhalve, dat de Heer tv E Y TI N G lI , die voor het overige een'
zeer goeden, en naar den aard. van zijn onderwerp regt gewijzigden, korten en klaren Latijnfchen flijl fchrijft, deze
jeugd ongemeen aan zich verpligt heeft, en wij hopen door
deze onze aankondiging iets te zullen hebben bijgedragen tot,
de aigemeener kennis en verfpreiding van een gefchrift, hetwelk wij in zeer velen handen wenfchen , en zelfs..bejaarden
Geleertlen , tot kort overzigt en aanwijzing , nuttig zijn kan.
Nog moeten wij niet verzuimén te berigten , dat de Heer
WE YT I N Gil , niet vergenoegd met enkel de Schrijvers , in
elk vak der Letterkunde, te leeren kennen, ook meestal zijn
oordeel over elk derzelven meldt , omtrent de voornaamften
zelfs met eenige uitgebreidheid; dat men doorgaans in zijn
oordeel zeer wel kan berusten, en dat inzonderheid , (wat
geen der minfle verdienften van zijn boek is) hetgeen hij
wegens de oude wijsbegeerte gefchreven heeft, eene zeer
goede handleiding is tot de kennis der historia philofoplziae
Literaria.
Voor het overige: men krijgt hier , voor zijn geld, weinig papier en vele letters; want deze zijn, klein, digt gezet,
en echter zeer duidelijk. Her geheel heeft een zeer behagelijk voorkomen. — Aan de correctie komt algemeene lof toe.
Legerantur, cenfantur,, ante vonden wij op p. 93 , 1 35,
150, voor legerentur,, cenfentur en anti, en 1770 en 1748
op p. 195 en 596, voor 1470 en 1498. Andere misftelliti.
gen zijn ons niet voorgekomen. Wij teekenen ze op, opdat
zij,
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zij , bij een' herdruk, welken het boekje misfchien meer dan
eens hebben zal , althans verdient , verbeterd worden. Alsdan
mag ook , op p. 84, van de uitgebreidere Ilist. philof. van
B R U C It E R in quarto, waarvan de aangewezene kortere in
octavo ílechts het kortbegrip is,, wel gewaagd, en, op p.
169 , de lijst van Nederlandfche Dichters , welke met roem
de Latijnfche lier hanteerden, wel verbreed worden, waar
zien kan vi N It A íl4 PEN'S bekn. Ge/ch. der-omtren
Lett. en IVetenfchh. in de Nederll. Ilde D. bl. 265 -2 73•
Althans c. BARLAE,US, LAUR, VAN SANTEN en anderen
moesten niet zijn overgeílagen. Doch vooral wenschte Recenfent, dat, bij eerie nieuwe uitgave, ook, ten dieníte van
Godgeleerden, gewag gemaakt werd van de Griekfche Vertalingen van het Oude en de Schrijvers van het Nieuwe Testament en derzelver voornaamiie uitgaven: want waarlijk deze
behoorden ook , hier, gelijk de geleerde 1 o. ALB. F A B R Ic i v s ze daarom , in zijne Bibliotheca Graeca , mede heeft
opgenomen. En men mist ze hier te meer, omdat van eenige voorname . Griekfche en Latijnfche Kerkvaderen verflag
gedaan wordt. Werden hier dan ook de fiabfidiïa Lectionis
(immers de belangrijkfte) en eenig berigt wegens de ipocrypht utriusque Testasnenti bijgevoegd , zoo zou er niets te
verlangen zijn overgelaten, of het moest zijn een kort ver.
flag ook wegens den Hebreeuwfchen Bijbel. Klaar misfchien
is het van den Fleer w z Y TI v GB te veel gevergd, dat hij
zulk een bijvoegfel levere. Mogt dan een ander G=eleerde
zich daartoe opgewekt gevoelen' Lieten de omftandigheden
van Recenfeuc, in een ruim tweeënzeventigjarigen ouderdom,
het toe , hij zou er nog wel lust toe hebben; doch nu laat
hij het aan anderen over. Wie het wi moge volvoeren, kan
op veler lof en dank rekenen.

De Koning van gisteren. Blij/pel in één Bedrijf. J'•ij gevolgd
vaar het Iloogduitsch van s. S C U U T Z E. Te Groningen , bij
J. Oomkens. 1323. In kl. 8vo. 44 BI. f :-6-:
L'.en uafukje. Een paar losfe f}adenten fpelen op zeker Toonee voor Koning en Hertog ; maar merkende , dat hen hunne
fchuldeifchers op het ípoor zijn, kiezen zij , in hun tooneeigewaad , het hazepad. Op eerie landhoeve Rillen zij , door middel
van hunne vermomming, hunnen honger en dorst, en beloven
een
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een lief meisje eene landhoeve, waarop haar huwelijk wacht.
De wezenlijke- Koning komt nu juist op den aangang, doet
de belofte gehand , en belooft, ook voor de fludenten te zorgen. -- Wij houden dit iiukje met het hieronder flaande na
gelijke waarde ; doch zouden geen' onzer zwer--genova
vende Tooneeltroepen aanraden , hetzelve in eerre Akademieilad te vertoonen; de Studenten floten het zeker uit, en
Ipeelden ligt een rolletje mee, dat aan dit Blijfpel een geheel
ander einde gaf.

Over en weer. Blij /pel in één Bedrijf. Naar het Hoogdui tsclz
M S o N N L E I T H N ER . Te Groningen , bij J. Oom kees.
1822. In kl. 8vo. 48 Bl. f : -6
:

M

ede een najiukje, juist van geen groot belang , maar toch
milet onaardig. Een rijk weeuwtje wacht haren onbekenden
minnaar, en geeft zich, om hem uit te hoores en te beproeven, voor zijne zuster uit; dan, hij vat de kneep, en
zegt haar in vertrouwen, dat de voor hem beftewde bedrogen en hij reeds gehuwd is. Het flimme vrouwtje voelt al
Ipoedig zijn bedrog, houdt zich nu tevreden, en noemt den
man van hare keuze. Bij zijne fpijt en angst ontdekt zij hem
echter, dat ook dit bedrog is , en nu komt alles in orde.
Ook de knecht en het kameniertje worden, in haast, een
paar.

Pieter ; of de Gevolgen der Onkunde. Een leerzaam , vers^aakelijk en nuttig onderrigt voor hinderen. Uit het Hoogduitsch.
JW t Platen. Te 1n2flerdom , bij ten Brink en de Vries.
1822. In kl. 8. 189 BI. f t - 10 -:

L eerzaam , (want al het ongeluk van Pieter is onkunde)

trerxnctkelijk , (want Pieter begaat de dolfee ftreken , en komt
er altijd gekkelijk af) nuttig (want men beklaagt Pieter in

zijn hart , en gevoelt de volle waarde van opvoeding en onderwijs) wordt dit Kinderrarannetje niet regt genoemd. Zeker.
is alles wat overdreven ; maar dat hindert kinderen zoo niet ,
ert geeft hun meerdere vroiijkheid; en wat de eindelijke teregtbrenging van Pieter betreft, is die ook wel wat onwacerfcgeijnlijk ; maar „ zoo kon het toch," zal liet kind zeggen,
en ook was het aanwijzen van de gevolgen der onkunde Hechts
het doel. Goed, intusfchen , dat Pieter nog te regt komt ;
want, men voelt het, liet was waarlijk de fchuld van Pieter
niet, dat bij eens zoo dom en daardoor zoo ongelukkig
was. — Wij prijzen het boekje vooral jonge kinderen aan.

Bockbefch. No. XIII. zijn in eenige exemplaren twee druk
blijven flaan:
BI. 525. reg. 13. Raat eender, lees: een der.

— ;37. -- 3. v. o. lees :

-feiln

et t jus c,°iuf» viro cuida;n docto

BOEKBESCHOUWING
Bibel voor de 7eubd. Door j. u. VAN n n n PAL ara
XIfde Str^L:. Te Leyden, b ij D. du Mortier en Zoon.
IS2^_. I,1 á:'só Svo. 192 BI. f I-4-.

!`oor dit Plukje gaat, even als voor het i ide , een zeer
kort berigt, waarin reden wordt gegeven , waarom achtét
de gefchiedenis an Salomo de gefchiedenis van de fcheu^€
ring des rijks onder i.ehabeam gevoegd is. Nu is het
een natuurlijk aanhangfel op de gef'cl;i.edenis van het gez
bede rijk onder eenen. Koning. Men had het ook al
enne natuurlijke inleiding kunnen behandelen op de ge
fehiedeuis der twee afzonderlijke rijken. Dan , daar dë
Schrijver korter kon z jn .in de behandeling der geheel
gefchiedenis van Salomo , zou dit Rukje , zonder het ge
aan de voorgaande (lukjes minder gei-meldanhgf,
evenredigd geweest zijn.
Dit f'cukje , dan , gaat van het flot van Davids leven
tot op de fcheuring des rijks na den dood van Salomo.
Wij vonden liet zeer gepast, dat, eer Davids laatfle levensdagen en uiteinde behandeld werden, deze beroemde
Koning als Regent werd befchouwd , en een algemeen
overzigt gegeven van zijne verfchillende zeer merkwaafL
dige inrigtingen en befchikkingen. Dit gefchiedt dus in
de twee eerfile Hoofdflukken. Het eerfle derzelven gaat
over Davids belehikkingen omtrent het krijgswezen, en
in deszelfs opfchrift , zoo wel als bovenaan ieder der
bladzijden en in den bladwijzer, (laat I Sam. XXIII en
a Chron. XXVII, in plaats van 2 Sam. XXIII en i Chront
XI. — Onder het aandachtig lezen van het onderhavige
Rukje zijn ons over dat gedeelte de meeste aanmerkingen
voor den geest gekomen , waarvan wij eenige der voor
naaml{e kortelijk zullen opgeven.
Wat dan het opmerkelijk voorval betreft te vinddf
,
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Sate. XXLII: 14-17 en z Chron. XI: 16—ig , zoo als
het op bl. 3 wordt opgegeven : hier zien wij David voor
zijne gcboorteftad Bethlehem, welke door de Filistijnen
bezet was, met zijne heldhaftige manfchap gelegerd, en
zijne begeerte openbarende naar water uit een' put van
die flad. Dit nu wordt, niet onaanneemelijk , verklaard,
als geliet zich David alzoo , om de onverfchrokkenheid
zijner mani'chappen door een waagiluk op de proef te fl:elIen, en den gerneenen vijand, door de bewijzen hunner
onvcrwonnen dapperheid , fchrik en eerbied in te boe
echter, is liet eenvoudiger, om met-zetn.Misfch,
fonztnige Uitleggers te denken, dat David niet zoo zeer
zijne begeerte te kennen wilde geven om thans water uit
dien put te drinken, als wel om zijne geboorteplaats var.
de Filistijnen bevrijd te zien , zoodat hij , even als in zijne
vroege jeugd , weder vrij, en zoo dikwerf het heul gelustte, zijnen dorst met het water van dien geliefden put
kon lesfelien. Welige wensch door ziine makkers niet in
zijnen zin opgevat zijnde, kan men daaruit op de natuur
wijze verklaren , waarom David het water niet drin--lijkfte
ken wilde, hetwelk zij met levensgevaar hadden gaan
balen.
Veel minder, intusfchen , heeft ons bevallen de wijze,
waarop de Heer v A N n E R r A L ni terfiond daarop fpreekt
van eene foort van Ridderorde , of militaire orde van verdienften , niet Bene foort van Grootmeester aan het hoofd,
door David ingefteld. Duister is de vermelding eener eervolle onderfcheiding van Davids helden , _ Sam. XXIII en
i Chron. XI. Dan , liet vindingrijk vernuft van eenen v A N
D E R PAL m alleen kon er Bene Ridderorde van maken.
Er flaat niets van eene inilelling door David zelven vernield. Het is , naar alle waarfchijnlijkheid , niets anders ,
dan eene lofrijke opgave en onderlinge vergelijking der
voornaamíle ftoutmoedige krijgshelden van David, door
zijne tijdgenooten gemaakt en door de gewijde Schrijvers
geboekt. De Grootmeester dier Ridderorde heeft zijne aanflelling Hechts aan eene verkeerde lezing te danken; en
het is naeer dan waarfchijnlijk, dat z Sam. XXIII: 8 de
naam
2
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naara van eenen man (hat, die uit t Chron. XI: it moet ver
worden , zoodat , in plaats van het door v A N D E t.-betrd
P A L Dí tamelijk vrij vertaalde, die op den ecrefioel z<at,
Tachkemoni, hetgeen dan den Grootmeester der Ridder
zal moeten aanduiden, men behoore te lezen, fa--orde
fobcam , de zoon van Hachinoni. Zeer vernuftig is al hetgeen hier in den Bijbel voor de Jeugd en inde aanmerkin
gen op de nieuwe uithave des Bijbels wordt voorgedragen; maar het is al te nieuwerwetsch , en komt in gee.
nen deele met den aard der oude tijden en der Hebreers
overeen. Voor het overige vinden wij geene zwarigheid,
om eene lezing in de oudere boeken van Samuel uit de
jongere der Chroniken te verbeteren. Bij het opmaken
dezer laattien waren er nog bronnen voorhanden , die van
de boeken van Samuel en die der Koningen verfchilden,
en in het affchrijven van eigene namen zijn zeer dikwijls
fouten begaan.
Eindelijk komt het ons bedenkelijk voor , of de Krethi
en Pleihi wel vreemde krijgslieden waren. -Wij neigen
meer om te denken , dat David , die zoo veel hart voor
zijne natie had , en van zulk eene - edele en goedaardige
inborst was , zijne lijftrawanten liever uit zijn eisen volk ,
dan uit vreemdelingen zal genomen hebben; en v AN
DE R. PALM zelf f^hijnt er eenigzins aan getwijfeld te
hebben, volgens eene noot onderaan bl. to.
Offchoon wij nu in de opgeteekende bijzonderheden,
en in eenige weinige andere, niet niet den Heer v a „r
D E R P A L M inffemmen, hebben wij echter dit fluitje
niet niet minder genoegen gelezen dan de voorgaande, en
wij zouden veel meer te zeggen hebben, indien wij alle
die plaatfen konden aanvoeren , waarin wij hetzelve met
volkomene goedkeuring, ja met bewondering gelezen hebben. Zoo hebben wi"y b. v. met uitftekend welgevallen
gezien, hoe waardig David verdedigd en van alle fehijn van
wraakzucht gezuiverd wordt, daar hij, bij het naderen
van zijn einde , zijnen opvolger Salomo aanbeval, om toch
bijzondere acht te haan op Joab en op Simeï , die hij
Vv 2.
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beide in het leven gefpaard had , fchoon zij den dood aan
hem dubbel verdiend hadden , bl. 43 -4 8 •
Bijzonder heeft ons bevallen de geheele voordragt van
Salomo's gefchiedenis. Alles , daartoe betrekkelijk, is
keurig en in ecne gemakkelijke orde voorgedragen. Overheerlijk fchoon is de befchrijving van Jehova's verfchijning
aan Salomo in eenen droom, bl. 52 -54 , zoo wel als
van de inwijdingg des Tempels, bl. Io3-117, en van het
zoogenoemde eerl'ce regt van Salomo, bl. 66 -70. Over
het geheel genomen, heeft de kundige en bevallige Schrijver, in zijne korte befchrijving van Salomo's leven, ver
alsmede over zijn laakbaar gedrag-dicnft,rge
in zijnen ouderdom , veel meer bijgedragen tot het regie
verftand van dat alles , dan men uit vele en geleerde Commentrzriéns zou kunnen bijeenbrengen.
In het laatfte Hoofdfrul: , waarin de fcheuring des rijks
uit het ware oogpunt beschouwd en in een juist daglicht
geplaatst wordt, heeft op bi. 182 onze opmerking getrokken
eerie foort van politieke leering, bij gelegenheid van de
gegronde klagten over de lasten des volks : „ Dat er in
dit beklag ook veel overdrevens plaats had, is niet minder waarfchijnlijk; of men zou de taal eener misnoegde
en opgeruide menigte niet moeten kennen , en onnoozel
genoeg zijn , om voor goede munt aan te nemen , wat
neen met veel ophef op den voorgrond zet, als men (raat
naar verandering van zaked. Maar al was nu al liet mis
billijk geweest, en al had men van het drukkende-noeg
der lasten niet te breed opgegeven , was het dan verflandig , was liet eerlijk en deugdzaam , was het waarlijk volks
gehandeld, de opheffing dier bezwaren aldus te-lievnd
eifchen, en daarvoor burgerlijke verdeeldheid, fcheuring
en omwenteling te maken? Neen voorzeker! want zoo
kiest men , helaas ! het grootere kwaad voor liet geringere."
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Yerdcdiging van het Goede der Negentiende Ee'.w, tegen de Bezwaren van den Heer Cllr. i. D A C 0 S TA,
door N. G. VAN KAMPEN.
Die zonderling wezen wil, zoekt hechts 't geen hem ge
hij is in opfland tegen alle gezond verfland.
-lust;
S ALOMO.

Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 18a3. In gr.
8vo. Ili, 107 Bl. f i - 4-:

A

ls bij een' helderen hemel en frisfchen voor-den wind
zeilden wij daarheen, vol vrolijkheid en moed over de gemaakte vorderingen in kennis , ware beft having , en liefderijke beoordeeling der groote belangen van den mensch ;
toen eensklaps de kreet ontflond, dat wij geheel van dcn
koers af waren , en gevaar liepen , binnen kort op eene
of andere klip , ja op honderd tevens, te morfel geflooten te worden. Elk loopt verbaasd op het dek, en vraagt
den rustverftoorder naar de reden van zijnen angst; maar
deze blijft flechts uit al zijne niagt fchreeuwen en tieren
als een bezetene. Bezadigde lieden , die de vaart verflaan ,
lagchen welhaast*.om zijne dolzinnigheid , en mcenen , dat
men hem fechtsaan zijne magtelooze woede moet overlaten,
hem op zijn best ílechts een hartig woord over zijne oproerigheid toeduwende; maar anderen zijn zoo langmoedig niet, en de beweging, welke het inderdaad onder den
grooten hoop fchíjnt te maken, haalt eindelijk zelfs dezen
en genen der eerflen over om liet ijdele en befpottelijke
van alle bijzondere vrees als met den vinger aan te wijzen. Onder dezen behoort de Ileer VAN KAMPEN ,
door zijne fchriften algemeen onder ons bekend; een man
van uitgebreide kunde, van bijzondere gemeenzaamheid
vooral niet de Raat- en letterkundige gelchiedenis van het
nieuwere Europa en den tegenwoordigen tijd , van zoodanige onpartijdigheid, zucht tot waarheid en brandenden
ijver voor rent, deugd en Godsdienst , en tevens zoo
vlug, Ievendig er, krachtig in liet voeren gier peune, al:;
Vv .,
er
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er flechts weinigen gevonden worden. 1-11j, derhalve,
febijnt een der meest bevoegden. In dit oordeel zijn wij
door zijn boekje bevestigd; en, zonder iets te kort te
doen aan andere gefchriften, die, voor zoo veel wij ze
hennen, elk zijne verdienlle hebben , zullen wij ons dus
bepalen tot verflag van dit eenige. Wij doen dit te liever, omdat over het blaauwboekje, dat op zichzelve niets
beduidt, maar om de onderwerpen, om den hoogen toon
en andere bijkomende oorzaken ligt hier of daar nadeelig
zou kunnen werken, in ons- Mengelwerk reeds mede het
een en ander gezegd is , en nog verder gezegd zal worden. Receníiën zijn toch eigenlijk voor grondiger werken
beflemd; en waar zal nog de vloed ophouden, daar wij
reeds eene Toelichting van Vader B t L D x R D ij x en eene
uitbreiding (over de haccinatic) van Broeder C A h AD o s E zien aangekondigd? Ach! welligt de hemelfche
heirmagt, door onzen man voorfpeld, en als donder en
form opkomende, om... het vaartuig midden in zee te
brengen?. .. of om het te verbrijzelen , en de uitverko.
renen alleen gelukkig aan land te fungeren? Ja, waar
laatfile; en dus, lezer en vriend, floot het-fchijnlket
bootje niet af, dat goede Inenfchen u nog aanbieden! het
heet: oude, beproefde waarheid. Zoo heet het.... of
het zulks ook is, willen wij nu, als door vergelijking,
eens even gaan zien.
In een Iile H., 4lgemeene Bedenkingen , toont de Schrijver het onwaarfchijnlijke en onwaarachtige, dat aan deze
eeuw niets goeds zou zijn; voorts werpt hij zelf eenen
blik op de ongunstige zijde, die van meer kennis, dan
bij V A C 0 s T A , getuigt; maar toont aan , hoe geheel
anders, dan deze, de Heiland der wereld omtrent de Sadduceërs, Samaritanen en Tollenaars verkeerde, slechts
omtrent de hoogregtzinnige Pharizeërs geltreng en fomtijds fcherp uitvarende.
In het IIde H. , Godsdienst , wordt aangewezen , dat
D A C o s T A Godsdienst en Godgeleerdheid niet elkander
verwart, en tenen ijver voor bijzondere punten van de
laatfle terugwenscht, die fecIlts vruchtbaar was in haat
en
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en vervolging, bij de oudfte kerk onbekend, en thans,
Goddank ! ook weer door gematigdheid vervangen. Er
behoort al zeer veel toe , om over die ilukken niet grond
te oordeelen; en de ondervinding leert althans, dat er
uitmuntende Christenen waren, die aan geene Praedestinatie geloofden.
In het IIIde , Zedeljkheid , toont hij , dat V 0 L T A 1 R E
enz. niet tot onze eeuw behooren; dat liet verder aan
ook geen fleck houdt ; er bijvoegende, dat , om-gevord
het kwade, toch ook het goede niet moet voorbijgezien
worden — mindere onmatigheid en onordentelijkheid ,minder twist en beuzelarij in de kerk, meer zorg voor de
lagere Elanden en blijvende milddadigheid.
Bij IV, Verdraagzaamheid en Menfchel jkheid, geraakt
de Schrijver welhaast in vuur , doende zien, dat , helaas !
de verdraagzaamheid nog op verre na zoo algemeen niet
is , maar onze mede - Protestanten vooral van het tegen.
getlelde ginds en elders nog zeer veel te lijden hebben ,
en tevens vragende, of clan de vreedzame zamenwoning
van veríchillende aanhangen in ons land onverfchilligheid
omtrent wezenlijken Godsdienst heeft voortgebragt ? Bij de
menfchelijkheid vooral rijst die toon nog hooger , daar D A
c os T A den wreeden P 111 L i p s fchijntte willen verfchoonen, en de Spaanfche Cortes fchandelijk verguist, welke
V A N K A az n a N daarentegen als het bewijs aanvoert, dat
de Jakobijnfche ongeregeldheden geen noodzakelijk gevolgvan volksinvloed op de regering zijn. Vooral haat hij
ook 1111 bij den flavenhandel. Doch wij hadden wel gewild, dat hij zich hier tot het beginfel bepaald had, en
althans geene berigten had aangevoerd, die welligt niet
zeer algemeen gegrond, en althans door lieden ,.welke
de koloniën zagen, niet eenparig erkend zijn. De ílavernij is uit haren aard ongeoorloofd, en voert onvermijdelijk tot misbruik; de flavenhandel nog veel meer. Dit
is genoeg: het lot van velen moge clan zoo dragelijk zijn,
als het wil.
V. Schoonti Kunflcn. Is onze eeuw wijsgeerig, dan
moet zij wel bijna niii voorde ídhuune kunfleu zijn geVv4
ilei'ml.
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Hemd. Ondertusfchen bloeit onze fchilderfchool, heeft
Italië b oote beeldhouwers , rijst nog menige fchoone kerk
op, (*) heeft Duitschland een' SCHILLER en Gó-T H E in het treurfpel. Van onze poëzij moetende fpreken, vindt hij gelegenheid, de donkere uitdrukking van
D A P 0 S T A hieromtrent in een ..... waarlijk niet fchoon
^ieht te plaatj'en.
VI. De T^etenfchappen komen met allerlei ontdekkingen en vorderingen te voorfchijn , om haren bloei luis
te handhaven; en wat van derzelver verkeerde rig--terijk
ting gezegd wordt, dat blijkt ook al niet veel om het lijf

te hebben.
VII. Blijven de volken dan altijd kinderen? Als de Ko
genoemd worden, beduidt dat ook, dat-nigehrds
zij met hunne onderdanen als met het vee mogen om.
fpringen ? Kan een fterfelijk, broos en vaak ondeugend
mensch ooit geheel in de plaats van God zijn? Was Nimrod iets beters dan een gelukkig foldaat ? Maakte God niet
zelf een verbond niet ziin volk Israël? Gaf Hij het geen
voorfchrift, zoo het ooit een' zigtbaren Koning wilde?
En zoo al verder; voortreffelijk, ook omtrent den Koninlaiiken meineed.
VIII. Geboorte (laat niet gelijk met verdienfte, op zijn
best met talent , eerst waarde verkrligende door het goed
gebruik

, enz. enz.
IX.

(*) Wij kunnen niet voorbij , hier eenige regels van den
vernuftigen R OEM ER, in zijne Voordeelen van den Geest der
Eeuw, aan te halen: Zoo het al op andere landen toepasf lijk mogt zijn (zegt hij) , dat er naeer voor de weelde wordt
gezorgd, dan voor den Hensel (dit had D A COST A bijzon .

der van de Bouwkunde beweerd): op ons vaderland is dit
riet toepasfelijk. Een felle brand vernielt, in Neérlands
iioofditad, het prachtige Kerkgevaarte der Lutherfchen: d^
milde hand, aangemoedigd door godsvrucht, opent zich tot
dadelijk herhel. Weldra zal hetzelve in nieuwer: luister, ja
misfchien nog fchooner dan voorheen pralen. — Een felle
^rtind verteert Amflels Schouwtooneel, en, na vijftig jaren,
is cone houten hulploods nog Amilels fchonwburg;
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IX. Publieke Opinie. Wat D A C OS T A op rcke.ning
van deze, volgens den Bijbel, fielt, was het werk der
Koningen , der priesters, of van een flaafsch gemeen.
Wanneer de mensch onpartijdig over algetneene zaken
oordeelt, oordeelt hij , althans in het zedelijke, meestal
regr. Het is beter, hem te leiden , dan te dwingen.
X. Onderwijs, werd zelfs door vreemdelingen geprezen; zoo het nog fouten heeft, men zoekt die te verbeteren; zucht tot verduistering en verflaving flechts kan
liet tegen zijn.
XI. Vrijheid en Verlichting. „ Het is bijna noode„ loos, hier een woord tot weerlegging te bezigen , want
„ de Heer D A C 0 S T A baat in dit hoofdituk volkomen
„ tot raaskallen over. In den paroxysmus zijner ijlende
„ koorts , die zich naar mate hij fchrijft fchijnt te verhef„ fen, ziet hij „ den fchavotdood en de affchuwelijkffe
„„ vervolgingen , overal waar de zoogenaamde Liberalen
meester zijn , en befpotting, heimelijken laster en
„„ verraderljken moord, overal waar zij het nog niet
„„ zijn, maar het door middel van allerlei geheime of
fchijnweldadige verbindtenisfen, zamenfpanningen, lis„ „ ten en begoochelingen trachten te worden." Arme
„ man! zoo heeft dan uw leermeester u zijne zwartgal„ ligheid ingekort , en u dezelfde fpoken doen zien? In
„ de kinderen ziet gij duivelen , en in de meerderheid
uwer landgenooten beulen en fiuikmoordenaars ! — Doch
„ hij zoo wet als zijn Meester kunnen zich gerust [tel,, len. De eer der vervolging zal hun niet geworden."
V A N K A nT P E N zegt echter nog menig bondig woord ter
we@rlegging; naar wij kunnen hem niet overal volgen.
XI1. Befluit. „ D A C 0 s T A leert duidelijk een Tijde„ lijk Christendom, waarin de mensch niet werken mag,
uit vrees van de Voorzienigheid vooruit te loopen, en
„ 't welk op elke bladzijde der Evangeliën, die werkza.
me menfchenliefde verlangen , wordt tegengefproken."-Ook V A N K A M P E N eindigt met eene foort van aan
echter vrij wat befcheidener en verfiandiger-fpraken,di
Iuiden , dan die van D A C 0 S T A.
Vv 5
Wij
-
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Wij hebben op deze wijze Benig denkbeeld van den ritken inhoud zijns gefèhrifts , waar het pas geeft door ge
zonde uitlegkunde geilaafd , pogen te geven. Ilet is echter zeer gebrekkig. Wij raden elk , die belang in de zaak
fielt, zich hetzelve aan te lchafffen. Dat het boven alle
berisping verheven is , beweren wij niet. De bijzondere
ingenomenheid van v A N K A ir PEN met de, nu gevallene, Cortes, hunne bedoelingen en gedragingen, is eenigermate een perfoonlijk gevoelen, dat hier flaauwer had
mogen uitkomen. Ten aanzien der bemoeijing van hoogere Randen met allerlei bezigheid ware iets toe te geven
geweest, daar inderdaad zekere (trekking, om alles naar
zich te halen, bij hen bef}aat, die, in welke betrekking
ook, boven anderen ftaan. Dat, bij gelegenheid van het
verhandelde over m A N U L L, van geregtsdienaars en dergelijken met verachting gefproken wordt, kunnen wij ook
niet goedkeuren: hoe min benijdenswaardig wij zulken post
achten , elk lid der maatfchappij , die zijne , onmisbare ,
taak wè.l volbrengt , is .... mensch. I\Ieer zouden wij
kunnen aanwijzen , en inzonderheid nog veel zeggen , wat
door den Schrijver niet gezegd is. Wien verwondert dit ,
bij en zoo ruim en onbepaald veld, tegen zulk een wonderlijk meng fel van halve wetenfchap en onbeluisde drift ,
van magtl'preuken en uitroepingen, die aan liet verfland
naauwelijks een vast punt, om daarvan uit te gaan, aan
aan het hart wonde op wonde , van fpijt en-wijzen,
verontwaardiging, toebrengen ? Wien verwondert dit, de
kortheid des tijds in aanmerking genomen zijnde ? Ja,
waarlijk, kon D A c o s T A deze verfchooning aanvoeren,
zijne alleijammerlijkfle oppervlakkigheid zelve zou genade
vinden, die nu bij een' Doctor in twee faculteiten, geroemd als een wonder van bekwaamheid en wetenfchap,
tot de volslagene onbegrijpelijkheden behoort. Neen ,
zoo de oude ultra-regtzinnigheid, in Iaat- en kerkzaken , door zulke handen te verdedigen ware geweest , zij
zou wel niet zoo deerlijk in verval zijn geraakt. Als een
reus (raat dc edele v A N K A M P EN naast dit dwergje.
Als een engel des lichts , glocijende van hetnelsch vuur ,
en
-
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en waarlijk flerk in den Heer (Zijn woord en geest),
fchijnt hij de valfche en dikwijls heliche flikkeringen , die
zijn tegentlander als 't ware íluiptrekkend uitfchiet, vol
doof. En wie hier, in het algemeen, nog vra--komen
kan,
wie gelijk heeft, dien zouden wij, zoo wij ooit
gen
8 I L D E R D IJ K of DA COSTA wilden navolgen , gerust
tot de domkoppen , de weetnieten en de wezens zonder
hart en zonder gevoel , ja naar een Verbeter- of Gekken
verwijzen.
-huis

Vraagboek over de Met der tien Geboden, het Gebed des
Hoeren, en de twaalf drtikelen des Geloofs, door
A S S -U E R U S D O IJ E R, Leeraar bij de Doopsgezinde
Gemeente te Zwolle. Te Zwolle, bij H. A. Doijer.1822.
In Id. 8vo. 1a8 Bl. f :- 6-:
Invallende Gedachten, (door en bij dezelfden.) 1823.
In kl. Svo. 61 Bl. f :. io :
i is een doelmatig boekje tot onderrigt in de Christelijke Geloofs- en Zedeleer , in hetwelk de leerling vooronderfleld wordt te vragen , en de leeraar antwoordt.
De antwoorden zijn doorgaans wat lang , waaromtrent zich
de Eerw. Steller in het voorberigt zelf verontfchuldigt.
Bij ieder der tien Geboden wordt het meerdere en voortreffelijke in de Zedeleer van Jezus telkens en zeer oordeelkundig opgegeven. Het Onze rader wordt mede ver fiaanbaar en goed behandeld, zoo ook de Geloofsartikelen. Hier, echter , kan de Schrijver op zoo algemeenen
bijval niet rekenen; wij voor het minst zouden hier en
daar wel iets veranderen of uitzonderen. Het fpijt ons,
dat daardoor het nuttige boekje voor het talrijkst Pro.
testantsch Kerkgenootfchap onder ons minder bruikbaar
is. Het denkbeeld, om juist naar die leiding te onderrigten , willen wij niet afkeuren: de Wei, het Gebed des
Ï-leeren, en de XII Artikelen, voorheen aan ieder kind
bekend, geraken dikwijls bij het onderwijs te zeer ver geten. Ieder Godsdienstleeraar zal niet genoegen dit
boek-
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boekje eens inzien , en bij zijn onderwijs bij de hand

houden.
No. 2 is van denzelfden Schrijver. Het nut, van zijne
izrvalicnde gedachteva aan te teekenen, en die te onthou
wordt in de inleiding in velerlei opzigt aangewezen ,-den,
en de Eerw . D o IJ E R levert uit zijnen voorraad deze
proeve. Wij kiezen, tot een ílaaltje, dit viertal:
„ Liever wil ik de aanbiddelijke Voorzienigheid erkennen , daar zij niet werkt, of liever niet fchi nt- te werken ,
dan ontkennen , daar zij vel werkt."
„ In den droom kan ik mij niet herinneren mij ooit

verwonderd te hebben."
„ Waarom zijn alle menfchen Doktoren ? -- Ook om
deze reden, omdat alle zieken klagers zijn. Zij verhalen
aan allen , alsof die Geneesheeren waren , naauwkeurig
alle de onhandigheden van hunne ongefteldheid. -- Komt
,het u dan vreemd voor, dat dezen , als Doktoren aangefproken zijnde , zich verpligt achten, ook als zoodanigen
te antwoorden ?"
„ Blaag niet bij de opgaande zon , dat zij weder zal ondergaan; maar dank God bij de ondergaande zon, dat gij
Jaar licht hebt mogen aanfchouwen."
Men ziet alzoo , dat dit allerlei het nadenken opwek
zijne nuttigheid hebben kan.
-ken,
.flpothekers Íhoordenbosk, of uitvoerig Zamenfel der /Ipothekerskzrnst en daartoe voorbereidende bhetenfchappeza,
in eene alphabetifche orde, door J A C 0 B V o s nl A E R,
.1W. D. , Hoogleerarar te Utrecht. I(le Deel. Met Pia.
ten, Te Zutphen, b7 II. C. A. Thieme. r8az. In
gr. 8vo. XII, 617 131. f 5-4-:
Vroede Woordenboeken zijn voor de bevordering der
wetenfchappen van groote waardij. Zij zijn toch (vooral
dan, wanneer derzelver inhoud meer dan louter historisch
is) niet ílechrs de magazijnen der reeds verzamelde kun;?z^.ïc!I, maar oo de be waarplaatFen van het verspreide
zaad ,

J. vosMnnIt, M'OTHPt:rr.s t;nort)rNr,orx. 59
zaad, waaruit wij den oogst van nieuwe kennis mogen
verwachten. Zij geven een gemakkelijk overzigt en kort
begrip van de wetenfchap , waaraan zij zijn toegewijd;
en, daar zij niet in den vorm van een fysthema zijn gedrongen , zijn zij zoo wel de beste hulpmiddelen des geheugens, als het gefchiktst tegenwigt van eenzijdige ítclfelmatige compendia. Het vervaardigen van zulke \Voordenbocken verdient te sneer aanmoediging , naarmate de
arbeid, aan dezelve bedeed, grooter, en het loon van
dien arbeid geringer pleeg te wezen. Het is dan ook Gene
verblijdende opmerking, te zien, dat mannen van verdienifen zich de ondankbaarheid van zulk een' arbeid getroosten , en aan liet verlangen , ons anderen nuttig te zijn , de
begeerte naar lof weten op te oilèren; en wij vcrheug^n
ons uit dien hoofde , zulk een werk te kunnen aankondigen van ecu bekwaam en kundig Ilooglecraar in ons Vaderland. Ilet voor ons liggend Woordenboek van den
Iioogleeraar v o s at „1 n r. is zijn oorfprong aan dc opmcrking verfchuldigd, dat de Apothekersiland onder ons in
wetenfchappelijke befchaving bij die van naburige landen
verre ten achtere ligt, veroorzaakt door het gebrek aan
een wetenfchappelijk leesboek in onze landstale, waarin
de weetlust meer bevredigd wordt, dan in een beknopt
handboek , en dat door meerdere uitvoerigheid meer aan.
leiding geeft tot verder nadenken en onderzoek. Met het
doel, om dit gebrek te verhelpen en aan die behoefte te
voldoen ,fchreef hij dit werk, dat zich over den ganfchen
omvang der Apothekerskunst en daartoe betrekking heb.
bende wetenfchappen, inzonderheid Kruid-, Natuur- en
Scheikunde , zonde uitfIrekken , en de volgende hoofdonderwerpen bevatten: I. Grondbeginfelen der Natuurlijke
Historie , Natuur- en Scheikunde , Varen- en Apothekers kunst. II. Verklaring der kunstfpraak en kunstwoorden,
in die wetenfchappen en kunften gebruikelijk, voornamelijk in de Kruid- en Scheikunde. III. Befchrijving der
Geneesmiddelen, Natuurlijke Historie, natuur- en ícheikundige be chouwing van dezelve , met toepasfing op de
Apothekerskunst. IV. 13efchrijving der voornaamfie fcheikun-
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kundige en pharniaceutifehe werktuigen , door afbecldin.
gen der minstbekende opgehelderd.
Wij bezitten hier het eerfle Deel van des Schrijvers arbeid, en, wel tot de letter D ingefloten, en erkennen
gaarne, dat het tot dusverre aan het opgegeven plan en
doel allezins voldoet , ja dat de volledigheid der behandelde artikelen bijna niets te wenfchen overig Iaat.
Drie hoofdverdienften zijn het, waardoor dit geCchrift
bijzonder uitmunt: vooreerst duidelijkheid en volledigheid
in de behandeling , ten tweede onpartijdigheid in de voor
gevoelens , en , wat wij in de-dragtvnefchil
eerfle plaats hadden moeten noemen, vrij volledige Litteratuur. Vooral dit laatfle zet aan dezen arbeid Bene bij
waarde bij. De Litteratuur is hier niet, zoo als-zonder
doorgaans gefchiedt, als bijwerk behandeld, maar de artikelen zijn over 't algemeen historisch bewerkt, zoodat
men een gefchiedkundig overzigt heeft van de voortgangen der kunst, en, terwijl men met den tegenwoordigen
ítaat der wetenfchappen , welke met de Apothekerskunst
in betrekking ftaan , bekend geraakt, ook tevens derzelver vroegere gedaante kennen leert. De Schrijver toont
dus zijn onderwerp volkomen meester te zijn, en levert
wat meer, dan die armzalige voortbrengfelen van opper
dorre journaalgeleerdheid, welke door vele-vlakigen
Doctores urnbratici niet zoo veel ophefs wordt uitgevent.
Wij kunnen het niet genoeg herhalen : alleen historifche
fiudie is de grondlag van alle ware , grondige geleerdheid, en zonder de kennis der gefchiedenis eener weten
noch aan hare volmaking , noch aan hare juiste-fchapis,
toepasfing te denken.
Men ziet, dat men hier iets meer heeft dan een ge.
woon Woordenboek ; maar het was ook des Schrijvers
oogmerk , iets meer dan dat, en wel bepaaldelijk een leesboek voor Apothekers, te vervaardigen, hetwelk dienstbaar kon zijn aan hunne wetenfchappelijkevorming. Gaarne zouden wij 't een en ander affchrijven , om ons gunftig oordeel te fl:aven ; dan , wij gevoelen ons belemmerd
in de keuze, en vergenoegen ons ,den lezer tot het werk

zei-
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zelve te verwijzen. Uit[tekend zijn bovenal de artikelen

alkali, alkohol , aluin , aluinaarde , ammonia , apothekerskunst (wat echter te dezer plaatfe omtrent x i p p oC R A T E S gezegd wordt , komt ons voor 't minst onwaarfchijnlijk voor , vooral om de eenvoudigheid der materies medica , zoo wel van HIP POCRA T ES zelven,
als van de Cnidiérs); areometer, arfenikz uur, bijzonder
belangrijk voor de nzedicina politica; dampkring, delf
dieren , ( dit laatfee wat uitgebreid voor het hier-foen,
voorgeflelde doeI.) Het artikel dampkring levert eene
proeve op van des Schrijvers onpartijdigheid in de voor
gevoelens. Het zou niet moci--dragtvnuielop
jelijk zijn , eenige defrderata op te teekenen , zoo als het
gemis eener opgave van antidota bij de artikelen bilfenkruid, bitterzoet, blaauivzuur; drukfouten , zoo als
óZvgeac voor t; onnaauiwkeurigheden , zoo als de
rangfchikking der tanden onder de beenderen , enz. ; dan:
ubi plura nitent etc. Liever willen wij ons verflag van
dit voortreffelijk boek niet des Schrijvers wensch befluiten , dat zijne pogingen , om aan een belangrijk gedeelte
zijner kunstgenooten, eenen achtingwaardigen Eland in de
maatfchappij, nuttig te wezen, den Goddelijken zegen
mogen ervaren.
Specimen therapeuticum de Mercurio dulci. D. i. Genecskundige Proeve, over het gebruik van den zoeten
Kwik in de Ziektepi der Kinderen; door c. F. it. o cK E R S E. Te Utrecht , bij J. Altheer. 1823. In gr.
svo. 86 Bl.

H

et algemeen bekende over het gebruik van den zoeten kwik in de ziekten der kinderen , in eene geregelde
orde voorgedragen. Ongaarne misten wij hier deszelfs
aanprijzing in wormziekten. Als akadenmifche proeve,
draagt deze brochure blijken van de [ludic en vlijt des
jeugdigen Schrijvers.

De
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,De Bezwaren tegen den Geest der Eeuw van Aór. 1. D A
COSTA, toegelicht door Mr. WILLEM BILDERDIJ K. Te Leyden, bij, L. Herdingh en Zoon. 1823.
Ia gr. 8vo> 66 B1. f : - i 6 - :
Brflr ding der Vaccine of de Vaccine aan de beginleien
der Godsdienst , der Rede en der ware Geneeskunde
getoetst. Door ABRAIIABI CAPADOSE, Afed.Doet.
Te -47i;/lerdam, bi C. G. Sulpke. 1823. In gr. 8yo.
XFI, 220 Bl. f 2 -8.:

H

et was natuurlijk te verwachten, dat de geest van
duisternis, dwaasheid en onverdraagzaamheid, wien de
fekte , aan wier hoofd B IL D E RD IJ K zich bevindt
zoo veel ijver huldigt , zich niet zou laten betoomen of
verbeteren door de zoo gegronde en met zoo veel gematigdheid voorgedragene wedericggingen van VAN IL A MP E N, H A E F K E N S en andere brave voorffanders der
ware liheralitei't. Of zon het mogelijk zijn , dat een
hoop dweepers of huichelaars, die waant of voorgeeft
voor de zaak der Godheid in het flrijdperk te treden , een
enkel oogenblik luistert naar de ftem van achtingwaardige
burgers, die hen tot pligt en rede trachten terug te roepen? Neen, gewis niet! De ondervinding van alle rijdeal
heeft geleerd, dat er geen hardnekkiger, geen onverbeterlijker kwaal beflaat dan het fanatismus, en geen rampzaliger lijder dan de dwceper,, die alle middelen , hem
toegediend, verfmaadt, en zijnen geneesheer als zijnen
groothen vijand befchouwt. Geen wonder, derhalve, dat
er weder een paar nieuwe vruchten van den boom des
kwaads tot rijpheid gekomen zijn! --- echte Sodomsappelen, van buiten de frischheid en den geur van den Godsdienst vertoonende, maar van binnen enkel flank en verrotting; Sodomsappelen, indien mogelijk nog wranger en
bitterder, dan die dezelfde Itam reeds vroeger heeft voortgebragt. Hoezeer wij dus de gematigdheid der beflrijders
var#
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Vá.11 D A C 0 S T A'S prulfchrift hoogelijk roethen , en den
gemoedelijken toon , door hen gevoerd, ter overtuiging
zeer gefchikt rekenen, maakt echter de fekte zich in de
beide (lukken , tot wier beoordeeling wij zoo ftraks zul
overgaan , aan zoo veel nieuwe en ongehoorde buiten-len
dat wij haar zoo veel toegevendheid-fporighedncul,
niet langer waardig rekenen , en haar (de Lezer vergeve
het ons) op denzelfden voet zullen behandelen, als zij
al, wie ware verlichting liefheeft en aankweekt, behandelt. Men zegge niet , dat B 1 L D E R D IJ R, DA COS
TA, of c A P A D o s E, door genie of geleerdheid onze
achting verdienen : zoo veel te erger, zoo veel te fchuldiger, zoo veel te ftrafwaardiger zijn zij, wanneer zij
verfland en kunde opzettelijk misbruiken tot vestiging en
uitbreiding van het rijk der duisternis. Op hen is in volle
kracht het gezegde toepasfelijk: Die geweten zal hebben,
en niet gedaan, die zal met dubbele/lagen ge/lagen worden.
Beginnen wij met het gefchrift van B I L D E R D 1J K,
het oudlle en tevens bet minst ongerijmde van beide. Immers fchijnt aan den aanhang , altijd zoo rijk en zoo vruchtbaar in paradoxen deze paradox bijzonder eigen te zijn,
dat de Leerlingen niet tevreden zijn , of zij moeten het in
dwaasheid van hunnen Meester winnen. Gelukkig , dat
het getal dier krankzinnigen zoo gering is , en dat er,
God zij gedankt ! nog geene reden heflaat , om het ge=
ringi}e geloof te flaan aan de waarheid der fpreuk , door
B IL D E R D IJ K aan het hoofd van zijn boekje geplaatst:
Vreest niet ; want die b ij ons z, zin meer dan die bs
hen zijn. Neen, n IL D E R D IJ K! gij hebt u allergeweldigst misrekend. Want, zoo dit woordje meer, in
uwen geest , meer in getal beteekenen moet , dan is niets
leugenachtiger. Immers aan uwe zijde haan slechts eenige
weinigen, die gij door uw voorbeeld en lesfeil bedorven
hebt ; aan de onze daarentegen de geheele Natie , die zich
met verontwaardiging verheft tegen uwe leerflellingen , ets
uwe magtfpreuken belacht. En is het uwe bedoeling, dat
uwe partij meer in magi en aanzien is dan de onze, dans
is uw mistlag even duidelijk. Het is, helaas ! maar al te
,
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waar, dat vele aanzienlijken en magtigen der aarde, openlijk of bedektelijk, een aantal uwer gevoelens aankleven ,
en den geest der middeleeuwen bijzonder gaarne herf'celd
zouden zien; maar op de goedkeuring van IIem, wiens
raagt boven alles is , kunt gij toch waarlijk niet rekenen.
Doch komen wij ter zake, en befchouwen wij het werk
wat van naderbij, opdat de Lezer zelf oordeele, en ons
niet van partijdigheid verdacht houde. Doch hiervoor
behoeven wij eigenlijk niet te vreezen. De Inleiding zelve , die toch ieder (al ware het uit bloote nieuwsgierigheid) ligt inziet, levert reeds de ondubbelzinnigi}e blijken
op van de verregaande onbefchaamdheid des Schrijvers,
die geen oogenblik aarzelt, zijne Lezers te verzekeren ,
dat D A C 0 S T A een zachten en bij jonger leeftijd welvoegenden toon gevoerd heeft (2!) doch die echter den kitteloorigen domkoppen, naar het blijkt, nog te hard is.
Die kitteloorige domkoppen zijn niemand anders dan v A N
K A M P E N en de overige bedrijders van D A c os T A 'S
leer, wier fchriften een weinig vroeger afgefchilderd worden , als gekt met het echte merk van dat Libcralismr„s,
dat thands het baldadigfle oproer tegen alle gezag tot leus
of tot masker (rekt. Het was natuurlijk , dat de Schrijver het verre beneden zich rekende , de gevoelens dier
baldadige oproerlingen nader te onderzoeken en opzettelijk te wederlengen. Hij vond liet veel meer overeenkom Ilig met zijne waardigheid, en tevens veel gemakkelijker,
ons nog wat opgewarmde kool te leveren, en, zonder
te vragen naar hetgeen al of niet genoegzaam was weder*
legd, zijne confideratien bii clie van zijnen Vriend te voegen in een zevental Af dcelingen , waarvan de eerffe over
den Godsdienst , de tweede over Zedel jkheiden Onderhijs ,
de derde over Verdraagzaamheid en Menschlievendheid,
de vierde over de Schoone Kunflen , de vijfde over de Wetenfchappen, de zesde over de Con/lituti°n, en de zevende
over de publieke Opinie , Vrijheid en Verlichting handelt.
Het kan natuurlijk ons oogmerk niet zijn, om elke dezer
Afdeelingen uitvoerig te wederleggen. Want vooreerst
laat de plaats, die ons vergund is, dit geenszins toe;
ten
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ten tweede is dit reeds genoegzaam door anderen gefchied,
wier aanmerkingen (waarvan de herhaling onnoodig is)
evenzeer Mr. W. n 1 L D E RD IJ K als Mr. I. D A Co S T A
betreffen. Wij bepalen ons dus liever tot eenige losfé
aanmerkingen , en het aanhalen van enkele plaatfen , waar.
uit de fchoone geest, die den Schrijver bezielt, blij
kan.
-ken
Wij beginnen dan met het artikel Godsdienst, in welks
aanvang de Schrijver al aanh:onds het fpoorgeheelenal bijste • is • en vergeet , dat hij niet over de bezwaren tegen
den geest van ons Vaderland, maar van de negentiende
Eeuw handelen moet ; eene aanmerking, (om dit in het
voorbijgaan te zeggen) die op een zeer aanzienlijk gedeelte van dit gelchrift toepasfelijk is. B I L 1) E RD IJ K geeft
ons , namelijk , een excerpt uit zijn historisch Collegie
waarin hij , ouder gewoonte , doch zonder eene enkele
bewijsplaats aan te voeren g het zeer Op n A R N E V E L D
en de Remonjlranten geladen heeft. Wij wagen het niet,
dit oud gefchil te beflisfen; maar befchouwen die befIisfing ook als volf{ rekt onnoodig, en betuigen niet in te
zien , in welk verband de regtzinnigheid van Prins m A uRITS of de ketterij van OLDENBARNEVELD zou
kunnen flaan tot de voorgewende ongodsdienfligheid en
zedeloosheid onzer tegenwoordige Landgenooten , veel min
tot die van gansch Europa. Wij begrijpen even min, wat
den Heere E ILD ERD IJ K aanleiding gaf, om,. op bl:
o, met verkrachting van waarheid en gezond verpand,
de volgende beichuicliging tegen zijne Landgenooten uit
te braken : LUat Godsdienst is, of kan er zijn , waar` de.

allergrutid+líjkfte ontucht, waar Sodom eta Gomorra Noor
beven zouden (?!), een [pel is; waar men de Echt (door'
d' Almachtige tot een heilig beeld van Christus vereeiiiging met zijne Kerkge/leld) tot een nietigheid maakt; waar
men Echtgenoten willekeurig van elkander fcheurt ? Wie 9
die zoo iets leest , verheugt zich niet van harte over
eene zaak, die hem anders bedroeven moet, dat namelijk onze taal weinig bekend is, en wij dus niet behoeven te vreezen, dat zulk een fthotfchrift de fchandd
Xx2
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van den Schrijver en (volgens B I L D E R D ij i) der Na
tie buiten af verbreiden zal ?
Doch genoeg hiervan. Gaan wij over tot de tweede
Afdeeling , die zeer kort is , waarfchijnlijk omdat de Heer
DA C 0 S T A de zaak der Zedelijkheid en der Opvoeding
zoo voldingend. had bepleit , dat men er niets meer kon
bijvoegen. Wij hebben hier, behalve eenie ijdele declamatiën tegen het hecht waarnemen der neringen en han
tegen de oneerlijkheid der dienstboden , tegen-tering,
de ontucht der jeugd enz. , nog deze belangrijke (telling
aangetroffen , dat men den kinderen een' afgodifchen eer
voor Heidenfche fchriften inboezemt, en hun pligten-bied
uit c i c E P. o, weifprekendheid uit r SOCRATES , filozofie uit PLA TO of SENECA leert. Wat bedoelt n 1 LD E R D IJ K hiermede? Dat men Heicïenfche pligten en
voorfchriften in de plaats felt van Christelijke? Dit keuren wij evenzeer af als hij; maar gelooven niet, dat het
plaats heeft , en dagen hem uit , om het bewijs te leveren. Ook begrijpen wij in dat geval niet , hoe I s o c o. ATE s en zijne welíprekendheid hierbij te pas konen. Wij
zouden dus bijna vermoeden , dat hij de geheele k%as icke
opvoeding wil verbannen ,indien dit geen paradox ware ,
die zelfs voor B XL D E R D IJ K en zijne fchool te fterk is.
In de derde Afdceling , die, zoo als wij boven zeiden ,
over Verdraagzaamheid en Menschlievendheid handelt , beklaagt de Schrijver zich bitterlijk over de pogingen der
Liberalen , om andersdenkenden tot zwijgen te brengen ,
en voert, ten bewijze dier helling, aan , dat geen boek
meer (gelijk hemzelven dezer dagen te ,Lnfter--druke
Leyden,
ja tot in Bras/el toe, was gebleken) een
dam en.
fink drukken durft , dat tegen de algemeene opinie flrijdt.
Wat de zaak zelve aangaat , wij durven gerustelijk beweren , dat zij alleen in dc hertenen van B I LI) E R D 1J K beílaat , die hier, zonder er aan te denken, zijne eigene
gevoelens aan de Liberalen toefchrijft. Want dat hij en
de rijnen (konden zij Hechts) de vrijheid der drukpers
zouden beperken , en dat het juist daarom hun althans
niet voegt, dezelfde poging (al beftond zij ook) in ande-

ren
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ten te laken , lijdt geen twijfel ; maar dat het echte, gematigde Liberalismrts (hetwelk, God dank ! in ons Vader land den boventoon (laat) niets anders wil dan algemeene
vrijheid van denken en handelen, behoeft geen betoog.
En wat eindelijk uw bewijs betreft , B IL DE RD IJ K ! dat
gij met moeite een' drukker en uitgever voor uw boekje
gevonden hebt, dat bewijst alleen, dat er nog bockhandelaars beflaan , bij wie het geweten meer geldt dan winzucht , en die gevoelen , dat liet voedzaam is , geen onbepaald gebruik te maken van de vrijheid , die de wet
hun vergunt: want dat geen vrees voorlchade, maar ver
kwaad en íchandelijk bejag hunne drijfveer ge--achtingv
weest is, kunnen u de herhaalde uitgaven van D A CO sT A'S meesteril;uk leeren. Maar behoeven wij ons wel te
verwonderen , dat gij de lofwaardige bedoelingen dier
menfchen ten kwaadíle uitlegt, wanneer gij te zelfder
plaatfe de edelmoedige pogingen uwer Land- en Tijdgenooten, tot onderfleuning van, en opwekking van vlijt
en werkzaamheid b, de behoeftigen , en tot verbetering
der gevangenen , op zoodanig eene wijze ten toon felt,
dat men duidelijk bij. u het doel bemerkt, om , op eene
listige wijze , het goede , zoo veel in ti is, te bederven.
Men leze ffechts, ten bewijze, uwe eigene uitdrukkingen: Voor 't overige, mag het menschlievendheid heeten,
de behoeftigen met de vezels verfli vende en den ouderdon
vervroegende beenderfoepen , en met de 't ge/lacht door
zijn (lees hun) gif verwoestende en de zedenloosheid aan
aardappelen, in plaats van het voedzaam en ge--zetnd
zegcnd brood en vleesch, en grutten en peulvruchten, dat
onze Ouders uitdeelden, af te zetten ; hen te doen ver
gedwongen arbeid, waartoe men hun 't-hongeri
saoodig voedfel tot krachtverkrijging onthoudt , hen van 't
geen eersen ieder het dierbaarst op aarde is , af te fcheuren ; en hen die door eene heerfchende gewinzucht (of zeg
ij , door het ongeluk der tijden) van arbeid beroofd,-genw
het brood vragen waar toch ieder mensch recht op heeft,
als misdadigen te behandelen; terwijl men aan den anderen kant de overtuigde en veroordeelde booswichten, onder
den
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den naam van een flraf te ondergaan, in een (laat van
relative weelde faeit , die de brave en boven vermogen tiverkende loever of zwoegende fabriek- of ambachtsknecht ben j=
den moet! Ik noodig alleen elk ver/landige, — de oogen
open te doen, en God voor 't vervallen menschdom te bidden. — ,Va Vader, vergeef het hun, want z ij weten niet
wat zij doen! — Indien de fchamele gemeente ook tot het
lezend publiek behoorde, zou men haast vragen, of het
B IL D E R D IJ K'S oogmerk was , deze op te ruijen en
aan zijn fnoer te krijgen. Doch , het zij hiermede zoo
het wil, bij eiken weldenkende is hier ten minfle alle
wederlegging overtollig en nutteloos, en het éénige, dat
wij te zeggen hebben , legt B I L D E R D IJ K ons zelf in
den mond: ja, ook wij noodigen elk' verflandige uit,
om de oogen open te doen, en — God voor den diepgevallen' B I L D E R D IJ K te bidden. -- 7a, Vader! ver
-gefhtm;wan
ij weet niet, wat hij doet !
Wij zouden met deze woorden van dit ellendig broddelwerk kunnen afflappen , (want de Lezer weet eigen•
lijk uit het gezegde reeds genoeg , wat hij er van denken
moet) indien er nog niet het een en ander van gewigt
op het artikel ConJlitutie ware aan te merken , dat wij te
minder willen achterwege laten, daar dit een der hoofd
om hetwelk de leer dier hevige Anti- liberalen-punteis,
draait, wier doel het eigenlijk is, alle algemeene en bijzondere vrijheid te vernietigen, en alleen voor zichzelven
daaromtrent eerre uitzondering te bedingen; die in den
grond den Vorst evenmin als het Volk, maar alleen zich zelven liefhebben , en het openbaar gezag gaarne tot (laaf
zouden willen maken van minne bijzondere inzigten alleen. Volgens deze Heeren moest er dus in, het geheel
geene Conflitutie beflaan. Maar eens toegegeven , dat zij
betlaan kan , hoedanig zonde clan , naar hun begrip , haar
oorfprong en wijziging moeten wezen ? Hooren wij B i I.D E I; D IJ rc hierover! IIij zegt, bi. 44, dat in alle Regering eene zekere bepaling noodig is, volgens welke de
zaken behandeld moeten worden ; dat daardoor van zelf
eene zekere verdeeling van opper- en onderbewind, en in
de.
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departementen van beuluur, naar mate van den onderfcheiden' aard der voorwerpen, ontftaan is; en dat de rcgeling van dit alles zijnen oorfprong heeft in de ondervinding, die de nuttigheid van het eene of de schadelijkheid
van het andere aantoonde. Zoodaniger wijze, zegt hij,
is ons Nederlandsch Gemeenebest tot eene vaste vorm van
befluur geraakt die men Con/litutie noemde. Zoo was het
met alle Natien, en hun Conflitutie, gelik z ij natuur
zijn moest, eene Conflitutie a posteriori opgemaakt. —-lijk
Wij willen hier niet tegen inbrengen, dat al hetgeen
B IL D E R D IJ i{ hieromtrent zegt , evenzeer op Benen despotifchen als conflitutionelen regeringsvorm toepasfelijk is,
want dat in geen van beiden de noodzakelijke vormen van
beduur kunnen gemist worden. Historisch toch zijn wij
liet met hem eens , dat de Conilitutie , (d. i. de bepaling
van het evenwigt der magten bij de verfchillende deelen
van het flaatsligchaam) bij de Natiën, dle ze bezitten,
van lieverlede en uit de ondervinding ontftaan is. Maar
volgt daaruit , dat men ook nu en in het vervolg denzelfden weg móet infaan , en het aan den tijd en de om
moet overlaten , of zich eene goede of ge -ftandighe
ontwikkelen zal? Dat men in vroe--brekigflatsn
ger eeuw , bij minder duidelijke inzigten in het waar
belang van den Staat, bij flaauwer gevoel van vrijheid en
menfchenw aarde, niet op eens , maar langzamerhand, tot
die bepalingen kon geraken, die voor Vorst en Volk nuttig en noodig waren, is hoogst natuurlijk ; maar thans
hetzelfde te wenfchen , is niets anders dan de Gefchiedenis nutteloos te maken, haar licht en dat der ondervin
baldadig uit te blusfchen , en een' Raat van geftadige-ding
botfing, tweedragt en verwarring te verkiezen boven rust,
vrijheid , eendragt en volksgeluk.
De abfitrditeit van het zoo even aangevoerde is waar
gering, in vergelijking met de ongeriimdhe--lijknog
den, die de Schrijver zich kort daarop veroorlooft, waar
hij, van de verdeeling der magren (prekende , zegt , dat
die fraaie Wetgevers van Staten en R ijken , de overige
misachten aan 't volk tocdeelende, den Koning of Vorst de
eer
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eer hebben aangedaan om hen; de uitvoerende macht toe
te eigenen, dat is in het Hooge, vat in het mindere de
bode is, die het placaat voor den volke afleest, of de gerechtsdienaar die den gebannene over de grenzen leidt,
it fchijnt zeer aardig ! Maar denkelijk is het den Schrijver ontgaan , dat deze aanmerking op goede Conftitutiën ,
zoo als b, v. de onze, niet toepasfelijk is , en dat zelfs
in de flechtfte ConfHitutie altijd aan den Vorst het ver
goed- of afkeuring der voorpellen, hem door-mogenva
de reprefentatieve vergadering gedaan, is overgelaten; terwijl men, voor zoo veel ik weet , nog nooit aan den bode of geregtsdienaar verzocht heeft, zijn flat op liet plak
vonnis van den gebannene te zetten, voordat-katofhe
hij het eene voorlas of den anderen wegvoerde. Doch
waar zouden wij ophouden , indien wij alle de dwaasheden van dit boekje wilden optellen en wederleggen !
Lén ding, echter, is er nog, dat wij niet kunnen en
mogen voorbijgaan , — de verdediging namelijk van D e
f, o S T A.'s hemeltergende felling, dat de Koning aan zij
eed , op de Contfitutie gedaan , niet gehouden is,-ne
Wil B I L D E R DIJ K zichzclven zoo ver verlagen, dat
hij dit goedkeurt, het is zijne zaak; maar hij wachte
zich , van anderen, die er nimmer aan dachten , in zijne
fchuld en fchande mede te (lepen, gelijk hij op bl. 51 in
dezervoege gedaan heeft: Het geen de Heer n A C 0 S T A

in de bigebracl;te woorden gezegd heeft, heeft hi hij z sac Promotie in de Fheoretifche Filozofie reeds openlijk
ten aanhooren van een ieder, uit krachte van 't bejluit
des 4cademilchen Senaats en der Faculteit, in de groote
gehoorzaal te Leyden, verdedigd. Wij betuigen niet in te
zien, waartoe de Schrijver deze woorden , vit krachte
van 't befuit des dcademifchen Senaats en der Faculteit, bij zijne flelling gevoegd heeft, indien hij daar
niet bedoeld hebbe, aan D A c o s T n's gevoelen-med
een hooger gewigt bij te zetten , als hadde dit achtbaar
ligchaam hetzelve met zijne goedkeuring vereerd. Daar
dit nu de zin is, dien elk , onzes bedunkens ,aan de aangehaaide woorden hechten moet, zijn wij, wien de eer
van
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van Leydens Hoogefchool perfoonlijk ter harte gaat, tot
bcfchatning van B 1 L D I: R D IJ K en tot onderrigting van
misleiden of kwalijkgezinden, verpligt, bij dezen te ver
dat B I L D E R D IJ K'S gezegde eene dubbele on--klaren,
waarheid bevat. Vooreerst heeft D A C 0 S •r A nimmer aan
de 1-Ioogefchool te Leyden verdedigd , dat liet den Ko
geoorloofd is, den eed, op de Conílitutie gedaan,-nig
te verbreken. De Akademifche Senaat en de Faculteit
zouden hete , volgens de wet, de verdediging van zoodanig eene ftelling niet hebben mogen toeliaan , en hebben ook ongetwijfeld te veel eerbieds voor den Koning en
de wetten, om aan zoo iets immer te denken, zoo iets
immer te willen. D A C 0 S T A heeft alleen de volgende,
wel dwaze , maar toch niet oproerige , ftellingen gedefendeerd: dat de opperinagt onmiddellijk door God- zelven
was ingeileld; dat het dus eenen opperniagtigen gezaghebber niet vrijhond , een gedeelte zijner magt, het zij
eigener wil , het zij op het verzoek des volks ,af te (taan;
en dat de pogingen van hen , die in onze dagen dit beginfel bedreden , de leus waren van een' vol{Irekten opítand tegen God. Ten tweede is het logenachtig , dat of
de Senaat in het algemeen , Of de Faculteit in het bijzonder , Of Oenig burger der Akademie (een klein getal ver
jongelingen uitgezonderd) cenig regtflreeksch of zij--dole
delingsch blijk van goedkeuring der ftaatkundige gevoelens van den I Ieer B I L DERR t> i ji heeft aan den dag gelegd. Dat de Senaat of de Faculteit de verdediging van
dergelijke gevoelens aan D A C 0 S T A, of andere jonge lieden van denzelfden stempel, heeft toegelaten, is geen blijk
van goedkeuring , maar alleen een bewijs dier ware Jiberalilcit, die de verlichte en geleerde mannen van ons Vaderland kenfchetst, en die niemand in de openbaring zij
gevoelens verhindert , zoolang dezelve geene onmid--ner
dellijk gevaarlijke (trekking hebben , en niet regtftreeks
inloopen tegen liet geluk en de rust der maatfchappij.
Zie daar , Lezer ! een klein flaaltje van onze aanmerkingen op dit flukje , dat een waardig lident is van dat
Van 1) A C o sr A, waarvan liet echter in dil inn_,ikwaardig
op .
X. x. 5
-
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opzigt verfchilt, dat het geen afzonderlijk IIoofdiluk behelst over Geboorte; iets , hetgeen ons ten hoog(ie heeft
verwonderd. Men zou immers eene uitgebreide verdediging van dit punt met hetzelfde regt van den echten Af
Huis van T E I S T E R--flameingvhtodljk
s n N T als van de Spruit der Portugefche Koningen ver
-wacht
hebben.
(Het vervolg hierna.)

Yaderlandfche Historie, enz. door MA R T I N U S ST UA it T, Gefchiedfchr fiver des Rijks. Ilde Deel. i] et
Platen en Kaarten. Te JImJlerdam , bij E. Maaskamp.
r82 z. In gr. 8vo. XLV en 523 Bl. f 6 - Io - :

D
it tweede Deel van het Vervolg
bevat de Vaderlandfche Gefchiedoor den Heer
Op WA G E N A A R

STUART

denisfèn van den dood der Vrouwe Gouvernante tot het
jaar 1772 , dus Benen tijd van diepen Vrede , flechts door
de mocijelijkheden met Engeland en Frankrijk in het laatst
des Zevenjarigen dorlogs eenigermate gehoord, en behelst zoo wel de tusfchenregering (als 't ware íladhouderloos) van 1759 tot 1766, als de inhuldiging, het huwelijk en de zes eerfte jaren des bef'uur s Van WILLEM
D EN V. Wij hebben dit Deel , ten minfle grootendeels ,
met neer belang(lelling gelezen, dan het voorgaande. De
Gefchiedfchrijver had niet met eene zoo geheel ondankbare (tof te worflelen. Uitvoerig, en niet onbelangrijk,
behandelt hij de reeds aangeifipte gefchillen met de
oorlogende Mogendheden, en derzelver beurtelingfche
klagten zoo wel als feitelijkheden, waaruit men (in vergelijking met het Iaat(te gedeelte des vorigen Deels) opmerkt, dat Engeland in de eerfile jaren van den Oorlog
zoo wel de ílerkfle eifchen deed, als zich de meeste wettelooze handelingen ten onzen aanzien veroorloofde ; terwijl ditzelfde, juist omgekeerd , in de laat/le jaren des
Iiriigs het geval was met Frankrijk , welks Gezant D'A Fr K y den Schrijver in zijne brieven Bene gansch niet onvrucht-

M. STUART, VADERLANDSCHE HIISTORIC.

Git

vruchtbare bron voor deze jaren (vooral omtrent het ge
Franfche Kabinet in den Zevenjarigen Oor -dragvnhet
geopend heeft. Wij zien uit die brieven tevens -,log)
dat de Gezant den toelland der partijen in dien tijd zeer
wel kende. Er beílond nog altijd eene zoogenaatnde Patriotfche of Gemeenebest• en Bene Stadhouders - gezinde
partij. Er was tevens ten Bove verdeeldheid tusfchen de
aanhangers van den Hertog van Brunslvijk - Wolfenbuttel ,
Voogd van den minderjarigen Prins, en die van Panfes
CAROLINA, Zuster van WILLEM DENV,en haren
Echtgenoot, den Prins van Nasfau-Weilburg , welke met
de hriefche partij der Prinfesfe - Grootmoeder ééne lijn
trok. Doch deze partijen borftien , door de wijsheid en
bedaardheid onzer Vaderen, niet tot openbare verdeeld
uit: Hechts de aarzeling in de toelemming der Sta--heid
ten tot c A R o L I N A. refit van erfopvolging na het huwelijk met een' Lutherfchen Prins, de zigtbare verkoeling
tusfchen den jongen Stadhouder en deszelfs Behuwdbroeder en Stamgenoot, (allerblijkbaarst door den Hertog
veroorzaakt en bevorderd , fchoon de voorzigtige Gefchiedfchrijver zulks niet uitdrukkelijk zegt) en de ergerlijke
bekendmaking van het (ware of verdichte ?) geval met
0. Z. V A N H A R E N door den Hertog, 's mans perfoonlijken vijand , waren de kleine wolken aan den voor
't overige helderen hemel van het binnenlandfche befluur.
Deze helderheid moet men echter niet verftaan als eene
volmaakte eenílemmigheid der Gewesten, of van de onderfcheidene leden van ieder Gewest. Deze had in onze
Republiek nimmer plaats , en was uit den aard der Staats
geen-reglin,djthegldwasvn't
men thans Centralifatie heet, genoegzaam onmogelijk,
vooral in de zeven jaren van het tusfchenbelluur, toen
de ftadhouderlijke magt flilliond, of door de Staten zelve, zoo het heette, werd waargenomen. Deze gebreken
van onze Federative Staatsregering liepen in dien korten
tijd (gelijk vóór 1747) daarom te meer in het oog , omdat
geene ftevige hand , gelijk die van JA N D C W I T T, het
roer van ftaat , waar oor Iaen geen' bepaalden ii:uurinan
had
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had , wist te vatten. Het eene Gewest, het eenti Collegie
wilde het andere niets toegeven. Wij treffen daarvan ook in
deze Gefchiedenis flerke voorbeelden aan. Zeeland klaagde
over deszelfs te hoogen aanlag in de ! uota's, en flond op
het punt van zijn aandeel geheel in te, houden. Bene floogefchool te Zierikzee, waartoe de Heer MO G G F. reeds een kapitaal van meer dan vier ton gemaakt had, die Zierikzee, die
geheel Zeeland wensclite, kon, wegens de jaloerschheid van
Leyden , welke Holland zich aantrok , niet tot flard komen.
Over de formaliteit van het bekleeden der waardigheid van
Eerjien Edele, bij voorraad, door den Raadpenfionaris, vielen
zware gefchillen. Tusfchen Holland en Groningen kwam het ,
uit hoofde eener particuliere geldvordering, tot heilige vijandelijkheden, namelijk beflagneming van de goederen der
wederzijdfche ingezetenen. Te Dordrecht, in Vriesland waren
vele botingen der aangeftelde regeringstnagten. De dringendst
noodige voorzieningen tegen de herhaalde overftroomingen
der Rivieren konden nier tot hand komen, daar holland,
Utrecht en Gelderland, ja de drie kwartieren van Ge/der/and,
niet ééne lijn trokken. De Land- en vooral de Zeemagt verviel ontzettend, daar de Bondgenooten niet eenparig tot aanbouw van nieuwe fchepen konden befuiten , (van 1709 tot
1772 Hechts ééns , en dan nog gebrekkig!) en ondertusfchen
de oude natuurlijk vergingen. Men moest, in deze mabteloosheid , allerlerlei beleedigingen , zelfs van eenen Nabab in
Indië, Onderdaan van Engeland, (fchoon niet den naam van
Bondgenoot) verkroppen.
Deze haat van verzwakking moest ongetwijfeld eene jammerlijke Cata/lrophe voorbereiden , wanneer onze Staat een maal, vooral ter Zee, in een' Oorlog wierd medegelleept,
en alsdan alle zaden van tweedragt zich in volle kracht zou den ontwikkelen. Doch toen fcheen zulks nog niet te vreezen.
In den Zevenjarigen Oorlog had Nederland, fchoon met
moeite, zijne onzijdigheid weten te bewaren, en daardoor,
vooral in de laatfle jaren , zware fommen gewonnen. Bij de
inhuldiging vn den jongen Stadhouder was het diepe Vrede
naar binnen en buiten; er heerschte zelfs eene zeldzame mate
van eendragt, en de bloei dezer landen was tot eenti enge meene hoogte gerezen. Aandoenlijk, in vergelijking met onzen
tegenwoordigen toeftand, is het tafereel, daarvan door den
Schrijver opgehangen (hl. 263) : „Met den algemeen her„ helden vrede van Europa (in á 1763) hadden handel en zee„ vaart
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,, vaart eene nieuwe vlugt genomen , die , hoezeer zij in dien.
„ zelfden algemecnen vrede weldra mededinging, weêrftreving
en beperking had te wachten , in de eerfle jaren fchier
„ alle volkeren cijnsbaar maakte aan de Nederlanrlfche vlijt.
„ Uit de Ooster- en WVester - bezittingen keerden, op gezette
„ tijden , rijkbeladen fchepen weder , die telkens nieuwen
rijkdom onder de ingezetenen verfpreidden. Groote en klei„ ne visfcherijen bloeiden. Vee- en akkerbouw waren rijk
„ gezegend. Eenige fabrijken mogten reeds aan het kwijnen
„ flaan, de meesten werkten nog in volle kracht; en, daar
„ het evenmin aan volkrijkheid als aan volksvermogen ont_
„ brak, wás het de wijsheid alleen, die in be(luur en gebruik te wenfchen overig bleef, om aan het Gemeenebest
„ cene tnagt en aanzien te geven, aan deszelfs fchoonften
„ luister van vroegere tijdperken gelijk." Eene zeer juiste
aanmerking. Hadden onze Vaderen in dien tijd zich meer
rondom één middelpunt gefchsard , de Stadhouderlijke magi,
als bet middel, om de achterlijke Gewesten, weigerach.
tige of werkelooze Collcgiën tot hunnen pligt te brengen ,
versterkt, hoe hoog zou onze geluk(laat hebben kunnen rij
Doch men dacht fl°chts aan de voordoelen van het-zen!
oogenblik , en liet zelfs aan onzen geldeloozen tijd die ver
verbeteringen , het aanleggen der Katwijkfche
h-bazendgrot
{luizen, de vele ftraatwegen en andere verbeteringen der gemeenfehap , over. Meer overeenkomst tusfchen de dagen van
1766 en de onzen levert de hartelijkheid, waarmede de Natie
over 't algemeen aan den jeugdigen Erfstadhouder en deszelfs
Huis was gehecht , en die zich zoo wel bij de aanvaarding
van deszelfs hooge waardigheden, als ter gelegenheid van
zijn huwelijk, en de geboorte van den Erfprins , (onzen tegenwoordigen Koning) in 1772, vertoonde. Zelfs geen dorp
noch gehucht zou dat huwelijk ongevierd hebben gelaten,
(b]. 387.')De grootere gebeurtenisfen en de toehand des Vaderlands
worden hier dus uitvoerig en naauwkeurig verhaald. Doch
ook bij de kleinere, die wij zouden denken , dat meer tot
het Jaarboek dan tot de Gefchiedenis behooren, vertoeft de
Schrijver , naar 't ons voorkomt , te lang. Niet alleen weidt
dezelve , tot in kleine, vervelende bijzonderheden toe . uit
in de kibbelarijen, zelfs over beuzelingen, van onderfchei.
dene Regeringsmagten met elkander , (fomtijds kan dit zeker lijk zijn nut hebben, b. v. om den toon, waarop die door
den
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der, Stadhouder, vooral in Vriesland, werden beflist, te leeren kennen) — in de vele kleinigheden bij Hoffeesten, die
den Lezer, op zulk Benen afftand van tijd, onverfchillig
moeten zijn , (b. v. over liet welflagen der Ilium/mule van
1767 in den Hage) en vermeldt andere gebeurtenisfen van
klein belang, zoo als het kerkelijk gefchil met Ds. B L OM
te Leeuwarden; maar ook de meer geivigtige zaken worden wel eens wat heel breed verhaald , hetgeen de Ree.
niet ontkennen wil, dat beun fomtijds vermoeid heeft. Met
dat alles blijven wij bij het boven gezegde: dit Deel heeft
in belangrijkheid gewonnen. Ook de platen , die ditmaal uit
louter portretten beflaan, (van Prinfes CAR 0 L IN A en haren
Gemaal , den Prins van Wei/burg; van de 1Vloeder van WILLEM IV; van WILLEM V en deszelfs Echtgenoote) zijn
beter dan in het vorige Deel. Het zij ons vergund, den
wensch uit te brengen , dat de beroemde Schrijver, in den
voortgang van dit belangrijke werk, 't welk van Deel tot
Deel in moeijelijkheid toeneemt , den gulden regel van onzijdigheid en vrijmoedigheid, dien hij tot nu toe zoo wèl heeft
weten te volgen, fleeds voor oogen houdende, zich nogtans
van volledigheid een minder geftreng denkbeeld make, dan hij
tot hiertoe fchijnt te doen. Immers, wanneer de fiaatsge.
fchillen, die van 1777 af met ontzettende fnelhei:d en gewigr, als onweerswolken, zatnentrokken, in die evenredig_
heid verder zullen behandeld worden, als b. v. hier de twisten over de aanftelling van eenen Ontvanger der Florenen te
Sneek, (bl. 327-335) dan is het aantal der volgende boekdeden niet te overzien. Beknoptheid mogen wij dus, in de
ruime, doch treurige ftof, welke zich voor de volgende boekdeden opent, wel aanraden. Immers de vreedzame dagen van
het midden der achttiende Eeuw zullen, waarfchijnlijk reeds
in het volgende Deel, plaats maken voor het begin der onlusten met Engeland in den Noord - d;nerikaanf hen vrijheidsoorlog, die tot den onzaligen krijg van 1780 geleidden. Zeer
aangenaam zal liet ons zijn, het gevoelen van eenen STUART
te hoeren over de netelige vraag, wie eigenlijk de fchuld
van dien oorlog, de bron van alle onze latere rampen , moet
dragen ?
I Iet geven van louter portretten in dit Deel hopen wij
niet, dat op den duur gevolgd zal worden. TzVeluitgevoerde
platen dienen zekerlijk ook tot verlevendiging der belangrijk
geheugen des Lezers.
-iegburtnsfh
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Verhandelingen van J o A N N E S LU B L t N K den Jongen. II
Deden. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel , Jun. 1823. In
gr. 8 vo. IX en 387, IV en 387 Bi. f 7 - 4.:
Eenentwintig Verhandelingen, in de jaren 1783 , 1788 en
1794, in drie zeventallen , ten gefchenke van den voortref.
felijken LU B I. I N it voor zijne medeleden in het letterkundig
Genootfchap Concordia et Libertate, in druk uitgegeven ,
worden nu, in twee deden, door den Heer IMM E RZEE L
het Publiek aangeboden, dat hem , en vooral der achtingwaardige Weduwe van den zaligen , daarvoor dank verpligt
is. Dezelve waren toch niet dan moeijelijk, en altijd nog
voor dezen of dien hechts, op eene openlijke boekverkooping te bekomen ; en wie , die dezelve kende , Of L U L' L I N K'S
verdienden kende, bejammerde dit niet?
Het ons thans aangebodene eerfte deel bevat elf Verbande.
liegen : over de belooning der Deugd in dit leven (1789)
den Ouderdom (1791), het nut en den invloed der Orde in
de Zamenleving (1783) , de kunJiige navolging der fchoone
Natuur (1787), het Geheugen (1^83), de Blijmoedigheid
(1789), de eigenfchappen en het gebruik van Gelijkenisfen
(1772) , de Spreekwoorden (1783), het Puntdicht (zonder
jaartal : deze Verhandeling is vervolgd in 's mans Brieven en
Briefwisfeling , 1803 , bl. 302) ,den goeden Schrijffiijl (1774),
en het Vertalen (1787).
Het tweede deel behelst tien Verhandelingen; de eertie,
over liet verdedigen van den Christelijken Godsdienst (1774);
de tweede , over de beste wijze , oen de Goddelijke Openbaring tegen eerlijke Deisten te verdedigen (1775) ; de derde
weder over het verdedigen der Openbaring (1794); de vierde, vijfde en zesde, over de onderlinge betrekking var Wijs.
begeerte , Dichtkunst en LPelfprekend beid (1781 , 178a); de
anderen zijn over de Eerzucht (1793), over het bevorderen
van Waarheid, Kun/ten en LI%etenfchappen (1783), het Patriotismus (1784) , en de Kritiek (i).
Met een bepaald oogmerk zijn de opfchriften der Verhandelingen hier medegedeeld , opdat men zoude zien , over
welke belangrijke onderwerpen een man kan gehoord worden , tot vermaak , leering en flichting tevens, die, waar hij
zich voordeed , immer , om met VAN DER PALM te fpreken, den kundigen, befcheidenen, gemoedelijken, minzamen,
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men, toegevendcn en hoogstbefcibaafden openbaarde , en wicn
elk, die hein nog niet kent , verpligt is te leeren kennen uit
de uitmuntende Lofrede, vóór ruim zes jaren , op hein , in
Felix Meritis, door den begaafden WE S TE RB A S N Uit
uitgegeven bij J. TEN BRINK , welke wij -gefprokn,
opzettelijk, den lezer van dit tijdfchrift herinneren, omdat
wij overtuigd zijn, dat derzelver lezing hem terilond naar
deze Verhandelingen gretig zal doen verlangen, die alle vrienden der ware befchaving in ieders handen wenfchen.
Op de rangfchikking der Verhandelingen kunnen ammnerkingen gemaakt worden. De tijdsorde is daarbij niet in acht
genomen, zoo als men ziet uit de daarom opgeteekende jaren , in welke ze zijn uitgefproken ; en foort bij foort zijti
ze ook niet geplaatst. Of ze nu ook zoo gerangfchikt zijn
bij de eerde uitgave in drie deden , weten wij niet, maar
twijfelen er aan, om Bene (de 4oule) aanteekening van WE sT E R BA E N achter de gemelde Lofrede: doch , dit zij zoo
het wil, liet komt er weinig op aan, en men leest toch afzonderlijk elk fluk in dezen bundel , liet oudlle, over de Ge.
lijkenisfen, zoo wel, als het jongfle, over liet verdedigen der
Openbaring, gewis met groote voldaanheid. Als meesterliukken zijn vooral roemenswaardig die aangehaalde oude e, over
de Gelijkenisfen , de vierde , vijfde en zesde van het tweede
deel, die met eene bijlage verrijkt zijn, bevattende opgave
van eenige leerdichten, welke inderdaad den zeer hooges,
maar regtvaardigen dunk van L U n L I N IL'S ervarenheid en
fmaak in liet vak van fraaije letteren veriierkt. Voorts be.
haagden ons bij uitPrek de eerfte , derde, vierde, zesde en
tiende Verhandeling in dit eerfte deel, en de zevende en
laatlle in het andere. Maar — als men ons vraagt , wat ons
niet of niet zoo zeer behaagde ? dan weten wij niets te be
palen noch uit te zonderen. Het is alles goed, fchoon, gewigtig, aangenaam, nuttig, en --• ja, gemakkelijk en een
liet daar. Men moet L U B L INK bewonderen ,-voudigflar
liefhebben en danken , en gevoelt zich tot vereering der nagedachtenis van dien kundigen , wijzen en braven Landgenoot
opgewekt.
Een Brief van ai. c VAN nALL en JE RON IMO DE
VR IE s aan den Uitgever bevat cone loflpraak der waarheid ,
ter aanbeveling — neen , dar behoeft niet , — ter wettiging
van elks regtfchapen gevoel omtrent den waarlijk grooren
Nederlander. Als zulke mannen belijden, veel aan hem, den
ge e-
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goedeis , edelen , eenvoudigen, genoegelijken , geestigen , ze
aan zijne fchriftcn , die de-delijkngosftma,en
afdrukfels van het hem onderfcheidend karakter waren , en
dezelfde bijvoegelijke namen verdienen, te danken te hebben;
als zulke mannen dat betuigen, wat behoeft dan meer tot
aanprijzing gezegd te worden? Wie fpreekt, in de tegen
ta A Ir s , over de Oorlogstaktiek? „ 0 ! dat-wordighevan
onze en alle tijden zich aan hem, en die hem gelijken, mogten fpiegelen ! Dat , bij meerdere kracht, de zachtheid; bij
gevoel van waarde, nederigheid en hulpvaardigheid ; bij kennis , helderheid en duidelijkheid; bij geleerdheid, finaak
en menfcilelijkheid niet verloren gingen! Dat, altijd en bij
een ieder, een zoo treffend verband van Mensch en Schrijver, van Wijsgeer en Christen ,als bij L U B Li N It , uitbIonk!"
Met deze taal van onzen VAN if ALL en DE V R I E s, Lezer! fpreekt Recenfent zijne ingenomenheid met deze voortbrengfelen der Nederlandfche Letterkunde, en zijnen wensen
uit. De drukpers verfchaffe ons (mogt het zijn) meer vruchten van dezen aard!
Gaarne keerden wij nog eens tot de aangekondigde Verhandelingen terug , en deelden, om den Heere WEILAND eens
gelijk te geven, die de boekbeoordeelaars noemt „ voorproevers van het publiek ó ' (zie hem , voor JE A N r A U L) gaar
vraag: „ lust u niet nog meer?" een proefje me--ne,mtd
de van de keurige geregten, ons hier aangeboden; maar, wij
weten bijna geene keus te doen: evenwel iets moet er toch
wezen; men leze dan de naïve inleiding tot de Verhandeling
over den Ouderdom , van den bril ontleend , en dus vervolgd:
(D. I. bl. 34.)
„ Onder de fabelen van LA C 0 U R T, of wet de (laat- en
aedeketndige Zitmeprenten van u 0 0 G S T R A T E N, is er een S
welke het bezoek van den Dood Lij een oud man affchetst.
De hoofdzaak is, dat de man den Dood weigert te vergezellen, dewijl die , zoo hij zegt, hem vóór dertig jaren beloofd
had, hein nier te zullen halen , zonder hein vooraf gevaar_
fchuwd te hebben. „ Die boodfchap ," zegt hij , „ heb ik
niet ontvangen." De Dood , zonder hem onmiddellijk te logeníiraffen , wendt het op een' anderen boeg , en flaat hein
voor, of hij dan liever met hein Bene menuët wit danfen.
„ Dit ,°" zegt hij , „ deed ik gaarne; maar zekere ítramheid
in de beenen , een overblijftel van mijn laatfte podegra, be.
let mij zulks." — „ Nu ," zegt de Dood , „ dan moet ik tI
iels
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iets anders vergen : wees zoo goed eens deze noot te kraken:
dit is immers een verzoek, dat gij mij niet zult weigeren?"—
ik moet wel," zegt de ouijle vriend, „ want ik heb een
bedroefd gebit, en nog onlangs mijne laatfte kiezen verloren." — „ Dan zult gij evenwel dezen brief wel willen lezen?" — „ Hartelijk gaarne, als ge mij flechts den bril eens
wilt aanreiken, die ginds op tafel ligt." — „ En zijt gij onbefchaamd genoeg," graauwt de Dood hem toe, „ om voor
te wenden , dat ik u in dertig jaren niet heb gewaarfchuwd,
mijne wederkomst n niet heb herinnerd ? Daar het u aan uwe
been, aan uwe tanden, aan uwe oogen hapert, kunt gij dan
nog zeggen, dat ge van mij geene boden hebt ontvangen? Gij
zult en moet mij volgen." — Gij ziet, Mijne Heeren ! dat
de Dood hier op den man aan fpreekt, voor zoo ver het zeker is, dat de ligchameli!ke gebreken van dien aard , en alle
hulpmiddelen tegen dezelven, het fteunend wandelkrukje, de
notenkraker, de bril , zoo geene voorboden des doods, ten
mine fprekende bewijzen zijn van den ouderdom , — van
den ouderdom , waarover ik u gaarne eenige bedenkingen
wilde voordragen: een. onderwerp, waartoe, gelijk gij uit
het verband ziet, en ik reeds in den beginne aanmerkte, de
bril als eene zeer gepaste inleiding kan dienen."
L U B L r N it is altlid onderhoudend , ook waar ons zijne kunde
en geleerdheid verbazen, en dan dikwijls nail. Zijne voordragt
wordt aangenaam verlevendigd door wel te pas gebragte opbelde ring uit gefchiedenis, fabelleer, of het gemeene leven. Zijne onderrigtingen (en wat kan men hier veel leeren!) zijn
duidelijk ; zijne redeneringen en bewijzen hechten bondig;
taal en ftijl — nu ja, daarvan moet men alleen zeggen, zij
zijn, zoo als men het van den redenaar over den goeden fcrizrijf
fliyl moest verwachten. Wij zijn er gerust op , dat niemand
deze Verhandelingen zal lezen, zonder geleerd, zi c h ver
te hebben. Jonge lieden , die echte be--maktengfich
fchaving waardeert, maakt u deze fchriften eigen, hij wel ke
gij zoo veel kunt misten, en leert van T. U B LI N ft, door
kunde en wijsheid , door eenvoudigheid en nederigheid , door
christelijke godsvrucht en deugd, uzelven eerwaardig, beha.
gelijk en nuttig maken ! 's Mans nagedachtenis zij in zege•
niog !
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Gedichten 'an ii E N D P. I K ME Ij E R, J U N 10 R. Te Haarlc;n ,
bij de Wed. A. Loosjes, Pz, 1822. In gr. 8vo. XIV,
I60 Bl. f 3 - 12 - :
Gedichten vast Mr.

A B RAH A M B 0 X MA N.

bij J. Immerzeel, Jun.
f 3-12k:

1823.

Te RatterdaNn;

In gr. uva. VIII, 199 Bi

Wij plaatfen deze twee bundels naast elkander, niet alleen
omdat zij beide als eerdelingen kunnen befchouwd worden,
Ilechts door kleinere voorloopers , als 't ware , aangekondigd,
maar vooral , omdat zij ons gelegenheid geven tot eenige algemeene aanmerkingen. Zij toonen ons namelijk, zoo Wij
niet dwalen , het blijkbaar verfchil aan, dat meest altijd zal
beflaan tusféhen de hukken, uit eene dus genoemd geleerde
of ongeleerde pen gevloeid. Wij hoorden eenmaal beweren #
dat lieden, geene akademifehe opvoeding genoten hebbende ,
hoe bekwaam en kundig anders ook, bijna nooit een' regt
goeden, regelmatigen ftijl fchreven. Ten opzigte van den
poíaifchen dijt mag men, derhalve, hetzelfde s ja met meer
regt, vooronderilellen. En het Zou, gelooven wij, niet vele
moeite kosten, dit, door eene naauwgezette vergelijking van
eenige zangers uit onzen en vroegeren tijd, bij de flukkeil
te bewijzen. Dat bepaalde, natuurlijke en heldere in de
woordvoeging , dat kiefche en gekuischte in uitdrukkingen en
beelden, dat welluidende , gemakkelijke, befepene in de verzen zelve , waarvan de ouden, bij al hunne kracht en Route
fprongen, zoo uitnemende voorbeelden opleveren, wordt bij
vele nieuweren , met hen onbekend , dikwijls te vergeefs gezocht. Wij bedoelen hiermede niet, te zeggen , dat het genlë
alleen te Rome , en vooral Ithei;e, heeft te huis behoord,
gelijk men fpottende wel eens vroeg, en, bij overdrijving
der uitfluitende liefde tot klasfieke letterkunde in fommigen, '
ook wel reden had te vragen. Maar men neme enkel in aan werking, dat van de heerlijk bloeijendebefchavingdierdagen,
bij gebrek aan eerie drukkunst , alleen het beste tot eene wijde verfpreiding geraakte , alleen het beste duur kon hebben,
en inzonderheid aan die algemeene verwoesting ontfnappen,
bij welke duizenden van boekdeelen verfcheurd, verbrand ,
verfneten, verwaarloosd, verdaan werden door barbaarschheid
en bijgeloof, Immers deze kostbare overblijffels zijn het,
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uit welke de fchooljeugd , tot hoogere kundigheden opgeleid,
de oude talen leert , met welke dus haar ontkiemend verhand, van den beginne af aan en als onwetend , wordt gevoed. Is de fchoolleeraar flechts een man van eenigen (naak,
dan maakt hij hen op liet menigvuldige voortreffelijke, in
deze fchriften voorkomende, aI fpoedig en gedarig oplettend.
ja, de eerfte eigene proeven, om gedachten op het papier
te brengen, meestal ook in gebonden fhjl , gefchieden in die taal
en dien vorm , bij welke de beste oude fchrijvers tot model
verftrekken. En in de eigenlijke akademifehe lesfen , meestal ten minfte een paar jaar bijgewoond , aleer tot een bepaald vak van werkzaamheid , ten nutte van maatfchappij en
huisgezin, over te gaan, wordt dit alles fechts meer uitgebreid en verhoogd. „ En echter ," zegt men misfchien , „ bezitten wij zoo vele uitmuntende zangers, zulke rijke bundels en fchoone verzen, op welke deze geroemde invloeden
niet hebben kunnen werken. Ja , ligt overtreffen zij , in aantaI zoo wel als uitnemendheid , de voediterlingen van H oM It R US en H 0 R A TI U S in ons land." Het zij zoo! de natuur is onpartijdig; de gelegenheid tot ontwikkeling van den
geest en ontvlamming van gevoel en verbeelding bij het groote aantal onzer landslieden, van flaaffchen arbeid bevrijd en
tot onderzoek en befchouwing veler zaken in slaat gefield,
is menigvuldig; ja, de flilfland zelfs van dien handel, welke
dit gemak en deze gelegenheid eerst aanbood, wordt ligt
eene nieuwe bron en aanleiding, om juist den welgeftelden
koopman of fabrikant tot de aangename beoefening der gonden lier te nopen. En verre zij het van ons , dien flroom te
willen flremmen! Maar dat zij zich wachten, de flrengfte
kritiek van hun eigen werk uit liet oog te verliezen ! dat zij
hunnen roem vooral niet in de veelheid ftellen ! dat zij een
goed deel hunner proeven en gelegenheidsversjes aan dien
grooten zuiveraar, fchoon ook fouitijds verfander van het
beste en edelfte, aan v UL CA AN, offeren ! en , tot eigene
volmaking, niet flechts de dichters van onzen tijd en landaard, misfchien flecl.cs een of twee uitgelezenen, dat is in
's lezers finaak vallenden , beoefenen (indien dit woord hier
al te pas komt) , maar ook die der zeventiende eeuw, maar
ook de beste Fran/the, Engel/the, Duit/the enz. , zoo ver
flechts hunne taalkunde reikt! Dat een enkel man het, ook
zonder al dezen omflag , misfchien ver gebragt heeft, bewijst
niets: elke regel heeft zijne uitzonderingen; maar men beden-
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denke toch , dat ze zeldzaam zijn, en rekene vooral zich zelven daaronder niet te ligt!
Wanneer wij nu den overgang maken tot den heer M a r
ju sc, dan valt misfchien een goed deel onzer algemeene aan.
werkingen weg. Hij , die reeds in t lot Dichterlijke Mengelinger; uitgaf, en eerst in 1822 met deze Gedichten te voor
komt, kan zeker niet gezegd worden te vele gemaakt,-fchijn
of althans befpaard te hebben; en het negenjarig verblijf in
den lesfennar ware bij zijne kinderen ligt te verdubbelen geweest. Maar , of 's mans voorkeur aan eenen begaafden, nu
reeds afgetredenen tijdgenoot even zoo weinig te berispen
zou vallen , is.... misfchien niet eens vragens - waardig. Ja,
reeds hindert ligt de ouderdom ; en wij zeggen: onze federt
if E L M E R s wederom gevorderde , en nog meer veranderde ,
poézij herkent hare trekken hier niet volkomen. Geen wonder inderdaad , zoo de twee genoemde mannen , althans de
kleinere tot den grooteren, even als de maan tot de zon,
eene zekere aantrekking doen zien, daar beider jaren, beider
bedrijf en beider ilaatkundige denkwijze blijken nagenoeg dezelfde te zijn. Vaderland en o R A N JE, vrijheid en orde, afkeèr van eiken, ja elken onderdrukkenden nabuur, bij wereldburgerfchap en echte liberaliteit, kenmerkten den afgetreden' zoo wel, als den tegenwoordigen zanger; en , fcheen
de eerfee ons wel eens toe zijne wljsgeerige f outheid tot ver
te drijven , de laatfile zal , vreezen wij , door zij--metihd
nen verklaarden afkeer van zekere godgeleerde ftelfels , ook
meer dan éénen welmeenenden vrome hinderen.
Men leze, om hiervan verzekerd te zijn, Hechts het eerfib link, Hulde non 0edenbornei'eld. Inderdaad, het grieft
ons , die oude twisten , welke den slaat ligt meer dan eens
op den rand des afgronds bragten, en de vaderlandfche kerk
in eenen langen nacht van domheid en dorre,disteligehaarkloverij ftortten, op nieuw met zoo veel ijver te zien opgehaald. Doch de fchuld daarvan treffe hen, die het werk
begonnen, en nog niet ophouden de verontwaardiging te
prikkelen, om het helfche vuur wederom te doen branden
Het werk zelve bezit vele verdienfle, is warm en krachtig
ook doorgaans vloeijend en aangenaam. In de regels:
Waarom 's Lands zorg en al haar fchokken ,
Als Cincinnaat , u niet onttrokken ,
Op 't land , waar 't hoofd meer rustig grijst ?
Dan met uw' dood de les te (laven , enz.
Yy3
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ontbreekt de vergelijkende wijze, waarop dan Haat : of de
dichterlijke vrijheid dit verganne, liever hier 11:ilzwijgend
verftaan wordende, laten wij in het midden.

Die tweemaal hoedde u 't veege lijf,

Is Bene conliructie, die ons mishaagt.
Gij doemt tot onverzoenbre zonden ,
Wie niet, als gij, Gods raad doorgronden,
;un durft een gruwelleer verkonden,
Waar aan geen flervling twijflen mag.
luidt niet alleen wat hard, maar ook eenigzins vreemd en onverflaanbaar. Het zijn immers, in allen gevalle, niet alleen
de ongeloovigen aan voorbefehikking, die zouden geacht
worden tot zonde en llraf, bij uitfluiting van de vergiffenis,

al tellens veroordeeld te zijn.
Zoo zouden wij nog wel eenige vlekjes kunnen aanwijzen,
die het fchoone aangezigt ..... toch altijd ontfieren. Voltnaakbaarheid is zijn beflernming, zegt at E Ij ER van den
mensch; hij meent gewis: zijn aard en wezen, op volmaakt.
held doelende. Zoo althans denken wij over den dichter,
die daarom onze aanmerkingen verfchoone, en, zijn ze het
waardig, zich ten nutte make.
Het tweede Eiuk , Aan den Landbouw, heeft ons, over
het geheel , niet zoo wèl bevallen. Het onderwerp , dus historisch , net een zoo bepaald oog op onze tijden en omflandigheden, bewerkt, is welligt min poétisch. Woorden als
scerktuigleer en dergelijke, klinken zelfs in proza hard. Ook
hebben wij hier wederom onze kleine bezwaren tegen het
een en ander. Bij voorbeeld:
Ik juich uw poging toe, gij Vaderiandfche mannen!
Di e . . . . . . . . . . . . . . . . .
,

.

.

.

.

-- flrevende onvermoeid naar 't doel, dat u bekoort,
Rijst voor 't verbaasd gezigt uw fchepping , Fredriksoord.
Immers , dat hier een (;) vóór de twee laatfte regels ge.
,plaatst wordt , verandert den zin niet. Doch , in plaats van
bij dit of iets anders langer flil te (taan , willen wij liever

eeni.
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eenige regels a£fchrijven, om 's mans trant eenigzins te doen
kennen:
Wiens deernis wekt het niet, als h11 zelfs boerenknapen,
Aan laffe praterij zich fchandl,jk ziet vergapen,
De zelfgereede pij voor 't zwierig zondagspak
Verwisfeld ziet, — als voor een grof boerinnen - jak
De jufferlijke tooi zwiert om boerinnen - leden? —
Brooddronken boerschheid zelfs kwetst landelijke zeden.
De wanfmaak klemt haar 't hoofd als in een' helm van goud,
Die zelfs het kusfen (tremt, in zoeten minnekout,
En blinkt het blosje weg van frisfche en poesle wangen,
Waar langs geen blonde lok, maar lompe baggen hangen;
Verbant de netheid, die 't grootmoederlijk gelaat
In 't zedig mutsje hulde, eenvormig met haar' haat;
Terwijl die flikkertooi, die 't loerend oog doet kwijnen,
't Veeleer een goudfmidskas, dan menfchenhoofd, doet fchijnen.
De Munfler fiche Vrede, die d vereenigde Nedesrland/clze
gewesten eindelijk het onbetwist genot der vrijheid fchonk,
is, daarentegen, een onderwerp, dat de vaderlandfche borst
in vuur en vlam mag zetten , vooral in de tijden,, toen men
ons dit grootfehe voorregt, op allerlei wijze, weér afhandig
trachtte te maken: want te zij zit vervaardigde dit fluk
reeds- in í8o5. En luie herinnert zich niet, hoe zeer ons
toen de gedachte aan eenen koning, eenes vreemden, opgedrongen , nieuwbakken koning algemeen fchokte en bedroefde of vertoornde? Het fluk draagt dan ook inderdaad blijk
van vele geestdrift, en levert uitmuntende plaatfen op. In het
algemeen fpeelt de vreemde godin A S T R E A '(men weet,
H EL M ER S, fchoon niet bij de oudheid opgevoed ,hield ook
veel van de oude goden en godinnen) hier wat veel rols.
Wij twijfelen, of alle lezers wel zoo naauwkeurig weten.,
wat hare taak en post eigenlijk is; en dan geeft dat maar
verwarring. Bij de woorden :
— in de fchaduw van den vrijheidshoed en fpeer
Beveiligde 't zijn hulk voor 't nadrend gruwelweer.
dachten wij aan dien mageren man, van welken een halve
dwaas , op de vraag naar hein, antwoordde, dat hij daar orgens achter een' pothaal, fchuild:. Of ook op die zelfde
(64(1e) bladzijde het gezegde , dat Dzutsc :lands adelaar de:,
Yy4
oli jr
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olijftak zocht tot her flelling van zijn nest , fchoon vernuftig ,
wel klaar en edel genoeg is, bleef ons twijfelachtig. En
Des daggods vurig fpan , in 't goud gareel geslagen , enz.
is een beeld van een beeld, dat, op die wijze gezet, geene
duidelijkheid, geene aanbeveling van wege het eenvoudige en
natuurlijke kan bezitten. Doch niet meer! Eene enkele fchoone plaats, toevallig voor ons liggende, zij het beluit:
Gelijk bij zomertijd , als 't hondsgellarnte gloeit ,
Op 't uitgeblakerd veld, de graanhalm, half verfchroeid,
Met drift zich opheft, om den regendrop te vangen,
Die hem herleven doet en nieuwe kracht erlangen,
Opdat hij welig groeij', het land met zegen kroon',
En 't zweet des akkermans met volle fehuren loon',
Zoo was ook Ne&rland , dat het krijgsvuur fchroeide en fcheurde,
Toen 't, van den vrecê bedauwd , het hoofd ten hemel beurde.
Thans volgen Losfe Gedichten. Een wonderlijke titel. Kleinere Rukken, bis bijzondere gelegenheden vervaardigd, fchijnt
wel het denkbeeld te zijn. Want dat deze en gene reeds elders geplaatst zijn geweest, zou ze nog eer den naam van
verfirooide waardig maken. Maar liet Neptunifche magtwoord:
Ja wel ver flrooid!' door een' onzer collega's bij zekere zoodanige Gedachten eenmaal geuit, fchijnt de lieden daarvoor
bang te hebben gemaakt.
Joai,nes de Dooper, in jeugdigen mannelijken bloei, gefchilderd door den heer C. Krufenmcrn , is fraai, zoo als het
fchildertluk ook was; maar zou nog veel fraaijer zijn, indien
het laatfle inderdaad zoo fraai was , als hier verteld wordt.
Nu moeten althans wij bekennen , het beeld bewonderd ,
maar van die fchokken , tranen en verrukkingen inderdaad
niets gevoeld te hebben. Trouwens de dichter zelf fchijnt
naderhand ingezien te hebben, dat hij het te bont had gemaakt.
Feestzang, voor het Natuur.. en Letterkundig Gezelfchap y
enz. Deze fcheen ons toe wel eens al te veel aan liet fpelend vernuft toe te geven. En of her volgend couplet door
elk zal verflaan worden....?
Geen onzer volg' het distlig (poor,
Van hen, wie de ondank 't hart veríiaalde,
Wanneer hun kunstkracht zegepraalde
Op de eenvoud der natuur: -- die door haar' eedlel: sloor
Ver-

GEDICHTEN.

625

Verbijsterd, há r als God vereeren,
Verwaten bij hare almagt zweren ,
En tergen God in 't aangezigt, enz.
Alle de overige gelegenheidsflukjes met name op te noemen, ware nutteloos. Zij zijn doorgaans gepast en warm,
en zoodan 'lg , als op den duur met genoegen worden gelezen.
Een Rouwbeklag bij het verlies eener eenige dochter roerde
ons, en deed ons bij de woorden:
,

Gij zult het niet weer hooren,
Dat Zij u , Vaderlief! of, lieve Moeder noemt.
aan het onus qui dicat, jam tibi mater! babes, in de bekende fchoone Confolatio , denken.
De allerlaatíten zijn meest van boertigen fujl of inhoud,
waaronder ook een paar op eindrijmen, bijzonder, zoo het
fchijnt, de Haarlem/ene liefhebberij. De heer MEIJER is
niet onbekwaam in het gelach verwekken. Zijn vernuft is
even zoo rijk, als zijne verbeelding ,flout, en zijn gevoel
warm is. Zoo wij er iets op zouden aanmerken, het ware
gewis het min belangrijke , edele en keurige, zoo wel ten
aanzien der floffe, als der bewerking. Wij zeggen: zoo wij
iets zouden .aanrnerken; wint, niet alles.bij de stukken kun.
eiende aanwijzen, moeten wij ons met wenken tevreden hou.
deny Als zoodanig', en niet zoo zeer als meesterachtige teregtwiszingen, veelmin neuswijze bedillingen,merke de dichter inderdaad ons geheele overzigt aan. Schijnt hem ook eene
aanmerking geen steek te houden, althans niet veel te bedui,
den, en gelijkt hem.eene andere, niet verlof gezegd, naar
het trappen op een' likdoren , het tegengefielde des christelijken liefdemantels, die zoo gaarne feilen bedekt; hij bedenke , dat ook wij menfchen zijn ,en trooste er zich mede,
dat niemand te aller ure wijs is. De drommel zelf moet toch
wel met een goed oogmerk beftaan, zoo hij er is ; en zouden het dan de recenfenten niet? — Wij betuigen , ten Ilotte,
den heere ni E u E a. onze opregte hoogachting voor zoo vele
edele gevoelens en fchoone talenten, als in dezen bundel
doorftralen. Ja, hetgeen hij levert, is banket ; maar wie kan
er altijd voor, dat de boter eens wat fterk of de oven te
heet is? Wij roepen hem dus, bij het affcheid, zijne eigeue woorden toe
Moedig dan den togt hernomen
Met een' kinderlijken zin !

(liet vervolg hierna.)
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Plailopaediora. Tijd/chrift voor de Jeugd. Jaargang I`!.2. Te
dnajlcrdasn , bij A. Vink. 182a. Ln kl. 8vo. 443 Bl. f 3 - za.:
Dit aardig gefchenk voor de jeugd , voor welke het uitnemend gefchikt is , verdient den grootíien lof, en wij kunnen
naauwelijks twijfelen, of het zal algemeenen bijval vinden,
vooral indien op den duur voldaan worde aan het verlangen
van Redacteur en uitgever, om dit Tijdfchrift met goede
bijdragen te begunftigen. Onderhoudend en leerrijk, nuttig
en aangenaaan moest dit werkje zijn voor de jeugd , en is
het ook inderdaad. Het is een allerlei, maar waarvan geen
enkel Rukje doelloos is. Het beflaat niet alleen in verhalen ,
offchoon ook het aantal van deze hier niet gering is; maar
men vindt hier toefpraak en vertoogen, even onderhoudend
en voortreffelijk bearbeid; belangrijke bijzonderh"eden uit de
gefchiedenis en natuurlijke historie ; voorts een aantal dicht.
stukjes, van meerdere of mindere uitgebreidheid, en onder
welke zeer goede zijn; . ook een nog al uitvoerig toopeelfpel
voor aankomende kinderen , en eindelijk ook rekenkundige
voorfiellen, logogryphen, charaden, raadfels en vragen, en
daarna dan van dezelve de oplosfingen. (Logogryphen en
charaden wenfchen wij echter niet te zeer vermenigvuldigd,
als den Franfchen beuzelgeest in de hand werkende.) Alles
beeft eerre uitmuntende Eirekking tot opfcherping van het
verlfand, het zuiveren van het gevoel, en het inboezemen
van zedelijke beginfelen. Goede keuze en fmaak prijzen
dezen jaargang allezins aan. 'Vele !tukjes zijn Hechts door
letters gekenmerkt; andere inzenders , echter, hebben zich
genoemd , en hunne namen geven op zichzelve reeds eerre
foort van aanprijzing: H. MAR ONIER., D. SLUITER, A.
VAN ZUTPHEN, PETRON. MOENS, J. A. OOSTEAMP,

Aan deze en andere
jeugd
bevelen
ook
wij de verdere
der
vrienden
gefchikte.
voortzetting en volmaking van dit werkje met vertrouwen
aan, daar her bij uitnemendheid gefchikt is, om zachtkens en
ongevoelig den leeslust te wijzigen, en alzoo de jeugd al
vroeg te leiden tot betere (etteroefening , dan het lezen , het
eeniglijk , immers altijd bij voorkeur lezen , van verzierde verhalen , die zoo menigeen, hein in de wereld der verbeelding
omleidende, ongefchikt maken voor nuttige werkzaamheid en
vrolijk genot in de werkelijke wereld. Moge dit aangenaam
en
W. DE ICROES, A. J. TEN HAGEN.

PH:t.OPAED*.ON.

627

en leerrijk gefchrift iedere kinderbibliotheek verfieren , en alzoo Redacteur en uitgever op den duur genoegzame aanmoediging vinden!
-

Griekfche Thernata , enz. Door 1. B OS SC a A: Pierde Klasfe.
Te Breda, bij W. van Bergen en Comp. 1822. In Svo. :al
Bi. f1 -5-:
11e Heer J. n OS s Crt A, Doctor in de Letteren en Praeceptor aan de Latijnfche Scholen te 's Gravenhage, vaart dus
voort met zijnen begonnen arbeid, en geeft hier de Themata
voor de vierde klasfe. Vooraf gaan de regels van de Syntaxis ;
dan worden die regels door voorbeelden opgehelderd, gefchikt
om uit het Nederduitsch in het Grieksch te worden vertaald.
De inhoud van dit ítukje betreft de regering der praepofttiones, verba -met praepofitiones zamengefteld, nomina verba
gebruik der tijden van de modi, over de rege--lia,overht
ring der adverbia , over bet gebruik der conjunctiones , en ten
Plotte algemeene aanmerkingen. De leerling kan in 64 themata
zijne krachten beproeven , om het aldaar geffelde naar die regels te vertolken. Drie- opftellen, gefchikt om in den Ionifchen , en een om in den Dorifchen tongval te worden overgebragt, befluiten dit werkje. Voor die lonifche en Dorifche
opftellen gaan proeven uit u z RODD o T US en All. C a i T A sen
eenige dichtregelen, opdat de leerling zich ;eerst aan die dia
moge gewennen. — Wij houden het daarvoor, dat-lectn
ook deze klasfe met vracht op de Latijnfche Scholen kan
gebruikt worden.
Keur van Zedelijke Verhalen; een handboek voor de Jeugd
zoo wel, als voor derzelver Ouders en Onderwijzers. Uit
het Hoogduitsch an H. K. G U TM A N N. Ifle Deel. Met
Platen. Te Ansflerdam , bij Schalekamp en van de Grampel. 1822. In kl. 8vo. 206 Bi. f r - so-:

11

oezeer wij, bij den reeds zoo grooten voorraad van boekjes
en boeken voor kinderen, geene bijzondere noodzake zien,
dien telkens met Duitschlands grooten voorraad aan te vullen , maakt echter dit onderhoudend werkje , in ons oog, eeni.
germate eene uitzondering. Men vindt hier eene verzameling
van zeer doelmatige Rukjes van onderfcheidene en in het
vak niet regt beroemde fchrijvers. Bij deze Hollandfche
uit.
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uitgave zijn de reeds elders overgenomene in onze taal echter teruggehouden. De vierendertig kleine in dit deeltje gegevene Eiukjes zijn alle voor kinderen zeer onderhoudend ,
en bevatten de nuttigfte lesfen en wenken tot wezenlijke
braafheid en deugd. Hij , die me f het kind lezen, of over
het gelezene fpreken wil, krijgt ook telhens aanleiding tot
doelmatige inrigting van onderfcheidene vragen en naderen
aandrang op het kinderlijk gemoed.
Wij durven derhalve het gebruik van dit boekje, waarvan nog één deeltje te wachten is, als een aangenaam leesboek
voor de jeugd van zes tot veertien jaren zeer wel aanprijzen. De vertaling is ook doorgaans goed, offchoon wij hier
en daar eenig misverítxnd vermoeden ; b. v. bl. so, waar eene
moeder hare dochter tot werkzaamheid met deze woorden
aanfpoort : „ Meisje lief! wanneer gij met een nederhan,, gend hoofd en een verdrietig gelaat zaagt arbeiden, zoudt
,, gij, mijn lieve kind! weldra fpoedig befpeuren, welk
„:eenes gelukzaligheid de werkzaamheid, en welk een onver» dragelijke toeflcand de werkeloosheid is." Dit is of geheel
verkeerd vertaald, of althans zeer onduidelijk , indien het
namelijk zeggen wil, dat men door ijverig werken zijn verdriet verzetten of verzachten kan. Zoo fehijnt ook, bl. aS ,
bij : „ welk hens het meeste (peet , dewijl hij dan" iets kwa.
lijk verflaan te zijn of uitgelaten, waardoor liet nu geenen zin
heeft. In kinderboekjes moet men vooral tegen zoo iets zorgen.
lllwin en Theodoor; of Cefchenk van een' <-'ader aan zijne
Kinderen. Door F. J A C o n s, Pr•ofesfos• te Goths Tweede
vermeerderde Dratk. fles Platen. Te fírryf ePdo iz, bij ten
Brink en de Vries. ils2. In kl. 8vo. 571 bi, f € - 10-:
:

-

Er is geene reden , waarom mets dit vertaalde kinderboekje
ook niet eene plaats in eene bibliotheek van befchaafde kinderen , van tien tot veertien jaren dunkt ons , gunnen zon.
Zij zullen er niets kwaads uit leeren , maar ontvangen mc
goeden indruk, en vooral het laatíle gedeelte, dat ver--nige
halen en ontmoetingen bevat , zal hen aangenaam onderhou
Ook het vorig gedeelte is nuttig en bevattelijk; en wij-den.
hopen, dat vele kinderen de vaderlijke lesfen en wenken,
hier door eenen vader aan zijne jeugdige lievelingen gegeven,
zullen behartigen. Bij den grooten voorraad van goede, onderhoudende kinderboekjes , kunnen wij juist niet zeggen,
dat wij groote noodzake vinden, dc vertaalde te vermenigvuldigen; maar onder de vertaalden behoort men echter dan
ook dit niet over liet hoofd te zien.

BOEKBESCHOUWING.
Leerrede over a Tim. I- s, tot gedachtenis van wijlen
E. J. r o s T, Predikant re drnhein , op den a7 dpril
1823, uitgel proken door desaelfs llmbtgenoot Ii. x.
DONKER CvRTIUs. Te Arnhem, bij P. Nijhoff.
1823. In gr. 8vo. 2g Bl. f : - 8 - :
Leerrede over Soh. I: 48b., gehouden, ter gelegenheid
der plegtige inl jving van een Israilitiscb Huisgezin,
door den H. Doop , in de Christelijke Kerk , op den 13
aan. 1822, door w. S C U o L T E N , Predikant te Har
Te Zutphen, by 11. C. A. Thieme. 1822.-derwk.
In gr. 8vo. 48 .1I. f :-8-:
Leerrede over 2 Chron. V 13 , ter plegt f atige rot ding
van het nieuwe Orgel in de Kerk van Middelhert , op
den 2c. Nov. I82,, door G. Ii. VAN SE N D E N , Predikant te Middelhert. Te Groningen, bij W. Zuideina.
1823. In gr. 8vo, 46 131. f - 8 - :

13evestigingsleerrede over hct geloof aan Yezus belofte,
den Evangeliedienaar gedaan, voor denzelven een mid*
del van aanmoediging en bemoedi aing. (Marc. Y•• 36b.)
Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer. 1822. Ingr. 8vo.
i

28131.f:-7-.

,!ffch eidsr ede over ,toh. XPII 11b uitgefpro ken te Noorddijk, den 2? October 1 S 22 ,door t Z. S A N NE S, thans
Predikant te Veendam. Te Groningen, bij W. Zul.
dema. 1823. In gr. 8vo. 43 Bl. f : - 8-:
No. t. De Eerw. DONKER euRTIus was juistbezig met de bearbeiding tot eene gewone leerrede van den
hier opgegeven tekst ,toen hij het berigt ontving van den
nor €cnESCH. 1823. NO. i6.
Zz
dood
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dood van zijlen aardigen oudtlen Amb genoot; nu was
het hem onmogeik, aan cenig onderwerp, anders dan
neet de gedachte aan den overledenen, werkzaam te zijn;
en daar deze fchoone tekst de edelre karaktertrekken van
den waardigen man aanwees, zoo behoefde hij naar geen
ander onderwerp te zoeken. De leert ecie is dan ook allezins gepast , en ademt het gevoel van de hartelijkl}e hoogachting voor den waardigen overledenen , die de Arnhentf-'he gemeente meer dan 40 jaren in de beoefening van
het Evangelie was voorgegaan en door hetzelve had gediend. Wij kennen den voortreffelijker., duidelijken prediktrant van den bekwamen (preker , en hoc hij afkeerig
is van iederen gezochten en noodeloozen opfchik. Zijne
welfprekendheid kwam hier nu vooral uit het hart, en is
de echte. Na de opheldering van den tekst, wordt naar
denzelven de voortreffelijke r o s TI• gefchetst, waarbij cie
fpreker zich met het meeste vertrouwen op de kennis van
geheel de gemeente beroepen kon. En ongemerkt was nit
d_ze lofrede op P o s T eene lofrede op het Evangelic
zelve geworden; dit geeft van zelve aandoenlijke kracht
en grooten nadruk aan de toefpraak, met welke gefloten
wordt, en in welke het voorbeeld van P o s T, zoo als
hij was, wordt aangedrongen ter navolging , en ook ter
aanmoediging op r o S r, zoo als hij nu is , wordt ge
Eeres. DON K E r. CU 11 T I US deed wil,-wezn.D
(lat hij deze hulde aan Benen allcrwaardiglien Ambtsbroeder, aan wicn hij zelf erkent zeer groote verpligting te
hebben , voor de Arnhemfche gemeente nu ook drukken
liet, en heeft ook daardoor tevens liet geheel Nederlandsch
godsdienífig publiek op nieuw dienst bewezen.
No. z. IIet voorberigt wordt voorafgegaan door het
opgeven van den wensch , dat deze leerrede dezen of genen
jood moge in handen komen , en nut doen , als de voorname reden der uitgave, en het voorberigt zelve zegt
ons iets van de geschiedenis der overkomst dezes Israëlitifchen huisgezins tot het Christendom. Dit huisgezin
betlond uit man, vrouw, eengin meerderjarigen zoon, en
vier nog onmondige kinderen ; deze kinderen werden te vens
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Vens met de moeder en meerderjarigen zoon , welke beide
belijdenis hadden afgelegd, gedoopt. De man, het hoofd
des huisgezins , bleef ,jood , en heeft zich , met onderlinge toeftemming, van zijn huisgezin gefcheidcn. liet bevreemdt ons zeer, dat men echter ook de minderjarige
kinderen doopte. Maar alle otni andigneden zijn ons niet
bekend. Wij voor ons zouden niet alleen gemeend hebben, den Doop van deze laatften zonder fchade te kun
ook zij belijdenis konden afleggen;-neuitfl,o
maar wij zouden gemeend Lebben, dat zelfs i^1 dit geval
te moeten doen. -- Dit doet ïntusfchen niets tot de waar`
de der leerrede, die wel wat uitvoerig , echter niet ondoelmatig is. Nathanaël wordt in vier bijzonderheden
voorge(Ield, als een treffend oorbeeld van die geest- esa
hartgefleldheid, welke den mensch allech kan gefciiikt rnaten, ori2 een opregt vereerder van Christus te z n. Voorts
wordt het Nathanaëls - karakter in deze nu nieuw gedoopo
ten opgemerkt , geroemd , zij opgewekt tot verdere bevlijtiging op dit edel gemoedsbeí}aan , en foortgelijke opwekking ook bij de gemeente aangedrongen. -- De leerrede
is , gelijk wij zeiden , goed : dat zij echter eenig Israëliet
voor het Christendom zal aanwinnen , mogen wij betwijfelen.
No. 3. Men zal deze fierlijke , echter onopgel'mui:te
leerrede met genoegen lezen , en geheel de inrigting der
plegtigheid zoo wel, als de afwisfelende zangen, eenvoudig, welgekozen en allezins doelmatig vinden. De ge
koor zijn niet medegedeeld , hetgeen jam--zangevht
mer is. Het verklarend gedeelte der leerrede is , de fpre1 er voelde het zelf, wat te uitvoerig. De gefchiktheid
van het gebruik des Orgels bij den openbaren Godsdienst
der Christenen wordt in een tweede (luk gelaafd. Opwekking tot dankbaarheid aan alien, die ter verkrijging
van het Orgel hebben medegewerkt, vooral aan God , en
tot een waardig , Godverheerlijkend gebruik , bevat het
derde (luk. Het voorberigt gewaagt van Bene vroeger uit
over het openbaar godsdienfíig Gezang-gefproknId
der Christenen , waarvan wij de uitgave , tevens met de-
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ze, zouden verlangd hebben. De Leeraar heeft intusfchen zijne taak op eene allezins lofwaardige wijze volbragt.
No. 4. Waar en door wien deze leerrede gehouden zij ,
is ons niet bekend ; maar het blijkt , dezelve is gehouden
door eenen waardigen Leeraar, en voor eene gemeente,
zoo als er vele zijn , bij welke het leeraarsambt , om meer
dan ééne reden, niet gemakkelijk is. De keuze van den
tekst moge , in aanmerking der gefchiedenis , tot welke
hij behoort , vreemd fchijnen bij eene bevestiging, de woorden zijn echter zeer gepast; want het geloof aan de belofte van Jezus, op iederen graaggetrouwen Evangeliedienaar
toepasfelijk, is de beste en onmisbare aanmoediging bij
het leeraarsambt, en kan hem bemoedigen en flaande houden onder ieder bezwaar. De Leeraar fprak hier bij eigene ondervinding, en wij, wien zoodanige bezwaren mede
niet vreemd zijn, ftemmen hartelijk met hem in; de man
fpreekt , met gemoedelijken ernst, zuivere Evangelifche
waarheid, in eenen befchaafden, voor allen verilaanbaren
toon; wij mogen alzoo ook deze leerrede , bij welke menig Leeraar Plof tot nadenken en bemoediging vinden zal,
gerustelijk aanprijzen.
No. 5, eindelijk, is eene voortreffelijke leerrede over
eenen regt gepasten tekst. De zin der bede van Jezus wordt
regt goed en vol gevoel daargefteld, en in een tweede
ítuk die woorden overgenomen en aangewend in algemeeneren zin. Toen wij met de lezing gevorderd waren tot
het gewone Plot bij zulk eene gelegenheid, datgene, dat
de plegtigheid van dit uur meer bijzonder van mij vordert, (zoo had de Leeraar het, naar de bijna eenparige
gewoonte, mede opgegeven) meenden wij dit Hechts te
doorloopen met een vlugtig oog; maar al aanffonds werd
onze aandacht op nieuw geboeid; niets was ons onbelangrijk; niets vonden wij, dat naar enkel koele pligtpleging zweemde. Wij meenen dus hier eene affcheidsrede te vinden, zoo als die behoort te zou; wij gevoelen
wezenlijke hoogachting, na de lezing, voor den ons geheel onbekenden man , en voor de gemeente tevens , welke
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ke hij vaarwel zeide; ook aan dezelve doet dit affcheid
groote eere.
Wij voegden de aanmelding van alle deze gelegenheidsleerredenen bijeen; verfchooning vragende, dat fommige
van dezelve wat lang bij ons bleven liggen. Iedere van
-dezelve gaf ons ftof tot dankzegging over den thans onder ons meer en meer toenemenden fmaak in Bene echt
Christelijke , eenvoudige, hartelijke en verílandig gemoedelijke predikwijze.
Leerredenen over Israëli Mesfias, door V. D. M. Chrisaianus. Te fImflerdam, bij de Wed. G. A. Diede.
richs en Zoon. 1822. In gr. Sva. 78 Bl. f :-i6-:

v . D. M. (alias Dominé) Christianus behandelt hier
J e s. LII : Ig—I , Pfalm XXII en 5 OH. VII: alb.
Menig lezer vindt zekerlijk, eta bij deze leerredenen, en bij
de voorrede, bier en daar nog al eenige bedenking, zoo
wel als wij. Menig lezer twijfelt zeker, met ons, of
V. D. M. Christianes wel door vele' Joden gelezen wordt.
Menig lezer twijfelt, niet ons , of de man wel vele Joden
overtuigen zal; en, bijaldien dit ook al bij fommigen het
geval ware , hoopt menig lezer voorzeker , met ons , dat
's mans bekeerlingen van beteren Ilempel zullen zijn dan
de zoodanigen , die ons her finakelijk genot van den gezonden aardappel en het gerust gebruik van de gezegende koepokïnenting willen betwisten.
Hygiene militaire. D. i. Militaire Gezondheidsleer, ten
dienfle der Laná mnagt. Door den Ridder j. R. L. VON
KI RCKH0FF. Tweede Druk. Te Antwerpen, bij
J. Jouan. i823. In gr. $vo. Behalve de Voorrede,
249 Bl.
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doorgaans fchijnt te vooronderflellen , tot de behandeling
der Ziekten ; maar zij ftrekt hare zorgen ook rot den haat
der Gezondheid uit. Zij geeft dc regelen op , door wier
opvolging' ziekten voorkomen en de, gezondheid bewaard
kan worden ; en het is ook in dit opzit, dat het gezegde van c E L s u s geldt , dat het beter is , een' vriend of
bekenden, dan een' vreemden tot arts te hebben. Hoe
belangrijk die Gezondheidsleer in 't algemeen ook zijn
moge, zij is het inzonderheid voor den Krijgsman, die
aan den nadeeligen invloed van zoo velerlei oorzaken is
blootgetteld, welke zijne gezondheid bedreigen.
De kundige en ervaren VON KIRC K tr o F F, door onderfcheidene geneeskundige fchriften met lof bekend, heeft
ook over dit onderwerp een gefchrift vervaardigd, waar
wij thans de tweede uitgave het geneeskundig publiek-van
aankondigen.
Zijn werk, in negen Afdeelingen gefplitst, handelt
achtervolgens over de recrutering, den geneeskundigen
dienst, de dampkripgslucht, het voedfel , de beweging en rust, de kleeding, de zeden en krijgstucht, de
zielsaandoeningen e.p hartstogten, en de zindelijkheid,
ten aanzien van derzelver invloed op de gezondheid der
krijgslieden.
Men zal in dit gefchrift vele nuttige waarheden aantref
onbewimpeld en niet kennis van zaken voorgedragen-fen,
door een' man van ondervinding, uit hoofde van zijnen
fland en betrekkingen geregtigd, datgeen , waarvan hij
(preekt, te beoordeelen. Echter kwamen Recenfent hier
en daar gevoelens voor, aan welke hij zijne toellemming
meent te moeten weigeren.
In de eerie Afdeeling wordt de recrutering met genoegzaam algemeen verbod van plaatsvervanging aangeprezen. Recenfent geeft gaarne toe, dat de plaatsvervanging aan vele bezwaren onderhevig is ; doch beweert tevens,
dat des Schrijvers voorflel nog oneindig neer en grooter
zwarigheden heeft, en dat de meening, dat de klasfe der
rijken de beste krijgslieden zou opleveren , volftrekt niet
algemeen geldende is. IIet voorbeeld der Grieken-en Ro-
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nieinen is op onzen Staat van geene toepasfing. Ieder ,die
niet beider fiaatsinrigtiog flechts eenigerimite bekend is,
zal gereedelijk erkennen , dat onze Staat geen Gricksch
Gemeenebest, veel minder eerie PLomeinfche Wercldhecrfchappij , maar een Handelíiaat is , wiens welvaart en bloei
van den koophandel afhangt, en in welken de fiand van
den koopman de eerfle en voornaamfte van allen is. Waar
Schrijver tot deze meening vervoerd door-fchijnlksde
eene natuurlijke en ligt verichoonliihc vooringcnomenheid met zijnen Pand; eenen (land , die de billijkile aan
heeft op de achting van ieder onbevooroordeeld-fprak
en weldenkend lid der maatschappij.
In de derde Afdeeling wordt aan de koude zoo wel als
aan de warmte eenen verzwakkenden invloed toegefchre.
ven , doch het verf chit van beide niet genoegzaam bepaald. Waaríchijnlijk draagt de Schrijver geene kennis
van de voortreffelijke Prijsverhandeling 'n den kundigen
B n U It R, welke, over dit onderwerp een nieuw licht
verfpreid heeft. -- Ook des Schrijvers verklaring van den
donder, door de theorie der verbranding van het waterflofgas, is door Iatere proefnemingen niet bevestigd.
Wij willen echter door deze aanmerkingen de waarde
van dezen arbeid geenszins verkleinen , welke bij dcszelfs
overige verdienflen ook die bezit , van op de meeste
plaatfen door welgekozene voorbeelden uit de Gefchiedenis te zijn opgehelderd , zoo dat wij Gene gemeenzaam
ontdekken , niet flechts met eigene litteratuur, (ge--heid
lijk dit bij onze Franfche en Duitfche naburen, helaas
algemeen plaats heeft) maar die algemeene kennis, welke
den Nederlandfchen Geleerde kenfehetst. Wij bevelen
dus dit belangrijk werk allen Geneeskundigen, maar bovenal hun aan , wien de zorg voor de gezondheid onzer
Landmagt is toevertrouwd.
-

-
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Protestantismus en Katholicismtts , uit liet Handpunt der
Staatkunde be/chouwd, door Dr. H. G. T Z S C H I Rry r R , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Superintendent te Leipzig. Uit het Hoogduitsch, naar den
tweeden verbeterden Druk. Te Deventer, bij A. J.
van den Sigtenhorst. 1823. In F. $VO. 1I9 Bl.
f I-,-:
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it weldoordacht en welgefchreven flukje is een woord
op zijn pas , en verdient aller behartiging. 1 Vel is waar,
wij leven, Gode zij dank! niet in Frankrijk, noch in
zoodanig ander land, waar zulk een woord misfchien nu
wel reeds behoefte is; wij mogen ons in dit gezegend
gewest, en onder de regering van onzen verlichten en
beminden Souverein , (wiens altijd geëerbiedigde Stamvader
eens als het ílagtoffer van Hierarchij en Obfcurantismus
viel) genoegzaam verzekerd achten tegen de woelingen
van godsdicnftige en flaatkundige Ultra's , en vreezen
niet, dat men , bij het vast naderend tijdftip der herzie
onze Staatsregeling, ons zal willen of kunnen-nigva
terugzetten tot -de duisternis der Middeleeuwen. %Vij
kunnen echter geenszins onverfchillige aanfchouwers zijn
van de pogingen, om Europa daartoe terug te dringen,
en mogen ons in allen gevalle gevat houden op een altijd, bij gezegde woelingen , toch mogelijk tijdpip, dat
onze Koning, of zijn Nageflachr, al de geestdrift en veerkracht van zijne Volken kon noodig hebben , om den Protestant, of laten wij liever zeggen den Mensch, te handhaven bij zijne dierbaarile regten. Plet is waar, de lesfen der ondervinding zijn voor de ;'or(fen duidelijk en
dringend genoeg , om te mogen hopen , dat zij den geest
der Roomfche Hierarchifche flaatkunde genoegzaam inzien, om zich vrij te houden van zulk een onteerend en
knellend juk; echter is het niet zonder voorbeeld in de
Gefchiedenis, dat nog verfche lesfen der ondervinding,
ook door Vor:len, al te fpoedig en tot hunne fchade
ver-
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vergeten werden; en , dit zij zoo als liet zij, het is voor
niet ongepast, dat de drogredenen der flaatkundige-zekr
en godsdienilige Ultra's , die zij met zoo veel vertoon
van Vorffenliefde en zoo vele vleijerij gewoon zijn te kruien , de opmerkzaamheid trekken, en op beveiligingsmiddelen doen denken aan een ieder, die de vrijheid van
het geweten , als zijn onvervreemdbaar eigendom , op den
hoogíten prijs flelt.
Meesterlijk voert T z s C x i i; NE R hier de pen , en rigt
zijn overtuigend betoog tegen de bewering , dat in het
Protestantismus de kiem zou liggen van den Omwentelingsgeest , of dat het ten min{Ie, al bedreigt het de Staten
niet , dezelve niet zoo krachtig als het Katholicismus onderfteunen en bevestigen kan. Eerst toont hij duidelijk
aan, wat Bene Omwenteling is , en dat de gebeurtenis der
Hervorming, in de zestiende Eeuw, geenszins eene [laatkundige Omwenteling mag genoemd worden; maar dat
alleen de geest des tijds, dien zij vrijwillig huldigden, de
Vor(Ien en Regenten ter affchaffing der Hierarchij bewoog; dat zelfs in de Nederlanden en Frankrijk geenszins
de wapenen verder. opgevat om de Vorften te onttroonen, maar eeniglijk om de regten van het geweten te
handhaven; en dat het Protestantismus alzoo bij de Magthebbers op aarde niet gevaarlijk kan worden geacht, ten
zij zij ook de Apostelen , als veroorzakers eener ftaatkundige Omwenteling , toen zij de Christenen van de Mozalfche Wet moesten losrukken , en de Martelaars, die
de IIeidenfche Afgoden niet wilden offeren, als verf oorders der wettige orde wilden beschouwen en brandmerken.
Is het regt van het vrije onderzoek ten aanzien van het
Godsdientiige den Staten gevaarlijk, dan is het ook datzelfde
regt ten aanzien van ieder ander vak van wetenfchap ; en in
snoet een voorflandcr zijn van de dom {Ie willekeur, zoo men
om deze reden het Protestantisme uit hoofde van Staatkunde wil tegenwerken. In vroegeren , donkeren tijd was ,ja
wel , het Katholicismus van belang voor de Staten; maar
Europa is niet meer, wat het voor vijf- en zeshonderd
jaren was ; de wereldlijke magt rust finds lang niet meer
Zz5
op
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op de geestelijke, en de dienst , dien liet Katholicismus
nog aan de Staten doet, doet het eenigliik als Godsdienst
en Christendom, en heeft alzoo bij het Protestantisme
niets vooruit.
Dagtig werkte in vroeger tijd liet Katholicismus door
het beginfel van verjaring en door her geloof aan mirakelen in de handen der Priesterfchap : maar de wereld is
dezer dwangmiddelen van het gezag reeds lang ontwas fen. Ook het theocratisch beginiël van het Staatsregt
heeft het Katholicisme niet kunnen handhaven, en in Ka
tholijke landen heeft men zich even zoo ver van hetzelve
verwijderd als in Protestantfche. Geborene Vor(len, als
zoodanig erkend en geëerd, zijn geese eigenaars der Volken , in denzelfden zin als de goedbezitter eigenaar van
zijne kudde is. Deze ongerijmdheid laat zich ook de Katholijk niet meer opdringen. Ook voelt men het valfiche
der gevolgtrekking: omdat de Katholijke Kerk eene Monarch j is, daarom moet ook de Staat eene Monarchij
zijn; en zoo diep is het Koningdom niet gezonken, dat
liet zich door het Priesterdom zou moeten oprigten.
Den lofredenaren van het Katholicismus wordt nu een
weinig de les gelezen , ten aanzien van de maatregelen ,
die zij voordragen, tot onderileuning van de troon en der
Vorften; bij welke les zij voelen kunnen , dat hun raad
en plan bekend zijn, en liet verderfelijke van dezelve zeer
goed wordt ingezien; terwijl wordt aangewezen, dat liet
even zoo dwaas als verderfelijk is, en alzoo nimmer zal
gelukken. Hetgeen de Staten voorheen in liet Katholicisme ten fteun hadden, verloor finds lang kracht en beduidenis; de Protestantfehe landen zijn veel meer tegen
revolutionaire bewegingen verzekerd , en het flaatsdoel
wordt gelukkiger door den Protestantfchen Godsdienst,
dan door den Katholijken, bevestigd. Ieder, die voor. overtuiging vatbaar is, wordt buiten twijfel bij de lezing van
dit boekje daarvan overtuigd; terwijl de geachte Schrijver edelmoediglijk de befchuldiging tegen het Protestantismus niet wil omkeeren, noch Vorften en Staten tegen
het Katholicisme waarfchuwen , maar ook dat allezins wil
be-
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beveiligd en ineengehouden zien, ec,:iglijk wenkende op
het belang der Staatkunde , om ook de Protestantiiiie
Kerk te handhaven en te befchermen bij liet blijvend genot van derzelver wettige vrijheden en regten. \Vij keu
edelmoedige en onpartijdige, bedaarde,-renzodaig
Christelijke handelwijze van den Schrijver volkomen
goed ; offchoon wij den bij het Voorberigt aangewezen'
tegenhanger van dit gefchrift : 4ntironzantis, oiler die Kir
mede gaarne in ons Vaderland bekend-chngelit,
zagen. De lesfen der ondervinding moeten niet verloren
zijn ; de Gefchiedenis fpreekt te duidelijk , dan dat wij
niet verbaasd zouden flaan , dat de tegenpartij van het
Protestantismus deze fnaar nog durft aanroeren ; en ook
zoodanige ijdelheidfprekers en verleiders van zinnen moet
men den mond /soppen, al zijn zij dan ook juist niet uit
de befníjdenis, hoewel de Paulinifche vermaning ten dezen voornamelájk laatstgenoemden gelden mag (*) , die
daarom dan ook, met goed refit, eerst en vooral hun
befcheiden deel ontvangen. Dan , het eene doende , late
men daarom ook het andere niet na.
(*) Men verhaalt , dat zekere gewezen Jood zijn fraai gefchrift met de eenvoudige verwijzing naar T I T. 1: to van
Bene achtingwaardige band terug ontving.

Reis van Livorno naar Londen , in het jaar 1818. Naar
het Hooggduitsch van C. A. F I S C H E R. Iza II DeeZen. Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. In
gr. 8vo. Te zamen 432 131. f 4 - 8 -:
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it werkje beantwoordt niet aan den titel. Het is Beene reis van riscIaER, maar door risexI,R uitgegeven, hetwelk zeer aanmerkelijk verfchilt. Dit [laat ook
wel achteraan in het voorberigt des Vertalers ; maar op
den titel fiaat het anders, en dit is niet in den haak.
Men ziet ook fpocdig genoeg bij de lezing, dat dit boek
niet van dien beroemden en bevallig fchrijvenden Reiziger
is.
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is. Het is een zeer oppervlakkige, vliegende togt door
Noordelijk Italië, Zwitferland , Duitschland en de Zuidelijke Nederlanden, waarbij de Schrijver geenszins de
merkwaardige veranderingen, welke de jongste gebeurtenisfen in den Raat der landen hebben te weeg gebragt ,
(zoo als in Genua, Piemont en Zwitjerland, de ineen(melting der vrijheid van het platte land aldaar met de
Aristocratie der hoofdfEeden , enz.) onderzoekt, maar
losjes het veelal bekende nog eens verhaalt. Daarbij komt
een zonderling denkbeeld, hetwelk hij van het begin tot
aan het einde dezer Reis (doch bij het laatfte veel meer
dan bij het eeruie) gevolgd heeft, om namelijk zijnen lezeren alles mede te deden, wat hij in de herbergen , aan
publieke tafels , op postkoetfen enz. heeft hooren verhalen. Hij is daarbij zoo trouwhartig, dat hij dit alles voor
goede munt fchijnt op te nemen, en, wanneer het hem vermaakt heeft , en ook als zoodanig , zonder Commentarius ,
oververtelt. Nu kan echter iets in vele opzigten zeer
onderhoudend zijn , hetwelk , uit den zamenhang gerukt,
minder voldoet ; ook komen ons hier meer dan eens de
zonderlingfce overgangen , of liever gebrek aan overgang,
voor ; b. v. Time D. bl. 12 4 , waar , onder weg van Egli.
an naar Zurich, over Zweden gefproken werd:
„ De Zweedfche kerkordening is de volkomenlle , wel
bekend is. Nergens wordt de Evangelifche Gods--„ke
„ dienst dermate door het Gouvernement voorgcflaan,
„ nergens is voor de kerk en hare dienaars beter gezorgd,
„ nergens is de hervormde geestelijkheid onafhankelijker
„ var, het wereldlijk beáuur.
„ Stokvischkoppen, met groenten gekookt, leveren
eene voortreffelijke Poep tegen de fcheurbuik op. De
„ gezoutene flokvischkuit wordt als aas gebruikt. In Zive„ den worden de jongelingen eerst met hun twintigfee ,
en de meisjes met haar zestiende jaar , volkomen huw
baar."
-„
Welk een olipodrigo! En kende dan onze Reiziger al
die vreemdelingen zoo naauwkeurig , dat hij wist , of hetgeen zij verhaalden waarheid was ? En zoo niet.. . . Men
zal
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zal antwoorden , dat hij niet voor het Publiek , maar voor
bijzondere vrienden gefchreven heeft. Doch in dit geval
had de Heer ie i Sc an Lt, of ook de kundige NederduitSTERNB8 RGEN VAN GOOIL,
fche Uitgever,deHeer
,
meer het Cnoeimes moeten gebruiken , vooral bij ons Vaderland, waar de onbekende Schrijver zeer oppervlakkig
wordt, en de berigten over Bra's/el, Gent, Ontwerpen
enz. door een' vloed van anecdoten, hem door zijne medepasfagiers verhaald, worden verzwolgen. Er komen
daaronder verfcheidene overbekende voor, b. v. de ontmoeting tusfchen F It A N S a A t. s en v A N D ij x, en de
pots , aan eerstgemelden door zijne leerlingen gefpeeld.
Voor eenen Duitfcher mogen die nieuw zijn ; de Hollander kent ze uit de Levens der Schilders en die van beroemde Nederlandfche Mannen en Vrouwen ten overvloede. Ook befchouwt de Schrijver , die het gedurende zijne
reis overal uit{lekend wèl had , alles van de gunftí,gíle
zijde , 't geen zeer wel zou zijn , indien men er fechts
op kon that maken. Zoo wordt (D. 11, bi. 99) van
Hachelen gezegd: alles is er vol leven en werkzaan leid.
Wie .Mechelen ooit gezien heeft, weet het tegendeel. In
i 8 t 8 fpreekt de Schrijver te Ontwerpen van een mastbosch in de haven. De daar liggende fchepen. konden althans in 18ig nog dien naam niet dragen: federt zal het
er wel gekomen zijn. De fgrocco is geen Noorde-, maar
een Zuidewind. (Zie Ifte D. bI. 184.) Tusfchenbeiden bekomen wij ook vrij flaauwe anecdoten van B U o N A I A I;rt , en wel liet een en ander, dat ons apocryph voor
als, dat hij zijne Schoonmoeder (de Moeder-komt,z
van Jos U P H I N n) met den Paus zou hebben willen doen
trouwen, en wat dies meer zij.
Doch, hebben wij het kwade van dit boek gezegd,
wij mogen ook het goede niet verzwiígeu. Het geeft een
gedrongen overzigt van eene menigte plaatfen , van welke
alle men toch iets merkwaardigs verneemt. De Reiziger
is niet van kunde ontbloot; en zelfs onder de tallooze
anecdoten zijn verfcheidene zeer aardige, en ook voor de
kennis van landen en volken en der jongde Gefchiedenis
niet
,
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niet onbelangrijke, b. v. dc ellende, in het beleg van Tergall doorgeflaan (Iile D. bl. 70), de fuikerteeit in Noord
.flnnerika (bl. 84) , de middelen, om cie Europef he 1'oïdaten in Oosiindiën aan dat land te verbinden (bi. 87.)
Sommige natuurbefchrijvingen, b. v. van den Rigi-berg in
Zwitferland , ( bl. 107) zijn fchilderachtig ; doch deze zijn
dun gezaaid , en zelfs de Rhirjn -val bij Schafhaufen heeft
de eer niet, den Schrijver bijzonder te behagen. Maar
overal , waar het op de godsdienilige en burgerlijke vrij heid der Volken aankomt, toont de Schrijver eenen refit
goeden , liberalen geest, afkeerig van dweepzucht, ver volging, en de, thans zoo gevaarlijke, heimelijke profelytenmakerij. Vele der aanmerkingen, door hein of zijne
berigtgevers- gemaakt, verraden oordeel, en een goed
doorzigt in den Raat van Europa, en de gevaren , welke
hetzelve thans ernffig bedreigen, en die zich in i8í8 nog
flechts in 't verfchiet deden zien. Het was nog de tijd ,
toen men iets goeds van Congresfen der groote Monarchen
verwachtte, kort vóór dat van liken. Hoe voortreffelijk en
juist is de volgende fchildering der (toen nog door D Eo A Z E s gebreidelde) Ultra's of Intillberalen , die federt
zoo verfchrikkelijk is bevestigd geworden ! (Ilde D. bl. i8.)
„ Zij zijn de ware jakobijnen van het Royalisme, de ware
„ pestbuilen van Benen Staat. Zij willen aan den Koning
eene onbepaalde raagt opgedragen hebben; doch met
„ geen ander oogmerk, dan om er, in zijnen naam, zel„ ve een misbruik van te maken. Zij befchouwen den
„ Regent als een' hunner mcdegcnooten, ja hechts als
eenen gevolmagtigden hunner partij. Zij - alleen willen
„ de onbepaalde heeren en meesters van den Staat zijn.
„ L'état , c'e.ct nous ! is hunne gewone leus. Het volk
„ is flechts gefchapen , om te arbeiden en te betalen."
Hoe waar is ook het volgende ! „ Wat de Regenten den
„ Volke fchuldig zijn, is geene gunst, maar een eeu„ wig, onomflooteliik Regt. \Vie cane billijke wet een
„ genadegefchenk van den Regent noemt, heeft daarvan
„ in het geheel geen begrip. Eene billijke wet is een
wederzijdsch verdrag ; het is der Regenten eigen voor, deel,
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„ deel, conflitutioneel te zijn." [0 riimiur felices, fua fa
be/la ndrint!] „ Overal vordert men thans billijkheid
„ zoowel in de gewi;tigfte als in de geringf'e betrekkingen
„ van het leven. Dit zijn juist de ideën, welke de lange,
„ bloedige worf}elftrijd bij de Volken heeft doen geboren
„ worden. -- Het ganlche krediet van Benen Staat hangt af
„ van liet iielfeI,dat de Regiering volgt. Hoe billijker en edel„ moediger zij handelt ,des te grootei en onwankelbaarder
„ krediet heeft het land. Iedere onregtvaardige handelwijs
„ flraft,op deze wijze, zichzelve, door liet krediet te vermin„ deren." Omtrent de geheime pogingen der Pausgezinden, om hunnen aanhang uit te breiden , en hunn' gezworen' haat tegen ver[landige Katholijken , die verdraagzaamhcid en verlichting in hunne Kerk wenfchen in te voeren, wordt ons hier een treffend voorbeeld verhaald van
den Geestelijke D E R E S E r. in het Groothertogdom Baden, wien men , onder het voorwendtèl, dat eene lijkrede belcedigende plaatfee voor de Protestanten zou behelzen, onder de Regering van den Protestantichen Groothertog van Baden deed vallen , en naar Iionfaniz bannen.
Doch hij begaf zich naar Zwitferland; maar ook hier
lieten zijne vijanden hem geene rust : de Paufelijke Nuntitus deed hem als belluurder van het Seminarium afzetten; waarop hij, te Breslau beroepen, thans veilig leeft
onder de be[èherming van Prtsisfn. — De geheime verbindtenisfen der aanhangers van den Roomfchen Roel , en
de velerlei middelen, die zij bezigen, om het Protestantismus te verdringen , worden niet onvermeld gelaten.
Onder meer andere kunstgrepen van den Roornfchen ftoe1
zou ook deze behooren , „ dat het (dezelve) door zijne
aanhangers thans eerie menigte paapfche gefchriften
„ vervaardigen, maar dezelve in een Protestantsch gewaad
„ laat Preken. Daarin wordt dan over de onzekerheid,
„ ongenoegzaamheid en troosteloosheid der Evangelifche
„ geloofsbelijdenis, met eenen zachten weemoed, ge„ klaagd , en de leer der .Katholijken als het eenigf e
„ fteun- en rustpunt voor verftand en hart aangewezen.
„ — Ook zijn de voorvechters der Moederkerk in de
„ vas,
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„ vaste verbeelding, dat de Hervorming haar vierde ju
niet vieren, maar dat alsdan alles reeds ééne,-„beljar
is
Roomschkatholijke,
kudde zijn zal. — Mevrouw
dat
G** fchreef : er zijn nu nog flechts ioo,000 fcudi's
„ noodig, om de aanzienlijkile Profesforen en meest be„ minde Schrijvers te winnen, en geheel Dnitschland
„ verklaart zich van zelve voor Rome ! Zoo maakt men
dan in den eigenlijken zin op profelijten jagt." (I(Ie D.
bI. 175, 17&) Dergelijke redeneringen en bijzonderheden kunnen Bene menigte gebreken bedekken, en honderde flaauwe anecdotes vergoeden.
Deden wij , ten flotte, onzen lezeren nog den reisweg
onzes Schrijvers mede. Ilij komt over zee van Napels te Livorno, vertoeft aldaar oenigen tijd, befchouwt
het heiligenbeeld Madonna di Montenero , gaat ícheep
naar Genua, vertrekt van daar door den pas der Bocchetta (over de Apennijnen) naar Turin , over den Monttenis en Chambery naar Geneve, deelt over die f'ad eenige huishoudelijke berigten mede, (gelijk over meer plaat.
fen; hier klaagde hij zeer over de duurte) vertrekt over
Laufanne naar Bern, laat, op zijn vertrek van daar, de
klasfieke Zwitferfche oorden (den Grindelwald, Lauterbrunn, den Staubbach enz.) refits liggen , om zich naar
Lucern te fpoeden , brengt twee aangename dagen door
op en langs het Pier Woridfeden- meer te Stantz, Ger fon, flltdorf, Schvytz en den Rig!, neemt over Zurich,
Schafhaufen en Bazel den weg uit Zwitferland, trekt
in éénen dag van Freiburg in Breisgau naar Baden , vervolgens naar het overfchoone, maar peperdure Karlsruhe,
waar woning en vuur voor een huisgezin uit den middelftand tweeduizend guldens zouden kosten , naar het bevallig gelegene Heidelberg, (om de Hoogefcholen bekommert onze Schrijver zich , zoo hier als elders , weinig)
het thans doodfche Manheim,Darm/ladt, waar deGroothertog de Opera betluurt, het welvarende en prachtige
Frankfort , en naar Wisbaden , waar laffe badgasten ons
doodelijk vervelen , meer dan den Schrijver. Deze zakt ver volgens den Rhijn af, langs Mentz, K'oblentz, Bonn en
Keu-
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Keulen , verlaat van daar den firoom , en gaat over Aken
en Spa de Nei rla,iden in naar Luik , Leuven, Brusfel
en lintworpen , hetwelk, volgens hem , aan de Ooster.
fchelde, dat is, aan den oostel ken oever van dezen
Eiroom(!) ligt. Een uitítapje naar Gent gedaan hebbende„
gaat de Schrijver fcheep , bezoekt hlisfingen , ( waarbij
wij menige bijzonderheid van het Engel/èhe bombarded
ment in 18o9 Vernemen, waarbij de haren te berge rijzen) en fteekt in een' Engelfchcn tolkotter over naar het
eiland Wight, van waar hij op Portsmouth en vervolgens
op Londen gaat. 1 Iet fchijnt niet, dat hij hier zijn plan„
om de tafelgefprekken in de logementen op te toekenen„
heeft voortgezet.
-

Gedichtenti van Mr. A B R A H AM B o :C M A N. Te Rotterdam
bij J. Immerzeel, Jun. 1823. In gr. 8vo. VIII, igg BI.
13 -is -:

(Vervoïg en fot van bl. 625 des vorigen jaars.)
V ij gaan over tot den heer B ox M A tv , voor wien onze in
leiding reeds tot aanbeveling moet ftrekken. Hij toch voert
niet flechts her kenmerk eener geletterde opvoeding voor zijmm
nen naam , maar ook de vertalingen uit Grieksch en Latijn
getuigen daarvan , en heeft men ons wèl berigt, dan leeft hij
meest voor zichzelven en de iVluzen.i... wat zeggen wij?
voor alwac in het vaderland fmaak en behagen in het goede
en fehoone vindt.
Maar , aleer wij tot eene nadere befchouwing zijner verzen
overgaan, moeten wij een oogenblik bij eene bijzonderheid
4tilltaan, in de voorrede vermeld, met verwijzing op eene
opzettelijke verhandeling, in het Mengelwerk onzer Letters
oefeningen geplaatst, ter verdediging des rijros van ei en ij.
Wij kuniien ons, namelijk, met het beluit dier redenering
wel vereenigen. Men behoort de banden voor den dichter
niet te naauw aan te binden; eene menigte van rijmklanken,
door den voorgang onzer edelhe zangers gewettigd, prijzen
zich niet meer of beter aan , dan de bedoelde; niet de figuns
der letters , maar de wijze van derzelver uitfpraak beflist te
dezen, en men dient zich dus hier vooral naar den tongval
van een zeker gedeelte der bevolking , her meest aanzienlijke , het meest befchaafde , te fchikken. Maar, dat de klank
van
Aaa
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van ij of ei niet zou verfchillen • dat te dezen opzigte onderfcheid te maken eene foort van verbastering, althans van
onbefchaafdheid zou aanduiden , zegt gewis noch S 1 E G E N8 EE K, noch de waarheid, wier tolk hij poogde te zijn.
Wat het onderfcheid zelve betreft, het geheele noordelijkfle
gedeelte onzer voormalige gewesten toont dit zoo duidelijk,
dat wij den heer B o s MAN zouden kunnen uitdagen , om ons
in eenig opfchrift, brief of boek, door eenen, even veel
Of hoogbefchaafden Of volllrekt ongeletterden, Vries gefehreven, eene enkele fout tegen dit onderfcheid aan te wijzen.
Ja, de laatíte geraakt in de war, waar hij het tegendeel vindt.

,, OmrIngd van Gruno's graan en Vries lands vette weiden,"
Verttaat m' u, dichter ! niet, als gij tot vroeger teiden
Den geest terugge lijdt.
Neen, zorg fleeds zulk een' klank te mijden;
tusfchen beiden,
Het IT en 't ei, is de affland al te wijd.
En is dit nu een gevolg van onbefchaafdheid ? Wij huiveren inderdaad deze vraag omtrent het geboorteland der
VENEMA'S, VITRINGA'S en CAMPERS, der HERINGA'S, BRUGMANSEN en n0RGERS,der VAN HARENS
en S P A N D A w s te doen. Of komt hier ligt beter de fpreuk
te pas : Vriesland houdt, als 't oude Sparta , taal en vrij
fier P Immers af- en verfchaving is niet , wat wij-heidvn
bedoelen; en zoo lang in het fchrijven de onderfeheiding
wordt in acht genomen, moeten wij het een voordeel reke.
nen, zulks ook al (prekende te doen. Wie, die wederom op
dit punt het fijne gehoor en de juiste uitfpraak mist , beklaagt
zich niet, o van co en e van ee, waar zij op geene vokaal
fluiten, niet te kunnen onderfcheiden ? Wie ziet het met genoegen aan, dat zoo vele nuttige en aangename nuances al
gaandeweg uit onze taal verloren raken? En wie zou daartoe
dus nog meer willen medewerken ? Neen, men dulde het in
poëzij; maar men zoeke het toch vooral niet, noch befehouwe het anders, dan als eene vrijheid. En zoo min de Hollander zijnen tongval verandert, omdat men ergens bloefem
op boezem , . armen op kermen heeft doen rijmen , doe het
ook de Vries, of wie hier met hem in hetzelfde voorregt
deelt. Waarlijk, een rijzend man en reizende maan. zoo
als elders menigmaal gevonden wordt , zou hier alles onverflaanb:.ar maken.
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Behalve de Toewijding aan mijne Ouders, die de zeer be.
fcheidene voorrede nog voorafgaat, en 's jeugdigen mans hart
niet minder eer aandoet, volgt De Invloed der Vrouwen, een
fchoon ftuk, tevens eene gepaste inleiding voor een' bundel
verzen en eene verklaring van de titelplaat, zoo als uit deze
regels zal kunnen blijken :
Ziet ! grootsch , maar ijzingvol , hiaat Pallas in het wapen,
Wie is 't, die in dit beeld, niet zooveel fchriks omftuwd,
De zachte maagd herkent, die kunst aan wijsheid huwt
En toch , 't is de eigen maagd ! — tiadat met rozenvingren
De Gratie om haar' helm d' olijfkrans heen mogt ílingren,
Haar ijzingwekkend fchild niet bloemfeston ombond,
En Venus tooverriem om 't fchubbig harnas wond.
.
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De mensch , uit flof en geest, uit ziel en zin vereend ,
Valt hechts de wijsheid bij ,die 't fchoon zijn tooi ontleent:
De godheid, die hem fchiep uit de ongelijke deelgin,
Deed wat zijn geest behoeft door fchoon zijn zinnen Iireelen.
De gedachte van het wulpf he fchoon, bl. 9, deed op ons,
na de bevallige fchets , eene ongevallige werking. En wat
deed r A r n ë L dan welligt? die immers ook zoo vroom niet
was , als men hem wel zou willen maken; of er moest
vroomheid zonder deugd heilaan.
Cleon:eues en Télefrlla, een Grieksch verhaal, vol kracht en
waarheid. Wij slieten op eene hardigheid (van welke hier
en daar nog een voorbeeld wordt aangetroffen) in de woorden : „ Vóór dat zij haar' blikfemfchicht 1e/liet." — De achtbare helmveêr trilt vreeslijk en fier, valt zeker ook niet gemakkelijk uit te fpreken. En zou: Ligt vliegen ze u anders
nog aan, niet beneden de deftigheid zijn?
Spanje... bij het woeden der Gele Koorts. Uitnemend bevallig, fchilderachtig en leerrijk. Men raadt van zelve het
beloop, dat in vaderlandsliefde eindigt.
O Land, zoo rijk aan eigen zegen,
Reeds zóó Europa's hoofdjuweel!
Is dit x66, te meer om het voorafgaande zelfde woord, hier
niet wat ongelukkig geplaatst? Ware En, vbbr den regel,
niet
Aaa 2
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niet genoeg, daar de bedoelde zin al in reeds ligt opgefioten?
Kan men de aardkorst fpichtig noemen, en wat is dit ? dun,
of bergachtig? — Is fm, voor verfrexen, in goeden zin,
gangbaar?
De Stoomboot, fraai !
De Kroon , niet bijzonder.
De Nederlandfche Nijverheid, een uitmuntend dichtftuk.
I-Iet verbod, in de eerfie regels, om geen' oorlogsroem te
bezingen , zal velen wat hard klinken. Op bl. 55 gevoelden
wij wederom eene kleine 11uiting , en meenden, dat we , na
eene vroegere litterale verandering, beter dus zouden lezen z

--r

En zoo, als eens uit de oosterbaren
Cythere Reeg omhoog met natbedropen haren,
Zoo (leeg ook Ne&land uit de zee.
-

Ja, fchoon gelijk de Mingodesfe,
Met d'arenkrans in 't golvend haar,
Heft Neêrland moedig't hoofd, fehoon'rNoord zijn fcharen presfe
En beukend op haar' ringmunt' vaar'.
En de oceaan , van drift aan 't blaken,
Tracht woest de jonge bruid te schaken,
Al juichende ten dans geleid ,
Haar ziende in volle fchoonheid prijken;
Maar , wat hij woeien woog',.. triomf! zijn kracht moet wijken
Voor Belgenkracht en Nijverheid.
Naderhand zagen wij wel , dat dit fchijnbare verwarring kon
geven ten aanzien van het vervolg, waar het beeld van moe.
der volgehouden en inderdaad zóó heerlijk uitgewerkt wordt,
dat een kleine dwang in het vorige, misfchien door den
Dichter zelven niet voorbij gezien, daarom ligt te vergeven
is. Doch is het noodig , zoo vast bij één beeld te blijven ? is
dit eene deugd ? in den lierzaug vooral , waar het gevoel , en
niet het koude vernuft, behoort te werken? Men denke over
deze vraag eens na.
Den doodflaap der Natuur hebt ge uit den troon geheven,
Waar op hij 't al' te trotfen fcheen.
Dit fchijnt ons niet gelukkig uitgedrukt: daarenboven , een
ontkennend denkbeeld tot een werkend te maken, heeft meer
malen zijne zwarigheid, maar hier vooral, meenen wij.

De
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De Zelf/lraf van Edipus , zeer vrij slaar S E N L C A. Die
vrijheid heeft ons niets gehinderd. Men kan zich bezwaar_
lijk meer gefpierde verzen , meer kracht en waardigheid van
uitdrukking voordellen. De voornaamie afwijking befiaat
wel in deze drie regels, welke bij s E N E CA niet gevonden
worden:
,,Dwaas ! bidt gij nog de Goon? — Niets werd u ooit gegeven
,, Waarom gij vurig badt; zoek hulp flechts bij u zelv',
„ En floor 't festijn der Goon niet boven 't llargewelf!"
En wie zal ontkennen , dat deze aanvulling in den geest van
't geheel is? De aanmerking, die wij bijna zouden wagen ,
treft het oorfpronkelijke neer nog dan den navolger: of het
laatfie deel niet al te ijsfelijk, te afzigtig voor fchoone kunst
is? Ach, waarom bezitten wij niet meer Romeinfche treur
uit den gouden tijd! Immers , wie V 0 N D E L'S-fpeln.
dun gezaaid geflarnse , of na L DE R D ij K 'S nog fcboonere
navolging kent , buigt gewillig eene knie voor s E N E. e A.
De Reis. De Kus. Deugd en Vreugd (een trippelvers.)
Alle zeer lieve, keurige en deugdiidemende flukjes.
De Starrenreize , of onze Be/lemming na dit Leven. Dit
is eerre uitmuntend fraaije, dichterlijke befpiegeling. Bij ma.
nefchijn op het kerkhof vertoevende, verkondigt hein wel
de eer(te geftadigen duur ; maar de onbellendigheid van den
mensch , door het laattle aangeduid , treedt daardoor flechts
te meer in het licht. Vervolgens heft echter de eigen fierrenhemel hem wederom uit de fombere nagedachten op, die
hem in doolpaden rondvoerden, waar geene uitkomst is, om
het denkbeeld bij hein te verlevendigen, dat wij , klimmende
van rlerre tot Herre, en meer en meer gezuiverd en verheven, zullen naderen tot God, om -- dit behaagde ons het
minst, als ziende er eene mystifche vernietiging in, — geheel in Hem te verfinelten. Doch, zijn wij niet te ernftig
oi.itrent eenen droom , die , bij alle bedenkelijke vrijheid van
profeteren, toch wel bezwaarlijk met de Bijbelleer is overeen te brengen? Hooren wij, daarentegen, den Dichter zelven de ware bron en grond zijner gedachten opgeven:
Zoo dacht ik — en van graf en fchedels hef ik de oogen
Al twiíflend naar 't azuur der Iarrenrijke bogen,
Waar 't hart des fiervelings door ligtvergeefbren waan
Den Hemelvader zoekt; ik roep dien Vader aan;
Ik
A aa ;
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Ik (meek am troost voor 't hart bij 't .gulzig grafverilinden,
Om licht voor 't floovend brein ,dat rondwoelt in den blinden,
Om 't kleiníle vaste punt, waaraan de draad zich kleeft,
De fpinweb -draad der hoop, die thans door's luchtruim zweeft ,
En, feel van wind en togs, nu hier, dan daar gedreven,
Qns nooit tot de uitkomst leidt hoe we eenmaal zullen leven.

De Heiden van Drenthe. Eerie befpiegeling van anderen
aard. Oorfpronkelijk , en fchoon bewerkt. Wij ontleenden
er boven eenen regel uit.
Het Slagveld van TYaterloo. Geen der minf}e krans;es om
t eérlands heldenfcbedels, voor welke bij echter een ander
gedenkteeken, nevens dat voor Pruisfens kinderen, op de
plaats zelve wenscht.
Jan van Herkel (Arkel) II; Yolksronrance. Ook dit fluk
doet 's mans vloeijende dichtpen en dichtader eer aan.
De T'Vangkuiltjes van Fill/s. Hoogstbevallig.
Het Huisfelijk Geluk. Juweelig 1 Anacreontisch ! Wat zullen wij er van zeggen? Kom en zier
Wat doet a zoo zweven,
Zoo ijlen ter vlugt
Langs weiden en dreven,
Door wolken en lucht;
Joe, bijtjes! uw korven,
En, vogels I uw nest
Zoo rustloos ontzworven
Naar Oost en naar West?
„ 0 dichter! wij droomen ,
„ In 't rustloos gezwerf,
De boei ons ontnomen,
„ En vrijheid ons erf 1
„ Toch trekt ons die kluister
» Van trouw en van min
„ In 't avondlijk duister
„ Ons ftulpjen we@r in 1" enz.
Mijn Vrouwtje. En : Mijn Vriend; een paar geestige Rukjes,
uit ons Mengelwerk , gelijk fommige andere, reeds bekend.
De twee Broeders (Amor en Hymen). Wij hopen, dat de
laatste zijne zaak tegen zoo beminnelijken Advocaat eens zegepralend verdedigen zal. He zoo even aangevoerde behoort
mis-
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misfehien reeds tot de bewijs(iukken. En wij waarfchuwen
hem, de wangkuiltjes van Fillis maar niet roekeloos te na.
deren! Die zoogenaamde vijandfchap tusfchen broeders is
dikwijls niet veel te vertrouwen. Ligt dat de een hem aan
den ander overleverde.
Het Afjcheidslied. De IJsgang. De laatíte , zeker met eigene oogen waargenomen, is zoo natuurlijk als krachtig ge
-teknd.
De Schepping der Vrouw. (H E s 1 o D u s gevolgd.) Inderdaad voortreffelijk gevolgd. Maar, Dichter! Dichter!
vrees de zoete wraak en wroeging, als gij eens erkennen
zult, dat Merkuur, een dubbele fchalk, jupijn zelven bedrogen heeft, het inwendige der vrouw nog veel fchoonet
dan het uitwendige doende zijn, fchoon de fnoepzieke Do denvader dit nooit bemerken kon.
Ook De Ooijevaars zijn, als een allerliefst, zacht en gods.
dienflig fluitje, reeds gunflig bekend.
De Dood van Priamus. Vi R G 1 L zus meester2'._i k vertaald.
Rhodope , of liet Schoentje. Regt bevallig.
Maar , waartoe alles genoemd ? waartoe meer gezegd , of
den Zanger op boden fchoenen nagegaan ? Nog hechts een
woord van de twee laatfile hukken, die, helaas! een zoo
treurig als aandoenlijk for vormen.
Bij de Echtverbindtenis nsijner eenige Zuster net H. z.
V E R S C H O o R, op den 17 October 1821. Dus heet het
eene, vol waarachtig en ongekunileld gevoel, van fmart, aan
de eene zijde, over het fcheiden, van vreugd, aan de ande.
re , oin hare vreugd , van.. . zeker wel eenigzins vergroote,
maar toch niet gansch gehuichelde fpijt tegen den roover,
en van hartelijke opneming in liefde en bloedverwantfchap
van den verwonnene op zijne beurt, den beminden broeder.
En ter(Iond hierop volgt:
Na het /Ifjlerven mijner eenige Zuster, in den ouder 'om

an een en twintig jaren overleden, op den a t ilugustus 1822.

Welk eerre verwísfeling ! Ja, gaarne gelooven wij, dat er tijd
hoest voorbijgaan, eer hij deze lIof zóó bezingen kon. Maar
toch ook zeggen wij met hem:
Wat poog ik klagt en finart
Te knellen in het hart
Den traan terug te dringen
Die telkens 't oog ontfchiet?
0 , wat ge wilt bedwingen,
Bedwing de fmarte niet !
't Verligt d'ondraagbren last ,
Als 't oog in tranen plast,
De klagten woorden vinden;
Als 't diepgevoelde lied
Aan de asfche der beminden
Een tranenoffer biedt!
Aaa 4.
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En meer hebt gij gegeven , a OX MA N! Eene eerzuil hebt gij
haar opgerigt , die de ziel van uwe ziel was , die zulk een'
broeder zdó wist te doen beminnen, Meer hebt gij gedaan,

dan den eigen' ondraagbaren last verligt. Als balfemdroppelen moesten die tranen, die woorden in het gewonde hart
der ouderen en des echtgenoots vallen. — Ja, gaarne gelooven wij , dat gij ip deze Remming het een en ander zoudt
teruggehouden hebben, wat nu reeds bij de verzameling was
gevoegd. Doch wij verheugen ons over uw onvermogen in
dezen. Er is niets bij, dat u tot oneer flrekt, dat gij u behoeft te fchamen, of te beklagen.
Ga voort, edele Zanger! op het ingeflagen fpoor. Doe,
met N t E R a T It A s z en andere jeugdige Dichters, den Nederlandfchen Parnas al fehooner en fchooner bloeijen. En
ach! wies er haast geen onkruid meer , noch wafemde eenige
vergiftige bloem op dien voor ons heiligen berg !
De Bogchels mijner Luimes?, of Overleveringen uit het geheimzinnige Kabinet. Behelzende Romantiièhe Tafereelen,
Bpi/odieke G'olksvertelfels en Periodieke Schetfen. Door A N•r o N C 4 AM E R. IIde Deel. Met Platen. Te 4rnJlerdam,
bij J. C. van tiesteren. 1822. In gr. 8vo. 316 BI. f2-18.1

Dit tweede is ook liet laatffe deel, hetwelk het publiek,
zoo wel als ons, niet ongevallig kan wezen. Ten aanzien
der waarde of onwaarde houden wij dit deel aan het eerfte
vrij gelijk, en mogen dus ten dezen naar hetgeen wij vroeger gezegd hebben verwijzen. Wij zijn vrienden van fcherts
en fatyre in eenen goeden zin, al is de fcherts dan ook eeniglijk om te onderhouden en te vermaken ; maar de fcherts
moet ongedwongen zijn , en vooral zijn wij vijanden van perfonaliteiten. Door perfonaliteiten verflaan wij inzonderheid
de zoogenaamde chronique fcandaleufe, die ons heimelijk,
terwijl zich de verteller buiten fehoots weet te houden, op
dezen en genen, door perfoonlijke aanduiding, of enkele ligt
te gisfen en even ligt te ontduiken naamletteren, als met den
vinger wijst. Wie de fcherts zonder dusdanige perfonaliteiten
niet kan volhouden, moest er zich liever van fpenen. — Het
lust ons niet , het boekdeel nog eens na te gaan, om te
zien, of alle de bogchels wel verhaald hebben; maar dit zij
zoo het wil , het werk is geëindigd , en de Recenfenten kre.
gen minder op de lappen van 's mans Bogehelvernuft, dan
wij, naar het eeríte deel, hadden verwacht. Indien de Schrijf
ver ons, bl. .216 en volgg., onder het opfchrift: GEEUW
NIET, LEZER! Het zijn mijne letteroefende 4vonturen tot he.
den 1822 , zijn eigen levensberigt geeft, dan gaf hij al vrij

wat van zijne letterprodukten aan het Publiek, en gisfen wij,
dat hij zijne letteroejênde loopbaan nog niet zal hebben geëindigd.
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van I. da Costa toegelicht. Leyd. bij L..Ilerdingh en
Zoon.
600
Blair, (I1.) Zedekundige Schoonheden. Tweede Druk.
Haar!. bij de Wed. B. Loosjes , Pz.
37
Boer, (Franei'ntje de) Nieuwe Dichtproeven. Am11. bij
G. _7. d. BeiJ 'crinck.
76
Bosfcha, (..) Griekiche Themata, enz. Vierde Klasle.
Breda, bij 11/. v. Bergen en Comp.
627
Boxman, (J.) Gedichten. Rott. bij ,7. Immerzeel, Jun. 619
---- (Tweede Ver/lag.)
645
Briefwisfeling over den John Howard van Y. L. Nierjlrasz , Jun. Amft. bij G. 7. d. Beijerinck.
259
Brink , (A.) Aanmerkingen over de Prof. Boeken des
O. V. Ilte St. Leeuw. bij .7. TV Brouwer.
184
Bruising, (G.) Algemeen Aardrijkskundig Woordenboek.
Ilde St. D—I. Rott. bij Arbon en Krap.
563
Bundel , uitgegeven door de Kon. Maatfch. te Brugge.
497
Brugge, bij Bcgaert-Vérhacghe.
-

C.

Camper, (P.) De Fenicifche Vrouwen. Treurfpel, naar
Euripides. Zutph. bij IL C. d Thie^ne.
576
Capadofe, (ii.) Beárijding der Vaccine, enz. Amli. bij
C. G. Sulpke.
600
Chalmers, (T.) Het Bewijs en Gezag der Christelijke
Openbaring. Haart. bij 7. L. Alugustini.
5
Christemeijer, (7. B.) Vrolijke Tafereelen. Am(I. hij
.7. C. v. Kenteren.
460
Claris/c, (7.) Aanleiding tot huisfeli^ke Godsdienstoefening. I[ten D. i(te St. 's Hag. bij de Wed. .7. dllart
en Comp.
315
Consbruch, (C. W.) Geneeskundig Handboek voor prak tifche Artfen. IIde D. Amíl. bij .k. .7. Berntrop. 142Coquerel, (A. L. C.) Les dangers des_ grandes yslles.
Sermon. à Amft. chez S. Delachaux.
228
Costa, (I. da) Bezwaren tegen den Geest der Eeuw.
Leyd. bij L. Herdingh en Zoon.
465
Cramer, (d.) De Bogchels mijner Luimen. Ifte D.
Amft. bij .7. C. v. Kesteren.
174
IIde D.
652.

D.

Den Vicaris Generael Verheylewegen in zijn waer da glicht
geheld , enz. Amfl. bij 1. C. v. Kesócren.

3t7
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Des Christens toekomílige heerlijkheid. Leerrede. 's Her315
togenb. bij H. Pal/er en Zoon.
Doijer,, ( fl.) Hulde aan Chryfostomus. Ilde St. Zwolle ,
bij H. 2. Doffer.
179
Vraagboek over de Wet der Tien Gebo595
den, enz. Zwolle, bij H. A. Doijer.
Invallende Gedachten. Zwolle, bij H. 2,
Doer.
595
Donker Curtius , (H. H.) Leerrede tot gedachtenis van
629
Do. Post. Arnh. bij P. Nahof.
Dorp (Het) der Goudmakers. Amtl. bij ten Brink en
de Vries.
g8
Drie Gebroeders (De) Beleftijn. Amíl. bij C. de Vries,
gob
enz.
E.
Ebersbach , (C. H.) Predigt zur Feyer feiner 25 jcihrigen elmtsfi hrung, u.
Am/I. bey M. Wester102
man.
Edgeworth, (Mistrist) Verveling. Gron. bij LIS Wouters.
377
Egeling, (L.) Leerrede. Leyd. bij de Tamed. D. du Saar,
enz.
1O
De Weg der Zaligheid , naar het beloop
des Bijbels. Ilde D. Amft. bij C. Covens.
1,39
Egyptifche (De) Tooverflaf. II Deelen. 's Hag. bij de
/lllart en Comp.
Wed.
343
Ekker, (A.) Specimen etc. Traj. ad Rhen.
553
Eunapius Sardianus, cum Notis J. F. Boisfonadii et D. Wyttenbachii. Vol. I. Amjlelod. apud P. den Hengst et
Fil.
79
. yk , (, . van) Bijbeloefening over de Handelingen der
Apostelen. AnmFI. bij if. B. Saakes.
441
F.
Fcith , (R.) De Ouderdom. Tweede Druk. Rott. bij
Immerzeel, Sun.
36
-------- Het Graf. Tweede Druk. Rott. bij ,2. Immerzeel, ,jun.
36
Thirfa. Treurfpel. Vierde Druk. Rott.
bij 3. Immerzeel, 7un.
36
Fifcher,, (C. A.) Reis van Livorno naar Londen. II Deelen. Leeuw. bij Steenbergen v. Goor.
639
Fisher, (d.) Dagboek eener Ontdekkingsreis naar de
Noorder Poolftreken. l)ordr. bij Blusf6 en v. Braam. 482
Floh , ( H.) Volksgeluk is , zonder Volksdeugd, onbettaanbaar. Zwolle, bij 3. L. Zechuifcn.
349
G.

f. w.

_7.

3.

RE

G
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G.
Gedachten (Vrije) van een' Ingeland van Pijnland , enz.
446
Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
Geer (B. A. de) en G. B. Reddingius, Handleiding tot
het lezen van den Bijbel. 's Hag. bij de Wed. 7. /11lart en Comp.
345
Gelder , ( 7. de) Memorie over het Ontwerp van den Baron van Linden van Ilernmen. Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
449
Gèlpke, (fl. H.) Over het oorfpronkelijke Volk der Aarde. Amts. bij de Wed. G. 4. Diederichs en Zoon. 276
Glasbergen, (M.) Kerkel. Redev. ter viering van het 25
jarig Jubilé van 7. van Santen. Amft. bij. B. Gort mans.
12
Godsdienftig Jaarboekje voor bijzondere en huisfelijke
ftichting. Amíl. bij G. Portielje.
89
Goedkoop, (11.) De waarde der Overleveringen onderzocht, enz. Rott. bij 9. v. Baalen.
388
Gravenveert, (f. van 's) De Ilias van Homerus. IVde
D. Amfl. bij 7. v. d. Hey. 530
Groenewoud, (J C. Swijgh.) Oratio. Groping. 429
Gutmann, (II. K.) Keur van Zedelijke Verhalen. 1í1e
D. Amft. bij Schalekamp en v. d. Grcmpel.
627
H.
Ilaafieer, (7.) .Reize naar Bengalen, enz. Am(1. bij
209
7. v. d. Hey.
Hazelhof, (d.) Tijdkorter voor 1823. Gron. bij d.
Hazelhoff..
4
Hein, (G. H.) Het gewin van den dood eens Christens,
soo
enz. Gron. bij ,I. Rbmelingh.
Heldhaftige (De) Bevrediging van Palembang. Rott. bij
358
1lrbon en Krap.
Heliodora , de Griekfche Luitfpeellier. 11 Deelen. Rtr.
173
bij M. J. Lel joelt.
Ilermbfládt , (S. F.) Raadgever voor den Burger en
Landman. IIlde Deel. Gron. bij 7. Romclingh. 556
Heude, (W.) Reis op de Perzi1che Golf, enz. Anift.
145
bij G. Y. 11. Beycrirck.
Neusden, ,7z. (C. .7. van) 1\lerkw. Voorbeelden uit de
hedend. Lijfftraff. Regtspleging. Breda, bij W. v.
Bergen en Comp.
25
--— en A. 7. M van Hensden ,
Regtsk. Opmerkingen en Gencesk. Proeve wegens
Verwondingen. Breda , bij /P v. Bergen en Comp. 105
Ilcus-
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tkeusden, , z. (C. 7. van) Aanmerkingen omtrent den Eed.

25^
's Ilertogenb. bij U. Pa/ier en Zoon.
--- (J. A. M. van) Specimen Phyfiolooicum inaug.
62
etc. Lugd. Bat.
Heyningen , (H.- van) Bijbelsch Handboek voor alle Christenen. 's Hag. bij de Lamed. 7. /11/art en Comp. 387
H mans , (H. S.) Verhandelingen over de Genees- en
Heelkunde. Ifte D. Rott. bij 3. Hendrikfen.
189
Hoeven , (J. 'van dér) Disfert`iïtid'. de Sceleto Piscium,
Lzigd. Batay. apud L. Herdingh et Fil.
275
Hoogendorp , (Maria) De Beoefetuingsleer des ChristerA
doms , enz. 's Hag. bij de tied. y. /1//art en Comp; 231
F1oogvliet, (J. M.) Specimen, de Bions Borysthenitaa.c4ct.
Leid.
55
Route, (H. Y. van) Verhandeling over de Hoofdwon478
den. Amil. bij R. 5. Berntrop.
— Onderzoek wegens de ontfleking
der Herfenvliezen. Utr. bij S. 4/ter.
47&
Huisboekje voor Echtgenooten en Trouwgezinden.-Amfl.
bij IJ/ijsmudler en Zoon.
219
Huil , (\V. van den) Esfai d'une explication G6alogique
etc. Paris et Am/t. chez G. Dufour.
269
I. en
.7acobs, (F.) Alwin en Theodoor, enz. Tweede Druk.
Amíl. bij ten Brink en de Vries. 628
Ida van Falken(lein. Tooneel[ pel. Gron. 7. Oomkens. 418
) enner , (E.) Brief aan C. H. Parry. Rott. -bij Y. Hendrikfen.
190
Iets , aangaande een Vadert. Verlichtingskwispedoor. Gron.
bij J. Römelirrgh.
264.
Song, (d1. de) Den Aarts - Vader. Jacob , enz. in rijt,
gebracht. Utr. bij J. C. Fluck.
370
.7ouy en 1. gay, (E.) De Kluizenaars in de Gevangenis. ll11e D. Anm1. bij G. j. A. Beijerinck.
533
5'usfieu, (L. P. de) Anthon en Maurits. Nieuwe Uit gave. Amfl. en Leeuw. bij G. Y. fl. Beij^rinck en
G. T. N. Suringar.
4.58
,

K

.

Kampen, (N. G. van) Beknopte Gefchiedenis der Letteren en Wetenichapppen in de Nederlanden. IIde D.
's Hag. bij de W d. J. Altart en Comp. io6
Ge{èhiedenis van de Franfche
Heerschappij in Europa. VIde en Wide D. 's Hag. bij
dc Iced. ,7. Al/art en Comp.

397

Verdediging van het Goede der
----XIXde Eeuw, enz. Haart. bij de Erven F. Bohn. 58.9

1E GIS TEL
Kirckhoff, (. R. L. dc) . Obfervations Meldicales etc.
Utr. chez J. V. Schoonlioven.
233
_,^_
---.• Hygiene Militaire , etc. .Invers,
chez J. Jouan.
6J3
Kist, (E.) Laatfle Leerredenen over verfchillende Onder141
werpen. Dordr. bij Blusfé en v. Braam.
(N. C.) De Nagedachtenis van Ew. Kist, enz. Tiel ,
270
bij C. Campagne.
Kl , (H. H.) Nieuwe Gedichten. Ille D. Amt. bij
300
v. d. Hey.
Koning , (d. de) . Bevestigingsrede. Breda, bij W v.
Bergen en Comp.
loi
Irotztkrze, (0. von.) Ontdekkingsreis in de Zuidzee , enz.
Ille en llde D. Amft. bij 2. v. d. Hey. (Tweede Ver
8o-flag.)
Krausf, (f. C.) Verhandeling over den aard enz. der
14
Geneesmiddelen. Am(I. bij L. v. Es.
Nadere Overweging derzelve. Amft. bij
14
L. v. Es. i
Kui er , (..) Lijkrede op U. R..D jkJlra. Leeuw. bij

J. Proost.

L.

409

Lafontaine, (4.) De Wegen des Noodlots. Amft. bij
416
C. L. Schleijcr.
Lambin, (-V. 3.) Zegeprael bij Nieupoort. IJpre, bij
,ofnnoy -Vandeviver.
497
Langsdorf, (G. H.' van) Reis rondom de Wereld. Illde
en IVde D. Amíl. bij .7. C. v. Kesteren. (Tweede
Verflag.) 8o
Lasfus, (P.) Heelkundige Ziektekunde. Iflen D. ifle
354
Stuk. Amlt. bij G. .7. J. Beijerinck.
Leerredenen, betrekkelijk de Luth. N. Kerk te Amfierdam, door C. H. Ebersbach enz. Muft. bij H. Blikman. 56
over Israëls Mesfias. Am1I. bij de dhed.
r .^.
G. 4. Diederichs en Zoon.
633
Leonardo Monte - Bello, enz. II Deden. Utr. bij 2. v.
39
SchoonhovenLettertuintje voor de vlijtige Jeugd. Amli. bij 3'. P.
380
Í4ijsmuller en Zoon.
Levensfchets van 2. von Kotzebue. Rott. bij ,7. Immer257
zeel, Tun.
Ljnden van Hemmen, (F. G. Baron van) Verhandeling
over de Droogmaking der Haarlemmer - Meer. 's Hag.
en Amft. bij de G`br. van Cleef. 213
242
.^...._
(Tweede Perflag.)
Ln-
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Lijnden van Ilemmen, (F. G. Baron van) Antwoord

op de vrije Gedachten, enz. 's Hag. en At 11. bij de
443
Gebr. v- Cleef.
Aanteekeningen op de Memorie van
den 1-Ioogl. J. de Gelder. 's Hag. en Amlt. bij dr.
452
Gebr. Y. Cleef.
Link , (H. F.) De Voorwereld en de Oudheid, door de
Natuurkunde opgehelderd. life D. Amtt. bij. de IKed,.
276
G. 4. Diederichs en Zoon.
Loo, (T. van) Voorlezingen in de hon. Maatfch. te Brugge.
Brugge, bij Bogaert -Verhaeghe.
497
Loosjes, (V.) Zedekundige Uitf' anningen.. Haar!. bij d4
g42
Wed. 4. Loosjes, Pz.
Loots, (C.) Feestzang, bij het vierde Eeuwfeest der
411
Boekdrukkunst. Amit. bij J. v. d. Hey.
2.17
Lorenzo de Valzini. Rott. bij M. 7. Lel jvclt.
Loveday, (D.) Nadere Ophelderingen, enz. Haart. bij
347
de Wed. 4. Loosjes, Pz.
Verhandelingen. II Deelen.
Lublink, de -`onge,
615
Rott. bij 3. Immerzeel, sun.
Luim en Ernst, of Eijerl'preekwoorden. Ifte en IIde St.
538
Rott. bij N. Camel.
M,
Magazijn der Geneeskunde, enz. Vlden D. ifte St.
Rott. bij , . Hendrik/en. 235
Manuel, Redevoering. Amts. bij 3. C. v. Kestcren. 328
1Viastenbroek, (F.) Zedelijke Verhalen uit den Bijbel.
Sneek , bij F. Holt kamp.455
Mebius, (T. E.) Bijbeloefeningen over Lukas I, enz.
9g
Leeuw. bij 3. I1/. Brouwer.
Meeufe, (C.) CTodsdienftig Handboek voor Zeelieden. Iffe
y}7
St. Middelb. bij de Gebr. Abrahams.
Meijer, Sun. (H.) Gedichten. Haart. bij de lf'ed..4.
619
Loosjes, Pz.
Mérat , (F. I.) Verhandeling over het Metaalkolijk, enz.
554
Amtl. bij C. L. Schleer.
Merkwaardigheden uit het Leven van Hardy Vaux. IT
Deelen. Amft. bij de Wed. G. d. Diederichs en Zoon. 418
Merxlo, (H. J.) Disputatio inaug. etc. 295
Mevrouw Braafhart met hare Kinderen. Amf. bij C.
Schaares.
220
117oll (11.) en C. van Eldik , Praktisch Tijdfchrift voor
de Geneeskunde. Iffe St. Gorinch. bij Y. Noorduyn. 187
Wandboek tot de de Leer der Teeltenen ,
enz.

(s.)
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enz. Ilden D. ifle en sde B. Gorirch, bij 1. Noor=

319
duyn.
Moll/cu, (C.) Reis in de Binnenlanden van Afrika.
Dordr. bij Blusfd en v. Braam.
489
,Morgan, (Lady) Italië en de Italianen. Ifte en Ilde D.
Leeuw. bij Steenbergen v. Goor.
560
Muller, (2. G.) Aan Serena. Gron. bij W. Zuidema. 171
J. von) Algetheene Gefchiedenis. IIde D.
Haarl. bij de Erven F. Bohn.
196
Muntinghe, (H.) Pars Theologiae Christianae theoretica,
Edit. fecunda. Tom. II. Gron. apud J. Oomkens. 137
Muíbnii Rufi (C.) Reliquiae et Apophthegmata. Hard
demi, -apud Vid. A. Loosjes , Pz.
165 en 1 99

N.

Nederlandfche Muzen - Almanak. 1823. Vijfde Jaar. Rott.
bij 5. Immerzeel, sun.
129
Nierfrasz , ,dun. (2. L..) Yohn Howard. Dichtftuk.
117
Leeuw. bij G. T. N. Suringar.
Nieuwenhuys, (F. L. fl.) Verbeterde bereiding van de
390
Kinaloogzouten. Amft. bij 2. v. d. Hey.

0.
Ockerfe, (C. F. R.) Specimen therapeuticunn de Mercurio dulci. Utrecht, bij 3. Altheer.599
O'Meara, (B. E.) Napoleon in ballingfchap. Ile D.
Dordr. bij Bliisfé en v. J3raani.
155
29a
IIden D. iiie St.
--^—
Onderdeur'ngaart Canthis, (. H.) Eerdienst , bij de
2511e Verjaring van Christy Sacrum. 's Hag. bij LT.
263
K. ?Ilandemaker.
Ontwerp van een Vaderlandsch Verlichtingskwispedoor.
87
Gron. bij J. Oozhkens.
...–.-- wegens een Geirootfchap voor Gevangenen.
2S9
Leeuw. bij G. T. N. Suringar.
- (Het) van Droogmaking van het HaarlemmerMeer, enz. Leyd. bij 3. TV. v. Leeuwen.
445
Oud -Hollandfche (De) Iiermisparnas ,enz. Nieuwe Druk.
463
Amíl. bij 7. C. V. I?esteren.
Out buys , (G.) Gefchiedkundig Verflag der Biblia Polyglotta. Fran. hi; T. , . Tulnflra.
475
Overdenkingen , aan den Godsdienst geheiligd , enz. II
Deelen. Gron. bij Lh LI'outers.
547
-

P.

Palm, (7. H. van der) Bijbel. IVde S. Leyd. bij D. du
13
Mortier en Zoon.
.Pain:,
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Palm , (II. van cicr) Redevoering op het vierde Eeuwfèest der Boekdrukkunst. Haarl. bij F. Loosjes. 511
---Tiende zestal Leerredenen. Leyd.
bij D. du Mortier en Zoon.
541
Bijbel voor de Jeugd. XIIde St.
Leyd. bij D. da Mortier en Zoon.
585
Parry, (Ld . E.) Reis ter ontdekking van eene N. W.
doorvaart uit de Atlantifche in de Stille Zee. Amil. bij
Y. v. d. Hey. 482
Pellecom , (4. N. van) Gedichten. Ifle D. Breda, bij
th y. Bergen en Comp.
365
Philopaedion. Tijdíèhrift voor de Jeugd. Jaargang 1822.
Amft. bil 4. Vink.
626
Pichler, (Carolina) De Medeminnaars. Il Deelen. Ami.
bij C. L. Schleijer .
13.
Pieter, of de Gevolgen der Onkunde. Amíl. bij ten
Brink ende Vries.
g8¢
Prixs , (Is.) Leerredenen over de hooge waarde des Bij
bij Blusfé en v. Braain.
475-bels.Dord
Proeve van Bijbeloefeningen over Jo. IX. Rott. bij el.
May v. Vollenhoven.
421

R.

Reinwardt , (C. G.) Redevoering. Uit het Latijn , door
408
Siegenbeek. Amft. bij Y. v. d. Hey .
Ribbe, (j. C.) Onderrigt wegens de Huis- en winstgevende Dieren. Gron. bij 3. Oomkens.
514.
Ricklefs, (F. R.) Chronologifche Tabellen, enz. Gron.
bij IV. v. Boekeren.
577
Ridder Gob, of Onfchuld en Misdaad. II Deelen. 's Hag.
172
bij W. K. Mandemaker.
Robert et Chevallier,, Le €roiftenie 7ubilk f6tni - f6culaire
de la Maifon des Orphelins Wal/ons. Arnfi. chez les
Hdritiers H. Gartman.
265
Robinfon, (W. Davis) Gedenkfchriften der Omwenteling
in het Rijk van Mexico. Haarl. bij de Erven R.
Bolin.
519
Rofenmaller, (G. H.) Gefehenk aan Jongelingen en jonge
418
Dochters. Zaltboemel, bij ,?. Noran.
Rosf, (?.) Reizen naar IJsland en de Baffinsbaai. 's Hag.
32
bij W. K. Mandemaker.
Roy, (,Y. 7. Ie) De zuivere Zedelijkheid de Grondflag
van het ware Christendom. Dordr. bij Blasfé en v.
.Braam.
309
-

S.

Sandbrink, (J. G. H.) Disquiftio etc.
^ouKBsctt. 1933. No. z6.

381

Bbb

San.
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Sandelin , Cats zedelijke en meest bijzondere lchoonheden.
497
Brugge , bij Bogert - Ferhaeghe.
Sannes , (Iz.) Afscheidsrede. Gron. bij W Zuidema. 629
Scheltema (31.) en 3. Koning, Vier Brieven, enz. Haart.
bij de I1'ed. -4. Loosjes , Pz.
410
Schets van het Leven enz. van 3. H. van Swinden. Amfl.
bij P. den Hengst en Zoon.
338
Schilderijen (Treffende) voor de Jeugd. Gron. bij W.
Wouters.
464
Schippers, (S. W.) Griekiche Woordenfchat. Gron. bij
s6r
3. Römelingh.
Schmidt - Phifeldek, (C. F. von) Europa en Amerika,
enz. Amfl. bij de Wed. G. !f. Diederichs en Zoon. 437
Scholten, (31. 31.) Leerredenen. Amft. bij W. Brave. 177
(IV.) Leerrede ter Inlijving van een Israëlitisch
Huisgezin. Zutph. bij H C. 4. Thieme.
629
Schouten, (9.) I)e Eer der Vrijmetfclarij gehandhaafd.
Lierzang. Rott. bij 31 Immerzeel, ,dun.
340
(H. ,) Verhandeling over de Hoofdwonden.
Amfl. bij R. j..Berntrop.
477
.Schrant, (3. M.) Verhandelingen over den Bijbel. Rott.
221
bij 9. _7. ThompIon.
Sch ."bert , (G. H.) Rozengaard. Ifte D. Gron. bij W.
351
v. Boekeren.
Schutze, (S.) De Koning van gisteren. BIijfpel. Gron.
bij 5. Oomkens.
583
Senden, (G. H. van) Leerrede ter Inwijding van een Orgel.
629
Gron. bij W. Zuidema.
Serrurier, (.7. F.) De Buitenman. Ifle en Iade D. en
Eden D. iíle St. 's Hag. bij S. de hisfer.
392
Simons, (A4.) Feestviering, enz. Amft. bij 7. v. d. Hey
en Zoon.
571
Sonnleithner, Over en weer. Blijfpel. Gron. bij 9. Oom
584-kens.
iSpandaw, (H. fl.) Lofrede op Willem I. Gron. bij J.
Oomkens.
334
Speelman, (R.) Ter beoefening aangewende Vertoogen
¢24
over Rom. VIII. Z. Boemel, bij 7. Noman.
Staat van Engeland in het begin van 1822 befchouwd,
enz. Amfl•. en 's Hag. bij de Gebr. v. Clcef.
63
Stratingh, Ez. (S.) Scheikundige Verhandeling over de
Cinchonine en Quinine. Gron. bij ,J. Oomkeras. 103
Strarrsf, (F.) De Doop in de Jordaan. Arnft. bij Y. v.
So8
d. Ilev.
Streit, (3. Lh A.) Konflantínopel in 1821. Amft. bij
299
ten Brink cie dc lZ ries.
Size.
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Stuart, (.MM.) Vaderlandfche Historie, enz. Ilde D. Amf'.
610
bij E. Maaskanrp.
Suasfo de Lima , (7.) Gedichten. Amfl. bij N. Cotray. 306
Suringar, (Ih H.) Redevoering voor- en over Netrlands Jongelingfchap. Leeuw. bij G. T. N. Suringar. 453
Swaan, (.7. S.) Jona en Esther. Amít. bij A. Vink. 176
Swart, (N.) Almanak voor het Schoone en Goede: 1823.
41
Amfl. bij G..7. 4. BeJerinck.
--- Leerredenen. Amfl. bij G. Y. 4. Bc! e.---rinck.
89
-- Levensgefchiedenisfen voor longe Lieden.
Vde D. Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
538
-- Ernst en Karel , voor Jongelingen. Amt.
bij G. 7. 4. Bejerinck.
567
T.
Tafereelen uit de Tijden der Kruistogten. Ille D.
Franek. bij G. 1.pma.
254
Thues fink , (E. .7. Thom. d) Verflag over het al of niet
befinettelijke der Gele Koorts. Amíl. bij Pieper en
Ipenbuur. 431
Tijdesnan, (B. F.) .7. Kisfelius gn 2. Schouten, Hulde
aan de Nagedachtenis van Ew. Kist. Dordr. bij y. de
Vos en Comp. 279.
Toreno , Gel'chiedk. Overzigt der Staatsomwenteling van
Spanje. Amtl. bij 7. C. v. Kesteren.
190
Tzfchirner, (í-I. G.) Protestantismus en Katholicismus.
Dev. bij .1. Y. v. d. Sigtenhorst.
636
U.
Uilkens, (.7. d.) Almanak. 1823. Gron. bij .7. Oomkens. 41
Uitboezeming , bij den dood van 7. 11. van Swinden.
Amít. bij de Gebr. v. drum.
'338
Uren , aan den Godsdienst gewijd. IIIde tot VIILIe D.
383
Amft. bij ten Brink en de Fries.
der Eenzaamheid. Anifl. bij .7. F. Ganzpert.
o
V.
Venturini , (C.) Gefchiedenis van Spanje. Ilde D. Amfl.
bij Visier en Comp,
29
Verhaal van eene Ontdekkingsreis naar de Zaïre. I11e D.
Rott. bij ,.Urban en Krap.
402
Verhandelingen (Nieuwe) van het Provinc. Utrechtsch
Genootfchap. Ilde D. Utr. bij ,7. Altheer. 528
Verlichtingskwispedoor. (De) Gron. bij .?. Rónaelingh. 264
I7isfcher, (L. C.) De Herder op het Slagveld te Nieuwpoort. Brusfel, bij Brest v. Kempen.
498
Yisjer, (II. I. C. Al,) Bijbeloefeningen over den Brief
Bbbz
van
-

R T: G I S T E K.
van Paulus aan de Fílippenfcn. Sneek, bij F. Ilolt421
kamp.
Yloten (TV van) en N. S. hoek, Viertal Leerredenen.
314
's Hertogenb. bij H. Pa/ier en Zoon.
Yogelenzang, (P.) Vertoog over liet beftaan eener Ziel
bij de Dieren. 's Hertogenb. bij E. Lion en Zonen. 6i
roigtlander, (,J. F.) Het Ontwerp van liet Godsrijk
opengelegd. AmfI. bij Mortier, Covens en Zoon, enz. 505
Volksliedekens, (XII) door 2)emocriet. IIaarl. bij Y.
Looses.
411
Vosnaaer, (,7.) Apothekers Woordenboek, enz. I11e D.
596
Zutph. bij IL C. 1. Thieme.
Vrolik, (W.) Disfertatio Anat. Pathol. etc. limit. 5i5
W.
3Vasfenberghii (E.) Oratio .Lucharistica etc. Leeuw. bij

,: Proost.
363
Denning, (C. H.) Verkorte Mythologie. Zutph. bij II.
262
C. 4. Thieme.

1Verken der Holl. Maatfch. van Fraaije Kunflen en liVetenfchappen. eden D. 2de St. Leyd. bij D. du Mor-

tier en Zoon.

525

Weytingh , (H.) Historia Graecorum et Romanorum Literaria. Hagae Gom. apud Vid. J. Allart et Soc. 58o
Tijk, Rz. (. van) Algemeen Aardrijksk. Woordenboek.
II Stukken.. B--H. Dordr. bij Y. de Vos en Comp. en

. Pluim de f aager.

563

Willemier, (D.) Chrestomathia Cieeroniana. Traj. ad
536
Rhen. aped J. Altheer.
II'Wems, (,7. F.) Redevoering bij de Prijsuitdeeling te
498
Antwerpen.
bij 's Konings komst te Antwerpen.
498
Antw. bij de Wed. ,7. S. Schoefetters.
Witles, (B. van) Proeve eener Overeenftemming der
1
Evangelisten. Ifle Sr. Gorinch. bij 2. v. d. Wal.
Winter (De geftrenge) van 1822 en 1823 befchouwd ,
535
enz. Amft. bij d; Gebr. Diederichs.
Y.
2 pey (B.) en I. 9. Dermout, Gefchiedenis der Neder4.
Herv. Kerk. Ilde D. Breda, bij TV v. Bergen en
Comp.
45
Z.
Zimmermann, (E. 4. W. von) De Aarde en hare Bewo322
ners. Xde D. Haam. bij de Erven F. Bohn.
Zr,bti , (f1. 9.) Nagelatene Poëzij. 's IIag. bij de Ned.

.7. flllart en Comp.
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edachten omtrent de Doodftraf.
I
Berigten ointrent de Minerale Watereti van Eng . Door
den Hbogleeraar 1. jo finOMASSEN A TlinEssna , te
Groningen.
1
Het Leven en de Wandelingen van Attester MAARTEN
VROEG. ••—• XII. Uit ztyn Leven; verzinfel en waarheid.
x8
Viertai Di leven , over de Tentoo l ftening, te rinzflerdarn
der Kunstwerken van nog in Levenzlinde Nederland!
fche Mees ers, van den jare .18 2 ,, (Eer/le en tweakt
Brief.)
23
Lets over de Balletten op den ihnfla.dettnrchen Sehouw.
burg.
34
F.1gment van een Gefprek tusfchen tele v"4-4"ster en
een'. onteerden Vader.
Twee karakteristieke Trekken van REiZer ALEXANDE4:
van Rusland.
4-1
Aan mljnen Vader, op zijn' Verjaardag. Dichiflukfe. 43
Licht, vrije Pen, en vrije Tong.
48
Het Menfchelijk Leven. Eindripnen.
Redevoering, over de Volksverlichting, Door chn Eerwt!
a. E. WIELING , Leeraar der Doopgezinde Gveento
te Zaandam.
, 49
Berigten omtrent de Minerale Wateren van Ems. Ver.voIg en /lot van bl. 18.)
Treffend Verhaal van de laatstvoorgaande Uitbarfling va%A
den Vefuvius ; in het begin des veritreken' Jaars, door
een' Ooggetmger.
76
84
Reisje van iftnilerdam naar Leeuwarden.
91
lets voor Oudheidminnaars.
Nachtelijk Natuurtooneel aan de Sinnamari, in Guayana. 93
96
De Turkfche Wreedaard.
96
De Keizer van China op het Congres te 'ken.
Het eerfte en grootite Levensgevaar van PREDERIK
DEN GROOTEN.

Door II* DEBRANDT.
* 3

He

INHOUD.
Het Nieuwjaarswenfchen. Door J. w. UNTEMA. Dicht- lox
Het Trouwklokje; of:. Er loops wat van Sint flakAnna onder. Eene Legende. Door denzelfden. jes. 103
104
Schitterend Woord.
104
RiddWrdet.
Bedenkingen naar aanleiding . eener opgegevene Prijsvraag
van de Hollandfche
Maatfchappij der Wetenfchappen.
'
tos
Door u. ROELOFSWAKaT , to Delft.
Het MagnetiSmus zedekundig en godsdienilig befchouwd.
Door den Hoogleeraar C. W. HUFELAND , te Berlsin..12o
Viertal Brieven, over.de Tentoorittelling , teifniflerdam,
der Kunstwerken tan hog , in. leven zijnde Nederlande IvIeesters , van den fare 1822. (Derde en vierde
M
128
Brief.)
Nieuw,,Alphabet van en voor den C>Pmerker. (Letter
K --:-. O.)

139

Bijdrage tot de Karakterketinis des Generaals MOREAU. 142
ir44
Witaakzucht.
Vragen en Antwoorder. 145
Ongemeene Vruchtbaarbeid van gene Prinfesfenboon. 145
De Nederlaag yin ezuricmius VAR us.
Dicht146
Door D. 3. VEEGLNS , te Haarlem.
flukjes.
1 43
De Vriend der Vioiljkheid.
De Invoering der Centen. Door j. w.
Iso
iperzuh.
151
Parigche Zeden. pnekdoten.
152
I3edienden.
Vodriezi*g, over , de Handelilad Masfilia, en derzelver
inil oe d op de befchaving van Galli& Door D. J. VEEjerfien Praeceptor se Haarlem.
153
ivi
N ap letiSMRS zedekundig en godsdienitig befchouwd.
net iv'
(reprolg en Plot van bl. 128.)
172
veittil van een Togtje in Suriname.
178
brspectator. No. I.
188
n Reis - avontuur.
193
Kinderpligt. Door W. H. WARNSINCK , BZ. Dichtliukje. 197
Proeve van Onderzoek naar eene algemeen geldende oorzaak , waarom de Meesterftukken der Oudheid, in het
gebied van Wetenfchappen, en Kuniten, in volgende
tijdperken zeldzaam zijn geevenaard en fchier nimmer
overtroffen. Door w. H. WAR NSINCK , BZ.
201
Zerdzaam Voorbeeld van Zelfmoord door vrijwillige Uithongering.
206
Ilet Leven en de Wandelingen van Meester MAARTEN
VROEG. — XIII. ilanflalten tot eene Voorlezing. 209
De. Spectator. No. II.
215
Nieuw

INHOUD.
Nieuw. Alphabet van en voor den Opmerker. (Letter
222
P—R..)
Een Reis -avontuur. (Vervolg en flat van bl. 197.) 223
228
Oorlog.
a FREDERIK DE IV van DeneTORDENSKIOLD en Koning
marken. Eene ware Gebeurtenis. 229
Onfeilbaar Middel , om heimelijke yodenteontdekken. 238
lets over MANUZL , Lid van de Kamer der Gedeputeerden van Frankrjk.
239
Apropo's , ter zake van MANUU.
242
Het Onweder. Door H. AS. ZOOM DOIJER.
243
met Levensbea. Door c. LOOIJEN.
Dicht- 245
Op 4/e, Beeldtenis van J. F. HELMERS. Door flukjes.
248
At W. ENGELEN.
tijkpligt bij het Graf van JAN HENDRIK VAN SWINDEN , den 13 Malt 1823. Door J. TEISSEDRE
L'ANGE.

249

Hulde aan de Nagedachtenis van den hoogberoemdet1
Heere J. H. VAN SWINDEN. Door J. BROUWER. 254
Het Leven en de Wandelingen van Meester BIAA.RTEN
VROEG. — XIV. De Voorlezing.
256
Bedenkingen, over de miskenning onzer Letterkunde
door de Duitfchers.
270
NAPOLEON v661. den Slag bij Bautzen. Door een Poolsch
Officier.
234
Katakomben in Rusland.
287
Grondregels van ware Staatkunde.
283
De donkere zijde van den Soldateniland.
289
Een woord over Vrijheid en Vrede.
290
Voorfchrift van eenen Koning zoo als hij behoort te zijn.
29.
De Verzoeking. Door Mevrouw ELISE RNCHLER , geb.
EHRHARDT. Eene ware Gebeurtenis.
292
Verfchijning van den Du'vel , ter verhindering van Ker14,,
roof.
294
Stomme, maar luid- en Wet-fprekende Taal.
296
Voorflag tot eene nieuwe Belasting.
296
Redevoering, over JOHN HOWARD. Door W. H. SURIN*
OAR , te Leeuwarden.
297
Jets, over HIPPOCRATES. Door c. PRUYS VAN DER
HOEVEN , Med. Doct. te Rotterdam.
318
De Spectator. No. III. Tobias op z!In' praatfloel. 329
Het fweegevecht om een Snuffle. Verhaal.
337
Aan de Puinhoopen van het Heidenfche Griekenland.
Nast
*4
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Naar CASIMIP DE LA VIDNE , door J. VAN HMVDER WI JK , Rz N . Ic Rettcrelam. Dichtfluk.
345
De larandere Arts.
348
In Fin° Veritas.
348
De niet neembare Vestiiig. .
348
De gemoedelijke Verkwister.
348
De :Wen. Door -tf.. sW-na .r. Dkhtfluk:
349
Het : Leven en . de Wandelingen vats Meester MAARTEN
VROEG. — XV. .De Gevolgen der . VoOrleiing.
'357
Veetreis over den Simplon in '1813.
364
Vertoog , over de . Geefelftraf , als onkiesch ,, onmenfche7
lijk ,' ondoelmatio- en !onteerend:
372
838
De Spectator. • No.-IV:
Volksoverlevering, wegens de Kapel Mariahulp,. aan het
VierwaldflätterMter,
394
Vorilentrots. 395
Het Carroufel. Door J. w. IJNTEMA. .Dichtflukje. 395
Proeve • eener 13efchoutiiit4 de. Voortrelfelijkheid van het
Menfchelijk Gehoor boven de . overige Zintuigen. Door
3. ROBBERS g ' Organist-der Groote Kerk .,-enz. te Rotterdatn.
397
lets, aangaande de Xoepokinenting. Medegêdeeld door
J. DE BRAUW , Med. Doct. te WOerden.
404
Voetreis :over den .RWrraptSw-in 181 3. (Vervolg en fiat van
bl. 372.)
408
Bijdrage tot bet vroegtijdig beftaan eener Nederlandlehe
liervormde Gemeente teNorivith, in Engeland. Medegedeeld door . 'deri -Baron VAN WESTREENEN VAN
.TIELLANDT , te 's Gravenhage.
415
Verder Berigt omtrent • de Baden te Bentheim. Door
M. W. PLAGGE, Med. Doct. en 13adeirts. Medegedeeld door Prof. : fr It bESSINK.
417
De'Spectator. No. V.
420
Nieuw Alphabet- van en voor den Opmerker. (Letter
R-17.)
424
Uittrekfels uit het zedelijk Dagboek van eenen Zeereiziger.
428
Over den voorgenomen Moord van STANISLAUS AUGUS.
TUS 1 den laatiten Ironing van Polen. Uit een Handfchrift.
432
List tegen List. Eene ware Anecdote.
437
DREYSSIG , de grootfte Violierkweeker.
440
Oordeel van een' Parijzenaar omtrent zijne Land- en
Stadgenooten.
442
De nieuwe Ccudrillon.
443
Mo-
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Motief van een' Waagbals.
444
Navolgenswaardig Volksgebruik.
444
Proeve eener Befchouwing der Voortrelrelijkheici van het
Menfchelijk Gehoor boven de overige Zintuigen. (I/ervolg en 'lot van bl. 4 0 4 . )
445
Het Animalisch Magnetisme in Frankqk. Door G. BAK4-58
KER , Profesfor te Groningen.
Scheikundig Onderzoek van den Metfelkalk der Kerk te
Rinsmageest , in Vriesland. Door JAN CONSTANTIA
DRIESSEN , Phil. et Med. Doct. te Groningen.
469
De Spectator. No. VI.
477
NAPOLEON ' S Denkbeelden van den Godsdienst.
484
JULIAAN ' S Winterverblijf te Parits t
487
Verflag der openliike Aanneming van een twintigtal Milltake Gevangenen tot Leden der Hervormde Gemeente,
op den 24 Junij 1323 , in bet Huis van Correctie te
ifiallerdant.
488
Jets , betrekkelijk den Spaanfchen Generaai, Don FRANCISCO THOMAS MORALES. (Oorfpronkelijke Mededeeling.)
492
Op het vierde Eeuwgetijde van de Uitieinding der Boekdrukkunst door LOURENS JANSZOON KOSTER to Haar,
len I f, gevierd den to en II Junij 1323. Door G. ff,
REINHART , te ilmflerdam. Dichtflukje.
499
Raad van eenen Vader aan zijnen Zoon. Door H. VAN
LOGHEM , te. Deventer. .Dichtfiukje.
got
Vlugtive Befchouwing van het Menfchelijk Li othaam , als
een .bewijs des beftaans van een alwijs Opperwezen.
Door N. SWART.

505

Scheikundig Onderzoek van den Metfelkalk der Kerk te
Rinsmageest , in Vriesland. (Vervolg en flejt van bl.
476. )
522
De viering van het vierde Eeuwgetijde der uitvinding van
de Boekdrukkunst door LOURENS JANSZOON KOSTER.
Door W. H. WARNSINCK , BZ.

531

De Kaukafus en zijn Voorhof. Volgens KER PORTER. .537
Olifanten op de Koord. .540
Kluchtige , doch belangrijke Verwisfeling. .ene eehtie
ilnekdote.
543
De grondwettige Alleenheerfching. Door A. F. stFnat,
.Dichtfiukje.
545
AN
DE WIT. • Ministers. — Tegenhangers van meg
J
Dichtflukjes van Mr. w. BILDERDIJK, voorkomends.
in de Krekelzangen.
547
De Vrijheid. Door Mr: A. BOXMAN. Diektflukje. 549
op

INHOUD.
Op de een - en- vijftigfte Verjaring van Z. M. den Koning der Nederlanden , 14 Aug. 1823. Door A. J. TEN
HAGEN , J. Z N. Dicht/lakje. 551
Het kan verkeeren. Door J. w. IJNTEMA. Dichtlitsk je. 552
Proeve van een' berijmden Domper - Katechismus , in
Vragen en Antwoorden , tusfchen Meester en Leerling. Door J. W. IJNTEMA.
553
Lofrede op FREDRIK HENDRIK.
557
Scheikundig Onderzoek van den Metfelkalk der Kerk te
ltinsmageest, in Friesland. (Vervolg en for van
576
531.)
Staaltjes van de Zedekunde der yezuiten.
587
Eenige Bijzonderheden omtrent den St. Pietersberg ,
Maastricht; medegedeeld in een' gem eenzamen Brief,
door J. VAN RENESSE, 's Gravenhage. 589
Nieuw Alphabet van en voot den Opmerker. (Letter W.)597
Proeve eener Overzetting van de Reijen in het Treuripel,
Christus pattern, van HUIG DB GROOT. Door denEerw. I. SANNES , F. D. M. te ,Veendarn. me en
Ude Reizang.
599
605
Bijbelgenootfcbap en Bijbelverfpreiding.
6o6
Vaderlandfche Wensch.
De Rezeda en de Stokroos. Fabel. Door MICHIEL
6o6
ADRIAAN.
De gemoedelijke Kleermaker. Door J. w. IJNTEMA. 607
Goa
De Luchtballon.
Lofrede op FREDRIK HENDRIK. (Vervoig en for van
609
576.)
Het Leven en de Wandelingen van Meester MAARTEN
VttOEG. — XVI. 01 zijn Leven ; verzinfel en lvetarheld.
629
Berigten, omtrent gene Kolonie van Krankzinnigen ,
Geel, bij iintwerpen. Medegedeeld door den Heer J. DE
633
BRAUW , M. D. te Woerden.
Proeve eener Overzetting van de Reijen in het Treurfpel,
Christus pattern , van HUIG DE GROOT. IIIde en IVde
64
Reizang. (Vervolg en /lot van bl. 604.)
Tweede en laatfle Proeve van een' -berijmden Domper646
Katechismus.
De Moord der Gebroeders JOHAN en CORNELIS DE WITT. Door A. W. ENGELEN. Dicht- 652
Elsje in de Stad. Door J. W. IJNTEMA. flukjes. 655
Zeemans - woord. 656
De Kleeding..EeneVoorlezing. Door H. VAN LOGIIEM. 657
Waar-

I N H 0 U. D.
Waarneming van een fcrophuleus ontaard Kniegewricht ,
en de afzetting van hetzelve. Door H. J. LOGGER

Med. Chir. Doctor,,Obfietricator enz., Static Heelmeester te Leyden.
670
Tafereel der Uitbarflinge van den Vefuvius, op den az
October 1822. Door een Ooggetuige, (den ,Neer
SCHNITZER.)

C.
677

De Spectator. No. VII. 683
De mislukte Expeditie tegen Portorico, ao Sept. 1822. 689
Eene Vergadering der Met hodisten te yeferfon-liad , in
den Staat van Indiana , in Noord- Amerika. Door
JAMES FLINT.
69s
Zeldzaam Voorbeeld van langen Slaap. Door C. F. JOHN. 697
Aan een afgevallen Blad. Door c. LOOIJEN. Diehl- 697
SINT MICHIEL. Door A. C. VV. STARING. flakies. 700
Aan een' Bulhond onzes Tijds.
lot
Eene Fabel uit de pen van NAPOLEON.
702
Recept , om een echt Hoveling te worden.
703
HANDEL. DAVINCI. WILHELM BAUER.

703

Zeldzaam Veldprodukt.
Anekdo703
70+
Gevat Wederwoord.
ten.
CATALANI en de Poedel.
704
Voorlezing , over den alouden roem der Stad Deventer,
als kweekfchool der echte geestbefehaving. Door J.
VERBURG Hooglceraar der Oosteciche Letterkunde. 7os
Over den Generaal SAN- MARTIN , en den tegenwoordigen toefland van Peru.
724
De Spectator. No. VIII.
735
De Dood van EDWARD JENNER. Door C. W. HOPELAND.
741
Opmerkelijke en welgeftaxfde Droom van twee Perfonen ,
ten zelfden tijde , en in dezelfde bewoordingen ter neder gefchreven.
743
Iets , over Aap en Olifant.
747
List van een' Krankzinnige. Eene ware Gebeurtenis. 75t
Het Gebed. Naar LA MARTINE. Door A. F. SIFFLA.
753
Regels van Mr. JACOB cATs over het Onderwijs , geii:hreven in de XVIIde Eeuw. Een Snuifje voor zulke
'Wasters , als de Heel' DA COSTA C11771 PUS.
756
Verhandeling , over den beperkten invloed des Handels
op de berchaving en welvaart der oude Volken. Door
C. BACKER, Advocaat a ilmflerdevn.
757
Waarneming, onurent de gelukkige Genezing peheliciegr_
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Phiegnialia &dens puerperarum. Door E. WICHERS ,
Med. 'Dr. te Middelflum, in Groningen.
772

Gerchiedkundige Nzonacrlieden, aangaande GABRIEL
If ACOSTA , gelcefd hebbende te Amilerdam, in het
begin der XVIEde Y,euw.
775
Togtje Haar Frederiiesoord, Ifillemsoord , Wilhelmina'soord en de Ommerfaans, in Julij 1823.
778
Verplaatfing van een geheel fteenen lids , zonder /ICE of
te breken.
792
Con 'are Friezen, by , it ontbleatjen fen it Kopftick fenne

Rymer GYSBERT JAPICX , ynne St. Mertens Tjercke to
Boalfert. (Door r. MALES , V. D. M. te Pingjenn.)
793
De Golf van Baja , bij Nape/5. Naar LA MARTINE.
DOOK A. P. SIFELt.
795

Veer dezeh en nu.
797
Godsdienstvriend, Dweeper, Huichelaar.
798
Sententie van een' Fransehman over den Oorlog met
Spank.
Soo
Dapperheid en Kindermin.
goo
MouknE's Tannic.
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MENGELWERK.
GEDA'Cl1TET.9 OMTRENt nn DOODSTRAP,

G

od heeft de Het tiltliefde gefchapen , zegt ergens, dd
beroeinde a c it ILL E R ; en , hoe zonderling doze uitdrukking aan velen, hoe. geheel ongerijtnd zij ook aan
fummigen moge voorkomen, elk, die de zaak nit eeit
Christelijk - wijsgeerig oogpnnt berchouwt , zal in dezd
lAitdrukking alleen bet gevoelen vinden opgdoten: dat dd
laattle fchakel, ook van de zwaarfle der Goddelijke ilraffen , zich vasthecht aan de verbetering van den gevallen'
Zondaar.
God heeft de Hel nit liefde geAt.pen. Dezc wijie van
Zeggen beteekent alzoo, in cen' gezonden niets antlers, dan dat het grootsttnogelijk ongcluk , den onboct,
Vaardigen zondaar door een regtvaardig Opperwezen
teid, door deszelfs even oneindlge als onbevatbare
de , als laatst ett &nig overblijvend micidel wordt aangewend , ter eindelijke redding en ceuwigc behoudenis van
den ongclukkigen.
Dit gevoelen is Meer dan ennaal tc betcle gebragt, en
ititvoetiger ontwikkeld, dan Dns beftek gedoogt ; en Met
Minder is hetzelve , door be-Vgden en onbevocgden
gevallen en verdedigd. Wil . rekenen het, yogi- ons
gcnwoordig doel , geheel oVirbodig , en onszelven onge.
houden , den flaat des gerchii , in dezeri, breeder te Ontl
kvikkelen , en hetzelve te Hisfen. Elk , omtrent zijn
bijzonder 'gevoelen , de grocide vrijheid latende , 2a1 Wel
hiernand ons het onzc pogen c ontne„inen ; eii wij omhe/
ken alzoo, naar onze
\dat*geVoclen, het1A-elk , door de meeste Chriselijke wijsgecren aangenO-;•
Men, in de vreesfelijkfte betootng der geduchtfle Godd&lljke ilraffe niets anders opritat , dart het meestvermogonde nliddel ter teregtbrengingen verbetering van ramp4
zalige zondaren.
bIENDELW. 1823: NO. 1 a

Zii

DACIITEN

Zij , die ,zich in gemoede verpligt vinden met ons van
gevoelen te verfchillen , zullen , wij houden er ons vol.
taimen van overtuigd , het door ons beweerde toch wel
voor minst als eene zeer wenfchelijke zaak willen befchouwen , die door elk edel , menschlievend , Christelijk
hart zoo gaarne omhelsd wordt ; en jets mecrder kunnen
wij van onze gemoedelijke tegenftanders wel met geen
goed regt vorderen. Doch is het wenfchelijke der zaak
tennsaal door het hart toegeftemd , dan kan men gemaklcelijk betoogen , dat age deugden en volkomenheden van
het Hoogfte Wezen, welke -zich in drie woorden : GOD Is
, vereenigen , met het door ons Ileweerde gevoelen in een fchoon en belangwekkend verband ftaan.
En nu — is het eene wenfchelijke ;zaak, dat, bij de
Goddclijke ftrafTen , de laatfte fchakel verbetering zijn zal,
en kan het omhelzen van dit gevoelen , de volmaaktheclen
Van Hem , dien wij , door het Evangelie , als Vader in
Christus erkennen, in het hecrlijkst en meest beminnenswaardig licht plaatfen , vie gevoelt dan niet , met geheel
zijn hart, het gepaste , ja pligtmatige , om daar,, waar
de burgerlijke wet • de veiligheid der maatfchappij door
itraffen tegen de overtreders verpligt is te handhaven ; de
verbetering van den misdediger als voornaam hoofddoel
aan te nemen, en daartoe ales aan te wenden ?
God heeft geen lust in dal dood des zondaars ; wardaetrin, dat hij zich bekeeie en /eve; dit laat het Hoogfte Wezen ons op het ple.a.:tigst van zichzelven verzekerem Elders luidt het God nail niet , dat ddn ednige verloren ga, maar dat zij alum tot bekeering komen. En ,.
niettegenftaande dit alley , vfrmeten zich menfchen en Christenen , hunne medemenfchet en mede-Christenen wettelijk
ter dood te doemen , en azoo den gevallen' zondaar den
terugkeer op het goede tad fchier geheel onmogelijk te
rnaken! Wij zeggen : fhier geheel, omdat men ons,
hier of elders , op een' ercelen bekeerden moordenaar zou
kunnen wijzon. Dan , it verre de meeste gevallen , hehas ! zijn de uitzigten , vor den menfchenvriend en Christen, omtrent zoodanige ongelukkigen met Bakke nevelen
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len omtogen, zoo niet geheel met nacht bedekt. Het
zwaard der wet is gevallen , maar ook voor immer de
weg ter bekeering en boete voor den ongelukkig gevallenen gefloten; gefloten door wenfchen, die, nevens den
gearaften misdadiger, do andere opzigten, welligt even
itraffchuldig zijn voor het gerigt van Hem, die zonder
aanzien des perfoons oardeelt I
In bet Oosten, alwaar , an den kindichen itaat des
inenschdorns , in de tijden van onwetendheid en barbaarschbeid, de bloedwraak gedurig de afgrijfelijkfle tooneelen
berhaalde , was het van eenen wetgever als Mazes, een
man , door Gods geest.verlicht, en met bijzondere openbaringen verwaardigd, to verwachten, dat hij den bloc&
wreker bet moordend zwaard ontnernen , en daarvoor het
itraffend zwaard der wet aan eerwaardige , kundige en onpartijdige Regters in handen geven zoude. In zfInen tijd
en voor zijn natie wag de wet, die door hem , in naain
van Jehovah , aan Israel werd gegeven , ter wering van
het beftaande kwaad, niet flechts nuttig en cloelmatig
!mar zij mag, onder de genoemde omflandigheden, zelfs
menschlievend genoemd worden. Het beflaande kwaad
werd er geheel door voorgekomen ; de zeden werden et,
door verzacht , der barbaarschheid perk genet , de veilig.
hod der zamenleving verzek.erd , de onichald krachidadig
befchermd ; terwiji eindelijk de beflaande vooroordeelen,
op de meest onfchadelaike werden te gemoet gekomen. Maar,, hehoudens dit alles , blijven wij het verbindend gezag eener wet , die de doodfiraf op het misdrijf
zet , voor Christenen, ontkennen. Zij voegt niet aan'on.•
ze tajden ; zij is ftrijdig met Christelijke zeden; zij that
beneden onze. Christelijke verlichting en befehaving, en
in wedrfpraak met de verklaarde leer des Evangelics,
door onzen Goddelijken Verlosfer op aarde verkondigd.
Blajdfchap is sr in den hemel over ate zondaar, dis
rich bekeert , nicer dan over negen-en-negentigregtvaardigen, die de bekeering niet behoeven. Aan de zedelijke
herflelling en verbetering van den zondaar werkt Hij., aan
wien wij door den Vader zijn overgegeven, door alleriei
A 7.
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tniddeicn: ook de grootfte zondaar , ook do nicest in het
kwade verharde booswicht is het voorwerp zijner teederfte belangftelling : waar de verloren zoon, met berouw
over zijne verkcerdheden, tot den. wader en , in dien wader , tot het goede pad terugkeert , daar vindt hij opene
-armen en een hart vol vergevende 'liefde. En nu zullen
wij, afgewekenen , onzen mede ggewekenen den terugkeer affluiten en zijn bloed doen flroomen , waar wij trailer: van boete en berouw uit zijne oogen hadden behoo,.
ren te lokken! Dit behoorde under Christen= zoo Diet
te zijn.
Een moordenaar is een misdadiger; bet is zoo! maar
/weft hij, behalve' dezen affchrikkenden titel , niet nog
e :n' anderen, die hem aan elk edel , menschlievend,
Christelijk hart aanbeveelt ? Behoorde hij niet eerst en
vooral den naam van een' ongelukkigen te dragen; en dit
iuist des te eerder,, naar mate zijne misdaad grooter en
affchuwelijker zij? \Vie den geest van bet Christendom
ifct in het binnenfte heeft, zal hier wel den ongelukkigen voorbij- en alleen den misdadiger zien; de Christen.
wijsgeer zal zich daarvoor wachten.
De ervaring bewijst , en voorbeelden bevestigen bet,
dat ontzettende firaffen het kwaad niet fluiten : ervaring
en voorbeelden overtuigen veeleer,, dat matiging in gefirengheid het aantal van misdadigers , daar , waar zulks
plaats vond, verminderde. Hoe ftreelend is deze opmerking voor den menfchenvriend; hoe welkom voor het
Christelijk hart! Mogt men maar meer en overal deze
waarheden crkennen , en in daden van erkentcnis aan den
oTren
dag le bb
Ginds zien wij een' misdadiger ter flrafplaats geleid. De
firengbeid der wet fprak het doodvonnis uit , en het
waard der menfchelijke geregtigheid doet bet bloed van
den fchuldigen ftroomen. Welligt bevredigt dat bloed
eene vertoornde Godheid? Maar wie zijt gij , die den Va,
der in Christus tot een' Heidenfchen Afgod verlaagt? —
Welligt worth er het geleden ongeluk door vergoed ?
Naar is dan de ongelukkige , die onder de handen van
deri
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den geflraften nederzonk, nu weder in het leven teruggeroepen ? Welligt werkt het ontzettend voorbeeld gunftig? Maar aan den voet van het fchavot pleegt een booswicht zijn misdrijf , in den waan , dat het zwaard der wet
hem wel nooit bereiken zal. Welligt , echter , vaart er
in het hart van dien booswicht bangen fchrik? Maar
fehrikt hij ook voor de misdaad ? En, indien hij er al
voor beefs, de ongelukkige, die daar zoo even als offer
zijner misdaad nederviel , verfchijnt onboetvaardig , onverbeterd , onvoorbereid- voor zijnen eenigen , eeuwlgen en
heiligen Regter. Vreesfelijke 'gedachte! Flij zou boet-;
vaardig ,.verbeterd, voorbereid hebben kutinen flerven ,
indica het doodelijk zwaard der wet hem flechts vergund
had te leven, en menfchenliefde den ongelukkigen tot
God en Christus had geleid.
Darr zien wij een tooneel , den mensch en Christen
meerder waardig..Men befchouwt'den ongelukkigenniisdadiger, juist ondat hij zoo diep is gevallen, met imiig ,
hartelijk, Christelijk meddijden. flij heeft zich tegen de
rnaatfchappij vergrepen, eh daardoor zijne vrijheid verbeurd; maar men verzwaart dit geniis niet door onmd.doogende firafbepalingen: reeds het derven der vrijheid is
in zichzeive eene zware tvc4atiging; en deze tuchtiging
ten beste te . keeren, is het weldadig duel van den verlichten wetgever. In zijnen kerker wordt de ongelukkige als
mensch behandeld , en aan orde , tucht en arbeidzaambeid
gewend; daar ontfleekt de bartelijkfle welwillendheid voor
hem het licht der kennis , en poogt duen zijn .verfland te.
berchaven , zijnen geest met kundigheden te vcrrijken ,. en
bovenal zijn Bart, door den weldadigen invloed van den
Godsdienst , voor de deugd te openen. In plaats van .hetn
den weg naar een bloedig fchavot te doen bewandelen ,
wijst men den ongelukkigen op zijne rocping en beftemming als mensch, als redelijk en onfterfelijk wezen; en,
kan hij de veroorzaakte onheilen al niet -herflellen, bet
hedreven kwaad niet uitwislchen, de geflichte rampen nook
vergoeden , hij kan, onder eene doelmatige leiding,. zijn
volgend leven i voorzeker gchcel onfchadelijk, zoo . al
nict
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niet nog eenigzins nuttig, der maatfchappije toewijden
en, voor zichzelven, den kwaden weg verlaten hebbende, op het pad der deugd zijne fchreden rigten, en de
hartelijkheid van zijn berouw , door eene opregte bekeering , voor God en menfchen betoonen.
En al ware dit alles , bij een' enkelen verftokten booswicht, zonder eenige uitwerking wat nood? Hij vindr
eenmaal in den Hemel zijn' Regter ; wij mogen, ook hem,
niet oordeelen. Maar het groot getal van hen , die , tangs
den weg van Christelijke menfchenliefde , re regt ktifinen,,
js zuller) gebragt worden, zal het hart van den menlchen-,
vriend verheugen, en hem aanfporen , om in.goeddoen
Piet te. vertragen,
Weldadig is het, regt, den Vorften in Christenlanden
gefchonken , om daar , waar de wet de doodfiraf uitfprak ,
het woord genade . te doen hooren. Koningen ! Vorilen
Bet' Aarde ! zoo dikwijls gij dat woord uitfpreekt , juichen
Cods Engelen ; want tlan betoont gij u waardig, den ti_
tel van vertegenwoordigers der Godheid te dragen. De
Godheid fpreidt het meest haar vermogen in weldoen ten
goon, en elk blijk van hare magt is tevens een kenmerls
van de hoogfte genade. Tracht naar haar te gelijken, in
gunstbetooning omtrent ongelukkige misdadigers Grooy
ten der Aarde 1 en gij zult zielen behouden van het very
derf. Wat het verjaard vooroordeel moge doemen, volgt
gij de infpraak van uw hart , de Item .der menfchenliefde ,
de hoofdles van het E vangelie. Elk onderteekend doodvonnis is een doom op uw pad, elke vrijfpraak eene roos
des beteren levens; met bet eerfte is voor den rampzaligen Wks verloren, met het laatfte kan cites behouden
worden. Bij zulk eene ontzettende kansrekening kan de
keuze niet fang weifelen; en, zoo ze wankelen mogt,
bedenkt dan , dat uw vorIlenzetel gegrond is op de voetbank van dien troon, dien wij , door Jezus Christus als
een troon der genade hebben leeren kennen.
Dan, waartoe alle deze befpiegelingen; de ontwikkeling
van alle deze aangelegene waarheden? 1VIj antwoorden
ofi et de welligt iThimerende aandacht van velen op te
vcs-
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vestigen , — om andercn, die er belang in flellen, te
docn zien , dat er aan ongelukkige misdadigers nog met
een warm ; Christelijk hart gaciacht word.t , om elk op
se wekken , can dit zoo aangelegen onderwerp ernitig de
hand te. flaan , en, mogt het zijn , eene gewenschte vereeniging van alle weldenkenden in dezen te bevorderen;
opdat , door dit een en antler , ons dierbaar vaderland,
gelijk in zoo menig ander goed , edel en loffelijk werk ,
een voorbeeld voor andere nation. zij, en — hetwelk alles
opdat de Albarmhartige met
in waarde te boven gut
welgevallen op ons nederzie
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edert weinige jaren is men in ons vaderland begonnen
meer algemeen gebruik te maken van die geneesmiddelen,
welke de natuur,, in haren fchoot geheel verarbeid , zoo
,overvloedig aanbiedt ; ik bedoel de bronnen
minerale
Zwitferwateren. In Duttschland, Frankr;Jk,
land , en over het algemeen in die landen , waarin zich hooge bevinden , worden minerale wateren gevonden
-en men heeft te alien tijde reeds als gencesmiddel van
dezelve gebruik gemaakt. Trans heeft men dezelve ook
tot verzamelplaatfen van uitfpanning en verlustiging ver.kozen ; zoodat men aldaar , even als bij ons near landhuizen en buitenplaatfen , zich derwaarts eenige weken
des zomers begeeft, om van zijne gewone bezigheden nit
te rusten.
Bij ons is, vooral na den algemeenen vrede , ook de
lust tot reizen meer opgewekt , en daardoor heeft men
ook natuurliik die plaatfen van uitipanning , en tevens van
bevordering der gezondheid en ter genezing van langdurige ziekten , meer leeren kennel.). Ook fehijnt daaraan
firel te hebben toegebragt de inrigting van het zeebacl te
A (fr.
A ./
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Norderncy in ons naburig Oost yfieshwar , de daarop
volgde daarftelling der zeebaden te Scheveningen en lid
glen Haag, en eindelijk ook de onlangs zoo uitnemend wel
ingerigte zwavelbaden te Bentheim, welke laatfte ook allerdrokst, en zoo ik verneme met een gezegend , gevolg
door onze Nederlanders bezocht worden.
Ik zie intusfchen niet zonder leedwezen , dat men,
zonder behoorlijk onderfcheid, allerhande foort van zie,
ken naar de zeebaden of naar de baden van Bentheim yen.,
zendt , dezelve als panaceën voor alle mogelijke langdnrige en hardneldtige ziekten en kwalen befchouwt , en
dat, zelfs anders kundige geneesheeren niet fchijnen te begrijpen , dat het onmogelijk is , dat hetzelfde water , hetwelk uitflag, verfloppingen , jicht enz. geneest, niet het
tegengeflelde , dat is eene nadeelige uitwerking , in ande,
re ziekten van eenen geheel anderen aard moot voort,
brengen,
De natuur, zoo rijk niet alleen in het voortbrengen yap
planten en dieren tot verkwikking en voeding der menfchen , maar ook in het fchenken van planten, kruiden
en delfftoffen tot wering of herftelling van verfchillende
ziekten , is niet minder weldadig in het befchikken van
eene menigre foorten van heilzame bronnen en wateren ,
welke zoo zeer in aard en vcrmogens van elkander verfchillen , dat zij gelchikt zijn om de meest verfchillende
ziekten to genezen.
De tegenwoordige vorderingen in de natuur- en fchei,
kundc , vooral de latere ontdekkingen omtrent de lucht,
foorten en hetgalvanismils , hebben gemaakt , dat men overpl bronnen , waar zij gevonden worden , naauwkeu,
fig ondcrzocht', en dat men, door de vlijt en braafheid
van kundige mannen , door menigvuldige proeven ont,
dela heeft , welke de bijzondere ziekten zijn , waarin deze ware= al of nict zijn aangewezen.. De geneesheeren
die de zieken aan deze bronnen verzorgcn, hoort men
thans niet mecr , als wel voorheen , hunnc baden als al,
gemeene gcnecsmiddelen uitventen , maar derzelver juiste
1.'11 bepaalde krachtcn in het genezen van fonmige ziekten
aan-
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cianwijzen. Niet zelden heb ik de broniirtfen hooren
gen , dat men hun ongefchikte toezond, om zich
van hen voor eenigen tijd te ontdoen ; terwijl zil dezelve
afwezen , en naar voor hen gefchikterc baden zonden.
Men kent thans reeds zoo vele bronnen, die door alle
landen verfpreid zijn , dat, het eerie bijzondere fludie vorclert , die alle te leeren kennen. Vele daarvan zijn zoo
afgelegen , dat wij Nederlanders die bezwaarlijk zouden
kunnen bereizen; dan , dit is ook minder noodig, daar
wij ons aan alle kanten omringd vinden van verfchillende
heilzame bronncn , die alles vereenigen , wat men ter gc-.
nezing van vele langdurige en hardnekkige ziekten zoude
kunnen vorderen. Wij hebben bij en in ons land de zeebaden van Norderney en Scheveningen — kort bij ons
bet Bentheimer bad — in Westfalen Neaclorf,, Meanberg, Dribarg, Pyrmont voorts bij of in onze zuidelijke provincial ilken, Chauclfontaine, Spa enz.; maar
bijzonder rijk aan bronnen zijn de 4g11-provincien: van
Kleef tot, boven aan den Rio toe heeft men overal hellzame bronnen, welke zoo wel door de inwoners als door
vreemdelingen menigvuldig gebezigd worded.
Er is echtcr mogelijk geen land , hetwelk rijker aan
deze uitnemende voortbrengfelen der natuur is , dan het
kleine Hertogdom Nasfait. In dit fchoone en waarlijk
romaneske land, hetwelk uit hooge bergen , door de Lahq
doorfneden , be[Iaat , die een' grooten voorraad van allerhan,
1e fteenen en metalen bevatten , vindt men overal de heerlijkfle en in krachten zeer verfchillendc koude, laauwe,
hate, zoute, koolzure , zwavelachtige en ijzerhoudende
bronnen. Alle deze (ten minfte de voornaamlle) . zijr
door de vaderlijke zorg des Vorften uitmuntcrid en met
groote kosten ingerigt, bruikbaar gemaakt , van al het
Loodige voorzien , en bij dezelve beroemde en gefchikte
geneesheeren aangefield. Alle deze bronnen liggen op
ccnen afftand van weinige uren van elkander , zoodat zij
des noods op 6c'nen dag kunnen bereisd worden. Eike'
bron in het beroemde gebergte van den Taunus is mineTaal en bezit meer of min gcnceskundige krachten. De
A5
Our,
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voornaanine zijn Ems , Geilnau Setters en Fachingen ,
aan de Lahn gelegen, en voorts, naar den kant van
Frankfort , Schwalbach , Schlangenbad en Wiesbaden.
1k heb dezen zomer alle deze bronnen bezocht en leeren Mennen; en , daar ik een' geruimen tijd te Ems zelve
voor mijne gezondheid de wateren gebruikt heb , zal men
het niet ongepast keuren , dat ik hiervan- iets zegge ;
daar dit bad, minder dan het verdiende bekend, de opiettenclheid mijner Landgenooten dubbel waardig is.
Dit bad is federt onheugelijke tijden, zelfs bij de Rotneinen reeds , bekend geweest (4'), maar heeft federt
eenige jaren eerst deszelfs grootffen roem vertregen ,
nadat de voortreffelijke G. M. THILENILIS, die aan
dit bad langen tijd de geneeskunde heeft uitgeoefend
deszelfs uitmuntende krachten door vele genezingen van
langdurige ziekten bewezen heeft. Nu heeft hetzelve
Iangzamerhand zulk eenen roem verkregen, dat , door
bet jaarlijks vermeerderen van dezen toeloop, men met
=cite de menigvuldige badgasten tan plaatfen. In de
maanden Junij en julij, toen ik dit bad bezocht heb; wa•
ren er meer dan 500 werkelijke zieken , die het water
gebruikten; en federt heb ik vernomen, dat het getal
nog aanmerkelijk is toegenomen.
Het bad Ems ligt aan den regter over van het riviertje de Lahn , 't welk bij Coble= in den R!/2 valt. Het
is van deze clad een paar groote uren verwijderd, en even
ZOO

(*) Het ondfte boek over dit bad is van

j.
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zoo ver aan de andere zijde van Nasfau. Hpt is tegen
het zuiden gelegen in een fmal en diep dal, tusfchen boo:ge en Ilene rotsbergen, die echter alle door wijnftokken,
vruchtboomcn en koorn bezet zijn. Aan de noordzijde
van de Lahr zijn de bergen met bosfchen bedekt, die
meestal met wandelingen doorfneden zijn. Zij beamn
meestal uit. leitteenen (thonfchiefer), en bevatten vele
delfftoffen, vooral ijzer,, lood, zilver 'en koper,, waarvan de mijnen ook in den omtrek van Ems gevonden
worden. Aileen .fchijnt op de plaats, waar het bad. Ems
gebouwd , is, de oorfprong te zijn der warme bronnen,
welke zich zelfs tot in het .: bed der rivier ulatrekken.
Deze baden , die oudtijds open waren, zijn trans alle
bedekt. Bo.ven dezelve zijn twee paleizen gebouwd,
tvelke reeds Meer dan honderd jaren oud zijn , waarvaa
bet eene aan het vorflelijke huis. van Oranie-Nasfau , en
het andere &unapt gelegen , aan bet Hesfifche huis
.behoorde, Beide zip federt 1806 vereenigd, en behooren ditfluitend aan het Hertogdom Nasfau. Van dim
tijd. of is Ems door de gemaakte verbeteringen en inrigtingen eerst begonnen te, bloeijen. In deze gebouwen
ontfpringen ,de heete bronnen welke bier behoorlijk , ingevat , door bijzondere pijpen geleid, en tot drinkbron,nen en baden gevormd en gerchikt zijn. Offchoon
de bronnerl ook tot drinken zoo wel als tot baden gefchikt zijn, bezigt ,men echter alleen tot drinken twee
bronnen. De, eerfle, die onder de kolonnade van het
oorfpronkelijke Nasfaufehe Curb= gevonden worth, is
de zoogenaamde I(esfelbron, die zich in een marmeren
bekken ontlast en zulk gene groote hoeveelheid waters
opgeeft, dat zij niet alleen voor het dagelijksch gebruik
der badgasten voldoende is , maar dat nog het grootfle
gedeelte daarvan naar de baden wordt afgeleid. Dit water heeft eene temperatuur van 39 graden Reaum. ,
120 Fahrenh. De tweede drinkbron , bet Kriinehen genoemd, omdat bet met eene kleine kraan voorzien is,
en waaruit ook de kruiken , die verzonden worden, getapt worden, is in -ha claarnaast gelegen Darin/lather
huis.
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finis. Deze is minder warm , en heeft eene temperatuur
van 31 gr. Rearm., of toa gr. Fahrenh.
Behalve deze , zijn er nog vele bronnen , die men
meest tot baden bezigt. Men . vindt dezelve alle naauwleurig aangeteekend en befchreven in eene afteekening,
van den platten grond dezer baden , die men in het Curhaus bekomen kan. Genoeg zij het, bier alleen aan
te mcrken, dat zij zoo rijk aan water zijn, dat fommige
alleen a000 cubiekvoeten waters in 24 uren oplevcren;
dat voorts derzelver graad van warmte zoo zeer verfchil=
lend is , dat zij meest van 3o tot 44 gr. warmte bezitten , terwijl fommige maar - 17 ;tot 19 gr. Reaum: heb.
ben. Deze vericheidenireid van temperatuur maakt , dat
men, naar het Voorichrift der geneesheeren , op alle tij;•
den baden van verfchillende Braden van warmte kan the"dienen. Sedert korte jaren- heeft men de inrigtirig der
baden zeer verbeterd; bet water 'uit verfcbeidene bronnen
in groote bakken vcrzameld , en naar verkiezing in de
baden door buize-n geleid.
1\1en heeft bier 'in den vleugel van bet Nasfallfcht
biernadst de zoogenaamde-rotibaden
negentieti baden
(felfenbiider); ook negentien in getal zeven zooge!naamde nieuwe baden — acht baden van het Krdnchenzes !laden in bet middelile gebouw , waaronder bet ztio.
genaamd Bubenbad — dertien baden in het gebonw bij
de Lahn, waarin cen marmeren bad voot'vorItelijke perfonen zes baden in bet . Rondeel ook zijn bp de
middellle verdieping baden voor menfchen , die niet naar
beneden kunnen komen — en overal zijn ook inrigtingen
voor 'de fpuitbaden of douches. 'De baden zijn van hardileen , veelal nit de rots gehouwen , hebben eene bekwame diepte, en zijn van twee kranen , om beet en koud
water in te laten , voorzien. 'In fommige badenlomt
bet water uit de *el zelve voort. Elk bad is van het
naburige door een muurtje gefebeiden , en van de noodidige plaats tot uit- en aankleeden voorzien. Het fpreekt
van zelf , dat bier de behoorlijke bezorging door den badmeester en de oppas.fing door de badvrouwen niet ontbreekt.
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l3ehalve de bovengenoemde, 'weft men nog het bad,
voor armen beftemd, van ,27 gr. Voorts de baden in
het logement, het Steinernhaus genaamd, naast het Curhaus gelege-n, die door de bcwoners kunnen gebruikt
worden. In dit huis zijn vijf baden , mike echter nog
verbeterd zullen worden.
\Vat nu de eigenfchappen van het Emfer - water be..
treft , het is , nit alie de bronnen voortkomende, volmaakt helder,, zoodat men op den grond der baden de
kleine voorwerpen volmaakt Iran onderkennen. Het bezit
eene aangename warmte, die , verre van te veel to prikkelen , de huid op eene aangename wijze aandoet. De
warmteftof is zoo innig verbonden met het water, dat
het zijne warmtc veel langcr dan door kunst gewarmd water behoudt. Het heeft een' vluggen , eenigzins
zoutigcn reuk , die niet onaangenaam is. 1k hob geen
hepatifehe lucht bij het drinken , zoo als fommigen
denken, daaraan kunnen bemerken ; dit hceft de Heer
VOGLE It ook waargenomen. Het viug
hetaan dit water eenen niet onaangenamen zuur- en
zoutachtigen finaak geeft, is het koolzure gaz (of zoogcnaatnde vaste lucht), hetwelk daarmede zoo vast verbonden is , dat het , niet alleen aan de luck blootgcfteld,
maar ook in digt geflotene kruiken bewaard, deszelfs
kracht zecr lang behoudt. Dit gaz is in de grootfte hocveelheid in het water van het Kriinchea voorhanden , minder in dat van de Kesfelb
Het is niet zeer rijk aan vaste deelen. Tot nog toe
heeft men geene juiste ontleding van dit water. C A It-•
TIIEUSER heeft wel opgegeven de hoeveelheid zout,
die er in gevonden wordt; dan hij maakt geen gewag van
de andere beftanddeelen: hij vond daarin, in twee ponden
water , van 37 tot 48 groin loogzout in de verfchillende
bronnen (*). H. C. THILENIDS zegt in het al.
gemecn , dat het veel patron of mineraal loogzout ,
eenige kalkaarde en zeer weinig ijzcr bevat (-D. V
LER

(*) G. M. THILENIU 5; Med. soul Chir. Bemerk. xi. r. 504.
(i) L. c. f. 31.
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E R (*) vond , dat honderd deelen water flechts een half
deel vaste ftof bevatteden , waarvan het voornaamfte was
matron, vcel minder kalkaarde, en nog minder bitteraarde , de beide laattle tot de eerfte-als I tot 7 ; ook eene
zeer geringe hoeveetheid eene onbeduidende hoevcelheid zoutzuur en zwavelzuur, welke , verbonden met
het natrian, de kalk- en bitteraarde , glauberzout , bittertout en zwavelzure kalkaarde daarfiellen. De fpecifique
zwaarte van de Kesfelbron tot die van het Kranchen is
43 0: 443. Het water uit het Kranchen wordt =est
verzonden ; dan nu bezigr men daartoe ook de Kesfelbron. Men verzendt ongeveer 8o,000 kruiken daarvanjaarlijks. In Angerdam is het altijd versch te bekomen.
Mijn zeer geachte vriend , de Heer M. D. en Apotheker s. STRATINGH E z. heeft , op mijn verzock 9
dit water chemisch onderzocht, en mij het volgend verflag daarvan opgegeven :
1, 0m de aanwezigheid van de foda te bepaten , werden
de volgende reagentia gebruikt. Het rood lakmoespapier
werd v6Or de koking (om het kolenzuur) naauwelijk s
blaauw, na de koking geheel blaauw (on: de aanwezige
foda.) Met de zoutzure kwikOplosfing na de koking een
wit nederploffel van de carbonas fodee. Met zwavelzure
koperOplosfing v66r de koking zecgrocn , na de koking
nicer blaauw cn overvloedig. Met zwavelzuur verzadigd
en uitgedampt , gaf het merkbare kristallen van zwavelzure foda.
De kalkaarde bleek aileen nit het zuringzuur , hetwelk
eene wine wolk gaf, Been nederpioffel. De magnefia was
naauwelijks merkbaar door de ammonia of zuivere potasch.
Het ijzer was in het geheel niet merkbaar door gatnoten - aftrekfcl , en flechts zeer flaauwe bewijzen waren
er van merkbaar door de Prttsjias potasfee.
Kolenzuur bevatte bet in eene matige hoeveeiheid, blijkbaar uit de opbruifing met zamengedrongen zwavelzuur,
nit

(*) G.

M. THILE.NILT I,

Med. rmdChir.Bemerk. IL f.
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ti lt bet wit nederploffel met kalkwater,, en nit hetzelfde
verfeNnlet met de zeepiiplosiing , en roode kleuring van
het blaauw lakmoespapier.
Het zoutzuur bleek uit het ovgrvioedig nederploffel met
falpeterzuur zilver en azijnzuur lood.
Het zwavelzuur was merkbaar uit de witte wolk met
bet zoutzure .bariet.
aezwavelde waterfloflucht was daarin niet merkbaar
door lood- of zilverliplosfing.
Specilique zwaarte 4005. — R.efultaat.
Deze proeven komen nagenoeg met de proeven van
VOGI,ER overeen.

VOGLER.

THILENIUS.

ST R ATINGII.

1

Idem.
Overvloecli foda.
Weinig !calk.
Idem.
Nog minder bi tter- Niets.
aarde.
Geringe hoeveelheid Idem.
ij zer.
iviatige hoeveelheid Idem.
kolenzuur.
Niets.
Zoutzuur eenig.
Minder zwavelzuur. Niets.
Gezwavelde
ftofluchr.

Idem.
Idem.
Naauwelijks
baar.
Naauwelijks
baar.
Idem.

merkmerk-

17eer weinig.
Zeer weinig.
water-, Niet merkbaar.

Het fpreekt van zelf, dat bier de foda, kalk-, bitteraarde en iizer met het zwavelzuur en zoutzuur tot middelzouten vereenigd , en mogelijk ook gedeeltelijk met kolenzuur tot dien flaat gebragt , of wcl dat voornoemde
middelzouten in het van kopizure lucht verzadigde water als opgelost zijn."
\Vat nu bet gebruik van dit water betreft , men bezigt
hetzelvc Of inwendig als drinkbron , 6f uitwendig als bad,
6f, eindelijk , als douche of fpuitbad.
Men gebruikt inwendig meestal de beide bronnen , de
Kesfelbron en het Kränchen , waarmede ook overeenkomt
bet Kränchen in het Steinernhaus, hetwelk mede zeer
:ta rt
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koolzure lucht is , en eenen aangenaam zuuraclitigen
fluaak heeft. Het cerfte is vcel warmer, hebbende dd
warmte van 39° Realm.. Dc Kesfelbron worth het meeste
gebruikt ; het Krfinchen, hetwelk :23° warmte heeft, veel
minder. Men begint gcmeenlijk met twee of drie glazen ,
die 6 of 8 lood water bevatten, en klimt langzaam op ,
toms tot 7 of 8 en nicer glazen. Het wordt onmiddellijk
nit de bron gcdronken, of zniver,, df met koe-, geitenof ezelinnenmelk gemengd. Gewoonlijk wordt bet 's mor,
;ens nuchtcren gedronken tcgen 6 of 7 ure; men drinkt
a/le den of vijftien minuten een glas , en neemt tusfchenbeiden cene matige beweging in de allee aan de Lahn of
in de tuinen , of bij ongunilig weder onder de kolonnades , waar het echter door de menigte menfchen dikwijls
te warm is.
Het water bezwaart , op deze wijze genothen , niet
dan , wanneer men daarvan te veel op Bens neemt, of td
fchicliik daarmede opidimt , bezWaart bet wel tens , zoo
als it: dit zelf ondervond , als ik boven de vier glazen
Wilde drinken. Sommigen drinken vecl grootere glazen
tot ncgen of den toe , zonder daarvan eenig ongemak to
berpeuren. In plaats van thee , drinkt men gemeenlijk , ten
5 of 6 tire na den middag , een of twee glazen van het
Kreinchen.
Met betrekking tot de zigtbate uitwerking van dit water--;
bet is niet ongewoon , dat het in het eerst min of Meer
den eetlust vermindert , en , in plaats Van de buiksoritlasting to bcvorderen , dezelve vcrftopt. In dit geval is
bet meestal nuttig , in bet eerfte glas een drachma tartarus tartarifatus of fal glauberi op te losfen , hetwelk
opening genoeg verwekt. Het Einfer-water werkt meest,
al op de urine en op de uitwafcming, die hierdoor vet-meerderd en aangezet wotden.
Bij fommigen , vooral die aan congestion mar bet hoofd
en naar de Borst onderhevig zijn , bepaalt zich het ge4'
bruik alleen bij het drinken van het water, hetwelk de
circulatie niet fchijnt aan te zetten , en vee/al het getaf
der`

aan
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lUr potsflagen aantnerkelijk vertnindert , hergeen ik zelf
ondervonden heb.
Bij verre de meeste lijders moet eater bet inwendig
gebruik door het uitwericlig; door badeli, onderfleund
ivorden. Gewoonlijk neetnt ,nlen bet bad na bet drinken ,
fomtijds ook nuehteren, bij enkelen ook 's avonds; doer
niet , of ten minfte zeer zelden ,rneer dan eens daags van
ten' warmtegraad van 14, zelden tot 260 Reaukt. Eerst
blijft men eenige tninuten,zelden !anger dan een half nut
in het bad. Men gevoelt daarin eerie aangename en verb
kwikkelijke warmte, ontfpanning , en neiging tot waterefl. Na het bad moet men zieh , wel afdroogen., een half
uur, luehtig geclekt te bed liggen, niet flapen , en daa: b
-naeklibwgmaen.
Het is nlet mogelijk te bepalen , hoe tang men met
drinken en baden moet aanhouden; bet fpreekt van zel.,
ire , dat dit van individuOle omftandiglieclen vooral vari
de natuur en de hardnekkigheid der ziekte, van het gdnel des lijders , en de uitwerking op de ziekte moor
hangen, en dat men dit gebeelenal aan bet oordeel van
den broniirts moet overlaten. In ligtere gevallen zijn drie
of vier weken , waarin men to of 24 baden neemt genoegzaam— in anciere 5 of 6 woken. Niet zelden is het
noodig, in het volgende jaar., ter grondige herflclling,
de c;iiir cens weder te berhaten.
Behalve tot drinken en baden,wordt bet Evfer-water
.00k gebruikt tot infpuiting en klisteren, wanneer de onrlasting ontbreekt , of verltoppingen daartoe .aanwijziug
geven.
Het is vooral van nut in den vorm van do..7ches of
fpuitbaden , wanneer bet water op bet aangedane deel
omniddellijk door eene fpuit words aangebragt, -en hiddoor eene trillende beweging in het deet words vdortge=.
bragt.
Men met niet te vrocg aanftoncis, wanneet men geene
verbetering gevoelt, drinken , dat bet water - geene uitwerking zal doen , of nadeelige werkingen zal voortbrengen. Men moet hetzelve alt5c1 als een ,geneesmiddel be131
khanINMNGELW. 1823. NO. I.
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fehouwen , hctwclk , door inwerking op de ziekte , fours
ongemak , lusteloosheid , vermoeidheid , hoofdpijn ,
krimpingen, aandoeningcn der zen wen veroorzaakt; welke . toevalleD altijd bij eene verandcring, en omftemming
van het geflel moeten plaats hebben, en ons veeleer toonen dat de natuur werkzaam is , en bezig is door erifen
en fcheidingen de ziekte te genezen ; en bet behoorlijk
evenwigt in hat ligchaam te herltellen. Wanneer dit plaats
beeCt , moot men, volgens den read der geneesheeren ,
foms het drinken en baden verminderen, of tusIchenbeiden daarmcde ophouden, ja nict zelden dan de euur hervatten , en eenen langeren tijd daartoe befleden. Innisfchen moet men ook opmerken, dat men gewoonlijk eerst
nalcrband en te huis gckotnen zijnde daarvan de heilzame,
vruchten ondervindt, en na zes of acht weken eerst beterfehap befpeurt. Dan, hiervan in het vervolg under.
<Het vervolg era floe hierna.)

ART LEVEN EN DE WANDELINGEN VAN MEESTER.
MAARTEN VROEG.

I

Uit zijn Leven; verzinfel en waar,'.7cid.

k heb nu al zoo veel letters op bet papier gezet, dat
ik, zoo mij voorkomt, can fchrijvers uitzigt moet hebben;
en , fchoon mijne kostelijke herfenvruchten waarlchijnlijk
wel nooit uit mijn' lesfenaar zullen komen , mij duukt ,
ik ben reeds een beroemd man. In mijne verbeelding
zie ik den tijd , dat een of ander boekverkooper , die op
het fpringen [hat, mijne nagelatene papieren , nctjes gedrukt , als een noodfchot in de wergild zendt.; en dan
zoude het toch jammer wezen, zoo de nieuwsgierige lezer niet , voor of achter de voortbrengfelen mijner pen,,
of, zoo als inenig ' ander zeggen zou, van mijnen geest,
een kort of lang levensberigt te lezen Bond. Men weet
zoo gaarne , hoe vele voe.ten lengte de maker van het
bock.

jIET LEVEN VAN MEESTER MAARTEN vROEG. TO

bock had; of hij blozend en bol , dan wel bleek en in-,
gevallen was van aangczigt; een' haviksneus drocg, of
cen' wipneus; of hij zich onikeerde, onder 't fnuiten vain
denzelven; hoe hij liep , en hoe hij flilftond; hoe hij
fpralt , en hoe hij zijn' mond gefioten hield ; voorts , of
hij gewoonlijk een' bruinen rok droeg , of een' blaauwen .;
of hij 2ijn' flak in- de regterhand hield,, of in de linker,
enz. Vooral weet men gaarne, vanwaar hij kwam ; of
hij van deftigen of van ondeftigen huize was, en of zijn
grootvader zijn baarsje met zilveren vork naar den mond
bragt, of zich vergastte op een' panharing , in groene
lampulie gewenteld, en duim en vinger nalikte.
1k heb, onder 't fcheren , van Doming W. , die te
P. de iongens het Latijn infloeg, vernorneri , dat dit al,
/es in het leven van een beroemd man vermell dient te
worden. Oak berinner ik mij, dat zeker geleerd Profesfor , Wien ik als fcheerjongen meermalen onder 't hies
had, nooit antlers Wilde ingezeept worden, dan van de
regterzijcie beginnende zcker omdat het dus in zijne Ie.
vensgefchiedenis Laat ik dan de mijne beginnen
met te verhalen , dat ik nooit mijne huisdeur intreed,
zonder driemalen hard te hoesten , en in elken viizel of
inortier den flamper eens frisch te rocren. 1k vond dad
mijne vrouw ook altijd mijne vrouw, en zag nooit, wat
mijne huren telkens beweren gezien to hebben , zelfs
niet, clat mijne eigene jongens mijne perenboornat leeg
eten.
Nu zal misfchien de ongeduldige lezer vragen, waar
ik ter wergild kwam. Mijne doopceel hcb ik te Anflerdam geligt ; maar of ik er geboren ben , blijft rnij nog
altijd twijfelachtig. Ook hoop ik, dat mijne volgende
levensbefehrilvers dit duister punt' duister zullen laten.
Mijn Vader was een fchaarflijper, hetwelk ik op zekeren
2ondag namiddag, tot mijne fpijt, gewaar werd. Het
was in den nazorner ; wij ik aren , na onzeh braVen
Mind over het vijfde gebod gehoord te hebben, met kerkeraad en gemeente , benevens het ;root en klein vee ,
random den put te G. vergaderd, en zagen, met boeren13 2
on-
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onver':ehilligheid , de emmers dalen en rijzen om hat
dorltig vee te drenken. Reeds ledert vericheiciene jaren
was ik daar bij den fchoohneester in den lost geweest,
die, -in zijn groot ligchaam wat meer rekenen , dan gewoonlijk , wat Fransch en geographie gepakt hebbende ,
van kleermakers en kappers jongens kreeg , wier ouders ,
voor klein geld , wilden kunnen zeggen: zoon is op
de franfehe frhool. Wij hadden het daar goed, en leerden ten minfte cene andere taal , dan ons Hollandsch ;
fchoon ik fiat gaarne zoude verzekeren , dat het Fransch
was , wat wij leerden, Doch federt eenigen tijd begon
de meester wat later op , re than; de school was vroeg
nit, en 's tamiddags was hij verbazend flaperig. Hij had
dan ook dikwijls vergeten, de pennen te vermaken , of
-onze fchriften na te zien , en de kleinen fpelden aan zijne lade : d. ba, 1. a. le, alsof het zoo hoorde. Oak
had ik opgemerkt , dat hij 's morgens zeer beefde, en,
nls hij dan een bon op onze fchriften ging trekken, kwainen er trullen voor den dag, waar Been letters in te
vinden waren. Daarbij kon tk mij niet weérhouden van
op zijn' hens te kijken, die hoe !anger hoe rooder werd,
'en, \vat het wonderlijkst was , naarmate meesters neus
in roodheid en puisterigheid toenam , narn het getal der
leerlingen af, zoodat de eene jongen voor, de andere ra
werd weggehaald, en , behalve mij, nog flechts twee
over waren, toen er eene chais voorbij den put kwam,
terwij1 wij daar ftonden. Dit verfchijnfel bragt leven
in de bocrenwereld. ,Eenigen waren wel in tweefirijd, of zij ook bij den put zouden blijven; maar de
groote hoop volgde het rijtuig Haar dc hcrberg, begecrig
te zien , wat daarvan warden zou, en ik trok me6 , niet
yermoedende, wat lot mij te_wachten {land. Er trad een
tang, fchraal man af, met can zwart aangezigt„ die,
toen zijn paard verzorgd was, regt naar het fehoolmeesters -huis ging , daar eene geruime poos bleef, en toen
er wederom uitkwam , dragende een kistje, hetwelk ik
voor het mijne herkende. Ik werd nu door den meester
gerocpcn; zonder veel omflags nam de lange man mij. bij
de
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tie hand, zette mij naast zich in de dials,. en eer ik rcgt
wist, hoe of wat , had het digt geboomte de plaats, waar
ik zoo vele jaren fleet , voor altijd aan mijn oog onttrokken.
Als ik. mij nu dat oogenblik herinner,, loopen mij de
oogcn vol tranen ; maar toen werd ik door zeer veriChillende aandoeningen geflingerd. 1k had er fchik in, zoo
in eene chais to zitten, wat mij nog nooit gebeurd was,
en ik zag op de boeren, die ons ontmoetten, met een
oog vol van een trotsch medelijden near. Doch dit gelukkig gevoel werd tclkens, als ik naar mijne linkerzijde
zag, en den zwarten man ontwaarde, met zijn gezigt
zoo flrak als ecn trommelvel , zees getemperd. Dan
werd ik zoo klein als een wezel, en drong mij in den
hock , alsof ik mij wilde wegdringen. Hij fprak gen
enkel woord, dan nu en dan met den voerman; doeli
fomwijl.en zag hij mij .aan met een oog zoo vol zorg en
liefde, dat het mijn hart verwarrucle; dan kwam er leven
in zijn lederen aangezigt , en zijne goedwillige trekken
maakten mij de tong los.
Na ruim twee uren rijdens en kruijens door het mulle
zand , kwamen wij in eene Clad , waarvan ik nets to zeggen weet, dan dat ik , door eene oude poort, een fchrikkelijk groot water zag , en een ontzaggelijk gebrul van
wind en golven hoorde. Hoe ontilelde ik , toen ik met
min' geleidcr (het was oncierwij1 duister geworden) die
poort uit , en op bet brullend water of moot ! Hier was
een gejoel en geichreeuw, dat den vreesfelijken wind bijna
tot zwijgen bragt. De lange man nam mij op, en zette
mij in eene fchuit , waarin ik naauwelijks op rnijne voeten
kon blijven flaan. 1k dacht , dat het met mij gedaan was,
vooral toen bet vaartuig pijlinel van wal flak , de wijde
zee in. Weldra kwamen wij bij een fchip , waartegen ik,
als tegen een berg opzag; en 't was, alsof mijn angst
verminderde , en ik mij ligter gevoelde. \Vat is des menfchen ziel eene rare machine (*)1 dent: ik nu, dit fchrijyen(*) pit is een zondig woord , zal men zeggen. Ik weet
niet, of MAARTEN met den gruwel van bet materialisme
befinet is ; maar dit weet ik , dat, scie dagelijks door de
B3
me-
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vende. Een grooter blok hoots maakt hem gerust , als
hij op een Weiner in angst zit. Nog weet ik, hoc hattelijk ik toen verlangde : was ik maar op dat groote fchip
Wie verbeeldt zich dos mijne vreugd , toen ik er op
kwam , en alles zich aan mijn oog zoo groat, ruim ,
liecht en Berk vertoonde ? Het was toch maar een gewoon beurtfchip ; en, in vervolg van tijd langs den Buitenkant wandelende , heb ik meermalen gedacht: Hoe
waagt zich de mensch op zulk eene peulfcbil ! Een oorlogsfchip of Oostindievaarder,, dat is nog wat anders (*),
Na eene korte vaart, gedurende welke de lange man
mij, die doodelijk ziek en benaauwd was, zoo trouw
bkittond, dat ik hem lief kreeg , kwamen wij te ilmfler4m aan. Hij vatte mij nu terftond bij de hand, en,
tnijn koffertje in de andere, leidde of liever trok hij mij
langs grachten en ftraten; zoodat ik, die bijna nooit
meer dan twee huizen naast elkander had zien than, en
nooit grooter drukte dan aan den put te G., door de
menigte .van voorwerpen en het gedrang bijna duizelig
en PITICChtig werd. Eindelijk kwamen wij in een naauw
fteegje , en hier in een klein huisje, waar het eerfte, wat
mijne oogen trof, een fchaarflijpers - kruiwagen was , met
een verfchrikkelijk groot wiel , zoo als ik er nog nooit
zag. Spoedig merkte ik , dat wij bier t' huis waren.
Mijn hart werd beklemd. Aan de frisfche lucht der beide.
Anenigte wandelt , zoo ling hij oogen en ooren open ,hondt,
ieder oogenblik in verzoeking moet komen , om tot die gruwelijhe zonde te verval!en.
(*) Voila l'homme en eff'et! De indruk van het oogenblik
maakt hem groot of !dein. En men ergert zich aan Wonder(loctors , even alsof 't een wonder ware , dat blinden en kreupelen zich leiden laten door zienden en iterken , dommen door
flimmen, kleine zieltjes door groote ! Hoe dikwijls een
naam alleen , of zelfs een rok zonder naam, ganfche fcharen,
pls. de man met het fluitje de kinderen in zehere Duitfcite
Rad , einden ver ! Dat alles vindt men nacuurlijk ; ook , dat
een ijde!e damp fchepen als huizen in bcwcging zec maar
dat de mensch 711C1150 is , vindt men cell wonder.
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develcien en de fchactuw der bosfchen gewoon , was bet ,
alsof ik onder den grond zat , zonder zon of lucht. Maar
ik was 'nog in den leeftijd , dat hunger en flaap den
mensch regeren. Ik at 's middags fmakelijk van een'
fchotel aardappelen , die ik zelf had belpen fchillen, en
ik fliep, op mijn' ftroozak , cen gat in den dab.
Toen ontwaakte, zag ik mijn' geleider eenige mesfen flijpen en fchoonmaken. Hij wenschte mij, half glimiagchend, een' goeden morgen , wees mij eene kom water om mij te wasfchen, en daarna eene goede boterham.
Naauwelijks was die binnen , of hij zag ij ernftig aan.
Jorigen !" zeide „ gij hebt mij nu gehoeg gekost ;
draai dat wiel eens !" Het was alsof met :.eze woorden
de overtuiging in mijne ziel kwam , dat de man mijn vader was; ik gehoorzaamde, en drie jaren draaide ik bet
wiel tangs _dmftels ftraten en den omtrek.

VIERTAL BRIEVEN , OVER DE TENTOONSTELLING
TE AMSTERDAM, DER KUNSTWEREEN VAN 'NOG
IN LEVEN ZIJNDE NEDERLANDSCHE MEESTERS 2
VAN DEN JARE

Aan den Heer Redacteur der Faderlandfche
Letteroefeningen.
Mljn Heer!

Bijgaande Brieven ontving ik van cen' mijner Vrien'len,
tijclens de Tentoonftelling van Elmstwer'cen door levende
Meesters , te ilmflerdam, in dit jaar. Zij zijn in geenen
deele gelchreven , om aan bet Piiblielc medegedeeldte worden; ecbter kwarnen zij mij zoo belangrijk voor,, dat ik
den Schrhver daarna , met vele moel , e , heb bewogen
mij de 'uitgave , door millet van uw Maandwerk , toe te
flan. tk twiifei gcenszins , of gij zult mij hierdoor erkennen als een' der clienstvaardigfte Lezers van het Leta
terwerk , door LT bijeengezameld.
Rotterdam, Nov. /822.
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.thafterdam 7 den so Sept. 1322.

ij vraagt mij mijn gevoelen Over de onlangs alhier
pints gehad hebbende Tentoonftelling. Nog vol van ge.
noegelijke aandoeningen , bij de befchouwing opgewekt
voldoe ik daaraan gaarne, te meer, daar ik door dit middel u eenige mijner aanmerkingen over den toe/land der
kunst kan mededeelen, en de genoegelijke herinnering
der befchouwde ftukken mijzelven niet anders dan aange;lawn zijn kan. De flof is te uitgebreid voor ddnen brief.
Gij kent mijne onpartijdigheid; en zoo ailin oordeel, ger=
njk ik zelf,, meer dan iemand , vooronderftel, niet juist
21j, wijt het aan verkeerd inzien of gebrek aan kennis
en geenszins aan eenige andere hedoeling waarvan
mij volkomen vrij ken.
Het Lakaal hetzelfde dat in den jare /810 voor de
toenmalige Tentoonftelling diende , en nu gebezigd worth
voor de loffelijke Akademie van Beeldende Kunften, is
ton ulterfte gefchikt; en men kan zien, dat, bij den herbouw , aan het nuttig gebruik daarvan voor de Tentoonflellingen war eisch gedacht is.
De zorg, moeite en onpartijdigbetd der Kommisfie fchijnen mij toe, alien lof te verdienen. Men heeft mij gezegd, dat er vele ingekomene ftukken , als niet volkomen
voldoende , achterwege zijn gelaten, en dat men deswege
eenigzins ftrenger heeft meenen te moeten handelen, dan
wel bij vorige gelegenheden. keuren zulks niet af;
maar zijn van meening, dat , gelijk in alle dingen , zoo
ook bier, een verflandige en vaste grondflag moet doorftralen. De beginfelen , waarnaar men de aanneming of
verwerping der ftukken kan regeien, zijn deze: Eerie
ruitne aanneming moet ten gevolge hebben, dat de niet
verdienftelijlie vervaardigers zichzelven , in den eigenlijken
of gemeenen zin van bet woord, to) ton Pit
eene min ruime of meer bekrompenc-aanneming ftelt , als
't ware , de Kmmisfie zich verantwodrdelijk , dat alle
flukken eenige wezenlijke kunstwaarde hebben. Bij de
bverweging van dit laatfle, waarnaar ook de Kommisfie
haaT
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Naar gedrag fcbijut te hebben ingerigr, zou migchien nog al
het een of ander hebben kunnen gemist worden.
Deze loffelijke kieschheid der Kommisfie is oorzaak geWeest , dat, in ultgebreidheid„ deze Tentoonflelling de vorige niet overtrof, maar, wat meer zegt, in wezenlijke folidi-.
telt gewonnen heeft , ; vooral wanneer men nagaat welkn
Meesters of door den dood, weggerukt zijn finds den tijd der
vorige Tentoonftelling, of zicb aan de inzending hunner finkken op deze hebben onwokken.
ender de eeriten bebooren de Heeren A. D I LEL1E en I.
LIULSIVLT, beide fieraden dezer ilad, als mensch en kunftenaar even betninnertjk. Elk warm voorflander der fchoone
kunflen bejarumera hun verlies; en incierdaad, zulke manners
zijn zeidzaam: Lunn gedachtenis mon ons dierbaar zijn, en
hun voorbeeld anderen aanfporen tot vereeniging van kunst,
en deugd.
Onder de anderen., dat is hen, die zicb (bet zij Tian ook,
nit welke oorzaak„ die wij Heist flier willen doorgronden)
hebben ontrokken , tellen wij eenen VER,STEECE en VAN
aiRkf te Dordrecht, MORITZ en DAIVAILLE alhier,
WONDER en KNOLL te Utrecht , alsmede m. j. VAN
PhetivcE, cats, °AIME G ANCE en anderen in.
de zuideiiike provincid; 00k RNIC, wids woonplaats,
door gedurige verandering, fchier, onbekend is. Zulke lieden, ineest Leden van bet Koninklijk Inflitunt, of der Ko-,
rdnktijke Akar/dile van Beeldende Kunften, openbare hand
havers en beoefenaars der fcbildetkunst, wier verdienften bij
het algemeen in ,goaden dunk zijn, moesten,mijns oordeels,
bunne verptigting jegens het Publiek gevoelen, om, als 'c
ware, in dezen cempel der kunst 2 in Narlands hoofdflad,
hunne gavel:, of bijdragen, als offeranden te brengen aan bet
Vaderfand, Poe betangrijk ook, zou deze Tentoonftelling
veel gewonnen hebben wanneer bunne voorcreffelijke werken de wanden der zoo. war ingerigte en rijke zaten haddert
mogen verfieren.
Gij weet ik bonde niet veel van afdeelingen in de kunst,
of hare foorten. Dlirwtjls is de vraag bij mijzelven voorge.
komen: war is toch wel bet onderfcherd tusfchen een him).
Tisch ftuk en een-zoo gezegd tableau de genre? Laatst zag
ik afgebeeld vier dertige mannen , die met elkander fpraken,
bield dit voor eene afbeelding van vier vrienden of btoeci,
5
yen,
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verwanten. De eigenaar berigtte mij , dat het was de afbeelding van de eerfte bijeenkomst der afgevaardigden wegens
Reiland, onder w ILLE III I. Het fluk bleef en was hetzelfde, of het een Regenten- of Staatsfluk ware. De keunis van
den aanfchouwer kan bet toch niet veranderen. Ik vraag dan
in de eerile plants, hoe bet is. Wat bet zij, verfchilt mij
minder. Minder zeg ik; geenszins geheel Wet. Immers bet
edele en grootfche blijft altijd, bij gelijke behandeling, boven bet onedele en !age verbeven.,
Om echter in alles eenige orde te houden, is het noodig,
dat men verdeelingen in acht neemt; en' het is daarom, dac
wij van het groote of histotidle yak het eerst zullen fpreken,
zonder ons aan grenslijnen te zeer te bepalen.
Onze zuidelijke Broeders zijn, en het is niet onnatuurlijk,
ons Merin vooruit. Hunne oude Schilderfchool , hun Godsdienst, hunne nabijheid aan Frankrijk, wier eerfte Schilder,
tie wijdvermaarde o A v I n , a!s banneling in bun midden
woont, ja hunne geheele !lemming, alles werkt mede, em
hen in dit vak boven ens te doen uitblinken. Niet dat wil
hierdoor zouden te kennen geven, dat onze Schilders , zich
op hetzelfde vak toeleggende, minder zearde'n uitblinken;
neen, het tegendeel is wan; getuige bovenal bet meesterftuk van PIENEMAN: marty zij hebben web uit de werkeit
Van NAVEi, VAN BREE en RACQUIER kunnen zien, 'dat
deze, in behandeling, licuie en ultdrukking, onze Schilders
overtreffen. Boven alien, Welke deze Tentoonlielling blister
hebben bijgezet , munc zeker nit de Heer N z van Brus:
fel. Men moge zijne flnkken misfchien min eigenaardig ontier de historiele rangfchikken; zeker is het, dut zij den
toon en de bonding van dit vak zoo meesterlijk als in zich
befluiten, dat het niet dan van den Schilder zelven afhangt,
om in dit yak, met de geringfte wending, de voortreffehijklie proeven aan den dag te leggen. -Wij mogten zijne kunstvoortbrengfeien voor de eerlie inaat rip deze onze Tentoon.
ontmoeten. NAVEZ heeft zich in een zoo behagelijk licht voorgedaan , dat het mtj fchier ondragelijk is , aan
ureryingen te maken op de Vier van hem voorgeftelde fchilderijen; en ik weet niet, war ik meest prijzen moot, zijne
breede en frkfche renfeelsbehandeling, of zijne natuurlijke
voorftelling, of zijne meesterfijke navolging. Alles doer in
hem den man zien, die zijne kunst volkomen meester is, en
wel
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wet verdient de hoogfte aanmoediging te ontvangen, waartole
ik hem de goede gezindheid van alien, wien de bloei en de
welvaart der fchoone kunften ter harte gaan , in ruime mate
toewenfche. Zijne flukken behoorden ongetwijfeld tot de
besten der Tentoonftelling, en hebben niet weinig toegebrage,
Om den luister derzelve te verhoogen. Zijne fchildering,
grootsch , natuurlijk en edel , grenst aan den hoogilen fttit
Van eenen V A N D IJ K, of der besten van de italiaanfcite
Meesters, Het zij men zijne Hagar en Ismail, de Italica:1fche traarzegfier , den Florentijnfchen Mandolinefpeler , of de
welrlarlige 17rottp, van Frascati verkieze, altijd zal men moeten bewonderen die getrouwe overbrenging van het menschbeeld , alsof bet tegen ons fpreekt , met ons verkeert, en *if
in eene en dezelfde handeling met haze/ ye •deelen. 1k ver..
Beet nooit de verrukking, waarmede ik deze meesterttukkei;
het) aanfcbouwd, en vooral het meisje bij de waarzegfter,
als ter fchilderij . uitziende. Deze N A V E Z, zoo men thij
gezegd heeft een leerting van DAVID, doet, Haar hetgeeti
ik van dezeu Meester gezien heb , voor hem niec outer,
IIet 'zoude ons grieven, wanneer het geruCht zich bevestigde , dat hij zich op nieuw haarltalle zoude begeven. Wij
rekenen het van belang voor ons , en ook voor hem, dat 114
alhier blijve. Onze Hollandfche Schilders misfen, over het
geheel, het grootfche, brecde, voile en fprekende , dat in
deze flukken doorftraalt; maar ook bij kan van lien nog Iee
ren: vermijding van dat koude, dat als tegen de lucht of
foot; meerdere beoefening der insfchen- en verbindende
tinteu en overgangen; met an woord, die waarbeid met harmonic, welke . de riatuur, in duizenderlei kleurcn, luchten ea
gronden, zoo duidelijk , zoo overal aan den dag Iegt , en het.
welk onze Schilders, te alien tijde, boven alien, even beer.
lijk hebben gevat, als uitnemend uitgedrukt, 'mar het groote voorbeeld van de Namur, fchatkamer der Kunst.
Misfchicn was niet weinig aan NA v e z te wijten , dat de
1-leer P. VAN KREE, wiens werk bij vorige gelegenheid
zuik een' ontzettenden ophef verwekte , nu , in vergelijking7
daarvan , dezelfde loffpraak niet volkomen wegdroeg. Hier.
van-, echter zondere men nit zijnen BONTEMOE, die tot een
treffend bewijs diende, tot welk eene hoogte de verdientlelij•
ke VAN BREE bet zoude kunnen brengen, wanneer hij in
alle zijne fchilderijen die kracht , die uitdrukkiog der harts,
iogten, dat treffende eener brcetic pcnrceishchandeting brag:,
wet-
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welke in dit fluk zoo welgekozen en vol kunst van vinding
dooraralen. Ook zijne overige Ilukken , en bijzonder dat,
waar aan LonEw rJ it XIV bet afbeeldfel van den Admiraal
Ruirreit wordt gefehonken, waren nitnemend van tee•
kening en bevallig van vooraelling. Deze bevalligheid der
kunst mogten anderen wel ten voorbeelde nemen; bijzonder
• RICR u I E R , hoe verdienaelijk ook in vele opzigten, in dezen voor zijnen Landgenooc met onderdoen. Wij
prijzen bet in beide en in andere znidelijke Schilders e clat zij
vaderlandfche tafereelen uitkozen. Jammer, dat, bij de laatae
OitfcbrIjving der prijsvraag van de vierde Klasfe , deze en an.
dere eerfle vernuften nice hun penfee/ beproefd hebben, out
de komst van It,tlI DE GROoT bij DAZTsELAza of to
beeiden. Wegens vaderlandfchen ijver verdient RICQUIER
wiens penfeel breeder en krachtiger is dan dat van v A N
'FLEE; echter wine v A tt IZ azz bet van dezen in fmaak
en. kentigheid. RICQuIBR heerscbt zekere bontkleurigheid en eentoonigheid, zoodat b. v. elle hoofden fchier
zijn van ei/ne grootte. Daarenboven is er iets in zijne penfeelsbehandeling, dat men gewoon is in het gemeen firooperig to .noemen.. Met dat alles, vinding , uitdrukking, plaatIing van lianden, kleedij en vele andere verdienftelijke vet.eischten, inzonderbeid al war fludie betreft, maakc hem met
regt cot een' der eerie Schilders in de zuidelijke gewesten;
ja, wij zouden hem, over het geheel, boven den hooggeroemden ODEVAERE gerust dnrven ftellen. Hoe verdienfletijk het auk , aihier van dezen geleverd , a)s eene proeve
van goede en oordeelkundige behandeling ook moge geweesc zijn, nit andere voortbrengfelen van zijn penfeel is
ons wel eens toegelcheneit, dat hij boven zijne kunstbroeders tier zoo zeer uitmunt, a1s door velen elders wel eens
geloofd is.
CAUWER, van Cent, en DOIJER, van Zwol, gaven
ons een punt ter onderlinge vergelijking, daar beiden tot een
underwerp hadden gekozen den vaderlandfchen held BEY•
LING, von zijne vrouw en kind affcheid nemende , of wel
in zijne flandvastigbeid op de proef gefleld. Bij de vraag,
welke der beide aukken de voorkeur zoude verdienen, heft
ons oordeel over ten voordeele van het fluk van n o/JER.
De peinzende bonding van BEYLIN G, bet vaste in zijn gehat , her wiegje en verder bijwerk laten iets groots van dezen jeugdivn Schilder holm; de vrouw ell de grootte
sat
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van het kind waren min gelukkig. Het Ituk van DE CA 1.3,,
it Was te theatraal, de politic der vrouvil onnatuurlijk;
hetzelve bad echter ook wezenlijke verdienften, welke
niet widen miskennen; vooral was de penfeelsbehandeling
loffelijk. Goede proeven van bekwaamheid vonden wij merle
van DAVIDSON ce Leyden, wiens MARIA STUART ell
JOHANNA GRAY inderdaad boven vorige voortbrengfels
L. a A Rvan zijn penfeel goedkeuring verdienden. Ook
ZIERS te Haarlem , in zij ne ontmoeting van MARIA REYGERsBERc g iv bij !WIG DE GROOT, na deszelfs ontltoming, had veel goeds. Wij zouden nog van het fluk van
MOLL, de Zaligniaker in Getklemane , gewagen, zoo .wij
niet liever ons over dezen Meescer bij eene volgende en betere gelegenheid uitlieren. In de verlosfing van P E T It U S uit
de gevangenis, door KRUSEMAN, was, bij al het goede
der teekening en den zigtbaar voortrefrelijken aanleg van de..
zen kunftenaar, lets onbehagelijks, dat door dezen Schildet
ligt voor het vervolg zal te vermijden zijn.
Het zal van ons niet gevergd worden, om van anderen,
die wij anders gaarne zouden vermelden, te fpreken. Het
historiefchilderen is eene aangename, doeh waarlijk hoogstmoeijelijke task. Het vereischt eerie veelomvatrende ken"
ins. De geringfte overtreding words van belang. Het is
eene gevaarlijke klip voor jonge knnftenaars ; en echter,
de hoogfte prijs, de hooglie eer is voor hen in de breoefelling van dit vak te bebalen. Dit mismoedige hen niet„
(naar fpore hen aan, om met alle kracht en infpanning
met den meesten ijver en vlijt te zien, to vergelijken, te
leeren, te lezen, te ftuderen, te werken, en 14 dit apes
de razidgevingen van andere meet kundigen in het yak der
Gefchiedenis te hooren en naar eisch te volgen, nit bet
nationale en edele van Renen PIENEMAN, uit het betooverende van eenen NAVEZ-, nit het bevallige van eenen
VAN BREE., met f.C6I1 WOOrd . uit al het gedeelteljk of geheel
fchoone en verdienfte]ijke van zulke onderfcheidene vernuf.
ten en kunftenaars, zich , met al het nederige, onmisbaar
voor een goed kunftenaar, een hoog ideaal te vormen, dat te
volgen, en wile vermogens ter volvoering te laren metlewer_
ken; opdat eenmaal de meest fchitterende verdienften van
Zuidelijke en Noordelijke Meesters zich als in den punt van
voortreffelijkheid en volkomenheid vereenigen, en alzoo
de kunstroein van ons land ,. nu reeds finds lange boven
yreemden de kroon iu andere vakken wegclragende, ook in
her
WE
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het bistoridle ,door de te dezen opzigte vooral gelukkige vefc:eniging van de beide declen des Rijks , op den duur nitblinke, en der onflerfclijklieid gewijd zij!
Iudien deze eerfle brief u niet ongevallig is , verwacht dan
in volgende de intvloeifels mijner nadete befchouwing.
111■••■■■•

1!.

.thnflerefam , den 4 Oct. 1822.

•Waarlijk, gij hecht te veel prijs aan mijnen vorigen, en
dit zoude niij welhaast wedrhouden in de verdere mededeeling van mijn oordeel over de flukken der Tentoonftelling.
Immers ik geef het als mijne bijzondere meening, en niet
als het oordeel van anderen, veel min van alleri.
Daar ik weet , hoe hoogen prijs gij op de kunst ftelt, zoo
zoude mij hoogst aangenaani zijn, dat gij ook anderen randpleegdet. Eigen kunstgevoel , met vergelijking, zal toch op
den duur wel den grondilag en maatflaf van alle goede ourdeelvelling uitmaken. En echter is alle vergelijking, gelijk
zelf dikwerf beweerd hebt, gevaarlijk. leder mensch,
iedere, znak, ieder kunflenaar heefc iets eigenaardigs, dat
genlijk op zichzeive moet beoordeeld worden. Iezdicn de
vergelijking, gelijk bet zijn moest , ons alleen tot opheldeting of duidelijkheid flrekte, zoo zoude zij diet, gelijk me=
nigwerf gefchiedt, als tot verkleining en vernedering gehe.
zigd worcien, en eerie verkeerde werking erlangen op een
juist oordeel, dat nooit voor of tegen ingenomen zijn moeti
Maar waar is de man, die niet zijne eigene wijze van zicn
en beoordeelen met zich brengt? En daarom is het, dat ik
niet begeere, dat gij te veel, veel min eee overwigtig be.
lang Reit in hetgeen ik u met losfe en vriendfchappelijke
pen mededeel.
Het portretfchilderen is eerie der geltikkigfte uitvindingen
van den menfchelijken geest. Vrienden en bloedverwanten
als 't ware bij ons in annfchouwing, en, in fpijt van dood
en verwijdering , als leveed en tegenwoordig te houden ; aangevunrd te worden door dien zelfden blik , geflreeld te
worden door dien zelfden Inch , die on; zoo zeer bij en met
hen bekoorden, — went eerie hoogst gelukkige kunst, die
zulke wonderen, zulke aangename ftrealingen , zulke troostrijke gewaarwordingen voor het hart voortbrengt! Door deze
gelukkige kunst verblijdt zich , nog hang na hun verCcheiden ,
menie; kind in de unfeliouwing der ouderlijke beeldtenisfen,
die
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die hen rot deugd en zedelijkheid , ook na den dood, fchijnen te vermanen ; hierdoor... Maar war dwaal ik af, en vergeet fchier,clac ik bier niet de loffpraak op bet portretfchilderen , maar lets van de Portrecfchilders zelve moest vermelden I
Welke verdientten wij ook aan den voortrelfelijken en nook
volprezenen P1ENEmAN en ci,n genebten VAN DER toot
in dit vak , wegens kracht en eene breede behandeling van
het penfeel, toekennen, in bevalligheid en fmaalc handhaafc
zich , met ongekrenkten , ja verhoogden roem , de waarlijk
zeer verdienftelijke NOD G E s. Zijne portretten , te voren nog
jets behoudende van dat al te dunne en oppervlakkige, het,
welk hem wel eens ten nadeele gerekend is, erlangen meer
en meer kracht en volheid, welke , bij natuurlijke bevalligheid en altijd wijze keuze, hem zoo zeer aanbevelen. Het is ons Met mogelijk, van de overige Portretfchilders naar eisch te gewagen. De names derzelve zult gij in
den Catalogus kuunen vinden. Veel ook is mijn geheugen
hieromtrent ontgaan, daar ik nimmer met het oogmerk , u
zulke uitvo2rige brieven te fchrijven, onze Tentoonftelling
gezien heb. Den Catalogus doorloopende , melde ik u der-.
halve alleen, dat BE TNINIC. zijner beeldtenisfe eene treffende overeenkotnst gaf ; dat BIANCHI in verdienflelijkheid toeneemt; dat, in meer dan ern opzigt, DE
no En zijnen Leerrne ester VAN DER tc oo 1, gelijk nt
B R A E K E L AE R zijnen Meester VAN BREE, eere aandoet ;
dat de jonge HANSEN, KRUSEMAN, DE LELIE
PORTMAN blijken geven, de gelukkige mann, die zij dra.
gen, waardiglijk te zullen haudhaven; en dat eindelijk NET-.
s CIIER meer gelijkend dan vriendelijkuwen Lievelingsdichter
heeft voorgefteld, in de afbeelding van wiens kind, zoo wij
ons niet bedriegen, hij niet min gelukkig was; waarom ook
hij aanmoediging verdient.
N2 bet historie- en portretfchilderen komt natuurlijk in
aanmerking het tableau de genre. Het doer mij teed, biervoor gen' goeden Hollandfeben naam te weten. Gij moogt
hierover bij gelegenheid uwen vriend wE IL AND wel eens
raadplegen. Intusfchen , war doer de naam als men de zaak
maar geed magtig is? En ik verzeker u , dat de Tentoonftelling ons geleerd heeft , dat dit vak dan toch maar het nationate en geliefkoosde van ons Hollanders is.
Oin nit velen de voornaamiten te noemen, brengen wij
in de eerae plaats bij MOLL, NO6L, VAN DER ROOT en
FLAN-

Arn:ArAi.
R A N COI s. HoeZeer wij'wel gewenschthadden , dat moLt ,
die het flerfbed van WI L L Liu I als eene uitnemende prod
van zijne bekwaamheid voorheen getoond had , jets in dien
[rant, lets grootfcher, lets edeler geleverd had, dan zijn
kinnenhais met Cell teekenend jongeling; Zoo moeten wij , der
waarheid hulde doende , erkennen , dat, war men Ook aanmerkto
op het oneigenaardige van een modern beeldje in eche antieke
kamer, op het veniler , als te groot ter fluitirig, in de opening,
enz., dit kunstaukje, inzonderheid wat de ddtaih en de
Ouderwetiche kast betreft, zoo tlitnemend, zoo meesterlijk
was, dat men fehier niet beter en natnurlijker lets kon
vervangen. Mogt deze Schilder door eene welgemeencid
en hartelijke loffprnalc opgewek t worden cot de noodige opbeuring , ijver en blijgeestighdid , om, met ontwilciceling van
de groote kracht en verdienflen, die hem inderdaad
gen zijn, in alle nederigheid, Haar den'onniisbafen eerprif
te dingen, die hem , als een onzec Schilders van den voortrefrelijitflen aanleg 0 in het vervolg en op den dour, o
niet kan ontgaan
Vergelijkt men de twee fchilderijen van moLL bij het be'
langrijkfte van Noi: L, zoo verfchillen zij nog al wat in acrd
en bonding. Het Itille en eenvoudige van den eerften worde
vervangen door eene levendigheid en woeling, ja als 't ware
verwarring, bij den laatften , die door geestigheid,goede teekening , en rijkdom van voorwerpen , in zijn klachtig voorrai
op eene Groenmarkt hey eene Kerk, regtmatig velen in genoegelijke en opgetogene aanfchouwing flaande hield. Waar-,
lijk, de Heer N o ë L is een man van groote verdienften. Ge,
nie en naauwkeurigheid, met juistheid van omtrek en de ge,
lukkigfie penfeelsbehandeling, geven hem , als ' t ware, zijnen
eigen' roem in handen. Hij kan worden, war hij Nil.
valle flechts niet in het kleine of ininutietize eener Franfehe
behandeling! Hi) toetfe alles aan den goeden fmaak, en fchiI.
dere eens de Westermarkt, niet in eene nis, met eene van
elders gehaalde Groenmarkt, maar gelijk zij werkelijk is, b.
v. met de gewone jaar- of Broodmarkt; en dit gezigi , zes
nit onze geheele ftad, zal-kerndfchilatge
niet. minder bevallen. Dit befefte te regt de Heer VAN
VEEN, leerling van den Heer WESTENBERG, die ons bij
eene voorftelling der Westermarkt, zoo als zil werkelijk is',

uitnemend voldeed.
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War men ook op de fruitvrouw van v AN DER ft o o I mogt
aanmerken, (en inderdaad boven gegronde aanmerking was.
dezeive Diet verheven) eenp getrouwe afbeelding der kleederfloffen en andere voorwerpen der natuur kan men aan dien
Meester,;. wiens breede behandeling altijd roem verdient, niet
ontzeggen. Bevallige losheid en meet natuurlijk naakt zon
de algemeene foffpraak , door hem zoo we! verdiend , naar
ons oordeel, nog verhoogen.
De overgang van VAN DER z o 01 op FRANCOIS is eel!
heele fprong ! De beide fchilderijtjes van dezen laatften Meester waren zeker wat klein en Fransch , maar toch inderdaad
bijzonder geestig en naauwkeurig ; en zoo wel in de moeder
met hare dochter bij den Geneesheet , als blj den fchoenmaker,,
bezig de swat te :semen , was zoo veel naffs , dat , wij naar
nicer voortbrengfelen van dezen Meester op volgende Tentoonflellingen hartelijk verlangen.
De Schilders , die in dit vak proeven }miner bekwaamheden hebben gegeven, zijn te menigvuldig, om, hoezeer zij
het ook zouden verdienen, bepaald bij velen flit te than. B.
L. BA , RDIERS, DE BRAEKELAER, VAN CVYLENSURGH,yONTZNAY,GEERNAERT,VAN GEELEN,I4ARI,JONXIS,MEULEMANS,DE INIEURR,PORTMAN,DE
RUYTER,DE LELIE, VAN SLANGENDURG,SPEECE.

en anderen deden hun best,
om , door verfcheidenheid van voorwerpen , het blootleggen
van ieders kunstvermogen en manier,, en door afwisfeling,
waarvoor dit vak zoo vatbaar is , te behagen, der keuze
van de liefhebbers rtimer Rot' gevende , en alzoo medewerkende tot een nicer behagelijk en voldoend geheel.
Ja, wat men ook van audere Scholen en Landen zeggen
moge, veifcheidenheid, afwisfeling, vrije keuze naar ieders
fmaak zal der onze , hopen wij , altijd bijblijven. Immers ,
het, zoude hoogst te bejammeren zijn, dat wij , 'door her
arootfche en meer kiefche van anderen over te nemen, en,
even als zij, gezette oefenfcholen te vormen , waar deze of
gene Meester aan 't hoofd fhat , die vrije en mime ontwikkeling van - Genien zouden misfen, welke de ware, de edel, de beste fpoortlag is, om onze School altijd, en altijd
met nieuwe belangftelling, te handhaven. Toen wij , op deze
Tentoonftelling , niet alleen historieflukken en porcretten-, maar
ook binnenhuizen met beelden , buitenhuizen , fladsgezigten ,
kerken , zeegezigten , dood wild , bloem- en fruitftukken, en zoo
VeCi
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vele andere voorwerpen van het ftille en werkzame Leven ,
befchouwde n , en daarbij dien vollen rijkdom en verfcheidenheid in het landfchap, eener afzonderlijke expofitie Avaardig,
bewonderden zoo ge`voelden wij , dat wij regt te huis en in
Nedrlands hoofdflad ons bevonden. Zoo moet het zijn; zoo
moet bet blijven. Alle naaperij , alle manier,, alle flaaffche
overneming van vreemden of eigen moet tift , onzen kunsttuin
uitgeroeid blijven ; en , zoo bier of dant, gelijk maar al te zeer
bet geval is , iets van dat vreemde gewas kiemen wilde,Wortel of fcheut kreeg, het moet gewied en uitgeworpen, opdat
ons nationaal karakter niet aan het vreemde of flaaffche zich
gewenne en verlore ga. Zoo verheffe, zoo veredele zich onze
School, vrij en onafhankelijk, met fierheid en met kracbt ;
en wij doen dat, wat onze beste Meesters , onze Voorvaders,
gedaan hebben tot ons voorbeeld en voordeel.
Mijn toon is thans te hoog geftemd, en, ik erken het, ik
ben, bij de gedachte aan onze nooit overtroffene Voorvaders,
wat te warm en te levendig geworden, om, met de vereischte' bedaardheid , den voor mij liggenden Catalogus weder in
te zien. 1k breek dus liever af, met de belofte van het vervolg, indien gij mij, even opregt als ik u- mijn oordeel melde ook uwe aanmerkingen op mijn gefchrijf wilt mededeelen; ter wiji ik mij noeme, enz.

SETS OVER DE BALLETTEN 01' DEN AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURG.

Het was en is mij altijd eene genoegelijke uitfpanning na
volbragten arbeid, onzen Stadsfcholiwburg te . beioeken, en
daar de belangrijke voortbrengfels, zoo van vroegere en Inure Dichters als anderen, ten tooneele te zien voeren. Hoe
menigwerf verrukten wij weleer onze BINGLEY en WATTIER; hoe vernikken mij thans nog onze s N OE IC en OREv E L IN K. ! New, ik behoef de Redevoering van eenen n u RM A N niet, om mij van het nut der KOmedie te overtuigen;
integendeel , ik befchouw haar , mits behoorlijk ingerigt , els
gefchikt , om een heilzaam vennaak Op te leveren, en, de
zucht voor het goede en fchoone op gene aangename -wijze
te bevorderen.
Met alzoo het Schouwtooneel onder mijne bercherming te
nemen , wil ik eVenwel niet geacht worden ook de Balletten
te verdedigen , waarmede men, en foms uren achtereen , het
Amtlerdamfche Publiek bezig houdt : dit is er zoo verre van
af,
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dat ik mij, de enkele malen, dat ik ze zag, verwonderde, hoe bet Beftuur, verpligt om zedelijkheid en zedelijke
wetten te handhaven, dezelve duldde; nog meer, hoe eerbare
mannen en vrouwen . , allermeest. hoe vaders en moeders , en
dat wel omringd door hnnne zonen en dochteren, dezelve
konden bijwonen; en ik achtte het eindelijk mijzelven en
mijner! echtgenoote verpligt, ze niet meer te gain zien, en
oordeelde, mijne kinderen , vooral mijne zonen, tegen dezelve
ernftig te moeten waarfchuwen.
Door dit laatfte- meen ik aan mijnen vaderlijken pligt beantwoord te hebben. Wie toch gelooft niet, dat de klceding, waarin onze danferesfen ten tooneele 'yerfchijnen, en
de verfchillende flanden, die zij daar aannemen, joist gefchikt zijn, om in de borst onzer jongelingen een y our te
ontfteken, dat, eenmaal opgevlarnd, niet weder zoo ligt zal
te blusfchen zijn? Die twijfelt, hij begeve zich fleclits, na
een geeindigd Ballet, in hunnen kring, beluistere fommiger
gefprekken, en make daaruit op , welke fchoone yruchten
bet oplevert! En bleef het nog maar bij gefprekken ; maar
ach! menig jongeling, door hetgene hij zag in onweerftaanbare drift ontvonkt , gaat van uit den Schouwburg naar het
huis der fchande, of, zoo hij bet zoo erg nie t maakt , kweekt
eene onreinheid in zijn binnenfle, die, vroeger of later,
zijn' geheelen val veroorzaakt , en hem in eene ellende fort,
waaraan mogelijk zelfs de toekomst geen einde zal vermogen
te maker! Men berchuldige mij toch Met, dat ik overdrijve:
ikzeif was een- en andermaal in de gelegenheid, den jongeling te ontmoeten, die zijne eerfle neiging tot verboden wellust aan het zien van zulk eene dartele tooneelvertooning
toefchreef. Ja, in het oogenblik , dat zoodanig een, onge
lukkig en diep vernederd , voor mij fond, dacht ik meniLwerf: „ waarom het zielegif zoo aangenaam toebereid , waarom het zoo openlijk verkocht, terwijl men voor dat des
ligchaams waarfchuwt en deszelfs verkrijging moeijelijk
maakt ?" — in dat oogenblik wenschte ik den Befuurder van
onzen Schouwburg, wenschte ik menigen vader, menige
rnoeder bij mij , opdat ik het bun zeggen mogt: „ ziet, war
deze door onze Ballerten geworden is!"
Meermalen bekroop mij de lust, de vraag in bet midden te
brengen: „waartoe toch dit tooneelvermaak gegeven words?"
Indien mij iemand zeide: „ om den ouden wellusteling' te
fireelen; om de ontrouw in het huwelijk te bevorderen; Oat
de driften des jongelings te prikkelen; om de verbeelding der
C2
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kinderen eene fchadelijke rigting te geven!" ik zou zulk
een' in het aangezigt wederfpreken: doch wat zou ik hem
antwoorden , zoo hij mij vroeg: „ of dan, indien men zulk
een misdadig oogmerk gehad had, het bereiken daarvan door
hetzelve niet uitnemend zou begunfligd zijn _?" Indien een
ander mij het bederven van den goeden .fmaak , bet verwoestea van het snit van.een vooraf gezien toongelfluk als doel
aangaf, hij zou almede bij mij groote tegenfpraak ontmoeten: doch wat ook zou ik hem te gemoet voeren, wanneer
hij beweerde; dat bet voor het minst daartoe grootelijks gefchikt is? eindelijk , de voorflander der Balletten mij
kortweg verklaarde, dat men met dezelve alleen het vermaak
beoogt, ik zou meenen in deze verzekering te moeten berusten: mar, zoo bij er
vraag bijvoegdor: , of zij het
ook inderdaad niet geven
ik zou weten, wat te antwoor. den, en niet aarzelen, hem toe to roepen:
ja, dit doen
maar ten koste van veler onfchuld en -rust!"
1k wil evenwel niet onbillijk zijn, en de bewijzen , die
men ten voordeele van het Ballet bijbrengt, laten golden,
wat zij gelden kunnen; hoewel zij bijna geene wederlegging
verdienen , wanneer men reeds op goede gronden gelooven
snag, dat bet der zedelijkheid tot fchade is.
Men wijst mij op andere landen , waar genoegzaarn elke
groote find, zeker elke hoofdflad, . bare Balletten heeft, en
zegt , „ dat, willen wij de berisping des vreemdelings niet
beloopen, zij op onzen Amflerdamfchen Schouwburg niet
we! kunnen gemist worden." Maar gevoelt men dan niet ,
dat, zoo vreemde iteden de voorbeelden moeten zijn, waar.
naar wij ons in onze vermaken moeten gedragen, wij binnen
kort onze farobanken, flieren- en hanengevechten, onze boxpartijen, en wat tact al, hebben zullen; gevoelt men niet,
dat de meeste onze danfers en danferesfen van naam niet tot
onze natie behooren, en alzoo geene bewijzen kunnen zijn,
wat zij in de danskunst vermag ; gevoelt men niet , dat
juist die zucht tot navolging van uitheemfche zeden ons in
het oog des vreemdelings zoo belagchelijk maakt, reeds zoo
menige verkeerdheid bij ons ingevoerd , en tevens zoo veel
onheils berokkend heeft? Moot ons zijn lof zoo dierbaar
zijn, dat wij daarom veler hell in de waagfchaal flellen?
Schimpt bij dan, omdat wij onk Balletten hebben, in zijne
reisverhalen , minder op onze ilijfheid en plompheid ? a! Gun
hem voor het minst, bij al de leugens, die hij van ons nitvent,
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vent, deze ons vereerende waarheid te voegen: „ de Nederlanders, uit eerbied voor de deugd , dulden op hunne fchouwtooneelen de Balletten niet!"
Meer fchijn heeft de aanmerking, „ dat zich onze Schouwburg zonder het Ballet moeijelijk zou kunnen flaande houden , althans niet zou kunnen wedijveren met onze Franfehe
en Hoogduirfche KomediEn." Te ontkennen valt het wel
niet, dat deze vrij drok bezocht worden, door den een' tilt
onkunde van het fchoone onzer taal, door een' ander' uit
hunkering naar het vreemde , door •een' derden nit mOdezuelit , door de meesten zonder voor de helft te veritaan
hetgene zij hooren: maar loochenen kan men aan den anderen kart niet, dat velen ze bijwonen, omdat de zany op
ons tooneel te zeer veronachtzaamd wordt, of ook juisi nit
afkeer van die fang uitgerekte Balletcen, die aldaar tot walgens toe herhaald worden. Laat ons evenwel edelmoedig
zijn, en toegeven, dat bet gemis van bet Ballet den loop
naar onzen Schouwburg , en bijgevolg zijtie inkomften, vet..
minderen zou. Wat fchade? Zal Met het verlies dier opbrengst rijkelijk worden opgewogen door het wegvallen van
uitgaven, die , zegt men, door de al to groote traktementen
van het Corps de Ballet, de pracht van kleeding en tooneeltoeftel, eoz. tot eene zoo aanzienlijke hoogte zijn opgeklom=
men? Wat voordeel geeft het , dat alle plaatfen welbezet
zijn , zoo een hek alleen , dat nit den grond moet komen ,
gelijk in het vorige winterfaizoen het geval was , ik weet
Met op hoeveel gelds te than komt ; wat voordeel, zoo men
aan al de invallen en dwaze grillen van den Balletmeester,
met name in de even kinderachtige als zoutelooze zooge?
naamde Arlequinades, terflond gehoor geeft? Ook geloof ik
voor mij nog Met, hoe vast men bet ook verzekere, dat
het ons tooneel , door het opheffen der Balletten , weldra
aan toefchouwcrs ontbreken zou , te wdl verzekerd , dat velen, met gezond verftand en goeden fmaak te rade gaande,
het joist daarom te meer zouden bezoeken, vooral zoo onze
Dichters en Prozaisten de hand leenden, om door hunne
heerlijke voortbrengfelen de zeer vele s uitheemfche benzeingen te verdringen. Neon, zoo zeer is ons Publiek nog niet
verbasterd, dat het Diet, even als onze Voorvaders, door
een goed vaderlandsch of ander Treorfpel , of eenig nuttig
Tooneelfluk , zou worden aangetrokken , en dat bet d6 vorfiroo ijende kracht van het Ballet zoo verlangen, cm de goeC3
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de gevoelens van vaderlandsliefde en deugd, door het een of
ander opgewekt , weder te verdrijven.
Ik weet bet, , de groote menigte verlangt, na het zien
van eerie ernaigere tooneelvertooning , ook iets tot meer eigenlijk gezegde vervrolijking; bet wil eens hooren fchertfen ;
het wil lagchen; in een.woord,,be t Wit een vrolijk naftukje : en juist nallukjes ontbreken ons." Offchoon ik voor
mijnen geest aan een degelijk voorflult genoeg heb , ik zal
het daarom in anderen niet berispen, dat zij nog iets meer
veilangen; en, erkennende, dat aan deze begeerte op eerie
nuttige wijze kan voldaan worden, zie ik het zelfs , als
voorflander van welaangebragte boert, niet ongaarne, wanneer hoogmOed, gierigbeid , in 't kort de ondeugd, op het
tooneel geestig doorgehaald en van bare belagchelijke zijde
vertoond words. Zoodanig was ook de fmaak onzer Vaderen: vandadr zoo vele vertaalde en onvertaalde Klucht- en
Blijfpelen, die nog konden gegeven worden, met ,uitzondering alleen van dezulke , waarin gemeene of dubbelzinnige
uitdrukkingen berchaafdheid of goede zeden zouden kunnen
kwetfen. Bovendien kon men immers nog andere Nailukjes
doen vervaardigen , altijd zorgende , dat zij eenige nuttige
leering, vooral niets fchadelijks bebelsden. Ook is bet mij
ingevallen , of men niet nu en cian; na een grooter voorituk,
in plants van een nietig , zoogenaamd Divertisfement , een
boertig , doch altijd nuttig Vers kon doen opzeggen , hoedanige bereids onze luimige Dichters geleverd hebben en verder konden leveren. Zelfs kon men den vriend van zang genoegen geven, door, ten flotte en bij afwisfeling, kortere
of langere itukjes met zang te geven ; mils in bet oog gehouden werd , dat zij niet zoo ledig, ijdel , ja laf kinderachtig waren, als de meeste hedendaagfche Franfche Vaudevilles,
en vooral dat zij niet , iris deze , ongeoorloofde lusten prikkelden.
Mogelijk zal men mij, al verder , tegenwerpen: „ dat,
zoo al de Balletten voor fommigen fchadelijk zijn, zeer velen ze bijwonen zonder nadeel voor hunne zedelijkheid,"
Overtnigd, dat er menfchen zijn, op wier koeler genet of
kracht van geest de grootfle verzoekingen afftuiten, kan ik
dit even weinig loochenen , als men mij deze drie dingen
zal tegenfpreken: dat niet alien, die deze tooneelvermaken
onfchuldig zeggen bij te wonen , inderdaad onfchuldig zijn;
dat de reinen van bane ze, als volftrekc onnut, zeer wel
kun-
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kunnen misfen ; en , eindelijk , dat men ze bun Met mag vet.fcliaffen , zoo Lang ,het te vermoeden flaat , dat fonnaiger bed
er mede gemoeid is. Wilde mij iemand dit laatfte niet toe-,
flemmen, ik zou hem vragen , of ik dan wel zou handelen,
wanneer ik , gasten , genoodigd hebbende,, ter gunfle van fontmigen , die zich met algemeen-matige geregten hadden. kunnen vergenoegen, de tafel voor de helft met fpijzen bezette,
wier fchadelijkheid voor anderen ik kende, en waaryan ik
vooraf wist,_ dat deze zich moeijelijk zouden kunnen outhouden ? Zag hij zich genoodzaakr mij te, veroordeelen, dan
veroordeelde hij bee innners te ten,levalle van dezen
en dien gelegenheid tot een vermaak te geven, -dat voor menigeen verderfelijk is , en aan welks bijwoning men voorzien
kan, dat de verzinnelijkte mensch zich ongaarne zal onttrek,
ken, vooral nadat hij door bet'aiing daartoe het regt verkregen heeft.
Meent men it* evenwel nog' , te.:rnoeten vragen:: , of ik
dan zulk een:Nerklaard vijand Nan, het ;datilen ben ?" meen
hierop een volfIrekt ontkennend antwoord te kunnen geven.
Waarom toch zou ik eene kunst verachten, die der goede
hording en gezondheid tot voordeel kan zijn? Neen, ik weigerde het mijnen kinderen Dimmer, in de kleine kringen bunner fpeelgenooten mm den zedigen Engelfchen contredans of
dergeltike deel te nemen. Wel achtte ik mij verpligt , bun
die te ontraden, waarbij onze jongelieden arm in arm , oog
ih oog, op den klank der muzijk , gedtirig in bet road draaijen; en, wanneer ik ze Zag, en den dansmeester gedurig
hoorde zeggen: „ ziet elkander aan!" gevoelde ik lust, even
als. Vader.
PER.PUNCpER weleer,, den knaap' en lief
in 's Hemels naam, Bore kinderen,
meisje .toe .te roepen :
ziet elkander vooral niet aan !" Dat er vont. bet.overige
-tusfchen een - Ballet eir eene buistlanspartij grout onderfcbeid
is , dat men voor de laatfte zijn kan , zonder vcor het eerfte
-te wezen, zal wel geen nader betoog behoeven:
Ik oOrdeel met bet gefchrevene te kunnen volflaan. Vern
..evenwel van mij, dat ik bet genoegzaam zou achten ; om
het Ballet, dat in gewoonte en zinnelijkheid zoo alagtigen
fteun heeft , van onzen Schouwburg te verdrijven: neen, ik
verwacht veeleer tegenfland; hoewel ik niet 'begrijp,.boe
mij die zou kunnen geboden worden op groncien, die wijsbeid en deugd goedkeuren. Genoeg , zoo ik voor het minst
den Befluurder van onzen Schouwburg een' wenk gegeven
itch ,
C4
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heb, om de Balletten van lieverlede in te korten , derzelver
aantal van tijd tot tijd te verminderen , en voor eene, zoo
veel dit zijn kan , eerbare kleeding van derzelver uitvoerderesfen te zorgen ; genoeg, zoo ik de Dienaren van den Godsdienst, zonder onderfcheid , opmerkzaam gemaakt heb op
de gevaren, die vele hunner Gemeenteleden bedreigen, en
hen heb opgewekt , om hunne pogingen te vereenigen ter
verbanning eener uitfpanning, waarvan zij het fchadelijke
reeds lang moeten hebben ingezien; genoeg, zoo ik ouders
heb aangefpoord , Om hunnen kinderen tooneelvertooningen te
ontzeggen, althans te ontraden , die aanleiding zouden kun.
nen geven, om de levensrust, zoo van zichzelveu , als van
hunne lievelingen, onheritelbaar te bederven; genoeg , zoo
1k dezen en genen nadenkenden of ook onbedachczamen jongeling niet geheel vruchteloos heb aangemaand cot bet
vlieden van een vermaak, dat bereids voor fommige hunner
cijdgenooten 'de noodlottigite gevolgen had; genoeg , ja genoeg , zoo mijne item niet geheelenal de Item eens roependen
in eene, woestijn geweest is I
B.

FRAGMENT VAN EEN GESPREM TIISSCHEN UN ' VREDEREGTER
„EN EEN ' ONTEERDEN VADER.
De mensch, in welken rang bet lot hem heeft geplaatst, beboort
regtvaardig te zijn jegens zijnen mincleren. De verleider van een
meisje, al heeft zij geenen anderen bruidfchat dan hare deugd,
is verpligt haar te huwen.

De Fader. Ben fcbelm , een mot-1(1er, onder het mom van
een eerlijk man, heeft mijne woning onteerd. U vraag ik
regt, mijnheer!
De Regter. Bedaar, miju vriend! Ga zitten. — Veritaat
gij rede?
De Fader. Rede? Vraagc ge dic eenerl wader , wiens
doehcer men op eene eerlooze wijze beefs verleid?
De Regter. Nog eens, vriend! bedaard. U zal regt gefchieden. Wac voert u bier?
De fader. De verleiding mijner eenige dochter, mijnheer
oc DA L n! En bet doet mij goed aan het vaderhart, van u
te hooren, dat gij het uw' pligt ache, Ilechte daden te
ftraffen.
Wie zijt gij?
Ae Regter, Voorzeker!
De
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De Fader. Een ambachtsman nit dit kanton.
De Regter. Wie is de beleediger?
De Yader. Hij woont in dit kanton.
De Regter. Hij moot uwe dochter huwen.
De Yader. Hij weigert . zulks.
.De Regter. Op war grond?
De Vader. Dar hij met eene andere huwen gnat.
De Regter. Wet nu ! ik zal hem weten to vinden. Bintlea

vierentwintig uren zal hij nit een' anderen coon zingen. Zijn
naam ?,Zeker nit woe klasfe?
De Vader. Neen, mijnheer! • Zoo gij hem den weg daartoe Diet fluir, is hij in de gelegenheid din een groot forruin
Le maken.
Een jongman van fatfoen
De Regter. Wat zegr gij!
alzoo ?
De Fader. 1k Feb die vraag reeds beantwoord.
De Regter. 1k ierflond u ieker vier...
De Fader. 1k dacht, dat het genoeg ware, u zijue ban.
delwijze to vermelden. Ik noem geen mensch- een' jong-rnaa
van fatfoen, wiens gedrag onfatfoenlijk — war zeg ik? allerfchandelijkst is.
De Regter. Hoor eens, buurinan I Indien de jongman rijk
is , (en ik ken jonge losbollen, die al heel rijk zijn) dais
betale hij eene ronde fom , en daarmede is de zaak afgedaan.
De Fader. Eene ronde fom ! Bij God! befchimp mij
Hier , mijnheer ROCDALE!... Durfc gij eenen wader geld,
aanbieden voor den eerroof zijner dochter ?
De Regter. Her regt, mijn vriend, is... het iegt. Als
regret maak ik geen onderfcheid rusfchen perfonen en perfoV-erIeiding is eene hatelijke misdaad, en alwat in
mijn vermogen that...
De Vader. De beleediger is in uwe magt.
De Regter. 1Vu , nu , maak u niet driftig , mijn vriend!...
Bk za1 zien.., Wtlaan, geef mij den naam en den van op
van den verleider. Ik zal zien, war ik voor u kan doen.
Wat main zal ik fchrijven?
De Fader. FRANCIS ROCDALE.
De Regter. Hoe ! .
De Vader. FRANCIS ROCDALE,, zeg ik uI Het regt is

her regt ,Inijnheer-A. o on ALE! Iit ben uw buurman, en een
eerlijk man. Verleitiing is eene hatelijke misdaad , en...
De Regter. Ik meen, dat nw naam is • . .
C5
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r:7;5PREK TVSSCIIEN EEN ' VREDEREGTER EN LEN ' VADER.

De Evader. 1,k heb nook voor mijn' naara gebloosd , dart
federt uw zoon mij deed blozen voor den uwen.,
De Regter. Dat is een, ongelukkig voorvai , mijn vriend !
en... inn) moeten de zaak te zamen vinden.
De Vader. Vinden , mijnheer ? En dat- zegt een regter tot
een' onteerden vader ?... Zoo gij en ik,; mijnbeer deze
zaak te zamen vondetr, hoe zouden wij: bet: daar (op zijde
Borst flaande) . vinden? Met. din woord: zal uw zoom mijne
dochter trouwen?
De Regter. Mijn zoon de dochter huwen van een' ambachtsman!
De Fader. Hij heeft de dochter van een' ambachtsmanonteerd.
De Regter. (Opflaande.) Niet verder op dien toon, vriend!
als het u gelieft , of ik laat u achteraf brengen.
De Vader: ,Achteraf brengen !... Geef: acht , ,mijnheer
ROCDALE! hoe ik mijnen pligt ken , --clewij1 gij der' uwen
vergeet. Gij verzocht mij finks , te gaan,zitten. 1k kende
mijnen pligt te wel ,, QM zulks te doen in' de tegenwoordig7
heid van: eenen vrederegter. Maar ik verlies alien eerbied,
wanneer mijn meerdere zich, in regtfchapenbeid , zoo verre
beneden mijns- gelijken verlaagt. En, naardien de regter zijuen zetel verlaten heefc, zet .1k mij op denzelven neder. Hij
zal toch niet vergeefs dear ftaan, vertrouw ik ! En, bij God!
ik ga niet van dezen noch uit dit huis , voordat ik
regt bekomen heb !
De Regter. Hoe, onbefchaamd,e vlegel! ... De kerel is
in ftaat om mijn' klerk to roepen , en hem mijn vonnis_ te
dicteren... Ellendeling! fla op, zeg
of
De Vader. Ik verlaat den , ftoel Met. Wilt gij.:zitten, neem
een' anderen. Dit is de zetel van het regt:

TWEE EARAKTERISTIEKE TEEKEEN VAN REIZER ALEXANDER
VAN RUSLAND.

T

oen de Keizer, zeer onlangs , met. verfcheidene Generaals
zich op de boulevard bij de. Admiraliteit Invond-, ontmoette
hem een dronken ZeeOlficier, die van de eene naar de. andere
zijde zwaaide. .Wat duet` gij bier?" vroeg hem de Veizer,
met een' ernfllgen, verwijtenden blik.. Met veel tegenwoordigheicis van gust, • en veelligt door-bet zurverwacht gezigt
van
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van den Vorst eenigzins ontnuchterd,antwoordde 14: „Uwe
Majesteit — ik — la yeer!" Dit antwoord dwong den Keizer
een' glimlach af; zijn toorn week voor de meestwerfchoonende goedheid, en hij beval den fchuldigen , in flede van hem
te doen arresteren, zich fpoedig weg te pakken.
De nog zeer jonge Dichter ALEXANDER SPWRIEVEwiTsca pusc Hitt N befteedde , vdOr twee jacen, zijn ontluikend fchoon talent , om i in een gedicht den Grave A.,
een flaatsman van naarn , de gro,otfte beleecligingen toe te
voegen , en hem niet alleen den lauwerkrans van HEROD AT u s of den dood van x otT Z EB u E toe te wonfchen, mar
ook den Keizer zelven aan te randen. Hij maakte ook van
deze zaak geen geheim , en gaf gereedelijk aan elk , die zulks
verlangde , een affchrift van dit zoo wel, als van een dichtfluk op de Vrijheid. Zoo verzocht hem dan ook de Generaal , Graaf M. , om -eene kopij-, en — werd zijn aanklager
bij den Keizer. Deze las het •luk met .oplemendheid ; en,
zich van de omftandigheden . en den onderdom des Dichters
onderrigt hebbende , fprak „ Het zon- jammer zijn, dat
ik dit ontkiemend vernuft werflikte , en p ITSCUKIN, gelijk
hij verdiende, naar Siberie zond. tokegencleel wil ik, dat
zijn talent zich meer en meer tot eer.en nut des yaderlands
ontwikkele. De Dichters beminnen eene ee .uwige lente , bebloemde oevers murmelende beken, grazende kudden, zingcnde vogels ; dit alles• vindt men flecks in volkomenheid in
de zuidelijke gewesten van, mijn rijk. Men zende alzoo dien
PUSCH It I N -naar Besfarabie , en geve hem eenen post bij de
kanfelarij des Generaal-- Luitenants Nis s ow — dit zij zijne
ftraf I" Zulks gefchiedde; :en zoo leeft PuscuKIN federt
182.o in Besfarabie met zijne Muze, die , uit dat oord, thans
voor verfcheidene Ruslifehe dagbladen te Petersburg werkzaam is.
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Als de winter mild zijn vlokken
Op de kale velden ftrooit ,
Waar geen Pouf meer valt te plokken
Dar
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Dat zijn dunne, grijze lokken
Met een lieflijk kransje took;
Als de bronnen en de beken ,
Eertijds vloeljend bergkristal ,
Nu geftremd in loop en val ,
Voor zijne almagc zijn hezweken,
En, zich dekkend voor de vorst
Met eene ijzerharde korst,
Waar geen togcje door kan breken,
Dieper duiken onder de aard ,
En voor 't hol en loeijend huilen
Van het noorden zich verfchuilen,
Voor zijn ftrenge roe vervaard ;
Als de hemel, dik van dampen,
Laag op 't aardrijk nederhangt,
Met den zonftraal fchijnt te kampen,
Die, hoe meer de nevel prangt,
Naar een' doortogt te eer verlangc,
Maar terugftuit op de 'fasten,
Die des Daggods itralend-oog ,
Hoe het gloeije van omhoog,
ledere oopning flout betwisten,
En verijdlen wat hij poog':
Dan 'verkieumen mensch en dieren,
Beven, bibbrend, van de koff;
Dan is heel Natuur in rouw;
Nergens ziet men vooglen zwieren
Door het bladerlooze bosch ;
Nergens breekt de wildzang los ;
Nergens is er vreugd te rapen;
Gloed en vuur zijn uitgebluscht;
Heel de fchepping ligt te flapen,
En in doffe, doodfche rust.

Wee, wie dan in armod zuchten,
Wie het lot geen kluisje liet,
Dat de barre winterluchten
Buitenfluit en wedrftand biedt!
Diep ellendig dan de luije ,
Die , te loom van lijf en ziel ,
Onbedacht op gure buijen,
13ij den zachten gloed van 't zulen ,
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In den tragen fluimer viel ;
Die , zijn' timid en pligt vergeten ,
En des Scheppers hoog gebod,
Lente en zaaitijd heeft gefleten
In een werkeloo* genot;
Wien zijn oogst wat magere area
Van- der, fchralen akker bood ,
Van wier klein getal, bij 't garen,
Niets voor 's winters overfchoot;
Die, van koude half bevroren,
En uit huis en hof verjaagd,
Door den honger uitgeknaagd,
I3ij dat lijden nog de fporen
Van een ftreng geweten duldt,
Dat hem telkens eigen fchuld,
Eigen traagheid houdt te voren,
En, in 't prangen van den flood,
Wenfchen doet om graf en dood
Maar dan zalig hij , die 't koren
Vrolijk optastte in zijn fchuur,
In de lente nooit een nur
Van zijn' arbeid zag verloren,
Steeds gezweet heeft en gezwoegd ,
En zijn' akker diep doorploegd,
En het zaad wierp in de voren,
Die 't vermeerden honderdvoud
En 't veranderden -in goud;
Die zijn fchaapjes heeft gefchoren,
En, als 't najaar huivring wekt ,
Met de warme yacht zich dekt;
Die geen hoot vergat te kweeken,
Dat hem koele fchaduw bood
Tegen 't vinnig zonnefteken,
Maar nu, voor de bijl bezAreken,
En van loof en fchors outbloot,
Ms de haardvlam 't in hare armen
Grijpt , en 't voor haar theeling zwicht,
Weer zijn' meester mag verwannen,
En zoo dubblen dienst verrigt;
Die, hoe ook de zomer gloeide,
Vlijt rloch inoeite heeft gefpaard,
Maar
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Maar zijn wingers wijslijk fnoeide ,
En hun fap , die zorg wel waard',
In zijn' ‘kelder heeft vergaard.
Laat clan vrij
noorden florinen;
Barst' de dolle rukvlaag los;
Laat zijn geefel 't woud•misvormen;
Schende en ro py' hij bloei en blos ;
't Forsch , en fnuivend ademhalen
Van den wreeden Wintervorst
Blaaz' den flroom , die door' de dalen
Vliet, tot enkel ijs en korst;
Maar de rijin - getakte boomen
Op bet dunne-venfterglas;
Verder kan ,cle kou niet komen:
Afgefneden is de pas.
Sla de bagel 't arte pletter ,
Wat nog overbleef op; 't veld ;
op de :linen kletter',
Schoon
Binnen wordt het niet geteld.
Buiten zij de winter Koning;
De ijzel Ichittere om zijn kroon;
Binnen , in de luwe woning,
Zit de zomer op den troon.
Bieden de' akkers , hard bevroren-,
Grasfcheut , 'halm noch vruChten meer :
Binnen giet ;
vollen horen ,
De Ov&rdoed zijn fchatten neer.
Wie ook 't fnerpen vreez' der roede
Van een' winter, lane en ftraf;
Noeste vlijt: befpot zijn Woede,
Keert zijn felfte Hagen af.
Zij flechts mag dien kampftrijd wagen,
En blijft altijd ongekrenkt_,
En doorworibeft ramp en plagen ,
vrolijk lentedagen,
Tot, bij
Haar op nieuw wear de arbeid wenkt. —
0 ! herkent ge , dierbre Grijze 1
In die trekken niet uw beeld ?
Streeft gij niet op de eigen wijze
't Leefperk door, u toebedeeld ?
Vlokken zie 'k uw kruin vetfieren ,
Als
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Ais de fneeuw het rustend veld;
Daar ge , met di: hoogtijd-vieren,
Meer dan dertien Lustren •telt.
Trager kruipt u 't bloed door de wren .....
Maar, 0 Hemel ! 't zii Uw wil ,
Dat het lang nog om moog' varen!
't Sta zoo fpoedig nog niet ftil! —
Heeft uw zorg, in lentejaren,
't Veld, u toevertrouwd, beploegd ,
En den zomer door gezwoegd;
De oogsttijd gaf u vrucht ce garen,
Die uw'• winter u vermin,
Schatten u heeft aangebragt,
Die door mot noch roest bederven,
Noch met hunn' bezitter flerven ,
Die geen dielfteelt, in den nacht;
Schatten, nit geen diepe kloveri,
Nooit van 't zonnelicht beftraald,
Door een7 flavenarm gehaald,
Maar, op 't vroom gebed',Ovan boven,
Uit den hemel neêrgedaald;
Schatten, die geen oog verblinden
Door een' uiterlijken glans,
Die niet zwenken met de kans,
Maar aan hun bezit:verbinden
D' onverwelkbren glortekrans.
't Is de rust van 't kahn Geweten,
Dat 5.-I3evredigd met -het lot ,
En opregt verzoend .met .God ,
Vrij van wroegings felle beten,
Steeds zichzelven zalig voelt ,
En geen minder hell bedoelt.
't Is de Hoop op 't ander leven,
Hoop 5
nooit de- wereld gaf,
Die, onfchokbaar, zelfs aan 't graf,
11/let , geen aardsch genot kan-fneven,
Maar, bij 't . knikkend knieenbeven ,
Blijft een onbezweken ftaf.
't Is een Liefde, nooit to malen,
Die, fchoon 't* baldrend onwedr loeit,
In. en om zieh 't al ontgloeit
En , verwarMt met eigen ftralen,
Als de lcoesterende zon,
Aller licht en leven bron;
Die, wat duiken moge of dalen ,
En of tong en taal veroudt;
Immer opblaakt, nooit verkoudt.
Laat de firamme grijsheid klagen,
Die gedroomd heeft in de jengd,
Wie geen krommende arbeid heugt ,
Die de fchoonfle zomerdagen
Ikea
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Hoeft verb euzeld en verfpi id ,
Doch des winters last nu tilt,
En, bij gure buf-en vlagen,
Van de koude beeft en rilt:
U voegt juichen om Gods 'zegen !
U lacht, in uw' wintertijd,
Nog de lentebloefem tegen,
Nog de vrucht van zomervlijt.
Zou den Landman ooit verdrietenDe avond van een' fchoonen dag?
0! dm, onder blij genieten,
Lang uw avond duren mag !
Zie ons 't bidden; zie ons knielen
Om dien zegen van omhoog;
Zie de diepbew.ogen zielen
Stneeken pit . het vochtig oog !
Zie ons viertal Jieve kleenen,
Med in 't weeke hart geroerd ,
Beurtlings hupplen om u henen,
Beurtlings aatPtt
iwastgefnoerd
Zie hen de armpjes om u firenglen!
lloor bun , toontjes aamenmenglen
Met de klanken van mijn fied!
Hoor! zij laidden.'t-met mij merle
En de Godheid . fmaadt de bede
Van ' t onfchuldig kindje Met.
Febr. 1822.
A. N. v. P.
'LICHT VRIJE PEN , EN VEIJE TONG.

Ja! Licht! voor VORST en vout ; maar geen verkleurde ftralen
Van Frankrijks Ultraas, noch van Frankrijks Liberalen!
ja, vrije Pen; maar farijvend bij dat Licht,
En tot gehoorzaamheid aan Neerlands Wet verpligt.
ja, vrije Tong; maar in befcheiden mond,
Niet fijfiend als een clang, niec blaffend als een hond.
HET ME'N-S-CHELIJK LEVE N.

Eindrsjmen.
Plelaas! wat is de mehsehe ? wat is het menschiijk Leven
Eene ijdle waterbel , die we in de lucht zien zweven ;
Die voor het flarend oog Met his-kleuren Prijkt ,
Maar, op haar hoogfte vlugt, voor luttel winds bezwijkt !
Zou dit de beeldtnis zijn van 't menfchelijke leven ?
Ach ! zou de mensch dan flechts vernieling tegen-ziveven
Hii , die, als heer der card', met zoo veel ]lister prijkt ;
Schoon fours zijn broos geel voor weinig feeds bezwijkt?
!Veen ! 't is des menfchen geest , de ziel van 't menschlijk !even,
D i e Reeds zijn' annleg voe g t, om hooger op to zweven.
Gelukkig hij , die reeds met hemelglanfen prsjkt ,
Wanneer voor cl'aem des deeds zijn flniiijlc deel beg,lciikt
R.

MENGELWERK.
R. BW 0 ERIN
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Door
wIE iNc,
Leemar der Doopsgezimrle Gemeentd to Zagfitiant
(oostztide.) (*)

Z ekere onvolkomenheid kenmerkt alle menfcbelijke taken. Dat het beter kan en moet worden op aarde, die
bereft en wenscht ieder. Niemand, ondertusfchen , begint ligtelijk met zichzelven. De wereld rondom zich wil
men eerst bervormen, .Smartelijke ondervinding van vat
gebrekkigs onder de . meninen •doet needs menigeen mar
verandering haken en op verbetering hopen. Vandaar in
elke ecuw die gedurige onrust en al dat gewoel onder de
flervelingen. Stilitaan , in gedurige rust blijven kan en
moot het menschdom niet, Dat rusteloos pogen is °eftning der krachten is ecn itreven naar lets beters. Zoo
werkt er feeds zekere tijdgeest , die bijzonder uitkomt
en zeer veel vermag.
Tot eene vergadering van leden der Maatfchappij
Nat van 't illg,emeen zullende fpreken, liet ik mijne geclachten gaan over de allezins belangrijke verfchijnfelen van
onzen leeftijd , en vond zeer veel , dat onze opnerking
verdient: velerwegen morrend ongenoegen , hoop op verbetering verlangen naar verandering, hevige woriteling
tus(*) Uirgerprolten den 3o van Wijnmaand 182e in bet Departement Zaandam der Maatfchappij To Nat van 't
NENc;r:Lw. 1823. NO. 2.
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tasfchen flrijd i ge begrippen en kra.cliten flerken liver voor
nieuwighedert , gehechtheid aan oude vormen , zucht tot
twyelen , losheid in beginlelen, lust tot onderzoek , onpartijdige waarheidsliefde , de volksverlichting voorgeftaan
en vuriglijk behartigd , bier en daar misfchien overdreyen , elders teA;engelproken en tegengewerkt , deels wel
met eene goede meening , deels ook met onveraand en
bitterheid.
Zoo was dan miine keuze bepaald. Over yerlichting ,
over volksyerlichting wilde ik fpreken. Het ondcrwerp is
niet nieuw of vrcemd. Maar het op nieuw befChouwen
van het reeds bekende kan welligt ook cenige nuttigheid
hebben. Mogt miin pogen dit doe] niet geheel naar wensch
bereiken , ik ftreef er, althans naar, en. verzoek uwe aandacht om verfchooning wegens het gebrekkige , dat in
nlijne voordragt zijn zal..
De Maatfchappij,. van welke wij leden zijn , tot Nut
Van 't .glgemeers willende' werken , trekt zich bijzonder de

talrijke menigte der onkundigen en armen in de geringere
nanden aan weihe veelal te zeer verwaarloosd worden.
Aan tijd , middelen en gelegenheid ontbrcekt het dezen
meestal, om , buiten het dagelijksch bedriif, iets van being te leeren. In eene domme werktuigelijkheid flepen
dan dezulken hun bijkans dierlijk Leven voort , en blijven
op een' zeer lagen trap van menIchelijkheicl flaan ; terwiji , bij den gedurigen arbeid, de gedachten voornamelijk op fpijs en drank en ruste fpelcn. Domme onverfchilligheid , woeste ruwheid, vadzige traagheid , zucht 'tot
onmatigheid en zwelgerij worden dan ligtelijk de medgezellinnen der armoede en onwetendheid.
Het was eene zeer moeijellike taak , de volksmenigte
nit dien treurigen toefland op te beuren. Een edel menfchenvriend (*) zag de behoefte , en waagde het, in nederig vertrouwen, handen aan het werk te flaan; en zijn
po(*) jAN NIECYWENHIJIZEN,

nt Nut van 't &gen:yen.

Ilichter der Maatfellappij
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pogen vond goedkeuring en onderileuning en medewerking , veel meer dan hij zelf had durven verwachten.
Door het verfpreiden van nutte kundigheden moest het
verfland verlicht en het harte veredeld worden. Een doel•
matiger fchoolonderwijs was derhalve vooral noodig, en
ook voor gefchikte leesboeken In den volkstoon moest
men zorgen.
In deze behoefte is werkelijk reeds voorzien. Er zijn
bekwame onderwijzers der jeugd gevormd, en de fcholen
thans velerwege tamelijk wel ingerigt. Ook de kinderen
uit geringere flanden hebben gelegenheid , om als redellite
menfchen te leeren denken , gevoelen en handelen. Daar
openbaart zich dan ook werkelijk bier en daar reeds veel
meer goede aanleg , dan bij ongunflige omfiandigheden
fchcen te vermoeden. Leesluit neemt meer en meer toe..
Op verfcheidene plaatien zijn boekerijen ten algemeenen
gebruike aangelegd, en dezelve blijven niet onbezocht.
Het hi& geenen twijfel, of de volksverlichting is finds
eenige jaren toegenomen Het aankomend geflacht, ook
in de geringere flanden , erlangt thans vele kundigheden ,
welke in vroeger tijdperk of zeldzaam waren of gehee/
ontbpaken. Maar de uitwerkfelen van deze verlichting
zijn dezelve gunflig of ongunflig voor de volkszeden '1
Het verbeterd fchoolonderwijs is naauwelijks in werking,
of e; beginnen reeds velerlei klagten gehoord te wors
den. Doch zoude dit oordeel niet te voorbarig zijn? Is
bet verloop van tijd wel Lang genoeg , om zoo ftellig of
te keuren? Licht en warmte ziin beide noodig in de
huishouding der natuur ; licht alleen is niet genoegzaam,
om wasdom en rijpheid te bevorderen : het licht nogtans
gaat voor , en de warmte volgt. Zoo is bet elken morgen — zoo ook leder jaar, in de lente , terwijl de zon
fleeds hooger rijzende , meer en meet koesterende warmte
met haar weldadig licht verfpreidt.
Het niet terftond blijken der bedoelde heilzame uitwerk•
felen van volksverlichting kan alzoo ook geenszins als
bezwaar en bewijs tegen dezelve aangevoerd worden.
Verbetering komt gewoonlijk langzaam. Bijaldien echter
de
Da
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de ondervincling' fteilig het nadeel van at dat leeren en lezen mobs bewijzen , zouden al onze redeneringen over
het nut daarvan moeten ophouden. Daar zijn er , die in
de verlichting een vervaarlijk monfter meenen te zien, en
hierom of in flute waarfchuwen en tegenwerken , of open.
IR en luide zich daartegen laten hooren. Ligtzinnigheid
en ongodsdienfligheid , waanwijsheid en zucht tot
teren , afwijking van eenvoudige braafheid en eerlijke
werkzaamheid , oinkeering der zoo noodige orcie , en verwarring' der ftanden in de burgerlijke maatfchappij, yolkshewegingen , oproerigheden , omwentelingen dit alles
en Meer onheil nog zoude ; near fommiger meening, bet
gcvolg van volksverlichting zijn.
Indien het inderdaad zoo gelegen ware, moesten wij
wel zeer voor verlichting vreezen. \Vie konde dan nog
dezelve willen bevorderen ? En zoude in dit geval onze
Maatfchappij niet te -onregt haren naain van het Algemeer:ze Nut ontleenen ? Ja , dan deden wij beter,, Been licht
te helpen verfpreiden. Wij moesten liever pogen nit te
dooven en te verduisteren. — Maar , wat zeg ik ? Kan
duisternis ooit wenfchelijk zijn ? In de ligchamelijke wereld
is het licht zoo aangenaam en volftrekt noodig. ZfAnder
hetzelve en zonder een Welgefteld oog is en ken de mensch
zoo weinig: En zoude dan het licht voor den geest ooit
fchadelijk kunnen zijn ? Is verlichting des verflands niet
veeleer dringende behoefte te achten ? En is dezelve dit
werkelijk voor eenige menfchen , waarom dan ook niet
voor het . yolk in het algemeen waarom ook niet voor
de geringere ftanden ? Licht en lucht zijn gemeenfchappelijke goederen , waarop ieder regt •heeft ; zoude dan
Licht voor, den geest, zoude kennis , zoude wijsheid het
cigendom van eenige weinigen zijn , gelijk goud en zilver,, gelijk huizen en akkers in het bezit van weinigen
zijn , well:6 men gewoonlijk ciaarom r)k noemt ?
Zij,' die voor; en zij, die tegen 'de volksverlichting
ineenen te moeten ijveren, doen het beide met goede
oogmerken. Dit althans behooren wij to onderftellen ,
zoo iange, niet het tegendeel blijkt. Dezeifde zaak wordt
vcr-
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lierfchillend beoordeeld , naar mate van het oogpunt , waaruit men ziet. Doel en gevolgen en bmftandigheden be.
hooren wij echter geenszins onder elkander te verwarren ;
en dit gebeurt ons evenwel zoo ligt. Daar zijn vcle dingen , welke wij niet op eens en niet in het geheel kunnen
dverzien. Met -eene flukswijze berchouwing bij gedeelten
moeten wij ons dan vergenoegen. .NIaar nu hecht ons
GlOg bier of daar op iets , dat behaagt of mishaagt ; zoo
geraken wij ongevoelig in zekere (lemming, die onS -don
e/Virile/len om goed te keuren of te-vetwerpen. Onze
verbeelding weet in dit geval behendiglijk te verkleinen of
te vergrooten , al naar mate men iets wenscht of niet
wenscht. Vandaar clikwijis zoo veel verail in begrip
tusfehen menfchen , die even zeer de waarheid lief he1i
.ben. Het nut of nadeel van verlichting beoordeelen wij
ook meestal mar de ondervinding , welke wij in wizen
meer of minder beperkten kring hadden.".Zijn wij gewoonlijk omringd door eenigzins,befchaafde lieden, en komen
wij meest in aanrakitig met verflandigen-enweldenkenden
zoo zullen (wij geneigd zijn , om •vorksverlichting van- de
gunitigile zijde te befchouwen. , Maar zijn wij in =odanige betrekkingen , dat wij gedurig misbruik van,' ver/land — de velerlei kunstgrepen en listige fireken der
veinzerijc en, der overdrevene verfljning tot ons verdriet en
tot onze fchade opmerken , ook bij zulken onder de gerinzere ilanden , welke verlicbt meenen te zijn , opmerken-,
dan is bet geenszins te verwonderen, dat er mistrouwen
ontilaat tegen verlichting welke met zoodanige omflandigheden vergezeld - gaat. De • onkunde, de eenvoudige
opregtheid, de ongekuntlelde degelijkheid van den'ouden
tijd komt dan vergroot aan de verbeelding voor,, en fchijnt
zeer vetre wenfchelijk , te zijn boven het licht , waarop
zoo velen thans roemen , wier gedrag nogtans niet
felijk is.
Ook iedets -perfoonlijke geaardheid , 'Zal {feeds veel invloecl hebberk -op 'zijn oordeU over -volUverlichting. Die
een hart vol liefde bezit het hell zijner medemen-Ichen vuriglijk ver/angt , zal :ook wehithen ; Bat die kunll 3
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digheden algemeen mogen worden, welke ftrekken tot
nut en veraangenaming des menfchelijken levens op aarde.
Hij wil derhalve ook verlichting bevorderen , in de vaste
overtuiging , dat heldere begrippen van pligt en beftemming , dat kennis en fmaak een' weldadigen invloed op
zedelijkheid en geluk hebben. Een ander , door fijnen
wereldzin en bekrompene eigenliefde gedreven , zal tegen
volksverlichting zijn , zoodra hij meent , dat daarbij zijn
voordeel of gemak zoude kunnen Wen.
Met de toenemende volksverlichting kunnen ook zeke.
re omftandigheden gepaard gaan, welke bewijzen tegen
dezelve fchijnen , en het evenwel niet zijn. Zoo is er,
in weerwil van uitgebreider kundigheden , een diep bederf
in de onderfcheidene flanden der maatfchappij, en men
ziet het kwaad nog geenszins verminderen. Integendeel,
de verkeerdheden zouden , gelijk men wil, Reeds toenemen met de verlichting, en dus derzelver faadelijkheid
doen blijken. — Maar de dagelijkfche ondervinding leert
ons genoeg, dat er juist zoo veel fchranderheid en kunde
Hier, poodig is , om te willen Ichitteren , en naar eene gevaarlijke grootheid des levens te fireven , waarbij de deugd
ligtelijk bezwijkt voor ongewone verzoekingen. Of heerscht
dan in zoodanige landen , waar de volksverlichting nog
zeer ten achtere is , geene weelde , geene zeer verfijnde
en- verderfelijke weelde? Woelen dur de partijfchappen
en onlusten minder ? Neen , de uitbarRingen van tweedragt , °nand en burgerkrijg zijn vooral verfchrikkelijk
onder een dom en biigeioovig yolk , wanneer het ruwe
gemeen , aan alle bedwang onttrokken , in blinde wbede
voortholt en gruwel op gruwel pleegt. De gefchiedenis
onzer dagen levert ons,hiervan ontzettende voorbeelden
op. Niet de verlichting , maar gebrek aan het noodige
licht is oorzaak van veel kwaad. Aan den drang der omftandigheden moet men in dezen ook eene zeer fterke
ktacht toefchrijven. De ftaarkundige gebeurtenisfen , de
veelvuldige omwentelingen , de burgerlijke verdeeldbeden ,
de gedurige krijgstooneelen , en dergelijke dingen meer,
kunnen voor en na de menfchen uit lumen kring rukken ,

OVER DE VOLKSVERLICDT1NG.

53

ken, dezen en genen fpoedig verrijken of verarmen , en
in bet algemeen op de zedelijkheid des yolks cen' zeer
nadeeligen invloed hebben. In die, geval bevinden zich
werkelijk thans meet of min de rijken van Europa, en
weelde en Nmfijr.ing en loshcisl in beginfe/en zijn , zeifs
onder den druk der tijden , met de veidwinnende ver l ichting toegenomen. — Maar zoo nu evenwel volksverlich.
ting eens het beste of Unige micklel ware , om het kwaad
eenigermate te ftuiten , het gevaar ten deele af te wenden , en alzoo grooter onhcil te voorkomen? Of zoo
misfchien vele verkeerdheden, die wij zien en afkeuren ,
daaraan moeten toegefchreven worden, dat de verlichting
nog niet algemeen en niet volkomen genoeg is ; of ook,
dat men foms voor licht houdt , wat.geen licht is? Dan
immers zouden alle tegenwerpingen vervallen , en wij behooren de verlichting niet af te keuren , maar mede te
werken, opdat het yolk waarlijk weer en meer verlicht
worde.
Om over de waarde van vollEsverlicbt'ng te oordeelen,
behooren wij vooraf te bedenken, wat de mensch eigeniijk is, en welke beftemming hij heeft te bereiken. Is dit
vergankelijk Leven op aarde het anige doel? Of moeten
wij aan een hooger werken en genieren denken ? Hebben
alle menfchen zekeren aanleg voor ontwikkeling nit de
handNan hunnen Schepper ontyangen, en moeten zij alle
door zedelijkheid gelukkig warden ? Of is de groote menigte enkel dalir tot nut en ten behoeve van weinige rijken en aanzienlijken , om bun. een gemakkelijk leven op
aarde te bezorgen, en hunne grillige lusten te dienen?
Zoo kan een Turksch Pacha denken en handelen ten opzigte van zijne onderhoorigen. Uit dergelijk oogpunt befchouwt ook de hebzuchtige en ongevoelige Planter zijnen ilaaf, niet als mensch , niet als broeder,, niet als
kind van denzelfden God en Vader, maar als een eigendom ; .als een ftuk vee , dat allecn dient om hem voordeel en gemak aan te brengen. Alwie nu zoo of zoo =trent op zijne diensthoden, op zijne werklieden,.en .in
bet
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het algefneen op de menfchen van geringeren nand nederziet, die moet wel tegen volksverlichting ingenomen
zijn, terwijl hij zijne grootheid op de vernedering van
anderen wil bouwen. Maar onverfchilligheid , baatzucht
of hoogmoed bederft het oordeel , en wij moeten naar
een' anderen maatftaf zoeken , wanneer wij van nut of
nadeel der verlichting zullen fpreken.
Aile menfchen hebben, als zoodanig, eene gelijke beftemming , om naar zedelijke volkomenheid te ftreven. In
toenemende volmaking is het ware geluk te vinden. Geboorte en rang in de maatfchappij maken hier geene nitzondering: Onderfcheidene flanden zijn echter nuttig , en
hebben elkander noodig. Zoo wordt het algemeene welzijn bevorderd. Wanneer ieder dit duidelijk mogt inzien ,
en dan in zijnen kring met lust werkett en zijne pligten
getrouw vervullen , terwijl hij van de nuttigheid van zij.,
nen Rand overtuigd is, en de genoegens daaraan verbonden , met dankbaarheid opmerkt , waarlijk dan is er
geene reden , om te vreezen , dat deze verlichting het
volksgeluk zal ftoren. Integendeel, het algemeene belang
vordert meer licht. Diepe onkunde is oorzaak van veler.
lei dwaling en verkeerdheid, De Werklieden doen zoo
veel tot gemak en genoegen van hunne natuurgetiooten in
de hoogere kringen; deze moeten wederkeerig aan hen
eenige nuttige kundigheden gaarne gunnen, opdat dienstbare, handwerksman en daglooner hunnen !land, hunne
betrekking in de maatfchappij, hunne menfchelijke beftemming en de daaruit voortvloeijende 'verpligtingen wel lee,.
ren kennen en—behartigen. Zedeloosheid moet door eene
heilzame verlichting geweerd worden.
Dwaas amide het zijn, aan het algemeen datgene te
willen tnededeelen, wat eeniglijk voor hoogere flanden
behoefte is. Geene eigenlijk gezegde geleerdheid, geene
droomerijen van een fpelend vernuft , geene befpiegelin,
gen , die nergens toepasfing of nut vinden , heeft het
y olk noodig , maar wel heldere begrippen van pligt en
beftemming, werkzame levenswijsheid , zin en fmaak voor
wat tat;zei.
het fchoone en goede en edele
voor
de=
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delijklieid en rnenfehenwaarde in eenigc betrckking ftaat.
Men bevordere dan zoodanige volksverlichting; dezelve
is behoefte, dringende behoefte, en het beste rniddel,
otn veel dreigend feed of te wenden. Ontijdige zucht tot
flandverwisfeling en .verhefling zal daarbij geen voedfel
vinden, maar •eeleer in onkunde , Welke door bedriegelijken fchijrt'_zich hat verbijsteren. Niemand wane .toch,
dat diepe qnitunde•Aert mensch in de geringfte ftanden
peer .vergenocgd en gelukkiger zoude doen leven. Achneen!. De meesten in dien kring werken uit harde flood,'
zakelijkheid, met zekeren tegenzin, niet met lust en genoegen. Zij befehouwen het als .het grootfle gcluk op
aarde , wanneer men bevrijd van ligchameliiken arbeid rnag
leven. Zucht tot praal en verheffing vindt ook wel degelijk plaatfe bij,-,vmegaande...onkunde, en werkt dan te
gevaarlijker ,.daar ligt onbetamelijke middelen aangegrcpen
worden, om tot rijkdom en aanzien te geraken. Gelukt
dit vroeg of last door een' zamenloop van omflandigheden , zoo zal de.geheel- Onkundige en zedelijk onbefcliaaf4
de mensch in zijne nieuwe betrekkingen zich geenszins,
Haar eisch weten te gedragen tri derhalve niet gelukkig
zijn, dewijl hij geenen voorfpoed. weet te dragen.. Met
p eer tennis zoude hij de dingen beter in bet regte licht
befchouwen zoude hij minder driftig verheffing begeeren. En gelukt -bet den weer kundigen , door vlijt in
werkzaamheid eenigzins vooruit te komen in de we,
mid , deze wil evenwel Beene fchitterende rol fpelen ,
maar tracht in zijnen kring nuttig te- zijn., en nicerin
ftille deugd zijn geluk te vinden.
Men vreeze dus gecnszins, dat bet, blj toenemende
volksverlichting , misfchien .eenmaal aan werklieden voor
de geringfte bezigheden ontbreken zoude. Er zal wel
altijd nog een groot aantal onkundigen en arrnen blijven
die elken arbeid voor lief moeten nemen. En bovendien,
T. ! zoo de verlichting volkomen en algemeen mogt worden , zoude het vooroordeel ook ophouden , en geenc bezigheid p eer gering geacht worden , die your de maatfcliappij nuttig is. Daar is geen gcvaar,, dat de menfcheit
D5
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van geringere flanden , zichzelven en hunne betrekkingenbehoorlijk in het licht berchouwende , daardoor een' tegenzin in den arbeid zouden krijgen. Hoe ! iemand zoude
dan niet meer willen werken, wanneer hij duidelijker leert
inzien , dat werken pligt en behoefte is? Dit kan ik mij
geenszins verbeelden. Neen ,ik ken achtingwaardige menfchen , die dagelijks met eigene hand den ploeg drijven ,
daarbij een welgeoefend veritand bezitten , en, juist
omdat zij verlicht zijn, gaarne in hunnen kring blijven ,
en daarin trachten te zijn , wat zij kunnen en moeten zijn.
Verlichting is dan eene weldaad voor de werkzame flanden en voor de maatfchappij in bet algemeen. Onkunde
leidt meestal tot verkeerdheid , armoede en velerlei ellende. Die de noodige kundigheden voor zijnen nand bezit ,
zal ligtelijk gelegenheid en middelen vinden , otn in de
wezenlijke behoeften te voorzien. Hij zal in doen en laten meet overleg gebruiken, en niet zoo werktuigelijk leven en werken , als de geheel onkundige. Verlichting des
vertlands maakt hem meet handelbaar,, gefchikt en aangenaam in den omgang. Hij wordt een nuttiger lid in de
maatfchappij, en zaI zich doorgaans beret gedragen. De
meerdere kennis houdt hem terug van flechte gezelfchappen en bewaart hem voor ongeregelde leefwijs. Het
lezen van een goed boek geeft hem meer genoegen , dan
het ruwe vermaak van onbefchaafde menfchen. En is er
bier of daar misfchien een enkel voorbeeld, dat er, onder de geringere flanden, menfchen zijn , welke , door al
te flerken leeslust , hunne dagelijkfche bezigheden meet
of min verwaarloozen, ik reken echter,, dat dit kwaad
onbeduidend is, in vergelijking van al het goede , dat
door toenemende volksverlichting wordt bevorderd. Onkunde en armoede verflompen de prikkels eener nuttige
eerzucht, en verleiden zees vele menfchen , , oin enkel bij
den dag te leven , en f/echts aan verlenging van het dierlijk beflaan te denken. Geheel anders leeft en handelt
hij, die zijnen Band en zijne betrekkingen in het regte
licht befchouwt , en meer of min duidelijk inziet , dat hij
door vlijt en ordc en overleg en fpaarzaamheid in that zal
zijn ,
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zijn , om het meeste genoegen te vinden. Let flechts op
handwerkslieden en daglooners ; wie verrigten het best
hunne werkzaamheden , en w,ie komen doorgaans het verg e? Zijn het de dommen en geheel onkundigen , of zij,
die een eenigzins•geoefend verfland bezitten , eenige algemeene kundigheden hebben , en dus in hunnen (land vet-licht genoemd mogen worden ?
Het antwoord hierop kan niet wel twiifelachtig zijn.
Doch men heeft meermalen aangemerkt , dat verlichting
de menfchen wel kundiger,, en in zekeren zin meer he.
fchaafd, verfijnd, geflepen , afgerigt maar niet bac,- zoude maken. — Zoo dit mijne overtuiging ware, wilde ik
ook tegen het bederf waarfehuwen , en geen licht helpen
verfpreiden; het tegendeel, echter , ineen ik duidelijit te
zien , en blijf daarom de volksverlichting voorftaan. Het
is waar, bij, die een flecht hart heeft, kan met meet
kundigheden ook meer kwaad doen , en wel op eene fijnere wijze. Maar zou dan verlichting nit harenaard firekken , om de menfchen door verfijning flechter te =ken?
Misbruik bewijst nog geenszins de nutteloosheid.
ondeugend te zijn, om bedrog te plegen om allerlei lis,
ten en ftreken te gebruiken, heeft de mensch ook al heel
ligt kunde genoeg. Denkt flechts aan de velerlei vonden
der bedelaren ! Denkt ook aan de flimheid en kunstgrepen
van zoo vele. lieden , welke , in grootere fleden vooral ,
Met eenig gering bedrijf den foberen kost winnen! Roe
zeer zijn ze afgerigt op eigen voordeel en op velerlei be,
driegerijen? En waar vindt men minder cigenlijke verlichting , dan bij het zoo domme en ruwe gemeen in de groote fteden ? Denkt voorts aan die ongelukkige voorwerpen , Welke, voor de aigemeene veiligheid der maatfchapp
pij, eene onteerende firaf moeten ondergaan; wat is de
oorzaak van hnnne verkeerdheden en ellende? Geettszins
de verlichting , maar doorgaans verwaarloozing, diepe onkunde , gebrek aan nadenken over pligt en beftenuning.
Ware hun eenig onderwijs, doeimatig onderwijs, opvoe(ling , opleiding tot een werkzaam, geregeld en deugdzaam leven ten deel gevallen , buiten twijfel zouden z5
ge-
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boeheei andere menfchea zijn geworden. Gebrek aan veritandelijke befchaving gaat zeer dikwijls gepaard met zekere ilimheid in bet bedenken en uitvoeren van allerlei
vonden en bedriegeigke itreken. Ware verlichting , duidelijker kennnis van pligt en beftemming , een veredeld
gevoel , een zuivere , godsdienitige zin moet de geringere
itanden bewaren voor de velerlei verzoekingen tot flechtheden. Worden de meerdere kundigheden foms hier en
daar nag niet genoeg ten nutte befteed , het is alleeri een
bewijs , dat verbetering niet anders dan langzaam kan komen , en men dus aanvankelijk geene to groote verwachting van de volksverlichting moet koesttren.
Verlichting , ware verlichting is nuttig voor de geringere ftanden , doet ieder in zijnen kring meer genoegelijk
en gelukkig leven , is weldadig voor de geheele maatfchappij , bevordert rust , vrede en algemeene welvaart.
Een yolk, dat waarlijk verlicht is , vreest onlusten , opitand en krijg, dewijl het de nadeelen daarvan inziet.' Hetzelve is van de onvolkomenheid aller menfchelijke zaken
bewust, en erkent derhalve ook , tat men zich nooit moet
vleijen met eene denkbeeldige volmaaktheid in bet burgerlijk beftuur , die toch geenszins bereikt kan worden. Men
weet dan ook ; dat de wetgeving niet altijd ieders bijzondere belangen evenzeer kan bevorderen ,• dewijl het algemeene welzijn het hoofddoel moet blijven , waarop alles
uitloopt. Zoo is er tusfchen yolk en regering het noodige vertrouwen. leder leeft gerust cinder de befeherming
der wetten , en de ftaat worth iterk door inwendige krachr.
Niet uit vreeze voor ftraf, maar uit befef van pligt, gehoorzamen dan de burgers aan de overheicl. Verlicliting ,
ware volksverlichting is derhalve niet gevaarlijk„ niet nadeelig; neen , dezelve is nuttig , is noodzakelijk , en bevordert de rust, de nijverheid, den bloei , het geluk der
inaatfchappijen.
Een Oostersch gebieder,, een eigenzinnig en trotsch
dwingeland, die in zijne onderdanen aileen eenen .hoop
verachte haven ziet en van geene menichenwaarde wil
tveten , mogc op het denkbecld van volksverlichting be,
ven ,
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yen, of in grimmige woede , bet iicht vloeken, dat bier
en daar in .zijn fomber rijk een'., enkelen flraal begint te
fchieten; zoo denkt geenszins de Vorst , die zich aan het
hoofd van zijn yolk geplaatst acht, om bet algemeene
welzijn te bevorderen , C3 die derhalve in den onderdaan
den mensch ziet , den natuurgenoot, wiens geluk hem
waarlijk ter bane gaat. Hij verlangt geene onderwerping
uit domheid en vreeze, , maar achting , vertrouwen en liefde; en deze kan hij alleen bij een verlicht yolk vinden.
Ja , dan eerst , dunkt mij, moet het zoet zijn te regeren , wanneer het y olk inderdaad verlicht en gelukkig is;
terwijl bet geene reden heeft, one naar verandering en
nicuwigheden te haken, en de Boning, vol achting en
vertrouwen , zonder ecnigc andere wacht, dan de algemeene liefde , gerust en veilig , als een ambteloos man,
in het midden der burgeren ronclwandelt, niet -anders bedoelende , dan door bevordering van kennis en deugd het
ware welzijn van het algemeen te vestigen, en alzoo aan
kroon en •troon den fchoonflen . luister bij te zetten.
Uit dit oogpunt befchouw ik de-volksverlichting. Dezelve is nog nergens zuiver en volkomen. Daarom fchijnt
fours hare waarde twijfelachtig en haar invloed wel eens
nadeelig te zijn. Zoo lang de ftrijd tusfchen licht en duisternis voortduurt, zullen er dergelijke veriChijnielen plaatfe
vinden. \iVij nioeten ons echter wel wachten, aan toenemende verlichting het kwade toe te fchzijven, 'dat bier en
daar gclijktijdig nevens dezelve zich vertoont. Tegenkanting veroorzaakt ook wel eens overdrijving; en hetgene
men als nadeel van verlichting wil doen voorkomen, verraadt meestal gebrek aan het noodige licht, als zijnde nog
overblijfiel van onkunde en vooroordeel en vroegere verkeerdheden. Het kan nooit kwaad zijn, dat de menfchen
zichzclven en hunne betrekkingen tot elkander en tot
htmnen God en Vader in het regte licht befchouwen.
Ilet wel wetev heelt juist niet altijd en noodzakelijk het
wel handelen ten gevolge; maar het duidclijk inzien , wat
pligt is , mag men toch als zeer wenichelijk befchouwen.
JIet woord verlichting is mprinalen misbruikt geworden ,
om
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omaan losheid in beginfelen en aan onverfchilligheid in
den Godsdienst een fchijnfchoon voorkomen te geven.
Die zoo lets drijven, zijn ondertusfehen de erglte vijanden van licht en waarheid. Zij toonen of een Hecht hart
of een bevooroorcleeld verftand te bezitten, en dus nog
werkelijk in de duisternis te wandelen, tetwij1 zij van
verlichting fPreken. Aan de goede zaak zelve brengen zij
groot nadeel toe , dewij1 zij deze bij fommigen verdacht
maken, met woorden en daden tegenwerkende. Die alles
in het regte licht befehouwt , en heldere begrippen van
Goclsdienst,en zedelijkheid heeft, kan in fpotternij en los
gedrag geeri behagen hebben, maar zal zich te meer gedrongen gevoelen, om met gemoedelijken ernst .alles te
behartigen, war met menfchenveredeling en menfchengeluk in eenig verband that.
De daden, die wij beleven , zijn vol van hoogst merkwaardigc verichijnfelen en van ontzettende gebeurtenisfen. Volksverlichting is dringende bchoefte geworden.
De tijdgeest eischt meer licht. Die bier meent te moeten tegenwerken , lent zijne eeuw niet refit, en zal het
zichzclven mede te wijten hebben , wanneer de fteeds vernicuwde ftrijd tusfchen licht en duisternis wee en ellende
over de volken blijft verfpreiden. De drang der omftandigheden heeft aan de algemeene denkwijze eenen fchok
gegeven, waarvan de uitwerkfelen zich zeer verre in bet
toekomende zullen uitftrekken. De gemoederen zijn als
uit eene doffe fluimering gewekt. Velerwegen is onrust,
eene hevige worfteling der begrippen , eene vreesfelijke
fpanning van krachten , bier en daar zelfs openbare itrijd,
die ons telkens met warrne deelneming en angftige vreeze
op de toekomst doet ftaren. Bijaldien men de zoo fterk
fprekende behoefte der eeuwe nog linger blijft miskennen
en regenwerken , zal men over bet zuchtend menschdom
nog vele jammeren helpen uitftorten, en evenwel hetlicht ,
dat begonnen is te fchijnen , niet geheel kunnen verduisteren.
Zoo lang de grootc hoop des yolks nicer werktuigelijk
in dornme onnoozelheid fteeds naar Dude gewoonte voortleef-
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/ed.& , had het algemeen ook minder behoefte aan Licht.
Men wist toen minder van gevaarlijke nieuwigheden en
aanlokielen ten kwade..Er was meer gemoedelijkheid , meer
ernst , mcer gehechtheid aan herkomst en gebruiken. Maar
die tijd is voorbij , en ftrekt ten bewijze, dat de menfchen
in onkunde niet op den duur bevrediging voor hunne behoeften vonden. Men kan dat oude niet weder terugbrengen; men moet het :ook niet willen doen. Den geest van
bet tcgenwoordige tijdperk te kennen en te leiden ten goede, dit vooral is noodig. Verbazende gebeurtenisfen hebben ecnige lichalralen in de duisternis doen verfpreiden.
Het yolk heeft die ftralen opgevangen en zich ten nutte
willen maken, maar is wel eens verbijsterd geworden door
ongewonen glans , of op dwaalwegen gevoerd bij het fchijnfel van bedriegelijk fiikkerlicht. Vandaar waanwijsheid ,
betweterij, twijfelzucht, ligtzinnige fpotternij met Gods7
dienst en goede zeden. Verlichting ten halve, valfche verlichting is allergevaarlijkst. Veel verkieslijker zoude dart
gcheele onkunde , zelfs kinderachtige eenvoudigheid zijn.
Maar die is niet meer. In de veranderde behoefte moet
men op eene andere wijze voorzien. De weelde , de zoo
gevaarlijke v,erfijning , in meerdere of mindere mate tot
flanden doorgedrongen , woi dt door onkunde niet langer geweerd — zal bij halve verlichting en bij valfche verlichting deeds te verderfelijker uitwerkfelen hebben. Zuivere begrippen van pligt en beftemming en menfchenwaarde acht ik beste behoedmiddelen tegen dit reeds te diep
ingeworield kwaad. Verliehting, ware verlichting moet de
menfchen tot een matig en werkzaam en vergenoegd !even terugleiden , en di's ook de onrust der gemoederen
nicer en meer tot bedaren brengen en de zoo vreesfelijke
volkswoelingen doen ophouden.
Verblijden wij ons intusfchen , T.! in ecn land te leven , waar finds lange een helderder Licht voor velen
fchijnt'-- waar men eene rust, eene eensgezindheid , eene
dcelneming , eene vrijheid , eene veiligheid geniet , welke
elders niet in die mate vereenigd gevonden worden. Alle
redden hebben wij , on) met wijze getnatigdheid a valksver.
lich-
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lichting voor te ftaan. Laat ons dit vooral doen met ver-,
(land en voorzigtigheicl l .opdat gecne overdrijving dt zaaI
zelve doe mislukken en miskennen. Alle losheid in beginfclen en zeden tegem te gaan,belangflelling in Godsdienst
,te bevorderen , zuiverder begrippen van pligt en beflem=
fining te verfpreiden , finaak voor het zachte genoegen in
den flillen huisfelijken kring op te wekken—dit zijfteeds
onze zorge. Wij willen dan ook alien ons toeleggen, oin
in crust eri waarheidsliefde , in matigheid en eenvoudig.,
beid , in braafheid en naauwgezetheid, in befehaving en
k; efehe zeden heeds een loffelijk voorbeeld te geven aan
alien, die ons omringen; zoo zullen wij ware verlichting
docn toenemen, en, ieder in onzen kring, werken tot
Nut van 't illgemeen, tot heil van Vorst 'en Vaderland.
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ij komen nu tot bet voornaamfle en gewigtiglie punt ;
namelijk om te bepalen, welke de krachten zijn van het
En2fer water , en voor welke menfehen en in- Welke ziek.:
teri men van hetzelve kan gebruilt maken.
Het .Einfer water, als wij alleen op de beaanddeelen
zien , die ons eene fcheikundige ontleding daarvan oplevcrt , heeft zoo weinig vaste beflanddeelen , dat men zottde zeggen, dat het welonfchadelijk, maar tevens geheel
onwerkzaam zoude zijn. Weinige greinen • loogzout , kalk
, met vaste iucht en warmteflof vereenigd, kunneri
niet \Teel uitwerking op ons ligchaam hebben. 1k heb
reeds meermalcn gezegd, en de groote HUFELAN
geeft dit ook te kennen, dat de werking der minerale wateren geheel niet door ons kan begrcpen worden , en dat
Ivateren, die bijna ciezelfde beflanddee!en hebben, zees
verfehil/cnde krachten hebben in verfchillende ziekten.
Men zoekt, dit uit electrifche en galvanifche werkingen ,
nit" de working der gazfoortcn , nit de naauwe vereenigin:: der beaanddeelca °rider zich en met de warmteaor.
te
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te verkiaren. De Waarhe.id is:. wij zicn het , maar begrijpen het nict. Men kan wel nit de fcheikundige ontleding
jets omtrent de algemecne werkingen en krachten van vo.
ren bepaien; dan, de fijnere wijziging dezcr werking kan
alleen door herhaalde ondervinding geleerd worden.
Wne eigcne ondervinding is niet toereikende, om 13e
fiislend te bepalen , in wdke gevallen dit water al of niet
gebezigd kan worden. Men zal het mij dan wel ten goev,
de houden , dat ik hicr de ervaring van groote en kuns
dige mannen , die eene reeks van jaren dit bad beproefd
hebben , gebruike , en nit derzelver fchriften datgene aan.
vulle , betwelk aan rnijne eigene ondervinding te dezen
opzigte mogt ontbreken.
In het door mij uitgegeven Ovcr2igt der Ce:,-ondheids..
bronnen van Duitschland , van C. w. HUFV.LAND
zal men te v''' rgeefs dit bad opZoeken; dear hij, toen hij
voor het eerst dit in zijn. yournal mededeelde, dit bad
niet zelf bezocht had. In cane bijzondere en nadere nit.
gave van 1820 noernt hij bet „ een voortreffelijk water, bet.
walk nit een'-v-olkanifehen bodem, 'in eerie hemelfche.
landfkreek , warm opwelt, en op verre na nog niet genoeg bekend is en near .deszelfs waarde gefchat wordr.
Met betrekking tot deszelfs uitwendige en chemifche hoe:,
danigheid , count het door zijn loogzout en rijkdom aan
koolzure lucht uito . Offchoon cen rood bezinkfel , evert
els het ,Karlsbad , verwakende , heeft men er geene ijzercleelen in ontdekt. De baste proef, dat het er niet in
gevonden wordt, is deze ; dat het niet nadeelig op zieke
longen werkt , hetwelk bet fijnite herkenningsmiddel is;
beter dan alle chemnhe proeven. Offchoon het over 't
algemeen tot de zachte loogzoutige baden behoort , geeft
deszelfs rijkdom aan koolzuur en cen vlug helatisch gaz ,
(aan de bron zelve) en de bijzonder fijne vermenging., aan
betzelve bijzondere cigenfchappen, waardoor het zich van
andere dergelijke wateren onderfcheidt ; en het Voor bijzondere ziekten heilzaam is , zoodanig dat bet alleen voor
dezelve geinikt is , dear zij geene andere wateren kunnen
verdragen. B. v. het loogzoutig Karlsbad is zeer naitIENCELW. 1823. NO.
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deelig voor longziekten , en bevordert daarvan den fnclleren loop; — het tegendecl heeft bier pints." Dc
Beer HUFELAN9 haft twecderlei foort van uitwerking van dit bad befpeurd:
Voorecrst „ de uitwcrking op zieke- longen. Het is
bekend, dat de meeste minerale wateren voor longziekten
fchadelijk zijn., en dat men daarom aan zulke foort van
zieken de reis met afraden. Juist het tegendeel heeft bier
piaats, en Ems en Selters ftaan bier op zichzelve. Menfchen ; die alien aanleg tot /ongtering , ja zelfs de beginfden van fluipkoorts hebben , worden bier oogenfchijnlijk
hater , ja dikwijis grondig genezen."
Ten twede „ de uitwerking, die het op den uterus en
deszelfs ziekten uitoefent. Het vermeerdert de vruchtbaarheid (empflingligkeit) van dit orgaan. Eene honderdjarige
ondervinding heeft deze kracht zobdanig bewezen, dat
dit bad bij het gemeen het Knabenbad genoemd wordt. In
oude tijden plagt men den damp plaatfelijk aan te brengen,
hetwelk te onregt buiten gebruik geraakt is. Het is niet
alleen nuttig in witten vloed, veriloppingen en aanbeijen
der baarmoeder,, maar .het fchijnt, ook eene bijzondere
kracht te hebben, diet zoo zeer om dit orgaan te ver11,2rken, daar men deze kracht veel flerker vindt in ijzerbouciende baden, maar om te verhoogeii of voort tebrengen (hervorrufing. ) die bijzondere opwekbaarheici der vruchtbaarmakende kracht van den bodom , welke beide tot eene
vruchtbare ontvangenis (empfilngnisf)noodig zijn , en wier
gebrek, ook bij voor bet overige goedc krachten , dikwijIs de vruchtbaarheid verhindert." HUFELAND had
verfcheidene voorbeelden gezien van langdurige onvruchtbaarheid , ja , hetweik nicer zegt , van verongelukte zwangerheid en doode geboorten, waarin de gelukkigfle vruchtbaarheid en voldraging van gczonde kinderen de blijde gevolgen van deszelfs gebruik waren.
De Geheimraad en Lijfarts 0. M. THILENIUS zegt
van dit water , dat het drinken daarvan bet zuur in de
.maag en het darrnkanaal door het alcalisch zout en aarde
breekt en dempt , en vooral in het eerst, door het middcl-
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delzout , 't welk het daarmede vormt , een' verligtenden
buikloop veroorzaakt ; dat dit loogzout buitendien een
krachtig middel 4s , om de taaije, verdikte, verftopping
verwekkende flijm in maag en ingewanden , in de piswegen ; in de vaten der baarnmeder , in het bloed (het mag
zich ook bevinden waar het wil) op to losfen , en gefchikt
te waken, om door den ftoelgang , het water, de vaten
der lijfmoeder en zweet outlast te worden. Het lost de
verdikte gal op , verbindt zich met de vette deelen maakt
die als tot cone zeep , en aldus gefchikt, om, met het
water vermengd , ontlast te worden. Het veroorzaakt dikwijls eene critifche koorts , die de oude verftoppingen oplost. Het alcalisch zout, met fijne elastifche en vlugge
mineraalzuren als bezwangerde lucht , prikkelt de vaten
en zenuwen, zet die tot grootere werkzaamheid aan, en
bevordert op verfchillende wijzen den vrijen omloop des
bloods en, alle afzonderingen. De daarmede verbondene
natuurlijke warmte geeft aan dit water het' wezenlijk voordeel , dat . het de verftijfde fpiervezelen en de krampachtig
geflotene vaten week maakt, verflapt , opent, en tot het
opnemen -van hare beftanddeelen in 'bat ftelt. Zij voert
de flijm door de urine weg , 't welk men uit het troebei
water en bezinkfel zien kan. Tiitwendig als bad gebruiltt ,
reinigt het voortreffelijk de huid, maakt dezelve zacht en
glad , opent de zweetgaten , bevordert de uitwafeming,
reinigt de verftopte huidklieren van . flijm , en bevordert de
oplosfing der iinwendige verftoppingen.
Ben door de natuur zoodanig zamengefteld middel , hetwelk zoo zacht werkt , te gclijk week maakt, opent,
oplost , . verdunt , doorfpoelt , en tevens cone grootere
werkzaamhcid in de fpiervezelen, zenuwen en vaten verbreidt , kan niet anders dan groote krachten uitoefenen.
En dit doet het in langdurige verkoudheid , daaruit voortfpruitende hoofdpijn , flijmhoest , aamborftigheic, verftoppingen der longen en daardoor gedreigde tering , in allerlei maagkwalen , znur , braking , maagkramp , die uit zure
flijm voortkomen , in verftoppingen der lever en milt , in
alle kiekten die nit verftoppingen der onderbuiksvaten
E2
voort-
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voortkomen , als eutryulfic-n, drcigende beroerte enz. , geelzucht, kolften , verflopte aanbeijen,
maa.ndflonden , wite .vlocd, flijmgraveel, fteentjes in de
nieren, rheumatismea, jicht , Itijfheid der ledematen ,
Engelfche ziekte , verfchillende langdurige uitflagen , oogziekten enz. Het Emfer water (zegt hij vender) maakt
fierile vrouwen vruclubaar ; de Bh:renquelle behoudt daarin nog altijd derzelver ouden roem. Men kan zeker deze
kracht niet loochenen, waar ophooping van flijin , ver(topping, en to groote droogte der baarmoeder,, de grootfie hinderpalen zijn.
OfIchoon bet Emfer water gcene ware verfterkende
kracht 'weft, en daarom nadeelig moet zijn , wanncer er
alleen zwakheid plaats beefy , leert toch de ondervinding ,
dat bet uitflekende werkingen uitoefcnt in die gevallen ,
Avaarin eene floffelijke oorzaak, verftoppingen en fcherptende oorzaak zijn van hypochandrie, hysterie, enz.. en
dat zij in alle die gevallen eerst de oorzaak wegnemen ,
en den grond leggen tot het gebruik van verflerkende
middelen. In verbinding met de door EL a m P. F aangcradene visceraal-klisteren , doen in Emfer water geweckte
kruiden wonderers (*). Hctgeen ik tot dusverre uit den
mond van den ouden THILENIUS gezegd komt
von:omen overeen met hetgeen zijn zoon in bet boven
aangebaaide werkje daarvan getuigt, en ook met zijne
ondervinding bevestigt.
\Vat nu de mcer bijzonderc ziekten betreft , waarin het
Ernie,- water met vrucht kan gcbezigd worden, merle ik
bet volgende op :
I. Het is een uitnemend middel in die ongemakken der
maag , in welke kramp , ‘vincien, zuur en flijm , chrotiifche indigestie, braking , buikpijnen en oprispin gen voortbrengen , daar bet eene regelmatige fpijsvertering en ontlasting bevordert. Ik heb daarvan meer dan ern voorbeeld
gezien: menfchen, die gebeel pen voedfel meer konden verdragen , geweldig van zuur en winden geplaagd
were
(*) Med. et Chit. Bc;rcrk. S. Soo..
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werden, en door gebrek aan voeding ten uiterfle verzwakt en vermagerd waren , heb ik daardoor -alleen zien
herltellen; het was echter in deze gevallen noodig, n3.
het wegnemen der materiele oorzaak , het Schwalbacher
flaalwater te laten gebruiken.
II. Bijzonder fchijnt dit water te werken op de ophooping van 'Rai in de horst, en de oplosfing cn ontlasting
daarvan te bcvorderen. Het fchijnt dus een' bijzonderen
invlocd te hebben op de llijmvliezen en klieren , en is
daarom zeer gefchikt your oude lieden , die eerie flijmaamborfligheid en hardnekkigen flijmhoest hebbcn. Het is
ongeloofelijk , welk eerie hocveelheid dit water uit
de Borst en luchtpijp losmaakt , en met welk eene duurzame verligting. Ik heb verfcheidene oude Asthmatici te
Ems gezien, die zich des zomers een'gernimen tijd te
Ems baadden en het water dronken, en zich altijd daarna
zeer verligt gevoelden Het Emfer en Setter water zijn
de anige, die in teringachtige ziekten verdragen worden — dit wordt Hier alleen van alle Bronfirtfen ,, maar
zelfs ook van oude Artfen algemeen (ten minfte van het
Setter water) erkend. Het is zeer zeker heilzaam in die
foort van tering, die nit zwakheid der filjmklieren van de
long en luclitbuis veroorzaakt worth , die na langdurige
ziekten, na de mazelen, enz. en bij bejaarde lieden wordt
waargenomen. De jonge THILEN1US prijst het aan in
vele foorten van tering en bloedfpuwing, in welk laatfte
geval ik evenwel daaroctrent huiverig zoude zijn. De
oude THILENIUS verhaalt echter een geval , waarin
dcze ziekte reeds vorderingen gemaakt had, dan waarin
de oorzaak vooral in it,fariten der ingewanden beflond.
Naar het mij voorkwam, waren echter de Brondrtien te
Ems - er niet zeer your om in reeds gevormde tering de
Baden te laten gebruiken , daar zij oordeelden, dat zij de
febris bectica bevorderden.
III. Door deszelfs zeer zacht en echter zeer vermogend
oplosfende kracht is het zeer nutlig in geelz-6cht zon
wel door 'het oplosfen van verharde gal en gallleentjes,
As door het wegnemen der kramp in de leverbuizen, die
dikE3

BERIGTEN

dikwijls daarmede gepaard gaat. Voorts is bet van veer
nut in de hypochaizdrie, wanneer die uit verfloppingen in
de onderbuiksingewanden voortkomt.
IV. In bet bijzonder is dit water gefchikt in de ziekten
der blaas en piswegen, in flijmgraveel , zand en fteengruis, welke daardoor opgelost en ontlast worden.
V. In vele gevallen van jicht en rheumatismus doen de.
baden, en vooral de douches van Emfer water, veel nut,
vooral wanneer de ziekte met zwakhcid van zenuwen en
-groote aandoenlijkbeid gepaard is.
VI. Alle aanleg tot aanbeijen, en de onregelmatige
vloeijing derzelve , die altijd met verfloppingen in de eaten des onderbuiks gepaard gaan , worden hierdoor dikwijls , met alle derzelver toevallen , grondig genezen.
VII. Meer bijzonder fchijnt dit water te werken op de
ziekten van den uterus , de opftopping der menfes , witten
vloed, enz. en bijzonder, zoo als wij gezien hebben,
om de oorzaken der onvruchtbaarheid weg te nemen.
VIII. Voorts is bet zeer nuttig in fchrofels en klierzlekten ; bet lost fomtijds hardnekkige verhardingen op ,
en neemt de contracturen en ftijfheid der ledematen weg.
IX. Eindelijk zijn deze. wateren en baden heilzaam in
het genezen van verouderde ehronifehe uitflagen , vooral
herpes, die ook gemeenlijk nit verflijming en verftoppingen der ingewanden voortfpruiten. THILENIus roemt
het ook zeer bij kinderen , vooral in de Engelfche ziekte.
Men moat intusfchen niet , dat bet Emfer bad
allLn can onfeilbaar middel in alle deze ziekten is ; — ik
hen integendeel overtuigd , dat men dit vertrouwen te
ver uititrekt, en niet genoegzaam dit water door gefchikte geneesmiddelen onderfteunt en de werking daarvan
wijzigt; en dit words ook te regt door THILENIUS
aangemerkt. Hoe dit ook zij, ik ben verzekerd, dat het
een alleruitnemendst middel is voor vele mijner landgenooten , die een zittend leven leiden , en zich daardoor
verfioppingen des onderbuiks , hypochondrie, aanbeijen
enz. verworven hebben. Offchoon in vele gevallen dit
bad alleen genoegzaam is om daze ziekten te genezen, zal
het
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bet echter ook , vooral wanneer cr zwakbeid van bet gefief en dcr ingewanden made gepaard gaat, zeer noodig,
zijn , om tevens of daarna Schwalbacher of Pyrmontswater te drinkcn, of zich naar deze plaatfen of Driburg
voor eenigcn tijd te begeven , hetwelk clan ook door den
Bronarts bepaald worth.
Het Eviler water bchoort tot de milde en zacht warkende wateren; en bet is hierom ook niet altijd voldoen-de , om langdurige en hardnekkigc rhemmutieke ziekten
verfloppingen enz. te genezen ; bet kan bier dikwijls tot
eene voorbcreidingscuur zeer nuttig zijn , oin met des te
nicer vrucht naderhand de flerkere oplosfende wateren van
inesbadea enz. te ,gebruiken.
Eindelijk moet ik bier opmerken , dat er ook vele gevallen ziin , waarin het water van Ems niet alleen niet
kan helpen maar zelfs fcbadelijk is , wanneer de zickten
alleen nit torpide zwakheid voor4ruiten. In koortszickten , ontakingen , en vooral in borstziekten , met
verettering en uitterende koorts verzeld , kan het bad en
het drinken van bet water de ziekte zeer verergeren en
den dood verhaasten.
Wanneer men bet bad gebruikt beeft moet men zich
niet aanflonds langs den kortflen weg weder Imiswaarts
begeven , of zich weder can bet werk zetten , om met
dubbeie vlijt den verloren' tiid weder in te halen. Men
doet beter, dat men ,-zonder zich te veel te vermoeijen ,
zijne reds verder fangs den Rhin voortzette, en door matige beweging des ligchaains en aangcname verthooijing
van den geest zich opbeure en verflerke. Men zal eersv
dan beterichap gewaar worden. Te huffs gekomen , zal
bet meestal nuttig zijn , de cuur nog eenige weken voort
te zetten, en 's morgens nog can pair glazen Emfer wa.
ter, onder behoorlijke beweging. te drinken. Dikwijls
zaI cerst dan de regte fcheiding der zickte, door zweet,
vermeerderde buiksontlasting , of can' ligten huiduitflag,
volgen.
Men moet zich niet verbeelden, dat bet genoeg is,
water te drinken en te baden , en voor het ovcrigc allcs
te
E4
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te cioen , wat men mogt goedvinden. Even als met an•
dere geneesmiddelen , komt bet er zeer op aan, dat men,
hetgeen men met de eene hand ophouwt , niet wederom
rites de andere hand afbreke; dat men zich niet in alle
buitenfporigheden toegeve , en zich voor niets in acht
neme. Het is integendeel altijd raadzaam , dat men otntrent zijnen leefregel met den Bron4ts , wien men zijn
vertrouwen fchenkt, raadplegc. Over het algemeen dient
men op het volgende te letten :
Men neemt , ten minfte een half our na bet drinken
van het laatfle glas water , voor zijn ontbijt , koffij , chocolacie , of een' drank , met gedroogde rijst , in melk
gekookt, bereid , die men content noemt. Thee wordt
dom. alle Bronartfen overal zeer nadeelig gehouden , 'r u IL ENIUS zegt om hare zweetdrijvende eigenfchap. Ik
zie echter daarvoor geene reden, dan dat men aan dezen
verkwikkenden drank daar niet gewoon is. Om niet tegen het algemeen gevoelen te zondigen, heb ik ook koffij
gedronken , hoewel mij die Reeds bezwaarde. Het is
eveneens gelegen met brood en boter , 't welk men ook
verbiedt; men wil, dat men het droog brood alleen in de
koffij weke; men kan zich filer ook mode vergenoegen,
daar bet brood bier zeer fijn en voortreffelijk is.
Ik heb mij altijd verwonderd, dat, zoo wel bier als op
andere badplaatfen, de rafel meer voor de gezonden dan
voor de zieken was ingerigt, en dat men bier overal ook
verbodene fpijzen aantrof. Men behoorde zich meer naar
de badgasten dan naar de gezonden te fchikken. Men verhie-4 bier, over het algemeen , alle vette meelfpijzen, gebakken , vette raga/Its en fcherpe faufen , pasteijen , ham ,
worst, koeken , alle zuren , falade, vruchten, vette visfchen , zalm , aal enz. Het valt bier zeer hard , de fchoonile en volmaakt rijpe vruchten van allerhande foort , als
kerfen , aard.bezien , rneloenen , abrikozen , aa/besfen , frambozen enz. voor zich te zien en niet te molten eten.
Men oordeelt, dat het zuur dezer vruchten de uitwerking
van het water wegneemt. Men wil echter gefloofdevruchten (alsof die gee]] zuor inhaddien) daarvan nitzonderen.
TI•
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THILENIns Wilde aan fomniigen kcrfen , frambozen ,
kruisbezien, pruimen en peren, maar geene aalbezien
toeflaan. VOGLER verbiedt de vruchten Diet zoo, zeer
om het zuur, als omdat men in den heeten badtijd daardoor de ,maag te veel verkoelt, en , in te groote hoeveelheld genomen , indigestie veroorzaakr. Hoe het daar ook
mede zij, ik heb eene enkele keer beprocfd na den gten
vruchten zeer matig te eten , maar mij altijd verbeeld,
dat ik dezelve niet konde verdragen , en ze mij opzetting
van winden •veroorzaakten. Alle zware en ileac wijnen
worden bier verboden; men zondert evenwel een' ligten
Rijn- of Moezelwijn uit: ik voor mij geloof echter nict,
dat een matig glas goede Rijn- of Franfehe wijn fehadelijk
zoude kiumen zijn. De oude THILENIUS is van een
ander gevoelen. „Eer ik Ems verlate ," zegt hij , „moet
ik nog jets, zoo ik meene met rent laken. Men vindt
daar tegenwoordig, geen' anueren dan Rijn- en Moezelwijn.Deze wijnen, die over het algemeen met te we/
zuur beladerf zijn komen met'bet loogzoutig water niet
overeen. Zij veranderen baarblijkelijk het water te zeer;
en overal, waar de ziekte nit zuur ontilaar, zal men door
zure wijnen zeker zijn oogmcrk verijdelen." Hij zegt ver.
der , „ dat, offchoon des middags het water reeds vcrteerd is , de werking van het loogzout overblijft, die
door het zuur weder wordt- tegengewerkt. De Franfche,
Elzasfer, Tokay, Madera, Canariefec , Portwijn moot
men bier in de rneeste gevallen verkiezen. Wanneer alles
in de maag zuur wordt , moet men alle wijn vcrbannen
en Engelsch bier drinken."
Na den middag wordt gewocnlijk koffij zonder meIkgedronken; terwij1 bet best is zich van avondeten te ontliouden , of alleen een /Ink brood met vleesch en een
glas wijn te gebruiken.
Wat de bcweging betreft , bet fpreckt van zelf, dat
men zoo veel mogelijk be y/ging neme , en zich door wandelen en rijden niet alleen den tijd
te kortcn ,
maar ook bet water vertere. Men moat
moatzich Merin toch
voor al tc groote vermoeijing wad= ; en , daar men bier
E5
aan
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aan een' fnellen aroom tusfchen enge bergketens verkeert,
zal men den trap van warmte zeer veranderlijk vinden,
en hierom zorge men 's morgens niet te vroeg en 's avonds
niet te laat te wandelen.
Men behoort zich om deze reden ook warm te klee•
den; en ,daar het water de huid opent en gevoelig maakt,
is het raadzaam, bier altijd wollen koufen en een flanellen hemd op het bloote lijf te dragon. Vrouwen behboren
vooral te zorgen zich niet te dun tekleeclen, en ,'s avonds
nitgaande „ zich wel te dekken. Even als bij alle andere
baden, heeft men bier ook fpeeltafels ingerigt ,. die echter bij- mijn' tijd niet zeer drok bezocht werden , en dus
aan de zieken ook gcen nadeel deden.
Voor de genen, die van de toonkunst houden , ontbreekt het ook niet aan muzikanten , die zoo wel op de
wandeling als aan de tafels, de badgasten zoeken te vervrolijken.
Ik zal bier, ten flotte , nog bijvoegen eenige aanmerkingen, welke voor de genen, die dit bad willen bezoeken , van nut zullen kunnen zijn.
Dewijl dit bad zeer ilerk bezocht wordt, is het vooral
noodig, dat men bij tijds , eer men derwaarts ga, cene of
meer kamers beftelle , en den juisten tijd bepale, wanneer
men derwaarts wil gaan. Het best is , dit te bepalen op
bet midden van Mei of bet begin van Junij; vroeger is
bet te Ems te loud, later is het daar te beet. Naar miin
oordeel is het gemakkelijkile, om in bet Curhaus zelvc
katners te nemen, dewij1 men dan , na bet gebruik van
het bad, niet behoeft in de opene lucht te gaan. De prijs
der kamers is daar van f 1-10 tot 14 gl. per week ; men
kan er goede hebben voor 6 of 7 gl. 's weeks; men betaalt dan ook niet voor de baden. Men kan voorts in het
Steinernhaus , in het Darmpaciter Hof tot Nr;or 3 g/.
daags , in bet Buis van THILENIUS en bij verfcheidene particulieren gerchikte kamers hebben ; dan fomtnige
zijn verre van de baden , en men loopt dus gevaar koude
tc vatten.
Er zijn bier verfcheidene openbare tafels ; eerie voortref-
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treffelijke in de groote zaal van het Curka//s voor i gt.
en at krcutzer (t—t t) een halve kroondaalder ,bij
E rtnAuss voor t gl. , als ook in het Dar/ grater
Hof; men heeft ook mindere tafels van 15 tot to ft.; ook
Lan men het eten op zijne kamer laten brengen; 's avonds
kan men mede in voornoemde huizen alles bekomen.
Natuurlijk zoekt men in den bachijd uitfpanning , en
hiervoor is de omtrek van Ems zeer wel berekend. Langs
de rivier de Lahn loopt eene zeer feboone chansfee
wren tang door het plaatsje Diifenan naar .Nasfau, hetwelk uitnemend fraaije gczigten oplevert. Tegen dit plaatsje
ligt bet oude Stein , eene ru'ine van bet oude flarnhuis
van Nasfau, daar men langs terrasCen gemakitelijk naar
toe ,I.;a.ndelt en de fchoonfte uitzigten heefr. Verder de
Lahn op gaat men naar GeiThau , Sellers, _Packing= en Dietz — aan de andere zijde van Ems kan men
de zilvermiin en de ijzermijn bczoekcn —met eerie fehnit
de Lahn over Lahnllein tot den kiln alzakken. Men kan
bier voorts de hoogftebergen op ezels bekiimmen , die,
daarop afgerigt, vooral voor vrouwen zeer gelchikt
Ook ontbreekt bet bier niet aan concerten , bals , enz.
voor de genen , welke dezelvc beminnen.
Hetgeen van alle baden waar is , geldt ook van dit bad,
dat bet van ons afgelegen , en de reis derwaarts cenigzirs
kostbaar is. Die vermogend is , doet best , cen gemakkelijk rijtuig en postpaarclen te nemen; maar men doe
deze reis niet te haastig, en bczigtige cerst de uitmuntend fchoon gelegene - oorden : de vet wisfeling van
voorwerpen, de zachtere lucht en beweging zijn de beste
voorbereidingen your de cuur. Men overlale zich niet
met goederen ,neme geenc nienwe klecderen en geflotene
brieven of aan accijns onderhevige goederen mede , om
alle onaangename ontmoetingen met de tolbedienden te
vennijden
Men kan de reis longs verfcbillende wegen doen; nit
de Provincie Groningen over Bentham en 111thiller door
bet Bet-glebe naar uit Overijsfel en Gelderland langs Zutphen, Emmerik en Trczd, of over AT.-/-
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tnegen, Kleef,,Goch, Crefeld, Nilisf en Keillen, of over
-Tanta; , Bon, ilndernach, Coblenz , Ehrenbreitflein ,
Naar Ems. Van plaats tot plaats kan men afgehuurde rijtuigen nemen , of met diligence: tot Coblenz , of ook te
water van Kenlen tot Coblenz toe met geringe kosten varen. De terugreis is echter altijd verkieslijker met een
jagt of fchuit den Rijn of te doen.

TRETTEND VERHAAL VAN DE LAATSTVOORGAANDE UITBAR STING
VAN DEN

VESUVIUS, IN HET BEGIN DES VERSTREKEN ' JAARS
DOOR EEN ' OOGGETTJIGE.

Na eene rust van verfcheideiie rnaanden, )flechts nu en dan
door bet uitwerpen van rook uit den grooten krater afgebro.
ken, kondigde eindelijk , op den 17 en 18 Februarij des jaars
1822 , bet opftijgen van groote wolken eens zwarten rooks,
van een onderaardsch gedruisch vergezeld , eene op bander'
zijnde nienwe uitbarfting van den Pefuvitts ann. Deze aankondigingen, hoezeer dan ook op zichzelve fchrikbarend,
waren evenwel van dien kant gewenscht , in zoo verre de
ondervinding den Napolitanen reeds tang geleerd had, dat
eene langdurige rust van den vuurberg gevaarlijke aardbevingen MOM doen vreezen, en de overvloed van water in de
nabijheid des bergs ilechts eene matige uitbariling deed vermoeden, daar anders gemeenlijk ache of den dagen v66r dezelve rceds alle bronnen in den omtrek uitgedroogd zijn. Het
onderaardsch gedruisch werd echter van dag tot dag iterker;
de uitharfting volgde , werd fteeds heftiger , en fcbeen op
den 24 Februarij hare groottle hoogce bereikt te hebben.
1k had het befluit genomen, om dien ze/fden nacht den
berg te beklimmen, ten einde 'het verfchrikkelijk fchoone
fchouwfpel van nabij en zoo naauwkeurig Bade te
Itaan. Ik verliet dus des avonds ten vier ure Napa:, in het
gezelfchap van eenen enkelen vrienci.
Men rijdt, gedurig in bet gezigt van den berg , tangs de
trust der lifidd,elland.4,4e zee aanhoudend tusfcben geurige
t ninen en prachtige landbuizen been, tot aan Portici, hetwek voor een gedeelte op de puinhoopen van het nude, in
bet jaar 79 bcdolven , Herenlataaa gebouwd is , en thans
eene Cah oon voortlad van Nape's uitniaakt. Tusfchen Por-
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foci en den- voet des bergs lig Retina, waar wij omftreeks
vijf ure aankwamen.
Wij hadden den gewonen gids, s A L vAT o It E., die voor.
zeker aan alle reizigers, Welke dezen berg bezoeken, zal bekend zijn, reeds vooruitgezonden. Onze overige leidslieden
waren eigenlijk flechts Iastdragers , zonder dat zij eenigzins
met den weg belrend waren. Wij zetteden ons niettemin welgemoed op een paar muilezels, die waarfchijnlijk gedurende
dien dag clezeifde reis reeds meermalen gedaan hadden , en
beflegen dus den berg.
De zoo was reeds onder, en een nacht, bekoorlijk door
het fchoonfle ftergellonker, begon zich te vertoonen. De
nieuwe maan flond hoop in bet wester , en verfpreidde een
zacht licht over de heerlijke golf van Napels, welker verzilverde barer eene menigte van kleine fchepen en vaartuigen
al fchommelend droegen, en bet vurige beeld van den vo!.
kaan al bevende terugkaatilen. Meer dan honderd loravanen trokken , met fakkels voorzien, langs her anders zoo
eenzame bergpad op en af, en verlevendi,12n hetzelve daardoor zeer.. Reeds in de verte ripen de gidfen elkander toe ,
en de reizigers wenschten eik .mder in a!lerIei ta;en veel geInks op reis. Twee Engelfchcn en twee Duitfchcrs hadden
zich op weg bij ons gevoegd , en aldus bereikten wij gemeenfchappelijk de hermitage.
De menigte van menfchen, in dit erg verblijf opeengepakt, was verbazend: I-1.2eren en knochts, menfchen en milezels, alles was bier verward ondereen gemengd. leder meerde aanfpraak te hebben op een rustplaatsje , en velen bunncr
veroorloofden zich zelfs , den goedhartigen kluizenaar, die.
buitendien reeds alles , wat hij had , ten beste had gegeven,
hetzelve af te dwingen. Bet grootfte deel der reizigers beflorid uit Daitichers en Engelfchen; ook waren er veld Fran.
'Chen onder, maar zeer weinige Italianen.
De nabijheid van bet fchouwtooneel van groote gebeurtenisfen, maar nog meer het aanfchouwen dier gebeurtenisfen
zelve, fchijnt iedere kleingeestige zucht tot tweedragt, onvriendelijkbeid , volkshaat en perfoonlijke wraak uit te doo.
veil, en alien reiken elkander alsdan de hand toe. De gemeenzaamheid van betzelfde lot fchijnt alle verfchil van denkwijze weg te nemen; en menfchen , die voormaals aan den
leiband van politieke vijandichap opgevoed zijn, flaan data
arm iu arm het groote fchpuwfpel aan te anon, en roepen
ge-
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gemeenfchappelijk al bet groote, wat zij zagen, weder in
hun geheugen terug. Deze waarneming bevestigde zich thans
op nieuw in de woning des kluizenaars. Al het onderfcheid
van hand en denkwijze was verdwenen, en fchier alle aanwezigen fchenen flechts tot een yolk, ja tot den huisgezin te
behooren.
Eenigen nit het gezelfchap hadden dies zelfden dag den
krater reeds bezocht , en hunne verhalen prikkelden al te
zee.r de weetgierigheid, dan dat wij , in weerwil der waarfchuwingen, die ons van verichillende kanten gedaan werden , zouden hebben kunnen nalaten het uiterfte in dezen te
beproeven.
Na eenige ververfchingen genomen te hebben , begaven wij
ons , ten half negen ure , met verfcheidene leidslieden en
fakkels, weder op weg. De geheele boventle kegel van den
berg was nu met eenen roodgloeijenden ftroom bedeltt , die
langzaam over de oude lava heen naar het dal nedervloeide,
en Re fina bedreigde. Werwaarts zich ook het oog mogt wenden , overal ontmoette hetzelve verwoesting -en fchrik. Hoe
hooger wij flegen , hoe heviger de wind woedde , en hoe
geweldiger de flagen van den losbarftenden vuurmond waren.
Ginds en herwaarts zag men, op uitftekende rotspunten der
oude lava , in vuurglans , enkele groepen van reizigers , die
or nog in het aanfchouwen van dit ontzettend natnurver
fchijnfel verdiept waren, of zich reeds 'weder op den terugweg bevonden, dewijl zij het onmogelijk achtten verder
door te dringen.
Eindelljk kwamen wij ter plaatfe , waar de berg in den
verleden jare een' nieuwen krater gevormd heeft , en waarin
een Franschman , , hetzij dan opzettelijk, hetzij ongeluk ,
den afgrijfelijkfte n dood vond. Vanhier moesten wij , ter
hoogte van bijna tluizend voeten, over asch en lavabrokken,
tegen eene fteile klip opklauteren. De gloeijende lavaitroomen vloeiden reeds eenige bonderd voeten beneden onze
flandplants been. De grond dreunde van de inwendige donderflagen. De uitgeworpene fteenen fchoten pijifnel fangs de
fteile helliug naar beneden, en de oostewind freed met de
vlammen om d n voorrang. Tot hiertoe hadden alle onze
gidfen en leidslieden ons vergezeld. Doch de fchroomvalligheid der laatflen ; de hevigheid van den form , die niet gecloogde , dat op deze hoogte eene enkele fakkel bleef branden ; het hun onbekende van dat, gedeelte des bergs , op betweik
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weik wij ons thans bevonden, en de van tijd tot tijd naar
ons toe geflingerde gloeijende fleenen, maakteil hen eludelijk geheel verfaagd. De eene na den andereu bleef terug,,
Toen nu onze beide iaatfte gidfen niet verder durfden gaan,
en ons met tranen In de oogen op de rotsbrokken wezen ,
die de lavaftroom losfcheurde, en die, als eene lawine van
vuur,, met ontzettende fnelheid in de bijna loodregte diepte
nederftortcen , — toen ontzonk ook onfen laatften medgezel,
lien wij uit Napels hadden medegenomen , de moed.. Hij
riep ons het vaarwel toe, verwijderde zich , en beloofde ,
ons bij den zoo even genoemden krater te zullen wachten.
Thans drong ik geheel alleen, zonder girls of vriend, in
het tastbaar duister van den nachr, en eeniglijk van mijnen
krachtigen bergftok onderfteund, zoo fchielijk en behoedzaam
als de omftandigheden toelieten, oostwaarts op; dewiji de
gewone weg, Tangs het noordwesten van den berg, van wege
den vuurregen , niet bruikbaar was. Nu ter helfce van den
kegel doorgedrongen , en half moedeloos uitziende naar de
vlammen, die nog op eenen aftland van verfcheidene
Ord voe:en boven mijn hoofd ruischten, onrdekce ik twee
menfchen, die desgelijks ondernamen den krater te beklirnmen. Dit gaf mij nieuwen moed. Ik haastte mij lien te bereiken , doch verloor hen weldra weder uit het gezigr. Ik
verhief dus mijne ftem , en hoorde mijn geroep van boven of
beantwoord. Het afrollen van fleenen en nsch kondigde mij
het afkomen van eenen mensch aan. .Hij maakte zich ook
weldra aan mij als, cen Fran,scivilan bekend', en waarfchuwde
mij voor den nicuwen lavaftroom , die zich , naar zijne meening, weldra vormen moest, en die mij den weg zou kunnen affnijden.
\Vat zou ik doen? Ik was het gevaar voor meer dan de
helft te boven gekomen, en had verreweg het mocijelijkfle
achter den rug. 1k kon dus thans onmogelijk ter halverwege
terugkeeren. Op eenige nadere berigten, die hij mij, op
eene den Franfchen zoo. eigene beleefde wijze, mededeelde,
vervolgde lit dan mijne reis.
Na verloop van een half uur hefloot ik uit het vaster
worden van den grond , en nit het meerder daveren van denzelven, dat ik niet ver meer van den top des bergs kon zijn.
Eindelijk werd het al Iichter en lichte.r; de grond werd ge<Twig heeter,, en de lucht Heeds warmer. Nog weinige fareden, en ik zag in den gloeUenden vuurpoel , in den afgrond ,
Elie
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die verwoescing braakte ! Hoog naar den hemel vlogen de gloei.,
jende fteenen, en vielen , duizenderlei kronkelingen, als
gloeijende flangen , weder in den grooten, bruifenden ketel
seder, om op nieuw in allerlei rigcingen uitgeworpen te
worden. Wit gloeijend vloeide - de taaije lava uit den vuurpoel, en ;fchoof , met zwarte flakken vermengd , door eene
aan den krater uicgeholde kom, wel langzaam, maar onwe&ftaanbaar en onophoudelijk voort.
Geene pen is in flaat , dat magteloos verzinken in bet diepite gevoel te befchrijven , hetwelk nu , bij afwisfeling, in de
uiterften van ontzecting en bewondering , van moed en verfaagdheid overging. - Voor mij de alles overweldigende woede van het ontftoken geduchte element, en tot mijn' voetfteun den flechts drie voet breeden rand, wiens binnenwand
de zijde van de vreesfelijke kom des kraters uitmaaltte , terwijI de buitenz:;de in den eindeloozen afgrond van den nadir-.
nederdaalde. Op anderhalf duizend voeten onder mij het bed
van den gloeijendeo lavaftroom , die de lucht met zijnen
rook verduisterde. Er was geen levend wezen in mijne nabijheid, en ook geen ander geluid ce vernemen, dan het krakend bulderen van den openbarflenden krater, of het fisfen
der vurige flangen , die elkander in de lucht doorkruisten,
of het geklater der fchuddende donderflagen, die onder mijne
voeten zich in het binnenite van den berg deden hooren.
Een fprakeloos flaren op cl:c toonbeeld van ontzetting en afgrijzen was het d,?nige, wat mijn overmeesterd gemoed vet-.
mogt , hetwelk te vergeefs poogde zich tegen de hevigheid
van zulk eenen indruk te wapenen.. under mijne voeten
waggelde de grond ; random mij gloeide de lucht, rookie de
nude , brulde zonder ophouden de donder, kraak ten de losbrekende, alles verwoestende vlammen. Flet vermoeijend
klimmen en het heftig • fchudden van den berg hadden mijne
krachten zoo zeer uitgeput , dat mijne kniedn begonnen te
wankelen,en ik half bewusteloos aan den rand van den krater
nederzonk.
Dank zij der algoede Voorzienigheid Toen ik , na yen.
loop van omtrent vijf minuten , mij een weinig herfteld had,
ontdekte ik met afgrtizen, dat de' lava, nabij de plants
waar ik lag, dezen rand dreigde te doorboren. Naauwelijks
had ik denzelven verlaten, of hij bezweek, en werd in den
vuurftroom weggefleept ! Eenige minuten vroeger, en ik
ware, zonder eenige hoop van redding , verloren geweest.
Lk,
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Ik bereikte ten laatite gelultkig tie westelijkfte kruin des bergs,
en flood nu met den mond des kraters op eene gelijke hoogte.
Hier kon ik de losbarilingen des volkaans met meer veiligheids waarnemen. Het was middernacht , en joist het tijciflip
tier hevigfle uitwerping. Ik ontdekte nu zeer duidelijk , dat
er zich, ten noorden van den ouden krater, eene nieuwe
opening gevormd , en deze met de vorige zich tot dine enkele vereenigd had; en ik had gelegenheid van op te merken, ni t de verfchillende rigtingen van den bij elke uitwerping te voorfchijn komenden vuurftraal , die verfcheidene
honderd voeten hoog was , dat de krater bij iedere nieuwe
losbarfling zoo wel in diepte ais ornvang toeneemt , en dat
de inwendige kegelvormige wand zich, door het flollen van
de bij het afnemen der uitbarfling terugvloeijende lava, tot
op eene kieine opening Mr. En hierdoor werd ik bevestigd
in mijne gcdachte , dat deze berg, te midden der fchoonite
vlakten zich verheffende (") , niets anders is dan eene groote
uitgebrande flak , door duizendjarige opeenhooping van verkoelende lava geboren , wier onderaardfche kanalen met die
van den Etna in verband flaan, en die te zamen als 't ware
de riolen zijn , door welke de volkanifche ftoffen onzes aard.
bols uitvloeijen. Dit vermoeden verkrijgt daardoor nog eene
meerdere mate van waarfchijnlijkheid , dat de Solfatara , die
achttien mijlen van den Vefuvius verwijderd is , nogtans op
tint tijdflip ook zeer flerk rookte , en door zijne lichtende
dampen over den geheelen omtrek een fchemerlicht verfpreid
de, hetwelk ik van den refuvius of duidelijk kon onderfcheiden. Ook de Stromboli , een volkaan op eene der Eolifehe
eilanden, wierp ten zelfden tijde lava nit, en zelfs de Etna
was in eene meerdere beweging.
Men heeft verder opgemerkt, dat zelfs tie Eyafi'alla Joekel
(Onelds Joke!) op LIsland , ten zuidwesten van den Hekla
gelegen , na eene rust van verfcheidene eeuwen , kort vii6r
de uitbarfling van den Vefuvius weder begonnen is vuur te
fpuwen , en dat hij terfloud weder heeft opgehouden, toen
de laatfte in werking kwam.
Nadat ik dezen verwoestenden kampflrijd een' tijdlang had
aanichouwd , wilde ik de terugreize weder aannemen ; maar
tie voorzegging van den Franschman was intusfchen vervuld:
een
(1 ) Immers, volgens D 10 D o A U S rim
rchoone Camp! Phlegraei
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een nieuwe lavaftroom , in zeven takken verdeeld, had eene
zeer groote uirgeftrektheid gronds ingenomen , en zijuen loop
naar lien weg genomen , tangs welken ik moest terugkeeren.
Niemand had het, na mij , meer gewaagd, den krater te beklimmen. De eene fakkel na de andere , die ilt een uur geleden nog aan den voet des kegels gezien had, was verdwenen. Mijne oogen waren daarenboven door het your verblind , en de onophoudelijk zich losfcheurende fleenklompen,
dikwerf 6 tot 8 vierkante voeten groot , die als een
nit eenen boog werden weggeflingerd , waren voor mij nog
gevaarlijiter,, dan de gloeijende fleenregen zeif. 1k moest
mij dikwerf aan uitftekende lavabrokken vasthouden , wilde
ik niet geheel 'in de asch verzinken. Deze braken dan eensklaps af, en dreigden mij mede in den afgrond ter neder te
florten. De Reeds aangroeijende lavaftroom had nu den weg
geheel afgefneden. 1k fpoedde mij dos mar de noordoostzij.
de des kegels op de lavaklippen , ten einde de flreek te bereiken , werwaarts mijn vriend waarfchijnlijk voor den neder:
ftortenden thoom geweken was. Na een uur lang op den
moeijelijkften en gevaarlijkften omweg te hebben doorgebragt,
vernam ik eindelijk zijne item, en viel weldra geheel afgemat in zijne armen. Met het aanbreken van den dag kwawen
wij weder in Napels terug.
Des volgenden clangs verfpreidde zich het gerucht , dat
men in de nabijheid van den krater eenen dooden gevonden
had , wiens kleederen geheel verbrand waren. Het lijk werd
naanwkeurig onderzocht en vervolgens ten toon gefteld; doch
er kwam niemand op , die eenige aanwijzing van denzelven
konde geven.
Op den asflen fcbeen de nitbaraing te verminderen; maar
zij verhief zich , in den morgen van den 2.611en, weder op
nieuw met zoo veel woede, dat de lava bijna anderhalve
mijl voortdrong. Dit waren eater de laatfte uitbarflingen.
Gedurende de volgende dagen verminderde de woede des
bergs klaarblijkelijk, tot dat' op den 28 Februarij eene allerhevigfte uitwerpiug van asch deszelfs laatIle fluiptrekkingen aankondigde.
Op dien dag beklom ik met vijf Eve/fallen , die ik aan
den voet des bergs inhaalde , voor de vijfde keer den krater,
zoo wel om mijue vroegere waarnemingen te bevestigen ,
alsmede om mij van de waarfchijnlijk voorgevailene veranderingen op den berg to overtoigen. De deeds aanhoudende
oos-
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postewind was ons echter niet gunflig; want hij overdekte
ons met zand en asch. De geheele omtrek , in eene flreek
van vier of vijf uren gaans , was in eenen ondoordringbaren
fluijer van asch gehuld. De rijtuigen, die zich naar Partici
begeven hadden , keerden met asch en zand bedekt weder
naar Napels terug. In Napels zelve was de zon, gedurende
den geheelen dag, verduisterd geweest , en vertoonde zich
als eene bloedroode fchijf. De lava was nu wel reeds hard
geworden, maar nog gloeijend heet, en de weg, die weleer
van den kluizenaar tot den in het verleden jaar geopenden
krater leidde, was geheel overflroomd.
Een half uur na het ondergaan der zon bereikten wij de
kruin van den hoogften krater, die bij de tegenwoordige uitbaffling eene geheele verandering van gedaante had ondergaan.
Ingevolge de waarneming, door mij op den 24.flen gedaan ,
vond ik den nu ook inderdaad den noordelijken wand van den
ouden krater geheel ingeflort, en den krater zelv . near dies
kart door een' nieuwen de helft vergroot ; zoodat deze beide
te zamen thans eenen omvang van acht- of negenhonderd fchreden had. De geftolde lava verdween daar in een' trechtervormigen afgrond , welke dan, even als een ftervend gedrogt , nog, met een rogchelend geluid, asch en rook oftwierp. Brokken van honderden ponden zwaarte, van den
buitenften rand des kraters Iosgefcheurd , rolden onophoudelijk in de diepte voort. Rondom den krater troffen wij vele
plaatfen aan , dikwerf ter lengte van twintig of dertig fchreden, wear de lava nog in eenen roodgloeijenden fleet was.
Nu en dan hoorden wij nog den donder met een dof geluid
in de onafinetelijke diepte brullen, die dan zelfs de hoogfie
kruin van den berg deed beven.
Zoo zeer anders bet verheven gezigt der in de zee on.
dergaande zon, en de fraaije verlichting der witgefirekte ftad
in bet midden der bekoorlijkfte vlakte, mil op den top dezes bergs verrukten , zoo verwekte hear bloedrood en outzagbarend wegzinken mij thans de zwaarmoedigfle gewaarwordingen. Ik verbeeldde mij, bij het donkere van den
mei-it, al de verfchrikkelijkheden van den jongflen dag voor
mij to zien, en het was alsof de tegenwoordige natuur niet
meer de vorige was. Mijne mijmeringen werden echter fpoe.
dig afgebroken , dear de nog gloeijend heete grond , op welken wij flonden, ons verpligtte, de hoogte te verlaten, Intusfchen was de p ant ingevallen , en na verloop van een
F2
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nur waren wii weder bij den kluizenaar , vanwaar wij even
na middernacht te Nape's terugkwamen.
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se vaar je ? — raar . well — Er is veel welvaart (elders
namelijk). Deze zijn ultdrukkingen, welke wij in ons land,
dat van de zeevaart -meestal plagt te beilaan , uit oude gewoonte, nog dagelijks hooren. Ja, TOLLENS moge , cnn
oorfpronkelijk en nieuw to zijn , zoo mooi van 's Levens
Voerman gedicht hebben als hij wil , en er moge zulk eerie
menigte diligences en geregelde of ongeregelde postwagens
ontflaan zijn, dat de fchuiten vliegen moeten, en zelfs de
Policie to hulp roepen , om niet ledig te blijven liggen, —
men zal toch nooit beletten, dat wij , als echte Hollanders,
het leven lierst bij eerie reis te water vergelijken. Hier heef-_
men verfcheidenheid , even als in de wereld. De een laat er
rich , op zijn gemak , door Ilepen ; de ander moet roeijen
(mot de riemen, die hij heeft) ; deze vaart voor wind en
firoom; die heeft ze van voren, of tegen ; nu flortnt het ,
dan is bet mooi weer, en honderd andere zaken meer, die
op een' bulderwagen of in eene gebombeerde koets maar
gene plans kunuen hebben. Zoo herinner ik mij , zelf eene
reis gedaan te hebben van , niet verder dan , Amflerdam vaar
Leeuwarden , in eenen tijd van omflreeks vier-en-veertig uren ,
(ja , Profesfor! vier- en . veertig uren. Is 't niet waar, in dien
tijd kon men met eene Itoomboot gemaltIte4j1c naar de andere
wereld reizen ?) die inderdaad alles opleverde, wat menigeen
op zijn' ganfchen togt door het leven wedervaart.
Om met het ei te beginnen, gelijk de vertellers anders wel
gewoon zijn, zoodat zij daarop zelfs uren lang zitten te
broeden, zonder dat men nog weet, wat er voor den dag
zal komen, dit acht ik thans niet noodzakelijk : want , wat
ook, ik weet niet welke wijsneus, mag zeggen van de meer
dere vItigheid der Franfeben, qui re portent bien , terwiji wij
op ons gemak in het fchuitje zitten, en , het zij met Frank1.1jk. of ENgeland (in de mode zoo wel als in de flaatkunde)
maar medevaren , dit woord duidt net zoo wel eerie zekere
werkzaamheid arm , als dat der ketellappers en landloopers ,
die zeker meestal niet veel meer to dragen of te voeren hebben dan zichzelven
of het moest eons anders good zijn.
Neon,
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Neen, als bet fcheepje afgeloopen is , vaart het nog zoo
teritond niet. Er moet eerst al vrij Wat aan bedisfeld getuigd en gekalfaat worden. En mooi is het, als moeder van
den fchoolknaap, met een geiaat , van genoegen gloeijende,
kan zeggen, dat de jo:igen ter dege vaart neemt ja =Its
kogelsvaart plat.
Hier begint dan oat; mijne reis; fchoon mijne vaart juist
nog niet. Ilt begaf mij wel met alle bajcif&ap naar het /J,
even als het knaapje naar het voorportaal der Muzen. Maar
de beginfels zijn veelal moeijelijk. De Harlinger veerman,
op welken ik mij begeven wilde , zat vast. Of de fchipper
.te driftig was geweest, dan of er niet regt gefluurd was, ik
weer bet niet , maar men zat in het gedrang, tusfchen
re vrienden, misfchien wel grootere nazen, beklemd , en kon
niet bepalen, wanneer bet eindelijk weer vooruit zou
(Aardig , dat dat fchip iuist De Handel van Amjjerdam
dat is te zeggen . zoo
heette!) Wij betloten g,ezamenlijk
velen wij in de vlotichuit waren, die seer gepast bij den
frhooltijd te vergelijken is, waarna de een naar de Akadeinie , de ander naar het kantoor of den winkel gaat, om ein.delijk den kanfel of tie balie , den Mammon of het lieve (lagelijksch brood te bezeilen w befloten alien, tot een ander fchip, dat is dan een ander vak , over te gaan. „ Naar
.den Lernmersrnan !" Wij voeren haar den Lemmersman. Maar
nu ging het bier, zoo als et meer gaat, wanneer, bij den
flatland van eenen tak , een andere met liefbebbers overladen
wordt. Wij lionden nog wet op bet &etc, maar er niet onder
komen. In den /tack der effektenkoopers , hier op de beurs , is
bet niet drukker, dan daar op dies dr vendenhoutklomp, Welke mede, zoo zoo , aan al de nukken van zee en wind zou
overgegeven worden. Doch geiukkig voor trine zwervers, als
wij , dat er toch altijd menfchen zijn , die niet weten op de
eijeren te zitten , maar de tiostelijke waar , die hun bun goe.
-de geld gekost heeft, aan de nijvere oppasfendheid ten beste
geven! Die de ka ui t voor zich had afgehuurd, kwam niet
opdegen. Als roofzie .,;e foldaten in eeue overrompelde ftad ,
of als hongerige erfgenamen in eenen vetten boedel , zoo (Fortte onze geheele betide in dit heiligdom der ruste neer. En
weihaast ging het er ook even vrolijk toe. De beker ging , op
onze goede reis! zonder ophouden rood. En toen; de Kapitein
zeide, dat de wiin goed was , maar juist niet clerk , veritonden vrij dit alien van den wijn, in Outs van van den wind,
F3
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en lieten niet na , met volkomene gerustheid, een fchepje
'leer , dan gewoonlijk , te gebruiken. Dit gedeelte van de
refs is , dunkt mij , zeer gepast te vergelijken bij de wittebroodsdagen in het huwelijk , of eenige andere waardigheid
en werkzame betrekking des burgerl:jken !evens, als de jonge
krijgsman voor het eerst met zijne epaulettes pronkt , en elke
foldaat het geweer voor hem aanflaat , of als de geestelijke (ten
tijde onzer vaderen) zijn hoofdie in de groote krulpruik flak ,
en zich van achter met een' zwarten, van voren met een'
witten lap deftig onderfcheidde. Doch het blijft natuurlijk
niet altijd zoo mooi, noch kan of moet zoo blijven. Wij
zouden met ons fchip dan weinig of niet gevorderd hebben,
en Domine zou geene geestelijke, mijnheer de Luitenant
geene ligchamelijke vijanden te beftrijden gevonden hebben,
wier nederlaag nogtans de triumfboog (op fommige plaatfen
hetzelfde als triumfbrug) voor beiden moet uitmaken. In 't
kort, de tijd was voorbij, om llechts voor het anker der
hoop te dobberen. Wij geraakten al fpoedig het IJ uit. De
wiin was intusfchen zoo wel buiten als binnen losgeraakt.
En, daar wij bier in ons land ongewoon zijn aan aardbevingen, konden de meesten onzer ook de fchudding en beweging , welke het fchip onderging, niet wel verdragen. Het
ganfche gezelfchap geleek al fpoedig eerie fchilderij van o STADE, met dit voorregt bovendien, dat de verbeelding.niet
voor de ooren behoefde in de plaats te komen; fchoon tevens met dit kleine ongemak , dat ook de andere zintuigen
hunne eigene nice') waarnamen. Hier zuchtte er een, daar
lachte hem een ander uit ; deze was bang en bad welligt,
die rigtte zijne woorden en gedachten naar de tegenovergefielde zijde , en de meesten waren het op dit pas met zekeren Franschman eens , dat de geheele zee, en derzelver opperheerfchappij, daar de Brit ligchaam en ziel om verliest ,
geen enkel frmifje waard was. Doch met flilzitten komt men
er niet, en beter door het kwaad geloopen dan gekropen;
wij waren bij tijds in de haven.
Hier moet ik , ais op eene gepaste pleisterplaats , we&
een oogenblik met mijne gedachten Wij waren nu
als rijke Oostindiëvaars ; het lijden was geleden, de fchat
(der gclukkige overkomst) binnen, en het hart Zoo ligt als
eerie pinim. Thans in fluke het goede genoten, dacht ik ;
dat ongefladige eleme it met meer vertrouwd , maar den zeketflen , al ware het dan ook niet den kortflen of voordeelig-
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ligiten , weg gekozen! Komt , zeide ik aan twee, drie tnijner reismakkers , laat ons fpoedig een' wagen huren, en verder naar de hoofdftad der provincie rijden. Doch, helaas!
reeds was her Iced weer. vergeten en de drift en winzucht
op nieuw in top. Waarom zouden wij dit doen? Het binnenfchip zal er nog eerder dan een wagen. Dezelfde
heerlijke voordenwind en fievige koelte , die ons bier zco
fpoedig gebragt heeft, itaat, ons ook verder ten dienst. Men
fprak noch van ongemakken , noch van gevaren meer.
alien gevalle bellonden die iminers ook Diet bij eene binnerlandfche reis. Deze laazfle aanmerking kwam mijzelven tamelijk overtuigend voor; fchoon ik mij loch meer met den
ftroom lief inedellepen , dan dat ik het van barce , deed. Och „
lieve lezer! laat u toch noon wegflepen, door de moulje
woorden zoo min , als de duizenden voorbeelden ! Wat verkeerd is, dat blijft verkeerd , en wat wisfelvallig is, du
blijft wisfelvallig, al fchijnt het ook nog zoo onfchadelijk ,
en al bat de kans nog zoo mooi. Zegt uw hart, of uw gczond verfland , neen , (al hoort gij het ook ter naanwernood
als een ftil gefluister , ja al is het maar een flootje aan den
arm) doe her niet! houd den vasten grond onder de voeten , en werk nooit in den wind!
Wij zaten welhaast op nieuw in het fchuitje ..... nu:
waarlijk een fchuitje, althans een roefje, dat voor ons talrijk
gezelfchap niet veel meer was , dan de ton voor den haring.
Doch wij gingen gelukkig voort; en wie wil er Diet eens
voor een' tijd krom liggen, om fpoedig armen en beenen des
te vr:ier te kunnen roeren en nititrekken? Al fpoedig waren
wij Sloten door; en een geleerd man, die met ons reisde.,
vond hierin een gelukkig voorteeken. Als de dieven zoo
ver zijn — zeide hij — of de koeijen in het land, en zelfs
de vijanden voor eene ftad , dan zijn ze klaar; en ik !let
niet na, beleefdelijk mijn hoedje to ligten voor deze even
vleijende als heilfpellende vergelijkingen. Maar ach ! hoe
brak ons deze geestigheid op ! Even of 's mans herinnering
joist tot een kwaad teeken had moeten verflrekk'en, of dar
de Genius van Sloten vertoornd was geweest over de lage
toefpeling, althans welhaast riep dezelfde geleerde man uit:
nomen et omen habet ; hetgeen ik niet zoo kort of zoo MOO/
vertalen kan, maar zeggen wit, dat Sloten zoo wel de daad
als den naam had : want , toen wij aan het meer kwamen,
en den neus van bet (chip er , eens even in hielden , begrepen
F4
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de fchippers , dat het war al te hard zou gaan, en zij bragten ons naar het even genoemde ftadje terug.
Mar zaten wij nu, om of te wachten, wanneer het den
goeden Goden zou behagen, eens war minder voorfpoed ,
war minder weelde te geven , waartegen onze zwakke beenen mogten beftand zijn. Wij hadden intusfchen Daze naauwe woning verlaten , en liepen de herberg zoo war in en
tit , over het verledene en de toekomst menig ernitig woord
wisfelende. Het werd nu zeer duidelijk ingezien, dat wij
er mede gefcheept waren , en dat rijden veel beter en veiliger was geweest. Wel, lain het ons nog doen! zeide er
een. Maar bij onderzoek bleek , dat zich thans zoo vele
zwarigheden tegen die zaak verzetteden , dat het dan nog maar
beter was, op den ingeflagen weg vol te houden. Onze magea begonnen midde]erwijl te werken, en (zoo lang zou bet
toch nog wel duren) er werd een eenvoudig middagmaaltje
beheld. Wij aten aardappelen met fnoek. Het was of alles
ons aan het water en aan de graten herinneren moest.
Wij pluisden en gebruikten ons deel zoo geduldig als wij
konden , en troostten ons intusfchen maar met het woord des
kasteleins, die ons, als een echte Vries, toevoerde, dat er
Loch altijd een geluk bij een ongeluk kwam, daar het immers veel beter was , dat wij de visfchen awn, dan de visfchen ons I Hij lachte hierbij regt hartelijk , en bij althans
bad reden om te lagchen.
Met den avond fcheen bet weer een weinig te bedaren.
Althans wij bervatteden de reis , en kwamen ten negen ure (wij
hadden gerekend om vier ure op de plaatfe onzer beftemming te zulien zijn) te Sneek aan. Vandaar tot Leeuwarden
was nog een goede affiand (de fchuit vaart er vier of vijf
uren over, zoo ik meet)), en twee mijner medgezellen verkozen even zoo min, als ik, nu verder den nacht
ellendig verbliif door te brengen. Wij ilapten aan land,
bragten den avond te zamen Hier ongenoegelijk door, en
maakten de affpraak , om 's anderen morgens met de tweede
fchuit, dus weer ten negen ure, re vertrekken. Met dat oogmerk begaven wij ons, ten behcorlijken tide, ook dadelijk
op reis ; maar, alsof de overvloed ons overal invest hinde.
ren, de trekfchuit was zoo vol geladen met borer, (waarvan , gelijk men weet, Sneek eerie voorname itapelplaats is)
dat er voor ons , arine menfchen en vreemdelingen , geene
plants overfehoot. Het kau, trouvvens, we] geweest zijn,
dat
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dat wij wat hoofdig waren, en ons , nog gedachtig aan het

leed van gisteren , in geen al te bekrompen hOk lieten floppen. Want wij waren, zoo als op het oogenblik nader zal
blijken, al vrij belangrijke lieden. De een, bij voorbeeld,
was een Statenbode, die zich op wie weer welke belangrijke
sending naar 's lands hoofdplaars be y ond. Deze bevel met
den meesten nadruk , dat men ruimte maken, of anders eene
nieuwe fchuit zou doen eanleggen. Tom) dit niet hielp , ftelde hij ons echter gerust met de verzekering, dat bet laatfte ,
zeker gebeuren zou. Wij begaven ous dus , vol goad vertrouwen, weer naar het logement, intusfchen dat de wakke.
re ftaatsdienaar de edele achtbare regering der fhd op-- en
zanfpoorde , oin ons behoorlijk regt re doen. Zie! daar komt
hij , in het Meet zijns aanichijns , reeds terug. De zaak is
in orde. Binnen cen half uur moeten de lomperds gereed
zijn om te varen, of
Wie gevoelt de ideal van
dit of niet ? o, 1-lad N EnTuNus het, even als eertijds zijn giros ego ! voor ons gelieven te fpreken, zee en
meer hadden ons zoo bitter niet opgehouden en bier op deze
gladde boterbaan gevoerd! Wij verfchijnen dan andermaal
aan de plaatfe der infcheping. De fchuit ligt er,inderdaad,
en ruim genoeg , orn, benevens ons, nog cen aantal vaten,
ter eere of ter oneere, te bevatten. Maar het blijkt echter
duidelijk , dat niet alles in orde is. De lieden, welverre .van
barsch en grimmig te zien, omdat wij hen zoo deerlijk beet
hadden, zijn veeleer vol angilige verlegenheid. Er is maar
den fchipper, geen behoorlijk gedresfeerde jager, en flechts
een paard te huis, dat onlangs aangekocht, in het nieuwe
yak nog te eenemaal onbedreven , en tot hiertoe waarfchijnlijk de Bucephalus van een' of anderen krijgsman , was.
Dan , wij begrepen , dat waren zaken buiten ons. Wie
pas uit zee kom:, beeft voor zulke geringe zwarighedert
niet. Er had zich intusfchen ook nog een reisgenoot opgedaan , en welhaast was onze kleine maarfchappij georganifeerd. Misfchien meesmuilt iemand om deze verhevene
drukkingen. Doch zij zijn niet vergeefs gefproken. Men
mogt inderdaad nit dit klein begrip der bevolking van eene
bijna ledige fchuit den geheelen toeftand van eenen welgeregelden burgerflaat fpellen , gelijk PLATO--Z00 ik meandien reeds ten naastenbij heeft afgefchetst. Immers, ik zei, dat wij dric tamelijk belangrijke perfonen waren, te weten de mile een man van ftaat , de ander een ,krijgsman , ik
5
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meen Overfle onder de IIuzaren, en ik ..... een fludent,
een man van letteren en aanftaand leeraar of geestelijke. Dambij had zich nu eindelijk nog een boer gevoegd , de gewigtigfte misfchien van alien. Ik bid u, derhalve , Vat zou ons
bebben kunnen ontbreken beftuur,, verdediging, onderwijs, of onderboud? indien wij ons flechts niet wear op
dat onvaste element hadden bevonden, waar wed varen de
tenige ziel en grond van behoud is; terwiji bet teffens eene
teuwige en door ons eigen noodlot onomflootelijk bewezene
waarheid is : zonder fartuin vaart nientand wed. Armzalige
fcfrtuin, die, hoog of lag gefchoeid, weinig of veel vertrouwd, in de gedaante van wind en ftroom of van een
voudig trekpaard, altijd grillig blijft, terugloopt als wij wenfchen dat zij vooruit zal fnellen , en naar ftuurman noch jager luistert
Wij bevonden ons fpoedig buiten de poort. De lijn werd
aangeflagen, en de edele klepper in een' draf gezet. Voortreffelijk ging dit. Men zag, bet beest was gewoon zijn'
man te dragen, en in een oogenblik te voeren, waar hij wilde. Doch eene kleine zwarigheid ! hij was niet gewoon
te trekken. Zoo ras hij bemerkte, dat er iets was, hetgeen
hem tegenhield, befchouwde hij zulks als een wenk om flit
te than , en hij [loud als een Rus. Toen de jager hem echter
met than en fchreeuwen beduidde , dat er een- misverftand
plaats had , koos hij eene andere partij , en fnelde terug.
Misfchien begreep onze Ronzinant wel , dat hij , die hem
daar achter beet had, de vijand was (en niet geheel te onregt); en gelijk hij bet beneden zich achtte om voor den.
zelven te vlugten, zoo was hij veeleer, op eenige aanfporing, terflond gereed, hem moedig tegen te gaan. Dit kon
evenwel , blijkbaar, zoo tier gaan. Het weeromkeeren
was ons den vorigen dag zoo flecht bevallen, dat er niet aan
te denken viel. De -011icier begrijpt derhalve , dat de beurt ,
om werkzaam te zijn, thans aan hem gekomen was. Paarden
regeren, dat kon hij. Even aan wal gefluurd, de flok van
den boer gekomen , er nit gefprongen , bet beest na! Dan ,
dit wachtte hem naauwelijks af. Uit bloot respect voor de,
zoo bet fcheen , bekende montering, maakte bet terfiond
regtsomkeert, en het), in weerwil van den achterlast, als
een kievit den waren weg op. Jammer fleein g , dat het dier ,
even als oude menfchen, wel geheugenis had van hetgeeu
vroeger gebeurd was , maar niet zoo goed kon onthouden,
W2t
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teat thans gebeprde ! Zoodra mijnbeer de Kolonel weer in de
fchuit was, zette de ander ook weer fpat naar Sneek ; en van
den armen hals , die er op zat , mogt gezegd worden,, dat,
wie een ander jaagt, zelf niet ftilflaat. Al worftelende kwa,
men wij echter op halfweg, even vddrr den tijd, dat de
volgende , van twaalf ure , daar gewacht werd. Wij
lieten dus onzen man wederom henen varen, en toefden op de
volgende gelegenheid , met welke wij eindelijk , diep in den
ramiddag, behouden ter beftemde plaatfe aaniandden. Zoo
was dan bet gezag van den flaatsman en dat van den krijger
al even nutteloos verfpild ; en eene menigte van fpreekwoorden zweefde gedurig voor den geest , Van welke dit ten
minfle klaar bewaarheid werd, dat een ongeluk zelden alleeu
komt.
Maar, welk een treffend beeld des levens mogt deze reis
in verfcheidene opzigten heeten ! Het is waar, de fchilderij is
een weinig donker; bet was dan ten minfle bitter fukkelen.
Doch ik zal niet zeggen, hoe bet op de groote reis al met
dit fukkelen itaat; en zoo zwart is immers het tafereel met
al zijne vlekken ook niet, of men kan er hartelijk bij lagchen. van al mijne toertjes is mij niet een zoo levendig
in bet geheugen gebleven als deze wanderlijke reis. Meermalen heb ik ze verhaald , en er mijzelven en anderen, in een
ledig oogenblik van beter yefprek, mede vertnaakt; hetgeen
-ik , door dit opflel , nu nog verder poog te doen. En is bet
-met ooze aardfche peigrimaadje ook niet zoo omtrent gefield? Groeit er niet veel bitterzoet aan onzen weg? Beboort
dit zelfs niet tot den gezonditen kost voor de ziel? Althans,
wie zich met mijn verhaal niet weer te troosten, die trekke
er leering nit ! Loopt het t1 in ` den aanvang eener ingeflagene
loopbaan tegen, kies niet te fuel eene andere. Vindt gij alle
plaatfen reeds bezet, denk , er kan opening komen. Gant bet
voor den wind, til de flesch of fpan de fnaren niet te hoog.
Zijt gij dens uit den nood, Reek er u niet te ligt weer in.
Is het eenmaal wet afgeloopen, verwacht niet, dat het altijd
zoo gaan zal. Gnat het niet naar uwen zin, heb een weinig
geduld, en poog geen ijzer met handen te breken. Het is bij
/lot toch altijd te vergeefs gefluit, als het paard niet ......
wil. En, langzaam gaat zeker.
Vaart dan we/, mijne lczers ! Dit hebben wij nu toch eenman' noodig, om op ons gemak te zijn. En de Engelsciman
moge, in plants van: bac vaar je? gewoonlijk zeggen: bee
dee
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doe je (waarop ik het antwoord en de verklaring liefst maw
Cchuldig wil blijven) hij roept toch, als een waar zeeinan ,
mede zijnen vrienden bij het affcheid toe: vaart wel!

S.

IETS VOOR OUDHEIDMINNAARS.

Aim den Redacteur der vaderlandli.he Letteroefeniagen.
Mijnbeerl
Indien ik mij moge vleijen, dat het onderitaande berigt den
Ondheidminnaar niet onwelkom zijn zal , zal het mij aangenaam wezen, hetzelve een plaatsje in uw geacht Maandwerk
te zien ingeruimd; waarmede UEd. zult verpligten, die de
ter heeft zich te noemen
UEd,. dienstv. Dienaar

's Cravenhage ,
12

Jan. 1823.

W. R. MANDEMAKER.

a

ntrent bet einde van Wintermaand It. heeft, te Paris ,
ene verkooping plaats gehad , minder gewigtig door hare uitgebreidheid , als beftaande flechts uit vijfentachtig nommers,
dan wel belangrijlt door de voorwerpen welke zij bevattede ; zijnde geheel uitfluiteud Egyptifche Oudheden. Zij waren verzameld geworden door den Heer THEDENAT DUVINT , Z00:1 van den FranMen Conful te illexandriê , gedurende eene reis door Opper - Egypte , op welke hij 41b,das, Denderak , neben , Esnd , Ombos , SycnJ , mitsgaders
het eiland Phan bezocht; en, na eene onderhandeling met
bet Franscii bettuur, tot gezamenlijken verkoop dezer vandaar medegevoerde zelcizaamheden , (naar men zegt, tot eene
fom van 16o,000 franken) afgebroken te zien, befloot hij ,
dezelve openlijk te doen veilen, volgens eenen beredeneerden en welingerigten Catalogus, door den Heer L. .1. .1. D u
Bo 1 s opgeiteld. Bijzoiider onderfcheidden zich in deze verzameling eenige Handichriften in hieroglyphisck of hieratiek
fchrift , op papyrus , u't de bouwvallen en de grafplaatfen der
te fbc , door dien reiziger rnedegebragt. Twee
van deze werden your het Kabinet des Koning's van Frankrijk , ieder tot de aanmerkeli;Ite fom van ruim 1300 franken,
ge -
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gekocht , en vijf zullen, naar men verneemt, eerlang de
reeds zoo aanzienlijke boekerij en oudheidverzameling van
den Baron VAN WESTREENEN VAN TIELLANDT, te
's Gravenbage , verrijken.
Uit het refsverhaal van DE N o N weer men, welk een' in•
druk de ontdekking van het eersthekende van zoodanige
Handfchriften, tijdens het verblijf der Franfcben in Egypte,
op dien Geleerde maakte, en hoe veel gewigts daaraart
hechtte: het is dus eene belangrijke aanwinst voor ons Va-•
deiland, foortgelijke hoogstzeldzame flukken, die, zoo veel
ons bewust is, tot dusverre binnea hetzelve nog niet gevonden werden, te zullen bezitten,

NACHTELIJK NATUURTOONEEL AAN DE SINNAMARI , IN GUAYANA.

(Illemoires de mALottET.)
De voile maan prijkte in reinen glans, het weder was beerlijk , mijne India;ien waren treffelijke roeijers ik durfle
het alzoo wagen , in den nacht mijne vaart, de Sinnamari
op, te vervolgen. Het ftroomen van den vloed, de flag des
waters tegen de voortfpoedende piroge , de regelmatige roeifiagen het ruilchen des wouds, door den adem des winds
bewogen , vormden, door derzelver eentoonigheid, eene tot
zwaarmoedigheid ftemmende truzijk. Op eons werd die eenzelvigheid afgebroken door het geluid eener menfchelijlte
ftemme, van den oever komende, zacht en fmeekende, cn
door de echo even zacht en fineekende herhaald. Wij haasten
ons, deze Item te zoeken. Het was die van een' jongen Indiaan met zijne vrouw. Zij wilden te land naar het dorp
hunner mwoning , vier of vijf dagreizen verre. Zij waren in
een moeras verdwaald geraakt, en wisten zich niet te hel.
pen. In de verte vernamen zij den roeiflag onzes vaartuigs,
en riepen ons thans ter hulpe. Wij namen hen met hunne
ganfche kleine bagaadje op, eene hangmat , een boog, en
eene kalebas met maizmeel. Om middernacht bereikten wij
een Indiaansch dorp. Hadde geen waakzame haan ons zulks
verkondigd , wij waren hetzelve voorbijgeroeid. Twee honden verwelkomden ons, bij de landing, met geblaf; maar
geen bewoner was te vinden , en zij de denige; want de menfchelijke bewoners waren (gelijk wij naderhand vernamen)
efwezig , oin zich, in een ander dorp , meisjes te, haleue
daar
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daar in hun eigen huwbare ontbraken. Onze opgenomen reisgezel was een jong man van ongemeene lengte, een model
van fchoonen ligchaamsbouw,, maar fomber en neerflagag.
Zijn jong wijfje, flechts zestien of zeventien jaar oud , was
zeer aardig en niet min vrolijk. Wij trader' gezamenlijk in de
groote karbet , welke wij met aangeftokene takkebosfen verlichtten. Mijn yolk verfpreidde zich weldra, om hoot to
verzamelen; de jonge man , echter, nam geen deel aan dezen arbeid. Hij zat daar tegen mij over tusichen zijne geringe have en zijne jonge vrouw, die met den eenen arm op
zijnen fchouder leunde , en hem met teederheid aanzag. Ach!
nog had zij de zwaarte van bet echtjuk niet ondervonden,
nog den pligt der vrouw , om lasten te dragen, niet gevoeld ,
nog de femme des bevels van haren Heer niet gehoord; zij
kende nog alleen de weelde van een' pas getioten echt: het
veilig verbiijf onder bet dak der hut, de ante van den fchoonen nacht fchenen dit kind der natuur derzelver herhaling te
beloven , en zij gevoelde zich gelukkig; niet, echter, haar
Man: op mij waren zijne blikken gevestigd ; ik bad- met zijne
jonge vrouw gefproken, haar van tijd tot tijd aangeftaard —
ik fcheen hem alzoo gevaarlijk , en hij befpiedde alle mijne
bewegingen. Ik bemerkte zulks, en floeg hem voor, liever
!mar eene andere hut zich to begeven , war ik hem fpijs zou
laten brengen; , maar hij hernam , dat' hij bier verkoos te blijven, en hij bleef onk onbewegelijk op dezelfde plaats , zich
in het algemeene verblijf veiliger achtende. Ik verwijderde
mij thans to eerder, daar ik een gedruisch hoorde, dat mijne
nieuwsgierigheid wekte. Het geraas der landing van twintig
menfchen midden in den nacht, het omverhakken van jonge
boomen tot brandhout, de terugkaatfing der bijlflagen , het
knappen van bet vuur had een' geweldigen fchrik onder een
ontelbaar yolk van apen verbreid, dat het woud bewoonde,
en bij onze komst reeds Lang gerust in de boomen fliep. De
eerst ontwaakten verhieven alarmkreet , — op dens werd
zulks herhaald, door duizend en duizend kelen, in eindeloos verfehillende toonen , die zich in verfcheidene koren
fchenen te verdeelen ; nu was het 66 ,1 algemeene,--geweldig
fchetterende pfalmodie , dan een door enkele kelen uitgeflooten fcherp angsigefehreeuw,, van wege het dreigende gevaar. Thans vertoonden zich , hoog boven ons, de voorfte
wachtposten, en fprongen van tak op tak, die fchenen genaderd to z ..jn om den vijand op Le nemen , en vervolgens
met
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met een akelig gekerm zich ijlings verwijderden. Op den ach.
tergrond vertoefden intusfchen de verilrooide fcharen, die
het gevaar niet konden zien ; deze fchenen over de oorzaak
van al dat oproer met elkander te praten en te fchertfen.
Den ganfchen nacht door duurde het tumult. Snaphaanfchoten, welverre van hetzelve te maakten het nog
grooter. Het avondeten was inmiddels toebereid, en wij
aten. Thans hing men de hadgmatten op. Den jongen Indiaan fcheen mijne openhartige bonding ten laatfle eenigzins
gerust te flellen; ook hij fpande zijne hamac, en, eer
ik nog in de mijne was , fprong hij met zijn Jong wijfje
in de hunne. Terflond floegen de zijden over de minnenden
zamen , en alkove en gordijnen waren van zelve gevormd. —
De dag verfcheen. Ik ging in het bosch. Daar vond ik mijne Indianen reeds bezig met den apen flag te leveren, wier
vleesch zij voor eene lekkernij houden. Er waren reeds
dooden gevallen , en de gekwetsten verhieven zulk een akelig
jammergefchrei ik 2aii deze iagt terflond een elude maakte. Aan hunne barren zich vastklemmende, hingen de ge.
wonden aan de takken der boornen , en wiefchen zich hunne
wonden met hunne p rin. Moeders , hare kinderen in hare
armen rondflepende, waren in vertwijfeling. Gelukkig ont•
komenen keerden tot hunne fiervende medgezellen terug. Zij
zagen ons aan , prevelden met groote heftigheid ons toe ,
wierpen ons takken en bladeren in het gezigt , en gaven door
gefchreeuw en geharen ons hunnen regtmatigen toorn te kennen. Ik verftond, wel is waar, hunne taal Met; maar mijn
geweten verftond dezelve des te beter, en zeide mij, dat zij
ons voor moordenaars hielden. Aileen op tegenweer en behoefte is de regtmatigheid onzer heerfchappij over de dierenwereld gegrond , niet op baldadige willekeur. Intusfchen
haastten zich mijne Indianen , hunnen buit te naasten, welken
zij uit de zoppen der boomen moesten halen, waar de doo•
den zoo wel , als de flervenden , aan hunne ftaarten vasthingen. Inmiddels Meld zich het jorge Indianen-paar met de
vischjagt onledig. Hij fpande den boog. Ik meende, dat
dit een' watervogel gold; maar in een oogenblik was een
fchoone visch gedood. Terflond vloog zijn wijfje been, om
visch en pijl te halen; maar een andere Indiaan was haar
voor. — Na het middagmaal liet ik in de gastvrije hut eenige
gefchenken voor de afwezige eigenaars achter; ook aan het
jonge paar gaf ik eenige kleinigheden. Dankend fcheidden
zij tharts van mij, en ik ging fcheep, om longs de Si113,1Mari weder terug te roeijen.
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DE TURKS CHE WREEDAARD.

(Uit de Rcizen vari den Eerw. T. S. HUGHES.)

D

e Turk matigt zich , ten aanzien van zijn huiswezen , eene
fort van aartsvaderlijk gezag aan, dat bij hem te dikwijls
i de ontzettendfle wreedbeid ontaardt.
De gehuwde dochter eens ouden Turks, te ifthene , een man ,
zeer gezien bij zijne geloofsgenooten , gedroeg zich , als vrouw ,
niet overeenkomflig de gebruiken van Karen landaard , zoodat
zulks , ondanks de herhaalde vertoogen van vrienden en
bloedverwanten , tot uiterflen overfloeg, De vader, na vruchteloos zachtere middelen beproefd te hebben , befloot , deze
vlek op de eer zijner familie nit te wisfchen. Verzeld van
zijnen zoon , begaf hij zich, bij nacht , naar de llaapkamer
der ongclukkige. Haar in een' gerusten flaap gedompeld
ziende , deinsde de zoon, door medel , !den bewogen , terug ; en
de vader had al zijn gezag noodig , Din hem • te doen wederkeeren. Gedurende deze korte woordenwisfeling ontwaakt
het befiemde flagcoffer. Zti leest bur vonnis op het vergramd
gelaat haars vaders. Sidderend omvat zij zijne knien , en
fmeekt om ontferming , terwijI zij de fchim barer moeder
aanroept. De onverbiddelijke grijsaard , zonder een enkel
woord van medelijden of van verwijt te uiten , werpt haar
op den divan neder,, en verflikt haar onder het bedde. Deze
ijsfelijke flrafoefening bleef niet verholen ; maar de overheid
na:n er geene kennis van.' Toegejuicht door het yolk, en
voldaan over het wreken zijner gefchondene eere , fcheen de
onmenfchelijke vader geenerlei wroeging te gevoelen wegens
den gepleegden kindermoord.

DE KEIZER VAN CHINA OP HET CONGRES TE AKEN.

T

oen Keizer ALEX ANDER van Thalami zich , tijdens het
Congres , te Aker; be y ond , ontmoerte hem , op zekeren (lag,
dat hij met den Koning van Pruisfen , alleen en zonder gevolg , wandelde , een Oflicier van her Leger, die niet flechts
daardoor,, dat hij zich op een' ongewonen tijd in Duitschlend be y ond , maar ook door zijn treurig voorkomen, 's VOrflen opmerking tot zich trok. De Keizer fprak hem aan, en
vroeg
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vroeg hem naar de oorzaak van zijnen kommer ; waarop de
Offirier met hartstogtelijk gevoel antwoordde: „ Wel, Mijnheer, heb ik reden tot ftuart I Niet lang geleden keerde ik
van het Gezantfchap naar Chit/a, hetgeen ik derwaarts had
verzeld, terug, en werd door mijnen Vorst met deze orde
(terwiji hij op het kruis van 1171adinir aan zijne borst weds)
beloond. Nog kende ik den Keizer niet in perfoon. tic Wilde
mij de gelegenheici ten nutte maken, om hem voor de =kende eere te danken , toen ik tot mijn leedwezen vernam,
dat hij Met in de Refidentie, maar in Duitsehland, en werte
Aken , was. Ik nam veriof, en deed de reis van Petersburg
herwaarts op de fnelstmogelijke wijze, om mij bier van het
gevoel mijns harte te kwijten, en — thans verneem ik, dat
de Keizer reeds vertrokken is !" — De Monarch , getroffen
door dic flerkfprelterid Willi van een dankbaar gemoed , zeide
met ongemeene Vriendelijkheid: Gij vergist mijn jonge
vriend! De Keizer is nog bier, en, kort gezegd, ik ben let
zeif." Nijnbeer," hernam de bfgcier , zonder eenige
Aanmatiging, „ met dat gezag, waarmede gij u Keizer van
Rusland noemt, kan ik mij Keizer van China heeten. Waartoe die fcherts? Doch, wees gij zoo goed ," en, dit zeggende, wendde hij zich tot den meer ernsthaftigen Koning van
Pruisfen, mij te zeggen, of de Keizer werkelijk reeds vertrokken is." —
Inderdaad n et," antwoordde de Koning;
hi)
is
nog
bier,
en
flay voor ; dit verzeker ik n,als Kon
fling van Pruisfen — Spotvogels , Mijnbeeren , moogt gij
zijn!" hernam nu de Officier verfloord ; „ en het verraadt
weinig kiesch gevoel , een reeds zoo zeer teleurgelleiden man
zoo te befpotten. Vaartwel!" — Ter naauwernood had de
Keizer nog den tijd, hem naar zijn adres te vragen,`,hetgeen
hij met zekeren onwil opgaf, terwijl hi) zich fchielijk omkeerde, en de beide Monarchen, die hem Ingehend •nazagen,
zonder groeten ftean het. — Des anderen daags gingen beide,
met bun gevolg, hem opzoeken. Thans bleef den ongeloo.
vigen geen twijfel meer over ; hij viel den Keizer te voet ,
en vroeg hem om vergeving. Op de minzaamfle wijze hief
deze hem fchielijk op, hem noodigende met hen te pan;
en hij genoot de eer ten maaltijd.gevraagd te worden , waar
hij , onder den titel van Keizer van China, tnsfchen de beide
Monarchen moest plaats nemen , die hem, ten loon van zijn
erkentelijk hart, meer dan een bewijs van toegenegenheid
fchonken.
MENGELW. 1823. NO. 2.
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HET EERSTE EN GROOTSTE LEVENSGEVMa VAN FREDERIK
DEN GROOTEN.,

(Volgens

Z

HILDEBRANDT.)

o
als bekend is , rukte FREDI-2RIK, in het eerfte jaar
zijner regering, December 17 4 0, in om , met de
wapenen in de hand, zijne aanfpraken op de :S'ilezifi.he VorItendommen Liegnitz, Brieg, Iroblati enfa7gersidorf te doer
golden. Schier in den eerden tranloOp werden de fleden van
genomen , door het gedeelte des Pruisfifchen legers ;
dat FREDERIK zelf aanvoerde; en bijna bet geheele land
was in de magt des ondernemenden, jeugdigen Monarchs,
eer do Oosteurijkers maatregelen Hamel, am zijne voortgan.
gen to duiten. In Februarij 1741 volgden eerst, tor verder.
king van de vooruitgedrongene Prilisfirdze armee, de WestfaalMe , Mraagdenbureche , Pommeriehe en Prnisfirche rege.
menten, om bij bunne , op de baan der overwinning reeds
zoo ver voortgerukte, broeders niet achter te ven. F It ED E It I It zelf , die in het begin der , voor kotten tijd betrokkene winterkwartieren naar Bolijn was gegaan, trof doze
verderkingen bij Frankfurt aan; hij voerde ze zelf Sile7
zie in, en plaatfle ze aan de oostelijke zijde van bet, door
de Oostenrijkers bezette , Graaffchap Clatz, van Schweidnitz
tot Ottinachati. Doch nu hadden oolt de Ooi tenrijkers, onder
bevel van den , uit de vesting Brum; ontllageuen , Generaal
NEUPERG, alle middelen getroffen, om den Koning van
Prasfen het verder indringen in Bollei,.;e en Moravid onmogelijk to maken. All de toegangen tot het. Graaffchap Glata
waren bexet ; dageliiks vielen er gevechten voor, van welke
de over zijne ruiterij ontevredene FRED E R I It zelf zegt , dat
ze alle tot nadeel der Pruisfifche ltavallerij en ten voordeele
der meer geoefende infantcrij uitvielen.
Om zich cone naauwkeurige kennis van het bergachtige
terrein te verfcliaffen , en in het algemeen bet onbekende
grensoord to leeren kennen, verlict de Koning Schweidnit.z
eenige dagen na zijne aankomst, en ging, begeleid door
Adi,u..ant, den Kapitein VON GLASENAPP, over
eenen —
Peterslarlau , Silberherg en IFartha , usar Frankenflein. In
doze dreek dual de Generaal VON DERSCHAU, die in
Silberberg en Wart,ia twee voorlitfpringentle posteu had. Op
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deze beide posten loam Seer veel am% FR.EDERIK had
die zeif als belangtijk nanbevolen , doordien zij de fleutels
waren van de ingatipen in het -,Yraaffchap Glatz. Het is natuurlijk , dat rkEn nil IR, volgens zijne omzigtigheid, zichzelven van de opveiging, dezes bevels wilde overtuigcn; maar
even zoo natuurlijk is het , dat de floutheid des Konings,
om, enkel onder geleide van eenen Adjudant, deze posten te
bezoeken, den vijand , die thaws ook waakzatner was geworden , niet onbekend bleef. -Norm weijks had FREDERIK
Frankenfleill verlaten, om de genoemde plaatfen in ooge ithouw te nemen, of reed Yervoegde- eel een verrader bij
den , in den °nitre!: van Glatz itaanden Oostenrijklehen Gene.
nal VON LENTEL0s, met bet berigr, dat men den Koning van Pririsfe;2 , die zoo even , flechts door eenen Officier
begeleld, was weggereden, gemakkelijk hon gevangen nemen.
Spoediger nogtails', dan de vUariden honden vermoeden,
had FREDER/K de beide posten opgenomen. TTij wilde
nu juist naar Franke:1[1th; terugrijdett, Coen hem het fchoone
Booster der Cisterrieivfers , Camenz, in bet oog viel. De
friaije aanieg van het gebouw, en inzonderheid de toren, van
welken de Koning rich een rufm ii.itzigt in het gebergte en
over het land belnofcle , fpoorden hem aan , om dit klooster
te bezoeken. Met den grootflen eerbied werd de Monarch
door den Abt TORIAs cTusCilt ontvangen; FREDERIK
vertoefde hanger dan hij wel had voorgenomen , en — het
was zijn geluk; ja , rill/ behoud , zijne vrijheid , zijn leven
vtelligt hing er van at', dat hij /anger bleef.
Genoemde (Yostenrijkfcbe lievelhebber kon onmogelijk eene
zoo fchoone gelegenheid , om rich, door de gevangenneming
des Konings beroemd te maken, ongebezigd laten voorbijgnat/. Oogenblikkelijk zond hij een fierk kommando rniterij
near dat oord , tusfchen de posten rood. Dere vijanden ontdekten eene afdeeling Pruisfifche Dragonders, die ter aflosflng
van den eenen post beflemd waren. De onbehulpzame NtsisPhe . kaval/erfsten werden door de veel behendiger Heingatp-Ake lige rniterit • ilJoedig overhoop ;eworpen, en met verlies van veertig man en paarden tertiggejaagd. De Hongaren
vochten te feller, onidat het oogmerk van dezen aanve , de
gevangennetning ties Konings , geen geheim was. Men had
dit kommando voor een geleide van Hein genouden, van den
naasten post medegenomen. Verfloord den Vors: bij hetzelve
C
Hier

Soo
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niet te vinden, reden zij nu naar het klooster Catnenz, waar
P It EDE at it was.
Her is zeer waarfehijnLjk, dat de Abt , door uitgezette
wachten , vroeger berigt van het aanrukken der vijanden kreeg ,
dan deze de muren van het klooster zelve binnentraden. Ware
dit het geval niet geweest, dan zoude hem de tegenwoordigheid van geest , waarmede hij het eenig mogelijke middel tot
redding van den Monarch uitvond en te werk ftelde, nog
weer tot eer verftrekken, dan hem zijne flimheid buitendien
doer.
De kloosterbroeder, wiens werk dit was, (de Metzner)
moest terflond elle geestelijken , tot de sullen en het conspkt , op het hooge koor in de kerk bijeeuroepen. Geftrengelijk was hem verboden, zich met iemand der verzamelden
in gefprek in te laten. Op het eigen oogenblik luidde reeds
de tot de metten roepende klok. Zeker moest de geheel
ongewone tijd de overige geestelijken bevreemden zeker
zullen zij met al hun nadenken en gisfen geen' grond voor
deze buitengewone godsdienstoefening hebben kunnen
den ; dock de kloosterlijke gehoorzaamheid was hier de eerie
pligt, en dus lieten zij zich alien, in ordesgewaad, op het
hooge koor vinden.
Thans verfcheen onverwacht, in feestelijke pracbt, de
Aht T O B I A S STUSCHE, en met hem een vreemde, door
geen' der geestelijken ooit geziene Abt , beide inhet koorkleed
voor eenen bijzonderen feestdag; zij knielden te zamen , op
hunne plaatfen, voor het altaar neder. Het fchoone gezang,
begeleid door de plegtige toonen van her, prachtig orgel,
was ge6indigd ; het gebvl begon, toen een buitengewoon
alarm ontftond, en de Oostenrijkfche Iigte ruiters zich niet
flechts in de kerk vertoonden, maar ook het geheele klooster doorzochten. Zelfs gedurende den godsdienst kon men
hooren, dat zij zich uitlieten, zeker te weten,
dat de honing van Pritisfen in het klooster was.
De Abt net de Inetten hanger duren dan gewoonlijk , en
iDefloot ze eerst een uur later, dan de Oostenrtyiers , die 's
Konings. Adjudant gevonden en als gevangen medegenomen hadden, zich verwijderden. Er is g,eent verdere verklaring noodig , wie de onbekende Abt was, — FREDERIK
natnelijk , die flechts op deze wijze te redden was.
War hing er Met van dit gewigtig oogenblik af! Wat ware er geworden van 's mans ganfche zerchiedenis , indien
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ne vlugt, reeds in den beginne van zijn werkzaam !even,
door deze gevangennerning ware verlamd geworden? — Hij
vergat dit gevaar ook minder dan eenig later, en bleef den
Abt en bet klooster altijd zeer dankbaar.

HET NIELTIVIAARSWRNSCHRN.

L

ieve menfchen
Wat al wenfchen
Uit gij niet op dezen dag,
Die de naaste dag vergeten,
Ja (gij zult het zelf best weten)
De eigen fond verdwijnen zag!
Maar, wat fchaadt het?
Want wat baat het,
Of gij wenfchen nit, of niet?
Schijnt het niet, of al die wenfchen
Niet de wensch ziln van de menfchen,
Ja hun ftrekken tot verdriet?
Wenscht, met romiheid,,
Dien gezondheid ;
Maar hij wil niet, wax gij wenscht.
Immers leeft hij overdadig,
En verkwist dien (chat
Neen, hij wenscht niet, wat gij wenscht!
Wenscht gij fehatten;
Ach ! ze omvatten
Dezen met een gulden boei,
Die hij niet vermag to ilaken:
Geld kan nooit gelukkig maken,
Waar geen (Teel vonr rle amen vloer.
Dien is weelde,
Hoe zij fireelde,
I3ron , die ziel en ligchaam vlekt
Want hij fpilr , in fpoorloosheden,
Wat den miniten, op hun beden,
Tot een' waren zegen itrekt.
c:

Wenscht
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Wenscht gij wehhaart ;
't Is een heivaart
Voor zoo velen, els , helaast
Door een' ingebeelden handel,
Schande brengen op hunn' wandel
Meer nog eereloos dan dwaas.
'k Wil niet noemen,
Maar verbloemen
Al dien handel , fnood en zot
Die, door wind alleen gedreven,
Steeds voor tegen-wind doet bevert ,
En oud-Hollands trouw befpot.
Wenscht hun vrouwen,
Die het trouwen
Schuwen, els een lastig pak ;
Och ! wat dank nit gij behalen
I3ij die op den echtvriend
Die in 'r ink itin fchouders flak?
Wenscht gehuwden,
Die 't ntet fchttwden,
Kinders, als her hoogfte goed;
Maar hoe velen, die 't verwierven,
Ware 't beter, dat zij ftierven,
Dan verwairloosd opgevoedt
Wenscht dien wijsheid;
Maar zijn grijsheid,
Die het graf reeds tegenbuigt,
Toont , hoe weinig aan dien zegett,
Levenslank, }rem fcheen gelegen,
Daar zfj fleehts van dwaasheid tulgt.
Wilt gij wenfchen ,
Wenscht den menfchen,
Dat zij wenfchen, wat GOD Will
Ach! wat zoudc gij wenfchen mogen?
Wenscht , dat Iiij , met hen bewogen,
Al hen ijdel wenfchen ain't
lj N T E At A.
j.
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(/ene Lezende.)

Er was een zekre Kleine fiat!.
(Heel klein coat kon ztj ook niet wezen,
Dewij1 wij van twee klokken tezen)
Die een curieus gebruik bezat.
Wanneer een, brulgom, met zijn braid
Voor 't altaar rredende, in het vrijen
Geen enkel 1Iapje deed bezijkla „
Dan werd Sint Barbara geluid.
Daartegen was voor 't jonge par,
Dat vOOr den echc.... hoe moet het !often?
Geproet11 had, eer het nog magi elan,
Sint Anna's kleppend klokje daar.
Men zegt, de vromen klaagden Wit!,
De Duivel had er in gehengeld;
Want Sint Annaatje werd gebengeld,
Ms gold het de Buikfloocer fchuir.
Eons kwam, met pijnlijk voorgevoel,
Hans Migchel met zijn zoete Klaartje,
Een jong, verliefd en aardig paartje,
Tot den gewijdcn priesterfloel.
Berouwde hen hun keus misfchien?
Was 't huivering bij 't plegtig holm.;
Bewustheid ligt van 't overtteden
Van 't proefgebod vOor jonge lien?
't Verhaal zegt hier geen neen of ja.
1Vlaar 't was geen ding om mee to geliken.
„ Wat bengel zal men your u trekken;
„ Sint Anna , of Sint Barbara ?'
Die vraag drong hart en nieren door l
Hij ftokt; zlj kteurt, gelijk een roosjel
Doch moedig zegt hij , na een poosle:
„ Sint Barbara , inijnheer pastoor !"
De
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De vrome priester fcheen verftoord,
Alsof hij lets aan 't bruidje mefitte,
Dat bier de min magnetisch werkte,
En nam, op fermen toon, het woorci:
• Bedenkt het wet, hoe veel ge waagt!
Vloek blijft den logenaar verzellen,
En in den 'echt u rampen fpeilen,
• Waarvoor het ftugfte hart verfaagt.

7)

• U wachten armoe, ziekte en pijn;
Gij beide zult ontijdig fterven,
Uw kiuders alle toevlugt derven;
In ' r kort, gij zult ellendig zip."

Hans zwijgt verbluft, en Klaartje fchreit,
Maar fchijnt, het eerst zich te herhalen ;
En fmeekend zegt zij, zonder dralen,
Met kinderlijke onnoozelheid:
• Och , lieve paler Boudewijn!
„ 'k Blijf op Sint Barbara nog hopen;
„ Doch laat er,, kan 't niet anders ziJn,
• Wac van Sint Anna onder loopen."
Het Hoogdultsch vrij gevolgd.

I.

W. VNTEM.A.

S CHIT TEREND WOORD.

Een Generaal, na eene duurgekochte overwinning, nam
eenige zwaar gekwetfte vijandelijke Granadiers in oogenfchouw, en zeide, in het voorbijgaan, tot een' hunner: Ik
verlang hen te leeren kennen, die uw Regement zoo duchtig
gehavend hebben." — ,, Die moeite kunt gij fparen, Genemai!" hernam de wakkere knevelbaard: „ zij zijn dood !"
RI DDER Cift DES.

r Vorst fchonk , gelijktijdig, zijnen Kamerdienaar en
Zeke
zijnen Hofbankier de orde van zijn Stamhuis. Men verwonderde zich daarover. Een fpotvogel fprak : „ De reden ligt
voor de hand: de eerfte heeft dezelve bekomen , wijI hij
hem aankleedt; de ander, wijI hij hem uitkleedt!"

ME NGEL WE R
DEDENKINGEN , NAAR AANLEIDING EENER OPGEGEVENE
PRIJSVRAAG VAN DE HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
DER WETENSCHAPPEN

M en is het federt lang Una , dat het regt der ,volken ,
wel begrepen, niets anders is dan het regt der natuur,,
toegepast op de onderfcheidene ftaten , invoege dat de
volken met elkander in dezelfde betrekking ftaan , als in
elke maatfchappij de bijzondere perfonen. En hicruit
fchijnt al aanflonds te volgcn , dat de voorfchriften der
zedckundigen , of der zedekunde , in het eene en andere
geval van gclijke toepasfing en eveuzeer geldende zijn.
Daar echtcr de zaak van veel belang , en een opzettclijk
onderzoek Wel waardig is , zal het noodig zijn , alvorens
tot een bellisfend antwoord op de voorgeftelde vraag te
komen, het fluk wat hooger op te halen , en in de eerfte plaats na te fporen , hoe het denkbeeld van zedekunde
bij den mensch ontitaat , en welke beweegredenen hem
aan derzelver voorfchriften verbinden.
De eigenlijke ftudie van den mensch, zegt een groot
vernuft (t), is de mensch zelf. Een ander, niet minder
groot vernuft (§) had dit reeds vroeger met dezelfde woorden gezegd. De oudheid was hiervan niet onkundig (§§);
en de zaak lijdt geene bedenking. Nergens, echter , is
dit zoo zecr het geval , als met betrekking tot de zedekunGelden de voorfchriften der zedekundigen, welke
(')
• tusfchen bijzondere perfonen gelden , ook tusfchen volken
„ onderling, zoodat ook het inachtnemen daarvan tot den
pligt van den regent behoore ; en waar liggen de grenzen
indien deze vraag noch geheel toeflemmend noch geheel
„ ontkennend moet beantwoord worden ?"
(t) POPE. (§) CHARRON. (§§) Nosce te
MENGELW. 1823. NO. 3.

ipfurn.
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kunde, waarrn
; meer dan ergens elders , Met de menfchelijke natuur moeten raadplegen.
Een ieder dan, die den mensch met oplettendheid gadeflaat,
zal weldra in hem gewaarworden eene algerneene en beftendig
voortdurende begeerte om gelukkig te zijn: daartoe loopen alle zijne bedoelingen zamen ; daarinvereenigen zich alle zijne
wenfchen ; dit doeleinde kan nimmer uit het oog verliezen. En ware de mensch enkel aan zijne dierlijke natuur overgelaten , zou elk het geluk voor zichzelven najagen , zonder zich over dat van iemand anders -te hekommeren ; en wanneer een ander hem daarin verhinde, zou hij dezen Met de hem eigene wapenen te
ren
keer gaan , gelijk wij zulks bij de dieren geviraarworden.
Maar de mensch, met verfl'and en rede begaafd , bemerkt al fpoedig , dat elk , met die zelfde neiging tot geluk gefchapen , hem bier gedurig in den weg that; en
dat , ieder flechts "zijn eigen gevoel raadplegende ,'en` tieli
des noods ten koste van elken anderen 'willende gelukkig
maken , er eigenlijk in het geheel geen geluk immers
met eenige beitendigheid , zoude- kunnen genoten' worden.
Dit fpoort hem aan , om met zijne natuurgenooten in eene
foort van verdrag te komen , en te bepaten , w'at ieder zal
vermogen te doen en behooren na te laten , ten einde het
verlangde geluk, fchoon niet zoo onbepaald als ieder VoOr
zich wel mogf gewetischt hebben , ten minfte 'iekere
maat en ongeftoord te mogen genieten.
Bezat de mensch nu enkel het vermogen om te bevatten en te redeneren , zou ieder , buiten twijfel , door de
liefde tot zichzelven aangevuurd , fteeds bedacht zijn Om
de gemaaktc bepalingen te 'overfchrijden ; en eene groote.
re maat van natuurlijke fchrauderheid zoude altijd eene
fchijnbare reden weten bij te brengen ; of meerdere , ligchaarnsfterkte zou alle reden overtollig maken ; gelijk
zuiks zeer eigenaardig in de fabel van den wolf en het
lam , en in die van den lceuw met eenige andere dieren
op de jagt (*) wordt afgefchetst. Maar wij befpeuren in
den' mensch , behalve de genoemde begaafdlieden , nog
een
(*) P 11I:nitr Fab. L. I. Fab, I 'CL,5.
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cen bijzonder vermogen dat hem , niet minder dan do
redo , van de dieren onderfcheidt , en hem.bier uitnemend
te ftade komt. Gellik ieder mensch , hoe ongeoefend in
de meetkunde , het cienkbeeld heeft van eerie regte lijn,
en dezelve van de kromme of gebopne weet te;_oncter4
fcheiden , zoo zal de ongeoefencille mensch , in 'One zaak
van gefchil, wanneer dezelve under , het bereik van zijn
verfland gebragt wordt , doorgaans zeer wel weten te zeggen , aan welke 4de zich het regt+evindt , zoader:dat
men hem behocft te leeren , wat regt of billijkheid is ;
hiervan heeft hij uit de natuur een begrip ; en . had hij dit
niet, men zou het hem nimmerktinnen geven even..gelijk wij' bevinden, dat het met de dieren gefteld is. Ingevolge van dit begrip oordeelt . hij, wat al eri wat niet
behoort te gefchieden; want het is 'onder deze;gedaante,
dat het regt zich het eerst aan de ziel tipdoet1 telveten ,
regtvaardig handelen geeft genoegen en zoedkeuring; onregtvaardig, handelen ongenoegen en afkearing, orticiat
men gevoelt , dat het eene met onze natuur overeenkomt,
het andere daarmede ftrijdt.
Verder : door de onderlinge verkeering ontwikkelt zich
in den mensch zeker beginfel , Waarvan de dieren zeds
niet geheel veritoken zijn; te Weten , de neiging tot :gezelligheid , welke uit Karen aard tot vriendfchap noodigt,
en , even Os het gevoc1 van regt en billijkheid , den mensch
vatbaar maakt voor geheel andere en zachtere indrukfels
en gevoelens , dan die, welke de :enkele Heide tot zichzelven in hcm zoude hebben kunnen verwekken.
I-let is wel zoo , dat dit gevoel en deze neiging zich
eerst duidelijk beginners te vertoonen , wanneer de mensch
tot zekeren trap van bcfchaving gekomen is; maar men
zou dwalen , wannecr men dacht , dat dezelve daardoor
in hem ontflaan: nimmer zouden zij in hem gevonden
worden, indien hij dezelve niet uit de natuur bezat. Men
ftelt dikwijls den natuurmensch tegen den befchaafden
mensch; en Gilt heeft zijne nuttigheid. Maar ecn zeer
bexoemd fchrijver (*) is te vcr gegaan, met te beweren,
dat
(4) ROUSSEAU.
H2
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dat de natuurmensch eigenlijk de ware mensch zoncle
zijn , en alle befchaving eene foort van verbastering. De
befchaafde mensch is niets anders , dan de mensch , wiens
natuurlijke hoedanigheden ontwikkeld zijn; en even gelijk een boom niet minder een natuurlijke boom is, wanneer hij door enting , fnoeijing enz. in een' that gebragt
is om meerder en linakelijker vruchten te kunnen voortbrengen , even zoo is de mensch , wiens natuurlijke beginfelen door ontwikkeling (en de befchaving is naauwelijks iets anders) tot voortreffelijker einden zijn gefchikt
gemaakt , niet minder de natuurlijke, de eigenlijke en ware
mensch. En zoodanig juist is de mensch , dat hij alleen
door ontwikkeling of befchaving datgene kan worden,
waartoe hij niet dan de vatbaarheid en den aanleg met
zich ter wereld bragt.
De menfchen worden derhalve in zekere vriendfchapsbetrekking met elkander geboren. Zij, die het tegendeel
beweerd hebben , en het denkbeeld, om zich tot onderlingen bijftand te vereenigen, alleen uit het gevoel van
onderdrukking willen verklaren ( 4), erkennen ten minIle , dat de natuurmensch gevoelt , dat de onderdrukking
ongeoorloofd is, en dat wij onderling elkander hulp en
bijiland verfchuldigd zijn , om een gemeen kwaad of te
weren. En wanneer men dit :alleen nit het koude beginfel van zelfbelang of eigenbaat zoude willen verklaren , en het natuurlijk beginfel van menschlievendheid
heel ontkennen , dan wordt zoodanige redenering regtflreeks wederfproken door de ondervinding , welke overtuigend lecrt , dat de mensch niet alleen uit den aard een
medegevoel van eens anders lijden heeft , maar ook ecne
natuurlijke aandrift om dit gevoel door dadelijke hulpbo.
tooning aan den dag te leggen.
Om hiervan overtuigd te worden , Ilene men , dat zich
fchielijk eenig ongeluk opdoe , bij voorbeeld dat ergens
brand ontila , dat iemand in het water valle , of door
eenig ander toeval zich in levensgevaar bevinde, en gij
zult
(*) Horns.
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zult niet flechts de menfehen van rondom zien toenellen ,
maar met den grootften ijver , en menigmaal met gevaar
van hun eigen leven , zich bevlijtigen om den ongelukkigen te redden ; zoo zelfs , dat iernand , die zich bij zulk
eene gelegenheid blkjkbaar onttrekt of nalatig toont, door
de mcnigte veracht en den naam van mensch Nina onwaardig gekeurd wordt : waarbij men nog zal opmerken ,
dat onder de genen, die zich in deze hulpbetooning het
meest onderfcheiden , zich doorgaans lieden uit de gering* volksklasfe bevinden , en dus de zoodanigen , die
het minst veinzen of geheime oogmerken in hunne daden
hebben. Trouwens , indien de mensch zich ooit in zijne
ware gedaante vertoont , het is in deze foort van bedrijven , die geenszins de uitwerkfels van overleg en redene.
ring zijn , maar alie overleg en redenering vooruitloopen ,
en ontftaan uit zeker inwendig gevoel, dat, op den eer(ten aanblik van het gevaar , de zicl , of zoo a liever
wilt het hart, in beweging brengt , en niet oneigen den
naam draagt van zedeldjk gevoel, als waarin doorgaans de
eerile opwekking en aanleiding gevonden wordt tot het.
geen wij gewoon zijn zedel9k goed en deugd te noemen.
Wij hebben dan in den mensch gevonden een gevoel
van regt en onregt , cene neiging tot gezelligheid en
vriendfchap , en eene onwe0,rflaanbare aandrift tot hulp
en hijiland. Ziet daar karaktertrekken , die, onbeftuurd ,
Diet dan onregelmatige werkingen voortbrengen , en , kwalijk beftuurd, zoo wel tot kwade als tot goede daden leiden. Dan , de rede , die alles gadeflaat en overweegt , en
altijd genegen is om alles tot zeker doel tc doen medewerken , vindt in dezelve juist het middel , om den mensch
tot zijne ware beftemming , dat is op den regten weg tot
zijn geluk , te brengen. Wil de mensch, zegt zij, gelukkig zijn , moet hij zich zorgvuldig wachten van itrijdig met zichzelven te handelen; hij moet derhalve , den
goeden aanleg zijner natuur volgende, jegens anderen regtvaardig , vriendfchappelijk en behulpzaam zijn; hierdoor
zal hij , in de eerfle plaats , het genoegen hebben van de
infpraak van zijn eigen hart te volgen , en , ten andere ,
11 3
vol-
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volgens de wetten der zedelijke orde, die wel in bijzondere gevallen in hare werking geftoord, maar nimmer
nit het menfchelijk hart verdreven kunnen worden, eene
detgelijke bebandeling van anderen molten verwachten.
Aldus zal de regte kennis van het perfoordijk belang
leiding geven tot bevordering van ,het algerneen belang;.
elk zal in alien een waarborg vinden voor het gerust ge7
not van hetgeen de natuur tot gebruik van alien aanbiedt ; en de groote hinderpaal, dien wij sop den weg dies
gelds al aanftonds ontmoeteden, zal weggenomen worden._
De bijzondere regelen nu, welke de rede wit , dat
ter bereiking van dit groote doel , in alle gevallen an omftandigheden des levens , in acht zullen nemen , en in
walker toepasfing opregtheid en voorzigtigheid ons, needs
verzellen moeten, deze zijn het, welke de voorfchriften
zedekundigen, of der zedektinde , gcnoemd worden;
gelijk wij gewoon zijn de wetenfchap der menfchelijke
pligten zedekunde te noemen. Deze voorfchriften hebben
uit hunnen aard een groot gezag; en de wetten, zullen
dezelve dien naam verdienen , moeten naar dezelve zijn
ingerigt. Dan , de wetten , als ftaatkundige bevelen , onaangeroerd latende , maak ik , met opzigt tot rnijn onderwerp , alleen nog de volgende aarimerking.
Alle de voorfchriften der zedekundigen iteunen op en
flellen vooruit de menfchelijke natuur en de orde der Bingen, waarmede hij in betrekking fiaat. derhalve,
die der natuur het beftaan gegeven het menfchelljk hart
gevormd, en de orde der Bingen daargefteld heeft , moet
vooronderfteld worden zich daarmede zoodanige doeleinden te hebben voorgefteld, als de rede daarin vindt te
liggen opgefloten. Diensvolgens moeten alle uitfpraken
der rede, en alle daarop gegronde voorfchriften der zedekundigen, gehouden worden voor zoo vele ftellige geboden van eenen oorfpronkclijken Wetgever. En Merin
ligt , volgens hen, die de uitfpraken der rede, als zoodanig, voor enkele raadgevingen houden, de eigenlijke
drangreden welke den mcnfchelijken wil met gezag onderwcrpt.
Zoo
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Zoo veel fcheen mij noodig om het gezag der zedekundige voorfchriften te flaven, tett einde metineetder naamivkeurigheid te kunnen onderzoeken, of dezekve, even es
tusfchen bijzondere perfonen,: zoo ook tusfchen de vol,
ken onderling geldende zijn.
De volken verkeeren met elkander , of. egt bijzoodere
perfonen , gelijk wanneer twee of meer inwoners,van.,onr
derfcheidene landen eenige zaken met -elkander te verrigr
ten hebben , of als volken.
In het eerfte geval is deze verkeering niet wezenla
onderfcheiden van die der bijzondere leden eener zeige
maatfchappij; de zedelijke gevolgen der; daden, 4111 i2
beide gevallen dezelfde, en alzoo ook even geldende de
voorfchriften , die dezelve bepalen..
Nat het tweede geval betreft, wannoer namelijk,
volken met elkander verkeeren als . volkeen , en in welke
betrekking dezelve klaarblijkelijk in do vraag befchouwd
worden : daar de volken in geene andere hetrekking ;tot
elkander kunnen begrepen worden te.itaan , dan als'.de
b‘ljzondere ingezetenen eener zelfde maatfehappij, ZOO
Volgt , dat dezelfde beweegredenen welice_bljzondere perfonen tot het nakomen der zedelijke voarrehriften ver
pligten, even geldende zijn ,tusfchen. de .volken underling. Doch de volken verkeeren als zoQdanig pnderiing
niet dan door bonne vertegenwoordigers , of regenten; en,
tot dezen rigten zich dan ook regtftreeks . de pligten, die
de volken onderling aan elkander verfchuldigel-zijn; /letgeen ik derhalve in het vervolg nog te zeggen heb zal,
zich bepalen tot de drangredenen , welke glen regent tot
de betrachting der zedekundige voorfchriften verbinden,6.
en waartoe het voorheen gezegde mij den weg zal banen.
Wij hebben gezien , dat elke goede dead verzeld gaat
van het ilreelend genoegen van jets goeds, iets edels verrigt te hebben. En dit is geene dweeperij ik durf aan
elk mensch , hoe bedorven van hart hij anders moge zijn,
vragen, of hij bij het vcrrigten eener weldaad, afgefcheiden van de goede gevolgen , niet jets anders gevoelde,
dan bij eene dead, welke by wist voor anderen nadeclig
II 4
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te zijn; en of hij, de gevolgen van beide daargelaten ,
zich de eerfte niet met meerder genoegen en goedkeuring
herinnerde , dun de tweede ; mij verzekerd houdende , dat
een ieder hierop gereedelijk ja zal antwoorden. En nu
is de vraag , of dit genoegen minder zal gefmaakt warden door hem , die iets nuttigs aan velen , dan door hem ,
die hat aan weinigen of aan eenen enkelen veroorzaakt ?
Of , om de zaak met haren naam te noemen , zal de regent die te gelijk ook mensch is , niet hetzelfde genoe2,
gen fmaken , wanneer hij , in zijnen meer uitgebreiden
kring, ook een uitgebreider nut kan ftichten ? Zal hij,
die een yolk, in nood , eene krachtdadige hulp geboden ,
en daardoor van een groot kwaad gered heeft, — ,
die eene toegebragte beleediging, wanneer milks behoudens de eer en veiligheid van den ftaat gerchieden kon ,
aan een yolk op eene grootmoedige wijze vergeven , of
eenen bewezen' dienst op ecne edelmoedige wijze vergolden heeft , niet hetzelfde genoegen , en zelfs naar evenredigheid in grootere maat ondervinden , dan hij, die
flechts eenen enkelen perfoon -zoodanige dienften heeft
kunnen bewijzen? Ik geloof, dat het niet noodig zal
zijn , een bevestigend antwoord hierop of te vorderen.
Eene andere beweegreden tot het betrachten der zedekundige voorfchriften is ontleend van het nut, dat zulks
ook den dader zelven aanbrengt. Er is geen den zedepligt , of hij bedoelt behoudenis en welvaart , en zijne
verwaarloozing onheil en verwoesting ; hij heeft derhalve
nit zijnen aard eene ftrekking tot geluk. Nu is het in de
wereld dus gelegen , dat niemand alledn kan gclukkig
zijn , maar dat het geluk van den eenen invloed hceft op
dat van den anderen , en dat alle door elkander moeten
beftaan en welvaren. Vandaar dat de regte eigenliefde en
de gezonde rede ons leeren , al ware het om geene andere
reden , didrom het geluk van anderen in vele gevallen
te bevorderen , omdat wij daardoor tot ons eigen geluk
werkzaam
Dix heeft niet alleen plaats ten aanzien van bijzondere
perfonen maar ook met betrekking tot volken. De natuur-
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tuurlijke voortbrengfels , zoo wel als die van kunst en
vlijt , van het eene land zijn menigmaal onmisbaar voor
het andere, De digging, de luchtsgefleldheid , de ftroomen , havens, markten, baden enz. maken het eene land
nuttig voor bet andere. Maar vooral words het onderlinge geluk der volken bevorderd door de hulp , welke
zij elkander toebrengen. Hoe dikwijls was eene gehecle
landftreek , door natuurlijke rampen, niet reddeloos bedoryen , zonder de tijdige hulp harer naburen? Hoe menigmaal niet door eenen vijand verwoest, of door inwendige
beroerten uitgeteerd, indien eene welaangebragte hulp
zulks niet had voorgekomen ? Hoe dikwijls is dezelve niet
het middel geweest tot herkrijging dier vrijheid , waartoe
wij de zucht mede ter wereld brengen , en welke tot het
geluk der volken zoo krachtig medewerkt? En wat is
meer gefchikt om dezen geest van behulpzaamheid in de
volken te verwekken en levendig te houden, dan dezelve
door dienst- en hulpyaardigheid aan onze belangen te verbinden ? Het is wel waar , dat kleine en zwakke volken
het meest deze hulp behoeven; maar men zou zich bedriegen , wanneer men dacht , dat het deze alleen waren.
Alle volken zijn op zekere tijden Mein en zwak ; en geene
kunnen in fommige gevallen , zonder bun merkelijk nadeel , alle hulp ontberen. Ik breng geene voorbeelden bij,
omdat de oude en latere geichiedenis , die van onzen
leeftijd niet uitgezonderd, dezelve in overvloed opleveren.
En ik durf hier weder vragen, daar de regent te dezen
aanzien in geene andere betrekking tot de volken that dan
elk burger tot zijne medeburgers , of bet minder zijn pligt,
als regent , is , bet belang van geheele volken te behartigen , dan, als burger, dat zijner medeburgers te bevorderen ; en of de regte rede hier minder hare eifchen wil
doen gelden, de welbegrepene eigenliefde bier minder Om
voldoening vraagt ?
Maar er is nog eene kracbtige reden, welke den regent zelfs nog meer dan den burger aan de voorfchriften
der zedekunde verbindt. In alle maatfchappijen heeft men
wetten , om den afwijker van die voorfchriften te Met),
ge.
H5
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gelen en de orde te handhaven. Maar er is ge,ene wet ,
welke haar gezag over de onderfcheidene volken uitoefent ; of waaraan zich .de . gezamenlijke (Faxen. onderwor,
pen, hebben. En waar wilde het met het geluk des Trienschdoms ,heen , wanneer de onbefchrevene• wet van regtvaardigheid en billijkheid door de regenten, ten eenemale verwaarloosd wierd , en . dus ,meerdere fteAte en 'behendigheid ,de denige handl-levers van het regt der volken waren De behandeling der Negers kan ,doen zien , tot welke gt:nwelen deze itaatkunde,den weg baant.
Behalve ,het tat hiertoe. aangevoerde , bebbens wij eerie
algemeene- drangreden , ter betrachting van.letgeen eene
gezonde _zedekunde ens, voorfchrijft , gevonden in de crkentenis van eerie;: hoo.gere Magt i die tot- het veraand
fpreekt,. haren wil het rnenfchelijk hart Ids heeft ingedrukt:, _en met gezag .gehootzaamileicl gebiedti. ik vraag
bier weder : zou het wearitteven van dien hpogften wil
in een bijzonder peribon7misdaad , en in den: regent geoorloofd of verfcho-onbaar zijn? Zou het eene arafbare
.daad moeten gerekend worden, wanneer zulks gefchiedde
ten koste van het ,geluk vin eenen of weinige.perfonen ,
en niet,-wanneer geheele volken daarvan „de .{lagtoffers
waren? .De rede zal .ifierop antwo,orden , dat , wel verre
van daar , de regent inclit geval te minder verfchOonbaar
en te meer verantwoordelijk moot -gerekend worden , marmate hij met eene grootere magt bekleed • was, om het
inenfchelijk geluk itn een' meer uitgebreiden kring te bevorderen.
1k befluit derhalve, dat de voorfchriften der zedekundigen evenzeer geldende zijn tusfchen de volken underling als tusfchen bijzondere perfonen , en het in acht nemen daarvan wel degelijk tot den pligt van den regent
behoort.
Maar nu ontftaat er eerie gewigtige vraag : Veroorlooft
de ftaatkunde den regent, te alien tijde dien pligt nit te
oefen en ?
Men zou deze vraag met eene wedervraag kunnen beantwoorden : Veroorloven de omttandigheden elken bijzon-
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zonderen perfoon , te alien tijde de zedekundige voorfchriften volkomen uit te oefenen? Ongetwijfeld zai een
ieder , die geen -vreemdeling in de wereld is, hierop ant-.
woorcien , dat 4ulks , in den toeftand der' dingen , waarin
wij- verkeeren , fomtijds met geene :mogelijkheid volkomen
gefchieden km. Niet dat er in de zedekunde eenige.verwarring. zoude plaats hebben.; maar ,onidat er .gevallen
kunnen voorkomen, waarin- fommige harer voorfchriften
van geene toepasfing kunnen gema-akt worden; -hetwelk
plaats heeft , zoo, clikwijls .zich onderfcheidene pligten ter
betrachting voordoen ; welke elkander onderling uitfluiten, waarvan leder ligt eenige voorbeelden in gedachten
zullen komen.
En wat zegt nu de rede , dat in zoodanig geval beho.ort
gedaan te worden? Zij zegt, dat wij wel moeten oncler•!
zoeken en voorzigtigiijk onderfcheiden , welke pligt hier
de meest dringende . is , .en dat wij .alsdan genoodzaakt
zijn eenen minderen pligt> aan eenen meerderen op te . .offeren , ten einde juist daardoor op de bestmogelijke wijze
aan de voorfchriften der zedekunde te heantwnorden: evdn
geltjk ecn ..geneesheer , wanneer . de Bider met onderfcheidene kwalen bezocht is , welke eene ftrijdige behandeling
vorderen , fomtijds genoodzaakt is. de mindere voor eenen
tijd te verwaarloozen , of zelfs te verergeren, ten einde
op de voorname.. te kunnen, werken, zonder dat hij in
dat geval kan ge,z:egd worden zijnen pligt als gefieesbeer
yerwaarloosd te.hebben.
De regent . zal 'in foortgelijke.gevallen op geeue,andere
wijze kunnen. handelen , daar in beide gevallen uit;gelijke
betrckkingen gelijke pligten voortvloeijen. Maar men zal
hier, als een' algemeenen regel , in het oog dieneo"to
bouden , dat nirnmer eene afwijking van de voorfchriften
der, zedekunde geoorloofd is , dan alleen wanneer en
voor zoo ver dezelve dient om eene grootere:afwijking
voor te komen , wanneer een van beide onvermijdelijk is..
Deze regel is niet meerder geldende voor den burger dan
voor den regent , die in fommige gevallen boven de wetten van zijn land mgge verheven zijn , maar niet minder
on-
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onderdaan van de wet der natuur is dan de minfle zijncr
ingezetenen , en overzulks geene meerdere vrijheid dan
deze heeft, om in het minfte van die wet of te wijken.
Indien men hiertegen mogt inbrengen , dat de regent
fomtijds genoodzaakt is , maatregelen te nemen, die van
eenen aard zijn, dat iets dergelijks in een' bijzonder' perCoon een hatelijk wantrouwen, dat de zedewet verbiedt ,
zoo niet erger , zou te kennen geven , dan antwoord ik ,
dat, wanneer zoodanige -! maatregel kan in het werk gefteld worden zonder iemand eenig nadeel toe te brengen
of in gevaar te Itellen , dezelve enkel eene daad van voorzigtigheid is , welke den regent en den burger even vrij
Rau; maar dat, wanneer zoodanige maatregel een werkelijk nadeel aan iemand toebrengen , of hem in gevaar
zoude ftellen , dezelve in den regent even , en nog nicer
dan in den burger, onverfchoonbaar zoude zijn, daar dczelve voor meerdere perfonen kon noodlottig worden. De
burger zal door een ongegrond wantrouwen tot eene daad
komen die voor eenen of weinigen nadeelig wordt ; maar
wie berekent de gevolgen van eenen onvoorzigtigen pennetrek van den regent, die fointijds geheele itaten in beweging , en duizenden van burgers op de flagtbank brengt?
De verlichte regent zal in de neteligfte gevallen weten
te onderfcheiden , wat flaatsbelang en zedekunde van hem
vorderen; en , wanneer hij zich in gemoede genoodzaakt
vindt een' of anderen zedepligt aan het gem_ eene belang
op te offeren, zal hij zulks , even als de burger ,
met een gerust geweten kunnen doen, indien hij, name, buiten zijne fchuld, in het geval , van zulk eene hagchelijke keuze te moeten doen , gebragt is. Want , even
gelijk een bijzonder perfoon verantwoordelijk gefteld worth
voor een pligtverzuim , wanneer hij ziclizelven daartoe
in de noodzakelijkheid gebragt heeft , even zeer zou de regent verantwoordelijk zijn voor alle afwijking van dezen
aard, waartoe hij door eigen toedoen zoude zijn genoodzaakt geworden. Wanneer men dan vraagt , of de (hatkunde den regent eene wettige verfchooning aan de hand
geefr, om in eenig bijzonder geval van de flrenge voorfchrif-
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fehriften der zedekunde of te wijken , dan is de voorname
vraag , of de ftaatkunde , welke hem in het geval daartoe
gebragt had , wettig en onvermijdelijk was ? Het is duidelijk , dat het woord flaatkunde hier beteekent een zamenftel van menfchelOke inftellingen, uitgedacht om de
volken te befturen. Maar deze inftellingen zijn niet willekeurig; zij moeten gegrond zijn op en overeenftemmen
met de natuurlijke betrekkingen der dingen , en mogen in
alien gevalle met dezelve nimmer ftrijden, daar deze betrekkingen ouder zijn en een grooter gezag hebben dan
alle menfchelijke inftellingen. Alle zoodanige flaatsinrigtingen , derhalve , als ftrljdig met de natuurlijke betrekkingen en de daarvan afgeleide zedelijke voorfchriften bevonden warden , kunnen den regent , ingeval van afivijking , nimmer tot verfchooning ftrekken.
En welke klippeh zijn hier niet te vermijden ! Laat ik '
er erne aanwijzen. leder regent is in de eerfle plaats aan
de belangen van zijnen eigen' ftaat verbonden; het welzijn van deszelfs ingezetenen te bevorderen, is zijn eerite
pligt ; maar dit mag hem niet onregtvaardig doen worden
ten aanzien van andere itaten. En hoe menigmaal was
dit echter niet het geval! Om zijnen ftaat te vergrooten ,
wil hij alle andere verkleinen; om den zijnen te verrijken , alle andere verarmen; koophandel , fabrijken enz.
moeten alleen in zijne oaten bkitijen , alle bronnen van
welvaart alleen door One landen ftroomen. De oorlogen ,
hier om gevoerd , hebben geen beter regt , dan of iemand een' ander' wilde verminken of om hals brengen ,
om zich meester van zijn goed te maken.
Te meermalen fpeelde hier het eigenbelang de voornaamfte rol , fchoon het vindingrijk vernuft daaraan een
voorkomen van flaatsbelang w;st te geven. Dan was het
niet zoo zeer de onvermijdelijke noodzakelijkheid , of de
zeer wettige pligt van zelfverdediging , welke tot den
oorlog en deszelfs heillooze gevolgen aanleiding gaf, als
wel eene overdrevene eerzucht, gierigheid , of wraaklust.
Dan 'werden de misdadigfte ontwerpen ten uitvoer gebragt alleen om eenen enkelen perfoon , of aan de eifchen
eens
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Bens onbetamelijken hartstogts , te voldoen. Niet zelden
was.. meer de veiligheid der troonen , dan het gcluk der
volken- , het doel van ondernemingen , welke het menschdom in onheilen florteden.
Doch het was niet altijd door het voeren van &dog
dat deze verderfelijke faatkunde zich . keribaar maakte ;
pok. de„ diepfte fluke kan aan hetzelfde:einde dienstbaar
gijn. Men liet twee"volken zich tegen elkander verzwakken ,:oin ten laatfe zich beide te onderwerpen. Men ontzeide eenen nabuur zijne hulp , om hem tot affland van
land' of voorregten te noodzaken. Men liet een lijdend
yolk ter prooijc van eenen geweldenaar , nit een aangenomen flelfel van onzijdigheid, dat op enkel eigenbelang
gegrond was. En .win fond ook borg voor' het nakomen
van verbindtenisfen tin beleften , Amoral van: rnagtigere
enz.
aan zwakkere
Het is flechts met 'een 'woord dat hiervarc fpreek , en
dit alleen om te doen- opmerken,, van hoeveel belarigs het
voor den regent is , dat hij zich beflendig de voorfchriften der zedekunde, als het rigtfnoer zijner daden , voor
oogen Ilene, ten einde de gedurige herinnering daarvan
hem waarfchuwe zich wachten voor die valfche en verderfejijke .ftaatkunde ifivijkt van haar Unig waar
en. onveranderlijk„ iregittfel4 de zedekunde, waarvan zij
nimmer kan afgefcheiden worden. „ De laatkunde en het
{laatsregt ," gcgt een bcroemd fchrijver (*), „ zijn alleen
bijzondere takken .der zedekunde4 eii alle burgerlijke regering is onderworpen. aari wetten , die door geenen mensch
gemaakt zijn."
En waartoe dienden, nu zijm:best genomen , mcnigmaal alle die afwijkingen van de voorfchriften der zedekunde ? Om . eenen :flag , te vergrooten, te verrijken,
magt en luister bij te zetten ; hetwelk , gelijk reeds is
aangemerkt , tot aekeren trap,. en door betarnelijke middelen , geoorloofd , mar in het tegengefelde geval nimmer goed te keuren• is ; te. meer , daar het eene valfche
flel(*) PERRENOT.
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ftclling is , dat een yolk altijd gelukkiger zoude worden,
wanneer het in -rijkdom toeneemt en zijne grenzen
breidt ; daar k/eine en weinig van rijkdom bedeelde
ken , even gelijk bijzondere perfonen uit den middelitand ,
menigmaal eenen meer beftendigen vrede en voorfpoed genieten , en waarlijk gelukkiger zijn , dan fommige groote
fiaten , en veci minder blootgefteld aan die hevige fchokken , welke de ingezetenen. der laatften op allerlei wijzen
ontrusten.
Zij , die in het verheven bewind gefteld zijn om de volken gelukkig te makeii, mbeten eerst en vooral bedenken, waarin 'het geluk der volken beftaat, . en' nimmer
uit het oog te verliezen , dat, van welken aard het ook
zijn moge hetzelve nimmer moet bejaagd worden door
middelen ,, welke .der menftheiike natuur en, zijner hooge
beflemining onwaardig zijn.
Om mijne gedachten kortelijk zamen te. trekker: De
voorfchriften der zedekundigen . gelden tusfchen„de , volken
underling , even als tusfchen bijzondere perfonen; de regent is, even als deze , verpligt, dezelve in acht . te nc,
men, en moet. ook, op gelijke wijze, in geval van al*
wijking , waartoe de omftandigheden in bijzondere. geva/len hem kunnen noodzaken, too,nabij doenlijk .aan dezelve blijven. A11e afwijking_buiten noodzaak , of door eigen- toedoen, is misdaad; . .en in den regent zoo veel te
grooter., nmdat bij zijne'betrekking.als mensch nog kola
die van'befchermer der .volken.
Ik kan de pen niet nederleggen, zonder nog de volgende aanmerking te ,waken. Het geeft geen gering genoegen, in eenen tijd te /even, waarin eene prijsvraag
als de tegenwoordige niet ongepast kan gerekend worden.
-Een geleerde van het midden der naastvoorgaande eeuw (*)
behandelde . deze .ftof niet dan met zeer weinig woorden ,
om de geringe. vrucht 4 welke hij zich daarvan, durfde beloven. De uitgefchrevene prijsvraag valt juist in den geest
des tijds. De verlichting gaat met vaste-fchreden voort ,
en
(*) D'A L E

E R T.
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en de gezonde wijsgeerte is doorgedrongen tot de paleizen der vorften. Moge dezelve zich eenmaal in vollen
luister vertoonen ! Jets, dat de doorziende durft hopen ,
en de menfchenvriend reikhalzend te gemoet ziet.
Delft.

M. ROELOFSWAERT.

HET MAGNETISMUS ZEDEKUNDIG EN GODSDIENSTIG
BESCHOUWD.

Door den Hoogleeraar

C. W. H 11-

LAND, te

(Vertaald door F. S. ALEXANDER, Med. Dr. te Delft.)

De

ondoelmatige en veeltijds zeer verkeerde uitoefening
van het Magnetismus, die federt eenigen tijd ook in ons
land, in navolging van elders , plants heeft , had mij
al voorlang bepaald, jets over doze zaak te zeggen. Dit
voornemen is bij mij meer opgewekt geworden , naarmate het kwaad zich verder heeft verfpreid. Toen eindelijk
deze !tad als een brandptint van zoo vele ongerijmdheid
is geworden , en , onder den fchijn van Magnetismus , de
grootfte verkeerdheden werden gepleegd , is het mij van
belang voorgekomen, om der goede zaak wille , ten uit
voer te brengen, hetgeen vroeger was voorgenomen. De
eerfte gelegenheid , welke daartoe voegelijk zich aanbood ,
word waargenomen , Om , ware het mogelijk , die genen ,
Welke voor redclijke overtuiging zouden vatbaar zijn , het
bedriegelf*ike en valfche aan te toonen, hetwelk in zulk
cone uitoefening van het Magnetismus is gelegen , als dat
is van VANDER. LEE, en die met hem werkzaam zijn.
Dewijl echter de mistastingen* in het Magnetismus vanbier al verder en verder 411 uitgegaan , en met deze het verderfelijke en fchadelijke meer en meer veld wint , dacht 1k,
dat het niet geheel onnut zoude zijn , eene alhier uitgefprokene rode uitgebreider !trekking te geven. Bezig zijnde
dit ter uitvoering te brengen, kwam mij het Journal der
practifchen Heilkundc,1822 Gde Stuk, van HUFELAND
in harden. Eene vlugge inzage deed mij al aanftonds
wei-
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weifclen , en de geheele lezing fpoedig van -voornemen
veranderen. Ik vond daar toch voor een groot gedeelte,
hetgeen ik wenschte to zeggen, en ook reeds gefchreven
had; maar dit, door den niet genoeg te prijzen H u P
LAND gezegd, moest der gocdc zaak die kiem bijzetten , welke hear onder mijne behandeling zoude hebben
blijven ontbreken. lk befloot alzoo mijnen arbeid ter zijde te leggen, en zette mij dadelijk ter vertaling van dit
fluk , vooral om met de getuigenis van ITUFELAND
dezulken te berchamen , die onbefehaamd gcnoeg zijn op
hem zich te beroepen ter verdediging van hunne verkeerde flellingen, die . hunne drogredenen daardoor een' glimp
van waarheid trachten te geven waarmede zij enkelen
mogen, verblinden , maar voor tie balie der gezuiverde natuurkunde , op welke .zij dwaasfelijk zich berocpen, eindelijk hunne veroordeeling zullen vinden.
Wat toch moot er van het Magnetismus worden , indien men -droomen, voorgevoelens , fpokerijen, het inflinkt der dieren, zelfs het 'erns zoo veel geruchts gemaakt hebbende zesde zintuig der vledermuizen , als
magnetifche verfchijnfels voorftelt?
Het is er -verre van of , dat ik overal met den fchrijver
cenftemmig denke; dat ik alle aantijgingen , welke tegen
het Magnetismus ingebragt worden , toeflemme : het
blijft voor mij, hoe veel onkruids er ook onder doze tarwe groeit, .eene belangrijke en eerbiedwekkende zijde behouden. Belangrijk en eerbiedwekkend: te vele zijn toch
de getuigenisfen.;- door waarheidlievende en onbevooroordecide man= , ook in ons land', afgelegd, — genoeg de
uitkomflen , om van hetzelVe iets 'goeds, iets Weldadigs
te verwachten, wanneer het behoorlijk wordt uitgeoefend.
Doch ook zoo veel te gevaarlijker wordt het misbruik.
Het getuigt merle , door zijne verfchijnfels , van krachten, die van hoogeren aanieg zijn , — van eene kiem in
den mensch ter aanftaande ontwikkeling, van welke wij
het grootfie mogen verwachten , daar Gods hand, die
ons tegenwoordig en toekomftig lot beftuutt , haar in den
MENGELW. 18a3. NO.
mensch
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mensch heeft weggelegd. En deze tast de roekeloosheid
aan ; ontziet niet , wat zij niet kent!
Maar genoeg , opdat men verneme hetgeen H U F ELAND ons wil mededeelen. Dat zijde woorden velen
ter overtuiging , eenigen vooral ter verbetering molten
zijn I Dwalen is menfchelijk ; maar in de dwaling te vol.
harden , is het werk der dwazen , of het gevolg der
boosheid.
* * *

Yerhoogt of vernedert het Magnetism: de menfchelfike
natuur F of, het Somnambulismus zedekundig en
godsdienflig befchouwd.
Men heeft zoo veel en zoo dikwijls van de verheffing
en verfijning der menfchelijke natuur door het Magnetismus gefproken , en dit is zoo dikwijls door geneeskundigen en anderen zonder verder onderzoek herhaald, dat
de gedane vraag wel bevreemdende moet zijn. Maar het
is om deze reden , dat het mij voorkomt van belang te
zijn , dit onderwerp ook van eene andere zijde te befchouwen ; te meer , daar alles , wat tot het Magnetismus betrekking heeft, nog een voorwerp van onderzoek en nafporing is. Ook betreft dit punt het hoogite en helligffe
in den mensch; en geen vriend der menschheid kan het
onverfchillig zijn, of hij daardoor als mensch verhoogd
of vernederd worde.
Reeds in het jaar 1817 heb ik de aandachf daarbij he.
paald, in mijne verklaringen over bet Magnetismus (*).
De daadzaak, waarin alle waarnemers. overeenkomen , is
deze : de rnagnetifche behandeling heel't, tot den hoodien
trap gebragt , het Somnambulismus ten gevolge; een geheel verlies van den wil, vernietiging van vrifheid en
perfoonlilkheid , onbepaalde afhankelijkheid ,van een ander
voorwerp, zoodat' het fchijnt , alsof dit zich in bezit gefield hebbe van het gemagnetifeerde voorwerp , en in hetzelve leve. Ten zelfden t !'ide worden er verfcktinfels waargenomen , die buiten de gewone grenzen der menfchelf/ke
fpheer liggen.
Hier(*) ErMertermven libel,' den Magnetismus.
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Hieruit nu kunnen de volgende ftellingen afgeleid
worden :
I) Het hoogfte, dat de mensch bezit , en waardoor hij
van het dier onderfcheiden worth, is zijne redelfyke vritheld. Die hem dcze ontneemt , hem tot eene onbepaalde
afhankelijkheid van een ander wezen brengt , berooft hem
van zijne hoogfle waardigheid als mensch , en vernedert
hem derhalve.
2) Door de beperking , in de•nienfchelijke bewerktuising gelegd, wordt de mensch juist een individu , worth
hij. wereld . en_ doer van zijn beftaan voor zich., en afge"febeiden van een groot gethelte van het geheelal ;. maar hij
.wordt daardoor ook beveiligcl voor een aantal fchadelijke
InVioeden-,- zoo wel van de •natuurlijke als geesten- wereld, die met zijn tegenwoordig •beflaan niet zijn overeen
te brengen. Door het Magnetismus worden deze beperkingen weggenomen ; de mensch verliest zijne zelfftandigheid; hij wordt een gedeelte der- algerneene natuur,
een zuiver tatuurlijk voorwerp. Hij is Overgegeven aan
den invloed -van heiizame en fchadelijke dingen, van goede eti kwadernagten. Wat zal hem nu beveiligen?
3) Het dier , 't welk rede en vrije zelfilandigheid• mist,
is een dusdanig nardutlijk voorwerp, blOotgefteld aan de
zuivere natuurdrift en deze opvolgende. Wij noethen
dit inginkt. Is nu , twat hier het Magnetismus geeft-,wel
jets anders , dan- foortgelijk een inflinkt , feehts van hodgerm card? Zou dus zulk een Somnambule, met a1 al*
voorgevoelens en helderziendheid, wel jets- anders zijn
dan een booger opgeweEt dier ? Het dier is , geheel verbonden aan dit inftinkt , hetwelk zijne goddelijke wet is,•en
worth door hetzelVe altijd juist geleid. Niet alzoo de
menseh .: hij zal vrij zijn ;en hem werdfte rede , als wachtfter,, gegeven, om het iriftinkt te leiden. Ontdoet hij
zich van deze , zoo is hij, vooral in deli gemengden ftaat
van het Somnambulisinus , geheel der verwarringe over-gegeven, en ongelukkiger dan het dier.
4) Hartstogten , zinnelijkheid, dronkenfchap , ziekten
wckken dergelijke verfchijnfels ; ja zelfs hebben zij dikI2
wij/s
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wijls zonderlinge vervoeringen en daden vOortgebragt.
Maar niemand heeft dit ooit eerie verhooging der men.
fchelijke natuur genoemd.
$) Volgens ha algemsen gevoelen, dat zeer waarfchijnlijk is, mag men het ftelfel der zenuwvlechten van
den onderbuik voor den zetel en het werktuig van het
magnetifche Sornnambulismus, houden. Dit ftelfel verkrijgt door het magnetiferen het overwigt boven dat der
herfenen. Maar men kan niet ontkennen , dat het eerstgenoemde ftelfel datgene is , in hetwelk de verrigtingen
zonder ons weten gefchieden , te weten diegene, welke
dienen ter onderhouding van het werktuigelijke leven, ter
fpijsvertering, voeding, herftelling , natuurdrift en inflinkt der dierlijkheid in den mensch; zoodat merregt
kan gezegd worden: ontdoe den mensch van zijnen
buik, en hij zal een engel zijn." — Het ftelfel der herfenen, daarentegen, behoort meer tot de hoogere en
geestverrigtingen. Nu is het eigenaardige der magnetifche
yerrigtingen , dat zij het ftelfel der zenuwvlechten booger ftemmen en boven dat der herfenen verheffen kunnen.
Maar wat is dit anders , dan het dierlijke, ten koste van
het..menfcbelijke , te verheffen, hazelve- de heerfehappij
over de rede te geven? Is dit den mensch verhoogen? !
6) Indien wij nog niet tot de dwaling zijn gekomen,
de Natuur voor God te houden, (hetgeen wij voor afgoderij houden ,, dewij1 men aldus het gewrocht in plaats
van den Maker aanbidt) zoo behooren wa haar voor
het work van God re houden, De .mensch is het hogg7
fte fchepfel in Ile .natuur , die door een' ftraal van het
Goddelijke Jicht• beftraald werd , om die natuur en zijne
eigene., met .alles, wat in"hem natuurdrift is , te beheerIchen en zich daarboven te verheffen. Kan zulk eerie
geheele overgeving in de natuur en haar rijk beter geacht
worden, dan eene aflegging van hoogere Goddelijke waardigheid en redelijk gezag , — afvalligheid van God?
Dit alles, en nog meer, is met krachtige woorden ungedrukt en hoogst wijsgeerig ontwikkeld in een nieuwuitgekomen work , wells lezing wij bij dozen elk aanprijzen.
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zen (*). Wij willen eenige trekker uit hetzeive overnemen , om de aandacht van het publiek op het geheel te
vestigtn. „ Zonder het te zeggen , ontdekt iedereen ,
dat wij bier (Paragr. 367) van de werkingen van het
zoogenaamd dierlijk Magnetismus gefproken hebben. Dewijl wij nu door den zamenhang van ons ftelfel gedrongen worden daarvan te fpreken , zullen wij, hoewel met
tegenzin , daarbij nog een weinig vertoeven, opdat onze
eigene overtuiging van deze zoo gewigtige zaak zich duidelijker voordoe , en dezelve bij onbevooroordeelden tot
betere overtuiging ftrekke. De zaak is toch voor het
grootfte gedeelte door partijen, die geheel tegen elkander
over ftonden , behandeld. Geen van hen , zoo het ons
Voorkomt , fchijnt de waarheid gevat te hebben. Het
diep indringend en veel omvattend kritisch talent van
STIEGLITZ heeft flechts de wrakke leerftellingen doen
fchudden , den hoogmoed vernederd , de valfche daadzaken ontbloot, en overal , bij de bezadigden , voorzigtige
twijfeling opgewekt. ,'Maar de zaak zelve bleef onaange-roerd , en eene poging ter opheldering , welkcr ironic
-miskend werd , is mogelijk der waarheid nadeelig geweest. De eigenlijka twist tusfchen partijen fchijnt tot
heden deze geweest te zijn ; of de zoo dikwijls , federt
den tijd van mE8ME opgegevene verichijnfels van
het dierlijk Magnetismus leugen of waarheid zijn. De
tegenftanders riepen luide van bedrog , ligtgeloovigheid
en dweeperij, velen zelfs zonder tot eenig onderzoek gekomen te zijn, fommigen zonder dit doorgezet te hebben , anderen met verkeerde middelen en op ecnen verkeerden en nog verder afleidenden weg , eenigen met een
oogenblikkelijk antagonismus. De verdedigers van het
Magnetismus flemden toe , dat er dikwijls , wetens en
onwetens , misleidingen konden ingeflopen zijn ; zij drongen er op aan , dat de daadzaken nader onderzocht en
gezift zouden worden ; zij verzekerden zelfs .eindelijk
hier(*) SAC
Grundlinien zit einem ?lessen dynamifchen Sys.
tern der 111ediz,in , I Th. Berlin , 1821.
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hierin geflaagd te zijn, en geene verdcrc daadzaken te
behoeven , om de zaak met glans ten elude brengen.
Zij betreurden de misvormingen , die , ook bij ongeluk ,
hadden plaats gehad, en merkten met rcgt op , dat dit
van vroege tijden of het heiligfte en verhevenfte, en juist
dit wel het meeste , was te beurt gevallen. Zij drongen
er op aan, dat de waarheid mogt erkend worden. Zij
klaagden, dat de tegenpartij , om overtuigd te worden ,
bewijzen vorderdc, welke in geen geval kunnen gegeven
worden , en derhalve ook niet te vergen waren.; want
men heeft dikwijls niets minder gevorderd, date dat de
inwendige getteldheid zoude vertoond worden , terwijl
het naar buiten werkende verfchijnfel vcrworpen word
met eene twijfelzucht, die alle onderzoek moest tegenwerken. Hoe echter deze toeftemmende partij heeft onderzont , ligt voor ons bloot. Met geringe uitzonderingen , is dit onderzoek met een vooringenomen en
voorbarig oordeel begonnen en voortgezet, in weerwil
der ftelligfte tegenverklaringen. Er zijn getuigenisfen
bijgehaald , die 'bij het eerfle onderzoek onzeker , verdant of verwerpelijk bevonden werden. De profeten
waren niet te goed, de toovenaars niet te flecht, om
als getuigen te dienen tot een of ander oogmerk. Hetgeen de dichters verzonnen , de oude besjes gedroomd ,
de phyfici gebeuzeld, en fluwe en domme bedriegfters
waarzeggendc verkondigd hadden, dit alles moest niet
alleen als daadzaak gelden , maar ook ter opheldering
dienen. Alles is echter niet van dezen ftempei. Er zijn
ook daadzaken bijgebragt , van welker waarheid de onbevooroordeelde Icon overtuigd worden , terwijI zij niet minder verwonderingwaardig zijn. Er zijn genezingen , welbewezene genezingen, en wel in geen gering getal , door
het Magnetismus gefchied , die op den gewoncn weg
langen tijd en te vergeefs door de Artfen beproefd waren.
Er zijn voorzeggingen, door helderzienden gedaan , naauwkeurig uitgekomen , en wel zulke , die vooraf berekend
noch ontdekt hadden kunnen worden. Men lette echter
op , dat alle uitgekomene voorzeggingen van cenig belang
zich
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rich tot misdaden of ongelukken bepaalden , of Met de.
zelve in verband flonden. Het is echter onwaarheid,
ten eenemale onwaarheid, dat ooit een zoogenoemde helderziende ook maar een' vlugtigen , herkennenden blik in
het wezen der dingen geworpen hebbe ; dat ooit eene
waarheid , die in eenige betrekking tot de ligchatnelgice
of tot de geesten-wereld, of tot beide gelijktijdig , flond,
door zulk een voorwerp ingezien of medegedeeld werd.
De geneesmiddelen , welke zulke menfchen , in deze extafe , rich of anderen , die met hen in rapport ftonden ,
voorfchreven, waren of gevormd naar het ftelfel van den
Magnetifeur, of uit zijne gewone geneeswijze geput, of
algemeen bekende volksmiddelen. De ophelderingen over
de oorzaak hunner ziekten waren altijd overeenkomIlig de
gevoelens van den Magnetifeur en duister voorgefteld;
de befchrijving van het maakfel en de verrigtingen der
inwendige deelen altijd valsch , of voortgevloeid uit eenige verborgen gehoudene kennis. Ons is een geval bekend, dat eene helderziende de beruchte zonnevlecht
zeer gebrekkig , maar met groote verrukking over derzel.
ver fchoonheid , befchreef; ook over de fpijsvertering werd
veel , dat verkeerd, en flcchts iets , dat waar was , verb
haald : zij had kort te voren eenige onderrigting gezocht,
die zij niet verflond, en had daarenboven het beste vergeten. Wat de helderzienden over de gewigtigIte aangelegenheden van den inwendigen mensch , over de ziel en
hare betrekking tot het ligchaam , over de betrekking van
den mensch tot de wereld , tot zijne medemenfchen en
tot God gezegd hebben , is , nitgezonderd algerneene nitdrukkingcn , die hier dikwijls voor het geheel genomen
worden , niets anders geweest dan eene orgie en het uitvloeifel van bacchantifehe dithyramben ; terwijI nog dikwijls huichelarij en vuig bedrog deze heiligfte voorwerpen van het laatfte menfchelijk onderzoek ontwijdden. Welke grievende , gevoelige teleurflellingen moesten hieruit
geborcn worden ! hoe gemakkelijk is het, dat verhevene
woorden, van welke ook de verworpenfte z ich weet te
bedienen , geaclat worden voortgekomen te zija nit eenen
14
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door heilige verrukking ontaokenen gecst , om die te
gelooven! ja, hoe zoude het mogelijk zijn; det men zich
can daze tcleurftelling zou kunnen onttrekken , zondcr
eene grondige kennis Van bet booze, tot in den wortel
toe? En zoo zijn velen misleid geworden; maar deze
zullen ook voor de waarheid vatbaar zijn, en door dc=
zelve vrijgemaakt worden.
(Het vervolg

en

flot hierna.)

VIE.RTAL RRIEvEN, OVER DE TENT0ONsTELLING, TE AMSTERDAM, DER KuNsTwEREEN VAN NOG IN LEVEN ZAINDE NEDERLANDSCIIE MEESTERS, VAN DEN JAKE 1822.

III.

ifInfierdam, den 54. Oct. 5822.

Gij prijst mlj te zeer, en bath mij meerder dienst gedaan
met deze of gene gegronde aanmerking. Ik zelf voel beter ,
dan iemand, het geheel onvolkomene en gebrekkige mijner
opgaaf; en hoe zou het enders kunnen, daar alles afhangc
van eene, hoewel herhaalde , toch uit haren aard vlugtige
en korte berchouwing? Ook ben ik met mijn geheugen , om
de waarheid te zeggen, niet zeer geldickig. Ik aft] dus veel
overflaan; velen te kort doen. Maar zeker is het, dat zulks
geenszins 'met opzet of eenig oogmerk ten kwade zal gefchieden.
In de natuur, en de voorwerpen, die onder bet bereik onzer zintuigen vallen , is gemeenlijk lets , dat ons behaagt of
tegenflaat, en in de kunst mag bet eene voorwerp , wegens
verkiezing, meer dan het andere ons bevallen; maar in de
kunst mishaagt eigenlijk als kunst niets ; zij heerscht in alles,
zelfs in het onbehagelijkfle en verachtelijkfle van het gemeene
leven. De leer van hen is verkeerd , die in de kunst
bloote natuur zoeken. Het is eene betere opmerking, dat de
platte navolging der natuur (om zoo te fpreken) de ware
acrd der kunst niet is; maar dat integendeel de overtuiging,
dat het de voorwerpen zelve niet zijn , dat het kuntlige he.
driegerij en begoocheling is , ons gevoel , onze bewondering
gaande innakr. Op eene kleine , platte vlakte van bout of
dock , in eene enge lijst gefloten , bekende voorwerpen wel
gegrond, gediept , gehoogd , ver of nabij te aanfchouwen
Welk
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Welk een wonder ! welk eene kunst! Het befef van waar.
beid en bedrog, van wezen en fehijn , overeenflemming en
verfchil, natuur en kunst geven ons Bat verrasfende, hetwelk
zich bij de befchouwing noch befchrijven noch leeren laat ,
maar dat men moec gevoelen en door vergelijking louteren
en verhoogen. Om dit laatfle bovenal , om den fmaak, namelijk, te vormen, het oordeel vaster te maken, zijn dergelijke Tentoonftellingen belangrijk. De verfcheidenheid van
zoo vele voorwerpen doet ons , als op dens, in eene kleine,
eigenaardige en door den mensch gefchapene wereld verkeeren; en 14 gevoelen in ons cen' verhoogden zin , eene
sneer dan gewone opwekking, zoodat bet eigenlijke , natuurlijke en, als 't ware, phyfieke bij ons wegvalt, en wij
in eene sneer geestelijke en hemelfche flemming geraken.
Zij , die van Tongs of geleerd hebben kunst te beoefenen ,
kunst te berchouwen, hebben daarom een groot voorregt;
dewijl het gemoed voor zachtere indrukken beter geflemd ,
aan zedelijke en verhevene aandoeningen meer gewend wordt.
'let zoude dus onbegrfjpelijk zijn , dat vele kunflenaars niet
altijd meest gefchikte menfchen en beste burgers waren , zoo
men ook bier, gelijk in andere opzigten , niec befefte , dac
overfpanning het goede beginfel , waaruit bet meestal gefproten is, verwoesten kan. Maar waartoe, zult gij zeggen, alle deze redeneringen die zoo weinig ter zake afdoen? Het
is omdat ik u niec alleen beloofd heb de voorwerpen du'
Tentoonflelling te doen kennen , maar ook mijne losfe geciachten over den card en toefland der kunst mede te deeler.
Indien, hetgene ons in de natuur niec bijzonder treft, voor
de kunst, als 't ware, verloren was, hoe zoude men de zoo.
gezegde Stillevens behagelijk kunnen' vinden? En, echter,
hoe bekoorden op deze Tentoonflelling de werken van yelen! DE HOOP, KIEFT,NEPVEU,SERRURIER,STEFFELAAR, MAY, NICOLAY, ESMAN, ANDRINGA en
SINGENDONCK wedijverden in deze foort. Bovenal behaagde het doode wild van den braven SINGENDONCK,
die, onder zoo veel pijn en fmart, de kunst met bijzonderen
fmaak en geluk handhaaft. Zijn hangeude Patrijs met liggend Jagtgereedfchap is in den tram van den onnavolgbaren
J. W E N I X. pit eerfle proeffluk van zijn fchilderwerk deed
ons een bijzonder genoegen, en denken aan zijnen Stadgenoot
KNOLL, die , bij vorige gelegenheid , een zoo uitnemend Scilleven geleverd heeft , en nu nicts heeft itigezonden. Floe
wel.
I5
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welbewerkt het ftukje van DE HOOP was , lets grouters,
iets edelers , lets flouters hadden wij van hem, als eene proey e zijner vorderingen, verwacht. Ook behaagde ons inzonderheid het werk van den Heer MAY, die in drie onderfcheidene ftukken zijn uitnemend penfeel in dit vak getoond
heeft.
Aan het Stilleven grenst eenigzins het vak van Bloemen en
Yi-uchten. De Heer G. J. J. VAN o s, wiens verblijf buitenslands velen zijner vrienden en landgenooten niet weinig bedroeft, toonde, in zijn uitnemend Fruitflukje, voor welk
eene kracht, voor welk eene getrouwe afbeelding der natuur
oak dergelijke voorwerpen vatbaar zijn; ja, wij gelooven,
dat er niet flouter en sevens natuurlijker kan gefchilderd worden ; en echter vrdezen wij , dat hij op de grenzen !hat der
overfpanning , door zich in te veel kracht , boven bevalligheid
en harmonie, toe te geven ; waarom wij openhartig erkennen,
dat zijn nagekomen Bloernfluk die teederheid , die zachtheid ,
dat ftille en wafemachtige miste , hetwelk in zijn vorig meesterlijk
werk van dien aard zoo zeer uitblonk. De Bloemflukken van
den beroemden VAN LEEDWEN te Arnhem , van Mevr.
M o RITs , die ook in den dooden Haas en Jongeling met
Pruchten ultmuntte, en van BLOEMERS, die uitnemende
vorderingen gemaakt heeft, voldeden ons , in dic opzigt , beter ; terwiji wij de pogingen van Mejufvrouwen VAN o s en
VAN WOENZBL, alsmede van den doofflommen , maar
door zijne kunst luld cot ons fprekenden Et LE.Atu A, gaarne
gelukkig geflaagd nommen.
Vdör wij tot de Landfchappen overgaan , moet ik nog lets
zeggen van de Stad- en Kerkgezigten. De Zuidelijke en Noordelijke kunflenaars wedijverden in dit vak. DE N OTER,
VERVLOET, en REGENMORTER, met VE RHEA( EN,
WES TENBERG, S CHOENMAKER,JEL GERHUI S,VAN

en anderen. Het Gezigt van v ERvL o ET op eene Kerk overtrof verre dat in die van de Sablons te Brusfel. De werken van DE NOTER verwierven re
regt bijzondere onderfcheiding. Hij heefc niet dat gemaakte ,
dat flaaffche, dat kleurige en al te fchitterende, hetwelk,
in dergelijke voorwerpen, de harmonie der gebouwen
met lucht, water en floffaadje zoo ligt verbreekt. Zijn
Gezigt in de Stad Brugge en de Beestenmarkt te Gent vonden wij zijne meesterflukken. Het laatile was zeer rijk ,
misfchien al te rijk , geftoffeerd door den bekwamen E. vER'•
HEECKEREN, H A N S E N
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een jong kunftenaar van Gent, met vitaeden
aanleg
als
Teekenaar en Schilder, die, indien bij de
ke p
nieesterflukken van POTTER, KAREL DU JARD1N en anderen naar waarde acht, en zulke groote modeller volgt , een
der incest beroemde Beestenfchilders en Teekenaars van ons
Vaderland kan worden. De onvermoeide jELGERHuis gaf
ditmaal weder veel goeds. vermijde echter dat gele en
kleurige , hetwelk in het Gezigtje op de plaats van het Leprozenhois al te zeer-fchitterde. Het Gezigt uit het portaal
BoEKHOv EN,

van de kleine kerkhofsdeur, te Delft , op het Graf van Prins
Willem I, deed zijn' fmaak , vinding en penfeelsbehandeling
eer aan. VERHEIJEN, van Utrecht , vordert meer en meer.
De uitvoerigheid en waarlijk groote verdict:glen van het Stadgezigt te Dordrecht , door SCHOENMAICER, trof ons,,daar
wij ons niet herinnerden, immer lets van hem gezien te hebben; waarlijk , het was wel waardig, om door een' Schilder
als s cnoTEL - bezield, dat is zoo uitnemend geitoffeerd te
worden. Behalve het kapitale Dorpfcest van CoENE, en
let Gezigt uit de Begijnhofspoort nabij de Kazerne to Utrecht, door den geachten Baron VAN HEECKEREN, vonden wij lets bijzonder behagelijks in het bilimer.na Stadgezigt
VanLAMEERTs; te ihnfierdarn. Het mistige van eenen win,
ter_ was er Uitnemend in uitgedrukt. De Heer LAMBERTs,
als , Teekenaar met roem bekend , maakt ook als Schilder nicer
en meer vorderin'g. Hij move eons de hoogte bereiken van
zijnen Stacigenoot WESTENBERG, Wiens Wintergezigt to
Haarlem wij onder de Stadgezigten den eerften prijs zouden
toekennen.
VOOr ik u -lets mededeele omtrent het Landfchap , hetwelk
wij , om deszelfs belangrijkheid en uitgeilrektheid , liever tot
cone volgende gelegenbeid uitftellen, evil ik deze opgave beiluiten,
met nog lets te zeggen over de Zee- en Watergezigten. In
dit yak is voorzeker de Dordfclie Schilder J. C. s CH OTEL
de Ineester. Het fork woclend Water met eene hevige bui ,•
zijnde een Gezigt op de Zeeuwfclie Stroomen , evenaart , overtreft misfchien, alles , wat ik van nieuwe meesters in dit waarlijk moeijelijk vak finds lang gezien heb. De natturlijItheid,
de werking, cje kracbt , bet dunne en doorfchijnende in lucht
en water, de uitnemende penfeelsbehandeling, de goede teekening en juistheid der fchepen, doen dezen Schilder meer
en nicer madmen tot den denigen en nog niet overtroffenen
BAICHuIZEN. Ook bet flille Water , doOr fommigen, naar
mijn
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mijn oordeel ten onregte , nog boven her woelende pile/A ,
had wet jets van dat doorfchijnende , natuurlijke en zilverachtige , hetwelk ons ran eenen WILLEM VAN nr.
VELDE denken doet. Zijn waardige Stadgenoot m.s cr .( o
N toonde , in ziJn Gezigt op de Reede van Batavia, en
ziJne gormende en woelende Waters, dat een mededinger
als s c HOTEL zijnen ijver niet doer verflappen, maar aanwakkert, om , ter eere der ftad, waaraan ziJ beide tot fieraden verftrekken , in een en hetzelfde en wel zeer moeije,
hijke yak, te ftrijden den edeiften, den besten ftrijd, dien
namelijk der kunst. Het werk van ICIEROElt en DE it oDUNG voldeed misfebien daarom minder, omdat het met dat
van mannen als s CHOTEL en it eft o utt vergeleken went.
In beider fchilderijen was eater veel goeds, hotwel de opftaande golven van DE BONING tiles behalve behagelijk
waren.
Ziedaar dan mijnen derden brief. Om te fluiten, waarmede
ik begon: Gi) merktet tan in uwen laarften, dat het Ilistoriele en het Landfchap tocli wel de verhevenfts vakken in
de Schilderkunst mogen genoemd worden. Geloof mij, in de
kunst is eigenlijk niers verheven noch laag. De toepasCng, de betrekking alleen wiJzigt ook bier, gelijk in zoo
vele menichelijke zaken, het voorwerp. Vinden wij flechts
overeenftemming, bevrediging van ons gevoel, van onze verbedding, van ons geheugen; blijkt ons , met. den woord ,
flechts de goddelijke kunst , dan is alles groot , alles verheven; en even min ids het, bIJ de hefchouwing van zedelijke
grootheid, er op aankome, hoe de mensch ,-die /mar de zitiverfle, de beste offers toebrengt , genoemd of gekleed zij,
fchier even weinig doet het gekozen voorwerp in de kunst ,
in bet afgetrokkene befchouwd , eigenlijk af. De volmaaktheid is het toppunt der kunst , of Hever de gereiilifeerde
kunst zelve; en elke poging , om daartoe te naderen, is pitzenswaardig , het zij men een' aap of een' mensch , een' boor
of een' held , eene vlieg of een' olifant afbeelde. Dat
hedendaagsch gevoel voor al wat flout fterk en fchitterend
ons voorkomt, maakc ons in vele opzigten, en ook ons oordeel over kunstvoortbrengfels , partijdig ; en dit woord haat
ik, omdat het tot overweldiging en onderdrukking het gemakkelijkfle en niettemin een diep verfoeijelijk voertuig is.
Misfchien hierover nog een' enkelen trek in mijnen volgen•
den, die ten befluite dienen zal. — Kale!
IV.
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Anflerdani , den 20 Oct. 1822.

GI) geeft mij , in antwoord op uwen laatften, naauwelljks toe,
dat bet oordeel van velen tegenwoordig hard en fireng Is, en
niets heeft van dat zach re, dat onputijclige , dat een woord
der oudheid te gebruiken, de ware humaniteir genoenid
wordt; dat in kunst ea ietteren algid moest dooraralen.
Maar wat zuic gij dan nu zeggen wanneer ik u verzeker,
dat tik lets van dat harde, van dat partijdige, van dat fterke,
van dat fcbreeuwende , van dat duistere, betgeen de dagen,
die wij beleeld hebben en nog beleven, zoo zeer eigen is,
ook, • ik zeg niet in het oordeel over, nmar in de behandeling van, het Landfcha,p meen te herkennen? Gelijk in vorige dagen onze letterwerken, en vooral ooze dichtftukken, te
eentoonig, te min krachtig en fprekend waren , ce weinig
denken en voelen overlieten, zoo heerschte er in de bebandeling van het Landfchap , ten zelfden tijde, lets opperylakkigs , eentoonigs en eenkleurigs , dat door den pest des tUds
zoo wel , als door het behangfelfchilderen, gevoed werd. Nu ,
daarentegen, begint (ik zwijg liefst van de Letterkunde)
in de Schilderkunst eenigzins veld te winnen het al te
fterke, krachtige en duistere, dat verbonden Is met eene zoo
geweldige werking van licht en donker, met eene zoo ftouce
tegenftelling van verfchillende partijen, als het penfeel en
den moed van eenen REIVIDRAND en zijne School in den
hoogften graad weleer kenmerkcen. REMBRAND heeft
dit met de edelfte. Vernuften gerrieen: hij is te groot, te
flout, om nagevolgd te worden. Men vermijde dan ook hier
alle uiterften , en verkieze niet de kracht, met opoffering
van bevalligheid en harmonic. Ja, kracht, ftoutheid, tegenflelling, en tegenwerking van licht en donker, verheffen en
verhoogen , in beelden , gebouwen boomen, gronden en vruchten, den coon, de uitdrukking , ,de houding van een goed
fchilderftuk maar men vervalt zoo ligt tot bet overdrevene,
en verliest de overeenftemming. Men late iets aan den Tijd over ,
die toch medefchildert. De fchilderijen erlangen als van zelye door den tijd zekeren wafem van gelijkmatigen ddnkeren
toon, die, wanneer men zijne ftukken al te donker aanlegt,
binnen kort dezelve als zwart doet worden; gelijk de ondervinding omtrent vele nieuwere Landfchapfchilders , die zich
hierin te veel toegeven , leers.
Naar
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Naar ons oordeel had de verdienftelijke HULSWIT de ware grenzen hieromtrent uicnemend gevat, en zijne ftukken
zullen den jeugdigen kunftenaar het regte flandpunt, om zoo
re fpreken, van licht en bruin, van meer- of mindere kracht
kunnen aanwijzen. Hij had in zijne jeugd al het zwakke en
flaauwe van zijne meesters en toemnalige tijdgenooten gekend ; maar kende ook het al te fterke, al te flouce, al te
donkere, al te krachtige, als 't ware, van fommigen zijner
leerlingen , die fchier ieder wilder zijn , wat voor bet minst
PHILIP BONING en dergelijken -uit de School van Rf MER A isrn geweest waren. Hij verkoos daarom door beide
klippen als heen te zeilen, en erlangde, vooral tegen het
laatst van zijn leven, die heerlijke mengeting van licht en
bruin, die overeenflemming, die, warmtc en verbinding, die
eenen man van een zoo fijn'gevoel en zoo juisten finaak , als
HULS WIT geweest is , wiens gelijken zeldzaam zal gevonden worden , deden kennen.
In den krachtigften ftijl van het Landfehap hebben inzoniderheid uitgemunt BR ONDGEEST, WESTENBERG en
T5PFER, Wier werken den hoogften lof verdienen. Juiste
teekening, floute voorftelling . , breede en fraaije penfeelsbehandeling kenmerken bet kapitale boomrijke Landfchap, met
Herten gefloffeerd , het befnceuwdc trintergezigt , •en het Gejigs in het Graaffchap Bentheim, van den vernuftigen en
gevoeligen B it ONDGEEST; het befneeuwd Wintergezigt in
het Haagfche Bosch , het Geldersch Landfchap en andere ftukken van den floutmoedigen WES TENBERG; her Landfchap
met hoogopgaand Geboomte , en vooral den uitmuntenden Water/stolen in Bentheim, door. J. TOPFER JR., wiens fnelle
vorderingen , onder zoo grooc een' wegwUzer als BR oNDGEEST, te regt ieder bewonderde.
Bevallig en natuurlijk mag men her werk keuren van v AN
ASS CHE, te Brusfel, in zijn Landfchap in de omfireken
van Dinant , en de vier Hander van den dag ; van VAN DE it
S ANDE BAKHU I/ZEN, van 's Gravenhage , die in korten
tijd belangrijke fchreden voorwaarts gedaan heeft; van D
CORRON, te 11th , wiens bergachtig Landfchap met een' Wa-

termolen, in den orntrek van la Roche (Ardennes), bij het
ondergaan der zon, den keurigften kunstkenner !halide hield;
van MICHAeLIS en SCHELFHOUT, die, de Natuur als
leidsvrouw volgende , en geene manier kennende noch zoekende , zoo zeer verfchillen met zichzelven , en echoer altijd
de
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de fireelendfle gewaarwordingen van bevalligheid en natuurIijke voorflelling doen geboren worden; van P. G. v AN o s en
zijnen treffelijken leerling VAN R A V E N S W A A Y, waardig
onder de eerfte en beste Landfchapfchilders geteld en genoemd
te worden. VAN o s haudhaaft zijnen roem met ongekreukten
[ulster ; en in het gemeen gaf onze School nimmer zulk een
fchitterend, •openlijk- en alles afdoend blijk van hare meerderheid in het Landfchap , dan op deze Tentoonftelling. ALEN natuur,, alttjd waatheid , en toch
verfcheiden, boeide fchier ieder landfchap ons aan zich , en wij konden niet
ophouden als nit te roepen: „ Hoe groot, hoe edel, hoe
• rijk Is de kunst en de Iandaard, die dit alles hier vermag!
• Gelukkig Vaderland! vlied toch vreemde befmetting , voor„ al in het Landfchap, waar bij •ndere!' fchier alles riekt
• naar het penfeel en de verf des !nesters, waar fchoolfche ,
„ flaaffche en onderdanige kunst zich buigt en vernedert onder hec juk van eene gezagvoerende School en Meester. In
Nederland is men nog, gelijk weleer,, vrtj , edel, groot,
„ oorfpronkelijk , en bij alles blinkt nog door, gevoel van
aanleg, nationaiiteit en eigene waarde. Gelukkig Volk !
„ ken uwen heilflaat, en maak dien u waardig. Dat de
geest van orde, vrijheid en harmonie u en uwe kunst
„ fteeds blijve bezielen, en dat ware verlichting en befchaving ons, zoo al niet in aanzien en magt, ten minfte in
kunst en in zeden, tot voorbeelden maken voor vreemden !”
Niet alleen de zoo even gemelde kunftenaars, maar ook
eene menigte anderen, waarvan wij alleen eenen BAKKE It, BERRA, DE GOEIE, SMAK GREGOOR, VAN
DER POORTEN, REGENMORTER,VAN DER STOIC en

o v zulien noemen , handhaafden den nationalen roem.
Niet breng ik dezen bij , 'omdat er onder de overigen geene
verdienitelijke Landfchapfchilders zijn; maar omdat gij van
wij niet kunt vergen, van genoegzaam alle vervaardigers van
meer dan tachtig Landfchappen , gelijk wij geteld hebben ,
te fpreken, en ik dus van enkelen maar melding maken kan.
Het verheft niet weinig de belangftelling en den roem der
kunst , dat hooggeachte Liefhebbers, bij voorbeeld BR.OND.•
DE R

GEEST, ENGELBERTS, MULLER, PRAETORIuS,

en anderen. de gave van hun kunstvermogen bier
ten toon fpreidden. Om deze en andere redenen zagen wij
ook met genoegen het werk van den jeugdigen S PLITGERBER
fchoon zija werk, naar gelange zijner krachten, ons
al
TnPFER
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al te groot en te kapitaal voorkwam. De jongelingfehap van
vermogende ouders, die, over het geheel genomen, tegenwoordig, helaas I zoo weinig aan kunstverzameling en kunstbeoefening zich laten gelegen liggen, leere van hem, dat de
algemeene licking en openbare goedkeuring niec misfen kan,
dergelijke pogingen ten beste der kunst, goed te keuren.
Het is algemeen aangenomen , dat de,, kunst van Miniaturen met die van fchilderen in olieverf niet in verdienfte gelijk
gefteld wordt. Maar waartoe toch dergelijke vergelijkingen,
die de kunst, gelijk wij bij vorige gelegenheid aanmerkten,
fechts benadeelen? Een ieder volge flechts zijne roeping,
Zijnen aanleg, en ontwikkele, vermeerdere de poging ten
beste van het yak, door hem gekozen. leder ftrijde met
zijne kunstgenooten, en werke alzoo mede, om, in 't algemeen, der gewijde kunst belangrijke offers van zijne hand
toe te brengen. Zoo wedijverden in deze foort een AuTI sSIER en DE LA TOUR, die als de eerfte meesters in dic
y ak molten genoemd worden. Wki vonden hier ook niet ony erdienftelijk werk van DE tilzkix,R, nOPMAN, PLUCKY,
w ATR1N en anderen; maar misten dat van onzen DE
IIAEN, van wien het ons verwonderr, dat hij niet als anderen, bijdragen geleverd heeft ter befchouwing en vergelijking ; bijdragen, die. niet anders dan zijn' goeden en gevestigden naam in dit yak zouden hebben kunnen verhoogen.
Wij zullen van de tenwongeflelde Teekeningen dit alleen
melden, dat geene zulke kapitale meesterftukken, als wij
eons 6en van den te vroeg overledenen BRANDT gehad hebben , hier gevonden werden. Men moest of in het geheel
geene Teekeningen, of flechts enkele dergelijke proefflukken
van uitnemende Teekenkunst aannemen, Ik zou de reden
van dit mijn gevoelen u kunnen ontwikkelen; maar gij zulc
ze zelf wel bevroeden.
De Beeldhonwkunst was in Nederland fteeds in aanzien. De
ontierfelijke werken van QUELLINUS en anderen kunnen
het getuigen. Sinds jaren mogten wij zulke nitnemende proeven dozer kunst niet aanfchouwen, als wij in korten tijd
hier gezien hebben van den werkzamen en verdienftelijken
G A a It I e L. Stout mag zijne onderneming genoemd worden,
onzen getiefden 'Coning te paard of te beelden. Grootsch
en edel ja dusverre welgelukt , komt ons deze onderneming
voor; en wij wenfchen van harte, dat deze vaderlandlievende trek naar waarde inoge gefchat en erkend worden, opdat
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tiat de kunftenatir eens in Nat gefleld woi-de, om datgene;
hetwelk tiu flechts onvolkomen en in pleister is bewerkt;
elimaal in marmer op eene gefchikte plaats te doen prijkeri:
Dezelfde vaderlandsliefde blonk ook uit in het borstbeeld van
'61.1s13ERT laet as , reeds in mariner vervaardigd ;en in dat
van Neilrielndi- Eerfle en meestberoemde Actrice, hetwelk;
niet ten onregte , dock- velen, bewen al hetgeen de Heer GA4.
n It t e L ons in korten tijd zoo uitnernend heeft geleVerd,ge.
field werd. De jeugdige RouER toonde, in onderrcheidene
proeven, de fehitterendfie blijken van een' uitmunterideti
manleg. Het Madonnahoofd in inarmer, tie CLAUDIUS c.y.
V I L I s in pleister, de DAVID, MAGDALENA, -en .andere
laelnere werken iu aarde of klei doen ' ons- wenibheti, dat de
itandacht van het hooge beftuur des Lands, hetwelk
Barer. voor ons behouden heeft , ook-den zeldamen aanleg
van den Heer R Du g R voor ons beware, opdat hij zich bij
ons ontwikkele in cene k'unst, die zbo algemeen geacht en
zoo zeldzaam beoefend worcjt,
Het • elrifven in zilver waarin de Heer LAND IP dived§
meermalen, en bok nu Weder , getoond beefs lofwaardige
proeven te geVen', moedigde ook den /leer DE ROEVE tt
tan, om zijne kraehren hierin'te beproeVen. teider tverk vet%
client opbeuring- en iindeffteuning , ifidien men het ten minfid
wenfchelijk oordeele dat deze kunst, genoegzaam Veitoren.i
en nu weder zich opheffende, niet vsn nieuws tot ktvijning
en ontbinding geralte;
Met genoegen Vernetnen wij, dat het den Heer lilt A :UV;
Van Cent, die, als Merialleur, alhier tide IOffelijke proeven van zijne kirnst Of, anti aantroediiing , en onderl
itetining van 's RijkS wege niet bntbreekr. Men houde
hem bij zijn werk , dat wij noodig hebben;'het is verdict/.
fielijk, en ,- bnzes- oordeels , te' Mien boven dat van deli
Heer SIMoN, te Bniffei; -fch-136tis cliena : laattle werk, hiei
niet vroeger tentoongefleld, en inzenderheirf de afbeeiding
van den Herrdg . VAN A it a N-n ER 0, ons • boVen die van
U 13 E N ;
B 41. A N D ' è vE's A .t. in r-verkiestijk
werking voorkonien. Hij vermijde dat . feherpe, hetwelk
niet alleen bij hem , maar ook bij a A e M T . nog eenigzini.
doorftraalt , en bega cod/ geene veraere grove, fouten in otnj

Of bijrchriftent
Wij zouden gaarne lets van de dntwikkeling der Graveer.:
kunst melden; dan moeten opregt bekennen, dezelve nog
R
Zeei
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zeer gering te hebben bevonden. Hoe is het mogeftjk , dachten wij bij onszelven , dat een yolk, lietwelk een' BOLS■
WAERT, SHYDERHOEF, VISSCHER en zoo vele andere
groote mannen in dit yak heeft opgeleverd , deze nationale
kunst zoo te eenemaal verwaarloost? Wij gelooven, dat het
pligt is van het Gouvernement , om uit Frankrijk of Engeland eenen meester met zijne kweekelingen herwaarts ter vestiging te lokken. Wat men ook anderzins beproeve, dit komt
ons voor, het dOnige, ware en beflisfende middel te zullen
zijn, om, wij zeggen niet onzen ouden roem fe handhaven,
maar onze regtmatige fchande te bedekken, en alles tot beterfchap te fleimnen.
En zie daar dan mijne belofte jegens u volbragt. Nog ddne
aanmerking, en ik zal u met mijn al te lang gerekt gefchrijf
niet meet lastig vallen.
Men heeft mij gezegd, en ik geloof het gaarne, dat niet
zoo veel van deze Tentoonftelling verkocht is als vats vroegere, fehoon het edelfte en voornaimfte ras zijnen kooper
vond. De reden ligt inzonderheid in de meestal te hooge
prijzen, door fommige kunfienaars gevorderd. Men zegc,
en men heeft regt , dat fchilderijen , zal de kunst, gelijk bij onze Voorouders, op den duur bloei en Rand houden, weder als vaste, meubelflukken moeten worden ingevoerd; maar dan, dienen de prijzen ook zoo fchikkelijk geacid,
dat ieder eenigzins welgezeten burger zich deze in ge,
moede mag en kan aanfchaffen. Wij ontkennen niet, er zijn
eigenlljk weinig gegoede lieden, die iets , van belang voor de
kunst over hebben; men ziet ,. men prijst gaarne ,maar koopt
zeer ongaarne. Kunstwerken, echter,, wet gekozen, brengen
op den duur ook h nne renten in het redelijke op , niet alleen van fmaak en verfijnd gevoel, maar ook van duurzaam
en blijvend voordeel, boven vreemd, aan mode en bederf
verbonden, fabrijkwerk. Niettemin weten wij ook dit, dat de
kunftenaar , die gedurig oefening , vordering , en aftrek van
zijn werk voor zich begeert , de prijzen z66 moet ftellen,
elat hij zelf niet de grootfte, ja fchier de •ednige verzamelaar
words van zijn eigen.werk , waardoor kijn, lust zal vergaan.
In alles heerfcbe de zoo veilige middelweg. Al te fterke
lof, al te hooge prijs bederft in Engeland den meester ; en
bier te lande ontbreekt het ook niet aan ongelukkige voorbeelden daarvan; inadr‘gebrek aan genoegzame algemeene be, eu aan geclurige toOgening voor redelijken prijs,
MOCE
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.ntoet de zoo nitnemend welgeftemde raderen der edelfte
kunstmachine, bij hen , wier kostwinning de kunst is , verlammen. Om dit te voorkomen , moet die machine wél gefineerd en w61 onderhouden worden, opdat alles goed,ronden losloope. 1-lapert er iets , dan dient het Gouvernement bij
te fpringen. Zoo deed het op. vorige Tentoonftelling, wanneer het, nadat het 'Niblick zijnen lust gevolgd, zijne keus
bepaald en zijn, geld ten offer gebragt had , vroeg: of er ,
ter aanmoediging vooral van jeugdige kunftenaars, ook eenige
bijdragen nit de algemeene kas noodig waren? War men nu
doen zal , weet ik natuurlijk niet. Velen twijfelen , of meu
thans voor de kunst wel zeer gunflig geftemd is. Hoe het
zijn moge; befangftelling, opwekking, medewerking, aaninoediging van hooger hand moeten niet verflaauwen, maar
Leven vuur onderhouden, opdat de vereischte itoom Diet
`ontbreke , en ons kunstfcheepje, met viaggen en wimpels
fangs eiTene baan varende , binnens- en buitenslands worde geeerd , begroet en ingehaald met dien eerbied , dien wij, als
kunstmogendheid en gebiedfter op deze wateren , van alle volken , die hunne vlaggen voor ons moeten firijken, met reden
eifchen. — Vaarwel !

NIEUW ALPHABET VAN EN VOOR DEN OPMERKER.

K.

ICompas. Alle hemelftreken wjjzen zich van zelve , als
men her ware noordpunt weet. Zoo valt het ook niet modjelijk , de levenszee in, alle rigtingen te bevaren, als men
needs het punt van pfigt in 't aog houdt.
Koning. Noeme men geen Stedehouder van de Godhead op
Aarde , uit eerbied, zoo voor de. Godheid , omdat deze, aan
alle plaacfen van hare heerfchappij , zich door Zichzelve
wit vertegenwoordigen„,als.v.00r den Koning, omdat elk (ter
veling, die beweert een' lastbrief van den Hemel te hebben„
then hij niet vertoonen kan, geen geloof verdient.
Kracht. Veel gerucht kondigt geen kracht aan. De he•
melligchamen rollen in itilte voort.; de poezij roert geene andere fnaren, dan die van het innig gevoel.
Kronijken. In elkander gevallene geraamten, door welke
men nog niet eens regt te weten kan komen , hoe veel voeten en duimen de ligehamen in lengte halen mogten.
Ka
Kunst.
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Kunst.
Wie mar het kunstkoor rigt zijn Happen,
outervuur.
't Gevoel-ontfteek'
Baant gij het fpoor, o wetenfchappen t
Vooral wees leidsvrouw, gij Namur! —
Zij kunst nook van natuur gefcheiden ,
Veel min met haar in flrijd gefteld.
Een zelfde doel vereent hen beiden.
Zij • zijn uit Une broil gemeld.

Kivaad. remand zeide: , Het kwaad is de fpecerij en de
fans van bet goed." Nu , het ontbreekt ons dan niet aan
bAwarne koks, keukenmeiden en pasteibalckers, in alle rangen en liar/den der maatfchappiji
L.
Lattjp. Het ware weten zit zoo onfeilbaar in het Latijn,
als de zulvere godsvruchc in eene monnikskap.
Laurieren. Men late flechts de laurieren anti den dichter;
Boor 't overlge mag de krijgsman rich bekroonen met al wat
hij zelf te plukken verkiest.
Leer. Die leer is de eenige zuivere en ware, welke van
den Hemel komt; en deze is daaraan kenbaar , dat het hart
'haar wel beamen moet, al lege bet verftand niet dadelijk den
vinger op den mond.
Legiiitniteii. Behalve de kgitimiteit der Vorflen, beflaat
er ook eene legitiiniteit der VOLKEN; en deze zal zich wel 21.
tijd weten te handhaven tegen de Roomfche TARQUINIO sSEN, de Spaanfche PIIILIPSEN DE TWEEDE, en de
Ottomannifche DIAHMOUD s.
Leven. Het Leven moet in de garde geworteld zijn, on
rich te kunnen ontwikkelen; maar boven de aarde moet het
ontelhare fcheuten voortbrengen, orn zich in de vrije lucht
met het licht des hemels • te voeden.
Liberaal. Een behendige kunstgreep van het rijk der duisternis is-, datgene voor nieuwe vinding te-doen doorghan, wat
•werkelijk oud en beproefd is, en de gevoelens van alle regtfchopene batten en verlichte hoofden met nieuwmodifche
fektennamen te beftempelen. Vele onkundigen beginner: -clan
ook voor het Liberalisme, als ware het-eerie latere uitvinding des Duivels, terug te beven, onwetend dat reeds de
leer van het Evangelic het zuiverfte Liberalisnie is ; het bevel: Beef den Keizer, dat des Keizers is, wel degelijk char=
odder begrepen!
Licht.

VAN EN VOCIR OEN OPKERUR.

Licit. Het ware licht is daar , waar bet hart niet koodblijft.
Liefde.
Liefde is 't leven van, het leven.
Liefde zaligt alter lot.
Vreugd heeft zij door fmart geweven.
Zij verbintic en mensch en engel , en bet fchepfel met zijn' God.

Lief. De dichter hebbe altljd de Tier voor den geest, en
vergete nimmer, dat zijne kunst muzijk bij uitnemendheid is,
Luirn. Luimen fpeien in de zedelijke werelci grooter rol ,
dan grondael/ingee of berekeningen; en daarom vait het zoo
moeijelijk , de gefchiedenis progmatisch te behandelen.
M.
Mengelingen. Zijn aangename gefehenken , alS 'mar niet
elk beaanddeel zeif mengeling , dat is , mengel-maes is.
Miokiekeuxileh. Het thans nog behouden van Middeleeuwfche inaellingen is zoo veel als bet dragen van bonte pelzen
bij zomerdag, en het loopen met brandende fakkelen op den
middagaond. De eeraen tech men uit , en de tweeden doen
geen effect meer.
Misbruiken. Men denke weinig om (pafitief) geed te Meltten, zoo fang er (negatief) misbruiken te ontwortelen zijn.
Die dit enders begrijpt , zaait zijn koren uit op een' akker,,
die bloeit van onkruid.
Alisverfland. Duidelijkheld en naauwkenrigheid kunnen zeker oneindig veel te weeg brengen , om misveraand voor te
komen ; doch de oorzaak van misveraand is doorgaans meer
voorwerpelijk (objectief) dan onderwerpelijk (fitbjectief), en
zulks in weerwil van de klaarfte vooritelling en de meest
geleidelijke ontwikkeling.
Modezucht. Is zeker belagchelijk doch Iigt meer of min
in den grond onzer ziel , welke niet zoo zeer verandering
dan wel afwisfeling bemint, al loopt dezelvc dan ook in cell'
cirkel rond.
illuzebnannen. Zijn voorbeeldige lieden , zoo fang zij maar
geene liberate Conflitutie willen; mnar dan ook wordt er
Tangs den Donau een 'Chinefche muur opgetrokken , om deze
pest (ja meer dan pest) of te keeren ! Of de Muzelmannen
nog eetunaat leden van bet Haig Verbond zullen worden ,
zal de tild leeren.
llfuzijk. Is nog nicer voor bet hart , dan wiskundig bewog voor het veraand.
K3
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N.
Nar. Zeker Schrijver beweert, dat de Vorfien zijn uftgefcheiden er narren op na te houden, federt dat burgerlUke
kooplieden zich met adelbrieven hebben laten begiftigen.
Natuur. Dc beteekenis van dat woord, in al deszelfs op.
vattingen juist te bepaien: gefchikt onderwerp misfcbien
voor eene prljsvraag.
Nederduitsch. Taal, die men niet !anger zuiver fpreken
bf fchrijven moet, als men door bet publiek algemeeri verflaan wil worden. Men vrage Heist- naar geend bewijzen
voor 'deze
0.
Onnventelingen. (Stoats-) Het getuigt van eene oppervlakkige onitunde, derzelver oorzaken aan geheime kniperijen
(machination) toe te fchrljv en, omdat dlleen zaken en geene
perfonen ooit omwentelingen te; weeg brengen. Men geve
dus den fieen de fchuld niet, maar zie, wie •hemeworpen
beeft.
Onderunys. Kan men niet te veel bevorderen, als men zich
mnar overtuigt, dat hetzelve niet enkel gelegeu is in het
ingieten van kundigheden, of liever kunstbenamingen, welke
tie betrekkelijk nog zoo zwakke maag meestal niet verdul
wen kan.
Orde. Zucht sot orde : eene zeer wezeniijke, ja edele
deagd, welke men genoeg betrachten noch fchatten kan.
Overgang. Menig' wandelaar ziec men, met voorbeeldeloos
vasten tred, zijn pad bewandelen, maar duizehig worden en
waggelen, als hij fangs een vondel over eene beek moor.
Die is ooh bet geval met menig redenaar en dichter. Het
waken van gepaste en geleidelijke overgangen of wendingen,
die op eene ongedwongene manier de deelen tot een geheel
moeten verbinden, is maar weinigen gegeven.

EENE BIJDRAGE TOT DE KARAKTERKENNIS VAN DEN
GENERAAL MOREAU.

Dc Generaal moitEAu bad een landgoed gekocht , dat eenen
nitgewekene toebehoorde. Tot deszelfs verfraaijing befteedde
hij nicer dan reo,000 livres.
De uitgewekene werd naderhand van de lijst der verbannenen gefehrapt , en keerde naar Frankrijk terug. flee verlan.
gen ,

NIDP.AGE

TOT Dr. lin MUM:IMP:NIS VAN MOREAU.

743

gen, om de woonflede quer voorouderen en het verbWf Miner zorgelooze kinderjaren nog eenmaal te zien, dreef hem
naar dit goed.
Verkleed wendde hij zich tot den opzigter van hetzelve,
en vOnd in hem nog denzelfden , die dozen post eertijds
waarnam. Belden waren verheugd over doze onverwachte
ontmoecing. De Emigrant oittdekte nu aan zijnen ouden dienaar openhartig zijnen wensch ; maar verzocht hem, het z66
te fchikken , dat de Generaal zulks niet te weten , en hem
zelfs niet te zien kwame.
De opzigter beloofde zulks; maar, als door eene ingeving
ter gunfle van zijnen ouden meester gedreven, verbrak hij
zijne belofte.
M OR EAU beval daarop , den Emigrant to zeggen, dat de
tegenwoordige bezitter den volgenden dag op reis ging-, hem
varvolgens het Iandgoed te laten bezigtigen , en hem daarna ,
tegen den avond, in zeker paveljoen to brengen.
' Dit gefchiedde. De Emigrant was zeer aangedaan, en kon
van tijd tot tijd de tranen, die hem in de oogen welden,
niet verbergen. Eindelijk ward MI in het paveljoen geleid,
en — void dear den Generaal. Verbaasd; verlegen en bewogen , wilde hij zich terflond verwljderen; maar az oRE Au
ttad hem minzaam to gemoet , vatte . hem' hij de hand, en
Verzocht hem te gaan zitten. Wees toch niet zoo vreemd
op uw eig.en goed !" fprak hij tot den verbaasden. , Van
oogenbIik af, dac Ik vernam; dat gij van de lijst der
Ethigranten waart uitg'efchrapt , befchouwde ik mij als eene
foort van befluurVer van uw VermO.gen. Hoe konde ik om
trent een' zoo achtingwaardig' man anders handelen? Ik heb
dit goed voor too,000 livres gekochc; maar het is algemeen
bekend, dat het, onder broeders, 30o,000 livres waard is. Ik
laat u alzoo de keus, u, als den regtmatigen bezitter, doze
eoo,000 livres bij te betalen , of u het goed tegen den inkOopsprijs terug te geven. Wet ik daaraan belleed hebbe,
mug ik niet in rekening brengen; want daarvoor heb ik het
zoo lang gebruikt. Ik weet," voer hij voort, dat gij u
thans , na zoo veel tegenfpoeds , veelligt niet in flaat nit
bevinden, de koopfom in dens af te doen ; gij kunt daarom
zelf de termijnen van betaling naar ow goedvinden regelen,"
De Emigrant kon geene woorden vinden, zoo zeer had hem
de grootmoedigheid des Genereals verrast ! IIij keude de
waardij van ziju landgoed volkomen; had inet,,verbazing geK4
zien ,
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zien, hoe vele wezenlijke verbeteringen en verfraaijingen het
hiad ontvangen, en gevoelde alzoo levendig, dat hij geene
dezer aanbiedingen, zonder misbruik te maken van eene zoo
zeldzame edelmoedigheid, konde aanvaarden.
Er ontliond gevo/gelijk tusfchen hun beidep een wetiarljd
van groonnoedigheid. In 't einde hield m o RBA u den Emigrant voor, dat bij Met mogt vergeten, wet hij zijner echtgenoote en kinderen fchuldig was ; en deze moest ten laatite befluiten, den hem aangeboden' afkoop van Poo,ocao liVres aan te nemen.
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De IVIaarfchalk van Sakfen 'WO de minnaar, der fchoone en
vermaarde Actrice L z co u v ttz u R. Zijn hartstogt , ech,
verkoelde, zoodra hij van hare ontrouw onwederfpreke,
ljjk overtuigd was, en hij maakte nu der Hertoginne V A N a.
iijn hof. Hoe weinig reden de eertte had , °In over haar
verlies zigh to beklagen, zoo vatte zij evenwel een' doode*ten haat op tegen hare opvolgtter,, en gaf aan denzelven
Bens, op her tooneel, op de cergendfte wijze, lucht. In de
rot van Fedra, in het Treurfpel yap dien naam , rigtte zij,
riamelijk, de woorden, die zij tot hare vertrouwde, Enone „
fpreken moest, tot de Hertogin , die, vlak tegenover het
tooneel , in eene loge zat ; en, terwiji zij hear met een' blik
van verachting santtaarde, fprak zij , met eenen,
tisfchien nooit geOrenaard, deze regels uit:
Je fais mes perfidies,
Oenone, et ne fuis point de ces femmes hardies ,
p,ui, goutant dans le crime une tranquille paix,
Ont fu fe faire un front , qui ne rougit famais. (*)
Een groot deal des pubUeks verflond deze toefpeling
konieu, en gaf zullts door een onftuimig handgeklap te
pent De Ilerrogin was buiten zichzelve van woede. De Ac,
trice ftierf kart daarop plotfelijk (no Maart 373o), en het
ge-

(*) Volgens de vertaling van den Heer UYLENBROEK1
Enone, ik hen geenszins van die ontaarde vronwen,
Wier hart, daar laag 't gelaat het blozen is outwend,
Li de amen :au „et kwaad nod, vrees uoch wrueging keut.
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gerucht liep lgemeen, dat zij , Hit 'wraakzucht , ♦ ergiftigd
was geworden. Men zegt, namelijk , dat , ten gevolge van
bet ontwerp der Hertogin , een Abbe haar eenige konfituren
aanbood, na wier gebruik zij eensklaps ziek werd en aierf.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

War is de Wijsgeerte? — Het !even der ziele, bet Hein
des vernufts, de wetenfcbap des harte, de wellust der rede.
Wat is de Geregtigbeid?
Het hoffelijkfte masker van
het bal der hartstogten.
Wat is de Eerzucht? — De docker der buitenfporigheid,
de zuster des hoogmoeds, de moeder tier wreedheid.
Wat is de Min? — De tarentula des harte, de fchorpioen
tier ziele.
Wat is de Haat? — De fpinnekop der hartstogten.
Wat is de Oorlog? — De pest des menfchelijken geflachts,
tie fchande der menschheid.
Wat is de Gefchiedenis? — Het geheugen van het voorledem., het denkbeeld van bet tegenwoordige, bet oordeel der
toekomst.
Wac is de Huishoudelljkheid? — De fchijnheiligheid der
gierigaards.
Wat is de Jaloezij? — De ondragelijkfte marteling, de ge.
vaarlijkfte krankzinnigheid,
Wac is de Onwetendheid?— Eene ziel zonder voedfel , een
grond zonder zaad, een beme/ zonder ftarren, een boom,
yonder vruchten, een verlamd ligchaamsdeel.
Wat is de Dankbaarheid? — De feniks der aandoeningen.
Wat is de Hoveling? — De nap van zijn' meester.
Wac is het Sterven? — De korrere of langere, de min of
weer moefjeltike weg, die ons overbrengc van de vernietiging cot hat ecuwige /even.

UNGEMEEWE VRECHTBititItHEID VAN UNE PRINSESSENBOON.

In de maand Mei dezes jaars verplantte ik bij yetis.
fing, op een rabat met flamboontjes , eerie prinfesfenboon
(groote foort). Daar deze boon zoo weelderig opwies
vele ranken ttitzette, plaatfte ik er een' fiaak bij. Het ge.
K5
wig
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volg was-, (lac ik er 340 boonen van hob afgeplukt , welke,
1,5kgepeld -zijnde, meet .dan 5700 boonen hebben opgebragt.
W. ROSS,

Prielle , Dec. 1822.

Magazipitneester der Artillerij.

DE NEDERLAAG Vart QUINCTILIDS VARUS.
Wê1 hem, die in de vrije borst
De goddelijke vonk, die hem bezielt, voelt gloeijen,
Die nook door gunst van yolk of vorst
Zijn waarde als mensch vergeet, en 't M.) gemoed last boeijen!
Hij heft het hoofd met fierheid naar omhoog ;
Geen razernij van 't yolk , geen dwingland ,doet hem beven ;,
Geenrampfpoed drukt hem near , van flaaffchen dwang ontheven ,
Die nimmer onder 't juk de vrije fchouders boog.

De mensch is vrij , al doemt het lot
Hem, reeds als zuigeling, een flavenboei te dragen;
Hij knielt voor niemand, dan voor God;
Geen fterfelijke magt kan zijn natuur verlagen.
Die 't godlijk merk aan 't fiere voorhoofd torscht,
Is niet ten fpeeibal van de willekeur geboren.
De vorften zijn weleer tot heil van 't yolk verkoren ,
Het vrije yolk is niet gefchapen om den. vorst.
't Draagt fang het juk, hem opgelegil,
Laat lang zijn' dierilen fchat rich door 't geweld ontrooven,
Zijn vrijheid fchenden en zijn regt ;
Maar geen geweld vermag den vrijheidsgeesc te dooven.
Het y olk verbreekt weldra• den ijzren ftaf ;
De dwinglandij ftort near ; de vrijheid is herboren ;
De mensch gevoelt de vonk der Godheid in zicli gioren,
Herneemt zijn regt, en fchudt de flavenketen af.
Dit ondervondt gij , toen uw magt,
o Rome ! door den moed van Herman werd verflagen,
Toen hij uw benden heefc geflagt,
Onwillig langer nog uw ketenen te dragen.
't Germaanfche yolk, verwonnen, niet verheerd ,
Voelt in de vrije borst den ouden moed ontwaken ;
Alom llaat 't fmeulend vuur der vrijheid aan bet blaken,
En 't wisfelend geluk des oorlogs is gekeerd.
Hoe
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Hoe zult gij , Varus! aan den ftroom,
Die u bedreigt , met uw Romeinen weeriland bieden?
Hoe zult gij, daar het yolk den town
En breidel afrukt, nu zijn felle wraak ontvlieden ?
Vergeefs op moed en krijgsbeleid betrouwd 1
Velleda rijdt in 't rond op Wodan's oorlogswagen. —
Gezien en aangefpoord door gade , en kroost, en magen,
Strijdt elk met leeuwenmoed voor eigen lijfsbehoud.
Geen krIjgskunst baat. tJw heldenfchaar
Tracht moedig, maar vergeefs , den vijand of te weren.
Reeds wijkt uw leger. Het gevaar
Groeit aan. Geen moed vermag het volksgeweld te keeren.
God zelf fchijnt de onderdrukten bij te flaan.
De norm barst los, verzeld van gure regenvlagen;
De boogpees .hangs verflapt; het Taal verftempt ; verflagen
En weerldos , valt hun heir uw legioenen ann.
De nacht breekt am; de form woedc voort,
En velt in 'c duister woud de heilige eiken neder;
De Wanhoop fügt ten top ; men hoort
Atom gekerm, geklag; de moed herleeft niet weder.
De veldheer fort zich in zijn zwaard; de moord
Holt onbelemmerd rond. Gelukkig nog, die fneven!
final ontkomt , fleept jammerlijk zijn leven,
Wie
In harde flavernij , als beescenhoeder, voort.
Die maar klonic vreeslijk in het rond,
En deed her Kapitool op zijne grondvest beven.
Lang voelde Rome nog de wond.
Naar juichend dankte, van het flavenjuk ontheven
't Germaanfche yolk der Goden oppermagt,
Dat, in het midden van zijne ongenaakbre wouden,
De vrijheid, als weleer,, hear' zetel had behouden;
En 't kroost van Ma yors weed tot Wodan's eer
Haarlem.

D. J. V E EG E N S.
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DI MEND DER VROLIADEID.

DE

VRIEND DER VROLIJKHEID.

D en vriend der guile vreugde wijd
Ik harrlijk graag mtjn lied:
De nevel der naargeestigheid
Is ook mijn dampkring niet.
Die walm , die 's levens gloed verdooft ,
En 't bane lust en rust ontrooft ,
Wa hem , die dien ontvliedt!
De vrolijkheid fchenkt hem het licht,
Dat haar de deugd ontftak ;
Zij leidt hem langs den Dreg van, pligt,
Maar maakt dien ruins en vlak;
Zij maakt haar' vriend verruimd en blij,
Met flechts op andrer feestgetij ,
gok onder eigeu dak.
Hij is niet itechts de lust van 't feest,
Door vriend of maag bereid,
Waar hij de vreemde vrouwen 'c meest

Met laffe loffpraak vleit;
Maar eigen vrouw en eigen hard
Gecuigen, als het meest hem waard ,
Het meest zijn vrolijkheid.
Te sneer vangt elk op 'c vriendenfeest
De woorden van zijn' mond :

Zija altijd opgeruimde geest
Spreidt altijd vreugde in 't road ;

De fcherts , die Heeds zijn cede took,
Verwekt den blos der onfebuld nook ,
Noch flan den vriend een wond.
Drinkt men op 't hell van vorst of land,
Van gastheer of gezin,
Dan fchenkt ook hij met blijde hand
Den vreugdebeker in;
Dan heft hij mee het dischlied aan ,
Of abet zijn eigen fpeeltuig
Met opgeruiniden ziu.
En
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En als men zoete fpeeltjes fpeelt ,
Dc kriag zich naauwer iluit,
Dan Ituit hij ; wien geen boert verveelt,
Zich nimmer daarvan nit;
Hij zet ze geest en leven bij,
Of boeit het oor der blijde rij
Aan kunitig maatgeluid.
Maar altijd blijft hij matig, kuisch ,
En aan de dcugd verpand:
Noch wijn, noch zang , noch feestgedruisch
Bedwelmt ooit zijn verftand;
En hoe hij boertte of fpeelde of zong,
Geen zoet vergif gleed van zijn tong,
Zijn blikken of zijn hand.
Hij zweeft door 's levens bloemengaard,
En aamt diens zoetighedn;
Maar bloom en kuop wordt rein bewaard ,
Geene -enkle woest vertre6n ;
En volgt hij, kis een bij , zijn' lust,
Die nit de bloemen honig kust',
't Is niet voor zich alleen.
Neenl elk , wiens harte , rein en goed ,
Voor zuivre vreugde ook ,blaakt ,
Dien deelt hij mee van 's 'evens zoet,
Dat hem zoo ilreelend finaakt;
Daar hij in 't heil, dat andren theelt,
Als waar"t zijne eigen vreugde, deep,
Dat heil hem zalig maakt.
Maar, fchoon hem vroBjkheid bekoort,
Haar wellust hem behaagt,
De item van 't hart wordt niet gefmoord,
Waar droefheid weent en klaagt;
Daar vaak zijn huip de zorg verbant ,
Zijn toefpraak troost , zijn vriendenhand
Den traan uit de oogen vaagt.
Het
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Het is geene echte vrolijicheid,
Die, ziec ze ellende , vliedt;
Maar ligtzin, die geen hell. verfpreidt:
'k Wijd haar mijne offers niet.
De reine broil, der echte vreugd
Is trouw aan menschlijkheid, aan deugd,
Die alien bpand biedt.
Zij voert den eedlen vreugde in 't hart,
Wien 'k fchecfle in mijn gezang;
Die vreugde beurt hem op in fmart,
War eigen finart hem prang',
En voert heni ver'den dwaas voorblj,
Die snort, hoe grooc zijn goed ook zij,
Hoe hoOg zijn naam en rang.
Die vrolUkheid , die blijde zin
Maakt hem, in wien zij leefc,
Ten wellust van zijn huisgezin,
Van elk , die hem omgeeft:
Zij fchudt zijn laatite ruscbed zacht;
Terwijl hij , op hare englenfchacht ,
Den Hemel binnenzweeft.
G. v. R.
DE INVOERING DER CENTEN.

lAlat ongewoon en vreemd rumoer
Vervult op dens de' ftraten ?
Half Amfierdam in rep en roer!
'k Zie fchutters; 'k zie foldaten
Ontitond waarergens felle brand?
Of geldt het Vorst en vaderland?
Neen! 't onheil fchuilt in onzen zak,
En brag Mien aan het muiten,
Waar men een valfche munt in flak,
Verwenschte kleine duiten,
Geflagen — ja wie zegt mij , waar?...
Geflagen zijn ze, dat is klaar.
Hoe
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Hoe haakt men naar het nieuwe geld;
Maar kijkend, bij 'c betalen,
Als een, die naar d' ap'theker fnelt ,
Om Engelsch zout te halen.
't Is ook een purgans inderdaad,
Die vrij war duitpijn. achterlaat.
War drult en drang, zoo digt als bout,
Zien wij de ftraten vullenl
Zoo persc de flown den ketel rond,
Die varier Smit doer fmullen,
En:, met een koninklijk patent,
Den turfboer naar den drommel zendt.
Wie ftreefc hem in vernufc voorhij?
Voor lijkdoorns, ratten, vlooijen
Wcet hij de onfeilbaarfte artfenil
Sentimenteel te tooijen,
En dient ze ons (wis voor de appetijt)
Regt fmaaklijk toe, bij elk ontbijt.
Hij weet ook , met Inlandfche Vlijc
Het zoet aan 't zuur te paren.
Want, waarlijk, 't was geen zoetigheid
Voor kleine handelaren.
Daarom ook frond hij fluks gereed,
En heeft, van fuiker, cents gekneed.
Als nu de vrouw de meld beknort,
En 't haar wil doen betalen,
Komt zij een halve cent te kort,
Bij 't oordjes mosterd - halen , —
Een fuiker - centjen in den mond,
En 'k wed die drift bedaart terftond.
Maar toch wij zijn er med gebruid.
De centen zijn veel grover.
't Is jammer van dien kleinen duit:
Zij gleed zoo zachtjes over;
Zij was zoo maklijk , in de kerk
En bij de ilraat, voor 't liefdewerk.
Wij
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wij waren er zoo aan gewend;
Men kan
haast niet buiten:
Nu does. wi vaak een halve cent
Prezent op twee, drie duiten.
En dan daarbij . dat nieuw gewigt I
Het kost ors menig .bang gezigt.
Maar nu een wooed uit vrije borst:
Het wederitreven baat niet;
Doch fmaalc daarmn niet op den Vorst:
IIij meent het weh zoo kwaad niet.
Veel gaat er vast niet naar zijn' wensch;
Maar
alvermogend is geen. mensch.
En mast en munt, en nieuw gewigt
Heeft, boven 't oude, voordeel ,
S plit men zijne oogen niet voor 't licht
En voert men 't in met oordeel.
Zoo houdt dan-, centenl vrij uw' gang ;
Slechts yoor opcenten zijn wij bang.
Oct. 1822.

PARIJSCHF. ZEDEN.

Op eene groote avOndpartij bij den llerrog VAN ***, rd
Parijs, zocht bnlangs. een Heer, in den-morgen ten twee
ure, bij het heengaan, to vergeefs in de anticham'bre naar
zijnen hoed. Op zijne aanduiding, dat het een geheel nieu.
we was, hernam de knecht:
Een nieuwe, mijnheer? Se.
dert elf ure zijn er reeds geen nieuwe hoeden meer
• weest

BEDIENDEN.
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ONTENELLE onrving dens een bezoek van eenen vriend:
Deze vond den doorheen opgeruimden grijsaard' in eend
knorrige luim. Op de vraag, wet hem fehortte , kreeg hij
tot befeheid: „De zachtzinnigile moet wel eindelijk zijn ge, duld verliezen,wanneer het hem gaat als mij. Ik heb maaf.
„ &nen bediende , en word evenwel zoo flecht bediend alsof
er twintig had:"
•

MENGELWERIC
VOORLEZING OVER DE HANDELSTAD MASSILIA, EN
DERZELVER INVLOEI) OP DE BESCHAVING VAN
GALLIC (*),

Door
J. VEE G. EN S

Eerllen Praeceptor te Haarlem. (t)

Z

oo dikwijis ik mij herinner,, hoeved het menfchelljk
geflacht in het algemeen en ons vaderland in het bijzonder
aan den koophandel verpligt is , bevangt mi.) eeh heilige
eerbied voor deze bran van thaatfchappelijk geluk , en
eene oubegrensde achting voor den hand, aan Welken hij
zijn bedaan te danken heeft. 'miners getuigen de gefchiedboekcn der oudheid, dat het de koophandel is , die
de menfchen heeft befchaafd en veredeld; chit het de
koophandel is, die alom de fakkel van verlichting en weten(*) De voornaamfle bronnen voor de gefchiedenis vanllfasfilia zijn, behalve eenige plaatfen bij LIVIUS, vELLEJUS,TACITUS,FLOR US en anderen , inzonderheid H E.•
164-167, JUSTINUS, XLIII. c. 3-5,
RODOTU S ,
CAE sAR,de B.C. I. 34 fqq. II.I fqq.,LucANus,Pharfal.
III. 301 ; voor de kennis van de plaatfelijke ligging en den koophandel der clad , s T k A Is o, 1. IV. ink., P o M P. mil, II.
5 , 3. Over de wean en inftefiingen is VALERIUS MAX.
II. 6, 7. het uitvoerigst. CAES AR en TACITUS, op Oil..
derfcheidene plaatfen, geven de beste berigten omtrent den
toetIand der Callijrs, en den invloed van Ilfasfilia op hunne
berchaving. Het doet mij leed, niet in flaat te zijn geweest ,
om de werken van TIE NR. VALE SIUS ea HENDREICH9
over Masjilia re raadplegen.
(f) Uitgefproken in de Afdeeling Koophandel der IVIaatfchappij Felix lihritis.
BIENGELIV• 1823. NO. 4.
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tenfchap ontftoken , den nacht van barbaarschbeid en hijgeloof verdreven, en de uiterftc grcnzen der aardc met
elkander verbonden heeft. Wat toch zouden de menichen
wat zou ons vaderland zonder zijnen allesbczielenden invloed geweest zijn ? Hij herfchiep in welige akkers het
land, dat te voren een fpel was der golven van den Noorder Oceaan ; hij deed fleden en dorpen ontflaan, waar te
voren naauwelijks cenigc hutten de hoogten bedekten ;
hij , eindelijk , deed deze prachtige flad , den zeta van
berchaardbeid en verlichting, nit grondelooze moerasfen
oprijzen , en bouwde paleizen, waar te voren de visfcher
kommerlijk zijn beflaan vond.
Maar nooit , M. M. H. IL , had ik een zoo diep gevoel van hetgene wij aan den koophandel -verfchuldigd
zijn , als torn ik dit gebouw , aan de fchoone kunflen
gewijd, voor de cello maal binnentrad. Voorheen , als
ik op bet 13 de vlaggen van alle nation zag wapperen
als ik in nwe magazijnen de fchatten van Oost en West
zag opgeflagen, als ik in uwe ftraten , in uwe 'wizen het
gcwoel en de algemcene nijverheid aanfchouwde, bewonderde ik dicn tak van beflaan , welke Anlicrdam tot de
flapclplaats der volken heeft gemaakt , waaraan het zijnc
grootheid en zijne fchatten te danken heeft. Maar , toen
ik deze flicliting bezocht , toen ik nevens de kunstftukken der oudheid de uitvindingcn , waarop onze eeuw roent
draagt , geplaatst zag , toen ik de zucht voor aIles , wat
edel , en fchoon , en goed is , befpeurde, —toen zegende
ik dien zelfden koophandel , waaraan dit heifigdom der
wetenfchappen zijn beflaan verfchuldigd is, en ik zegende de edelen, die hunne fchatten befleedden, om bp- deze
wijze kennis en verlichting te bevorderen.
Deze gedachten ,kwamen mij op , nieuw levendig voor
den geest, toen ik op mij nam , deze fpreekbeurt in het
Departement KOOPHANDEL te vervullen. Ik oordeelde daar=
om eene flof te moeten kiezen,. die aan deszelfs benaming niet vreemd was, en befloot tot u te fpreken over de' wife handelflad Masfilia , (het tegenwoordige
Illaricille)en derzelver invloed op de befchaving van Gat_
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N. Uwe algemeen erkende goedwilligheid gaf mij moed,
ow voor u op to treden ; en durf ik met des to meet
vrijmoedigheid uwe toegevendheid inroepen bij het behan&len eener flof,, welke voor elk' Anfterdammer niet onverfchillig kan zijn. Gij zult bij de befchouwing van de
lotsevallen , van den koophandel, de wetten en inflellingen , en de wetenfchappelfge verdienflen van lilasfilia cone
in het oog loopende overeenkomst opmerken met ons vaderland , en inzonderheid met uw Anflerdarn. Gij zult
eon yolk leeren kennen , dat niet ligt in moed, wijsheid
en ingetogenheid deszelfs ,Wedergr,de vinden zoude; ecn
yolk dat zijne geheele grootheid aan den handel verfchuldigd was, en te gelijk een fprekeni bewijs oplevert,
dat doze de voeder der kunften en de-oorzaak der befchaving is. Verleent mij dan uwe goedgunftige aandacht !
Nadat c Y RAJ s (*) den koning van Babylon met alle
hem cijnsbare vorfien overwonnen, en op de puinhoo.
pen van hot groote Babylonifche rijk zijnen troon gevestigd had, zond hij een gedeelte van zijn overwinnend Leger naar de kusten van ilzM ,om de rijke Griekfche yolkplantingen aan zijne hcerfchappij te onderwerpen. Gilder
clezen biocide vooral de flad Phocaea door rijkdom en welverdienden room, de vruchten van zeevaart en koophandel. Hier , in de weligfte ftreken van ilzie , ontwikkelden de Griekfthe befchaafdheid en de, vrifehtbaarheid van
den grond de edelfte krachten van ziel en ligchaam. De
vloten van Phocaea bezochten de afgelegenfle' zedn, en
zelfs buiten de kolommen van HERCULES waagden
zich hare zeelicden. Op deze flad rukte de Perzifche veldbeer HARPAGUS het cerst aan , en floeg, daar hij alles
in den besten ftaat van verdediging vond, het beleg voor
dezelve; want de Phocaeers hadden het onweder,, dat hen
bedreigde , voorzien , en waren door hunne uitgeftrekte
handelsverbindtenisfen in flaat gefteld , om hunne dad te
verfterken. Nict lang, echter, waren hunne muren tegen
het geweld der vijanden beftand; de hongersnood, gepaard
(") VOOr C. G. 540.
I. a
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paard met alle de plagen eener langdurige belegering VCYrneerderde de rampen, en de flad was op het punt , om
voor de herhaalde aanvallen te bezwijken. Nog beloofde
HARP4CUS de ftad te zullen fparen , zoo de Phocaars
flechts de Perzifche opperheerfchappij erkenden. Maar zij
aarzelden geen oogenblik. , Dierbaar was hun de voorouderlijke grond , dierbaar de graven der voorvaderen, maar
dierbaarder nog de vrijheid. Daarvoor waren zij bereid
goad en bloed op te offeren, alle hunne betrekkingen of
te fnijden , en -het paradijs van Azle te verlaten. Met
vrouwen en kinderen, met de beelden hunner Goden , en
alles, wat zij konden aanvoeren , beklommen zij de fchepen , hunne laatfte toevlugt , om in, onbekeride oorden
vrij en onafhankelijk te kunnen leven. Zoo befloten eenmaal onze voorvaderen, toen zij, van alle zijden door
de Spanjaarden benaauwd, aan het behoud van het lieve
vaderland wanhoopten , en zelfs y ADER 1V/LLEM
den mood opgaf,, om het land aan de golven ter prooije
te geven , en onder eene andere luchtfireek eene fchuilplaats te zoeken. „Vele vrije mannen ," zegt de gefchiedfchrijver en flaatsman J A N VON MULLER (*),
„ zullen hun voorbeeld volgen, als de vorften van Eu„ ropa het geduld der natien vermoeijen, en de oude vrijheid noch op bergen, noch in moerasfen eene fchuil„ plaats behoudt.”
De Phocaeirs verzochten nu de inwoners van Chios ,
(het thans maar al te bekende Scio , dat in onze dagen
door woeste barbaren flraffeloos uitgemoord en in een'
puinhoop veranderd is) hun eenige eilanden te verkoopen , om zich daarop neder te zetten. Toen bun
dit geweigerd werd, befloten zij naar Corfica te flevenen,
een eiland, waarmede zij reeds finds onheugelijke jaren
koophandel dreven. Vooraf, echter,, wendden zij den
Eleven naar Phocaea , om wraak te nemen over bet verlies van alles, wat hen aan bet vaderland had verbonden;
en, nadat zij de Perzifche bezctting hadden overvallen
en
(*) Schweizer. Gefch. Th. i.
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en onigebragt , nadat zij zich met de heiliglie ceden verbonden hadden om elkander- nooit te verlaten, nadat zij
eindelijk een glocijend ijzer in de zee hadden doen zinken , en de Goden tot getuigen aangeroepen , dat zij niet
eer naar hun vaderland wilden terugkeeren , voordat dit
ijzer zou bovenkomen, begaven zij zich getroost op weg,
om een nieuw vaderland op te zoeken. Doch hi) velen
vermogt de aangeboren trek naar den grond hunner geboorte meer,, dan duur gezworene eeden ; de helft der
Phocadrs keerde naar Azle terug , terwijl de overigen flandvastig hunnen weg vervolgden. Ontelbare moeijelijkheden
bleven bun nog te beftrijden over, voordat zij eindelijk
de gewenschte rustplaats bereikten.
Vijf jaren lang. hadden zij zich op Corlica fiaande gehouden. De handel en de zeerooverij (want deze werd
in die dagen noch als misdadig , noch als onteerend befchouwd) hadden hen bekend en geducht gemaakt ; de
nieuwgebouwde ftad .dlalia begon zich weldra te verheffen , en het fcheen , dat de Phocadrs bet doel van hun
zwerven hadden bereikt. . Met wangunflige oogen Kbefchouwden de Carthagers en Hetruriers , twee volken , die
zich weleer de hecrIchappij over de Middellandfche Zee
aanmatigden , den opkomenden handelflaat ; en, offchoon
anders in geftadigen twist, vereenigden zij, nu door gerneenfchappelijk belang gedreven , hunne krachten, om
denzelven reeds in ziine opkomst te vernietiwn. Met
groote overmagt van fchepen overvielen zij de vloot der
Phocadrs , en behaatden eene volkomene zegepraal ; want
van zestig fchepen behielden dezen er naattwetijks twintig , waarmede zij, in de groottle verwarring, vrouwen,
en kinderen , en wat zij van hunne have bergen konden,
opnamen, en in overhaaste vlugt naar de zuidelijke kusten van Gallië ftevenden. Op dezen togt fchijnt het ,
dat zij de flack. Rhegium , in het zuiden van Itald , aangedaan , en alclaar een gedeelte van hunne lotgcnooten achtergelatcn hebben ; dat zij, vcrvolgens den Tiber opge.
varen, een verbond van vricndfchap met de Komelizefl
floten , hetwelk zij door alle tijden been ongefchonden
L3
heb-
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hebben bcwaard, zoodat C I C E R O ( I') getuigt , dat de
Romeinfehe veldheeren nooit zonder de hulp van Alasfihia over de volken van Gallie en Gcrmanie hebben gezegepraald. Eindelijk bereikten zij de woeste kusten van
Gallic, waar de rivier de Rh6ne zich langs onbebouwde
velden door verfcheidene rnonden in zee uitftortte, en
ftichtten bier de ftad .111asfilia (1), te midden van ruwe
volksflammen en onmetelijke bosichen , doch z6(5 gelegen , dat de natuur zelve haar tot eene koopftad fcheen
beflemd te hebben.
Hier is het de plaats , M. M. H. H. , om bij de befchrijving der ftad zelve, voor zoo verre wij die uit oude fchrijvers kennen , eenige oogenblikken ftil te
Bij ultflek gelukkig gekozen was de ligging van Masfilia , op eene plaats, waar de wind , de zeebanken en de
gefteldheid der geheele kust den fchepeling uitnoodigen,
eene veilige fchuilplaats te zoeken (s). Ecn diep land.
waarts in loopende zeeboezem , amphitheaters wijze door
otfen omgeven , vormde eene diepe , veilige haven te
midden eener ftormacbtige zee. De omliggende landftrcek
was acenachtig en onvruchtbaar, rijk in olijven en wijn ,
doch ongefchikt tot bet bouwen van graan en veldvruchten. Aan den zeekant was alles ten behoeve van den
handel en de zeevaart ingerigt: in ruline fcheepsdokken
lagen de oorlogsfchepen van den flaat , gereed ow zijne
vlag in geval van nood te doen eerbiedigen ; welvoorziene magazijnen van fcheepsbehoeften , tuightfizen, met
wapenen en belegeringswerktuigen vervuld; werven , van
alles, wat tot den fcheepsbouw noodzakelijk was, voor,
zien, bevorderden den handel , en gaven den ftaat alle
middcicn aan de hand, om zich tegen zijne vijanden te
verdedigen. Verder landwaarts in verhief zich, naar de
toenmalige wijze van bouwen , op het hoogfle gedeelte
der ftad, een verfterkt kasteel, binnen wells muren de
tempels , aan den Dclphi/ehen APOLLO en de Ephefi(*) Of. II. F.- (f) VOOr C. G. 534.
ONTESQU/Eli, Esprit des Loix , 1. 20. Ch. 4.
(§)
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lifi-he DIANA gewijd, pronkten. Aan deszelfs voet
en fangs de haven lag de flad ielve uitgebreid; sTRA
befchrijft ons dezclve als prachtig , en regelrnatig gebouwd
en vrij groot van omvang. Het was een ongewoon yen..
fchijnfel , te inidden van volken, die nog geene vaste,
woonplaatfen kenden , eene flad te zien ontflaan, verfraaid door de Griekfche bouwkunst en verlevendigd door
den handel.
De nieuwe Clad was weldra een voorwerp van vrees
en wangunst voor de omliggende flammen der Galliers ,
die voorzagen , dat het aan menfchen , door de natuur
en de befchaving met zoodanige vermogens. uitgerust
weinig moeite zou kosten , om eenmaal de meesters hunner gewesten te worden : en waarlijk , indien de Nadiliens minder gematigd waren geweest, zou hun dit niet
rnoeijelijk gevallen zijn. Door list en geweld , derlfalve,
poogden de GalliOrs den aanwas der flad tegen te werken, beproefden herhaalde malen, openlijk of in het gebeim, eenen aanval op dezelve doch werden altijd door
dapperheid of beleid in hunne ondernemingen gefluit.
Niet minder flak de toenemende bloei der nieuwe hoofd!lad den Carth4 ers in de oogen, die in haar eene gevaarlijke mededingfier zagen. Het nemen van visfchersfchepen dwong de Masi/fiefs tot den oorlog; herhaalde
malen floegen zij de vloten hunner vijanden , en noodzaak_
ten hen eindelijk tot den vrede. Nog ten tijde van s T a AB o zag men de openbare gebouwen met de fnebben en
vlaggen van fchepen , welke zij op de Cartbagers haddcn
veroverd , verfierd.
net was een geluk voor de inwoners van llfasfilia,
dat het van deszelfs eerfte opkomst of met ontelbare moeijelijkheden had, te worftelen; want gelijk de menfchelijke geest door gevaren wordt opgefcherpt en yeredeld ,
zdo worden daardoor ook de innerlijke krachten der
volken ontwikkeld, en alle raderen van het flaatsgebouw
in beweging gebragt. De oorlogen , met de Barbaarfche
volken van Gallie gevoerd, de zeeflagen , tegen de wangunflige Carthazsiers geleverd , de onvruchtbaarheid van
den
L4
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den grond, waarop de nieuwe Clad gebouwd was, dienden alleen om de inwendige fterkte en den room van
Masfilia te vermeerderen. Door voorzigtigheid en regtvaardigheid temde het de barbaarschheid der Gallijrs ,
door moed en beleid overwon het de magt der Carthagers , en zegepraalde over de natuur zelve door vlijt en
ftandvastigheid.
Te midden van doze oorlogen nam de had gedurig in
luister en aanzien toe, en zij had bet toppunt van hare
grootheid bereikt , toen de noodlottige burgeroorlog tusfellell CAESAR en POMPEJUS ui tbrak. Masfilia
poogde lang vergeefs de onzijdigheid te bewaren ; het
koos eindelijk de zijde van P o EJus, aan wien het
oudere verpligtingen had, en floor de poorten voor den
overwinnaar. Evenwel was het in zulk eenen goeden
that van verdediging , zijne muren waren zoo fterk , en
de moed der burgers zoo groot, dat het niet dan na ccn
langdurig beleg door CAESAR ' S onderbevelhebbers
ur u s en TRSBONIUS tot de overgaaf kon gedwongen
worden. Het overleg , waarmede de belegerden al het
noodige binnen de had in gereedheid hadden gebragt , de
mood, waarmede zij de aanvallen van drie der beste Roineinfche keurbenden afweerden, het beleid , dat alle bunTie daden kenmerkte , worden door CAESAR zelven geprezen. Wij zouden ons beftek te buiten gaan , zoo wij
doze belegering in alle bare bijzonderheden wilden nagaan : het verhaal, ons daarvan door CAESAR geleverd,
doet ons de worfteling kennen van eenen ftaat , die liever alles wilde opofferen , dan zijne vrijheid verliezen.
Te vergeefs hadden zij de werken der vijanden in brand
geftoken ; — tweemaal in een zeegevecht overwonnen , in
herhaalde uitvallen geflagen , door hongersnood en pest
tot het uiterfte gebragt , gaven zij zich eindelijk aan den
vijand over, die hun alles ontnam , behalve , wat hun
bet dierbaarst was , de vrijheid (*).
Aldus viol de grootheid van Masfilia. — CAESAR,
be

(*)

VOOr C. G. 49.
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gedachtig aan de ftandvastige trouw en de dienilen , die
bet aan Rome had bewezen , liet het wel zijne onafhankelijkheid behouden , zoodat het niet aan den landvoogd
van Gallid onderworpen was , maar naar eigene wetten
geregeerd werd, — doch het verhief zich niet weder
tot zijnen vorigen luister ; want zijn handel was geknakt,
zijne fchepen weggevoerd , zijne magazijnen geledigcl en
zijn oude moed uitgedoofd. Het bleef echter met een geiukkig ge.volg de wetenfchappen beoefenen , en werd zelfs
onder AUGUSTUS de zetel der wijsbegeerte en letteren.
Het deelde eindelijk in de rampen des oorlogs , toen bet
Romeinfche rijk , door de Barbaren van het Noorden overftroomd , andere volken in zijnen val medefleepte ; eerst
door lie Gothen en vervolgens door de Franken veroverd ,
verloor het zijne vrijheid en zijn volksbeflaan.
Masfilia was zijne geheele grootheid aan den koophandel verfchuldigd. Elk burger leefde van den handel;
want de natuur had hen daartoe beflemd en de noodzakelijkheid gedwongen. Toen de Phocaeers zich op de kusten van •Gallie nederzetten , bragten1 zij , te gelijk met
hunne zucht tot den koophandel , ook den natuurlijken
aanleg en de noodige kundigheden tot het drijven van
denzelven mede; want daaraan bad Phocaea zijnen bloci
te danken. De Jigging der nieuwgebouwde /lad 'was daartoe bij uitnemendheid gefchikt , en als 't ware voorbedachtelijk gekozen. Te gelijk was haar grondgebied zoo
klein en onvruchtbaar , dat het, onmogelijk zijne bewoners kon voeden. Alles liep derhalve to zamen , om de
inwoners van Masfilia tot den koophandel te bepalen.
Zij hadden , wel is waar , geduchte mededingers in hunne natuurlijke vijanden , de Carthagers , wier flaatkunde
en belang het medebragt , alle handeldrijvende volken te
verdelgen , om alleen over de zeeen te heerfchen; deze
overtroffen hen wel verre in ,magt , en waren reeds in
het bezit van den geheelen zuidelijken en westelijken handel; maar door ijver en ftandvastigheid openden zich de
MasfiliOrs nieuwe wegen , en dreven hunnen handel meer
naar het noorden , op onbevarene kusten , en in het binL5
nen..
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nenlatid. Geheel Gallic en Germanie voorzagen zij van
koopwaren, en bragten uit deze landen fchatten terug.
Eene wijze flaatkunde deed hun reeds vroeg het verbond
met de Romeinen fluiten; dit maakte hen geacht en gevreesd onder de ftammen der Galliers , en gaf hun een
belangrijk tegenwigt tegen de overmagt der Carthagcrs.
Van de vriendfchap der Romeinen hadden zij alles te hopen en niets te vreezen; want , zoo als CICERO te
regt zegt ,_ het yolk , dat de beheerfcher der aarde was ,
kon nict te geliik de makelaar van dezelve z9n. De Ro?miner) begunfligden hunnen ftaat dan ook verre boven
andere volken; want Masfilia bleef onafhankelijk , betaalde geene fchatting , en deszelfs afgezanten hadden in
den fchouwburg onder de raadsheeren zitting; maar tcy ens- bewezen de Masfiliers gewigtige dienflen aan den
Romeinfehen Nat, clien zij dikwijls met geld en fchepcn
onderfteundcn, en in welks welzijn zij zoo veel belang
fielden, dat, toen IIRENNUS de clad Rome had veroverd
en de Romeinen den vrede voor geld moesten koopen ,
zij niet alleen den rouw aannamen, alsof hen zelve eenig
ongeluk - getroffen had , maar ook terflond geld bijeenbragten , om hunne verflagene bondgenootcn bij tc flaan.
De oorlog , door dezen tegen de Carthagers in Spaqie gevoerd , was voor Masfilia eene onuitputtelijkc bron van
Tijkdom ; en de val van Carthago en Corinthe deed bet in
die zelfde mate in magt en fchatten toenemen , als het zich
van den handel dezer fteden bijna geheel alleen meester
maakte. Behalve dit zoo voordeelig verbond met de Romeinen, foot het reeds vroeg handeLsverbindtenisfen met
verfcheidene Spaanfche volken, waardoor zijn koophaudel
ook aan deze zijde werd beveiligd; terwijl de talrijkc
volkplantingen , waarmede het den zeeboezem van Gallie
als met eenen krans omringde , den nieuwen (hat meer
vastheid gaven , en de belangen van den handel grootelijks bevorderden.
Voor hem , die in de gefehiedenis•nict feats een bloot
verhaal van gebeurde zaken verlangt , maar haar tevens
your de beste leermeesteresfe erkent, door Wier voorbeelden
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den hij gcleerd en gewaarfchuwd kan worden, is het veelal belangrijker , de wetten en inftellingen , dan de lotgevallen van een yolk te leeren kennen ; want , gelijk men
kan zeggen , dat de natuurlijke inborst en de opvoeding
van elk mensch over zijn toekomftig lot en geluk beflisfen , even zoo kan men van eenen flaat beweren , dat
deszelfs Egging en inftellingen de noodzakelijke oorzaken
zijn van deszelfs vooripoed of onheil. Immers , wat het
karakter voor den mensch is , is de ftaatkundige Eggingvoor den flaat, en hetgeen de opvoeding toebrengt , oni
dat karakter te vormen , brengen de wetten van cenen
flaat toe, om deszelfs natuurlijken toefland te wijzigen.
Wij gaan dan nu over tot de befchouwing der wetten van
Masfilia.
Het is opmerkelijk, dat die volken, welke het incest
door den koophandel hebben gebloeid, en voornamelijk
diegenen, welke , door wcinig en zelfs minder dan eenig
ander yolk te winnen , denzelven het meest hebbcn uitgebreid , naar eenen republikeinfchen , en wel naar cenen
aristocratifchen regcringsvorm beftuurd ziin geworden. Ik
behoef flechts de gemeenebesten van Carthago, Illas11lia, Venetie, Genua en ons vaderland op te noemen,
welke alien op deze wijze werden geregeerd. Het zou
echter verkeerd zijn , zoo men hieruit wilde befluiten ,
dat deze regeringsvorm uitfluitend gefchikt is voor een
handeldrijvend yolk. Overal , waar de koophandel genoegzame vrijheid heeft , kan hij bioeljen , en in elken
that , alleen niet onder het despotisms , vindt hij daartoe gelegenheid. Eene gematigde monarchij is misfchicn
zclfs beter gefchikt voor ondernemingen van eenen uitgebreideren aard, dan een gemeenebest; want zoodanig
is de that der menfchelijke zaken , dat eene republiek van
grooteren omvang met de natuurlijke orde der dingen,
die wij overal opmerken onbeflaanbaar is, en zoodra zij
ontflaat reeds als vernietigd kan berchouwd worden.
oogmerk vcroorlooft mij niet, hierover breeder uit te weiden ; wij keeren derlialve tot ons onderwerp terug.
De flail
word door de aanzienhjken wier magt
door
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door de wetten beperkt was , beftuurd. Bij eenen raad
van zeshonderd leden, welke voor hun Leven gekozen
werden en te gelijk gehuwd zijn , kinderen hebben en in
drie geflachten van burgers afflammen moesten, berustte
de klem van het bewind. De uitvoerende magt was aan
vijftien leden van dezen raad opgedragen , en drie derzelven
waren aan het hoofd van den {hat geplaatst. Dezen regeringsvorm voerden de Masfilfers in alle hunne volkplantingen en overal , waar zij konden, in.
Over het algemeen hebben bijna alle fchrijvers dit in de
inwoners van Nlasfilia bewonderd , dat zij op eenen vreemden grond, te midden van woeste , krijgshaftige volken ,
echter de zeden en gewoonten van hunne moederflad onverbasterd hebben bewaard. Allen roemen de uitftckende
wetten en inftellingen , waarvan zij zich bedienden, cn
de naauwgezetheid , waarmede zij de voorvaderlijke gcbruiken in acht namen. Zij bleven nog altijd zeer gehecht aan hun voormalig vaderland, en bewerkten door
hunnen invloed bij de Romeinen , dat dezen hetzelve fpaarden , offchoon de Senaat reeds bevel had gegeven het tot
den grond toe te flechten , omdat het de partij der vijanden van Rome gekozen had. Zoo bleven dan ook de
Enifche wetten de grondflag van den II=, en dezen lagen openlijk ten toon , opdat elk burger zijne verpligtingen zou kennen.
Wij vinden van deze gehechtheid aan het oude verfcheidene opmerkelijke voorbeelden. Zoo werd er federt
de flichting der ftad een zwaard bewaard , waarmede de
misdadigers geftraft werden , wel bijna geheel door den
roest verteerd en naauwelijks toereikend tot deszelfs be.
Hemming, maar toch een bewijs van hunne zucht, orn
zelfs niet in de geringfte taken van oude gebruiken of te
gaan. Om die zelfde reden was het aan niemand geoorloofd , gewapend binnen de ftad te komen; elk moest
zijne wapenen aan de poorten overgeven, en ontving dezelve terug bij het verlaten der ftad. Op feestdagen werd
de waakzaamheid verdubbeld, en in vollen vrede alle dezelfde voorzorgen als in oorlogstijd genomen. De oorfprong
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fprong van deze zorgvuldigheid was , zoo als oude fchrijvers ons verhalen , daarin te zoeken, dat de ftad op eenen
feestdag eens bijna door de Galliers overrompeld en het
vcrraad nog ter naauwernood door eene vrouw ontdekt
was. Zoo zochten de Masfiliers niet het gevaar of te
weren, wanneer het hen bedreigde ,maar het gevaar voor
te komen , cer het aanwezig was; want zij begrepen te
regt, dat niets met den handel onbeffaanbaarder is, dan
oorlog; dat eene koopflad , de vergaderplaats van alle
ken, te gelijk eene plaats van algemeene veiligheid behoort
te zijn, en dat deze aan elk' bijzonder' perfoon, hij zij
burger of vreemdeling , moet gewaarborgd worden.
De wetgevers van Masfilia hadden de noodzakelijkheid
ingezien, om de weelde der burgers door wijze wetten te
beperken. Eenvoudigheid van zeden is in alle flaten de
grondflag van het geluk des yolks , maar vooral in
eene koopftad , wier handel des te zekerder en veiliger
zal wezen , naarmate de winften minder groot zijn. Want,
waar de weelde de inwendige krachten van eenen that
onderndjnt , is bet onvermijdelijk , dat , te gelijk met de
zedelijke deugden des yolks, ook de that zelf te gronde
gaat: gelijk eene verniclende pestziekte hare befmetting
wijd en zijd verfpreidt, de edelfte krachten des ligchaams
vergiftigt , flagtoffers op flagtofFers flapelt , geheele fteden
ontvolkt, en den bloei van landen en volken vernietigt.
De wetten van Masfilia bepaalden de grootte des bruidfchats , en de font , die men tot kleeding en fieraad mogt
befteden. Zij verboden de overdadige pracht , die fommige volken aan de begrafenisfen te koste legden. Voor
elke poort waren twee kisten geplaatst : in de eene werden de lljken van vrijgeborenen, in de andere die van haven op een' wagen naar de begraafplaats gevoerd; geene
prachtige offers, geen plegtige optogt , geen weegeklag
vergezelden den geftorvenen naar de plaats der rust; armen en rijken genoten dezelfde eer , en een eenvoudige
maaltijd befloot de plegtigheid. De wetten waakten te gelijk , zoo veel mogclijk , tegen het zedebederf : de vertooning van zulke tooncelfpelen, waarvan de ontuchtige inbond
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houd aan Grieken en Romeinen van dien tijd hehaagde
was verboden , opdat de jeugd door het aanfchouwen niet
tot navolging mogt worden aangefpoord; en de poorten
waren voor alien gefloten , die , onder den fchijn van
godsdienst, voedfel voor hunne traagheid zochten , en
zich ten koste der ligtgeloovigheid van arideren poogden
te verrijken.
Zonderling , vooral naar onze zeden , was een gebruik
dat van Grieklehen oorfprong fchijnt te zijn. Er werd,
namelijk , te Masfilia van flaatswegc een giftbeker bewaard , ten gebruike van diegenen , Welke zich van het
Leven wilden herooven , en wier beweegredenen daartoe
te voren door den raad der zeslionderd onderzocht en
goedgekeurd waren. De zelfmoord werd bij de ouden
door geenc godsdienftige beginfelen tegengegaan knellende rampen , zoo wel als bijzondere voorfpoed en de vrees
voor nakend onheil , deden hen maar al te ligt tot dien
gewigtigen flap befluiten ; en het was dus eene zeer wijze en menschlievende dat de burgerlijke wetten
denzelven eenigzins beteugelden , en dat de overheden met
vaderlijke zorg waakten , dat de burgers daartoe niet onbeciachtzaame overgingene
De Masfiliirs bleven getrouw aan den voorvaderlijken
gndsdienst; zij aanbaden dezelfde Goden , en vierden dezclfde godsdienftige feesten , als de Grieken. Bovenal
vereerden zij de Ephefifche DIANA, wier eerdienst zij
in alle hunne volkplantingen verfpreidden, en den Delphifehen APOLLO, wiens orakel zij bij verfchillende gcle genheden raadpleegden en met kostbare gaven befchonken. PAUSANIAS (*) zag nog te Delphi een groot
bronzen flandbeeld, hetwelk door de lilasfiligrs ter gedachtenis van hunne overwinning op de Carthasgers aldaar geplaatst was,.
De wetenfchappen werden te Masfilia vlijtig beoefend,
en verfchaften het weldra niet minderen roem, dan het
zich door zijne wijze wettcn verworven had. Het deelde
met
(*) L. X. c. 9.
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filet Rhodus en Athenc de ear, dat de letterkunde en wijsbegeerte daar openlijk ondcrwezen werden; en bovenal
glansrijk was voor hetzelve het tijdperk der regering
AUGUSTUS, Coen de meeste Romeinen, die te voren
Milne kinderen naar Athene zonden , otn' hen daar , door
de fchitterendae vernuften , in alles , wat tot eene befchaafde en geletterde opvocding behoort, te doen onderwijzen, nu aari !Vas/ilia de voorkeur gaven. En waar,
lijk niet zonder rcden: de aangcname Egging, de ingetogenheid der zeden , de wijsheid der wetten , alles maakte
Masfilia bijzonder gefchikt tot eene plaats van ftudie,
zoodat PLINIUS het de leermeesteresfe der . vetenfehappen noemt, en J U S T I N U S getuigt, dat het niet fchcen
alsof Griekenland naar Gala verhuisd, maar alsof Gailie in Griekenland veranderd was. TACITI1S (*) befchrijit het als eene plaats , waar de Griekfehe befchaafdhcid met de ingetogenheid van Gallie gemengd en getemperd was, en prijst het geluk van AGRICOLA, wien
het te beurt viel , aldaar van zijne yrbegfte jeugd of opgey oed en onderwezen te worden. Het regt en de wijsbegaerte, maar vooral de aardrijks- en itarrekunde werden
daar met veel lof beoefend; vele geleerden en fchrijvers
werden birmen deszeIfs muren geboren of gevormd. Het
zou mijn beftek te buiten gaan , zoo ik alle de beroemde
mannen wilde optellen, die Masfilia heefr voortgebragt
het zal genoeg zijn de namen te noemen van eenen
THEAS, wiens ontdekkingen in het yak der aardrijkskunde nog heden van belang zijn ; van eenen PETRONIUs, die, te gelijk een fcherpzinnig wijsgeer , een
welfprekend redenaar en een bevallig dichter , de bedorvenlieid zijner eeuw en de weelde van C L A U D I U S en
NERO zoo geestig heeft afgefchilderd en gehekeld. Zoo
bevtrees Masfilia door zijn voorbeeld , dat de koophandel
de wetenrchappen en kunflen voedt , en hoe de zucht
voor bet fchoonc en goede zich met onvermocide nijverheid kan paren.
Wen() JP* , c. 4.
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Wenden wij nu , in de laatfte plaats , onze oogen naar
den kant van Gallie , en bcfchouwen wij de nieuwe orde
van zaken , die de flichting van Masfilia deed ontflaan.
Het lag in het oogmerk der Voorzienigheid , dat de
Griekfche befchaving zich over de geheele bekende aarde
zou uitbreiden , dat zij de woeste zeden der volken verzachten en de menfclien hunne beftemming nader brengen zou. De overwinning , op Griekenlaml behaald,
baande haar den weg in het werelddwingend Rome; de
Romeinen bragten haar to gelijk met hunne wapenen naar
de overwonnene landen; en de handel van Masfilia deelde haar aan de ruwe volken van Gallia' en Germania medc. Zoo zou zij eenmaal , uit de muren van konflantinopel verbannen , Europa uit den nacht van barhaarschheid en onkunde veriosfen , en fchitterender dan ooit
haren zetel in de westelijke landen vestigen ! Uit gering
fchijnende oorzaken ontftaan dikwijls groote veranderingen , en de val van Phocaea is eene b6langrijke fchakel in
.de groote keten der menfchelijke lotgevallen ; die keten,
waarvan de uiteinden , volgens het heerlijke beeld van
110MERIJS, vastgeklonken zijn aan den troon van den
Regeerder der wereld ; want de ondergang dier {tad moest
het middel zijn, waardoor de woeste volksfiammen van
Calla vereenigd b,efchaafd en veredeld werden.
. Wanneer wij het oog vestigen op den toeftand , waarin dit gewest zich be yond , toen de Phocaeers aldaar aanlandden , vinden wij overal de zeden van gelled onbefchaafde menfchen , die, zonder band van wetten of inftellingen , in wilde bosfchen een kommerlijk levee leidden , onbekend met de voordeelen en gemakken cener
geregelde burgerlijke maatfchappij. Woest gelijk hunne
wouden , leefden de eerfle inwoners van Gall/j in gedurigen twist en oorlog ; geen landbouw bepaalde hen tot
geregelde werkzaamheid; gcen arbeid temde de wilde driften van den natuurmensch. Er beftond geen eigendom ,
dan hetgeen zich elk door het regt van den flerkften verwierf ; de jagt alleen voorzag flechts ter naauwernood in
hun onderhoud. Wocste inflellingen en onmenfaelijke
are-
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gebruiken waren de noodzakelijke gevolgen van dit zwer.
vend leven: de barbaarfche wijze van oorlogen , de moord
of flavernij der gevangenen , het flagten van menfchenOffers ter ecre der Goden , zijn zoo vele bewijzen van den
jammerlijken toeftand , waarin zich dit yolk beyond. Waar.
lijk , zij, die het voordeel der befchaving beftreden , en
den mensch in den zoo ten onregte geprezenen natuurChat teruggewenscht hebben, behoeven flechts de g-eichiecienis der natièn te raadplegen, om zich te overtuigen ,
dat er zonder -maatfchappelijke orde geen geluk beftaat,
en dat de natutirmensch , aan zijne drifter overgelaten ,
zich in eenen toeftand bevindt , duizendmaal erger dan
de hardfle flavernij.
In dezen toeftand dan bevonden zich de Galliers, toen
Masfilia op hunne kusten gefticht werd. Het ongewone verfchijnfel van eenen geregelden en naar vaste wetted
beftuurden flaat, welverre van hun in den beginne te be.hagen , moest natuurlijk vrees en bezorgdheid wekken
bij menfclien , die geen' anderen breidel kenden dan bunne willekeur , en zij vereenigden zich om eene had te
verd.elgen , die zij voor hunne vrijheid zoo gevaarlijk acht..
ten. Wij hebben gezien, hoe de cooed der Masfiliers
deze aanvallen wederflond; het beleid zegepraalde door
dat natuurlijk overwigt , hetwelk de vermogens van den
geest altijd boven ruwe ligchaamskrachten bezitten. Onvermoeide- werkzaamheid baande weldra den koophatilel
eenen weg te midden der woeste volksflammen; de Galhers betaalden de waren, welke door de Masfiliers werden ingevoerd , met de voortbrengfelen van hunnen grond,
en op algemeene kosten leiden verfcheidene GalliMe en
Spaanfche volken eenen ftraatweg aan , fangs wekken de
koopman zijne waren veilig kon vervoeren, daar de
inwoners des lands het geroofde vergoedden. Hierdoor
werden de volken elkander nader gebragt en de gemakken
des 'evens vermeerderd. De omgang met vrecmde kooplieden gaf den Galliers gelegenheid , om de voordeelen
der befchaving te leeren kennen. Dc werkzaamheid , aan
den koophandel eigen , en de zucht om zich de gemaltLea
IVI
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ken des levens te verfchaffen , ontwikkelden vele krachten in die menfchen , welke te voren hun leven in dierlijke onkunde doorbragten. Zij , die te voren van rooven en jagen leefden, leerden nu van de Masfiliers den
landbouw en deszelfs voordeelen kennen. Toen werd
de olijfboom in Gallie geplant , de wijnflok uit Azle
overgebragt, en de kunst van zaaijen en enten geleerd.
De landbouw gaf weldra eigendom , en het eigendom
maakte wetten noodzakelijk , daar de landbouw zonder
eene geregelde zamenleving niet kan beftaan. Aldus hechtte zich elk meer bijzonder aan eene vaste woonplaats.
De vruchtbaarheid van deze of gene landareek , de openbare veiligheid en het algemeen belang vereetligden wet•
dra vele menfchen 4ot eene geregelde zamenwoning: in
geheel Gallie verhieven zich vele groote ileden , welke ,
naar het voorbeeld van Masfilia, volgens goede wetten
door de voornaamfte burgets befluurd werden. Van toen
of werden de ruwe zeden meer en meer befchaafd , de
rooverijen en onophoudelijke oorlogen beteugeld , en de
menfchenOffers afgefchaft. Dc leer van de onfterfelijkheid der ziel , door de Masfilie'rs verfpreid , had eenen weldadigen invloed op de zeden; hierdoor werden de ge:moederen getemd , en te gelijk tot onverfchrokkene dapperheid aangefpoord. De Galliers , namelijk , fchijnen
het denkbeeld te hebben aangekleefd , dat de ziel na den
dood in een ander menfchelijk ligchaam overging; en zij
waren hiervan zoo zeker overtuigd, dat zij zelfs geld
ter leen gaven , om hun na den dood wedcrgegeven te
worden. Daar de koophandel verdragen noodzakelijk
maakte , namen zij van de Masfiliêrs de Grickfche letters
en velen ook de Griekfche taal over ; zoo was zelfs het
register van het leger der afgelegene HelvetiErs , welke
door CAESAR (*) geflagen werden , met Griekhe letters gefchreven. Hieraan moet het toegerchreven wor=
den, dat de Franfche taal zoo veel overeenkomst met de
Grickfche behouden heeft terwijI hare gelijkheid met het

La(*) De B. G. 1.

init.

OVER DE HANDELSTAD MASSILIA.

177

Latja ook grootendeels aan den omgang met de Masfiliers
inoet geweten worden, die, toen hunne ftad meer en
nicer door de Romeir2en werd bezocht en bevoordeeld , ook
allengskens hunne taal aannamen. Zoo veel vermogt het
voorbeeld en de -wijsheid van Cane ftad, dat de ruwe
Galliers de wijsbegeerte leerden hoogfchatten , de letterkunde beoefenden , en zoo wel bijzondere perfonen , als
geheele ftaten , wijsgeeren en artfen ontboden en door
groote voorregten overhaalden , om zich onder hen neder te zetten. Ook waren de beste fchrijvers der zoogenaamde koperen ceuw in GalliO geboren, en de wetenfchappen bloeiden nog daar , toen Italie reeds eene
prooi was van barbaarschheid en onkunde.
Dit zal genoeg zijn, M. M. H. H. , om u de verdienflen en den invloed van Masfilia op de befchaving van
Gallic te doen kennen ; eene {tad, die, even als ons vaderland, uit kicine beginfelen ontftaan , zich door den
alles bezielenden geest van nijverheid en koophandel tot
eene hoogte verhief, welke weinige groote volken hebben kunnen bereiken ; Gene itad , waarvan de vader der
Ronleinfche welCprekendheid (*) dit loffehjk getuigenis
heeft gegeven: „ Ook u, 1Vlasfilia! vergeet ik niet,
wiens regeringsvorm en wijsheid ik niet alleen boven
51
„ die van Grickenland , mar zelfs boven die van alle
„ volken durf ftellen; dat, zoo verre van alle Griekfche
„ gewesten , taal en zeden verwijderd, offchoon aan
„ het einde der aarde gelegen, en door de volksftammen
„ der Galliers omringd, echter door het beleid der aan„ zienlijken z66 beftuurd wordt, dat het ligter valt uwe
„ inftcllingen te prijzen dan na te volken."
(*) C c. pro Flacco, c. 26.
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HET MAGNETMMUS ZEDEKUNDIG EN GODSDIENSTIG
BESCHOUWD.

(Very°lg en /lot van bl. 128.)

De

partijen , die het dierlijk Magnetismus behandel31
den , waren tot hiertoe of voorftanders of tegenftrevers ,
en beide gingen hierin te verre, of deden te weiriig in
bet grondig aannemen of ,ontkennen der zaak. Men kan
in 't bijzonder hun , die ontkennen, verwijten , dat zij altijd bevestigende daadzaken verlangden. Er werd gezegd:
factum infect= fieri acquit. Dit was echter bier het
juiste oordeel niet. Voordat men daadzaken vorderde,
zoudc men eerst hebben moeten onderzoeken , of zij mogelijk waren : want flechts het mogelijke kan wezenlijk
worden. Men zegge niet : in de daadzaak is bet factifche
bewijs voor derzelver mogelijklieid; dit mag zoo zijn ,
wanneer zij zoodanig is ; dat zij dit en geene begoocheling is , kan alleen betoogd worden door bet voorafgaande onderzoek van derzelver mogelijkheid. Wij zien een'
goochelaar, die, met vele herhaalde en vermenigvuldigde
daadzaken regen alle natuurwetten werkt : het doet ons
niet aan, hoezeer hij zijne kunften ook vermenigvaldige;
wij worden geen oogenblik in onze wetenIchappelijke over' tuiging geftoord ;wij voelen ons zelfs niet opgewekt tot een
nader onderzoek : want wij weten , dat deze kunstgrepen
niet zijn , wat zij fchijnen , dat zij niet bewijzen , hetgeen zij trachten te bewijzen , omdat zij onmogelijk , hoewel fchijnbaar waar,, zijn. Indien men aldus, en met
zekere welwillendheid , met de aanhangers van bet dierlijk Magnetismus hadde omgegaan , zouden zij waarfchijnlijk wel fpbedig tot betere inzage gekomen zijn. Want
de voorflanciers ibuden gezien hebben , hoe zij zichzelve
tegenfpreken en met hunne ftellingen in ftrijd zijn , doordien zij niet weten tot eene wetenfchap , ja tot de wetenfchap der wetenfchappen verheiren, en den flaap tot eenen
-wetgever voor den wakenden wetland flellen. Zoo zoude
het
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het Mcsmerfche Galimatias nooit ontflaan, ten minfie zeker niet weder verrezen zijn. Men zoude tot eene heldere inzage gekomen zijn, dat een groot getal zoogenoemde_daadzaken niet waar kan zijn , omdat zij zichzelye vernietigen , onmogelijk zijn , en, hetgeen waar is,
een gruwel. En dit is onze ware overtuiging , die wij
zullen trachten te bevestigen. Plegtig verzekeren wij vooraf, dat wij door reine waarheidsliefde tot en bij ons
onderzoek geleid Wij verklaren , zonder dit te
willen bewimpelen , volflagene tegenftanders van het Magnetismus te zijn, waartoe wij ons ten flerkfte,gedrongen
gevoelen; maar wij koesteren geenen haat tegen de voorflanders van hetzelve; integendeel , wij tellen vrienden
onder hen , en gevoelen ons van achting doordrongen jegcns fommigen hunner ; wij noemen onder de overledenen WEIN H O L , achtbaar als mensch en geleerde,
en den onflerfelijken R E I L ; onder de nog levenden telTen wij den voortreffelijken j. R. TREVIRANUS,
RIESER en NASS E. — STIRGEITZ heal de eerfte
graden fcherp afgeicheiden van de la.tere of zoogenoemde
boogere , omdat het flaapwandelen , de helderziendheid,
de vcrrukking, ook zonder magnetifche opwekking, geheel zelfilandig , als verichijnfcls.,yan zamengeftelde of eenvoudige zenuwziekten, worclen waargenomen. Deze fcheiding is zelfs door vele voorftanders met toejuiching aangenomen. kunnen ze niet toeftemmen; want alle
deze verfchijnfels volgen elkander ontnicidellijk, van het
nietsbeduidende begin tot de verwardfle hoogte. Enkele
gedeelten kunnen, omdat de opvolging innerlijk bepaald
is , zilch vertoonen, waar altijd volgens de wetten der
opvolging , hctwelk ook duidelijk gezegd is. De wet dezer opvolging is : trapswijz& en methodifclie overweldiging van het vrije en geestelijke door bet flaafiche en
dierlijke. Wanneer men de geheele reeks van dierlijk magnetifche verfchijnfels gadeflaat, ziet men bij het begin
opwelling van het bloed, terwijl de vrije zelfftandige wil
verzwakt en de werking der herfenen verminderd words;
het andere niterfle vertoont ons den mensch als nietmeer
vrij ,
M3
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vrij, als in dierlijke behagelijkhcid ontbonden , naanwelijks meer dan een automaat te noemen. Men heeft met
eene naauwgezetheid getuigd, alsof het cone flaatszaak
geweest ware ., hoe zeker voorwerp in een gemengd gezelfchap is gekomen, ter openlijke verheerlijking van het
dicrlijk Magnetismus , (*) en hoe zij gedoogd heeft afgrijzen wekkende kunflen te ondergaan. Nadat zij door
den Magnetifeur in ecnen kataleptifchen flaat was gebragt, zag zij zich genoodzaakt, zonder haren wil te
kunnen gebruiken , hem te volgen als het ijzer den magneet ; zij hing aan de toppen zijner vingeren, volgde alle
zijne bewegingen , liet zich nederleggen en wederom oprigten. Zij flrekte tot een bewijs van eigerie vernietiging ,
en volkomene overgeving aan den wil van een ander,,
dien zij niet kende , nict bcproefd had , en die zelf hi cr
het fchandelijka misbruik uitoefende. En het was ie=
mand van de vrouwelijke fekfe , welke zich tot dit fpel
liet gebruiken , en wier eerbaarheid men nog durft roemen !... Dit alles had plaats in een groot gezelfchap , in
tegenwoordigheid van vele mcnfchen , die haar te voren
nook hadden geltend! Dit en alle dergelijke tooneele n
nu, welke als de zegcpraal van het dicrlijk Magnetismus worden voorgeiteld e en dit , helaas ! ook zijn, zelfs
de gefteldheid in de drie zoogenoemde hoogere graden ,
kunnen over het geheel niet worden 'vergeleken met den
flaat van fomnambulismus en extafe , die fomwijlen worth
waargenomen als het gevolg van zenuwziekten of overdrevene infpanning van den geest. Dit zijn alsdan bewijzen van eene ziekelijke tegenwerking tusfchen het herfenftelfel en dat der zenuwknoopcn , voor het oogenblik ; het
laatIte zegeviert een oogenblik in den overgegeven flaap ,
of in de zickte zelve , welke niet natuurlijk is. Hier heeft
geen bedrog plaats. De arts weet , dat hij moet helpen ,
en de lijder verzoekt geholpen te worden. De fomnabule ,
wakker zijnde , fpreekt niet dan met wetrzin van zijne
ge(*) Men zoude zeggen , dat de Schrijver ten tijde van
DER LEE CC Delft geweest ware!
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getteldheid , en altijd met zekere angstvalligheid van hetgene hem bij nacht wedervaart. Alles gebeurt bier ter
goeder trouw. De natuurlijkc orde is geftoord; de zedelijke blijft ongekrenkt. Het gemeen fpreekt er met zekeren fchroom van , en noemt het verwarring van zinnen ;
het meent niet zelden den cenen of anderen,dwmonifchen
invloed in deze verfloorde werking der natuur to zien , en
befchouwt ze als eene araf voor geheime misdrijven. Geheel anders is het bij het dierlijk Magnetismus
Zonder vrees , onbefchaamd en roekeloos vertoont zich
deze ongewone geileldheid; zij wil eene plaats bekleeden in de rij der dingen ; zij wil zelfs voor eene hoogere
gelteldheid doorgaan. Dit is geen trapswijs of fubjectieE
onderfcheid, mar een wezen/ijk , hetwelk wij bier met
even veel regt als elders mogen vastftellen , wanneer een
voorbijgaand , toevallig ziekelijk verfchijnfel tot eene duurzame , vaste gefteldheid overgaat , het zij dit geestelijk of
ligchamelijk gebeure. Hiertegen kan niet worden ingebragt , dat de uitwerkfcls van bet dierlijk Magnetismus
niet aanhoudend zijn , en dat zij door eene gewone natuuriijke gefleldheid vervangen worden: want, zal de terhgkeering tot de natuurlijke gefteldheid plaats hebben ,
zoo moat er iets gelchieden , waardoor het Magnetismus
wordt afgebroken , ten bewiize , dat geheel het hooger
zelfflandig beftaan vernietigd is; dit, meet gelchieden , wil
men het behandelde voorwerp aan geen groot en hevig lijden blootftellen. Ten andere , hetgeen eene•belangrijke
daadzaak voor de beoordeeling is, bet voorwerp geeft
zich met voorkennis over, om dus bebandeld to worden.
Deze overgave moge aanvankelijk uit onbedachtzaambeid
gefchiecien , of een flap van vertwijfeling zijn , dien men
beklagen , maar Dimmer verontfchuldigen mag; maar wanneer deze daad met genoegen hervat, en met eene zekere
afkeer wekkende vertoonmaking verrigt wordt, zoo is
deze overgeving een duidelijk bewijs, dat bet geheele be.
flaan is veranderd , dat bet vernietiging is van een zelfflandig beftaan, toeftemming tot eerie onbepaalde ondcrwarping aan een dikwijls gelled onbekend voorwerp, een
misM4
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misdadige overgang ult den ftaat der vrijheid tot dien der
flavernij. En houdt ook buiten dien tijd de afhankeli5kbeid van het gemagnetifeerde voorwerp van den Magnetifeur geheel op ? Roemen de Magnetifeurs niet, dat zij ,
wanneer zij flechts , op uren afflands , door het
fixeren van hunnen wil, gelijk zij dit uitdrukken, bet afhankelijk voorwerp den vrijen wil ontnemen en bet tot
den flaap dwingen kunnen ? Welk eene diepte der verkeerdheid , indien dit waarheid zij! en , in het tegenovergeflelde geval , welk eene vreesfelijke leugen , welk eene
vereeniging en verfpreiding van bedrog! en, zoo dit flechts
toevallig zij, welk eene overijide en onbezonnene aanmatiging ! (*)
Hetgeen wij door herhaalde naauwkeurige waarneming
desaangaande als daadzaken kunnen verhalen, bepaalt zich
tot het volgende : dat menfchen van hooger en geestelijker
vorming , die look ander den invloed van bet dierlijk Magnetismus geweest zijn, zich , eenen geruimen tijd nadat
hctzclve niet meer werd gebezigd , nog niet konden vrijmaken van cene zekere af- en aanhankelijkheid, welke hunzelven weldra lastig begon te warden. Deze lijders waren nog niet tot de overtuiging gekomen van de roekeloosheid en flechtheid der zake. Deze overtuiging flechts
kan ben wederom tot de vrijheid terugbrengen , gelijk zij
alleen bet gevolg van eene herkrijging derzelve kan zijn.
Het zal nu duidelijk zijn , dat de werking van het dierlijk Magnetismus binnen eenen bepaalden kring beperkt
wordt, zoodat geen verfchijnfel, hoezeer ook in de form
overeenkOmflig, met een ander mag worden verwisfeld.
De fcheiding, door STIEGLITZ voorgefteld, behoort
men derhalve vaarwel te zeggen. Wij zullen daarvoor
nog nicer redenen vinden bij het vervolgen van dit onderzoek welke zich van zelve zullen aanbieden, naarmate de ware aard van het Magnetismus meer openbaar zal
worden.
Wij
(*) Het heeft hier nimmer aan het eene noch aan het andere ontbroken.

/EDEKUNDIG EN GODSDIENST1G BESCIIOUWD.

177

Wij willen den voorflanderen van het Magnetismus toeitemmen, dat de werking van het berfengeftel door hetzelve
ondcrdrukt, terwijl dat der zenuwknoopen tot een geheel
nieuw en zeer uitgebreid leven gewekt wordt. Maar wij vragen op onze beurt , of zulk eene omkeering niet een gruwel, en of het geoorloofd zij, deze, met welk oogmerk
ook, opzettelijk op te wekken? Het antwoord kan niet twijfelachtig zijn voor de vrienden van waarbeid en rcgt. Niets
kan er te berde gebragt worden, hetwelk ter verontfchuldiging zal ftrekken , hoe ijverig men daarnaar flreven moge.
Het denige, %vat, ter verfchooning kan worden ingebragt , de
fchijnbaar geestelijite ontwikkeling der helderzienden, bewijst
joist het verkeerde der zaak , en dwingt ons met affchuw
daarvan of to zien. Willen en moeten wij elken geest, ilechts
omdat hij geest is, ooze hulde brengen? Men overwege,
welk een geest dit is ! Wij bier niet verder ophalen,
hoe dikwijls reeds, under den invloed van dezen geest, de
tooneeien der helderziendheid met zonde en fchande zijn geeindigd. Men leere hem nit andere vruchcen kennen. De eerfte werking van het Magnetismus is, verzwakking van den
wil, het bewustzijn en de vrijheid; de laatfle, de geheele
vernietiging van dezelven. Moot zoo iets wezens overkomen, die tot vrijheid gefchapen, gefield en geroepen zijn?
Men zegge niet, dat joist dit de hoogfie en reinfle wil ,`,het
fcboonfle bewustzijn, de heerlijkfle en voImaaktfie vrijheid
is, het eigen ik geheel to verloochenen , en zonder wederhouding zich geheel over to geven. Dit moge zoo zijn:
maar aan Wien zal en mag men aldus zich overgeven ,dan atleen aan GOD, den Vader der Lichten, de eeuwige , reine,
alwijze Liefde? En vordert God deze overgeving van onzen
wil aan Hem anders, dan met ons weten , en met volkomene
toeftemming van onze vrijheid? En zoo Hij ditwil ,dan overwege men het gruwelijke van een tooneel, waar een snensch,
een Magnetifeur , voor een wezen , hem gelijk , zich flelt ,
deszeifs overgeving aanneemt, en hetzelve aan alle verbinding met zijne medefchepfelen , ook die hem bet liefde en
dierbaarfle moeten zijn , ontrukt; opdat het zich , zonder te
willen of te weten, geheel in zijnen wil verlieze, hoe die
ook zijn moge! Terwijl hij zelf zich met iets bezig houdt,
hetwelk hij niet kent, van hetwelk hij flechts weet, of
zoude kunnen weten , dat hij de door God zelv' ingeftelde
orde Oat verbreken door cone kracht, welke hij niet kent,
en
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en die voor hem verborgen is! — Wie kan zijn oog op aunt
een fchouwfpel vestigen, zonder den diepften afkeer te ge.
voelen?
Deze roekeloosheid der bewerkers wordt niet verzacht door
de bedenking, of door bet voorgeven, dat men ziekten wil
genezen, en wel zulke ziekten , die de gewone middelen der
artfen wederftaan. Het is toch geen onvoorwaardelijke pligt
der artfen, alle ziekten te genezen; maar het is pligt, nooit
iets, hetwelk flecht is, te ondernetnen. Ook geneest gij,
Magnetifeurs! er op verre na niet altijd mede : gij kent.het
middel niet.; gij weer niet, hoe het moet of zal werken,
noch hoe de zaak zal afloopen.
Eindelijk: zal men ooit, op zijn gewezen, nit overtuiging kunnen beweren, dat men, langs eenen geoorloofdcu
weg, met volkomen voorweten, alle of alleen die ziekten genezen heeft , welke door eene geneeskundige behandeling
niet konden worden weggenomen, en dus bij voorkeur voorwerpen der dierlijk magnetifche behandeling zijn geweest?"
Dit zij genoeg; en wij noodigen alle fcherpzinnige en redelijke verdedigers van het dierlijk Magnetismus nit, om
hetzelve van de ingebragte zware befchuldigingen, zoo mogelijk , te zuiveren, en aan het gezegde hun oplettend en
grondig onderzoek toe te wijden.

VERHAAL VAN EEN TOGTJE IN SURINAME. (*)

Paramaribo, den 28flen October 1822.

Gij beklaagt u weder, dat ik u zoo weinig van dit land,
of van de bijzondere gebruiken en zeden der kolonie , mededeele; ik wil daarom de eerftc fcheepsgelegenheid mij ten
nutte maken, om u het een en ander te verhalen van een
klein toertje, hetwelk wij v66r ecnige weken gedaan hcbben, en ons nieuw en belangrijk geweest is; zoodat ik mij
vleijen durf, u met eene geregelde mededeeling geenen ondienst te zullen doen.
Nu,
(*) De Redacteur, met de mededeeling van dezen Brief, door eene Vrouw
gefebteven, vereerd, voedc geeuen twijfel, of dezelve zal zijnen Lezeren
even welkom zijn, its die hemzelven was: terwijl hij zijn Tijdfchrift voor
bet, aan het flot dezes aaagekondigd, voorgenomen reisjc der bevallige verhaal.
Oar minzaam aanbeveelt.
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Nu, luister dan, mijne lieve! en vergezel ons (zaturdag
den 4 September, des morgens oincrent elf ure) naar de
platte bras (eene landingsplaats aan de rivier Suriname.) Wij
hadden de beide lieve jongens bij ons , benevens hunne trouwe VICTORIA, mijne FLORA, en den voete-boy CHARLES.
— Ik had niet weinig drukte gehad, eer wij zoo ver waren;
want er valt voor een plantaadje-reisje van een dag of acht
vrij wat te bezorgen , daar ieder perfoon zijne flaapftede en
aiwat daartoe behoort moet medenemen. Nu is bet waar,
dat de gewone Surinaanzfche , althaus plantaadje-flaapfteden
niet moeijelijk te transporteren zijn, dewijl men zijne hangmat met an kusfen en een neteldoeksch of gazen muskietenkleed gemakkelijk in eene pagaal kan pakken. Wij vonden
onze vrienden L. reeds op ons wachtende, en fcheepten ons
te zamen in de groote boot, terwiji eene kleinere voor bet
gevolg en de bagaadje beftemd was.— Met. jong vloed voeren
wij de Suriname op. Het weder was heerlijk , en wij alien
vrolijk geftemd door de aangename verwachting,-eenige geruste dagen bij eenen vriend door te brengen, en ons geheel
aan het genot der fchoone natuur toe te wijden. Na een
twartieruurs geroeid te hebben,. en op de hoog,te van de
plantaadjen Beekhuizen en Livorno komencle, heeft men een
zeer fraai gezigt op de clad , vooral op de rij van nieuwe
huizen, welke langs den watcrkaut federt den brand her•
bouwd zijn. Met genoegen zagen wij ook vandaar onze narflaande . mooning , welke zich zeer aangenaam voordoet. at
is juist dat gedeelte van Paramaribo, hetwelk , voigens algameene getuigenis, merkelijk verfraaid wend, federt de zoo
noodlottige verwoesting van Januarij 1821. —War verder komende, word alles voor ons geheel nieuw, omdac wij de boven-Suriname nog niet bezocht hadden. De rivier wordt nu
allengskens fmaller; maar daardoor op verfchiliende punten
Met minder fraai en fchilderachtig. Wij ftapten omftreeks den
uur op eene plantaadje uit , namen eenige ververfching, en,
toen onze reis vervolgende, kwamen wij om drie ure op de
plaats onzer beftemming , alwaar wij door onzen vriendelijken gastheer hartelijk ontvangen werden. De Directeur der
plantaadje, een Maltkezer,, (want alle nada en tongen vindt
men in de koionie vereenigd) was een befchaafd en gerchikt
mensch , die het genoegen van onzen kicinen kring wel bevorderen kon. Na ons met een glas wijn verkwiltt , beCchikkingen omtreat de verdebling der !tamers gemaakt, en de
not).
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noodige bangmatten en andere -fannies (dit woord flaat gelijk
met het Franfche , chafes) ontpakt te hebben, gingen wij
eenigen djd buiten zitten , ons, onder de fchaduw van eenige
tamarinde- en mamia - boomen , verlustigende in het fchoone
gezigt over de rivier en op de tegenoverliggende plantaadje ,
tot dat wij aan het middagmaal genoodigd werden , dat alien
zeer welkom was.
Den volgenden morgen oncbeten wij onder de galerij. Er
was do nachts een flerke regen gevallen , zoodat de grond
te nat was geworden om eene verre wandeling te doen :
wij moesten dus in de nabijheid van het woonhuis blijven ;
maar oak (lair was bet regt lief. Om half elf of elf ure
Words er op de plantaadjen gebreakfast , of, zoo als men in
onze groote wereld zoude zeggen , een dejeuner t) la fourchette gebruikt ; daarna begeeft ieder -zich naar zijne kamer ,
de meesten om een flaapje te doen ; dan baadt en !dee& mt-sti
zich, en komt vervolgens weder bijeen. Nu wordt er thee
voorgediend , en , daar het te warm is om veel beweging te
maken , houdc men zich nicest met eenig zittend werk of
fpel bezig. Toen het een weinig koeI werd, roeiden wij
Haar de tegenoverliggende plantaadje. Dezelve onderfcheidt
zich vooral door het antieke en originele wconbuis. Men
vindt in Suriname geen gebonw,, naar dit Buis gelijkende.
Het is geheel van peen; en men zou bijna moeten denken,
dat bet eemnaal of een klooster of een regthuis geweest ware; beide zijn echter even vreemd in dit .00rd. De geheele
flreek had, vanhier gezien , een allerbekoorlijkst voorkomen.
De boomen en gebouwen, trans in de gouden firalen der
dalende zon fchitterende , vertoonden zich met nieuwen luister.
Maandagmorgen gingen wij vroeg nit, om , eene wandeling te doen in een naburig bosch. De optogt was zonderling , vooral toen wij , in bet bosch komende , geen gebaand
pad meer vonden , en dus achter elkander moesten gaan , al
in de hoogte klauterende over boomftammen en takken ; terwijI een pair Negers met homers vooruitgingen , om ons
eenen doortogt te banen , waar de ftruiken al te digt ineengegroeid waren , en eenige anderen ons volgden , die eene
kruik met water, eene flesch wijn enz. en tusfchenbeiden de
lieve jongens eens droegen , wanneer de togt hun te moeijelijk
werd. Men kan zich intusichen het fchoone en grootfche van
deze geheel ruwe natuur niet voorftellen ! Allerlei boomen ,
planten en bloemen zijn, als door het alvermogen der Godheid ,
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wonderbaar ineengeweven, en alles Levert een geheel , dat doo
de nieuwheid ons nog meer betooverde. — Het hoofddoel onzer wandeling was eene foort van rots , door de natuur midden in dit bosch gevormd. Met eenige moeite beflegen wij
dezelve, en zouden er gaarne eenigen tijd hebben gerust,
indien de menigte muskieten, welke op deze hoogte zich verzameld hadden, ons niet hadden genoodzaakt den terugtogt
zoo fpoedig mogelijk weder aan te nemen, hoewel fangs
eenen anderen, minder Moeijelijken weg. Zeer voldaan
keerden wij huiswaarts , fchoon eenigen van het gezelfchap
niet weinig vermoeid waren. lk voelde geene vermoeidheids
waarfchijnlijk onidat ik (gij kent mijne geaardheid) door het
nieuwe en fchoone, dat ik gezien en opgemerkt had, te zeer
was opgewonden. Evenwel het breakfast was alien dubbel
welkom , en een goed flaapje werd daarna ook niet verfmaad.
Wij deden dien zelfden dag nog een toertje naar eene andere nabijgelegene plantaadje. Dit kleine togtje was bijzon.
der aangenaam. De landingsplaats meer landwaarts in liggende , mocsren wij door eene fchoone, met heerlijk gebootnte
omzoomde kreek varen,,welke op fommige plaatfen zoo final
was, dat wij niet konden rpeljen, maar de boot door middel van pagaaijen of parelen in beweging moesten brengen.
De plantaadje bekoorde ons alien door de romaneske ligging,
en de geheele aanleg had veel meer overeenkomst met eene
Geldorfche buitenplaats, dan eenige andere, welke wij gezien hebben. — De Directeur werd ons bekend als de zoon
Bens vaderlandfchen, Treurfpeldichters ; ook hij fcheen iets van
het hooggeftemd- gevoel eens dichterlijken vernufts te hebben avergeErfd ; het, maakte echter een zonderling contrast
met het overig gedeelte van zijn' perfoon, vooral daar de
man zoo verfchrikkelijk flamelde , dat hij geene drie woorden
geregeld kande. uitbrengen. Met groote verwondering hoorde
ik hem naderhand .eenige ftukken reciteren uit den Gaston en
Bayard en nit de:-.../ffaria: van Lalain, vier alleen zonder haperen, maar ook.Nvezenlijk goed. Hoewel, dit verfchijnfel
niet vreemd is , zoo .komt het mij toch aitijd zonderling
voor ; want waarom kan demand zijne eigene denkbeelden
niet behoorlijk niten, wanneer de fpraaitdeeln zoo we/ ge.
organifeerd zijn, dat men die van anderen volkomen duide.
lijk en geregeld kan overbrengen?
Diigsdag bragten wij zeer aangenaam huisfelijk door, weardoor wij te beter in ftaat waren, om woensdagmorgen, terflond
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fond na het ontbijc, eene ungeftrekte wandeling in de gronden te doen, welke bier bijzonder aangenaam gefitueerd zijn.
Door gronden verflaat men dat gedeelte eener plantaadje,
waar koffij , fuiker of katoen geplant is. De plaats , waar
de bananen , okrum enz. tot voedfel der haven groeijen,
noemt men den kostgrond. Gewoonlijk zijn deze velden
• doorfneden met fmallere of breedere trenzen .of flooten: bier
en dant genies men de fchaduw van opgaand geboomte; terwiji het gezigt gewoonlijk beperkt wordt door zware bosfchen , welke de oevers der rivier omzoomen. Wij veriustigden ons zeer gedurende deze wandeling, welke op onderfcheidene plaatfen zeer fcbilderachtige gezigten opleverde.
ons niet te zeer te vermoeijen, voeren wij met eene korjaal
(kano. zegt men in andere *olonien) weder terug, hetwelk
eene aardige verfcheidenheid gaf. Ik had op dit toertje een
aantal fchoone planten en bloemen gevonden, welke ik nog
niet gezien had; en de jonge Heer L die feeds van
een kapellen-netje , doos enz. is woorzien, maakte ook bij
deze gelegenheid eenigen buit. Ik Zal u wel niet behoeven
te zeggen , dat bier •eene verzameling van infekten, vooral
van kapellen, voor eenen beoefenaar der natuurlijke historic bijzonder belangrijk is , om de verfcheidenheid en fchoonheld derzelve onder deze hemelfirekirn.
Donderdagmorgen om vijf tire was alles reeds in rep en
roer, daar wij om zes ure moesten vertrekken , ten einde
ons met een gunflig - OW • naar de Joden - Savanna te begeven. Wij voeren nu de Suriname hooger, op , en ftapten
tusfchenbeiden op eenige plantaadjen uit. Op eene derzelven
bezagen wij eene nieuwe floommachine , Welke men gebruikt
t unperfing van het fnikerriet. De gewane fuikermolens
warden of door het water gedreven , gelijk onze watermolens , of door muilezeis gedraaid , zoo •als in ons vaderland
in de zoogenaamde rosmolens door middel .van paarden plaats
vindt. De machine was juist op djen tijd niet in werking;
mar door de berchrijvingett, welke ik er vroeger van gelezon heb , konde een vrij. juist denkbteeld van het geheele zamenftel vormen; en, inderdaad „men moet het menfchelijk vernuft bewondereir , dat zulk een werktuig konde
unvinden! Het, grootfte nut van eene ftoommachine (behalve
dat de bewerking veel zindelijker en voor de werklieden minder gevaarlijk is) beftaat gcwisfelijk daarin , datinen ., altijd
kunnende malen ,• wanneer men goed riet voorhanden heeft ,
de
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de Negers behoorlijke rust kan geven; terwijl men bij een
wacerwerk, den gefchikten tijd moetende waarnemen, hen
dikwijls vele nachten achtereen moet laten waken ; iets , hetwelk , vooral in deze lnchtftreek, de nadeeligfte gevolgen
voor gezondheid en leven moet hebben.
Naarmate men de rivier hooger opvaart, begint ook het
land zich allengskens te verheffen, zoodat het bij de JodenSavanna wezenlijk bergachtig wordt. De Suriname wordt
breeder. Voor de Savanna ligt, midnu ook geftadig
den in dezelve , een vrij grooc, met digs geboomte begroeid
eiland, heiwelk eene bekoorlijke vertooning maakt; met
weinig moeite zoude men hetzelve in een aangenaam verblijf, of aithans in eene lommerrijke wandelplaats, kunnen
herfcheppen. — Het vlek , de Joden - Savanna geheeten, is allerfchilderachtigst gelegen, gedeeltelijk aan ' de helling eens
bergs , ten deele op de hoogte. Het is oorfpronkelijk een
etablisfement der Portugefche Joden , die, v6Or anderhalve
kaliAr , de vervolging in Portugal en Spa* bij tijds ontvloden , zich in grooten getale in deze kolonie gevestigd hebben , eu toenmaals veel bijdroegen tot derzelver bloei en
welvaart; waarom zij ook nog steeds groote en ongewone
voorregten genieten. Zoo hebben zij, b. v., thans nog een
privilegie , hun door ANNA, Koningin van Engeland, verleend ,
waardoor zij gedurende hunne hooge feesten van alle geregtelijke vervolgingen hunner fchuldeifchers bevrijd zijn, zoodat
niernand hen gedurende die weken om eenige fchuld mag aimfpreken. Deze plaats wordt als hun bijzonder eigendom befchouwd , en geen Christen noch iloogduitfche food zoude zich
in het vlek mogen nederzetten zonder hunne toeftemming. Sedert de laatfte jaren is het zeer in verval geraakt, omdat de
IsraElitifche families , wie het nu niet zoo zeer te doen is
om rust en veiligheid te vihden, dan wel om geld te winnen,
zich liever lin Paramaribo igevestigd hebben, alwaar zij vrijen
hander enz., drijven. Tegenwoordig- wonen er niet river dan
acht . huisgezinnen op de Savanna; Maar vele andere houden
deze plaats voor eent retraite, en brengen er vooral de hoop feesten door.
Ile 'was . omilreekS drie urt, Coen wij aan wal flapten.
Twee der Heeren., die in eene andere boot ons voornitgeroeid -waren, zeiden ,ons dadelijk , dat_wij zeer welkom wares , en in alien opZigte goed zouden ontvangen worden aan
het
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het huis van den Heer P.... Onze karavane trait dan ook
fpoedig derwaarts. Terwijl wij de hoogte opwandelden,
was ik dadelijk verrukt over de heerlijke gezigten, en inzonderheid over de treffende overeenkomst derzelven met
verfcheidene Gelderfche plaatfen, vooral in de nabijheid van
ilrnhern over den Rijn, op de hoogte van Rederoord over
den IJsfel en meer andere. —Toen wij het huis van onzen
gastheer bilmentraden, was ik eensklaps , vooral daar vele befchrijvingen u t Ilelon's Wallfahrt mij nog levendig voor den
geest zweefden, als in Palestina verplaatst ! Verbeeld n den
man des huizes, vergezeld door verfcheidene andere Israelitifche Heeren , op de floep ons te gemoet komende, en ons
met veel deftigheids verwelkomende ; terwijI de vrouw, op
eene fopha gezeten, in eene zeer vreemde'kleeding , in het
midden van twee aardige kleine meisies, de komplimenten
der aangekomene gasten afwachtte. Naauwelijks waren wij
binnengetreden, of wij.zagen omringd door eene menigte
haven en flavinrien, alien op het fraaifte uitgedost en Winkende van gouden feestfieraden, die ons thee , .gebak en eene
menigte konfituren aanboden. Kortom, alles had een volkomen Oostersch aanzien. Er ontbrak flechts een voetbad aan:
maar wij droegen ook geene fandalen! Evenwel, daar wij,
hoe Westersch ook, nogtans zeer naar eene foortgelijke wasfching en andere kleederen veriangden, werden wij fpoedig
in een ander nabijgelegen huis gebragt, alwaar wij eenige kamers tot onze befchikking vonden. — Men had ons reeds dadelijk genoodigd tot. de bezigtiging der Synagoge;Zoodat wij;
bij onzen gastheer teruggekeerd, ons gezamenlijk derwaarts begaven.-De kerk is vrij groot, en fcheen ons toe, nog van de
welvaart der .eerfle ftichiers te getuigen. In eene ftaatfiebank
gezeten, boorden wij het avondgebed, hetwelk'door . de "tezenwoordig zijnde Joden in , de Portugefche taal'werd aangeheven onder gelid& van eenen . voorzanger, die inkr her
voorkomen eens protestaritfchen leeraars,.dan - van.eenen Joodfchen priester had. Ben der hooge.anibtenufen, die iich in
ons .gezelfchap be yond, wad in den gebede met name gedacht, en wij, als zijn gevolg , kregen ook een' kleineu
zegen mede. Over' het algemeen hadden wij Ilan deSzelfs
tegenwoordigheid onie.:1:cljzonder goecle receptie ,voornameliA
te danken. Het gezang haddets wellmidends en -flatigs , en
het geheel vervulde mij met •zeker eerbiedig geuoel. Men
ziet op zoodanig eerie pleats zoo in alles de overblijffelen
Van
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van die plegtige infiellingen, waardoor de Godheid het be•
langrijk en eerwaardig y olk wilde vormen en leiden tot
de verhevene en heilige waarheden , welke hier op eerie
zinnelijke wijze voorgefleld en afgefchaduwd zijn, en die
als Christenen , die in alles eenheid erkennen, niet
den hoogstbelangrijk zijn kunnen. — Het gedeelte der kerk,
dat voor de vrouwen beflemd is , wordt tevens voor eene
fchool gebruikt. Nevens de kerk is eerie regtkamer,, alwaar
voormaals het geregt zitting had, en wear de Regerten der
gemeente nog viermaien des jeers bijeenkomen , om hunne
onderlinge twisten over geldzaken te beflisfen : evenwel gear
dit flechts tot eene bepaalcie fom ; wet dear boven komt ,
moet voor het Hof van Civiele justitie gebragt worden.
Den fchoonen avottcl nog willende genieten , deden wij
eene wandeling. Aan het einde van het vlek zagen wij her
kerkhof; hetzelve is door een eenvoudig hekwerk ingefloten ,
en ondertcheidt zich alleen door •eenige groote en fchoone tnarmeren zerken. De hoogte , welke wij nu bereikten was
zeer zanclig , en dit zand zoo wit, dat de lieve kinderen meenden, nu had het toch in Suriname ook eens ,gefneeznvd! Wij
daalden vervolgens nederwaarts near eene grot , wear de natuur eene fontein of waterleiding gevormd had, zoodat er
beftendig zeer koel water uitvloeit ; het is een plaatsje , zoo
els men op Bei'khuizen en elders door kunst daargefteld ziet. —
Nu begaven wij ons near de zijde der rivier. Overal trof mij
de fchoonheid der natuur dermate, dat ik in zekere geestvervoering tot een' onzer vrienden zeide : hoe hebt gij toch zoo
weinig van dit heerlijk pickle kunnen zeggen P erkende,
het te voren ook bij lenge na zoo fchoon niet gevonden te
hebben als nu. Zoo veel hangt er dikwijls van de wijze van
zien af. Thans werkte alles mede , om er genot van te heb.
ben ; de helderfie hemel , een heerlijk maanlicht , en daarbij
een voor dit genoegen eenparig geftemd gezelfchap: dit toch
is wel eerie eerfle vereischte , om zoo lets rein en near wearde te genieten. Wat dit pickle nog te aangenamer meakt is
vooreerst de frischheid en gezondheid der lucht , en ten andere , dat men er geheel bevrijd is van muskieten en foortgelijke infekten , welke elders, vooral tegen het vallen van
den avond , wel eens zeer lestig vallen,
Teruggekeerd van dit uitflapje , voncieh wij een' goeden
maaitijd , waarop al de voorrinamfie inwoners genoodigd waren. Er was zulic een overvloed van fpijzen en zoo vele
leftN
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lekkernijen, (Tat dric magen zeker ontoereikend geweest ova.;
ren, indica men van a/les had willen nuttigen. Men volgde
ook bier het in de kolonie van de Engelfchen algemeen overgenomen gebruik , om elkander onder den maaltijd tot het
gezamenlijk drinken van een glas wijn nit te noodigen: in
een klein gezelfcbap is dit wel aardig; maar, wanneer eene
bijeenkomsc talrijk is , worth bet fontwijlen zeer lastig, vooral de perfonen , wie men onderfcheiding of eer betoonen wil.
Den volgenden morgen werd ik om vier ure gewekt door
bet gezang van den voorzanger,, die aan alle huizen rond.
ging, om de bewoners tot het morgengebed op te wekken.
Hoe ongaarne anders in den zoeten Chap gefloord, gaf mij
dit gezang toch eene zeer aangename gewaarwording ; er was
lets zoo plegtigs in, dat, ik onwillekeurig terftond aan de baZuinen en :Ian de lofliederen bij den optogt naar Jeruzalem
moest denken! Vroeg opgeflaan zijnde, vonden wij een
goed ontbijt gereed. Wij haasteden ons, lets daarvan 'te gebruiken, , vOOr clar de zon te hoog fteeg_,- eene groote.
wandcling in het naburig bosch' te doen , en een der Bakkendorpen te bezien. Deze modeling was buitengemeen fchoon,
en dubbel belangrijk om de menigtc vreemde gewasfen , planten en bloemen , welke wij in dit bosch zagen. Op eene
wilde inanasplant, die in menigte tusfcben bet geboomte
groeiden , vonden wij verfcheidene fprinkhanen van eene gebeef vreemde foort. Wij namen eenige derzelven mete , wet.
ke door ouzenNaturalist werden opgezet. Dc gewoue fprinkhanen zijn groen en geelachtig ; deze, daarentegen, zwart ,
met fcbitterend roode ringen afgezet. Ik maakte eene fraaije
verzameling bloemen , waarmede de milde natuur dit oord
zoo rijk had gefloffeerd, dat mijn bouquet welhanst zoogroot
werd , dat ik bet met beide handen niet meer konde om.
vatten. Het was regt jammer, dat de warmte dezc fchitterend gekleurde bloemen zoo fpoedig deed verwelken; weinige konde ik tot den volgenden dag bewaren. De Bakken,
of Indianen , hadden zich verwijderd , en waarfcbijnlijk naar
een. meer afgelegen oord begeven; dos was in dit opzigt ooze togt vruchteloos. Dan, het was geene Zulk
een Bakken - huishouden zoude , naar mijn gevoel , al te zeer
hebben gecontrastccrd met het liefelijk harmonifche der na.
tour herwelk mijne geheele ziel had ingenomen , dan dat
bet geenen onaangenamen indruk op ons geinved ioude gc.
mankt
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maakt liehhen. Wij ontdekten een klein paadje, dat naar
de zijde der rivier nederdaalde. Hazelve zoo ver mogelijk
volgende , kwamen wij in een klein dal. In het midden van
dit eenzame, romtmeslc-± plaatsje fond een hooge pindaboom,
welke de kleine opening overfchaduwde, en eene zeer fchoone vertooning maakte. — Terugkeerende, gingen wij den
militairen post voorbij. Het fchijnt , dat ook anderen vOOr
ons bier overeenkomst met Gelderland gevonden hebben;
want deze antler gevestigde post draagt dien naam.
Wel eenigzins vermoeid, maar ten hoogfe voldaan , kwamen wij bij onzen gastheer terug. Een der Heeren, bemerkc
liebbende, 'chit de lieve kleinen veel van vogels hielden ,bragt
hun een zeer mooi parkietje; een diertje , dat de grootte heeft
van onze kanaries , maar tot het geflacht der papegaaijen beboort. Het heestje was zoo tam , dat het vertrouwelijk op
de hand of den arm ging zitten, en at hetgene men het aan•
bood. De vreugde der kleinen was onbefchrijfelijk; doch
werd, helms! door eene boosaardige kat weldra verfoord ,
die zich van het mooije diertje fpoedig meester maakte. Hunne tranen werden door het gefchenk van een tweede ge-droogd; maar ook dit onderging, eenige dagen daarna , hetzelfde treurige lot. De parkietjes zijn zeer tear, en men kan
ze in eene kooi tier dan met moeite eenigen tijd levend !louden. — Het goede breallast; (lac wij gereed vonden, moesten wij nu in haast gebruikeri„ omdat de ebbe, welke ons
terug moest brengen, ons nOodzaakte fpoedig te vertrekken.
De flroom is, namelijk , in de Suriname, Kommewijne en andere rivieren,' zoo fterk, dat het niet mogelijk is, tegen denzelven op te roeijen. Wij hadden op een vroeger toertje
eenmaal eene proef daarvan; want, door dan uur te laat
of te varen, bragten wij elf ureti,..door, om eenen affand te
bereiken van niet meer dan vier urea. Gij begrijpt wel, dat
wij op een gedeelte van dien affland ebbe , en vervolgens
vloed moesten hebben; anders had het„ onmogelijk zoo veel
kunnen verfchelen. Nu wij dit behoorlijk hadden in acht genomen , was onze terugreis even voorfpoetlig als aangenaam;
en wij waren alien zoo tevreden over die uitflapje, dat wij
ons vastelijk voornamen, indien God ons leven en gezondheid blijfc fchenken , het volgend jaar dit toertje te bervatten, en hetzelve dan verder nit te ftrekken, om den Blaazry.
berg en de Watervalteii te bezigtigen.
Den volgenden morgen waren wij ook nog zeer vrolijk
bijN'2
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bijeen. Maar dat alles op garde onbeflendig is en wisfelval,
ligheid predikt , dit ondervonden wij ook hier, daar ons gc.
noegen eensklaps werd afgebroken door de tijding , dat onze
huisgenoot , eenige dagen na ons vertrek , door eene vrij hevige ziekte was aangetast. Gij begrijpt , dat wij nu van do
cerfte gelegenhéid gebruik maakten , om naar huffs ten: g to
keeren. Gelukkig vonden wij den zieke reeds wat beter en
buiten gevaar. Wij werden daarenboven fchadeloos gel-told
door ecne menigte brieven uit het geliefde moederland , juiss,
dien dag met eon Hollandsch vaartuig aangekomen ; onder dezelve was ook de uwe van den i6den Junij.

DE SPECTATOR.

I.

Stulta est clementia, cum tot ubique
Vatibus occurras, periturae parcere chartae.
JUVENALIS.

Wie zou 't papier ontzien , dat 66ns toch moot beklad ?
Ontelbre dichters ! en vier regels op con blad !
Wie geene eigene huishouding meer bekosrigen kan , die
moot naar kamers omzien. Dit is , inzonderheid in onze dagen van groote vordering in het finantidle ftelfel , eene zaak
van belang. Wij twijfelen ook niet, of onze medeburgers
waken daarvan hier en elders veel gebruik. Komt men immers to
Amfterdam in de buitenbuurten , de .Tordaan en aangrenzende
fireken ; zoo vindt men daar eene menigte huisjes afgebroken ;
terwijl de grootere •en fraaijere gebouwen op Heeren. en Keizersgracht druk gezocht worden en hooge huren doen. Natuurlijk : de lieden kruipen bij elkander ; zij nemen kamers , en blijven , op die wijze , in alien deele nog hun fatfoen ophouden ,
fchoon de winningen klein zijn. Hoe ware het anders to begrij.
pen of to verklaren , dat er nog zoo veel pracht en weelde
heerscht ? Van niets komt toch niets. En als de boom , dat is bier
de handel, kwijnt , dan kan het met al de bloemen en vruchten , onder welke ik den kok en pasteibakker zoo wel , als den
fchilder en zelfs pact y eah niet veel to beduiden het).
hen. In den Franfchen tijd (hij was met eon' harden winter gekomen , en Ulcer ook altijd winterachtig) zag men dit
del-
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duidelijk. Er mogt bier en daar nog eons con vruclnje op.
of een bloempje aangeboden worden , meestal bleven
ze opgefloten; niet zoo zeer, geloof ik toch , omdat men
bang was voor dieven, of uit vaderlandsliefde, om den ge.
heelen Hollandfchen tuin niet nog verder omgewroet te zien,
als wel nit zuinigheid en lusteloosheid. De poetifche blocmen tierden nog wel , lunar als naakte mannetjes: want wie
kocht er in dies tijd papier, kartonnen banden en keplaatdrukte
titels? Zoodat ik maar zeggen wit , het moet nu web een
betere tijd zijn, of — lietgeen ik, om des algemeenen gevoelens wil, liever geloove — onze medeburgers zijn wijzer
en te gelijk lustiger geworden; ja zelfs zouden zij- zich
fchamen, niet te doen zien, dat het weer op zijn oud-Hol.
landsch gaat — zij wonen op kamers. Onder faveur van
zulkk eene bezuiniging, kan de vorige flaatfie volgehouden
worden: de kostbare fhawl , de kostbare uitgang_, de kostbare opvoeding, ja, wie weet, misfchien zelfs de kales en
het optrekje bij Soestdijk of Haarlem — het is alles, om
zoo te fpreken, op de kamer te bergen.
Doch , mij dunks , hier zie ik mannelijke en vrouwelijke
lezers te vergeefs hun hoofd breken met de gisfing: „ Wie
is er dan op kamers gaan wonen, en op wien ziet dit alles?"
weet het inderdaad even zoo min als gij , lieve vrienden!
Het was, zoo als gij zult kunnen zien, eene bloote vooronderflelling, om de tegenfirijdigheid,' die fommigen ineenen
op te merken tusfchen de algemeene klagten en de vrij al
gcmeene groote verteringen, zoo mogelijk , op te helderen.
En de aauleidiug tot alle deze gedachten is , dat wij op kamers gaan wonen. Wtj! wie is wij ?" Ja, dat is zoo gemakkelijk niet te zeggen. Het komt eigenlijk op de firma
aan , want de perfonen doen er niets toe, en die firma is zoo
vclerlei en al zoo dikwijls veranderd , dat ik waarlijk niet
weet, wat te noemen. Wij zullen dan maar zeggen , dat het
zoogenaamd Spectatoriale ons vak is; een ruim en breed vak,
eene regte foort van kom-en-eisch-winkel, waar ligte en
digte, zware en rare, en doorgaans ook vette en magere
waar te vinden is.
Het is trouwens algemeen bekend, (fchoon de meesten er
niets van weten) dat ons land ook te dezen opzigte burner
zeer ruin gezegend is geweest. En, toen onlangs alles weer
outlook , fchoten ook dergelijke heesters en kruiden welig
op; misfchien wel war al te weelderig, zoodat er niet veel
N3
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goeds van kwam. Doch dat is tot daar aan toe : al doende
leers men. Maar, was erger was , en alle hoop op betafpoedig affneed, het ging er mede als in den beginne met
den halide', en inderdaad met vele zaken , die zoo eensklaps
losfchieten: er kwam te veel toevoer, er ontitond overkrop ping , de een brak den ander ,den hals , en de verflopte itroom
vloeide niet meer. Nu heeft al die liefhebberij geheel opgehoticien. De deelnemers zitten hier en daar. Gelukkig, zoo
zij niet alles verfpeeld hebben, en het openbaar bankeroet ,
wie weer waar, in ftilte beweenen1 Daar er echter bij zijn ,
die hun fonds nog bezitten, maar er tegeu' opzien, om zich
op nieuw, als een afzonderlijk huis , te vestigen , zoo heeft
de Heer Redacteur dezer Letteroefeningin hun wel eene kamer, of eigen klein plaatsje, willen inruimen, waar zij nu
voortaan maandelijks hunne waar hopen nit te flallen.
Wilt de koopers op deze markt te wachten hebben, zou,
v6Or die gemelde ,bui van vlugfchriften, geene opzettelijke
melding belnieven. VAN EFFEN, VAN ENGELEN, en
wie al meer, hebben dit, na den Engelfchen ADDISON,
genoegzaam verklaard. En l o u v . hen op luchtigef , Franfchen trant volgende , heeft de wereld daaromtrent toch ook
niet in het onzekere gelaten. Inpicere tanquam in fpecumum, in mares kominum ; dat is , de menfchen als letters be.
fchouwen en de wereld als eon katechismus , waaruit allerlel
te leeren valt: ziedaar de zaak in het groot! Men verwarre
dit flechts niet met de handelwijze van andere, hooge en
beroemde perfonen, die de menfchen als cijfers en de wereld
als eene groote lei befchouwden, waar telkens honderdduizenden te velde gebragt, en ftraks met eene groote bloedige
fpons weer uitgeveegd werden. Men .doet dat hier thans niet
meer, maar .1aat flechts den Turk zoo veel moorden als hij
kan, ja heeft den vrede zoo lief, da y men zelfs de vrijheid
hier onderdrukken en (lair zou laten omkomen, eer men
toeliet, dat er verdeeldheid in eenig rijk heerschte, of de
menfchen zich niet meer , als pions en damfchijven,
zetten , waar de fpeler wil. Het is immers eene eeuwige
waarheid : waar een bans is , is ielden ruzie..
Nu dan, van dit alles bedoelen wij niets. Wij denken
noch iemand nit te wrijven van de groote lei, noch hem op
ons kleine leitje over te krabben. leder mensch is maar eene
letter, en er zuilen niet dan woorden in ons boekje voorkobemerkt hij fomtijds zijn
men. Dus , elk zij gerust :
beeld
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beeld in omen fpiegel , hetzelvc is met honderd anderen zoo
vermengd en ineengewerkt , dat niemand zeggen kan: Hic
est! Kip , ik heb u! — Zeker gebeuren er wel , eens zaken ,
die eene openbare tentoonftelling verdienen. In dat geval ,
echter,, zullen wij zoo onbewimpeld fpreken, als maar veilig
gefchieden kan; en men moet het aanmerken als eene knit
aan de letter, die er volftrekt Hier behoorde, en die de overigen te na komt , bederft en onleesbaar maakt.
Mijn kleine jongen ziet mij daar over den fchouder, en
zegt, dat ik de Lacijnfche fpreuk niet goed vertaaald heb.
Men weet , de kleine jongens bezitten thans de wijsheid.
Welhaast zullen zij in de wieg disfertaties , in den tafelftoel
prijsverhandelingen, en, nog met de morsjurk aan, nieuwe
• theoria over de Staatkunde en het Naruurregt gaan fchrijven.
Gelukkig inderdaad , dat zij al zoo vroeg vatbaar zip.] nu er
nog eenige fteunpilaren van den ouden , gouden tijd zijn
overgebleven, die hun daartoe de behulpzame hand bieden ,
en dus ons , ongelukkige verleiden .door revolution en neologii.l.n , als 't ware bij de erfmaking voorbij kunnen gaan ! —
Dc knaap wit dan, dat fpeculurn een' fpiegel beteekent. Ik
geloof bet ook wel ; fchoon mij daarbij altijd duister blijfc ,
war men dan van het woord fpeculatie moet maken: want
noch de commercidle fpeculatie noch de fpeculative filozo.
fie komt mij voor , jets met fpiegelen te doen te hebben ; of
bet moesten zulke hone brandipiege/s zijn , als het gewenschte
beeld in de lucht docn . hangen, — jets, waarbij eenvoudigen
ligt bang voor fpoken worden. Dan , goed ! het zij cell
fpiegel. 1k heb toch reeds op dergelijk lets toegefpeeld.
In dat geval moet ik nu nog een woord van de lijst zeggen.
Dezelve zal Met geheel eenvoudig , bij voorbceld een-zwart
of bruin vierkant , zonder eenige krul of fieraact,. zijn. Een
fink huisraad , dat , hoe nuttig ook , toch wel het nicest tot
vermaak en uit zekere weelde gebruikt worth , behoort er
Met als eene doodkist of kerkboek nit te zien , aan welke
men dan web nog wel koperen bengfeis en gouden floten
maakt. Maar wij zullen pogen te zorgen , dat de krullen
niet al te wild, en vooral met geene onkuifche of lasterlijite
beeldjes bezet zijn. Van zuiver good zal daze lijst ook zeker
niet zijn, maar, zoo wij hopen, tamelijk zwaar verguld;
ook liefst geen witwerkersgoed , dat oppervlakkig war fchijnt,
maar fpoedig afvalt en op de proef bezwijkt. Of wij op
die wijze naar den famak zullen zijn, dat moet de tijd leeran.
N4
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ren. Onze . eenw is fomtijds zoo wonderlijk , dat men haar
honderdinaal den pols kan voelen , zonder nog te weten,
of zij aan eene beroerte of aan de tering zal flerven. In
plants van bet Franfche , dat altijd mode plagt te zijn, hebben wij beurtelings Engelsch Egyptisch , Chineesch , en in
fommige flukken zelfs SUWAROW en BOLIVAR uit het
verfte noorden en widen, bij onze fchoone wereld aan de
orde gezien ; en het zou mij in her geheel niet bevreemden ,
dat wij haast eene pendule in de Kalverilraat zagen flaan ,
verbeeldende den Capudji Bach! , met het hoofd van den
ouden Griekfchen Bisfchop, als wijzerplaat , in de hand ; zoo
tinders deze gebeurtenis niet reeds te oud en lang vergeten
is. In het kort , onze lijst zal zoo fraai zijn, als wij hair,
behoudens het overige , maar maken Itunnen ; niet te breed ,
zoodat zij alleen al de ruhnte wegneemt , en er in het geheel niet te fpiegelen valt ; niet te lomp of te z-waarmciedig,
zoodac men fchrikt van het akelige ding ; maar ook niet te
fmal , want naakt en kcal zijn fleehte aanbevelingen ; noch inzonderheid te .tear, zoodat, .het geheele fink ligt van boven
Beer valle , en den burgerlijken dood der eigenaars onfeilbaar
voorfpelle.
War er tin nog weer van eene lijst te zeggen valt , mogen
de Dames weten. Mijne herinueringskracht reikt geen duimbreed verder. Over het geheel hoop ik het duidelijk genoeg
te hebben gemaakt , wat er gebeuren zal. Zoo althans beelden , vergebjkingen , voorbeelden en aankondigingen, wat eene
zaak -niet zal wezen , tot dit oogmerk gefchikt zijn , dan
vleit zich — de onzigtbare , namelooze Societeit , en uit derzelver naam haar tegenwoordige Scriba , dat er Iicht is. Voor
die enkele vlugge - geesten , welke een boek of blad flechcs
doorloopen ; en Hera van achteren op beginnen , fla hier nog
maar alleen met drie woorden , dat men voortaan , tot wederopzeggens of althansuitfcheidens toe, in dit Mengelwerk fleeds
een Spectatoriaal Pertoogje zal vinden , zoo wat van dezelfde • lengte , denken wij, als dit allegaartje , hetwelk men als
den zelfkant van het geheele ' werk gelieve te befchouwen.
Bij alle. dingen heeft men toch een begin noodig , en wel
eer men een' flap verder gaat. Met genoegen mask ik intusfchen een einde van dit begin, in ililte biddende , dat het
het begin van het einde niet moge wezen I
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(Naar het EngeIsch.)

H et was een regenachtige zondag in de treurige Novembermaand. Eene ernflige ongefeldheid, van welke ik nn eenigzins begon te bekomen , had mij op eene reis opgehouden ;
ik gevoelde nog koortshuivering , en moest vanhier den ganfchen dag in mijne woning, eerie herberg in het landfladje
Derby, blijven. Een regenachtige zondag in eerie herberg
op het land! Wie het- geluk gefrnaakt heeft, zulk een' dag
te beleven , kan alleen mijnen toefland beoordeelen. De regen Iloeg tegen de venfters ; de klok riep, met fomber gelui,
kerkwaarts. Ik trad aan het verifier, om waarergens eenig onderhoud voor het oog te zoeken; maar het fcheen, alsof
men mij opzettelijk van het uitzigt op alles had beroofd,
wat het minfle onderhoud konde verfchaffen. De verifiers van
mijn ilaapvertrekje hadden het uitzigt op leijen daken en
fchoorfteenen, en die van mijne woonkamer de vrije kijk op
de plants vthir den gal. Mij is niets bekend, dat een' mensch
het leven meer vervelend karr maken , dan zulk eerie plants
bij regenachtig weder. Dezelve was bedekt met, door rel.
zigers en fialjongens , vertreden nat flroo. In een' hoek was
de mestvaalt , . door een eiland van flijk omgeven ; een room
druipnatte hoenders had zich onder eene kar bijeengedrongen , waarbij zich een arise, treurige haan be y ond, wiens
levensgeesten de aanhoudende regen geheel fcheen te hebben
uitgebluscht , en over wiens als tot eene enkele veder za.
mengekleefden flaart het water fangs den rug affroomde. Nevens de kar fond eene half flapende, herkaauwende koe, die
her geduldig op hare huid lief neerregenen, van welke de
damp in wolken omhoog fleeg. Eerie blinde merrie, wie de
den(*) Dit Rukje, gelooven wij, zal zeer verfchillend beoordeeld warden.,
Liefliebbers -van het avontuurlijke, wier verbeelding door het opfchrift zelve
reeds werd gaande iemaakt, zullen zich voorzeker teleurgetteld, en het ver.
haul zelfs benzelachtig vincien. Zij, echter, (waaronder wij ons rangfchikken)
die het talent der Engelfthen in het befchrijvende (depTiptive) verbaal op
prijs ftcllen, zullen ons, zoo wij vertrouwen, voor de mededeeling van het,
zelve darken. De fmaken zijn verfchillend; wij betwisten niemand, die ilschts
geen' wanfmaak voorftaat, den zijnen ; en voor voldoening van den verfehillenden fmaak onzer Lezeren, zoo vets in ons is, beliendig te zorgen, is onze
tack. — Redact.
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eenzaamheid in den flal verveelde, flak haren doodmageren
kop door een luik onder het afdak , vanwaar het water op
denzelven nedervloot. Een fchraaljammerige hood , dear digs
bij vastgeketend liggende, flier van tijd tot tijd eenen toon ,
die her midden hield tusfchen blaffen en huilen uit. Eene
have/ooze keukenmeid ItIoste, op holsblokken, de plants op
en af, en zag er even bedrukt uit, als her weer zelve. Kortom , alles was treurig en ellendig ; behalve een koppel drinkende eenden, die zich, gelijk een gezelfchap van zuipebroers, rondom eenen pins gefchaard hadden, en een geweidig Leven over hunne flobberpartij maakten.
Ik gevoelde mij zoo eenzaam en verlaten, dat mij mijne
kamer welhaast ondragelijk werd, en begaf mij dus near den
gemeenen heard, voor reizende kautoorbedienden enz. beftemd, het ganfche jaar door, het koningrijk per kales ,
te paard of in postwagens doortrekken. Deze zijn, zoo veel
mij bekend is , ten huidigen dage de denige opvolgers der
dotende ridders van vroegeren tijd. Zij Leiden dezelfde zwervende, avontuurlijke leefwijs,behalve .dat zij de fans met de
zweep, her fchild met de ftaalkaarr, en het harnas met
den breiklos verwisfelci hebben. In flede van voor het,aanlokkelijke eener onvergetelijke fchoonheid te vechten, reizen
zij rond, en verbreiden den roem en de foliditeit van dezen
of genen koopman of fabrikant , fleeds bereid in deszelfs main
een' koop te fIuiten , dear her thans de mode is met elkander te handelen, in plants van te vechten. En gelijk , in de
goede oude rechttijden, de gemeene heard der herbergen des
nachts met de wapenrustingen der vermoeide riddersplagt
oinhangen te zijn , zoo is dezelve thans met dikke jasfen,
zweepen van allerlei foort, fporen, Dopkoufen en met wasdock overtrokkene hoeden uitgemonflerd.
Mijne hoop, een dezer goede lieden can te treFfen, oat
met hem te keuvelen, werd teleurgefteId. Er bevonden zich ,
wel is waar, twee of drie in her vertrelr; maar er was met
hen niers aan te vangen. De een had juist zijn ontbijt gekregen, bromde over zijn oudbakken boterbrood, en voer
uit tegen den keIderknecht ; een ander breidde een paar flopkoufen aan, a/ vloekende tegen den fchoenpoetfer, die hem zijne
fchoenen niet behoorlijk had fchoongemeakt; een derde zat ,
met de vingers trommelende, aan eene tafel, en keek near
den regen, die fangs de glazen neerfiep ; alien fchenen onder
den
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den invloed des weders te ftaan, en de eon verdween na den
ander , zonder eenige redewisfeling.
Ilc ging naar het venfler , en zag de menfchen, met ter halver kuit opgetrokkene kleederen en druppelende regenfchermen, zich kerkwaarts fpoeden. De klok hield op met luiden, en de firaten werden ledig. Nu hield ik mij bezig
met het befpieden der dochters eens aan de overzijde wonenden winkeliers, die, uit vrees van haren zondagsdos te bederven, moesten thuisblijven, en thans, zoo het fcheen, hare bekoorlijkheden aan de ramen, voor de toevallige bewo.
ners der herberg, trachtten te doen gelden. Weldra , echter,
werden zij door eene waakzame, vergramde moeder vandaar
weggeroepen; en mij bleef alzoo niets meer over, dat
eenig onderhoud konde verfchalfen.
Wat zoude ik nu doen, om den lieven, mij zoo lang val.
lenden dag kwijt te rakeny Ilc was met mijzelven verlegen;
en alles, in eene eenzame herberg, draagt bij , om een' droevigen dag nog tienmaal droeviger te maken. Oude, naar bier
en tabak riekende kranten, die ik reeds zesmaal had gelezen; nietswaardige boeken , nog flechter dan bet weder....
Een oud, ftuk van het Lady's Magazine had ik tot walgens
toe doorbladerd. 1k las en herlas al de onbeduidende namen,
die eergierige reizigers op de venflerglazen hadden gekrabbeld , en ontcijferde verfcheidene ftalen van ellendige herbergspoezij , die ik fchier in alle deelen der wereld had aangetroffen.
De dag bleef zoel en donkey ;, de trage, verdeeldc, neve1achtige wolken trokken zwaarmoedig voorbij ; niet eens eenige verfcheidenheid in den • regen; een onophoudelijk, eentoonig fch — fch — fch! nu en dan flechts afgebroken door
het kletteren der druppels op een voorbijgaand regenfchenn.
Regt welkom was mij clus het onverwachte hoorngeblaas,
een' postwagen aankondigende, met bovenop zittende pasfagiers bedekt, die, onder linnen regenfchermen,zaten te zweeten en te prawn. Het geluid van den hoorn bragt een' troop
bedelaarsjongens en honden, en den roodkoppigen flalknecht ,
en den fchoenpoetfer,, en'al het overige volkje, dat zich in
en bij herbergen ophondt, in beweging ; maar het alarm duurde niet fang; de wagon reed voorbij ; al bet gepeupel kroop
weir in zijne fchuilhoeken terng; de flraat werd op nieuw
flit, en — het regende voort. En inderdaad , ook niet de
geringfle hoop deed zich op , dat het zoude opklaren: de baro-
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rometer itond op regen; de kat der wnardin, zat bij bet vuur
haren news te wasfchen; en, toen ik den ahnanak raadpleegde , vond ik eene fchrikbarende voorfpelling, zich over het
ganfche blaadje en door de geheele maand uititrekkende:
„ Verwacht — veal — regen — om — dezen — tijd !"
Ik werd buitengewoon naargeestig. Het was alsof de
men, die mij antlers zoo fnel voorbijvlogen , kropen als eene
flak. Zelfs het tikken der hangklok ward mij ondragelijk ;
wanneer eindelijk de itilte binnenshuis door eene fchel werd
afgebroken. Kort daarop hoorde ik de item eons kelderknechts:
De dikke beer in No. 13 wil zijn ontbijt hebben: thee en
boterbrood , met kluifjes en eijeren; de eijeren niet te hard."—
In eenen toeftand , als de mijne, wordt elk voorval Mangrijk. Hier vertoonde zich voor mij een voorwerp van na
denken, dat mijne ganfche verbeelding in werking bragt. Ik
heb eene neiging om mij beelden voor te itellen, en vond
thans bouwftoffen in overvloed, om dier neiginge bot te vieren. Hadde men van dien gast enkel gefproken als „ de,heer
in No. 13 ," zoo ware hij mij onverfchillig gebleven; maar
„ de dikke heer!" Zelfs de naam bragt lets fchilderachtigs
met zich. Hij maalde mij een beeld; hij verligchatnelijkte
den perfoon voor het oog mijner ziele, en mijne verbeelding
deed het overige. Hij was dik, en dus, naar alle waarfchijnlijkheid , bejaard. Naardien hij zoo laat en op zijne kamer
ontbeet , moest hij een man zijn, die zich deed gelden, en
Diet noodig had vroeg op te itaan; ongetwijfeld een rond,
blozend, oud beer. — Er werd andermaal en driftig gebeld ;
de dikke beer werd onverduldig orn te onrbijten. Het was
blijkbaar een perfoon van gewigt, wieu het in de wereki
mar wensch ging, aan vlugge bediening gewoon , van herken eetlust, en , wanneer hij honger had, een weinig knorrig ;
veelligt," dacht ik, „ een Londensch Alderman, misfchien zelfs wel een lid van het Parlement?"
Het ontbijt werd boven gebragt, en het bleat*, voor eene
]torte pons; ftil; ongetwijfeld zette hij zijne thee. Nu volgde aanftonds weer een heftig„ bellen, en, eer nog iemand
konde boven zijn, een nog heftiger. , Hemel! walk can
boos oud heer !" De kelderknecht kwam met een vuurrood
aangezigt beneden. De boter was iterk , de eijeren re hard, de
kluifjes te zout ;—de dikke beer was blijkbaar delikaat in zijn
eten ; een van dezulken , die eten en brommen, den kelderknecht beftendig op de been houden, en met de dienstboden
in
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in gednrigen flrijd Leven. — De waardin werd warm. Zij was
een vrolijk, wellustig wijfje, eenigzins kijfacbrig, een wei.
nig luchtig, en tamelijk mooi; zij had een' ezel van een'
man, zoo als kijfachtige huisvrouwen gemeenlijk bebben.
Zij flreek haar voikje duchtig door, dat het een zoo fleck
ontbijt had gereed gethaakt, maar fprak geen woord tot den
dikken beer; waaruit mij ten klaarde bleek, dat hij een man
van gewigt moest zijn, die geweld milten en de dienstboden
in eene Iandflad-herberg van 'zijne wenken mogt doen vliegen. Andere eijeren, kluifjes , brood en borer werden boven
gebragt. Dit fcheen met meer welbehagen aangenomen to
zijn; ik vernam althans geene verdere kiagren. IL had evenwel niet Lang het vertrek op en neer gekuijerd, of er werd
op nieuw gebeld. Terffond &aro!) ontflond er beweging in
Buis — de aikke beer verlangde den Times of het MorningChronicle. Thans verklaarde ik hem voor een' Whig; of liever , daar hij zich zoo heerschzuchtig toonde, waar
flechts gelegenheid vond, vermoedde ik, dat hij tot de Radicalen behoorde. HuNT, had ik gehoord, was een clerk
man .; wie weed" dacht ik; welligt is het HUNT zelf ?"
Mijne nieuwsgierigheid werd gaande, en ik vroeg den kelderknecht, wie de dikke heer was, die zoo veel gewelds
maakte; maar niemand fcheen zijnen naam to weten. De kasteleins van drukbezochte herbergen bekommeren zich zelden
over den naam of het bedrijf hunner gasten. De kleur eens
roks, de houding of lengte eens perfoons is toereikend ,
hem een' reisnaam to geven. Zoo fpreekt men of van den
langen beer, of den korten heer, of den beer in 't zwart,
of den beer in 't bruin, of, gelijk in bet onderhavige geval , den dikken beer. Eene op deze wijze dens bepaalde
benaming voldoet non elite noodwendigheid, en maakr alle
verdere vrageu overbodig.

(Het vervolg en /lot hierna.)
KINDERPLIGT.

War wil die tuimeigeest , die Neeriands acbtbre vaadren
Durft fleken naar de kroon, en fcheldt voor landverraadren ?
War wil hij? Moot de rust, thans erfdeel van dit oord,
Verjaarde wrok ten zoen, verdelgd zijn en verfloord?
Moet weer de Tweedragt bier haar duistre wooing zoeken ,
En 't kroost van Bato weer her kroost van Baw vloeken?
Moet
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Moet dear, weer Nasfau's naam met eeuwgen luister praelt,
De aloude twist hernieuwd? de wood weer opgehaald?
Vanhier , die ooit beltond, bellaan durft , of zou pogen,
De fchand' van vroegere eeuw to fpieglen voor onze oogen!
Die tijden zijn geweest — hun duister trok voorbij.
Pat flechts der vaadren lot het kroost tot leering zij!
De zoon, wien 't ligtst vergrijp eens vaders fmart ken wekken ,
Zal , can zijn' pligt getrouw , die feil met liefde dekken;
Ilij duldt niet, dat een naam, hem altijd lief en waard,
Ten doel flea aan den boon , die zelfs de deugd niet fpaart;
Ja , mogt een wereld zelfs 't bedrijf zijns vaders doemen,
Hij blijft dien dierbren needs, zoo lang hij ademt, roemen.
Zoo handelt de eedle zoon. De ontaarde telg alleen
Stemt in den lasterkreet van 't lasterziek gemeen;
Hij baauwt hun vloeken na, en weet van geen verfchoonen,
En durft zijns vaders ascii , zelfs in zijn grafftee, honen.
Waar fchijnglans hem verblindt, gebedelde eer hem wenkt,
De tuimelgeest des tijds hem ijdlen fchandroem fchenkt,
Vergeet near wiens naam hij eenmaal werd geheeten,
En trapt de deugd op 'c hart, en fchandvlekc zijn geweten.
Neen, dierbre vaadren! neen, dit beeld is 't onze niet.
Wij vuelen 't , dat uw bloed ook door onze aadren vliet.
Hoe duur zijn we a verpligt ! Gij hebt ons meer dan't leven ,
Gij hebt uw deugd en roem ook ons ten erf gegeven;
En waar uw ftof ook rust, en waar ‘ uw tombe rijst,
Weerklinkt ons lofgezang , fchoon 't nooit uw' lof volprijst 1
Die lofzang zal uw' roem verheffen,
Oranje! wear uw arm de magt van Spanje dwingt;
Gij , die, wet dreigen mogt of treffen,
De liefde draagt eens yolks , dat uw triomfen zingt.
U, Marnix! Douza's! van de Werven!
De Rijken! Bloifen ! en Boizot!
U kroont de glorie na uw flerven;
Gij (tree& voor. Nederland, en voor u Neerlands God.
U, Maurits ! zal de lofzang klinken!
Op u draagt Neerland roem, als op zijn' grootften held:
Maar, zien we u , op uw ros, in Ma yors rusting blinker,
Ons hart gloeit voor de deugd van grijzen Barneveld!
Wear Fredrik Hendrik's naam weérklinkt in onze zangen,
Als ' t edelst voorwerp van 's y olks lof en liefde en hoop,
Dear worde ook voor de Groot eene eericroon opgehangen;
Hij , 't wonder van zijne eeuw en 't fieraed van Euroop !
Wear
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Wanr Brit noch Gauler ooit Oranje's mood deed zwichten,
En hij der vaadren erf behoed heeft voor den vat,
Zal 't hart voor hem eene eerzuil ftichten,
Bij wapenklank'en krijgsgefchal.
Maar, Witten! aan uw' roem zal zich een juichtoon wijden,
Die van uw grootheid tuigt aan 't kroost van Iatere eetw,
Hij zonk in 't niet, de nacht der tijden,
Met al zijn wraak- en moordgefchreeuw!
De Reiter! wie 'c beta , uw grootheid aan te randen,
Op 't roemrijk fpoor der eer, dat u de glorie koos,
Ilij fla zijn' duistren blik op Franfche en Britfche ftranden,
Gevoel' zijn niet, verflomme en blooz'!
ja, hij verflomme en blooz', die 't lijkgefleent' kan naadren
Van hem, die 't vaderland en naam en luister gaf,
En daar , als droeg hlj 't ijs der pool , voor bloed , in de aadren ,
Geen' traan plengt op , dat heldengraf!
o Vaadren! eeuwig zal mijn mond uw grootheid noemen,
Uw wijsheid, uw beleid, uw' onverwonnen moed;
Met eerbied blijf ik u verheffen , 'prijzen, roemen:
Want in mijne aadren ftroomt uw bloed.
'k Was nimmer bastaardtelg , die: afdoolt van de paden,
Naar zich de deugd met uwen luister cooit;
En, wie'n lastren moge of fmaden,
'k Onteer mijn dierbre 'vaadren nook!
Ik vloek hem Diet, de telg, die, 'van uw bloed verbasterd ,
Uw Iauwerkroon vertrapt in 't flof:
Uw gloriezon taant niet, o vaadren! waar hij lastert;
Zij praalt niet fchoonef , bij
lof.
De nachtuil , fchuw voor 't licht , moge , uit een' duistren toren ,
Zijn knappen 't nachtgebrOed doen hooren ;
De vogel van Jupijn 'Mgt op met hooger vaart;
Zijn flagwiek voert hem hemelwaart!
W. WARNSINCK, BZ.

De Oehler der volgende nit het hart gevloeide dichtftukjes, beide door toe.
vanige oinflandighctien op den omflag van dit Tildfchrift geplaatst, ,vermeent
aan het verlangen van dozen en gown, maar inzonderheid aan zijne achting
voor hem, tot wren dezelve gerigt zijn,verfchnidigd,zich den fchijn Van eige,
ne ingenomenheid te moeten getroosten, door beide ftukjes, als weinig plaats
bcflaande, thans vereenigd in hetzelve op te nemen.
NA IIET BIJWONEN PER TWEEDE VERTOONING VAN DEN
MONTIGNI VAN II.
KLIJN.

'k Zag Mon tigni, niets meeri'k moest beurtlings juichen, weenen;
Ik was' aan Spanjes hof; ik beefde voor zijn lot ;
En dichtllnk , en tooneel was nit mijn ziel verdwenen;
Ik Iced met Montigni , is bad voor hem tot God !
In

MOO

OP DEN MONTIGNI EN DE RUITEE,

In 't eind , begoochling week ; maar bleef mij 't fier befeffen ,
Dat Nederland een' Held , als Montigni , bezat;
Zich op een' Kunfienaar, een' Dichter mag verheffen,
Gelijk niet iedere eeuw, niet ieder yolk die had.
o Wondre eenflemmigheid, die beider kunst mogt fchoren!
Ge hebt, in. AmItels koor, eene eerkroon hun bereid:
Gij , eedle MONTIGNI! gij werdt door KLIJN herboren,
En sNOEK fchonk andermaal aan u de onfterflijkheid!
DN.. 1822.
NA HET HOOREN VOORDRAGEN VAN HET DICHTSTUK VAN
H. H. KLIJN OP MICHIEL ADRIAANSi. DE RUITEIt.

Geen vleijerij, te laf met loffpraak in de weer,
En ftralts teruggekaatst ,
de echo , keer op keer,
Maar de infpraak van een hart, dat, vrij en onbedWongen ,
Zijne eigen fprake fpreekt , door rein gevoel gedrongen,
Brengt andermaal, o Klijn! daar gij De Ruiter zongt,
En, met diens Eedlen roem, uw' eigen' roem voldongt,
U zijne hulde toe. Hoe hebt ge elks ziel bewogen!
Wij zagen, ja! den Held verrijzen. voor One oogen !
Wij volgden hem op 1 fpoOr, dat hem ter zege riep ,
En, door zijn dappre. dawn, oris Vaderland. harfchiep!
Getuigen waren wij ; hoe hij den Brit deed wijken,
Dien fchrik der vrije zee de vlag voor de . onZe flrijken!
Wij zagen 't fcheepSgewOel ; wij hoorden 't gonzend lood,
Dat ons de zege brags , den vijand fchande en dood !
Wij zagen hem verwinnen
Wij beefden voor zijn hoefd
En traden, meefgernst,i'Zijn ftille woonplaats binnen;
Aanfchouwden daar, verrukt , den grijzenChristenheld ,
Zoo teeder in zijp htiis, als flout op 't waterveld;
Verzelden andermaal hem op de zilte barer' ,
Hoe hij, in God gerust te midden der gevaren ,
Den dood trotfeerde ; en ach !. , . neen , wend u af, mijn oog
Wij voelden 't, toen het lood door 't veege ligchaam vloog !...
uitvaart hadt gefchilderd)
Hoe gloeide (nadat gij
De borst van gramfchap, dat 66n enkel brein, verwilderd ,
Een grootheid lastren durft , eke, zonder blaam of finet ,
Elk' Nederlander nog in vuur en vlammen zed —
Heb dank, o eedle Klijn! ('k ben u diendank verfchuldigd)
Dat gij mijn Vaderland in Ruiter hebt gehuldigd!
Wie Ruiter waardig zingt, hem zulk een' eerkrans vlecht ,
Heeft op de burgerkroon een onbetwistbaar regt.
Febr. 1823.

J. w.

UNTEMA.

MENGELWERK,
PROEVE VAN ONDERZOEK NAAR EEN1 ALGEMEEN GELDENDE OORZAAK WAAROM DE MEESTERSTUKKEN
DER OUDHEID , IN HET GEBIED VAN WETENSCHAP
PEN EN KUNSTEN, IN VOLGENDE TIJDPERKEN
ZELDZAAM ZIJN GEeVENAARD EN SCHIER NIMMER OVERTROFFEN.

M

en behoeft geene partijdige vooringenomenheid omtrent de oude volken , die zich in het gebied der wetenfchappen en kunften eenen onverwelkbaren roem verworven hebben , te koesteren , om , met verrukkihg en eerbied ,
te flaren op dat alles, hetwelk , der verwoestende hand
des tijds ontkomen , en voor de nakomelingfchap bewaard
gebleven , onze hoogfchatting zoo wel als onze bewondering en loffpraak overwaardig is.
Vergelijken vviJ toch al die eetwaardige overblijffelen
der oudheid, in de onderfcheidene vakken vari geleerclheid , fmaak en kunst , bij de voortbrengfelcn van latere
tijden , en bij alles , wat het titans levend menichengeilacht ons aanbiedt , dan vale het ons als van zelve in het
oog , dat de hooge voortreffelijkheid , die de gedenkffuk-.
ken der oudheid eigenaardig kenfchetst , in den loop der
eeuwen , en bij al de pogingen der volgende geflachten ,
fchaars gZvenaard en nog nimmer overtroffen is geworden.
Deze belangrijke opmerking , door de ervaring nooit
gelogenftraft , doet den lof aan wijsgeeren en kunftenaars,
die de vroegfte tijden verheerlijkt hebben, voordeelig
fteken boven den anders welverdienden roem der volgende
geflachten , die , gelijk zij den rijken fchat der ondervinding van zoo vele eeuwen ten erfdeel ontvingen , nog
daarenboven de krachtigfie hulpmiddelen aanwezig zagen ,
in de zich -Reeds vermenigvuldigende nieuwere ontdekkingen in genoegzaam al de vakken , waarin het menfchelijk ken- en gevoelvermogen rusteloos werkzaam is.
Zou men niet , met alien grond , van voren befchouwd ,
0
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hebben mogen verwachten , ,slat de veelvermogende irtvloed van al die hulpmiddelen zich zou geopenbaard hebben in de boogere voortreffelijkheid van alles , wat de
laatfle tijden , in vergelijking gebragt met de nicest geroemde gedenkflukken der oudheid, hebben opgeleverd?
En echter wederfpreekt de ervaring eene zoo fchijnbaar
wettige gevolgtrekking ; en , in ftede dat de krans der
eere de tegenwoordige eeuw, de dus genoemde eeuw der
verlichting , als bij uitfluiting , zou fieren, wordt haar blister geevenaard , zoo al niet overtroffen , door den onverwelkbaren glans van de kroone des roems , die om den
fchedel der eerwaardige oudheid fchittert.
tiVij willen , in deze onze vlugtige belchouwing , geenszins gewagen van de meer bijzondere oorzaken , welke ,
in de vroegcre tijdperken der wereld , onder befchaafde
volken, den voortgng der wetenfchappen en kunften ,
tiitfluitenderwijze , hebben bevorderd; daar een zoodanig
betoog , naar eisch ontwikkeld en geflaafd, eene opzettelijke verhandeling zou behoeven. Ons oogmerk bcpaalde zich enkel tot het opfporen en aanwijzen eener Agemune oorzaak van dien hoogen en eigendommelijken luister van wetenfchap en kunst,. welke de vroegerc tijdperken , als 't ware blj uitfluiting, fchijnt begiftigd te hebben.
Het is geheel vreemd aan onze bedoeling , de oudheid
te willen berooven van den lof, haar door volgende eeuWen , zoo welverdiend , gefchonken : dan even min kunnen wij eene partijdige en eenzijdige verheffing der vroegere eeuwen, ten koste van onzen leeftijd , gedoogen:
geene vooringcnomenheid, maar bet zoeken der waarheid
alleen, zal hierbij ons onderzoek wijzigen en bepalen.
Zoo zeker het is , dat de meesterflukken der vroegeretijden , in het gebicd van het ware en fehoolie , door lateren a rbeid nooit zijn overtroffen; zoo zeker is bet ook ,
dat hiervoor eene algemeen geldende oorzaak moet te winden zijn, ten ware men aan den voortgang van den menfchelijken geest wilde twijfelen; eene twlifeling , door
den aard der zaak zoo wel, als door de ervaring van alle
tijden , krachtig en beflisfend wederfproken.-

wij
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Wij vermeten ons niet , alle zwariglieden , Welke td
dezen in het midden kunnen worden gebragt, geheel en
volkomen te kunnen oplosfen. Wij willen echte:r , in de
bell,aande donkerheid, eenig licht trachten te ontf1eken;
opdat eene blinde vooringenomenheid voor het oude het
zelve niet, ten koste van het nieuwere , poge te verheffen.
De mensch was , te alien tijde , cen denkend en gevoc-,
lend wezen ; en , als zoodanig , bragt hij de flotfom , de
refultaten, van zijn denk- en gevoelvermogen , in het
bied van het ware en fchoone, of, met andere woorden,
in het rijk van wetenRhap en kunst , aan het licht.
heid en fchoonheid waren hierbij de onfeilbare toetsiteenen
zijner onderzoekingen en voorftellingen ; en alles , wat
daarvan afweck , droeg , de tijden door , het kenmerk
van dwelling of verkeerd gewsyzigd gevoel. Alles , wat
ivanfmaak en verkeerd begrip genoernd werd in de negentiende eeuw na CHRIST trs geboorte, was zulks evenzeer
negentien eeuwen vroeger ; want de wetten van het ware
en fchoone zijn onveranderlijk en eeuwig den.
Viel het nu eenmaal aan het menfchelijk geflacht td
beurt , de onveranderlijke wetten en regelmaat van het
ware en fchoone op te merken , te gevoelcn , en derzel.;-,
ver uitfpraken in de gewrochten van verfiand en gevocl
te doen opmerken en etkennen ; dan volgde natuurIljkerwijze en als van zelve , dat die gewrochten het
onmiskenbaar blijk van waarheid en fchoanheid moesten
dragen ; terwijl zij, juist hierdoor , eenen glans en eigen-dommelijken luister moesten verkrijgen , welke door geenen anderen of hoogeren room immer konden worden overtroffen.
Alles toch , wat de oudheid ons aangaande de meester=
ftukken van wetenfchap en kunst aanbiedt , draagt dat on.;
miskenbaar blijk van waarheid en fehoonhcid. De werken
van HOMERCS, van SCOPAS, van PRAX/TELESi
van PLATO en ARISTOTELES zijn niet daarom onovertreffelijk , orndat het tegenwoordig menfchengeflacht
geen nomE u s , geen SCOPAS, geen PRAX1TELES, Been PLATO, geen ARISTOTELES sneer kan
0a
aan-

204

PROEVE.

aanwijzen , maar omdat hetgeen eenniaal tot xaarheid en
fehoonheid betrekking had , de eeuwen door, altijd als zoo•
danig is erkend en gevoeld geworden.
De redelijke natuur van den mensch bleef, gedurende
de verloopene eeuwkringen, evenzeer dezelfde, als de
onveranderlijke wetten , welke immer ten maatflaf van
het ware en fchoone hebben verftrekt en immer daarvoor
verftrekken zullen. Droeg , derhalve , eenmaal eenig gewrocht van menfchelijk verfland of gevoel derzelver onbedriegelijk zegel en kenmerk , dan fprak het van zelve,
dat eene hoogere verhefling enkel tot het gebied der idealen behoorde gebragt te worden. Want, gelijk wij aaninerkten, de wetten'van waarheid en fchoonheid zijn eeu.
wig en onveranderlijk den.
Kent men , diensvolgens , aan de wizen en kunflenaari
der oudheid eenigen voorrang toe boven de wifzen en
kungenaars onzer dagen, wij moeten ons dan wel wachten , aan de eerften dien voorrang toe te kennen , ter oon.
zake cener meerdere, hoogere en eigendommelijke voortreffelijkheid boven de laatstgenoernden. De ontwikkeling
van de vermogens en krachten , den menfchelijken geest
bijzonder eigen , moest zich, bij toenemende verlichting
en befchaving-, uithreiden , zonder evenwel de grenzen
te kunnen overfchrijden; in het gebied van het ware en
fchoone , onveranderlijk , daargefield.
De geestvermogens en het gevoel van eenig' flerveling,
derhalve , in eenig vak van wetenfchap en bins t , eenmaal
getoond hebbende , wat de redelijke mensch , in betrekking van zijnen aanleg, vermogens en krachten , als mensch
vermogt , was het niet mogelijk , voor volgende geflachten , eenen hoogeren graad van volkomenheid te bereiken , ten ware men de eeuwige orde der dingen wilde
omkeeren.
Deze opmerkingen flrekken geenszins om den eens
gevestigden roem der aloudheid te verkleinen : zij ftrekken , integendeel , alle wijzen en kungenaars ter lofipraak ,
als welker geest en gevoel de eeuwige en onveranderlijke
wetten van het ware en /chaotic wisten te kennen te beoc-

PROEVE.

205

oefenen , en toe te pasfen op die meesterftukken van
menfchelijke wilsheid en kunst , als ons door de oude
volken , met name de, Grieken , zijn nagelaten.
Aan de andere zijde handhaaft deze befchouwing het
tegenwoordig levend geflacht bij al deszelfs regten. Het
zamenftel der meetkunde van EUCLIDESis niet daarom
zoo voortreffelijk , dewijI het het zegel der oudheid draagt ,
maar omdat de geest van EUCLIDES waarheden ontleedde en rastftelde , die door geen' iterveling , met grond
van tegenbewijs , kunnen wedrfproken worden ; — de
meesterftukken van PHIDIASZijIl niet daarom zoo hoog
geroemd , omdat zij zoo vele eeuwen zagen verdwijnen ,
maar omdat de vormen van het fchoone hem evenzeer ten
maatftaf verftrekten als den tegenwoordig levenden beroemden beitelkunftenaar.
Men verheft H O mER us; men noemt hem onnavolgelijk , en te regt. Maar waarom ? Is het omdat TA sSO, MILTON en KLOPSTOCK wezens waren van
eene andere natuur en begaafdheden dan de zanger van
Ilium? Verkeerde de Griekfche zanger dan , met uitfluiting van al zijne beroemde navolgers , alleen in den
raad der Goden , op den top van den Olimp ? — Dan,
waartoe die vragen? waartoe alle vergelijkingen ? De zangen van 110MERUS dragen het kenmerk van eenvoudigheid en waarheid , die echte fieraden van het echte fchoon;
en daarom , daarom alleen zijn zij nimmer overtroffen.
Wat toch kan den luister der zonne verhoogen ? wat de
rozen der lente aanlokkencler maken ?
De grijze aloudheid Iaat ons , over het gelled , onbekend omtrent alles , wat als voorbereiding gediend hebbe , om zulke uitftekende vernuften en kunftenaars te
vormen, als de gelchiedenis ons kennen doet. Zeker is
het intusfchen , en gegrond op den gewonen gang van
den menfchelijken geest, dat eene trapswijze ontwikkeling
ook hier hebbe plaats gegrepen. Gelijk te alien tijde , zoo
ook hier, ging de nacht de morgenfchemering vdOr , en
deze werd gevonden , eer de voile dag , in het gebied
van het ware en fchoonc , kon aanbreken ; maar, waar het
03
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nu eenmaal voile dag was geworden , daar kon niets diem
luister nicer verhoogen of verheffien.
Men ftelle dus alles , wat ons de wizen en kunflenaars
van vroegere eeuwen aanboden , op hoogen prijs , zonder
evenwel den wijsgar en kunstbeoefenaar onzer tijden , ten
koste van hunnen welverdienden roem , te vernederen.
Eere zij hun , die den nog ongebaanden weg van het ware
en ichoone, het eerst, met vasten tred , bewandelden !
Maar op dien weg voort te gaan, en zich nimmer ter
zijde te laten aftrekken door dwaling en wanfinaak , is
niet minder groot , niet minder lofwaardig. De eer der
menschheid en de adel zijner natuur vorderen deze billijke
hoogfchatting zijner verdienften. Daar waar geene nieu,
we paden te 'vinden zijn , is het geen gebrek aan verdien,
fte , dezelve niet op te fporen. Het gebied van weten[chap en kunst heeft, in dit leven, zijne grenzen; eene
hoogere volmaking zal het erfdeel zijn eerier toekomende
huishouding , waarin zich al de vermogens en krachten
onzer voortreffelijke natuur, ander de leiding eener va„
clerlijke Voorzienigheid , heerlijker zullen ontwikkelen.
W. H. WARNSINGE, BZ.
atft■■■•••••■........4.+••■••••■■ •
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(London medical and phyjical Journal , March 1822. -*
4rchiv fiir medizinifche Erfahrung von Dr. HORN,
Mai,Tuns 1822.)
NTONIO vITERBI word als medepligtig aan eenen
A
moard,dien hij echter tot zijne battle oogenblikken fland,
vastig ontkende , door het geregt, welks leden zijne perfoonlijke vijanden waren , ter dood veroordeeld. Nadat
hij te vergeefs geappelleerd had, vattede hij het voorne=
igen ap , in de gevangenis een einde aan zijn leven te ma,
lien, Om zijn doel te bereikerr, onthield hij zich Brie da.
Zan fang van alle voedfel , en Hoeg toen eene groote !toevcci-

ZELDZAAM VOORBEELD VAN ZELFMOORD.

307

veelheid van hetzelve naar binnen, in de hoop, dat het
hovenmatig gebruik daarvan, na zoo lang vasten , den dood
ten gevolge zoude hebben. De natuur vervulde echtcr
zijnen wensch niet. Daarna,gaf hij zich vrijwillig aan den
hongerdood over , en wankelde niet, in zijn 'voornemen ,
offchoon hij tweemaal gevaarlijk ziek werd, en eerst op
den een - en twintigften dag den geest gaf.
Gedurende de eerfte drie dagen gevoelde VITERBI
de needs toenemende hongerpijn; doch hij verdroeg dezelve met moed, gelijk de eerfte keer. De Minister , dien
men hiervan onderrigtte , gar bevel , hem dagelijks water, brood, wijn en focp voor te zetten. VITERBI
verried Been teeken van zwakte, en fchreef, met de hem
.eigene gemakkelijkheid, in zijn dagbotk. Op den vijfdeti
dag voegde zich bij den hunger een lastige dorst , welke
den zesden zulk eene hoogte bereikte , dat hij zijne lippen van tijd tot tijd bevochtigde, en de keel met water
gorgelde , om de brandende pijn aldaar te verminderen.
Den zesden waren de krachten een weinig afgenomen; intusfchen bled zijne Item helder,, de pols regelmatig, en
eene natuurlijke warmte over 4n gehcele ligchaam verfpreid. Eenige uren flaap in den nacht verkwikten hem.
Tot den tienden flag de dorst , niettegenflaande het
gorgelen, fteeds hooger en hooger; en op dezen dag overmeesterde hem de pijn zoo zeer, dat hij eene kruik met
water aangreep , en daaruit bovenmatig dronk. De zwakte was in de laatfte drie dagen aanmerkelijk toegenomen ;
Item en pols waren zeer zwak , en de ledematen koud.
Den volgenden dag dikteerde hij zijn dagbock , hetwelk
hij tot hiertoe zelf had aangehoudcn, en onderteekende
het gerchrevene. In den nacht van den twaalfden klorn
de zwakte tot den hooglIen trap ; de pols zonk; het gehecle ligchaam werd koud , en de dorsi veroorzaakte ondragelijke pijn.' Op den dertienden grcep de ongelukkige ,
den dood nabij wanende, op nieuw naar de waterkruik,
en dronk tweemalen. I-Iij verheugde zich over zijn naderend einde, legdc zich te bed , en zeide , met eene loort
van zelfvoldoening , tot de folOaten , die hem bewaakten :
„ Ziet
0 4
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Ziet bier, hoe Berk ik mijzelv' beheerscht hcb !" Na
een vierde nut eischte hij wat brandewijn; dan, daar de
oppasfer denzelven niet in voorraad had , gaf hij hem omtrent vier theelepels vol van den aanwezigen wijn , waarop hij langer dan vier uren fluimerde. Bij bet ontwaken
des morgens van den veertienden werd hij woedend over
het toenemen zijner krachten, verweet de oppasfers , flat
zij hem bedrogen hadden, diet zijn hoofd tegen den muur,,
en zoude alzoo een einde aan zijn !even hebben gemaakt,
hadden zij hem daarin niet verhinderd.
Gedurende de beide volgende dagen waritond hij zijne neiging tot drinken , en fpoelde nu en dan den mond
met water. Des nachts gevoelde hij zich uitermatc verzwakt, doch des morgens wederom verfterkt , en fchreef
toen eenige regels.
Den zeventienden dag (des morgens ten vijf ure) waren
zijne krachten bijna geheel verdwenen , de pols naauwelijks
te voelen, de fpraak onverflaanbaar,, en het ligchaam MX;
zoodat men geloofde, dat hij het volgende oogenblik den
laatften adem zoude uitblazen. Om tien ure be yond hij
zich iets beter ; de pols , de item en de warmte verhieven zich weder.
Van den zeventienden tot den twintigflen werd hij
nog onverzettelijker in zijn voornemen om te fterven.
Op den negentienden dag overweldigdc hem het gevoel
van honger en dorst zoodanig, dat hij in het begin eenige tranen florae ; maar zijn onverzettelijke wil trotfeerde
terflond dit offer aan de menfchelijke natuur. Voor een
oogenblik fcheen hij wederom in het bezit zijner voile
krachten te zijn , en zeide , in tegenwoordigheid van
den cipier en zijne wachten : , Uithouden wil ik bet, wat
„ ook de gevolgen er van zijn mogen; de geest zal fler,, ker zijn dan het ligchaam ; de kracht der ziel zal niet
„ wankelen, offchoon ook die van het ligchaam dagelijks
„ meer en meer afneemt." Terflond na deze krachtige
taal overvielen hem eene huivering en fterke koude , voornamelijk langs de lenden en beenen. Gedurende dezen dag
gevoelde hij van tijd tot tijd eene pijnlijke gewaarwording
in het hart en ruifchen in tie ooren. Des namiddags werd
hcm
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hem het hoofd zwaar ; doch zijne geestvermogens bleven

ongefloord, en hij gaf zijne gewaarwordingen , naar gewoonte, door teekens met de hand te kennen.
Den twintigften verklaarde v I TE R B I aan den arts en
den cipier,, dat hij zijne lippen niet wederom wilde bevochtigen , en zeide, terwijl, hij zijn einde voelde naderen :
„Ik ben gereed deze wereld te verlaten." De dood vervulde dan ook eindelijk den wensch eens mans , die deszelfs
komst mogelijk onder alle menfchen het meest verlangd,
en welken hij zoo langen tijd deze , gunst in zijnen rampzaligen toefland , geweigerd had. — De uitreiking van
het dagboek , hetweik VITER'BI tot zijne laatfie oogenblikken had vervolgd, werd aan de naastbeflaanden van
den overledenen geweigerd.
HET LEVEN EN DE WANDELINGEN VAN MEESTER
NAARTEN VROEG.

XIII.
ifanflalten

Gene Foorlezing,.

Her onnoemelijk getal dwaasheden , welke mijn leven
tot dusverre hebben helpen nitmaken , is dezer dagen
door eene nieuwe vermeerderd geworden, die onder hare
zusters uitfleekt, als een roode dag in den almanak. 1k
heb mij laten verleiden, om in het Departement tot Nut,
waarvan ik lid ben , eerie leesbeurt op mij te nemen. Ik
gevoel nu al het gewigt der redenen , welke onze Domine bij de oprigting van dat Departement bijbragt, en
waardoor hij ons voor de befmetting der voorleesziekte
wilde bewaren. Zijn plan was, dat, in elke bijeenkomst ,
nit eenig nuttig bock , en vooral uit de werkjes der Maat-,
fchappij , zoude voorgelezen , en, waar her noodig mogt
zijn , door hem en anderen verklaard worden. Maar de
fchoohneester van een naburig dorp begreep het antlers.
Deze man had zoo veel gelecrdheids opgedaan, dat hij met
al zijne wetenfchap in zijne fchool gcen weg wist, en
zich nu zoo bezwaard zevoelde als iemand; die volbloe05
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dig is. En , even als deze alleen lucht verwacht van
eene aderlating , verwachtte Onze man lucht van elke gelegenheid, dat hij zijne gedachten in woorden en redenen
kon ontlasten , en greep dus dezelve gretig aan. Daar
wij, even als in elke vergadering, met de meerderheid
befluiten, kreeg hij zijn' zin: want het is eene zeldzaamheid, dat de meerderheid zich verklaart voor hetgene het
gezond verfland aanraadt. Intusfchen, de man ging met
een goed voorbeeld voor , en fprak twee wren lang over
de binnenlanden van Afrika. Er kwamen zoo vele vreemde woorden in voor , dat ik er flechts weinig van onthield. De meeste medeleden gingen nog minder beladen
mar huis dan ik , zoo als ik , onder andeten , aan een'
dikken kleiboer merkte, die mij vroeg, of die binnenlanden ook ingedijkte polders waren.
Eindelijk, hoezeer ik bet van mij zocht of te weren,
kwam de beurt ook aan mij. Zoodra ditzeker was, viel
op eens bet gewigt mijner dwaasheid mij, als loocl , op
het hart. Te voren , wanneer ik den redenaar daar zoo
deftig op bet geftoelte zag-ftaan , alle oogen op hem gevestigd, hunkerde ik naar den dag , dat ik ook eens zoo
zalig zijn Zou! Bet kwam mij dan altijd voor , dat ik
gelukkiger zoude zijn in de keuze van een onderwerp ,
dan bij, dien ik • hoorde; of de behandeling beviel mij
niet, en dacht ik bet beter te zullen maken. Doch nu,
onder het naar huis gaan, kwamen mij ten minfle tien
onderwerpen voor den geest , waarover ik fpreken wilde;
en het kwam mij dan altijd voor , alsof ik er al vrij wat
over te zeggen had, zoodat ik wel oogenblikkclijk in de
vergadering had willen flaan , ow al het wools , dat ik
in mijn hoofd had, aan den man te brengen. Maar naauwelijks wilde ik mij t'huis met ,ernst aan bet neth.lchrij.
y en mijner gedachten . begeven , of bet was , alsof eene
bron, die kort te voren nog rijkelijk opwelde , op eens
verdroogd. was. Ik mogt al een blaadje papier netjes
vouwen , en daar boven fchrijvcn verhandeling over de
vaarde der gezoldheid, ik kon geen enkel woord vinden
om te beginnen , en zoo ging het 't eene blad voot,
het
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het andere na, zoodat mijne vrouw reeds zuinig begon
te kijken , en op hare vingers te teller , op hoeveel die
verhandeling haar te ftaan zou komen , en hoe vecl lood
koflij zij voor het kostelijk geld zoude kunnen krijgen.
Ik durfde dus naauwelijks mijn papier voor den dag halen ; en , wanneer er al eens , met moeite , eene vruchtbare gedachte. of aardige wending in mg opkwam , word
dit weldra verftikt , zoodra ik de oogen opfloeg , en de
bedenkelgke tronie mijner dierbare wederhelft gewaar werd.
Onder zulke bezwarende omftandi gheden was het bijna
onmogelijk , mijne fchrale en met moeite verzamelde denkbeelden door al de deelen en onderdeelen waaruit zulk
een geleerd ftuk beflaan moet , aancen te fchakelen. Die
overtuigde mij van de onbillijkheid, om van fchrgvers en
redenaars touter meesterflukken te vorderen. floe menig
boek kan niet mislukt 2lin, omdat de arme fehrijver , bij
elke bladzijde, dergelijke liefderijke vermaningen en bedenkingen als een bromtol om zijne ooren hoordc fiforren : „ dat hij'zieh nog dood zou denken; dat hij in tier
dagen geen woord fpreekt; of dat hij fcheef zit , of te
veel voorover gebogen, of al zijne nagels wegbijt !" Hoe
menige preek wordt door een paar fchreeuwende kinderen
bedorven, dewijl zij den flroom van vaders gedachten
ftuitten , juist op het oogenblik , dat hij in een' heerlijken
waterval losbarstte ! • Zoodanige bedenkingen hidden mij
meermalen bezig , terwijl ik van mijn auk zwanger ging,
of liever niet zwanger kon worden. Van achteren befchouwd , geloof ik echter , dat de tegenfpoed , dien ik
ondervond , een geluk voor mijne hoorders, en misichien
ook . voor mgzelven , was. Dit komt mij ten minfle nu
zoo voor, als ik de fchets mijner geprojecteerde verhandeling nalees; en of ik hierin gelijk had, geve ik elk uit
bet volgend flaaltje te oordeelen.
Ik wilde dan fpreken over de waarde der gezondheid, en
had begrepen , dat mijne verhandeling nit eene inleiding en
drie deelen beftaan , en dat ieder deel wederom drie onderdeelen hebben moest. De redcn , waarom ik deze verdeeling verkoos , is mij nooit regt duidelijk geweest ; dit wist ik, dat er
dee-
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deelen.en onderdeelen zijn moesten , en het kan wel wezen, dat ik juist dit getal van deelen verkoos , omdat mijn
vriend , de fchoolmeester,, altijd zulk eene verdeeling voordroeg, en ik daarin iets regelmatigs, vond; zoo zelfs , dat
lang eene preek met twee of met vier deelen mij voorkwam als een man met een been te weinig, of een kalf
met vijf pooten. Hoe dit zij, zie bier de fchets mijner
verhandeling , die , in den eigenlijken zin , nook het licht
zag , maar als een ongeboren vruchtje befchouwd moet,
worden , waarin men flechts de beginfelen van den aanftaanden mensch ziet:
INLEIDING. Over het levee der menfchen v66r den
zondvloed , en der Aartsvaders , van THOMAS PARR
en eenige anderen; waaruit ik opmaak , dat de mei-lichen
alien te jong fterven , hetwelk ik toefchrijf aan hunne gedurige ziekten , waarbij het ligchaam even min beftaan
kan als een land, waarin onophoudelijk een te kort is.
Door de ziekte kwam ik dan op de gezondheid, waarvan
ik de waarde wilde aantoonen, en daartoe fpreken zou,
I°. over de gezondheid, 2°. over de waarde, 30. over de
waarde van de gezondheid.
EERSTE DEEL. Over de gezondheid. In deze afcleeling moest ik, betoogen , dat niemand regt weet , wat
eigenlijk gezondlieid is ; a o. dat de gezondheid van het
geheele ligchaam , hetwelk ik bij den that wilde vergelijken , gelegen is in de gezondheid van al deszelfs deelen;
so. dat die gezondheid voorts daarin beftaat, dat gecn
deel den baas fpeelt over de overige. —In een nader onderzoek van de gezondheid kon ik niet treden , dewijl,
ik reeds drie deelen had.
TWEEDE DEEL. Over de waarde. Hier betoogde ik ,
I°. dat men , om over de waarde der gezondheid te kunnen redeneren , in 't algemeen moet weten , wat waarde
zij; 2°. betoogde ik, dat er tweederlei foort van waarde
is , — eene fchilnwaarde, die alleen uiterlijk is, en cene
ware , innerWe waarde ; 3 0. dat bier alleen de innerlijke
waarde bedoeld werd.
Ik heb wel eons gedacht , of
dit
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dit gel-were deel niet weg kon ; loch dan had mijn fit*
fiechts twee deelen, en dat kon toch ook niet.
DERDE DEEL. Over de waarde van de gezondheid.
1°. De gezondheid bezit innerlijke waarde; vooral daaruit opgemaakt , dat de gezondheid ons bewaart voor ziekten. ao. Waarin beflaat die waarde ? In het genot van
het leven; dat men geen Dokter noodig heeft, geene geneesmiddelen behoeft , noch zich aan een' angfligen reefrebel te binden. 3°. Waarnit kent men die waarde? Uit
al de voorregten, die een gezond mensch heeft boven
een ziek mensch. — Ik moet echter bekennen , dat het
mij moeite gekost heeft om in dit derde deel drie onderdeelen te vinden ; en ik weet niet , hoe de fchoolmcester dit altijd zoo gedaan krijgt.
1k laat nu ieder , wie dit lezen mogt, over , te oordeelen, of de geleerde wereld er aan gewonnen of verloren hebbe ,dat ik deze verhandeling niet heb uitgewerkt,
of, laat ik liever zeggen, niet kon uitwerken. Het aukwas mij te magtig. Ik mogt al De kunst om vrolijk era
vergenoegd te ?even, naar de grondbeginfelen van F i IDERICUS HOFFMANC721-IERMANNUS BOERHAAvi, door Dr. HEYMAN, van voren tot achteren lezen
en herlezen, en telkens geheele halve bladzijden vinden ,
die in mijne kraam te pas kwamen , ik kon ze er niet in
gepast krijgen. Had ik al bier en daar eene en andere
fchoone aanmerking overgefcbreven, ik kon, wat moeite
ik deed, maar geene woorden vinden, om de eene fchoone aanmerking aan de andere te hechten. Domin6 heeft
mij wel Bens verteld , dat ,in oude handfchriften, dikwijls
tot groot verdriet der geleerden, ganfche brokken weg
zijn, door de fchimmel of de muizen opgevreten, hetwelk dan geheele gapingen maakt, welke niemand weer
aan te vullen, en ieder duet wenfchen, de geesten dier
beroemde mannen te kunnen oproepen, om zoo de heerlijke gedachten en fierlijke en krachtige uitdrukkingen
meester te worden, welke wij nu moeten misfen. Zoo.
zal men ook mijn handfchrift , zoo 't tot de nakomelingen komt , vol gapingen vinden, maar our welke aan te
vul-
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vullen men den armen autheur te vergeefs uit zijn graf
zoude roepen.
Met elicen dag ktom nu mijne verlegenheid, zoodat dezelve weidra op mijn gelaat te lezen Bond, en ieder het
opmerkte. Vertrouwde vrienden vroegen mij , of ik ongemak in de beurs bad.. Bij mijne zieken dachten de
omftanders, dat ik den patient gevaarlijk vond; en , daar,
in eene ziekenkamer , elk zich doorgaans naar den Dokter , als near een' vleugelman , rigt , zag ik eene menigte
bedenkelijke gczigten rondom mij heen: de buren finisterden met elkander , waar zij mij een huis zaken in- of
uitgaan ; en de koster,, die tevens aanfpreker en doodgraver is, kwani mij, op zekeren avond, vra gen, of hij wel
een paar dagen van bet dorp zou kunnen gemist worden.
Dit alles maakte mijn hoofd nog erger op hol; zoodat ik,
op een' goeden morgen, den zoon van onzen Sellout,
die ftudent is , moetende fcheren, in plaats van hem in
t zeepen, het hemcl oparoopte, een' laatband aanlegde,
en gereed fiond, hem , voor den baard , eene portie bloed
of te trekkers.
Dit redde mij. De fludent vroeg lagchend, wat ik toch
Wilde aanvangen? cn naderhand weer ernaig, hoe ik
thans zoo wonderlijk was? Na eenig fammelen , verhaalde ik hem mijne gefchiedenis; en, die gehoord hebbende, zeide 111: Als gij wilt , weet ik goed middel u te
helpen." Pit Nvekte mijne aandacht op ; en , om kort te
gaan, hij floeg voor , eene verhandeling van hem ,
welke hij onlangs zamengefteld en in' een befloten gezel.
fehap voorgelezen had, over te fchrijven, en op mijne
leesbeurt voor te dragen. In 't eerst ftiet het mij tegen
de borst, met eens anders vederen te pronken; doch de.
ze zwarigheid vond hij gering; en, daar ik hij hem meer
ondervinding in dergelijke zaken Nide , wist hij mij ligt
te overreden. FIij beduidde mij, dat , door het over te
fchrijven, het als 't ware mijn work werd, vooral zoo ik
bier en daar een wootd veranderde. of omzette.- Het kwam
mij ook your, dat het beter ware , dat ik mijne toehoordersiets goeds voOrlas , al was bet dan niet van mij, dan dat
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ik met mijne eigene prullen hen verveelde en hun den.
kostelijken tijd °natal.
Hoe dit ook zij , ik liet mij, als gezegd is , overhalen , en kreeg nu eene voorlezing , Welke ik, zonder verder onderzoek , terflond ging overfchrijven. Dit doende ,
veranderde ik zoo vele woorden als ik flechts eenigzins
kon , liet ook wel geheele halve regels uit , en voegde er
bier en daar cen cnkel woord bij; zoodat ik, tocn het of
was , mij naauwelijks kon overreden , dat ik niet zelf de
opiteller van het auk was; ja , toen ik het nog cen paar
malen had overgelezen , gevoelde ik mij daarvan genoegzaam overtnigd , en zag nu den dag , daar ik zoo zecr
voor gevreesd had , met gerustheid , ja zelfs met verlan<Yen
te bn-emoet.
b
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II.
Door vragen , hooren , fulfen , fchriiven , lezen
Zoekt men te kennel' en gekend te wezen.
Helaas ! wat is 't , als 't leven zoo vast heenfehiet,
Schoon ook op ons elkeen ziet ?

KAMPHUIZE N.
„ Ei , wat mag dat daar wel voor een bclangrijk gefprek
zijn? Zulk eene mcnigte heeren digt op elkander gedrongen , nu luisterende , en dan war hunne goed- of aficeu
ring zigtbaar te kennen gevende !" Dus vroeg ik onlangs,
op mijne Societeit zittende , (er was joist den vorigen
dag eene zinking op iniin beste our gevalIen , en ik dacht,
dat anderen het praten ligt wel zouden kunnen hooren)
aan Brie, vier nog jonge lieden, die digt bij mij ftonden.
„ Ik weet het niet ," zeide een; „ denkelijk wel over de
Grieken." „ Of over Spanje ," hernam cen ander. „ Mij
dunkt ," zeide een cierde , „ dat ik daar z66 den naam
van Bi!derdijk hoorde noemen." „ Neen ," verzekerde
de laatfle ; „ maar zij fpreken over de nieuwebelastingen,
deu-
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deuren- en venflergelden enz." Ha , ha ! dacht ik , dat
is daar in ddnen bcrigt, niet alleen van hetgcen er verbandeld wordt , maar ook van hetgeen , naar alle waar-1
fchijnlijkheid, wel zOu kunnen verhandeld worden; niet
alleen van hetgeen daar nu juist uit de volheid des harte
voortifroomt, maar ook wat er zoo doorgaans al in hetzelve fchuilt. —Maar,, mijn beste vriend , zoo redeneerde
ik al verder met mijzelven voort, terwijl ik ondertusfchen
druk in mijne courant leek , hoe zult gij het dan maken,
om mede bier of daar ecn oor of een oog open en een
plaatsje ruim to vinden , waar gij MVO waren flijt ? Nieuwspapieren , Recenfilln, Weegichalen , en wat al meer,,
hebben zich van die genoemde onderwerpen zoo geheel
ineester gemaakt , ja er ten deele al zoo lang en zoo veel
van gefproken , dat het mij maar verwondert , dat Sultan
Mahmoud, Boning Ferdinand, de oude Teisterbander
en .... de Minister van Finantien niet reeds , naar het
Leven geteckend , in nette gravures , bij alle prentenkoopers ten Loon hangen. Bovendien zijn bet zoo verbazend
booge en moeijelijke onderwerpen; tot welke inzonderheid
de drie eerften aanleicling geven, (zoo als , bij vOorbeeld,
bet mogelijke en gepaste van vrijhcid in den mensch en
in den ftaat) dat een gewoon burger , al betaalt bij ook
voor binnen- zoo wel als buitendeuren en venftcrs , toch
tot deze geheimen bijna naderen , noch er naar kijken
durft. — vriend, (ik fpreek nog altijd tot mijzelven)
dat beeld is wel juist : wij hebben onlangs , bet is waar,
eene Reis uit het hart in het hart gehad; maar wel mag
men bet zijne als eene binnenplaats of eene lantaren befchouwen vanwaar wij zoo wel als van buiten, door de
oogen des verftands en der ervarenis , het noodige licht
moetcn ontvangen; en men moge, bij zulk ecne vergelijkende befchouwing , als die rein zeker zal bedoelen , al vrij
klaar ontdekken, hoe laat het is, of waarop de algemeene wijzer van ons menfchelijk willen en flreven ftaat gerigt , van de eigenlijke zamenftelling — of het eene in.,
wenclige veer of cen nitwendig gewigt is , waardoor alles
worth, en wat wet het verkieslijkfte zoo
wel
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wel alb het natuurlijkfle of waarfchijnlijkftc zij — daarover kan men, ten deele althans, ligt praten tot den jongften dag, en bet veiligfle is misfchien, beiden partijen
gclijk te geven.
Terwijl ik zoo al bij mijzelven zat te denken , ontfiond
er een vrij hevig gerucht , dat mij, in weerwil van mijne zinkingen , censklaps als ontwaken en de oogen met
nieuwsgierigheid deed opflaan. De voormelde klub van
zamenfprekers week ijlings nit elkander , en een der hoofdkampvechters nit den kring te voorfchijn komende , gloeide blijkbaar van verontwaardiging en toorn, terwijl hem
zelfs eenige onhebbelijke fcheldwoorden ontvielen , die
zijne vrienden moeite genoeg hadden te fmoren ; fchoon
de man tevcns verzekerde, dat hij geheel bedaard was ,
en dat zijn tegenfpreker hem zelfs geen antwoord waardig fcheen. 1k dacht: hoe kan men men zich nu over
een deur of een venfler twee, drie zoo boos makers?
te nicer, daar ons begrip van de zaak er toch wel niets
toe of of zal doen , en wij , na verloop van korten tijcl,
van zelve•wel zulien te wezen komen , hoe de boeken
zitten. Elk wachte zich maar voor fchade, en zorge , dat
hij , door op zijn ftuk te flevig door te draven, niet bij
Plot boete heeft te betalen. 1k moet dit wat luide hebben gedacht; want, zoo als die laatfte woorden er nit
waren, kwam firaks :genoemde vertoornde man , die digt
bij mij in een' hock was gaan zitten, ijlings op mij toe,
roepende: „"Joist , mijnheer , joist ! dat is het, waar
men niet aan denkt — men volgt flechts zijn hoofd
redeneert lang en breed, hoe bet kan en most wezen,
en verzuimt intusfciien het woord van den wetgever in
te zien, om zich daarnaar te rigten. Dat is, in korte
woorden, de geheele neologie, liberalism us, vrijheidsleer, of hoe men die herfenfpoken van onzen tijd 'nag
noemen. Er. is gcene vrijheid — zij kan er niet zijn;
vrijheid is losbandigheid. Zoo min als er meer dan an
middelpunt in een' cirkel kan zijn , even zoo min is meer
dan an wil in een' welgeregclden flaat, of ook iu bet
licelal , denkbaar. Vrij te willcn zijn, is oproer. En
111DNGELIN. 1823. NO. 5.
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God of zijnen Boning de wet te — nocm het Conflitutie, of rede, of hoe gij wilt, dat is razernij en
lastering."
Zoo ging de ijverige man al voort , zich meer en meer
bpblazende tot eene woede , die misfchien eindelijk tot da.,den van geweld zou zijn overgegaan , indien zijne partij
niet heengegaan en elk even druk in de weer gewecst ware, om hem , door het toevoegen der groftle vleijerijen ,
mar tc zetten. Wat mij betrof, ik meende tot hetzelfde
erode eenen anderen weg te moeten inflaan. „ Mijnheerzeide ik — hoe kunt gij u toch zoo vertoornen tegen dien
man? — hij is immers niet vrij in hetgeen hij doer.
Driften , wanbegrippen , omflandigheden ,,in 4dn woord
zijn rampzalig lot en deel, voeren hem tot deze buitenfporigheid. Voor hetgeen men niet zelf doet , is men
toch ook niet verantwoordelijk. En wat roeping hebben
wij in het geheel, om, over onze verpligting, over goed
of kwaad in bet algemeen hetzij dan met betrekking tot
ons aardfehe of ons hemelfche vaderland , te redetwisten ?
Wat de Sultan gebiedt , dat is de wet, en het gocdc is
alleen dkirom goed, omdat de Hoogfte wergever bet gewild heeft. 1k zou mij aan de 'flaatkunde der Dude Vcnetianen houden — waarmede de Inkwifitie in het wide, goede Spanje de meeste overeenkomst had — over
de zaken van het bewind geheel niet te fpreken of te
denkcn."
Op doze taal grijnsde ooze man zoo wonderlijk , dat ik
waarlijk niet xvist of het voor een goedkeurend lagehen ,
dan voor het blazen van den tijg' er was te houden, die
zich zoo dadelijk op zijne prooi zal wcrpen. , Misfchien ,
echter , was het geen van beide , maar zocht zijn oog ,
ender deze weifeling tusfchen vrede en oorlog, (geen
ongelijkend beeld van het tegenwoorclig Europa) uit to
vorfehen , of ik het meende of nict. ban, daar ik deuren en verifiers zoo digs mogelijk gefloten hicld, bleef
het hierbij, en onze man dreef of als eene zwarc onwaxsbui , die nog flechts voor ecn klein deel hecft nitgewc)ed.
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Deze laattle gedachte aan donder en blikfem, mij zoo
eigenaardig ingevallen, hielp mij vervolgens aan het peinzen , of in dezen welligt ook op hetzelfde heilzame gevo/g te hopen ware , welk die grootfche verfchijnfels in
(le natuur , voortgebragt door koesterende hitte en veelzins vruchtbare dampen, volgens Gene zekere ervaring ,
hebben. Immers, zij zuiveren de lucht , fchokken het
aardrijk op Gene welda.dige wijze , verkoelen den al te
heeten dampkring , en brengen vruchtbaren 'regen aan.
De Hemel weet het ! Hij, die de kruistogten , de Franfche revolutie en zoo vele andere verwoestingen befchikte , of ten minfte. ongehinderd liet uitwoeden , en er zeker veel goeds uit deed voortkomen, fchiep ook die groote geesten , welke , zigtbaar of onzigtbaar , over deze
aarde zwevende , dezelve met natuurlijk of zedelijk kwaad
fchijnen te bezaaijen; en zeker zal ook na-duisternis , ftorm , hagelllag en verfchrikking, ten laatfle te fchooner,, verkwikkender licht opdagen. Ondertus!Chen verzorge elk, 'zoo. goed hij kan, zijn Jong plantfoen. \Vat
het tierigst en rankst is opgefchoten, zoo wel als het
edelfle en beste , flaat ligt meest aan het geweld van zulk
eene bui, o f ook aan de opvolgende , dikwijls vrij fcherpe
koude , bloot. Tusfchen overgeloof, zoo als de Duitfchers zeggen , tusfchen geestdrijverij of dweeperij en ongeloof of onverfchilligheid, bellaat inderdaad een zeer
gemakkelijke overgang.
Arme menlchen , die wij zijn , hoe tobben wij toch
op deze bedroefde aarde rond! Ik fpreek niet van den geloovigen Hindo , die zich, federt duizenden jaren, op
dezelfde wijze, in den Ganges werpt , of door den wagen
van Jaggernaut laat verpletten niet van die fchoone
rnickieleeuwen, en die enkele , althans v66r korten nog
gezegende oorden , waarin maar een onveranderlijk geloof
het menfchelijk verftand order zijne heerfchappij gevangen.
nam — niet van het doorluchtige Turkfche rijk , waar
de Koran alleen wijsheid en de opvolger van Mahomect
alleen gezag bezit, onmiddellijk van den Hemel onrneen 2 van ons fpreek ik, die , roekeloos van
leend
den
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den boom der kennisfe gegeten hebbendc , uit het paradijs dier zalige rust, voor altijd, verbannen zijn, en in
het zweet onzes aanfchijns een mager brood der gebrekkige wetenfchap eten. Ach ! hoe fukkelen wij om , nu
naar deze , dan naar gene zijde , als van eene oeverlooze
zee! 'Wanneer,,na veel zoekens en floovens, eindelijk een
licht fchijnt opgegaan; wanneer de een voor, de ander
na tot dat licht nadert , en zich in deszelfs glans verheugt; wanneer rust en eensgezindheid het gevolg dezer
veldwinnende overtuiging wordt, en men waant reeds
de zoetfte vruchten daarvin te genieten , die zich al meer
en meer moeten ontwikkelen — helaas ! dan verfchijnt er
een_Enakskind, met een' vreesfelijken domper gewapend,
•of een andere Lucifer en duizendkunflenaar,, ontfleekt
eene eigene gloeijende toorts , om de menigte te verbijsteren , en , met behulp van zijn veelkleurig damplicht ,
allerlei onheilen aan te wijzen, die door de algemeene
verlichting zouden zijn ontflaan; en al wat naar nicuwigheden haakt, wat wijzer wil fchijnen dan andercn , wat
van het vorige niets goed en grondig kende , loopt den
helder omfchenen_ lantarendrager al juichende en joelende
na. Nu is het wear eb; zoo even was het vloed. En
de menigte is als de boer bij het geregtshof, die altijd
den laatften fpreker gelijk gaf.
Doch , goede menigte! talrijk en magtig yolk , dat alle
landen , rangen en kringen vervult! ontrust u niet te
zeer over deze onbeflendigheid uwer voorgangers of voorzweinmers , die zelve dikwijls niet weten , wat zij doen ,
en , terwijl ze alle vinnen bewegen , zoo goed als gij
door den blooten ftroom worden medegevoerd. Datgene ,
waarover zij twisten , raakt u , voor een grout gedeelte ,
niets; niemand verandert er zijn gedrag ecn flroobreed
om, of hij er dus of zoo over denkt — ook is er veel
bij, waarvan zij , de een zoo min als de( ander, bet regte , of ielfs iets , weten — en eindelijk zijn zij het
inderdaad eens ; maar zij weten het niet, of zij
willen het niet ; zij twisten over woorden en bepalingen,
die de een ligt zoo min als de ander voor de bedoelde
zaak
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zaak pasfen ; deze worden echter vlaggen en veldteekens ,
waarbij men zwecrt, ondcr welke men 'zich fchaart, en
om welke de een aan deze en de ander aan gene zijde
zijn bloed met vreugde doct vloeijen. — Laat hun den
kamp gerustelijk over, lieve, vreedzame burger ! Het is
toch Diet ems uitgemaakt, of wij denzelven voor ernst,
dan wel voor een fpiegelgevecht hebben te houden. En
hoe de krijgslieden van dit heer ook plunderer , rooven
en zelfs verkrachten molten , het zijn uwe voorraadfchuren , uwe velden of vrouwen en dochters niet , op welke
zij het in dezen hebbengemunt. Oude boeken zijn het,
oude fpreuken en waarbeden ; fchoon zij deze laatilen aan
zichzelven en anderen als jeugdige fchoonheden opdringen , wie de maagdelijke kleur nog op het aangezigt bloost.
Daar komt mij de knecht zeggen , dat bet reeds half
vijf ure is. Het is woest en ledig in de geheele kamer,
en ik fpoed mij met verhaaste fchreden van eerie plaats ,
waar ik, even als wij groote ftadbewoners veelal doen ,
te midden van eene menigte menfchcn, met mijzelvcn bijna
alleen oingang had. C'est lla uaa dos prerogatifs des grandes villas, zou ik denken. Doch, alle dingen hebben
twee bandvatfels, zegt can and fpreekwoord ; en dit gevoel ik hierbij . 00k al wear. Helaas ! wat fchilderden wij
daar zoo even , ja in dit geheele auk , anders, dan .een
gefladig trekker en pIukken aan die handvatfels? Wel bekome het , hope ik , den ijveraren , al is het dan ook
maar tot oefening en ontwikkeling van krachten, die bier
of hier namaals ligt nog wel tens te pas komen!
Pernunft kan , wie der Mond , ein Trost der dunkkn Zeiten ,
tins durch die branne Nacht mit haMem Schirmer leiten ;
Sie fuhrt uns bis zu Gott ; why isi ein Ueberflusz,
iiel forfchen nur Verdrusz.
VON HALLE R.

Verthand kan , als de main, een troost in donkre tijden ,
Otis door den zwarten nacht met fehemerlicht gelciden ;
Het voert ons op tot God , en meer behoeft men fiat;
— — — — veel vorfchen baart verdriet.
1' 3
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aauwen. De paauwen hebben daarom.pooten , welke niet
aan hunne vederprachc beantwoorden , omdat zij beflemd
zijn, niet, zoo als men oudtijds beweerde , om door den
modder te loopen, maar om tich nooit anders dan en cakche
of en carricle 'te vertoonen.
Paus. Men hoort weinig van hem, federt voorname
plomaten er op uit zijn, om hunne itaatkundige begrippen in
de artikelen des geloofs te brengen.
Pekelnat. Zeer ondichterlijke benaming der zee, alleen
bij fommige dichters in gebruik.
Pest. De ligcliamelijke pest worth door 1Ioffelijke middelen te keer gegaan; zoo ook de zielspest (het fiberalisme).
Men trekke tegen dezelve met bajonetten op , en zende op
dezelve dr4;onders af, even als voorheen in zeker land op
de Hugenoten!
Phebus. Laat zijn' zetel wel eons door Midas bezetten ,
om zich te vermaken, zoo wel met den kunstregter, als met
hem, die deszelfs beflisfing voor Godfpraak houdt.
Piramide. Wijdluftige aanleg, die op niets nitloopt. Als
elke, despoten-dwaasheid zulk een gedenkteeken achterliec,
dan zou het nergens op aarde, aan punten voor de trigonometric (driehoekstneting) ontbrekee.
Poezij. Proza is de clagelijkfche waterdronk; pazij is de
hoogtijd-wijn. Zonder haar zou men bij het gewone dagwerk influimeren, en nimmer in de gewesten van een hooger
en beter leven op vrije wieken omdrijven.
Palen. Uit den weg geruimd, om elkander vriendbroederlijk en gebuurlijk meer nabij te komen.
Prediken. Veler prediken kan men met het alleen klanken
gevende orgelfpel vergelijken; al wat wel luidt, het hart
roert en de ziel verheft, er. af gedacht.
Pruisfen. Land in barensnood , .om eene liberale Conllitutie voort te brengen, en waar, bijaldien de vroedmeester
ontbreken mogt , de natuur zichzelve redden zal.
R.
Rede. Worth , met hare gezusters Vrijheid en Perlielaing ,
thans wederom in vele procesfen gewilckeld; dock aan hare
EL!.
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tegenpartij zal wel alrijd verflek te beurt vallen, met veroordeeling in de kosten.
Rest. Struikelt vaak , niet omdat her zoo flecht ter been
is , maar omdat men het overal fleenen voor de voeten werpt.
Regtzinnig. De proefaeen der regtzinnigheid behoeft men
niet te Rome of Geneve, te Trente of te Dord te gaan zoc-.
ken: wien het wezenlijk om waarheid te doen is, zal haar
vinden , wanneer hij maar van zijn eigen verftand en hart nitgaat ; ,en war hij alzoo niet vinden kan, daaraan is voor hem
oak niet gelegen.
Ridderfchap. Voorheen een wezen , dat enkel nit handen
en voeten beaond ; thus een ligchaam , aan hetwelk beide
ontbreken.
Rusland. Land , dat zich bekneld gevoelt tusfchen Duitschland en China, tusfchen Armenie en Noordoostelijk Amerika.
Zie Evenwigt.

EEN REIS-AVONTUIJR.
(Vervolg en /lot van bl. 197.)

R

regen ! onbarmhartige, eindelooze re,
egen — regen
gen! Men kan geen' voet buiten deur zetten , en binnenshuis
noch bezigheid noch onderhoud. Na eenig tijdsverloop
hoorde ik, boven mij , iemand gaan. Het was in de kamer
des dikken beers. Gewisfelijk was hij een flerk man, naar
her forfche van zijnen tred; en een oud man, naar het kra•
ken zijner zolen. Ongetwijfeld-," dacht ik, „ is bet de
eene of andere oude, breedfchouderige knaap, die nu, na het
ontbijt , zijne regelmatige ligchaamsbeweging neemt."
Thans doorliep ik al de aankondigingen van postwagens en
herbergen, die boven den fchoorfteen hingen. Het Lady's
Magazine was mij . een waig geWorclen ; en , daar ik alzoo
volftrekt niets te doen wist , ging ik weder naar mijne kamer. Niet Lang was ik daar geweest , toen ik nit een nabu.
rig vertrek een' fchreeuw vernam. Eerie deur opende zich ,
en werd heftig toegeflagen. Een kamermeisje, welks blozend , aardig wezen mij te voren reeds was in het oog gevallen , floof met groote drift den trap af. De dikke beer
had zich vrijheden omtrent haar veroorloofd. — 'Dit floeg
een groot deer van de volgreeks mijner vorige opmerkingen
op Ulm den bodem in. De onbekende kon geen oud beer
zijn ;
P4
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zijn; immers oude heeren zijn niet gewoon , de kamermeisjes zoo indringend te bejegenen. Een jong heer kon hij ook
niet zijn; want jonge heeren verwekken gemcenlijk bij hamermeisjes zulk eene gramfchap niet. Het moest een man
van middelbare jaren en daarbij ontzettend leelijk zijn; anders zou het meisje zijne vrijheden zoo hoog niet hebben
opgenomen. Ik moest bekennen , dat ik mij de zaak niet
wist te verklaren.
Met een paar minuten hoorde ik de flem der waardin. Ik
zag haar, met gloeijend aangezigt, vliegende muts en vlugge
tong-, al kijvende den trap opftuiven. „ Zij zou zulk een
fehandaal in haar huffs niet dulden, daar fond zij borg voor
Wanneer heeren veel gelds verteerden, hadden zij daartoe
tbch geen regt. Zij , Wilde geene barer dienstboden in haar
werk zoo laten behandelen; neen, zeker niet!" — Gekijf
batende , inzonderheicl met vrouwen, en bovenal met mooije
vrouwen, !loop ik weder naar mijne kamer, en Bet de deur
aan flaan; doch mijne nieuwsgierigheid was te zeer opgewekt , dan dat ik mij des luisterens konde onthouden. De
waardin trok floutelijk op tegen de vijandelijke citadel, die
zij met form inuatn ; zij foot de deur achter zich toe, en,
gedurende eenige oogenblikken, liet zich hare fern luide en
heftig hooren; vervolgens werd zij allengs filler; daarna
aide een gelach, en nu hoorde ik niets meer. Na eene
poos tijds kwam zij , met cell' zonderlingen glimlach op het
gelaat , uit het vertrek , en bragt hare muts in orde, die
eenigzins verfchoven was. Bij het afkomen vroeg haar man,
wat er toch te doen was. „ Niets ," anrwoordde zij; „ de
meld is eene zottin." — Nu wist ik in 't geheel niet, wat
ik van dezen onbegrijpelijken man moest makes, die in flan
was , een goedhartig kamermeisie in woede , en eene kijfachtige waardin tot bedaren te brengen, ja met een lagehend
wezen van zich te doen gaan! Hij kon dan toch niet zoo
oud , zoo knorrig of zoo' leelijk zijn. Ik was 'dus- verpligt ,
zijn beeld op nieuw te bearbeiden , en hetzelve geheel verfchillend of te maim Titans befchouwde ik hem als een
dier dikke heeren, die men voor de deur der landhcrbergen
ziet omzwerven. Dorflige, lustige broers met veelkleurige
halsdoeken, tot wier clikte het bier het zijne had bijgedragen. Mannen , die de wereld hebben gezien, aan het herbergsleven gewoon zijn, al de fchelmenflreken der kastelcins
kennen, en met de zondige wegen der tapp.2.-rs bekend zijn.
Ver-
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Verkwisters in bet klein, die zich met minder dan een guinje kunnen vrolijk maken, die al de knechts bij hunnen main
noemen, de meiden plagen, met de waardin achter den toonbank gekfcheren, en, na bet eten,onder een roemer wijn, of
een glas wijn en water, het woord voeren en braaf opfnijden.
Onder deze en dergelijke gisfingen verliep de morgen. Zoodra ik mij, omtrent den onbekenden , een fleifel van geloof
gevormd had, wierp terftond het een of ander, dat er met
hem voorviel , hetzelve war in duigen, en bragt mijne denkbeelden op nieuw in verwarring. Dit was het .gevolg eener
koortsachtige gefteldheid in de eenzaambeid. Mijne zenuwen
waren, gelijk ik zeide, zeer zwak; hex aanhoudend nadenken over de aangelegenheden des onzigtbaren mans begon ce
werken , en ik geraakre in de grootfle onrust.
De tijd des middagmalens was eindelijk daar. Ilt hoopte,
dat de dikke heer beneden zou komen eten, en ik hem alzoo
ten laatfle te zien krij.gen; maar peen hij liet zich bet
eten op zijne kamer brengen. Wat kon toch dit eenzame en
beimelijke beteekenen? Een Radicaol kon hij niet zijn; er
lag iets, te zeer aristokratisch , in zijne afzondering van de
menfchen, en zijn alleen blijven dien ganfchen onvriendelij.
ken dag. Ook maakte hij, voor een' ontevredenen flaatsman, te goede Fier. Er werden voor hem niet weinig fchotels opgedragen, en hij hield zich, als een echte vriend van
welleven, aan den wijn. Ook maakte hij aan mijne weifeling
deswege weidra een einde; want zijne eerfte flesch kon
nog niet geleegd zijn , toen ik hem een lied hoordeneuriEin ,
en, luisterende, was het: God fave.the King. Hij was alzoo
ltellig geen Radicaal, maar een getrouw onderdaan; een, die
onder zijne flesch loyaal werd, en Nereid was, bij zijnen
Koning en de ftaatsregeling te flaan, wanneer hij niet weer
in ftaat was bij jets antlers flaande te blijven! Maar, wie
was hij toch ? Mijne gisfingen liepen als in een doolhof
rond. Was hij niet de eene of andere man van aanzien, die
ivcognito reisoe ? „ God weet," zeide ik gansch verbluft,
welligt is, bet zelfs wel een van de Koninklijke famine;
men kan niet weten; dat zijn immers alien dikke heeren r'
. Het regende nog beftendig. De geheimvolle onbekende
bleef in zijne kamer, en, zoo veel ik konde werken, op zijnen floe! ; want ik vernam geene beweging._ Intusfchen werd
de gemeene beard , toen bet later .werd , levendiger. Eenigen , pas aankomencie , kwamen, in hunne jasf,:a gedoken ,
P5
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binnen; anderen die uit geweest waren , kwamen terug.
Eenigen namen een middageten; anderen dronken thee. Ware
ik in eene andere gemoedsftemming geweest, waarfehijolijk
hadde ik in het opnemen en beftuderen der verfchillende klasfen van menfchen onderhoud gevonden. Met name waren er
twee, die de grappenmakers onder deze reizigers fchenen,
en met_ alle op reis gewone grollen bekend waren. Der kasteleinesfe, die zij nu eens LOUIZE, dan weder ETHELINDE, en nog met een dozijn andere franije namen noemden,
wisten zij eene menigte dubbelzinnigheden te zeggen, en
lachten luidkeels over hunne eigene fcherts. 1k was echter
te zeer met den dikken beer bezig; den ganfchen dag had ik
hem met mijne verbeeldingskracht vervolgd, en kon de jagt
volftrekt niet opgeven.
Ook de avond ging allengskens voorbij. De reizigers lazen
de krant tot twee- en.driemaal door. Eenigen verzamelden
zich om hec vuur, en vertelden lange historian van hunne
paarden, hunne avonturen en ongelukken op reis. Zij ver.
Ineldden den lof van onderfcheidene kooplieden en herbergen; terwijI de grappenmakers niet weinig uitflalden van aardige kamermeisjes en gerijfelijke hospita's. Dit alles viel
voor onder het opzetten van hunne flaappfiltfen ; dat beet,
glazen vol fterken brandewijn, of een mengfel van andere
geestige dranken met water en fuiker; waarop de een na den
ander om den fchoenpoetfer en het kamermeisje fchelde, en
in oude , foms zonderlinge, kwalijkpasfende- pantoffels van
afgelegde fchoenen te bedde ging.
Er bleef chap s nog den man over; een kortbeenige, lang.
lijvige, volbloedige vent, met een' zeer dikken gelen kop.
HU vat bij een gins portwijn en water met e'en' lepel te flurpen en te roeren, nadenkende en flurpende tot dat er niets
ineer in het glas overbleef dan de lepel. Van lieverlede fliep
hij vervolgens in , zoo regt en flijf als eene kaars op zijn'
foe blijvende zitten , met het lege glas voor zich. Ook de
lachten fchenen in te fluimeren; de pit werd lang , dik en
breed, en verdonkerde bet weinige licht , dat in het vertrek
was overgebleven. De heerfchende duisternis werd aanftekend. Rondotn ann de wanden hingen de ruige en fpookachtige jasfen der reizigers, die reeds lang in fina l) begraven lagen. Ik vernam gep geluid nfeer, dan alleen het tikken
van het uurwerk, den zwaren ademtogt des flapenden drinkers , en her druppelen des regens van de dakpannen; de
kerk-
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kerkklok luidde middernacht. Op ci..ns begon de dikke beer
boven mij zich to bewegen , en ging langzaam op en neder.
In dit alles lag iets ongemeen akeligs en outzettends voor qn"
zenuwzwakken in mijnen gefpannen toefland. Die hangende,
geestengelijke kleeclerfultken , dat fnorken , die krakende flappen
van bet geheimvolle wezen! Zijne fchreden werden zwakker
en zwakker, en lieten zich ten laatfle in 't gebeel niet meet
vernemen: Ik voelde mij tot den wanhopigen moed ceps
romanhelds opgewonden. „ Hij zij , wie bij zij ," riep ik
in mijzelven , „ ik moet hem zien!" Ik greep eene kaars,
en . vloog naar boven. Daar fond ik voor No. 13. De deur
fond aan. Ik huiverde ik trad binnen. De kamer was
ledig. Een groote leuningfloel , breed van zitting, fond bij
de tafel, waarop een groot , leeg glas en een blad van den
Times. Het vertrek rook fterk naar — kaas.
De geheimzinnige vreemdeling ha& zith zoo even eerst
verwijderd. Vol verdriets begaf , ik mij naar de kamer, die
mij in het voorfle gedeelte van het huis was ingeruiind. Den
gang doorgaande , ontdekte ik een paar groote laarzen, met
morfige , gewaste kappen, voor de deur eens flaapvertreks.
Ongetwijfeld behnorden zij aan den vreemden ; maar een zoo
verfchrikkelijk wezen in zijn hol to volgcn , was to gevaarlijk ; hij kon mij eene pistool of nog lets ergers naar den kop
zenden. Ik ging dus naar bed , en bleef , den haiven nacht
door , in de grootfie onrust wakker liggen ; en, zelfs toen ik
eindelijk influimerde , vervolgde mij de gedachte aan den
dikken heer en zijne groote laarzen.
Vermoeid , ja afgemat , had ik mij des anderen morgens eenigzins verflapen , en werd nu door een buitengewoon loopen
en draven in bet Buis gewekt. Een postwagen hield {HI voor
de deur. Op Bens riep men : „ Mijnheer heeft zijne paraplui vergeten ; loop eens naar No. 13 !" Ben oogenblik daarna hoorde ik een kamermeisje door den gang draven, dat
met eene fcbelle fern in bet loopen riep: , Hier is zij ; bier
is mijnbeers paraplui 1" De geheimvolle vreemdeling fond
alzoo op bet punt van to vertrekken. Dit was het a.nig
oogenblik , dat ik hem nog konde zien. Ik fprong nit het
bed , vloog aan het venfter , rukte het glasgcrdijn weg , en —
zag nog flechrs even bet achterdeel eens mans in hetportier!
D9 panden eens bruinen roks flonden zijwaarts ver vaneen ,en
verleenden mij de vrije kijk op de breede pijpen van een'
groenen broek. Het portier floeg toe —
alles in orde !"
(al!
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(all right!) was het woord — de wagen rolde voort ; en
dir is alles , war ik ooit. of immer van den dikken beer verwmen heb !

0 0 It L 0 G.

Zal het Oorlog, of zal het geen Oorlog zijn?" Deze is
de belangrijke vraag , door de booze Geesten, in het verloren Paradijs van MILTON, behandeld.
De Engelen zijn gevallen. Het komt er op aan , om den
roein en de magt te heroveren, die hun trots hun had doen
verliezen. „ Het geldt," fpreekt sATAN tot zijne Pairs ,
,, de herneming onzer aloude regten en van ons oud erfdeel. Welaan, mljne vrienden , brengt uw gevoelen uit !
Stemt vrijelijk ! Zullen wij door list of door geweld ons does
bereiken ? Zullen wij den Oorlog verklaren , of ons bepaleii
tot geheime isstrigues? Spreekt !" — Oorlog verklaarde
Oorlog !" zegt moLoca; ziedaar mijn advis. Men moet
alles braveren, overwinnen of flerven, zijn hetgene wij voorrnaals waren, of vernietigd worden. Indien wij tier weder
ten Hemel kunnen ftijgen , dat wij er dan voor 'c minst
den Vrede verftoren! War zijn wij ti t ans ? Wat is er geworden
van onze onze wellusten, onze vermaken ? Neen !
Aldus beftaan, is honderdmaal erger dan niet beflaan. Hoe!
verbannen uit den Hemel, ter neder geworpen in de plaats
der fchande, zullen wij nog !anger zuchten, terwiji fommi.
gen uwer ijdele ontwerpen fmeclen ? Neen ! onze legioenen
zijn onder de wapenen; zij verbeiden ons befluit ; dat wij
hunne krijgsdrift , door een lafhartig uitfte!, niet doen verkOelen ! Te wapen ! Dat onze ftrijders het hatelijk licht , dat
den Koning der Hemelen omftraalt , verduisteren ! Oorlog !
!Lagting! wraakl" Hij fpreekt, en zijne wenkbraauw fronst
zich , en 'de verfchrikkelijke gramfchap zijner wanhoop braveert en bedreigt den Eeuwigen. Nevens hem verheft, zich
BELIAL; zijn huichelend gelaat draagt den valfchen afdruk
van majesteit en zachtheid; hij is geheel list, geheel trouweloosheid; zijne redenen zijn zoet , gelijk het manna des he.
rnels ; zijne gedachten zijn boos ; zijne bekwaamheid is alleen op het kwade afgeregt ; hij weet te vleijen, te beder.
y en en te verleiden deze zijn de redenen van zijnen welluidenden en wegfiependen mond: „ o , Mijne Pairs! ook ik
zutt
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zou n tot Oorlog manen , bijaldien de rode van den dapper..
ften order ons mij niet met fchrik vervuld hadde. Gij zelve
hebt gehoord, dat zijn dringendfle motief de wanhoop is. De
wanhoop! Welk een akelig voorreeken werpt dit woorcl
Met op onze onderneming! En wat kunnen wij hopen? Ons
te wreken ? Maar die legioenen van Engelen , maar die ontzettende dondcrflagen, maar dat eeuwig licht eindelijk, dat
wij nimmer kunnen uitblusfchen , en dat ten laatfte ons zal
verflinden ? Ach! dat wij den verfchrikkelijken vijand niet
tergen ! Herinnert u, o edele Pairs! den tijd , dat wij, van
alle kanten vervolgd, uit de hemelfche gewesten verbannen,
in den afgrond geworpen werden , ter prooije aan alle folteringen! De Eeuwige ziet ons; Zijne legioenen lagchen met onze
pogingen. En ook ik, ik lath met die dapperen, die niet
weten eenige verliezen te dragen, en rich aan alles
om eener ijdele woede voldoening te verfchaffen.
Geen Oorlog! Onze minderheid is al te blijkbaar. Wachten
wij! dit is de raad der wijsheid. En hetgene wij niet vet.
-moltendrgwkacht,bepovnwijzulksdr
geduld en list." — Hij. fpreekt. Andere advizen volgen; en,
ten befluite dezer gedenkwaardige beraadflaging, wordt bepaald , dat SATAN zelf het Koningrijk zal gaan befpieden,
dat men wilde veroveren. — Aldus eindigde deze groote zitring , en -- er werd noch tot Oorlog, noch tot Vrede befloten.
[Te Parijs worth , naar wij vernemen, aan eene nieuwe
uitgave van den Milton gearbeid, aan welker opluistering de
bekwaamfte kunftenaars van Parijs, Madrid en Loden hun
talent zullen te koste leggen.]

TORDENSKIOLD EN KONING FREDERIK DE IV VAN DENEMARKEM

Eerie ware Geheurtenis.

K

AREL DE XII Koning van Zweden , beyond zich , in
weerwil zijner perfoonlijke dapperheid en onbetwistbaregeestkracht, door zijne onverwinnelijke begeerte om als eenen
Noordfchen ALEXAN n E ft in de jaarboeken der Gefchiedenis
te prilten, Diet zelden in eenen hoogstgevaarlijken toefland
en viel, als een offer zijner ftijfhoofdigheid, tot een waarfchuwend voorbeeld voor alle eerzuchtige veroveraars.
In den krijg tegen Denemarken had de Deenfche vloot,
older hct bevel van den dapperen Viceiidmiraal TORDEN.
SKIOLD
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S It I oLD fleeds de overwinning over de Zweedfche behaald. Het berigt daarvan was natuurlijk voor Koning FRK.
DERIK DEN IV, van Denemarken, eene zeer aangename
boodfchap.
Op zekeren djd , dat de, Koning , door her berigt eener
zoodanige overwinning, in eene ongemeen goede luim was,
tier hij zich over tafel, in tegenwoordigheid van TORDENKIoL D, de betuiging ontvallen: „ Ik kan niet ontveinzen,
" dat ik gaarne zou weten, hoedanig bij zulke nederlagen de
!lemming der gemoederen in Zweden zij ; en dat flier Ilechts
bij den Soldatenfland, maar bijzonder bij den Geestelijke
„ en den Landman." TORDENSKIOLD hervatre hierop:
Voorzeker Diet de beste; en bet is zaak , dezelve op te
„ fporen." De Koning was evenwel van oordeel , dat de
zaak te moeijelijk ware, en men dezelve alleen als eene invallende gedachte had op te nemen.
De Admiraal zweeg hierop. Toen echter de tafel was afgenomen, nam ook TORDENSKIOLD affcheid van den
Koning, begaf zich in allerijl in eene cbaloep, en zeilde ,
verzeld van een goring aantal. vertrouwde en moedige macrozen , over de Zond naar de Zweedfebe kust.
Men landde niet flechts gelukkig, maar geheel onopgemerkt. TORDENSK1oLn begaf zich met den zijuer vertrouwcifte en dapperfle manfchappen , alien met fabels en pistolen welgewapend , aan land. Aan derzelver boofd zich
plaatfende , floeg hij den weg in naar bet naaste dorp, van
betwelk zij de huizen in het verfcbiet zagen. Toen zij nog
omtrent bonderd fchreden van hetzelve verwijderd waren,.
oncrnoette bun een klein meisje , van omftreeks acht jaren.
Ver''cbriitt door het gezigt dier gewapende mannen , wilde
hetzelve vlugten ; maar TORDENSKI 0 L D belette haar
zulks. En, hoe bevreesd zij ook op het eerfle gezigt mogt
geweest zijn , zoo verdreef de minzaambeid van den Admimai , die haar liefkozend op de blozende wangen tikte , we/clra haren fcbroom. Nadal de eerfle vrees geweken was, beantwoorcide het kind, niers kwaads vermoedende,met trouwhartige onbefchroomdheid, alle vragen , haar door dezen vreemdeling gedaan. In den loop des gefpreks vertelde her, terwijl
bet
(*) De cigenlijke naam van dezen beroernden zeeheld was WESSEL. Hij
was de zoos van eenen Raadsheer van Dronthenn, met name PETER w E Ss , en weed aldaar in r69 r geboren. Den naam van TOR 1) E NS IC lot n (Schild
des Dondors) verkeced hij eerst uaderhand, wegeus zijne h ititekende dapperheid.
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bet de mand , die bet aan den arm droeg, opendekte: „ Ik
kom ginds van dat dorp ," met het hancije derwaarts wijzende, „ waar ik , bij gelegenheid van de bruiloft mijner nicht,
„ Iekkers gehaald heb. : Het ging daar regt prettig toe. Ik
zou ook gaarne nog war gebleven zijn. Mijne nicht en de
„ bruidegom wilden mij ook nog houden; maar mijne moo„ der had mij zoo thong bevolen, toch fchielijk weder thuis
„ to komen. De weg is nog ver ; en als ik ongehoorzaain
• werd, zou bet er Ilecht met mij uitzien." Deze laatfte
betuiging deed het kind verzeld gaan van zulke kennelijke
gebaren, dat het duidelijk bleek, zij Wilde hierdoor eene
kastijding aanwijzen. „ Nu ," antwoordde T ORDENSKIOLD,
„ zoo wil ik u ook niet langer ophouden, en baast u dan
• wat, opdat gij niet te laat moogt komen. Zoo dit even„ wel het geval mogt"zijn, zeg dan tegen uwe moeder, dat
„ eon vreemd man n onderweg heeft opgehouden , en goof
Naar dit ; dan zal zij voorzeker niet boos worden.” Hij
drukte hierbij het meisje een goudftuk in de hand, dat , bier.
over hoogelijk verblijd, uitriep: „ Ik dank u hartelijk!" —
„ Nog ddne vraag, lief kind!" zeide TORDENSKIOLD:
„ In welk huffs wordt de bruilofc gevierd ?" —„ Daarin hunt
„ gij niet mistasten," was bet antwoord: „ Gij behoeft
• flechts op de muzijk of te gaan, en gij zult daar het
„ bruidspaar met al de gasten vinden." Met doze woorden ,
reeds in het weggaan gefproken, ijlde het kind heen, vol
van begeerte, om toch fpoedig de lekkernijen, maar ooh
vooral den onverwacht verkregen' fchat, aan hare moeder te
vertoonen.
TORDENSKIOLD vond dan ook weldra het huis ; want
de muzijk deed zich reeds in de verte hooren, en de lullsdeur was met kranien en bloemen verfierd. Bij zijne nade.
ring zweeg echter op eenmaal her geluid der landelijke (peel.
tuigen, en het' werd plotfelijk geheel 1111. Hij begon reeds
to denken, dat zijne komst ontdekt was ; Coen hij, tot zijne
vreugde, door het venfler ontwaarde , dat bet ftilzwijgen veroorzaakt weal, doordien de Predikant juist op dat tijdflip
zich gereed maakte om de trouwplegtigheid te volbrengen.
Pas was de eerwaardige man met zijne aanfprank begonnen
toes TORDENSKIOLD de deur opende, en, als, een ongeL
noode en onverwachte gast , de plegtige handeling deed op
houden. Alle aanwezigen vcstigden hunne verwonderde oog a
op doze vreemdc vcrfchijning. De Leeraar bleef iD zijne
aan.
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aanfpraak ileken; mnar het gelaat van bruidegom en braid
drukte boven elle anderen verbazing en vrees ult. T o RDENSNIOLD trad tusichen hen beiden, en nam , zonder
den woord te fpreken, den bruidegom bij de eene, den Leeraar bij de andere hand, en trok Ze met zich near buiten. Intusfchen verfchenen ook zijne gewapende matrozen; en nu
was het voor niemand een raadfel meer, war er gaande was ;
maar zij werden overtuigd , dat hun vrolijk feest door een'
inval der Denen zoo fmartelijk werd- geftoord. Onder de gasten beyond zich ook een Zweedsch Officier, die zich op het
dorp met eenige manfchappen , ter bewaking van het ftrand
onthield. Van dozen maakten zicli de matrozen het eerst
meester, en zochten daarop de verfchrikte boeren gerust te
itellen door de verzekering, dat den gevangenen geen leedzou gefchieden.
Onder weenen en handenwringen fmeekte de bruid om de
bevrijding van haren bruidegom en den- Predikant. T
DENSKIDLD bleef echter doof voor hare beden en kingten ; loch verzekerde, te hirer gerustftelling: „ gees onbe„ zorgd; hun zal geen het minfte feed gefehieden; en ik
„ geef er u mijn woord van eer op , dat gij uwen bruide•
„ gom zult terug erlangen.”
Men was genoodzaakt voor het geweld te bukken; en
hoezeer een ,pair jonge waaghalzen de vertooning maakten ,
alsof zij geweld met geweld wiiden keeren, zoo verhinderde
toch de koelere bedachtzaamheid der meer bezadigde boeren,
die voor-bunzelven en bun gezin zoo wel als voor hun have
en goed, bij zulk een' ongelijken ftrijd, beducht waren,allen
noodeloozen tegenftand.
T O K D E N S K I O L D leide bij dit geheele tooneel eene
kalmte van geest can den dag, die aan ieder der aanwezenden eerbied inboezemde, en fprak daarop tot zijne matrozen:
, Dar niemand uwer zich onderfta, zelfs het minfle te ont, vreemden! Doch gij zult aisdan rijkelijk door mij fchade, loos gefteld worden." En hierop wendde hij zich rot een'
oncler hen, en zeide : „ lets moet ik toch als een aanden, ken van dezen dag medenemen. NIEL s! neem de zilve, ren ken , die dear that, met den beker dearneast, en de
klok, die dear hangt, en breng alles in de chaloep." Toen
dit gefchied was , verliet TOKDENSKIOLD, terwijl hij
den bruidegom en den Predikant nog altijd bij de hand hield,
de wooing, waarin zijne onverwachte kornst de gewaarwordin-
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dingen van vreugde en hoop zoo op eenmaal in die van
droefheid en vrees had veranderd.
Door zijne manfchap omgeven, geleidde hij de gevangenen
naar het strand, en deed bun zijn vaartuig nevens hem beklimmen. Al weekIagend volgde de bruid den roover na,
hem met tranen en zuchten bezwerende, zijn wreedaardig
voornemen toch op to geven ; doch alles te vergeefs I Terwijl het vaartuig zich van het strand verwijderde , verdoofde
bet vreugdegejuich der zeelieden de jammerklagten van den
bruidegom en zijner van hem gercheidene bruid. De laatfle
keerde eindelijk, geheel wanhopig, naar de eenzame , verlatene
woning terug; terwiji het vaartuig , door de fnelle riemflagen
der forfche matrozen , alvast weder naar de vaderlandfche
kust fpoedde. Weldra kwam dan ook TORDENSKIOL D
met zijnen bust gelukkig Koppenhagen binnen.
Daar hij gewoon was tegen het vallen.van den avond naar
den. Koning to gaan, wanneer hij zich in deszelfs nabijheid
onthield, zoo had de Koning hem ook heden verwacht. Het
was echter reeds de tijd van het avond&en geworden, eer
de Admiraal zich tot denzelven kon begeven.
• Waar hebt gij u zoo lang opgehouden?" vroeg hem
dus de Koning, bij het binnenkomen.
,, In Zweden."
Ik ben
„ In Zweden ? En wat hebt gij daar gedaan ?"
derwaarts
heengeltevend,
om
uwer
Majesteits
wensch
to
2/
vervullen, en hob een' Zweedfchen Boer, een' Geestelijke
• een' Officier daar van daan gehaald. Gij kunt dus thans
nit hunnen eigen' mond vernemen, Welke de gevoelens zijn,
, die men in Zweden koestert."
De Koning twijfelde nu wel niet aan hetgeen ToRDE
SKIOLD hem verzekerde, maar was nogtans door dit Route
felt zoodanig getroffen, dat hij, als onwillekeurig , uitriep:
„ Het is niet mogetijk !" De Admiraal hernam hierop met
ernst: , Het zou voorzeker eene zeer onbetamelijke fcherts
zijn, jets tegen uwe Majesteit als ftellig to beweren, wat
niet in den volften zin waarheid zou zijn. Het hangt dus
„ enkel van uwer Majesteits bevelen af, -mijne beide gevan, genen u te doen voorftellen."
De Koning beftrafte zijnen Admiraal op eene minzame
wijze daarover,, dat hij zich aan zoo veel gevaars had blootgefteld, enkel om aan een' losfen inval van zijnen gebieder
te voldoen. Hij moest daarop zijne plants naast den Koning
aan de cafel nemen, en alle , ook de kleinfte bijzonderheden
vau
Q
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van an wan-auk verhalen , dat zoo buitengemeen gelukkig
was afgeloopen.
MorgenOchtend wil ik de gevangenen
zien en fpreken ," zeide Koning FREDERIK, ,, opdat
„ zij vooraf een weinig van kunnen fchrik bekomen."
Den volgenden morgen werden zij dan ook door TOR.
I)ENSKIOLD aan den Koning voorgefteld. FREDERIK
fprak bij die gelegenheid met alie drie; en de minzame goedheid, welke hij jegens elk hunner het blijken, maakte hen
weldra openharcig en vrijmoedig.
„ U beklaag ik het meest," zeide de Koning tegen den
Zweedfchen Officier:
gij kondt onmogelijk denken, dat gij
aldaar op uwen post door mijnen Zeevoogd zoo plotfelijk
„ en op zulk eene onaangename wijze zoudt verrast worden,
• 1k vrees echter, dat men in Zweden uwe.achteloosheid
„ niet met zoo veel verfchooning zal aanzien, als waarmede
• ik die beoordeel. Er is echter den middel, om alle kwa, de gevolgen voor te komen. Ga in mijnen dienst over.
„ Ik bied u bier, in mijn leger, eenen gelijken rang aan, als
„ waarop u.w verloopen diensttijd aanfpraak heeft; zoodat gij
„ hierdoor niets .verliest." Met eene edele fierheid wees tie
krijgsman echter deze aanbieding van de hand ; maar, gevoelig voor 's Konings bctoonde'welwillendheid, befloot hij zij
ne weigering met deze woorden: , Uwe Majesteit fchijnt
een gunftig gevoelen omtrent mij te voeden. Hoe meer
„ ik deze ervolle onderfeheiding levendig gevoele, des te
• minder kan ik befiuiten, lets te doen, wat mij in deze
„ goede gedachten zou kunnen doen dalen. 1k verkies dus
„ mijne achteloosheid niet door eene misdaad te vermeerde.
ren. Voor geenen. prijs ter wereld zal ik , wat dan ook
„ mijn lot worden moge , den ped verbreken , din ik den
• Koning en mijn Vaderland gezworen heb." Hoezeer deze
weigering den Koning zeeir onverwacht voorkwam , vervulde
zij hem nogtans met eene des te grootere hoogachting voor
tie edele denkwijs van zijnen gevangene. Hij.fprak vervolgens geen enkel woord meer van zijne aanbieding, maar ontfloeg hem onder tie vereerendtte betuiging omtrent zijne
grootmoedigheid, en verfchafte hem gelegenheid , om on•
verlet weder naar zijn vaderland te kunnen terugkeeren.
De Geestelijke , een eerwaardig grijsaard , betuigde, in de
tegenwoordigheid van TORDENSKIOLD, onverbloemd aan den
Koning: dat de daad , om eenige opene en 'verdediglooze
boerenwoningen te. overvallen , en den vreedzamen dienaar van
het
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bet Evangelic, benevens den weerloozen Landman, gevangen
te nemen, juist geene daad zij, waarop een held, die zijnen
naam door luisterrijke overwinningen had beroemd gemaakr,
kon roem dragen. De Koning glimlachte, en T oRDE NS Riot D zeide, terwiji bij den Prediliant vriendelijk op den
fchouder klopte: Gij hebt gelijk, oude Heer! maar gij
Pf zoudt mij ongetwijfeld minder flreng beoordeelen, zoo gij
,, de ware reden mijner handelwijs kendet. " — " Dit is vol• komen waar," voegde de Koning daarbij; „ en daarom
moet ik u , eerwaarde Hear I verzoeken, het aan T o R" DENSKIOLD te willen vergeven, dat hij u zoo veet
„ angst heeft veroorzaakt. leert immers bovendien, dat
„ men zijne vijanden moec beminnetv, en hen zegenen, die
„ ons haten. En ik kan u op mijn koninklijk woord verze, keren, dat mijn Vlootvoogd u niec haat." TORDEN•
S itioLD bood hierop den Leeraar zijne regterhand; en deze,
dip getroffen, ftond geen oogenblik in beraad, die aan te
=men; zoodac deze ontmoeting in eene wederkeerige ombelzing eindigde. De Koning lief het nu aan den Leeraar
over, te bepatert, wanneer hij weder naar zijne gemeente
Wilde ceruggebrage wOrden. Thans geheel gerustgefteld en
met zijn lot verzoend, verzocht deze'verlof, om nog eenige
dagen te mogen vertoeven, ten einde het merkwaardige van
Koppenhagen te bezien; daar het lot hem dan nu toch op
eene zoo zeldzame wijze in die groote ftad gevoerd had.
De Boer, echter, dien men titans ook aanfprak, trok bij de
vorige betuiging van zijnen zielzorger een. Zeer pijnlijk gezigt, ja was reeds van zins hem aan zijte.rok te trekken,
gelijk de krampachtige zamentrekking zijner hand duidelijk
aanwees, maar werd door de tegenwoordigheid des Konings,
en van den Zeevoogd, die mast hem ftond, daarin verhinderd. De eerfte fprak hem aldus aan: „ Ik zie aan uw ge„ last , dat gij weinig begeerte voedt om Koppenhagen te
„ bezien. Misfchien zoudt gij wel verlangen, u hoe eer, der hoe liever bij uwe bruid teruggebragt te zien?”
• Dat hebt gij juist geraden, Mijnheer de Koning !" antwoordde hij op een' huilenden toon. „ Wees dan gerust,"
viel hem de Koning in het woord: „ zoo gij niec uit eigene
beweging zoo Lang als uw Predikant wilt vertoeven, zal
„ Ach ! zoo gij dat
ik u terflond laten terugbrengen."
„ doen wilder! De Hemel moge bet u duizendwerf vergel,, den!" — „ Maar de bruiloft ," voegde de Koning op een'
vroQ2
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vrolijken trant daarbij , „ moet toch zoo lang uitgefleld bit!.
ven, cot dat de Predikant terugkomt ; want deze moet u
a,
immers trouwen?"
„ Dat is wel waar," zet de Boer;
„ maar ik ben dan toch weer op eigen' grond, bij mijne
bruid, en onder vrienden en bekenden. Het is mij bier
„ alles zoo vreemd, dat , als ik bier nog lang moest blij, yen, ik zeker nog een ongeluk begaan zou." —,Daarvoor
beware u de Hemel !" hernam Koning FREDERIK; *en,
daar ik de fchuld hiervan niet op mij laden wil , kunt_gij
„ oogenblikkelijk weder met een vaartuig vertrekken." Deze
toezegging bragt den Boer geheel buiten zichzelven van blijdfchap , en deed hem zich uitputten in welmeenende dank..
betuigingen. Nadat echter de eerfte bedwelming der vreug.
de, over deze onverwachte gunflige wending van zijn lot,
eenigzins bedaard was, kon hij toch Met nalaten , over het
verlies van zijne zilveren kan, zijnen beker en zijne kiok te
klagen , en over de vergeeffche kosten te jammeren, die hij
bij gelegenheid der geftoorde bruiloft gemaakt had. Want
al dat kostbare eten,,meende blj, zou nu zekerlijk bedorven zijn, en het drinken insgelijks. „ De kan, den beker
en de kiok ," zeide TORDENSKIOLD,
kan ik u,
wel is waar, niet weder teruggeven, want ik wil dezel, ve tot eene eeuwigdurende gedachtenis bewares; maar gij
zult daarvoor eene grootere kan, eenen beteren beker en
• eene veel fraaijere kiok hebben. Zijt gij daarmede tevre.
voor mij, ja !" antwoordde de Boer,
, den ?" —
, zoo ik dan nu maar fpoedig wegkome."
„Dock bet zal
dan ook wel mijn pligt zijn ," hernam Koning FREDE RIK
u voor de vruchteloos gedane onkosten fchadehierop,
, loos te ftellen; waarbij gij, vertrouw 1k, geene fchade
zult lijden." Na aldus van den Koning rijkelijk begiftigd , en voor den geroofden bait door TORDENSKIOLD
met andere goederen van meerdere waarde fcbadeloos gefteld
te zijn, werd de bruidegom, nog dien zelfden dag , naar zijne
hem angftig verbeidende bruid teruggezonden.
Men had hem echter nog niet weder terug verwacht , mar
veeleer op een' langdurigen ftaat van gevangenfchap gerekend; en juist waren de oudften der gemeente vergaderd,
om te overwegen , wat er te doen ware, om hunnen Leeraar
en weggevoerden medeburger weder in vrijheid te ftellen.
Men wilde een paar hunner afzenden , om ICAR.EL DEN XII
van deze gebeurtenis kennis te geven, en zijne poging en
me-
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riedehnlp tot uitlevering van dezeiven in te roepen, toen de
Boer terugkwam, die hen, door het verhaal van zijn wederva-'
ren ,00k omtrent her lot van hunnengetrouwen Leeraar gerustItelde , verzekerende, dat hij uit vrije keuze was achtergebleven, en voorzeker binnen weinige dagen mede terug zou komen.
Zijne aankondiging werd ook volkomen vervuld. De
Predikant werd den volgenden dag aan de tafel des Konings genoodigd, waar hij , op diens voorgang, door de grooten des rijks met uitftekende heuschheid behandeld werd. Nadat hij nu zijne nieuwsgierigheid bevredigd had, en rijkelijk
met gefchenken was begiftigd geworden, bragt men hem met
een vaartuig weder naar de vaderlandfche kust. Hij werd
door het geheele dorp met een vrolijk gejuich ontvangen ; en
men fchreef het aan zijne vroomheid en christelijke overgave
aan den wil van God, waarvan hij bij wederwaardigheden en
tegenfpoeden meermalen treffende bewijzen gegeven had, toe,
dat hij en zijne medegevangenen met zoo veel minzaamheids
behandeld en zoo fpoedig ontflagen waren geworden; welken
lof hij echter befcheiden van de hand wees.
Eenige dagen na de terngkomst van den Predikant werd nu
bet geftoorde bruiloftsfeest hernieuwd, en zonder eenig verder beletfel ten einde gebragt; bij welke gelegenheid de
nieuwe beker van TORDENSKIOLD Vilitig werd geleegd.
la , men vergat , bij de vrolijke stemming, hierdoor veroorzaakt, alle feed, van den vljandelijken held ondervonden, en
drouk wakker op zijne gezondheid; hetwelk een jeugdig fludent uit Upfal , en bloedverwant van den Leeraar , meende,
dat de regte wijze was, om vurige kolen op het hoofd des
vijands te vergaderen.
De Zweedfche Officier maakte intusfchen desgelijks gebruik
van de hem verleende vrijheid , om'weder naar zijn vaderland terug te keeren. Koning F REDERIK lief hem echter
niet vertrekken, zonder hem een gefchenk, als blijk van achting, te hebben gegeven, en ftelde hem tevens een getuigfchrift ter hand , waarin diens edelmoedig aanbod, maar ook
op het loffelijkst zijne eigene ftandvastige weigering vermeld
ftond. Hij had evenwel ter naauwernood den Zweedfchen
grond betreden, of hij werd wegens zijne,onachtzaamheid gevangen genomen, en zijn proces opgemaakt. Men vermeldde
daarbij, wel is waar, alles, wat hij te zijner verontfchuldiginge bijbragt; men liet ook niet na, de aanbieding des Konings van Dencinarken, benevens zijn weigerend antwoord ,
aan
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aan te voeren , en, ter bekrachtiging der wnarheid , de etr.
voile getuigenis van FREDERIK DEN IV am zijne regters
voor te leggen; maar deze laatfte omftandigheid werd, bij de
toenmaals in Zweden heerfchende vijandige gevoelens omtrent
Denemarken ,misfchien een beweeggrond te meer, om met de
uiterfte ftrengheid ten aanzien van den gevangene te werk te gaan.
Hij moest althans zijne onoplettendheid met den dood boeten.
Het berigt dezer oumenfchelijkheid , fancier den dekmantel
eener regtspleging uitgeoefend, verbitterde T o R DENS xi o ED
fteeds de herinnering nan dit zijn even ftout ondernomen
als gelukkig uitgevoerd waagfluk. De zilveren kan , de
better en de klok , die voormaals bij hem in zijne kamer
ten won ftonden, werden van dien tijd of weggenomen, en
kregen hunne plants in de kast van een afgelegen vertrek.
Het gezigt dier voorwerpen herinnerde hem te pijnlijk nail
den man, die, als bet offer van verbitterden volkshaat , onfchuldig gevallen was. En deze wreedheid werkte niet weinig mede , om in de harten der Denen de verbittering tegen
It A R E L DEN XII en de niburige Zweden ten top te vocren. Naderhand werd de dood van dezen onfchuldigen wet
veelvuldig, iii opvolgende gevechten, bloedig aan de Zweden
gewroken; maar, helftas ! meestal aan zulken , die tier flechts
nan dezen dood geheel onfchuldig waren , maar denzelveh-in
hun hart ten fterkfte afgekeurd en betreurd hadden.
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eker Portygeesch F,delman vernain, dat men zijnen Geneesheer., dien hij zeer hoog fchatte, in de gevangenis der Beilige
Inquifitie(!), onder het voorwendfel van een heimelijke shod
te zijn, geworpen had. Hij zond aan een' der Inqui/iteurs
een fchriftelijk verzoek, om toch den Arts vrij te laten , die
een Christen was , even goed als hij zelf. De Geneesheer
werd, niettegenftaande deze voorfpraak, op de pijnbank gebragt, en bekende , door pijn overmand , alles , :vat men begeerde. Hij werd dus ook , op grond dier bekentenisfe , ter
dood verwezen. De Edelman was hierover ten hoogfle ye-bitterd, en bedacht , ter bevrijding van zijnen vriend, de
volgende list. Hij veinsde in eene doodelijke krankheid vervallen te zijn , en liet den Inquifiteur verzoeken, hem allen
troost, welken hij volgens zijn ambt in ftaat mogc zijn te
ver-
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verleenen, in zijne inatfte -oogenblikken re willen toedienen.
De Dominikean verfcheen.' De Edelman, in tegenwoordig=
teid van cenige bedienden , op wier trouw hij zich konde
verlaten, eischte van hem, dat hij belijden zoo een Jood re
zijn, en zoodanige bekentenis des geloofs op te ftellen en re
onderteekenen. Toen de Inquifitettr betuigde, zulk eene bekentenis p ier te kunnen afleggen , gat- de Edelman bevel aan
zijne bedienden, om denzelven een' gloeijenden helm, die
te dien einde aldaar in een grout vuur werd gereed gehouden,
op het hoofd te zetten. Op de bloote, naar eisch flangedrongene, bedreiging toonde de Monnik zich bereid, om de
gevorderde bekentenis of te leggen, fchreef en onderteekende
het begeerde fink , en ftelde het den Edelman ter hand. „ Er"ken nu ," riep hierop deze, van edele verontwaardiging
jende, hem toe, „ welk een monfter van gruwzame onregtvaardigheid uwe ganfche zoogenaamde regcspleging is ! Mijui
ongelukkige Geneesheer heeft, zoo wel als. gij , beleden Jood
re zijn, maar eerst nadat het gevoel der hevigite folteringen
hem deze bekentenis afperfle ; gij kwaamt er daarentegen
reeds toe, door de bloote vertooning tiler pijnigingen Vetfchrikt." — Welk gevolg dit even gewaagde als flout& middel : gehad hebbe voor den *Edelman en den Geneesheer beide, meldt de Gefchiedenis Met.

awrq OVER MANUGL , LID VAN DE RANTER DER GEDUPUTEERDEN
VAN FRANKRUK.

1\lijne bedoeling met dit lets is niet zoo zeer, om Het gedrag , dat men dezer dagen aangaande den zoo veel"geruchts
gemaakt hebbenden Fronfehen Vertegenwoordiger M A N'u (5L
gehouden heeft, te prijzen of re !alien. dit naar eisch
te - kunnen beoordeelen , zoude men eerst de questie moeten
losfen, of en in hoe verre de Kamer het regt heeft, om een van
deszelfs leden , uit hoofde zijner publieke opinie, en de wijie ,
op welke hij die op de tribune aan den dag legt , uit deszelfs
midden te verbannen. Men zoude eerst moeten bepalen, of de
Vertegenwoordigers der Natie , welke door haar'zelve worden
gekozen, (immers , volgens het Charter , belloordcn gekozen re
warden) niet als onfchendbaar moeten worden befchouwd ;
zoo fang ten miufte als zij leden van de Rainer zijn, en
of zij wel door imam! antlers , dan door bonne Conamittentell ,
Q4

2 4°

1ETS

ten , dat is , door de Natie , immers door de KiescoIlegia , van
den post, waarop zij geplaatst zijn , kunnen worden afgeroepen.
De Kamer, of liever eene dolzinnige factie in dezelve ,
heefc zich nu eenmaal dit regt toegekend , en den Heer
u 6 L onwaardig verklaard , daarin langer zitting te nemen.
Desniettegenflaande , toen hij bens in de zaal was teruggekeerd , komt het mij voor, dat hij in het heiligdom der wetten onfchendbaar moest geweest zijn , en geen Nationale Garde, veelmin Gendarmes, het regt hadden , hem aldaar, onder
het uitroepen van: empoignez moi ce Depute! met geweld uit
tet drijven. Dit , echter, gefchied zijnde, is het wel der
moeite waardig, dien itouten Reprefentanc wat nader te leeren kennen , en zijn gehouden gedrag te ontwikkelen.
De Heer m A N tr6 L is geboortig van , in Provence,
(Departement der monden van de Rhone) en vertegenwoordigt bet, door zijne Koningsgezindheid zoo zeer bekende,
Departement der Yendde. Hij is 45 jaren oud. Aanvankelijk
koos hij de Militaire loopbaan tot zijne beflemming, en had
reeds den graad van Ridmeester bereikt , toen hij , nit hoofde
van een onregt , dat hem, zoo hij meende , was aangedaan,
den dienst verliet. Hij wijdde zich vervolgens toe aan de,
regtsgeleerde ftudien , en verwierf, door zijne bekwaamheid
en werkzaamheid, den naam van den eeriten Advocaat van
Provence te zijn.
Ten jare 1815 in de Kamer der Gedeputeerden geroepen.,
behandelde hij met zeer veel bekwaamheids de kiefehe questie van de abdicatie van NAPo LE ON en van de verkiezing
zljns Zoons , den Koning van Rome. Hij was het, die in
1815, toen de vreemde legerbenden in Frankrijk waren getrokken , als 't ware in derzelver tegenwoordigheid , in de
Kamer, deze merkwaardige verklaring deed:
De Kamer
vermeenc van haren pligt en] waardigheid te zijn, te verklaren , dat zij nimmer, als wetcig Opperhoofd van den
„ Staat , iemand zal erkennen , die, den croon beklimmende ,
• weigeren zou , een' vertegenwoordigenden (congitutionelen)
regeringsvorm aan te nemen en te bezweren; en , zoo de
kracht der wapenen ons een Opperhoofd opdringen mogt ,
„ en de beflemming en het lot eener groote Nacie aan de l'e„ langen eener Familie rnoet worden opgeofferd, verkiaren
„ wij , dat de nationale vertegenwoordiging vpor het tegen• woordig en toekomend geflacht protesteerc van geweld,
tot
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tot zoo Lang zij hare billijke regten , die barer nationale
ff onafhankelijkheid, zal hebben terug bekomen."
In 1816 hernam de Heer MANUEL te Parijs zijn beroep
van Advocaat, en was zaakgelastigde van de Maarfchalken,
Hertogen van Dalniatie en Prins van Esling (s our, x en
MASSENA.) Zich tot den Procureur.generaal BELLIART
vervoegd hebbende, om op de liJst der Advocaten te worden geplaatst, nam die Magistraatsperfoon het advis in van de
Advocaten van Aix , die voor Ultra - Koningsgezinden bekend
itondew, doch welke, weigerende partijhaat ten dienfte te
than, een fchitterend regt lieten wedervaren aan de bekwaamheid van MAN u e L. De Raad van Discipline te Parijs durf.
de hem dan ook niet weigeren; doch zijn verzoek Werd onbepaald verfchoven (ajournd.) Intusfchen is hij federt dien
tijd door verfchillende Departementen als Volksvertegenwoordiger verkozen.
De Heer MANUEL is, als fpreker, begaafd met de kunst,
om zich gemakkelijk te kunnen uitdrukken; en zijne welfprekendheid is minder te bewonderen uit hoofde van den
gloed en de bevigheid zijner uitdrukkingen, dan wel uic
hoofde van dens geest van orde en de gaaf, om elke questie
van bet ware ftandpunt te befchouwen. Hij bezit de eigen.
fchap van .declamatie, met een' hoogen grand van redeneerkunst; datgene, wat men bezadigd dichtvuur zou kunnen
noemen. De denkbeelden, welke hij voortbrengt, zijn veeleer de uitvloeifels van zijn gevoel , dan het gevolg van vooraf overwogene aanfpraken. Ziju 1101 is ethiigzins ruw en ver..
waarloosd ; maar denzelven ketunerkt kennis, karakter, en
veel fermiteit en vastheid van geest. Hetgene hem bij zijne
tegenftrevers gehaat maakt , is , dat hij te alien tilde gereed
is, om in het ftrijdperk te creden. , Hij bezit eene uitgeitrekte kennis van het gemeene regt en van de gefchiedenis,
eene verbeeldingsitracht, gefchikt om dadelijk alle zijden
eener questie gelijktijdig te vatten, en daarbij eene bewonderenswaardige koelbloedigheid, welke help te alien tijde in
ftaat [felt om bedaard aan te hoogen en te overleggen.
De Heer MANUEL heeft andere eigenfchappen, welke
hem nimmer door de leden van de regterzijde en hunnen aanhang zullen vergeven worden; hij heeft, zegt men, met on.
eerbiedigheid het Goddelijk regt en de wettigheid (legitimitd) aangerand. Hij heeft het ongelijk gehad, om ieder opgedrongen Gouvernement te laken en als 't ware onwettig te
be.
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berchouwen, en integendeel die Gouvernementen voor te
(haft , welke door den wil en de begeerte des yolks regeren.
De discusfie over de verbannenen, welke ontaard is in een
partijdig gefchil, terwijI zij flechts eene regterlijke questie
behoorde te wezen, heeft hem harde waarheden doen zeggen, die hij met geen' geheimzinnigen fluijer heeft overdekt,
en daardoor de daden des Franfehen Gouvernements openlijk
ten toon gefteld. Bij eene andere gelegenheid heeft hij zich
eenige woorden laten ontvallen, welke hem een' onverzoen:
lijken haat hebben op ,den hals gehaAld; hij- heeft
dat de Natie de BOURBONS met weerzin heeft terngge..
zien, en dat, zoo NAPOLEON minder heerschzuchtig geweest ware en gehoor hadde gegeven aan de voorllagen der
Verbonclene Mogendheden, weinig tijds v6Or zijne eerfte ab.
dicatie, hij zeer zeker nog in Frankrijk,,zou regeren. Dcte
woorden waren zeker onbetamelijk in de ooren van zijne
vijanden, niettegenftaande de Gefchiedenis daarop haar zegel
heeft gedrukt.
Men ziet uit een en ander, dat zijne laatstgehoudene rede.
voering veeleer een voorwendfel dan eene beweegreden was
tot zijne verwijdering nit de Kamer. De uitdrnkkingen , welke
het welberekend gefchreeuw en germ .hebben verwekt, zijn
door deskundigen, ja door leden van de Akademie van Frankrijk, als geheel onfchuldig erkend. Toenheeft men , als 't ware
tit publieke fchaamte, de firekking der redevoering aange.
vallen, vervolgens zijne vroeger geuite gevoelens, en nu
ziet men uit het Journal des Dêbats , dat men hem niet
weer befchuldigt van den Koningsmoord te hebben goedgekeurd, maar dien te hebben verfchoond. Het is intuslchen
bewezen, dat hij ciezd verderfeliJke leer noch goedgekeurd ,
noch verfchoond lieeft; maar dat hij alleen de oorzaken
heeft willen aanwijzen, welke in Engeland en in Frankrijk
den dood Vats KA It:EL DEN I en van LODEWIJK DEN XVI
hebben veroorzaakt.
J. C. D. P.

Antwerpen.
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en verbaalt , dat de Keizer van Maroceo, die van een
Engelsrh Officier het piketfpel wilde leeren, tot zijne partij
zeide : „ Speel harten, of ik filijd u den hals af!"
De
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De Kanfelier D' AGUESSEAU zeide: dat, bijaldien
men hem befchuldigde, de torens van Notre-Dame te hebben geftolen, hij* zich haasten zou, Parijs te vetihten." —
„ Waarom?" antwoordde men hem; , de befehuldiging ware
immers al te befpottelijk." juist daarom zou ik mij verwijderen; want bet leed alsdan geen twijfel , of men wilde
zich van mij ontdoen; en, wanneer men zoo iets belloten
heeft, is er geene befchuldiging, hoe ongerijmd ook , die
geen voorwendfel daartoe kan opleveren."
RECETTE POUR SE BIEN PORTER. — Bvire du LA F ITTE,
fhabiller de CASIMIR, dire fon IVIAN . VEL, yajoaterpoi,
et itre CONSTANT.

HET ONWEDER.
O. Gij

, die lier op 't gaud enAnarmer
Van een paleis vertrouwt,
En waant uws broeders hurjen armor,,,
Van riet en k1et:gebpuwd;1—
Steun niet op ingebeelde worde,
Wat grootheid u bier vleit:
Het merk van al het goed der :aarde
Blijft needs verganklijkheid
Wat ftilte, omhuld van 't achtbaar duister,
Zweeft zwijgend om mij been!
Een donkre wolk bedekt den luister
Der zon, die mij omfcheen.
Ilc zie het fombre landfchap over:
Het meer ligt fpiegelglad;
Geen vinkje tjilpt er in het ioover ;
Geen windje kreukt bet blad ;
Geen gOnzend mugje last zich hooren;.
Het vee zwijgt in 't verfchiet;
Zelfs 't nedrig halmpje in 't goudgeel koren
Wiegt op zijn' ftenge/ niet; —
Arleen de mensch , Haar d i adem hijgend,
Vermoeid en Magtloos, zucht.
Geheel natuur, beangst , ziet zwijgend
De ontftelde en nare Inch%
Daar treedt de zwarte nacht in 't zuien,
Waar ftraks de dag verdween;
Iiij
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tast in. 't rond, en pakt de bnijen
Vervaarlijk om zich heen.
De zwangre hemel zakt naar onder ;
Het Iaatfte daglicht vliedc,
En grommend role de fchorre donder
En rommelt in 't verfchiet....
Wat fchrikbre flormwind rolt daar brullend
Van gindfchen heuveltop !
Een Itofwolk, 't ritslend blad omhullend,
Vljegt in een dwarling op ;
De fel gefcbudde toppen ruifchen
In 'e grijze dennenwoud.
Ik hoor op 't weer de golven bruifen,
Als 't loeijend noorder.zout;
Het lis zinkt .aan den oever neder,,
En beeft op 't bange !hand.
't Woud buigt en zucht ; de trotfche ceder
Ploft krakend near in 't zand ,
En kermt door 't huilend bosch. 't Is duister....
Daar vallen droppIen near
Op 't fiddrend loof. Een doodfcbe luister
Licht , flikkert over 'c meer.
Zie, hoe de 'blikfem viamt en kronkelt
En fchitiert over de hard';`
Hoe grootsch -de naam der Almagt fonkelt
Op 't zwarte wolkgevaare
Hoe ratelt, kraakt en knait de donder
Met flag op flag in 't rond,
En rommelt, grommend , ais van onder
Den donkren, hollen grond!...
Zie, zie die vlam door 'c lommer glimmen,
En kronklend, daar omhoog ,
Een rookwolk boven 't pijnbosch klimmen,
Als een gewelfde boog!
Ach God! de alarmklok kiept in 't ronde;
't Raakt alles op de been;
Men loopt , — och of men redden konde.! —
Verfchrikt, verward, dooreen.
Helaas de felle vlam omkronkelt
Het grafelijke floe;
Daar bruise ze, en bijt in 't rand , en fonkelt,
En viers haar woede bot;
Hu
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Een beer van vonken vliegt door 't loover,
En fchittert in de Incht....
Daar ratelt er de donder over,
En 't bevend landvolk zucht.
Hoe is uw heerlijkheid vervlogen,
Gelijk een fter verfchiet,
o Rijke! die, met fchreijende oogen,
Haar' glans verteren ziet!
Uw roem ligt onder 't puin verfineten.
Haas[ zal , op d' eigen grond,
De landman zelfs de plaats vergeten,
Waar eens uw lusthuis frond.
Maar fin, daar ruischt een malfche regen
In vruohtbre droppen near ;
Gebloeutte en kruid gevoelt dien zegen,
En 't'woud herademt wear.
Hoor, boor dien regen nederplasfen
En Idettren in de beek!
Zie, hoe zich ftruik en bladren wasfchen I
Hoe heerlijk groenc de ftreek I
Een frisfcher wind ruischt door het loover,
En jaagt het zwerk uiteen.
Ginds treks het onwedr, ftatig, over
Het fteil gebergte heen.
Soms gromt , van vette nog, de donder,
Maar rolt al flaauwer voort ,
Tot dat men hem, Reeds doffer, onder
't Gebergte naauwlijks hoort.
H. AS. ZOON-DOVER.
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't Kind treedt naauw de wereld in,
Of men maakt reeds een begin
Met zijn boek to fcbrijven;
leder , van war rang of flan,
Meet, tot dat hij de aard' verlaat,
Daarmed bezig
Ee-
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Eenerlei inidt elks begin;
Is: ,Hij trad de wereld in,
Hulpbehoevend, teeder."
Eenerlei ook elks . belluit ;'
't Zegt „ Hij blies, den adent,
Zonk.in. de aarde neder."
De ovrige inhoud, niettemin,
Heeft zoo veer verfcheidens in,
Dat men, bij die boeken,
Sehoon oneindig in getal,
Geen gelijke vinden zal,.
Waar men ook moog' z.oelten.
Niemand kan vooraf zelfs'radn-,
Wat op 't volgend blad zal ftaan
Noch 'Itilks meester •blijven
Want fortuin, met losfe grit,
Stuurt zijn•pen vaak naar Haar'
En' beheerscht zijn fchrijven.
Ziet (Tien man van hoogen {hart
Waar men 't boek*odk openilaat,
Wijzen al de bladen
Stag g gevleide grootheid aan;
Rangen titels, fchatten Chan
Hier, voor grootfche daden.
Ginds, verfchoven• in een' hoek
Ligt des iiilvren werkmans
Zonder praal gerchreven;
't Meldt flechts,
/haft en zwoegt;
Maar , het woordje vergenoegd
Scant zoo- fchoon •daar nevetr.
't Boek van jonker du bon ton
$preeltt ilechts, van parfums, bonbon,
Modes, politesfes,
SchouwburL, carroufel en bal,
En vermeldt een eindloos tal
Van jolies maltresfes.
't Boek van gindfchen jongeling,
Vlijcig Werkzaain in zijn' kring ,

Doet zijn' ijver lezen,
En verzekert -elk, dat hij
Aan het nut der. maatfchappij
Eens zal dienstbaar wezen.
Zelfmin , trots ,en ijdle wran
Schrijven in de boeken aan
Van een rij coquettes;
Hoe
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tine veel Maven zijn geboeid;
Iloe haar laakbre hoogmoed groeit,
Door hunne amoupePtes.
`t Boekje van de lieve maagd,
Die den blos der onfchu/d draagt,
Zediglijk gefchreven ,
Meldt, hoe fchuldelooze vreugd,
Fijn gevoel en reine .deugd
In haar' boezem leven,
Elk, die ginds het huis bewoont,
Waar de tweedragt immer troont,
Is altijd te onvreden;
In zijn boek is ieder blad
Met de fchetfen vol geklad
bier oneenigheden.
't Boek van dezen echtgenoot
Maalt 'hem zalig, in den fehoot
Van zijn uitverkoren.
Moederliefde, huwlijksmin
Komt , in 't boek der echtvriendin,
Op elk blad te voren.
't Boek des gierignards vermeldt,
Hoe hij immer llaaft, om geld
Bij elkaer te fchrapen,
Angflig- elk genot ontbeert,
En, door zorgen overheerd,
Nooic gerusc kan flapen.
'c Boek des menfchenvriends berigt,
Hoe hij zich eene eerzuil that
Door weldadigheden;
En hij Ilaart op ieder blad,
Dat zoo fchoon een' trek bevat,
bankbaar en tevreden.
Dan, genoeg;reeds: .dit verfchil
Zij zoo veel, zod groot het wit;
Schoon het, op te noemen;
Vook elk' mensch, onmooglijk blijv',
Niemand mag op. een gefchrijf„
Vrij van fouten; roemen.
Wie , zoo hij die magi bezat,
Zou niet gaarne van elk blad
Mei3ig feiltje wisfchen?
Wie niet gaarne uit ieder deel ,
Ter verfratijing van 'r geheel ,
Menig blaadje misfen?
Maar,
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Maar, hetgeen men eenmaal fchrijfc,
Hoe 't ons aok mishage, blijfc
Daar altijd gefchreven.
Vrienden! geeft toch daarop acht:
Schrijfc toch nimmer onbedachc
In het boek van 't !even !
Wel u, zoo ge een enkel blad
Slechts ontfierd hebt door een klad,
Toezaagt op uw fchrijven!
Weinig feilen u bewust,
Denkt gij, vrolljk en gerust:
't Werk zal alzoo blijven."
Hebt ge, als gij dit lezen zult,
Weer een deel van 'c werk gevuld,
Weer een dangevangen;
'k Doe II, daar op de eerfte blaen
Veeltijds enkel wenfchen Haan,
Ook mijn' wensch erlangen:
'k Wenscli dan, dat ge uw pen bewaakt,
Dat zij weinig fouten maakc,
En vooral moogt letten,
Dat .gij
Madden fteeds vermijdt ;
Opdat ge eenmaal waardig zijt,
't Work (liar voort to zecten,
Waar man nimmer fouten fchrijft,
En geen klad meer zigtbaar blijft!
CORNELIS LOOUEN.

OP DE BEELDTENIS VAN 3. F. HELMERS.

Zie bier het beeld des mans, die, op bezielde toonen,
Der vad'ren deugd verhief, hunn' cooed, bun heldenkracbc;
In d'afgrond van het wee, het hart van Bato's zonen
Ontgioeide bij den roem van 't edelst voorgeflacht!
Ilij zong -- en uit ons oog verdween het fchriklijk heden;
Het neergebukte hart werd door qui zang bezield.
Hij zong — wij leefden weer in 't giorierijk verleden,
En zagen vollebir Vatic moor Neerlands le'émv geknield. ••O gij ! zoo HE 1.1a z R s ooit u roerde door zijn tharen,
Beminnaar van .ire deugd , van God en 't vaderland ,
O. blijf vol eerbied fteeds op 't beeld des ed'len ftaren,
En wijd zijne asch een' traan in "x Muiderberger-zand!
Maar gij, die, in den nacht dier wrange en bange tijden,
Der vad'ren roem tot fchand', en van hun deugd ontaard,
Uw vuige, flaaffche Tier der dwing'landij dorst wijden,
Aanfchouw dit beeld , en bloos , dat ge immer dichter waart !
Groningen ,
Aug. 1822.

A. w.'ENGELEN.

MENGELWERK.
L IJ K P L I G T
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JAN HENDRIK VAN SWINDEN,
DEN DERTIENDEN MAART

1823.

H

et was voor timflels burgerij eene behodte, de very
eering van haren VAN,SWANDEN, bij het ter aarde
beftellen van zijn lijk.
Zijne ambtgenooten en leerlingen allereerst, en al wie
hem hoogachtte, en liefhad, en zich aan hem verpligt
gevoelde , ieder wenschte zoodanige vereering.
. 's Mans zedigheid had zich . over die foort van eerbe.
wijs wel eens zoodanig uitgelaten , dat zijne weduwe met
de nageblevene betrekkingen eene Ilatelijke uitvaart moesten befchouwen als ftrijdig met des overledenens begeerte.
Doch , op den herhaalden aandrang van de H. FL Studenten der Doorluchtige School, onderfleund en , vermeerderd door dial van anderen, gaf men van wege bet fterfhuis toegang tot de Oude Kerk, waarin het lijk zou begraven worden.
Om dezen . toegang te regelen, en het gebruik daarvan
te doen Ilrekken tot het bedoelde einde , moesten er eenige voorloopige fchikkingen gemaakt worden. Dingsdag
avond laat werd de toegang verleend ; tegen Donderdag
's morgens ten negen ure was de begrafenis bepaald. Nu
R
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namen de IT. H. Mr. M. C. N HALL CD j. T E I SS E D RE .L ' ANGE'de zorg op zich, gebruikten den kor7
ten tijd, die hun overbleef,, om kennis te geven van het
verkregen verlof aan den Heer voorzittenden Burgemeester,,
en door zijn Ed. Achtb. aan de Kamer van H. H. Burgemeesteren, den Achtbaren Raad, en Curatoren van
het ,Athenaeum ; voorts aan de Regterlijke Magt en verdere hooge Ambtenaren , aan H. H. Profesforen en Studenten van het Athenaeum en van het Lutersch Seminarium , aan al de Protestantfche Kerkeraden , geleerde Maatfchappijeti, Stichtingen van Kunst en Weldadigheid, en
andere flanden en perfonen, aan welke het berigt geoorwerd te behooren ; net zulk gewenscht gevolg,
dat zich verfcheidene Leden van den Achtbaren Raad ,
vele hooge Ambtenaren, Profesforen en Studenten, ook
van de Luterfche , Doopsgezinde en Remonarantiche Seminaria , vele Lecraars van den Godsdienst, Loden van
Kerkeraden, van het Inftituut , de Maatfchappij Felix Me, en andere Stichtingen van Letteren, Kunst en Wel:.
dadigheid, inzonderheid de bier ter ftede wonende Diz
recteuren van de Kweekfchool voor de Zeevaart , tegen
bet plegtig Attu afzanderlijk naar de Oude Kerk begaven ,
aIdaar- 'door don Heer 'Mr. Dr. C. VAN HALL werden
opgewacht , en, nadat het lijk in de kerk was gebragt
zich achter hetzelve fchaarden, zonder anderen rang in
acht te nemen, dan lien , welken elk befchaafd man nooit
verwart. De Hecren Studenten ftonden in bet koor ,
voegden zich in den langen trein , en doze word door
eenige tritgeiezene Kweekelingen van de Kweekfchool voor
de Zeevaart,' welke de waardige Grijsaard ftecds cone
vaderlijke liefde toedroeg, gefloten.
Na den otngang fchaar.de men , in diepe zich
van zelve om de groove', waarbij reeds de bloedverwanten zich geplaatst hadden; en, nadat het lijk in het graf
was nedergelaten en friet de rouwbaar gedekt ,werd door
den Heer
TEISSEDRE L ' ANGE gefproken als
volgt:
C E-
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GE iERDr. STADGENOOTEN!

Vcrgunt mij in (lit plegtig oogenblik de tolk tc zijn
van uw gevoel.
Ilk ilond als Lecraar van den Godsdienst bij y A N
SWINDEN ' S
Laat mij zijne gedachtenis ver.,
eeren bij zijn graf!
Pat graf befjpit ailcen zijn froffelijk overfchot ; zijn
naam beho.ort aan. geheel de beCchaafde wereld.
Oimitwisebbaar flat zijne beeldtenis geprent in ons geheugen, in oils hart leeft tot den laatften ademtogt
het gevoel van eerbieci , dankbaarheid en liefde, .de hulde
ecner ganiche burgerij.
Sla ik mijn pog.op dezen ruimen _en . achtbaren kring ,
door hetzelfde gevoel herwaarts. Odd, wie is er,, aan
•ien VAN , SWINDEN niet was verwant door weten-,
(chap en kunst , door ijver en getrouwheid ; door liefde
tot het vaderland en zucht voor deze ilad , door. deugd
en godsdienst , door vriendfchap door dienstvaardigheid ,
door .weldaden ? Wig mist hem niet overal en altija?..De
Koning in zijnen raad ; bet vaderland in zijne belangen;
de wetenfcbappen in hare toepasfmg ; de openbare ilichtingen van letteren en kunst, van zeevaart en koophan.
del, van ware verlichting ,en weldadigheid , in haren ruimen werkkring; de weduwe in haren druk ; de wees in
zijnen flood; de radelooze in de angftige bekommeringen
van zijn hart ? Wie verwierf grdoteren roem , en was befcheidcn , zedig , minzaam , kiesch en gevoelig, meer
dan VAN SWINDEN? Vie was echtgenoot en vader,,
bloedverwant en vriend, meer dan hij? Wie zuiniger op
zijnen tijd en gull e' r met dienstbetoon , hulpvaardiger
elke betrekking ? Wie decide ruimer,, aangenamer, voilediger , uit den overrijken fchat van kennis en de diepte
Nan een vast en onuitputbaar geheugen , mede , al wat hij
had , ten beste van zijne leerlingen , zijne vrienden, en
elk , die hem aanliep urn verlichting , leiding en raad
Wiens arbeidzaarnheid omvatte meer , Meld krachtigcr
aan en volharcide beter tot den einde toe? Wie hield
Ra
meer
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nicer aan orde en betamelijkheid? \Vie was zoo deftig en
minzaam tevens ; zoo ernftig en opgeruimd; zoo vast in
zijn karakter; zoo flevig in zijne beginfeIen ; zoo wars
van ijdcl eerbejag; zoo belangeloos voor zichzelven ; zoo
getrouw voor het openbaar belang?
Maar,, wat roem en prijs ik VAN SWINDEN bij zijn
graf? Hij leeft, door zijne fchriften, door den veelvuldigen dienst aan het vaderland bewezen , door zijnen
geest , en door zijne talrijke leerlingen , van geflacht tot
geflacht. Zij verfpreiden zijnen roem door geheel het vaderland, door de geleerde wereld, over land en over
zee, waar vaart en handel reiken; in alle deelen van den
aardbol.
Een kerkgewelf verheft zijne Bogen over VAN s w
N 'S graf; hij was eene zuil der Christen - kerk door
geheel zijn leven; hij fchraagt haar nog door zijn voorbeeld ; in naam en daad 'een Christen - wijsgeer , zonder
kleingeestigheid , eenvoudig en opregt , zonder uiterlijke
praal, maar verlicht door dicpe kennis , onwrikbaar in
zijn geloof, ijverig in zijne deugd, ruin en edel in zijne
liefde.
Vandaar dat nuttig leven, vandaar dat kalm en rustig
fterven. Dankbaarheid aan God en vertrouwen op God
waren op zijne lippen; teederheid bezielde' zijnen handdruk 'zijn laatfte blik rustte op zijne eerbiedwaardige
gads ; de laatfle uitdrukking van zijn gevoel was vaderliefde.
Zijne jeugdige grijsheid, edelc zielskracht , tcgenwoordigheid van geest, en Rine rustigheid bij het flerven,
waren de vruchten en het loon van een matig , kuisch,
ivijs en werkzaam leven.
Ziet daar, Stadgenooten van alien rang en that! het
voorbeeld , dat hij ons naiiet. o , Dat het ons beziele ,
Berke, onderfchrage , en ijverig doe zijn in onbezwekene
pligisbetrachting I
VAN SWINDENIS woord zij diep geprent in ons gelieugen : „ Ik werk , alsof ik nog jaren to leven had."
Bij zulk een bellaan was de gedachte aan den dood zoo
heb
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hebbelijk en vruchtbaar, dat zij het beste bewijs oplevert
voor de vaste hoop der onfterfelijkheid.
Ons oog vestige zich dan niet langer op dit graf; het
keere zich naar omhoog ; bij zulk eenen lijkdienst verbindt zich her zigtbare en het onzienlijke aaneen; bet
hooge en heilige verheft zich in ons gemoed boven het
flof en het flijk van dit aardfche leven.
Edele Jongelingen! gij neernt hier het vast befluit , out
braaf en goed , werkzaam en getrouw te leven voor al
wat waar en lofwaardig is; te leven vo or het vaderland,
als burgers van bet Godsrijk.
Achtbare Mannen ! gij vondt bier kracht en moed tot
belangeloozen ijver, tot onbezwekene trouw; als burgers
van den that , als vaders uwer buisgezinnen , als fladgenooten onderling , tot bevordering van den belang, van
anen naam , van Unen roem , dien van Anflerdam , van
Nederland
Beminde Kleinzoon en Naamgenoot van den goeden en
grooten VAN SWINDEN: deze naam zij a heilig, hei•
lig bovenal!
Waardige Aanverwanten ; zoo eerbiedig, zoo !pannelijk teeder , zoo wijs en vroom , zoo 11-andvastig in uwe
liefde! uw loon ligt in uw hart ; ontvangt met welgevallen deze ongezochte hulde aan uwen dierbaren overledenen , , en brengt die over in het ouderlijk huis , aan de
geeerbiedigde weduwe , waardig zulk eenen man, aan de
lievelingen van zijn hart , waardig zulk eenen vader!
brengt ze over, deze flatelijke hulde, als bet offer der
dankbaarheid, der hoogachting, en der liefde 'van de
ganfche bargerij!
Armen en Verlatenen, die bier niet !hat aan dit graf,
omdat gij niet zijt zoo als wij, maar die weent !bile
eenzaamheid om uwen raadsman en helper in den noodi
daar boven is magtiger hulp; gij zijt niet alleen , want
„ de Vader is met u;" geloof, hope en liefde blijven ,
en de liefde blijft tot in eenwigheid.
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H U L DE
AAN DE NAGEDACHTENIS
VAN DEN HOOGDERGEMDEN HEERE

JAN HENDRIK VAN S WIND EN,
Staatsraad in buitengewonen Dienst , Iloogleeraar in de
Natuur- en Stet-real:de aan de Doorlachtig,e
Schole der Stad 441erilant. (*)

V

n N s WINDEN is niet meer! Ik flaar zijn beeldtnis
En bevend zal mijn hand de doffe citer than.
VAN S• WINDEN is Met meer ! Die kreet aan diange/-zoomen
DIME over veld en duin , en klinkt langs onze ftroomen.
VAN SWINDEN is niet meer ! De rouwvlag aan het IJ
Verbreidt van pool, tot pool deez' flag voor zeevaardij.
Zijn loop is afgelegd. Wij zien de zon verclwijnen ,
hie meer dan half eene eeuw voor Nederland mogt fchijnen.
Haar glans beftraalde 't Vriefche 4thene van. omhoog ,
Wanneer haar opgang 't eerst der Seine blonk in 't oog.
Haar middagluister gloorde in 't koor der Anflelaren ,
Dat, gretig om een' fchat van kennis op te garen ,
Zich koesterde in den gloed van haar weldadig Debt,
En blind zag aan den roem , dien zieh v AN swINDEN nicht.
Nu werpt de dood hem nedr , den ftervling , groot van waarde.
Ae ftroom des tijds voert been, vac homer praalt op narde.
Hoe hoog de wiskunst , itijge , en mete 's hemels baan ;
Hoe, veel men land en Vorst dienstvaardig bij moog' , flaan ;
Schoon half een wereldrond der kunften lievling huldig', —
Hij valt , en blijft natuur den laatften tol Met fchuldig.
ja , 't onverbidlijk lot, dat treft op Gods bevel,
Verbiedt vaak 't dankbaar hart een allerjongst vaarwel!
Dat hart , nogtans , beftaat zijn wee '1.1 na te galmen :
Want , wien N tzuwLAND kroont ; ontmoet met zegepalmen;
U9
(*) De Redactcnr, wien de mededeeling van clke bijdrage ter nagedachtenisi', des waardigen mans rot een harrelijk, fchoon treurig genoegen veritrckr,
ontviug, rcrwill bovenflaande , Aanfpraak tee perle ging, doze welko
bij aim aaraelde, onmiddellijk op dezelve re laren volgen.
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U, die en gade en kroost hier treurende achternet ,
Mishaagt ook 't lijkgezang eens oudIten leerlings niet.
VAN SWINDEN! itch ! het beeld , van u ons bijgebleven;
De naam, die eeuwen lang op 's naneefs tong zal zweven;
De fchriften, tuigend' van uw' welverdienden lof,
Zijn voedfel voor mijn' rouw ; 't geeft all' tot klagen
In 't Bind, de tranenvloed, die welt en of komt
Verruimc mij de cage borst , en leert den weemoed fpreken:
Hoe ras vervloog mijn jeugd , die luistrend voor u fond,
En, deelende in uw gunst, elk woord ving nit uw' mond!
Hoe fuel verdween de glans, die heerlijk op kwam lichten,
Toen zich Europa door uw' arbeid zag verpligten,
Toen Frankrijk Neérlands roem erkende in 't eerbewijs,
Aau uw verdienfle en vlijt geheiligd door Parlys!
Maar eeuwig ftraalt de deugd, die kampt met tegenheden.
VAN SWINDEN! ' C vaderhart, door zieleleed beilreden,
Blijft kalm, en manlijk, en gelaten in zljn lot;
Het fijgt in waren cooed , die nederbuigt voor God.
Wie ooit den eernaam droeg van wijsgeer en van Christen,
Geen laster zal in 't graf deez' ticel u becwisten:
Uw vroomheid, en 't gevoel , dat in uw borst mogt Haan ,
Lion klatergoud, en pm!, en ridderband verfmaan,
En, vast
een rots , ook 'c woest geweld trotferen,
Dat eens van 't roer des Chats vermetel u dorst weren.
Uw lust was lager lain; bij 't leerfchool der natutir,
Volijvrig in uw' pligt, te coeven 't doodlijk unr.
Dat uur, fchoon fpade, heeft , l te vroeg voor ons, geflagen t
En 't past den droeven niet, uw' geesc terug to vragen.
Uw voorbeeld leev' bij ons, wier treurend ooge fchreic.
De Schepper riep u op cot hooger zaligheid.
Deez' wereid was te kleen voor uw belpiegelingen:
Gij ileegt naar
maatloos ruim van hooger zonnekringen-;
Daar juicht de vlugge ziel tot 's Allerhoogfen lof,
En voor 'c verheerlijkt oog daagt onuitputbre fa.

Leeuwarden,

JAN BROUWER.

den 20 Maart , 1823.
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XIV.

T

De Voorlezing. (*)

oen de gevreesde dag gekomen was, flapte ik met
een ineengetrokken gelaat, een kloppend hart, en eenc
befchrevene rol papier in mijn' zak , ter huisdeure nit. De.
hartklopping bedaarde door het gaan , en mijn gelaat helderde op , toen ik , buiten het dorp gekomen , den fchoolmeester,, den fruit, met den kerkineester, en, een wei-,
nigverder , JAN , den kleermaker , met een paar bocren ,
ftadwaarts voor mij uit zag gaan. Het i'creclde mij, dat
ik zoo vele menfchen • in beweging zette; hoewel deze
fireeling aaninerkelijk verminderde, als ik om mijnc rot
papier dacht , en hoe ik daaraan kwam. Wat zullen er
de menfchen'van zeggen? Zullen zij mij ten einde toe hooren? Dergelijke ontmoedigende vragen meer bellormden
miji gemoed, en maakten mij zoo klein als een leerling , die
zijn examen moot doen , en zich wel bewnst is , niers to
weten. Maar het lot was geworpen; ik wapende mij dus
met een ftalen woorhoofd; en , ter plaatfe mijner
hemming gekomen, begon ik met luider flemme, fchoon
het hart mij in de keel 1loeg, de volgende

Voorlezing , over de middelen , om het Geweten to flillen.
Het is gecn gering kruis voor de zonen van Eskulaap ;
in hunne dagelijkfche ommegangen , dat alle lijdcrs genezen willen zijn, en dat er zoo weinig kwalen gcnezen
kunnen worden. Hadde men voor elke ziekte flechts tItin
middeltje , dat probatum was , hoe gelukkig zouden
wezen! daar wij ons nu genoodzaakt zien , bij elken zieke 9
(*) Uit hoofde van de lengte en de overeenkomst dezer
Voorlezing met een Spectatoriaal Vertoog , lacen wij dit laatge , verfeheidenheidshalve voor damn' achtcrwege.— Redact.
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ke , dien wij, den voelen , ons dierbaar hoofd te vexmoeijen met bet ontwerpen van een geregeld geneesplan ,
Haar de bijzondere omflandigheden van den lijder ingerigt. Intusfchen wil en moet de man toch geholpen zijn,
en, wat nog meer zegt, de eer der kunst , de naam van
den Doctor moet gered worden. Waarlijk , de Doctoren (*) waren den naam van zeer geleerde Heeren niet
waardig, indien zij geen huismiddeltje in dien algemeenen doctoralen flood hadden weten uit te vinden. Sedert
lang zijn wij dan ook reeds in het bezit van eene raethode (t), welke alle mogelijlie voordeelen vereenigt , en
waardoor de lijder, even als alle zijne medicinale lijftrawan= , even heerlijk geholpen wordt. Zij bellaat in de
juiste aanwending der palliativa , welke de ongeleerde menigte doorgaans verzachtende ,bedarende, pin- en krampflillende middelen noemt. Worth nu een Eskulaap bij
een' lijder ontboden , .die deerlijk hoest en over pijn op
de .borst klaagt , en heeft de diepzinnige doodbanner niet
nitgeflapen , of hoofdpijn , of moet hij t' huis zijne boeken eens nazien, of ziet hij geene bans , de oorzaken en
den aard der kwaal na te vorfchen, dan fchrijft hij den
patient een zacht likkepotje voor ; dat ftreelt de borst,
en helpt onzen Doctor van bet denken af. Wordt de
zieke door pijnen gefolterd , en gekweld door flapelooze
nachten; waartoe de vraag: vanwaar die pijnen ? — con
pilletje opium, en de zicke flaapt kostelijk.
Gaarne zult gij gelooven , dat, zonder deze heerlijke
palliativa , alleen BOE R H A A V E s in Nat zouden zijn ,
het Doctorfchap nit te oefenen, Hot is flechts jammer,
dat zij, over het algerneen , den Doctor nicer helpen , dau
den
(*) Eigenlijk ftaat er wij; doch, daar ik geen Doctor
ben, heb ik deze verandering noodzakelijk gekeurd; e'en bewijs, dat ik met oordeel affchreef.
(j-) Lang wist ik niet, of ik dit vreemde woord zoude
overnemen ; ik vreesde, mij te verraden ; dan , de chirurgikale zilcht , om latzjnfcize woorden to gebruiken, behield de
overhand,
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den patient. Dat kleine ongernak is intusCchen nict td
verhelpen. Eene diepzittende kwaal eerst regt te leeren
kennen , en vervolgens met wortel en tak nit te roeijen ,
eischt te veel kennis , doorzigt , beleid en geduld , dan
dat iemand de vereeniging van zoo vele hoedanigheden ,
met eenig regt , in zijnen Geneesheer vorderen kan.
Te minder is dit van hem te vorderen , omdat het geheel niet in den aard des menfchen ligt ,om ergens mocite en zorg aan te befteden , wanneer men er met een gemakkelijk hulpmiddeltje of kan. En, inderdaad , met wat
regt verwachten onze lijders ,; dat wij ons aan de uitroeijing hunner ligchaamskwalen ernaig zullen laten gelegen
liggen, daar zij - zelve, in de behandeling hunner
kwalen, die web van oneindig meer belang zijn; zich
niet meer moeite geven? Welverre van die in den grond
te genezen, tracht ieder , door verzachtende middelen ,
zichzelven de fmart te benemen , welke hij er foms van
gevoelt. Die fmart beftaat in de onlijdelijke knagingen van
het geweten; en de groote kunst is, om daarvoor een
vcrzachtend likkepotje of een bedwelmend tlaapmiddel te
vinden. Over die palliativa voor het geweten , en derzelver onderfcheidene wijze van bereiding en toediening ,
wenschte ik u nu te onderhouden en zal daartoe eerst
eenige der mij bekende middelen voordragen , en derzelver groote kracht , uit de ondervinding, aantoonen, en
vervolgens eenige aanmerkingen mededeelen over derzelver aard en gevolgen , om daardoon hunne innerlijke waarde beter te kunnen beoordeelen.
I. Niet elk heeft eene even groote doffs opium noodig,
om zachtkens in te fluirneren ; en men moet daarom de
gift naar elks gettel en temperament afmeten. Zoo is ook
, het geweten van. fommige menfchen zoo aandoenlijk en
zoo ligt ontrust , dat het door de minfte fcheeve plooi in
gedachten of dadcn in hevige beweging komt. In dat geval komt mijn eerflc bereidfel te pas , hetwelk een watertje is, geftookt nit de eigcnliefdc. Bearijkt gij daarmede uwe oogen , en verwijt u het geweten een gobrek , zoo ziet gij teraond op de tegetrovergeackle ondeugd.
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deugd met al derzelver heillooze gevolgen, en fpoedig zal het in uw binnenfle fill zijn. Daarom let de
hoogzuinige GRIFFIOEN, die zijne kinderen met holle magen en gefcheurde' kleecleren loopen laat , met
arendsoogen op de gevolgen van overdaad en verkwisting.
Bij elk nieuw flagtoffer dier ondeugden , he:welk genoodzaakt is eene regtsgeleerde operatic te ondergaan , wrijft
onze GRIFFIOEN in zijne dorre handen: „ Dat komt
er van ," zegt hij, „ als men zijne tering niet naar zijne
'nering zet !" Hij ziet nu in zijn gedrag geene gierigheid,
maar nog overdaad, en befluit , het geld, voor winterbrand beftemd , op zekere renten uit te zetten. — Zoo
krijgt de opgeblazen pedant een dubbel gevoel van zijne
waarde, wanneer hij ziet: , hoe belagchelijk onkunde en
domheid den mensch maken kunnen ; en het morlig wijf
zet hare item een octaaf hooger , wanneer men de overdrevene netheid barer kraakzindelijke buurvrouw over den
hekel haalt.
Somtijds , echter,, is de gewetensonrust door dit eenvoudig middel niet te bedaren. Alsdan moet men zijne
toevlugt nemen tot eene fl:crkere tinctuur,, beflaande uit
seat van rigenliefde. Weinige droppels daarvan hebben
de tooverkracht , om blind te maken voor de fouten , die
wij in anderen verachten , fchoon wij er zelve erger aan
lijden. Menige vrome riekt aan dit flesclije , of fnuift er
van op, als Domind aan zijne toepasfirg komt. Deze
vooringenomenheid met zichzelven geeft ons het ftokpaard ,
waarop wij alien draven ; en leder zit er zoo fier op , alsof hij den fchooniten klepper tusichen zijne beenen had.
Wij zien alleen , welk eene misfelijke figuur anderen op het
hunne maken. Niets is onverdragelijker,, dan de trotschheid van een' Amiterciamfchen CRESUS, die, tot verhazing van alien, de tafel van multiplicatie wist in praktijk te brengen. %Vat maakt, zou men zeggen , den gek
verdra gelijk voor zichzelven? Hoort hem ! Niets vindt
hij dwazer en hatelijker,, dan trotschheid , het zij op geboorte , bet zij op fchoonheid , het zij op ligchamskracht ,
bet zij op given van bet verfland , het zij op eene
di-
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dige ton, (en dit Nvoord zorgt hij , dat bijzonder nitkome) die men van zijne ouders geerfd heeft; maar zoo
hij telkens fpreekt van zijne fchatten , door cigene vlift
en den zegen des Heeren verkregen, dan is dat geene
trotschheid; bet is vergenoegdheid, dankbaarheid tot den
Oorfprong van alles , de vreugd van een overvloeijend harte.
In het bijzonder toont zich dit middel werkzaam bij
hen, die door meer dan Cane drift . beheerscht worden:
terwijl zij dan aan de eene voldoen , achten zij vrij te zijn _
van alle andere. Niemand zal GLORIOSUS ovcrtuigen, dat hij hebzuchtig is. Hij geeft immers een'afgeIeefden knecht het genadebrood; hij helpt immers telkens
zijne boeren en daglooners met voorfchotten; en er gefchiedt geene collecte of infchrijving voor een afgebrand
dorp , of voor ondergeloopene landen , of voor buitengewone uitdeelingen in firenge koude, of o L o R tosus
naam prijkt op de lijst met eene aanzienlijke fom , en de
rondgaande fchaal , van zijn finis terugkomende, met goud.
Maar niemand boort, hoe GLORIOSUS vloekt en tiert ,
ja bijna built van kwaadaardigheid, als hij dat goud uit
zijne geldkist krijgt ; niemand weet de loopjes , waarvan
hij zich bedient , om te zorgen , dat de ganfche ftad wete , wat hij geeft; niet ieder hoort het zoo , hoe zijne
boeren zuchten onder zijne voorfchotten , noch ziet , dat
bet genadebrood bij hem zeer mager en befchimmeld is.
•ntusfchen ftelt de lof der geheele flad zijn geweten gerust ; hij is in aller , hij is in zijn eigen oog een liefdeTijk en weldadig man.
Jammer, dat ook dit middel fomtijds zijnen dicnst ontzegt, en dat het beangst geweten , in weerwil der zacht
fireelende eigenliefde, tot fchrikkeiijker folteringen ontwaakt, even als een arme zieke, na een opiumflaapje,
met fchrik en heviger pijnen wakker wordt. `Tat dan gedaan ? Hetzelfde, wat de Apothekcr doet, wanneer hij
cen' flappen geest flerker wil =ken; hij haalt hem over
betzelfde kruid nog ecns over , en noemt dit cohoberen.
Zulk een gecohobcerde geest van eigenliefde verandert weldra onze zwakheden en gebreken hi /outer deugden. point
V A-
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V A N I S C A op een vrouwenbezock , zoo flaat zij , zonder het hoofdje te draaijen , hare oogen naar /men en
benedcn en naar alle zijden heen ; geen vlekje op de tafel, geen pluisje op het tapijt, geen ftoeI , die een wcinig fclicef ftaat , ontfnapt haar; zij meet de dienende
meid of knecht , met een' opflag des oogs , even als een
ferjant eenen pas aangekomen' loteling , en befpeurt terilond , dat de meid een fnuifneus is en de knecht de paarden oppast. Welhaast begint het gefprek ; en nu laat :zij
niet na, op te merken , dat bij haar geen meid mag fnuiven ; dat zij eerie afzonderlijke werkfter heeft , die , met
kracht van armen, hare gladhouten meubelen wrijft; dat
zij op het boraelen van het tapijt zich zeer goed verftaat , en Merin elke nieuwe meid , die zij krijgt , zelve
ondcrrigt; in den woord, zij doet opmerken , dat het bij
haar vrij wat netter is. Is deze vrouw hoogmoedig?
Neen ! zij is op zindelijkheid en orde gefteld ; en zijn dat
geene heerlijke deugden ?
Is de vrouw hoogmoedig , die, bij elke getegenheid ,
met ophef vertelt, dat zij alles beter en goedkooper heeft ;
dat borer , en zout , en zeep , en turf, en wat niet al ,
bij haar de helft Langer duren, dan tiij een ander; dat er
geen fpeld verloren gaat, zij dagelijks alle hoeken en gaten doorinuffelt , en- zelve naar de markt gaat , om het
noodige te koopen ? Is zulk eene vrouw hoogrnoedig?
Ncen! zij is huishoudelijk ; en verdient dat geenen !of?
Hoe menigeen, die zijne vrienden onthaalt, berekent
vooraf het brood, dat zij eten zullen , en zorgt , dat alle
overvloed van zijne tafel geweerd zij ! Dit is geene karigheid ; maar hij is een vijand-van weelde en overdaad..
Ziet zelfs het bruiloftsfeest zijner eenige dochter ! Niet
meer dan de gewone kost op tafel. Het is geene karigheid ; maar hij houdt van geen omflag; hij is een ouderwetsch eenvoudig man ; en, om te toonen , hoe na hi}
aan de vaderlijke zeden blijft , laat hij niet na , op het
fchraal desfert te verhalen, hoe oudtijds de afgevaardigdcn
ter flatenvergadering , met een ftuk brood en kaas in den
zak , daarhenen reisclen.

Hoe
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Hoe menigeen , die in zijnen koophandel zich van allerlei bijwegen • bedicnt , nu ems 's lands regten ontduilit ,
dan weder van het gebrek gebruik maakt, hetwelk hij-zelf
heeft wetea te doen ontftaan ! Noemt hem geen fmokkelaar , geen woekeraar, die de armen uitzuigt ! I-Iij is een
fchrander man , die zich. op het fpeculeren verilaat , en
voor vrouw en kinderen zorgt.
Heeft LIOTDOOFD • een outzaggelijk vermogen binnen lorte jaren zoek gemaakt, het was geene verregaande verkwisting ; .neen! bet was edelmoedigheid .en gul.!
heid , die hem bedorven heeft.
Dag en nacht zwoegt DL,I.MAx in 's lands dienst. On.
bekommerd, wie er on het roer ftaat, of waarhenen het
(chip van ftaat ,geftuurd wordt , werkt hij met ijver en
veriland, en klimt ongemerkt tot de hoogfie eerposten.
Ied.er, prijst zijnelverdienflen zijne vaderlandsliefde ; noemt
hem .een! man , die niet gemist lean worden. Waarom zou
de flem van het yolk zijn geweten niet flillen , wanneer
dit hem toeroept , dat eerzucbt en eigeubaat alleen de
drijfveren zijn van zijne daden ?
Hoe vele ouders weten , in hunne oogen, en in die
van anderen, bone dwaze toegevendheid omtrent hunne
kinderen te verfchoonen! Is het kind..koppig en kwaadaarclig ; het is immers nog niet ouclgenoeg, om rode te
verftaan; wat zoude men het dan kastijden? Verwildert
de opwasfende jon.gen , zonder iets te leeren; ftilzitten
en . blokken is nadeelig voor de gezondheid, en de ligchaamskrachten moeten ook ontwikkeld worden. Vocrc
een ,flimme gaanwdief allerlei guitenftukken nit; hem te
gengaan , ware een genie, verdooven , dat voor 't minst
een' VONDEL of een' DIG DE GR.00T belooft ! Zoo
krijgt dan de verwaarloozing wan der kinderen opvoeding,
dien eerften pligt der ouderen , den naam van teedere zorg;
en wells geweten zoude dan niet gerust zijn ?
Er zullen, weinige zieleziekten wezen , bij welke , op
de fnedige aanwending dezer middelen , de pijnlijke angel
der confcientie nict vcel verftompt words. Het is waar ,
veel hangt bier, even als bij alle rnedicijnen , van het juist
te
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te pas brengen af; doch daarin fchieten weinigen te kort.
Ecn zeicer inflinkt fchijnt ons bier te leiden, oncindig beter dan bij de kwaien des ligchaams. Ligchaamsfulatten
verraden zich terftond, zelfs aan het oog van den onkuncligen ;.terwiji het de .grootfIe kunst wordt geacht , de
menfchen op de gebreken hunner ziel opmerkzaam te
maken. Vanwaar dat onderfcheid-? Vanwaar anders , dan
dat zij de laatflen niet gevoelen; daar zij, door het infiinkt gedreven , de minfte- onaangename gewaarwording:,
uit de ongefteldheid des gemoeds geboren , aanftonds weten te verdooven.
Maar nu , dunkt mij , zie ik ftemmige gezigten meesmuilen , derzulken namelijk , die in onze r gewijdc bladen
den eernaam van gewitte wanden dragen. Wanencle , dat
ik vender geen-tniddel weet ter (tilling van bet beangst ges,
Weten , achten zij het arcanum veilig , waarmede zij, aft
met een' tooverflag , de hevigfle gemoedsfolteringen doers
bedaren. Wanneer die Christelijke Farizeas, wier wandel angflig is afgetneten naar . de formulieren van eenig-beid , sets hun gemoed ontciekken , dat niet ftrookt
met de Hellenbrockfche voorfchriften , zoo bedienen zij
zich van de zwakheid des vleefches , als van eenen balfem , die alle gewetenspijn onfeilbaar wegneemt. Zij zien ,
dat ik bun geheim weet ; maar ik kan hun tevens verzekeren , dat ik het op prijs weet te ftellen, ja bet gelijkfehat met den Item der wijzen. Tale weet niet, dat het
vleesch zwak is ? En wat nekmen wij het die fire=
ijvcraars dan kwalijk , zoo men uit alle buurten kinderen
ziet opftaan , wier fprekende gelaatstrekken hen vader
noemen, in fpijt van alle doopboeken en registers van den
burgerfland? Wat nemen wij bet hun kwalijk , zoo zij,
in jaren gevorderd , en den duivel der vleefchelijke lusten
gedood hebbende , de buizen der weduwen gaan opeten ,
waar zij , in vroeger dagen, zoo menig zalig uurtje zagen voorbijvliegen ? leder weet, dat de zwakheid des
vleerches geheel anders werkt bij den volfappigen man en
bij den uitgemergelden grijsaard. Iffiest de eerfte, ,, in
eenc fcliamele wolfing , FANNY ' S beCZelll tot cone rustplaats,"
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plaats ," de oude grijnsaard vindt voor zijn' kalen'kop een'
zak harde dricguldens het zachtfle oorkusfen.
Waant echter niet , dat -alleen de ilruikelende tempelgangers in bezit zijn van dezen heerlijken balfem ! Hij is
evenzeer in de handen hunner tegenvoeters ; maar de wereldling noernt temperament , wat de anderen zwakheid des vleefclies heeten. Ik kan niet nalaten , bier te doen °pulerken , dat men deze nieuwe , fmaakvolle . benaming aan mijne kunstbroeders verfchuldiga is , die daardoor een middel„, ,dat, wegens zijnen ouderwetfchen naam , alle krediet begon te verliezen , voor de vergetelheid bewaard
hebben. Zij toch zijn van ouds gewoon , door nieuwe
namen , verouderde, middelen nieuwe krachten bij te zetten. Hier hebben zij het met bet beste gevolg gedaan ,
daar jong en oud hunne uitfpattingen en driften , met onbefchaamde gerustheid, als de natuurlijke gevolgen van
hun temperament aanmerken.
Doch alle doze geesten en balfems moeten wijken voor
eene foort van vltigge olie, welke de Jezuiten , door deflillatie , uit de eigenliefde hebben weten te (token, en
waarmede de grooten der aarde inzonderheid veel ophebben. \Vie daarvan 's morgens nuchteren eenige droppels
neemt , krijgt een .geheel- arider inzien in alle zaken, en
wordt volkomen overtuigd van den gulden flelregel , dat
alles geoorloofd is, mits het met cen goed oogmerk gefchiede. Daarom Raater op bet lak , waarmede do. fleschjes verzegeld zijn: finis fancti/icat media. Zeker hebben
.deze fchrandere geneesmeestets van reddelooze zielen dit
middel geleerd van de Irokezen , ,die hunne ouders bräden
en opeten , om ze van den last des ouderdoms- te bevrijden. Geen middel heeft zulk eerie uitgebreide en zekere
werking als dit ; en men zal flechts weinig bladzijden van
de gefchiedenis kunnen opflaan, die niet de doorflaandfte blijken van dcszelfs gebruik toonen. Bij &Ike vervolging our godsdienftige of ftaatkundige gevoelens , bij mcnigen veldflag , bij menig traktaat van bondgenootfchap ,
verclecling of :Tiling , bij menig hoogdravend manifest of
leugenachtig bulletin , hebben Vorften en Ministers er
ver-
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verfchrikkeliike doles van moeten nemen; wilder zij niet
door helfche pijnen vaneengereten worden. Brij elk Congres hoopten de verflagene volken , dat het eindelijk eens
in onbruik geraken en verboden zon. woyden. In hoe verre
daar thans hoop op is, durve ik niet beflisfen ; maar het
is opmerkelijk , dat de flokers van dit krachtig panacea
hunne flookhuizen en winkels in alie hoeken van Europa
wederom opflaan en openzetten; waaruit men , zou moeten opmaken , dat zij een goed debiet verwachten.
In den tijd, toen dit middel aan de hoven buiten zwang
was , gebruikte men daar, ter fusfing van de gegalonneerde confcientien , veelal een ander , hetwelk eigenlijk voor
rooverbenden en valfche munters is uitgevonden. Men
zegt, dat het bcreid words uit hetgene na het floken der
ftraks gemelde olie overblijft. Men words , hetzelve gebruikende, overtuigd van de waarheid des ftelregels: nood
breekt wet , en leers denzelven op eene bijzondere manier
toepasfen. Men wil ook, dat dit middel, eens behoorlijk
gebruikt , de confcientie zoo geheel wegvreet, dat er geen
fpoor van overblijft, even als bet wild vleesch door een
bijtmiddel words weggevreten. dat zulke menfchen ,
die dit extract, het zij met amandelpars tot pilletjes gedraaid, of in eau Acre opgelost, geflikt hebben, daardoor ophielden brave menfchen te zijn; zij zijn alleen glad
vergeten, wie zij waren en wat zij deden. Het is, dan
ook , in onze woelzieke tijden , menigeen uitmuntend te
pas gekomen. Door hetzelve zijn in Parijs ci - devant
Sansculottes thans gegalonneerde Dues et Pairs ; Bonapartiaanfche Kamerheeren, of Prefecten , Gedeputeerden
van de regterzijcie , zonder dat dit hun eenigzins fchljni
te hinderen. Ja, men ziet er zelfs , die plaatfen , welke
zij te voren met affchrik vervulden, nu gerust betreden,
en over de belangen van een yolk faadplegen, hetwelk
zij , eenige‘jaren te voren , uitgeplunderd en tot het bloed
gegeeleld hebben.
Denkt echter niet, dat deze laatfte middelen alleen voor
hen geCchikt zijn , die op troonen zitten , of daar om been
'ban! Dc wereld is thans te verlicht dan dat niet duizenS
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zenden derzelver --kirachten zouden kennen. Wie ion het
dbrven wraken de waarheid te verdraagen , mits men er
een goed oogniK niede bereike , b. v. voor vrouw en
leinderen zotge Voor een' dwingeland te kruipen , words
vaderIandsliefde, al g men er eene zware belasting , vooral
zulk eene, waardoor men zelf veel lijdt, door afweert.
Moorden . wordt mensehlievendheid, als men daardoor zijn
eigen leiren en dat van een paar goede vrienden redt.
Bedriegt DIENDAX zijne arme fchuldeifchers door een'
fchandelijk •bankraet . , nood breekt vet; hij moet toch blijy en leven; dat wit zeggen , hij moet , dertig uren verdereene kleine landflad door zijne pracht verblinden. —
V'etzaakt PO/ATE s met elke ftaatsverwisfeling zijne vorige grondbeginfeten , nood breekt wet ; hij beeft een zwaar
huishouden; en 't is oak zoo: hij heeft t' huis wel zeyeti dienstboden , om zijne vrouw en Unige dochter to
bedlerieti.
G13' zult bekennen T.-, dat het verdoovend opium niet
nicer waarde heeft voor den door pijnen gefolterden lijder, dan voor deze de
flaapmiddelen der conkientie`, waarvan ik gefProken heb , welke wij alien hebben leeren kenneft" zoo vele kunf'dge praeparaten der
Ogenliefdc , waaratin: wt Waarlijk niet minder verfehillen& gedaanten kunnen r geven, dan de Apotheker aan zijne.
airbogerijen. Maar, gelijk een kundig Geneesheer nu Bens
nit, dan een ander praeparaat verkiest „ naar mate hij
Van hetzelfde middel , op . deze of op gene wijze , meer
fiulp verwacht , zoo moet men ook hier- met de omitaniligheden raadp/egen, en daarnaar zijne keuze inrigten.
II. En hiermede zie ik mij tot het tweede gedeelte mijnet voorleling gevorderd, waarin ik u eenige . aanmerkin:.
Rol over den aard 2 en' de gevolgen dezer verzachtende
Middelen moet mededeeIen. Daarover nadenkende, moet
ik - bijna vreezen , dat zda een nader onderzoek welligt
zoude uitloopen , om u al het vertrouwen, hetwelk ik
op mijne goddelijke arcantinas hebbe ingeboezemd, wederom te ontnemen. Gelukkig behoor ik tot het gild
der Geneesheeren, die van overoude tijden_gewoon zijn,
den
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den aard en de bijzondere eigenfchappen der dingen , en
vooral der medicamenten , zoo wat , te plooijen , naar dat
het in hunne kraain te pas komt. Sterk door deze heerlijke gave , ga ik tot mijn onderwerp over.
1k heb u reeds doen opmerken, dat 411e mijne flaap..
middelen kunftige praeparaten of bereidfels zijn van tic
eigenliefde , waardoor wij onszelven altijd van de fchoonfie zijde belchouwen. Daar nu de eigenliefde den mensch
zoo eigen is als long en lever, kan zij ook voor hem
even min 'nadeelig wezen , als dit het vergift voor de
clang zelve is. Mogelijk' zegt gij, dat zij ontflaan uit
eene bedorvene eigenliefde, en dat deze even zoo verderfelijk voor de ziel moet wezen, als bedorvene gal voor
het ligchaatn. Gij beweert , dat die bedorvene hoedanigbeid aanftonds blijkt , zoodra men mijne , middelen flechts
een weinig in het helder licht derwaarheid ftelt. Doch
hierop zij het mij vergund aan te merken , dat er in de
Apotheek eene menigte geneesmiddelen zijn , welke het
licht niet verdragen kunnen, en die men daarom, in potjes met zand, of fleschjes met zwart papier beplakt , zoo
duister mogelijk houdt. Dit is ook het geval van mijne
praeparaten ,- die zelfs het minfte licht niet verdragen
kunnen, of zlj ondergaan eene foort van gisting, en worden bijtend en ftinkend. De flokers en bereiders van dezelve onttrekken ze daarom:doorgaans zorgvuldig aan het
licht; en 'ik fchrijf inzonderheid de flerke kracht van den
balfem en de olie , welke ik u heb doen kennen , daaraan
toe, dat de Jezuiten en de fijnen die voorzorge zeer
naauwkeurig in acht nemen.
Maar , wat behoeve ik ook veel woorden over den aard
mijner palliatives.; te fpillen? De ondervinding moet hier
beflisfen , zoo als zij in de Geneeskunst over de kracht
en het nut der kruiden beflist. Hiervan is ieder zoo zeer
•overtuigd, dat men met vol vertrouwen °lien en balfems
van oliekoopen en wonderdoctoren neemt , wanneer men
flechts een paar •gevallen van den goeden uitflag van dergelijIte middelen beefs hooren verhalen. En 'Ellen dan
niet niijuc middelen de gewetenspijn? Beantwoorden zij
Sz
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this- niet aan bet oogmcrk., 'waartoe zij woeden voorgcfchreven ?: En wat wil men weer van eenig geneesmid
del , bet zij voor de . ziel , bet zij voor het ligchaam ?
Het is eene andere'vraag-, of dit gevolg mijner pracpav'aten, de verdooving der conicientiefinarten , beilzaam is
voor eene kranke ziel. Wie zich wit verbeteren , wie weenlijk van zijne zielekwalen genezen wil, moet ze niet
gebraiken; hij moet door cell- ftreng zielsdieet zfin ganfehe beflaan veranderen 5 - on z66 de kwaal met .wortel en
tat te roqen. Maar de minften liebben daartoe den
cooed ; en dan' zit er nietS' op, dan het onrustig geweten
itichtjes in !hap te 'wiegen. Dit is blijkbaar de keuze der
ineesten;' gelijk de meeste podagristen liever een' aanval
-met geduld of eene partij vloeken uitflaan , en met ecri
ileschje, flaapgoed de ergfte vlagen verdooven , dan door
een areng diet en moeijelijke geneeswijze detwaal
den grond wegnemen.
ik
ingeHoe" zeer ilc•
dan oakben
met mijne praeparaten
nomen , moet k echter voor de nadeelige gevolgen mar..
fcliUWen ; welke zij kunnen veroorzaken. Zij hebbcn dit
met alle verdoovende en verzachtende middelen-gemeen ,
dat zij-de oorzaak der :kwaal niet wegnemen. Men is dus
telkens,, genoodzaakt tot dezelve terug to keeren , en ze
in grootere dofis of een flerker;bereidfel te gebruiken.
Die :terst nog •gerust infliep met eeni ge weinige droppelties van den geest , heeft eindelijk de olie der jezuiten of
het Jakobijnfche extract noodig. Ja , men wordt er zoo
aan: verflaafd, als de Javanen en.Maleijers aan het verderfelijke amfioen. Ondertusfchen • groeit de ongefteldlieid der
ziele zoo fterk aan, dat wij eindelijk met fchrik en in de
lievigae benaauwdhcid ontwaken. Zij , die zelfs de beide
fterkfte praeparaten dagelijks in ongeloofelijke hoeveelbeid. gebruikten , en de plaa:to, waar hunne conlcientie
zit, zoo min voeiden, ajs een hannekemaaijer zijne herfenen; zij, die dachten, dat er geen vezeltje van het geweten bij hen was overgebleven, gevoelden bij gewigtige
omaandigheden , b. v. bij omwentelingen , of bij bet overgym der •ministeriae portefeuille , vooral bij den nakenden
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den dood , zulke gevoelige wen , dat de podagra daarbij
eene zachte, ilreeling is.
Ik beken , dat deze bedenkingen aan de voorgeftelde middelen veel van hunne waarde ontnemen. De ondervinding
leert echter,, dat zij, die dezelve het meest behoeven,
.en die dus bier de beste regters zijn , bet antlers begrij,
pen. Zij gebruiken ze onophoudelijk. En hieruit kan men
juist zien, Welk eene tooverkracht zij bezitten, zoo Lang
hunne werking duurr. Zij verwekken , even als bet goddelijk heulap bij de Turken , zulk eene aangename . bedwelming , dat de, lijders , te midden der hevigfte wroegingen , zich in het Paradijs van At warren overgebragt, en zich geheel anders druomen , dan zij zijn.
In zulk eene overfpannene begoocheling waant een v
TAIR E zich een priester van -waarheid en (lend, en
bezingt hij , in onfterfelijke zangera , den lot van het Chris,
tendom. Door dien bedwelinenden zwijmeldrank bevangen,
fchaarden Septembrifeerder en Koningsmoorder zich Lens
in gegalonneerde rokken rondom den troon van N A r oL - E 0 N. In -milk . eenen roes preken onze overburen de
aftaaffing van den flavenhandel op de puinhoopen van
Parga, en trekken afgeleefde lichtmisfen, ukeraascie filozofen en halflamme Generaals de pij van Misfionarisfen
aan , en zien er alien zoo glansrijk en vergenoegd uit ,
aisof zij in Abrahams fchoot waren. _
Zoo verre gaat de verblinding der-eigenliefcle. En be,
hocven wij ons dan !anger te verwonderen , dat de kin-,
deren van Adam zoo tevreden zijn met zichzetven; dat
hun nie,ts zoo vreemd en zoo ongerijwd voorkomt, als
zich door anderen gebreken te hooren verwijten , waarvan
zij 11001t een fpoor in hun hart gewaar werden? o i Hij
is wel. onnoozel, die zich voorneemt, de gebreken der
ftervelingen te verbeteren ; tientriaal dwazer a dan de dwaas ,
die hunne ligchaamskwalen wil heelen ! Even als de zwakke lijder bet weicladig mes van den Heelmeester , fchuwt
eenieder bet onderzoek van zijn hart, den ernfligen raad
van ziinen vriend, de ftrcnge vermaning tens Leeraars.
Duch zelden is de geefel onzcr zedemeesteren zoo fcherp
zelS3
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zelden tast hij zoo diep in het vleesch , dat het geweten ontwaakt. Zij weten de orideugden , gebreken en
zwakheden hunner Medechristenen zoo, affchuwelijk of te
teekenen, dat de Duivel er zich niet in herkennen zoude. Hunne tafereelen zijn historieflukken , waarin het op
-de gelijkenis der perfonen zoo zeer niet aankomt , als zij
maar treffend gefchilderd zijn. 1k kan ook niet ontveinzen , dat ik hunne manier ten hoogfte goedkeure. Zij,
zoo wet als de Geneesmeesters , moeten zich fchikken
Naar het karakter hunner patianen. Gelijk nu lijders aan
ligchaamskwalen niets vuriger wenfchen dan genezen te
worden , wenscht daarentegen bijna niemand van de gebreken zijner ziel ontflagen te zijn. Onze zedeleeraars
zijn dus den regten weg ingeflagen , om dien algerneenen
wensch te bevrecliigen; en ook ik hoop daartoe, dezen
avond, het mijne te hebben bijgedragen : want was er
ooit een middel , om ons onverbeterlijk te houden, dan
is het de kunst, om het geweten te Millen.

DEDENKINGEN OVER DE MISKENNING ONZER LETTERKUNDE.

DOOK DE DUITSCHERS. (r)

Waarde Vriend I
Welk eenigzins regtfchapen Nederlander decide niet in uwe
(Or, bij het lezen van het ongunftig oordeel , in een Duitsch
Tijdfc lir uitgebragt, en vdOr weinig . tijds door het Letterkundig Magazijn (Mengelw. 1822, No. 15) medegedeeld,
volgens hetWelk , de Hollanders in onze dagen geene zelf„ flandige Litteratuur zouden bezitten , en hunne Geleerden
uit alle faculteiten zich uit Duitfche werken zouden vorPI
/f men.” Mij althans, wien de letterkundige roem mijns Vaderlands needs ter harte gaat, trof het, NI de eerfte lezing,
zoo zeer, dat ik bij mij den wensch niet kon onderdrukken,
men mogt doze beflisfende uitfpraak gelaten hebben voor hetgene zu was, en zich onthouden hebben, haar, in onie
taal,
(*) Met genoegen plaatren wij dit vee/zins belangrijke auk; behoudens ea•
ter eenLle aanrnerkingen, aan den oet geplaatst. - Redact.

OVER DE MISKENNING ONZER LETTERKUNDE.

that , ons Publiek aan te bieden.- Nu zij• evenwel ook onder
ons bekend gemaakt is , en gij "mljne gedachten over dezelve
verlangt te weten, nu dringt mij mijn vaderinndsch gevoel
tot het opvatten tier- pen; waartoe ik te eerder befluit, Met;
waarlijk, omdat ik alles, war de Duitfche trots gelieft
maar Wilda
der te fchrijven, als eene Godfpraak eerbiedig, mat
ik den min gunitigen dunk omtrent onze Geletterden, door
genoemde oordeelvelling, blijkens , uwen jongften, eenigermatu verwekt, zoo mogelijk, geheel wilde wegnemen.
te
Verre van mij, waarde Vriend! dat ik de Duitfche Litteratuur zou verachten ; ik weer haar, even ..zeer als gij , regtte
laren wedervaren, en vind mij .gedrongen, den Duitichin
Geleerde te huldigen, als die, door zijne ijverige nafporin.
gen en groote ondernemingen, veel., zees veel, mogelijk
meet dan eenig in andere landen , tot befchaving van, kungen.
en wetenfchappen, en alzoo ter verlichting des m.enschcloms,
heefc Njgedragen. Waarom ook zou- .ik de verdienften van
eenen ERNESTI, MOROS,vonssE . I.T, saiLmaiude
Bijbelfche Uitlegkunde, die van eenen A N T en F tcarrtk
in de Wijsbegeerte, van ADELUNG in de Taal , van ,n
REN en Dr tri.La a. in de Gefehiedenis , van zoo vele anderen in andere vakken van geleerdheid
de fchadtcw. 'terlen? waarom Diet erkennen, dat, zonder hunne
gen , vele dwalingen welligt nog zouden beftaan; tot wier
opheffing fcherp oordeel, ijzeren vlijt. en moed om door re
tasten gevorderd worden? Men, ik heb niet voorgenomerr,
mij over menigen fmaad, mijnen Landgenooten aangedatuz,
door het getingfchatten der letterkundige waarde des Dula.
fehers, en dus op eene taaghartige wijze, te wreken; ik wit
er zelfs toe komea , om hem, die weleer in mijn Vaderland
ter fchool moest gaan , den 'of te geven van zich zoo wN
gekweten te hebben, dat hij het nakroost zijner voormalige
Meesters, op zijne beurt, tot wezeulijk nut geweest is; ik
ben bereid te gelooven, dat vele fleile begrippen hier te lande nog in omloop zouden zijn, zoo het licht:,
in latere jaren in Duitschland opgegaan, zich ook Diet over
ons verbreid had. En deze edelmoedige verklaring is nier alleen de wipe, ..-maar die van vele Gazer achtingwaardige Geleerden , en onder hen die des Heeten VAN KAMPEN, op
wien ons Vaderland zich te regt verheft, en wiens oordeel
over den invloed der Duitfche Letterktinde op de onze, in
het Ilde Dee! zijner Gefiliiedenis der Nederiandfcbe Letteren
S4
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en iretenfchappen, bl. 37o-2 , uitgebragt , ik zie met het nil,ue volkomen te Itrooken. Maar is nu door deze erkentenis
aanfpraak op tegenwoordige eigene Letterkunde tevens
ppgegeven ? is daardoor coegeftaan, dat onze hedendaagfche
geleerdheid haar beflaan en wasdom alleen aan Duitschland
veribhuldigd is? Waarlijk , ik zou u. een flecht redekunftige
durven noemen, indien gij beflondt, zulk eene gevolgtrek-king te maken ; niaar gtj komt hiertoe zeker' zoo weinig als
ik , te we! overtuigd , dat ons, in evenredigheid van Duitschland, zoo kleine Vaderland, vooral in onzen tijd , overvloeit
van Geleerden, die nit eigene oogen zien, en geen' Dultfchen . bril behoeveq, om waarheid van dwaling te onderfcheiden. Hoe ! zou men het Vaderland van Godgeleerden, als
VAN VOORST, MUPITINGHE,HERINGA,KOOPMANS,
VAN HENGEL; van Regtsgeleerden , als TIJDEMAN,
jcit M PE R, MEIJER; van Wiskundigen , als VAN s NPEN, EKAMA, DE GELDER; beoefenaars der Oosterfche, als VAN DER PALM, WILLMET, PAREAU,
D. P.:TIJDENIAN, HAMAKER; der Criekfche en Latijn-

frhe,

'KIS- WASSENBERGH, VAN HEUS .DE, PEERL.

KAMP, MARNE, BAKE;

der,Hollandfche Taal ,

als BIL-

D-ERDIJK, iIEGENBEEK, WEILAND; CLIGNETT

(pin uit velen flechts eenigan te noemen); zou men zulk
en land met goed regt mogen afmalen , als beroofd van let.
terkundige zelfftandigheid en kracht, en als gedoemd, om de
wet nit Duitschland te ontvangen? Wie- zal dit, bij eenig
nadenken, beweren? vooral zoo hij zich herinnert, dat men
juist op onzen bodem het wanfmakelijke of fchadeltike van
inenige Duitfche leccervrucht bemerkc, -en mepige hooggeroemde ontdekking als onzeker of onwaar befchouwd heeft,
Lang NIP& dat men haar als zoodanig op Karen geboortegrond
had leeren kennen. Men moge
niet zoo fpoedig geneigd
om alle nieuwe denkbeelden, te omhelzen en ten hemel
toe te verheffe,n , men is dan ook niet genoodzaakt, om morgen te belagehen, wat men heden hoogelijk coejuicht; men
moge wat langer en naauwkeuriger proeven dab vele onzer
,Duitf'che naburen , men loopt dan ook geen gevaar, om a}s
gezond te erkennen , wet, bij tijdsverloop, voor waarheid en
deugd boo;scfchadelijk blijkt te zijn. Ik zie bijster feheef,
of even dit beflendig en zorgvuldig wikken en wegen van
hetgene ons van elders worth aangevoerd moest ons in het
oog des buitenlanders regt eerwaardig raaken , en hem overtui.
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tuigen , dat de Hollander te veel geest van naclenken, te veel
oorfpronkelijks heeft, om , in her gebied der letteren, voor
elk vak van geleerdheid uitfluitend vreemde voeflichting te
behoeven. Docli, wat behoef ik nog woorden, claar zoo
menig werk , onder *ons verfchenen , en buitenslandi niet onbekend gebleven , luide getuigt , dat het geflacht der geleertie zelfdenkers onder ons niet is uitgeftorven!
Ik voorzie Uwe bedenking : „ Hoe komt men "er dan tech
toe , om in het bedoelde Duitfche gerchriit zoO ; laag op ems
neder re zien?" Maar ik wil u dan ook hare, in miin oog
voldoende, oplosfing niet fchuldig blijven.
Gij leest te veel, om u nog te moeten herinneren; dat
niet alle Duitfchers zoo ongunftig over ons denken: mannen
van .de fchitterendfle bekwaamheden (b. v. de beroemde N Li,mz JJE R die ons land bezocht) weten ons,- met opzigt cot
geleerdheid, en fmaak , regt (te, doen ; en gij Zaagt het uit de
Duitfche Recenfien , zoo door ' den vilgesneenesi Konst- eh Letterbetle van tijd tot tijd , als door den *Recenfent o. d. R. nog
onlangs medegedeeld, hoe ver velen er of zijn, met de -be.
oogde beleedigende uitfpraak in te ftemnien. Her opfchrift
dus , waaronder zij in het Magazijn vermeld worth: hoe denken de Duitfchers over ons? is ver van naanwkeurig en beplaid genoeg te wezen. Ik wect wel, in andere Duitfche
fchrifren zien wij , flier zelden, onzen letterkundigen„ roem
insgelijks fchandelijk bezwalkt; maar, hebben wij dic niet ge-,
meen met andere Volken? zoekt Hier de Duitfche eigenwaait
zeer dikwijls ook hunne Schrijvers , vooral zoo zij weigeren
hem zenige ; fchatang te betilen i gedbrig te vernederen, ten
einde Du/Bch/ands Letterkunde te voordeeliger te doen
komen ? , Dar ik te veel wereldhurger ben , otn, littgene dat
land voortreffelijks oplevert, diet als zoodanig te willen
kennel], hebt gij bereids vernomen; evenwel, ik ontveins
het Met, mij mishaagt niet zelden dm . meesterachtige ge:
zwets ,:waaraan men zich aldaar overgeeft ;- een gezwets , Haar
het fchijnt, Met alleen aan Schrijvers van boeken , maar- ook
aan de •meeste bewoners , en zelfs , tot in het belagchelijke
toe , SaR dendommen Du/ticker eigen , die hier brood en fortuin
komt zoeltem Of nu elk Duitsck Geleerde regt heeft ,
zoo hoogen won aan te flaan; znit gij immers niet vragen ,
die zelf mij meer dan eons opmerkzaam maaktet, hoe me.
nigeen op ik weer niet welke ongehoorde ontdekkingen
het rijk der letteren pochte , terwiji hij inderdaad niers an.
S5
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dery (feed, dan onder eene andere gedaante, fours zelfs woor-

delijk, te fchenken , wat , reeds jaar en dag geleden, door dezen en diet!, onzer, door hem zorgvuldig verzwegene, letter.heIden geleverd was. — In het kith, Duitschlands vooringe;nomenheid met eigene verdienften lateen ik als eene eerfle reden te mogen aanvoeren van den geringen dunk, dien men
char van ons koestert.
Mag ik niet als eene andere in het midden brengen de onkunde der'meeste Duitfche)-s in onze taal , waardoor vele onzer voortreffelijke voortbrengfels bij hen onbekend, ik moest
gezegd hebben, voor hen verloren zijn. Waren zij in flat-,
verhevene of zacht.aandoenlijke gezangen onzer vele hedendaagfche beroemde Dichters te lezen , hoe verbaasd zouden
zij flaan over de kracht , buigzaamheid en rijkdom onzer taal ;
over den fchat Van nieuwe en bevallige denkheelden, daarin
2/om yerfpreid! hoe gereed zijn, te belijden, dat bun Vaderland, hoe uitgebreid ook, tegenwoordig althans, in dichterlijk gevoei en , fmaak, voor bet onze, en zoo veel kleine.
re, moet onderdoen, en dat wij beide zelve te overvloedig
hebben, om ze in hunne fcholen te moeten gaan aanleeren!
Waren zij bevoegd, om over onzen hedendaagfchen kanfelarbeid te oordeelen, hoe zouden zij zich verruict gevoelen
door onze kerkeiijke welfprekendheid, die in geen cijdvak
onzer letterkundige gefchiedenis zoo heerlijk fchitterde! hoe
zouden zij, zich gedrongen zien, om hunne tegenwoordige en
toekoriftige Kanfelredenaars , vOorat in dezen tijd , dat de
Duitfche 'Leerredenen zoo koud en fchraal zijn, op denzelyen, als op een navolgenswaardig voorbeeld, been te wijzen I Hadden zij zichzeiven , door hunne yooroordeelen, den
toegang tot de fchriften onzer groote Taalkenners niet grootendeels gefloten, hoe zomlen zij zich over derzelver diepe
en geleerde navorfchingen verwonderen ; erkenneude, dat zij
ook bier bij ons achterflaan! In 8dn woord, kenden zij onze
groote mannen uit derzelver oorfpronkelijke, niet fleches
uit deze en gene, en dan nog dikwijls gebrekkig, crvergezette werken, zij zouden, willens of •onwillens , tot de belijdenis moeten komen, dat de Nederlandiche grond te yrucht,
boar is in eigene voortbrengfels van fmaak en geleerdheid ,
•dan dat hij beflendig uitheemsch voedfel zou noodig heb.
ben. — Nu het echter in Duitschland , met kleine, evenwel
dikwijls zeer vereerende , uitzondering, mode geworden is, de
Nederlandfche taal, voor den Dui-tic/ter zoo gemakkelijk aan
Cc
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te leeren, niet te beoefenen, kan het wel niet antlers, of
het oordeel over onze Letterkunde moet hoogst gebrekkig
zijn, en, in vele opzigten, aan dat des blinder gelijk we'zen, die het waagt , over de kleuren te beflisfen. Ik zeg:
In vele opzigten ;" want , voor zoo verre onder ons in de
"Mal der Geleerden gefchreven words , kon men ook in Duitschland den wasdotn , Welken althatis Ibbunige takken van g&
leerdheid bij ons bereikt hebben , te weten komen, hoewel
Van nog maar zeer onvolledig , dear her ook hier te lande,
even als elders, tot groot nadeel der letterer , min gewoou
geworden is, als onze Vaderen, zich daarin te doen hooren,
en in alien gevalle vele werken alleen in de landstaal kunnen
vervaardigd worden. Vraagt gij nu : „ waarom dan onze Latijnfche gefchriften de oogen van elken Duitfcher niet eenigermate geopend hebben ?" het antwoord ligt voor- de hand:
omdat het nu eenmaal in zwang gekomen , is , 'de Nederlandfche prOdukten- niet te merken ;I(') en omdat een zeer
onwereldburgerlijke en befpottelijke naijver velen dbet geiooven, dat niets eettige waarde heeft, war bier het.-Duitfche
clerk aan zich draagt.
, Maar heeft . dan de Duitfcher , geene reden om' te vetnoeden; dar WO geene Litterattuir hebben , en zijne voorlichting ons ontnisbaar is, wanneer hij bemerkt, dat zoo tat!ooze werken gedurig in onze taal worden overgezet ?"-Deze
tiwe bedenking is juist, en ik neem haar als eene der* ,re•
den op van de min gunftige gedachten, die men in Duitschland van onze Letterkunde voedt. Neen, waarde Vriend te
loochenen valt het niet, de vertaalwoede is onder ons tot
eene verbazende Ithogte opgeklommen; en billijk wo7clt
door mannen, als NIEME IJ E It onder de Duitfchers en VAN
KAMPEN onder ons, gegispt. Naanwelijks toch is er eenig
werk , ik zeg niet van dezen of genen Schrijver van naam ,
maar hoe nietswaardig het ook zij (mag het flechts door zekeren zonderlingen titel opmerking wekken), in de wereld
verfehenen , of 'de Boekverkooper, meestal zonder lets van
den inhoud te weten , fpoedt zich met groote drift naar het
Beituur zijner pleats ter bekoming van het verralingsregt, bezorgd,
(*) Ja, dikwijis kwam de gedachte bij ons op: ,Hoe komt het tack, dat
iilt onze, vooral vroegere, geleerde werken, zoo wel als onze kunst, die
ovoral vcrflaan, beoordeeld en toegejnicht zijn geworden, geen gunitiger be.
Iluit tot al het overige is orgemaakt?
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zorgd dat een ander hem hierin de loef mogt affleken. ;Verrs ,-,ceft
taleh
hij altijd in groote menigte bij de hand , niet in
hen alleen, wier breiu te ledig is om eigen' arbeid te leveren, maar ook in dezulken, van wie men jets oorfpronkelijks
moat verwachten.yerre intusfchen van Mij, dat ik het oyeszeccen van hoog,stbelangrijke . werken zon verbordeelen;
re, , dat ik de nuttigheid niet zou erkennen , van gewigtige
reisverhalen en klasfieke voortbrengfelen van. groote en edele
vreemdelingen het Publiek in onze mai ter lezing aan te bier
den ; maar verre, ook, dat ik het niet met . menigen weldenr
kenden Laudgenoot zou beweenen, dat zoo, vele benzelach.tige en zelfs dwaze flukken de eer worth aangedaan van in
Arederlandsch gewaad te mogen verfchijnen, ja, ik zeg het
mec u, wij geven zelve . aanleiding tot het vellen van eeti
ongunflig oordeel over onze Letterkunde; wij, of laat ik
Bever Zeggen, gelijk het is, de vuige . Boekverkoopers fpemilatiegeest, en de Iage zucht van zeer vele , ook onbekwailie, om een gemakkelijk broodje.te.verdienen„ is
oorzaak, dat menige DuitMe' r ons als armen van geest befchonwt en uitroept: „ Die arme Hollander moec toch oak
ales, ook dit, dat flichtelijk , ja, maar weinigbeteekenend
bitisbeekje , van ons of anderen hebben 17. Maar, wat mogelillt nog erger is dan uwe gemaakte bedenking, en de Duit.
f:Tie,ijdelheid nog, meer - verilerken moet, is clic , dat onze
leerde werken zeer' dikwijls overVloeijeti van ,aanhalingen,.v.an
Duitfche Schrijvers , ,ook van dezillke; die waarlijk weinig
am het lijf hebbeti. Zien wij dikwerf, om er ilechts
On' te noemen , onzen noOit volprezen' G R o'riu s door onz! Schriftuitleggers en . beoefenaars van het Regt ongenoemd
gelateri, en zijue zoo 'we! , verdiende plaats door een' of ander' onberoemden Doitfcher .ingenomen, offchoon gene reeds
long gezegd heeft , wat deze nu als jets nieuws uitvent ?
Werken alzoo onze • Geleerden zelve niet merle, om onzen
luister te verdonkeren, en den , Puittc/ign hoogmoed te prikkelen? Doch dit flechts in het voorliijgaan! Liever bepaal
Pc ' mij nog bij de vraag, die ik in ,uWen brief ontmoet:
„ Zou er geen middel zijn uit to denken, om der zacht tot
vertalen eenigermate perk te ftellen?" eene vraag, zeer moeij:71ijk te beantwoorden , maar, ik erken het , gewigtig genoeg, am haar te doen, daar het, gelijk gij te regt opmerkt,
vermoeden float , dat het minder overzetten den Duitfclier
zd doen zien, dat de vruchten van zijnen geest voor on s
niet
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rslet volfirckt onmisbear , en het mogelijk ook onzen Geletterden ulcer lust en gelegenheid zal ge'ven, om ons oorfpronkelijke - werken -te leveren. Wat zal ik zeggen? Het
daarftellen eener Cointhisfie; aan welke het zou moeten verblijven , of een boa al of niet vertaald tiehorOrde te worden,
is , hoe onpartijdig en verftandig'Zij edit to werk ging, uir
tirade van de nOodige en dierbare vrijheid , der drukpers ,
tintlitvoetlijk , en riekt mogelijk 'at te zeer naar eene zoo
tastige als hatelijke boekcenfuur, dan 'dat ik hoar zou durven Verlangen. (*) 'Zich tot onze Boekhandelaars te wenden, en hen bij onzen letterroêm te bezweren, dat
zich' met bet doen vertalen en bet uitgeven van zoo
vele prulfcbriften flier inlaten, en zich vooral op bet
drukken van inlandeche voortreffelijke werken toeleggen ; zotr
zeker op den . vaderlandlievenden , kundigen en regtichapenen
onder hen lets Vermogen; maar wat zou bet uitregten op die
ongevoelige en - baitzuchtige zielen, die niet alleen in het
olden' veicalen, out her eveh war, bun onderhoud zoeken ,
rnaar zelfs zich niet ontzien ', em, door wijde drukken van ,
en het toevoegen van wet te niisfen vignetjes en plaatjes
aan ;bet' vertaalde , te vinniger fagt op de beurs van bet P •
bliek te maken? Neen , Vriendliefi wij behoeven andere
zekerder middelen ; en deze to Olden; dit is niet bet werk
van een oogenblik. Wat mij betreft, ik betuig in alle nederigheid , dat ik er flechts twee gevonden heb , die mij eenigzips voldoen, en die ik , hoe fang deze reeds is , aan uw
'neer verlicht oordeel gaarne overlaat.
lie Tijdfchriften kunnen bier, mijn g - Ueda/cons, veel, zcer
veel uitregten.' Kondetr zich . eenige. vaderlandfche Geleerden,
in de buitenlandfche Litteratuur wel ervareti , vereenigen tot
bet zanienflellen van zoodanig een , waarin zij ons van tijd
tot tijd een beoordeelend verfiag van de beste uitheemfche
werken in verfchillende vakken mededeelden , en tevens aan-kondigden , welke de eer der overzetting, en onder welke
voorwaarden zij , die verdienden , het zou voor het minst me!lige berispelijke. Boekverkoopers fpeculatie itr hare vaart kunnen
(*) MisCchien ware bet geen gelled ongepaste middelweg, zoo het Bewind zekere belasting op bet vertalen leide, van Ivelke belangrijke werken,
op verzoekfchrifc, konden ontflagen worden. Aan bet aamnoedigen van oorfpronkelijke werken, door premian aan den verdienttelijkflen Uitgever (13oek.
bandelaar) in dit opzigt, is door bijzondere perfonep werkelijk wel eens ge•
dacbt.
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nen flremmen Of wijzigen. Ligt vorder ik, in ow oog , wat
veel ; maar deed fit het ook dan nog, wanneer ik van ooze
Recenfenten verlangde, dat zij zich beijverden, om, na de
openlijke aankQndiging eener voorgenomene vertaling van
buitenlanclfcbe prullaria, of bij de dadelijke verfchijning derzelven, zoo fpoedig eenigzins doenlijk, bet Publiek daarteget
te waarfchuwen, opdat het vertier daarvan tijdig en krachtig.
mogt onderdrukt worden? Breede Recenfien, vorder ik van
zoodanige beuzelingen Met; het zou genoeg zijn, indien
men . dezelve met weinige woorden, ter bevestiging, van het
nitgebragte oordeel, ander ednen titel bragt, die zijn kon:
prullaria , of dergelijke. Mij dunkt, de vrees des Boekhandelaars , om zijne vertaalde werken al fpoedig veroordeeld.te
iien , zou hem een weinig behoedzimer maken dan tbans ,
nu er foms jaar en dag verloopt, eer er eene beoordeeling
van in de wereld verfchijnt, die dan dikwijls nog al te ver,
fchoonencle is. Wat nu de befchouwing van voortreffelijke wer..!
ken betrof, men dieude daarin wel met alle onpartijdigheid,
maar ook met alle naauwkenrigheid . te werk te gaan, 'en niet ,
zoo als, vOdr eenigen tijd , met dat reisverhaal , dat, 0.!
fchoon zoogenaamd uit, het Engelsch vertaald, door de me.
nigte van Germanismen , voor ons dikwijls onverflaanbaar was,
en evenwel nog doo r zekere Boekbeoordeelaars als wel
vertaald werd aatigekondigd! Het fcherp nagaan der overzet,
tingen zou menigen onkundigen broodvertaler de handen binden, en alioo Oorzaak zijn, dat derzelver aantal aaninerketjjit
verminderde. — Wit dunkt u van inijn',voorflag? Behaagt
bij u? Zoo niet, bevait het u dan berer,, dat onze Recenfenten nimmer een vertaald werk aankondigden, dan dat aanbeveling verdiende ; alle dezulke onvermeld latende, die de
aandacht des Publieks onwaardig waren? Zeg mij, welk van
die twee voorflellen u ter bereiking van mijnen wensch het
vruchtbaarst fchijnt. (*)
,, Maar, in 's hemels naam! wat moet er dan web eindelijk van onze Boelthandelaars worden? Hoe velen hunner ley en van bloot vertalen of doen vertalen; en, daar onze Letterkundigen hun Been genoegzaam werk-verfchaffen, zullen
zij immers het noodige beftam niet kunnen vinden." Nu ja,
de(*) De laatile is alchans verreweg de uitvoerlilkfti, en zou inderdaad, bij
de befparing van vele moeite en ruimte voor de andere werken, op hetzelfde
ad paribuium ne'erkomen.
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deze uwe zwarigheid voorzag ik, wetende, hoe gaarne gij
aan elk een eerlijk fluk broods gunt. • Hare wegneming, ik
erken het, is niet zoo gemikkelijk ; time veel verliest :zij
toch van haar gewigt door de opmerking , - dat 1k alle vertalingen , ook van klaslieke en nuttige werken-, niet wil -doen
ophouden.- Evenwel, ter vervanging van hetgene onverpald
bleef, CO en alzoo jot fchadeloosItelling des Boekhandelaars ,
nioesten onze mannen van letteten banden ijverig aan her
werk flaan, en hem en tevens- den buitentandervbewgzen,
dat men onze drukperfen wel aan den gang kan:bouden,
neeint men zijne toevlugt tot 'her' ultheefache nier. . .Maar
zullen zij • dit nu behoorlijk clben?" Ziedaar eene vraag, die
ik , zoo weinig pi g 'gij , gaafweg toeftelnmend durfbeantwoorden. Werden zij alle door dien ijverigen, vurigen ieest.beZield, als waardoor weleer onze VAN HAME:L&VE.LD,
toRGER, en thans- nog -onze MCINTI,PIGHE,IJPDV,VAN
DER: PALM, S-TU-ART SODELTEMA, VAN'KAMPEN

en anderen worden aangeblazen, dan voorzeker was er.geen
twijfel aan ,• of de meeste uitgevere van boeken zeuden Zoo
veel - te doen hebben , dat zij aan het vertalen of doer) vertalen minder denken tauten maar hoe vele mannen van groote geleerdheid en fmaak tijn als in een' doodflaap -gezonken ,
geven of nimmer iets in het licht-, of zoo fpiarzaam dat
wel eens de vraag bij ons opkWairi-: „war of toolr ideze Hee
ren , van welke er fommigen zoo groote tijdrUiline -hebben;
(neem eens de Hoogleeraren in hunne grooie en andere
cantien , en' na vele jaren voorlezingen •gehonderi te hebben)
wat of zij toch wel uitvoereur
Ell bier is ket : dan ook
eene voegzame wahrde Vtiend otn de vraag, die gij
in uwen brief Voorfielt , in nadere overweging te• nemen
, hoe het, namelijk , toekome, dat ZOO vele onzer Getet•
terden de pen niet ijveriger voeren, en ons niet meer vere
gasten op de aangename en verflerkende - vruchten-, die Men
Rich van hunnen helderen geest mag beloved r' "Gij.MOOgt
zeif beilisfen, of de oorzaak dier vertraging
v6L
gende te vinden zij.
1k zoek haar, vooreerst, in het aandeel , dat fommige onzer Geleerden zelve in het vertalen hebben, waardoor hunne
pen
(4) Maar,, is dit wel zoo noodig? Moet bet veel fchrijven aangemoedigd
worden? Bettasn er niet reeds zoo vele voortreffelijke bocken , die nooit geliezett worden? Of moet bee enkel om de Boekhandelaars gefchieden?
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pen voor het . zanj enflellen van oorfpronkelijke werken rusten
blijft , zoo niet door de verbastering van hunnen
b-eci oogefchikt worth. Deze aanmerking, hoe noode ik haag
terineder . fchrijve , _moet..ik.evenwel in het midden brengen,
daar'eene dagelijkfche, ervaring_haar beyestigt.
Waarom,"
deck, ik d•ikwijls ,,wanneer ik man_ van naam en bekwaamheden zich: tot bellendig bioot vertalen zie vernederen , waaroni dir.nier_aan dezen en dien van mindere kundigheid, maar
14onnhet.overbrengen in ooze taal bekwaam genoeg, overge'atm, tivtijd;; en vlijt aan, lets waardigers beneed ?" Ik erken
het, fammige werken van hoogen rang, van wijsgeerigen or
anders moeijelijken inhond, vereifchen een' vertaler , boven
het peil der me'este verheven, vooral zoo zij omgearbeid
moeten 'worden „ of vele en gewigtige ophelderingen vereifchen: in zulk een geval , maar ook in zulk een geval
.mogt de Geleerde zijn' tijd aan het overzetten wijden ; anders behoorde die aan her zamenfteilen van eigene
fchriften voornametijk geheiligd re zijn.
• Z,ou .:ook: niet, het onbekrompen of liever.ruimbeflaan van
vele onzer , Geletterden,over het geheel oorzaak zijn, dat zij
niet die vruchten voortbrengen „ die men van hunnen rijken
geest mogt verwachten ? (*) Gij kent mijn Vriend den
anders waarlijk ,kundigen r.; hoe veel heloofde hij reeds
als •jangeling, en hoe weinig nogtans heeft hij zijns
gdeverd! .Wat mag • de reden hiervan zijn? Wat
dens,. dan dat hij een, riJk huwelijk • gedaan •heeft, zijn gemak to Neel zoekc , zich . te veel met geldzaken bemoeit, 'zich met ,het, fpeculeren in ftaatspapieren inlaat,
en dingen op zich neemt„ door wier waarneming hij
zich waariijk Hier verheerlijkt. In Duitschland is het, over
het geheel, met de tijdelijke inkomften der Geleerden min
gunflig gelleid;; en. daarom dienen zij de pen geftadig in de
band to hebben, zullen zij het vereischte onderhoud vinden.
Het is waar,, deze, noodzakelijkheid van fchrijven levert al
heel dikwijls ,reel ellendigs en oppervlakkigs op ; maar zij deed
ook werken geboren worden, die flier zelden eerie gunftige
On*
(*) Hier kunnen wij ons , over bet geheel, midst van alien met den Sehrif•
ver-vereenigen. Dtt onze Geleerden, b. v. de Predikanten , het to vet zou•
den lAbben , orn one van Broodfcbrijvcrs to voorzi.en, abfit! Integendeel,
joist tie nood doet vertalen, in plaats van fchrijven; want bet laatfle,
zaam eu moeijelijk gaande, geeft, even daarom, doorgaans weinig voordeel its
ons bcperkt land.
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onderfeheiding verdienden. Het zalige woe= , dat voor me.
nig jongeling van zoo veel belang geacht words, is wel eens
oak voor den, man niet ondienftig. Wilt gij dan, dat
onze nikere Geleerden zich in eene vrijwillige armoede zul.
len ftorten?" Neen; ik wenschte flechts, dat zij om hunne
fchatten hunne hoOfdbeftemming niet vergaten, en vooral
zich niet mengden in zaken, die der geieerdheid vreemd be.;
hooren te zijn.
Er beflaat nog eene derde reden , waarom niet weinige onzer Lecterkundigen voor de wetenfchappen verloren zijn; ik
bedoel, dat zij niet genoeg voor hun eigenlijk gezegd yak
leven, en zich in te veelfoortige bezigheden verliezen. Zie
mij onzen knndigen en fmaakvollen Z.; hoe dikwijls is hij
voor zijne ftudeerkarner en de geleerdheid verloren! Dat hij
zulke aanzienlijke familiebetrekkingen heeft, is buiten zijne
fchuid; maar dat hij , reeds zoo veel tijds misfende door het
geven en ontvangen van bezoeken, nog bovendien den post
heeft Aang,enomen, door een' min beroemden landgenoot ligtelijk te vervullen , dit heeft hij zichzelven re wijtat. En
onze K., hoe zou hij onzen letterroem kunnen verhoogen,
zoo hij, in ftede van zijne kostelijke aVonden in zijne Societeiten door te brengen, of nu eens in dit, dan weder in
tin Genootfchap eene fpreekbeurt te vervallen, voor de drukpers wilde arbeiden! Ook onze L., die, ja, nu en dan lets
In het Licht zenclt, zwerft eeuwig buiten zijnen kring, en,
in plants van zich aan zijne hoofdfludie te houden, wil hij
re veel de man van fmaak zijn, en vervaardigt werken, wier
bearbeiding hij gerusc aan anderen kon overlaten. Meen nu
evenwel niet, dat ik van onze Geleerden ik weer niet welke
ftroeve en onhandelbare menfchen wil maken. Dat zij vrij
aan de Gracia ofFeren, maar zich van hoofdbezigheden niet
te zeer laten aftrekken! Geloof mij, het is maar weinigert
menfchen gegeven, vele zaken te gelijk te kunnen bevatten
trf behandelen (de GROT1USSEN, de rs o GER. s Wordett
niet dagelijks geboren) : het leven is kart en de kunst king
men doet dus , dunkt mij , best, de weinige dagen, die men
hier op aarde is, in de beoefening van een bepaald vak, en
dat met de ons toebetrouwde taak in eenig verband that, te
l5efteden , en, mag ik mij zoo eens nitdrukken, aan de mindere Goden over te laten ;war door dezen zeer wel kan verrigt warden.
Uwe eigene befcheidenheld , waardoor gij al te bezorgd
zijt ,
7
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zijt, om ecnige mij bekende hceriijke vruchten van uwen
geest algemeen verkrijgbaar te maken , geeft mij eene vierde
reden aan de hand , waarom ik oordeel , dat fommige Geleer.
den met het uizgeven hunner werken war al te achterlijk
zijn. Zij volgep, namelijk, uw voorbeeld; en humie te ver
gedrevene nederigheid ,bij de beoordeeling en waardering van
hetgene zij vervaardigden, onthoudt ons maar al te veel ,
wat, eenmaal in het licht verfchenen, der Nederlandfche
Letterkunde tot' geen' geringen luister zou verflrekken. Gij
weet, ik ben niet voor dat fpoedig en onberaden ter drukpers overgeven, waarvan Duitschland ons dagelijks te vele,
en voor de ware geleerdheid verderfelijke, proeven oplevert;
het nonum prematur in annum van HORATIUS heefc, onder zekere bepalingen, mij altijd zeer behaagd: maar die belet mij niet, te gelooven, dat eenige onzer voortreffelijke
mannen de kieschheid te ver drijven, en daaraan ouzen roern
te zeer opofferen. Hoe vele belangrijke ilukken fchuilen er
niet in de lesfenaars of laden onzer groote mannen, die,konden zij tot derzelver gemeenmaking befluiten, vrij wat helderder glanfen zonden verfpreiden , dan de meeste vertaalde
werken ! Wat had men, b. v., niet te verwachten van de
VAN LENNEP ' S, de VAN HEUSDE ' S en zoo vele anderen, wilden zij het ftilzwijgen afbreken , en de fchattea van
hunnen rijken geest der wereld aanbieden? En kon ik u,
mijn waarde Vriend! bewegen tot de uitgave dier belangrijke
bijdragen voor de letteren, die gij mij onlangs deedt zien,
maar, uit zekeren fchroom , voor her oog des Publieks verborgen houdt, ik voorzie, gij zoudt uwen eigen' roem en
dien uws Vaderlands niet weinig verhoogen. Al te groote
bezorgdheid, om niets te geven, dan hetgene boven alle be.
risping verheven is, kan fchadelijk zijn; en befluurde zij
elk te allen tijde, dan mogt er, ja, veel middelmatigs wegblijven, maar bleef er ook niet tevens veel nit:in:mends achter ? Kon ik u, kon ik menigen God- en Regtsgeleerde, menigen Genees. en Taalkundige met hunnen arbeid ter drukpers heengeleiden, zij zoncien mij eenmaal danken, en (dc
zeg zulks met vertrouwen) de achting voor onze Letterkurr.
de bij den buirenlander zou er veel, zeer veel bij winnen.
De bedenking, door u wel eens geopperd, ,, of, bij de
veelvuldige vercalingen, die bier dagelijks in het licht komen , onze fchriften wel dat vertier zouden yinden, waarop
Schrijver en Uitgever billijk mogten rekenen ?" beautwoord

ik
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ik nog altijd met de vraag: „ waarom toch niet?" Het over
brengen van zekere werken in onze taal , als reisverbalen
enz., zeker g ltijd noodig zijn; maar de zoo hevige vertaalzucht Zon in dezelfde evenredigheid afnemen, als de paging, em ons Publiek op eigen werk te vergasten, toenam:
Zien wij het niet aan onze bundels van Gedichten? Houden
kij ,den lust, om iiitheemfche Dichtwerken cinder ons algemeen te waken, niet in een vast bedwang? En vinden zij
Hier zoo vele lezers, dat er herhaalde oplagen van moeten
gefchieden, en men ielfs tot goedkoopere uitgaven , met den
besten uitflag is kunnen komen? (*) Neen, de echte Nederlanders zullen niet geheel in gebreke blijven, om den ijver
hunner Geletrerden te onderfcheiden; zij zullen, ziende,
war deze vermogen, allengs den trek naar het vreemde vaarwel ieggen , en dien overlaten aan die verblinde en verbasterde landgenooten, (wier aantal, helaas I al te groot gewor.
den is) die oppervlakkigheid en ligtZinnigheid, vooral zod
zij van elders tae tins komen boven oud - Nederlandfche degelijkheid en waardigheid de voorkeur geven. De edelen
der onze Boekhandelaars zullen , gelijk wij VertrOuwen
gen, fteeds gereed (ban, om de beitioeijingen van aehtbare
vaderlandfehe Sehrijveri te Onderifeunen, en krachtig medeWerken, om die hunner medebroederen te keel' te gaan wiett
diets dierbaar is, dan debeurs hunner landgetiooten.
Deze brief, waarde Vriend ! is war fang gewordeti, ik erken het; maar is hij Wel te uitgebreid voor den wijden
omvang van het behandelde ondetwerp? Hoe veel en hoe
veel beters kon er wan het gezegde worden toegevoegd I lk
mogt g ents eenige wenken geven. Konden zij maar dienen om u, zoo niet geheel , dan ten minite grootendeels
Met den that onzer Letterkunde te verzoenen, en u te overtuigen , dat wij ons aan de fmaadredenen van dezen en died
Verwaten' vreemdeling niet behoeven te bekreunen! War zij,
intusfchen, bij u al of niet mogen uitwerken, dat zij u dit
althans og nieuw bewijzen, dat de zucht, om de eer des
Va.
0 Het een en ander lost de bedefiking toch niet genoegzaam op. Verzen
fawn zich zoo gemakkelijk niet mertalen, en iedereen verflaat of leest ze niet
in het oorfpronkelijke. Maar prozagehe, populaiie; ftichtelijke of aritufante.
Tektuur is even welkom , of zij elders of op eigen' grond gewasfen is. Err
claarom feInjot nos een cegenwigt noodig, om in dit opzigc tegen den vreem=
doling te markten.
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Vaderlands, en van al hctgcnc hetzelve betreft, to handhaven, woont en werkt in het hart van
Uwen toegenegen' Vriend

NAPOLEON Ve6R DEN SLAG B1J BAUTZEN.

(Door een Poo4ch Oflicier.)
Het bij Bautzen verzamelde Rusfifehe leger ftootte met den
regter vleugel aan de bergen , met den linker aan de laagten.
De Franfche armee had de ftelling aan het einde van het
dal, achter de dorpen Aurez, Nadeviz en Burg, langs . bosfchen en hoogten, in bezit. 'In den nacht van 20 Op 21 Mei
i813 kreeg de Franfthe armee bevel, zich llagvaardig te maken. Met ongeduld verwachtten de foldaten den dag, die
hun lot zoude beflisfen; want men geloofde algemeen, dat,
na de zege , de Oostenrijkers zich met de Franfehen vereenigen, en de vrede het loon der overwinnaars zijn zoude.
Met dertig Ulanen flond ik op den voorpost achter een'
kleinen heuvel , een pistoolfchot ver van een . Kozakken- piket. Ten drie ure in den ochtend bragt mij de Adjudant des
GefierflaiS LABRUYERE deze order: , NAPOLEON zal
den .post bezigtigen; de foldaten mogen , zelfs niet door de
geringfte beweging, de tegenwoordigheid des Keizers verra.
den; hem in het geheel niet fchijnen te bemerken , en zich
alleen met hunne zaken bemoeijen." Ten half vier hielden
twee eskadrons Ulanen van de Garde eene halve werst van
mijnen post ftand , en vier ruiters naderden mij ftapsvoets. De
tegenover ons ftaande Kozakken bemerkten, naar het fcheen,
deze bewegingen niet, en vo6rden gerust hunne paarden uit
de hand, dezelve op het koornyeld ginds en herwaarts leidende.
Weldra kwam NAPOLEON naar mijnen beuvel, gekleed in
een''grijzen jas en kleinen punthoed zonder eenige militaire
onderfcheiding; hij reed op een bleekgeel paard. Henn verzelden de Maarfchalken BERT HIE R en NE v, alsmede onze
Divifiegeneraal L A B R U Y E R E, .neef van eerstgernelden.
Achter den heuvel flegen zij af; en, daar zij noch bedienden, noch Ordonnans bij zich hadden , moest mijn Onderofficier de paarden vasthouden. Ingevolge des bevels,
hiel-
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bielden zich de foldaten, alsof zij de bezoekers volilrekt niet
opmerkten. De helft was bij de paarden; anderen zaten bij
het vunr,, braadden vleesch , en dronken bedaard hunnen
wijn. 1k ging met mijne pijp den heuvel op en neder;
groette den Keizer naar krijgsgebruik , en ging voort met
kuijeren. • Mijne vier gasten plaatflen zich achter groote flee.
nen op den grond. BER.THIER ontrolde eene kaart , en
gaf NA poLEo N eenen verrekijker. Nadal zij eene korte
poos met elkander gefproken en de kaart befchouwd had
den , boog Generaal LABRUYERE de eene knie; NAP oL It o N plaatfle den verrekijker op deszelfs regter fchouder,
en befpiedde, .ungeveer een:kwartier uurs lang, in gebogere
bonding, de 'Idling der Rusfen, de viak tegenover .den henvel
liggende 110 Bautzen , •en de met Rusfisch gefchut ,en infan.
terij bezette hoogten. Daarna zetteden zich alien op de flee..
nen .neder;
P o L E'0 N riep mij tot zich , en vroeg mij
„ Sedert hoe lang• diem gij ?" Het is mijn beroep , uwe
Majesteit ; reeds ,op miju zestiende jaar heb ,ik met kanonskogels
tennis gemaakt." —„ Wat denkt gij yap de Kozakken?"
Zij 4ijn dappgre , foldaten, die evenwel, van meer nut , zija
in den iegerdienst; dan in een' openlijken Waar !
Hebt gij ooit tegen , de Rusfifche ir' fanterij gevochten ?" —
„ Ja , uwe. Majesteit! zij is voortreffelijk , en eene waardige
mededingfter.van de infanterij uwer Majesteit."— ,Hij heeft
gelijk ," zeide, NAPO LE ON, zich tot N E Y wendende. „Gij ,
Palen, fpreekt ongeveer dezelfde taal als de Rusfenr wer
hij voort.
Ja, uwe ,Majesteit I wij verftaan elkander.
even gemakkelijk als de Zyleed den Deen,, en de Duitfcher
den Hollander," , Apropos , fpreekt gij Dultsch?"— „ Ja,
uwe Majesteit 1"-7, „ Nu, zoo zet u to paard , en breng
mij nit het honderd, fchreden vanhier gelegene dorpje den
een' of anderen boer ; ik zal in uw afzijn den post komman.
deren."
Mijn paard was getoomd; ik fprong in den zadel, en joeg
in vollen galop •naar het dorpje. Bij mijne komst zag ik aan
het eene einde Rusgfche jagers hunne gort koken, en aan het
andere Franfche fcherpfchutters gerust nit het- eene huis in
bet andere gaan. Tot mijn geluk trad een halfgekleede Duetfcher nit zijne woning. „, Goede vriend wilt gij geld bij
ouzen Generaal verdienen?" vroeg ik hem.— „ Geld ? goed !"
antwoordde hij ; „ maar waarvoor?" „ Spreek necks
eenige oogenblikken met hem."—„ Hij wil mij misfchien tot
Bids
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gids gebruiken ?" — „ Vrees niers; ik verzeker u op mijn
woord van eer, dat hij alleen met u fpreken wil , en u terpond weder naar huis zal laten gaan. Voor het overige volgt
gij goedfchiks, of ik jaag u een' kogel door den kop." (Ik
wilde hem flechts vrees aanjagen, en trop de pistool uit den
gordel.) — „Van bane gaarne! Ik ben bereid u te volgen,"
zeide de van angst fulderende boer. — ,Nu, zoo zet u aehter
mij op het paard." Ik hield aan de beg ; de Duitfcherklom op
het paard , en ik vloog met hem als een pijl naar mijnen post.
„ Bravo, Heer Officier!" riep NAPOLEON mij toe; , ik
dank u." De boer groette, en wachtte bevend zijn lot.
NAPOLEON keerde hem den rug toe , en deed hem, door
N E Y, de volgende vragen: , Is de door de laagte regts (op
de linker flank der Rusfen) vloeijende beek diep ?" —
Slechts tot pan de knie." — „ Rijdt gij er met uwe karren door?" — Altijd, behalve in de lente en den herfst,
wanneer het water wast." — „ Kan men ze overal doorwaden ?" — „ Neen: op eenige plaatfen liggen op den bodem
eene partij fteenen; maar,van het bruggetje regts, is, tot op
een vierde van eene mijl, zuivere grond." — NAPOLEON
Was met de antwoorden zeer in zijn' fchik, er; fcheen bijzonder okeruimd. Hij vroeg geld van B ERTHI ER, nam
eene geheele hand vol Napoleonsd'or, en gaf die aan den
boer, met de woorden: Daar! drink op de gezondheid
van den Franfchen Keizer!" De boer wilde hem te voet vallen.-,Halt!" fprak NAPOLEON: ” kent gij den Keizer?",
Neen; maar ik zou hem wel eens willen zien." — Nu,
zie dan !" zeide hij, op den Maarfchalk N E Y wijzende , die
op dat pas zijn' jas had losgeknoopt, zoodat de met goud
geflikte uniform zigtbaar was. De boer wierp zich voor hem
neder. N E Y lachte: „Deze Heer fopt u. Dat is de Keizer,"
voegde hij er nevens, op DERTHIER, wgzende. De brier
wierp zich weder :op den grond.
Vermoei u niet vergeefs ," zeide DERTHIER in zeer flechi Duitsch. Dat is
de Keizer ; en wees op LABRUYEREw De boer wilde zich
voor dezen nederwerpen. Ik ben te jong om Keizer re zifn;
buig u voor hem, die u het geld gegeven heeft." — „ Dat
is billijk ," fprak de Duitfcher , NAPOLEON ' S hand grijpende , en dezelve kusfende, terwijl hij zeide: Dat is een
gouden handje!" Allen lachten luidkeels, lieten den boer
mar huis keeren, en klommen den heuvel af. NAPOLEON
::oval BERTHIER, elk' miner foldateu een Louisd'or re
ge-
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geven; betgeen op flaanden voet gefcliiedde. „BERTHIER,
rbbrijf den naam des Officiers op !" fprak NAPoLco N. Hierop wendde hij zich tot mij, nadat hij reeds tepaard was geilegen, en ,zeide .: Ik heb met uwe onderhoorigen van u
gefproken , en ben over u voldaan. Wanneer u lets ODCbreekt , zoo wend u regtftreeks tot mij, en herinner mij dan
fiechts aan onze kennismaking bij Bautzen. Vaarwel! Ik
wensch , dat gij fpoedig Kapitein zult zijul" Ik boog mij
en zij reden flapsvoets naar de eskadrons der Ulanen van de
Garde terug, welke al dien tijd opgezeten waren gebleven. Na
verloop van een uur werd ik door jager-ruiterij afgelost. Ik
kwam bij bet regement ; en het eerfte woord, waarmede
mijn Kolonel ontving , was: , Welkom , Heer Kapitein t" Bij
het regetnent was de dagorder wegens mijne bevordering reeds
voorgelezen. Van blijdfchap leegde ik met mijne vriendeir
eenige flesfchen ouden wijn; en, na verloop van een unr ;
gingen wij de kogels te gemoet, die, zoo als men weer,
niet gewoon zijn eenig onderfcheid te maken cusfehen Kapitein en Luitenanc.

KATAKOMBEN IN RUSLAND.

(Leipz. Litt. Zeitung, 1822. S. 172.)
In de nabijheid van het klooster van Petfcherskyzijn de merkwaardige en door geheel Rusland beroemde Katakomben, of
onderaardfche holen en gewelven , (Petfchera beteekent ,in het
Rusfisch, een hol) een doolhof van mime gangen diep onder
de aarde, in welke aan de zijden kamers of kapellen, waarin
ontelbare reliquien en vele kisten met niet vergane lijken van
Fleiligen, ook aanzienlijke kerkfchatten, gevonden worderc
Men telt er zeven kapellen, die in naaste en verfle verdeeld
worden. In de Katakombe van den H. ANTONIUS, of de
naaste, zijn vier kapellen en drie6nzeventig heilige lijken;
in de Katakombe van den H. THEODOSIUS, of de verfle,
flaan drie kapellen en vijfenveertig lijken. Deze lijken of
mumien zijn in nog gave zijden ti often gewikkeld , en op hooge
feestdagen treks men dezelve kostbare, door Keizerin ATHARINA H gefchonkene, kleederen an. Nevens elke kist
hangt een klein houten bord, waarop de naam van den Heilig flaat, b. v. de hoogwardige NESTOR, de eerwaardige
T4
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enz. De kisten zijn van hoot deels met een
parkementachti g leder, deels met eene wollen nof, deels met
zijde overtrokken , en flaan open. De huid der lijken is geheel bruin, en door lengte van tijd uitgedroogd en rimpelig
zamengetrokken. In de groote vasce worden aangezigt , ban.
den en voeten ontbloot. Behalve deze nog gave lijken, than
in de gangen verfcheidene afzonderlijke hoofden, en in kleine gewelven ook vele kisten met reeds vergane ligchamen.
Dezelve geven geheel geen reuk van zich , zoodat nergens
lucht van dooden te bemerken is; integendeel vindt men
in de Katakombe van den H. ANTONIU s, zelfs in de
heetfte zomerdagen, eene vrij drooge en zuivere lucht. Deze
Nolen, federt eeuwen de begraafplaatfen der monniken van
Kiew, zijn in het gebergce uitgehouwen, dat nit een vast,
ijzerachtig, met eenige kleideelen vermengd zand beflaat. Bowen zijn ze gewelfd en, gelijk ook de bodem en wanden,
met kalk bellreken.
Door de hooge ligging en foort van grond wordc het veritlaarbaar, dat magere, in de lente 'of in den herfst geftorve•
ne, ligchamen, die bier bijgezet werden , niet verrot, maar
uicgedroogd zijn. Pelgrims , bedevaartgangers en nieuwsgierigen bezoeken dezelve veelvuldig; nit geheel Rusland komen herwaarts vele menfchen , in gunflige zomers wel eens
ten de 50,000. Elken morgen, na het eindigen der godsdienstoefening , kan men, zich bij eenen monnik in de kerk
nabij den ingang aangemeld hebbende , de gewelven bezoeken; en er is Hier veel meer dan een uur tijds noodig,
in al de gangen rond te wandelen, en ieder dezer Martelaren
en Heiligen van de Griekfche kerk te bezoeken. Velen hebben beweerd, dat deze grotten in vraegere eeuwen de verblijven van afgezonderd wonende monniken zouden geweest,
zijn. Dit, echter, is , naar alle omflandigheden en naar de
boven bijgebragte aanmerkingen , zeer onwaarfchijnlijk.
JOHANNES,

GRONDREGELS VAN WARE STAATKUNDE.

P at alle Vorfien zich van de waarheid doordrongen gevoe/-

den, dat zij beginnen hunne troonen te verliezen, van het
oogenblik af, dat zij de wetten verkrachten !
Om het gezag ce behouden , in eenen Staat , fangs den weg
des gewelds , moec de magi, die verdrukt, evenredig zijn
aaa
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aan die, welke verdrukt- wordt. De magt des gewelds kan
zich itaande houden,, zoo ling daze evenredigheid beitaat.
Maar elken dag mag men derzelver omverrewerping verwachten, zoodra de verdrukte meer werkelijke rug verkrijgt dan
de verdrukker.
Niet de magt, die heritelt , maar de magt, die vernielt,
is te veroordeelen.
Er zijn twee wijzen van vechten; de eene met de wetten, de andere met her geweld. , De eerite is eigen aan den
rnensch , de tweede ons gemeen met het dier.
Er is, voor eenen Vorst, geene iterkere fortres, dan de
liefde zijns yolks.
Het is gemakkelijker,, zich te doen beminnen door degoeden , dan door de boozen, en te gehoorzamen aan •de
wetten, dan die voor te fchrijven.
On de Politiek te leeren kennen, ga men naar Konflgatin

vopel!
Het is niet moeijelijk te ontdekken, vanwaar de geestdrift

der volken voor de vrijheid ontila. De ondervinding' be.
wijst, dat.de nada nimmer tot rijkdom en aanzien . geraken ,
dan onder een vrij en liberaal Gouvernemenr.

DE DONKERE VIDE VAN DEN SOLDATENSTAND.

Het is eene aangenomene en treurige gewoonte, dat de Tor-daat , onderworpen aan eene lijdelijke gehoorzaamheid, zich
niet hebbe te bekreunen, of de oorlog, in welken men hem
gebruikt; regtvaardig zij, dan niet.. „ Val aan!" is het
woord , en hij valt aan. „Verniel!" en hij vernielt. Wac ver.
fcheelt het, of men zijnen arm gewapend hebbe tegen eene
naburige natie, die hem ilia beleedigd heeft, tegen zijnen
medeburger , ja tegen zijnen broeder ? Hij moet gehoorzamen.
Hij is een doodend werktuig! — Wanneer gij in de kolonien
uwen Neger, gebiedc te gaan vermoorden of beitelen dat gezin of dien man:, heeft hij het regt u zijne dienflen te weigeren, en a: hebt, geen ,regt van hem eene misdaad te vorderen. De wet befchermt zijnen wederfland. De flavernij
van den foltiaat4 is zij dan verfchrikkelijker en harder, dan
de flavernij van .den, Neger ?,!
Een arme Neger werkt, in het zweet zijns aanfchijns,
een' ganfchen heeten dag. De Elamite duet den Zwarte, het
T5
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paard, den os arbeiden, den eerften zelfs vaak zwaarder dan
de ilatilen,. Aileen het zwijn niet. Het zwijn eet , drinks,
kuijert, !leapt wanneer hij wil, en leeft als — een Edelman!

EEN WOORD OVER VRIJIIEID EN VREDE.

N

en kan de Vrijheid fchenden, maar niet vernietigen. Zij
verwijderc zich fomwijlen, maar keert weder; haar vuur,
terwijI men het gebluscht waant, is alleen bedekt. Wanneer zij in de gemoederen verflikt fchijnt, ademt zij in bet
diepst des bane. Verdedigd door eeuwige beginfelen, kan
men haar niets anders tegenftellen dan de broze wapenen
der vooroordeelen; en, in het oogenblik dat men meent hear
verplet te hebben, herinnert hare zegepraal den onzinnigen,
die haar bellrijden , dat zij onfterfelijk is.
De Vrede is de that van gezondheid der volken; tie
Oorlog is voor hen een ftaat van ziekte. — Het leger is de
kracht van den that; men kan het niet te zees vereeren,
wanneer het gebruikt words om denzelven te verdedigen
nosh te zeer vreezen, wanneer het zich met het inwendige
wil , moeijen. Wanneer bet zwaard zich in de pleats !telt van
den fchepter, vervangt vrees de toegenegenheid; de luimen
der willekeurige magt vervangen de wetten; de vruchtbare
vrijbeid draagt geene vruchcen meer; de handel kwijnt; de
kunften verdwijnen; de landbouw zelfs is vernietigd.
VOORSCHRIFT VAN EENEN ItONING ZOO

ALS HJJ BEHOORT

TE ZIJN.

(Uit

JOHN DAVY ' S

Reizen. Londen, 1821.)

De Koning (van Candia , op Ceilon) bezit een volftrekt

gezag; en dit Gouvernement, near luid der Gefchiedfchrijvers des lands, heeft ten minfte tweeduizend jaren aldaar
ftand gehouden. Hij heeft drie Ministers, negentien geweste.
lijke Opperhoofden, twee . Tempelhoofden, en drieenvijftig
Oflicieren van het Paleis. De croon is erfelijk. De Gefchiedenis van Cellos: levert intusfchen eenige uitzonderingen, van
wege buitengewone verdienften. De Koning is grondeigenaar
van bet ganfche eiland. Alle magt gaat van hem tilt; hfjpablett-
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paalt de belastingen , en den dienst des yolks ; hij verleent
eere en waardigheden, en neemc die naar welbehagen terug,
In weerwil, echter,, der uitgeitrektheid van dusdanige magt,
legt hij, bij zijne troonbeklimming , gelofte af van re regeren volgens zekere gebruiken en regelen, door de overlevering bewaard. Ziehier de voornaamfte derzelven, het voorfchrift opleverende van eeuen Koning zoo als hij behoort te
zijn , overgenomen nit de Pali , waar ze in verzen ftaan
gedrukt
Eerfle Hoofdfluk.
1. Wees liefderijk jegens hen, die zulks verdienen.
2. Wees zacht in uwe taal.
3. Dat owe daden needs ten doel hebben het geluk des yolks.
4. Bemin uw yolk als uzelven.

Tweede Hoofdfluk.
Begunftig niemand , door een' ander' ongelijk aan te doen.
2. Doe geen ongelijk aan iemand, door een' ander' te be.
gunItigen.
3. Dat geene vrees u immer belette regtvaardig te zijn.
4. Wees op uwe hoede van geen kwaad te doen door on.
kunde en bij gebrek van genoegzame kennisneming.
Derde Hoofdfluk.
1. Wees liberaal.
n. Volg ftriktelijk de regels van uwen godsdienst.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beloon hen , die zulks verdienen.
Dat uw gedrag geregeld .morde door regtfchapenheid.
Dat uw gedrag geregeld orde door zachtheid.
Wees geduldig.
Houd u vrij van kwaadwilligheid.
Gedoog geene pijnbank.
Weec te vergeven.
Luister naar goeden raad.

Wanneer een Koning tegenftrijdig handelt met bovenftaande
regelen, wanneer hij de gebruiken des lands en het voor'oeeld
der goede Voriten verfmaadt , 'hat het ganfche y olk op, en
zet hem af: voorbeelden van zulk eene omwenteling zijn
niet zeldzaam in de Gefchiedenis van Caton.
D
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Door

Mevrouw ELISE RaCIILER,

geb.

EH'RIIAEDT.

Eene ware Gebeurtenis.
Uit den rijken fcbat der aanteekeningen van wijlen mijnen
vader' lust het mil, de volgende waarfchuwende gebeurtenis
mede td deelen, welker toedragt hem , van wege zijne
trekking tot den perfoon, wien dezelve is bejegend , beret-,
dan welligt iemand enders. , konde , bekend zijn.
De Bankier v. B. hield zich dikwljls des morgens in zijne
kamer met bet wegen en fehiften van goudgeld bezig ; onder
welke verrigting hem doorgaans zijn barbier eantrof. Zonder
nadenken fchdof hij gewoonlijk zijnen noel flechts een weinig terng van de tafel, op welke de goudflapels verfpreid
lagen; waarop dan de barbier naderde en zijn werk verrigtte.
Op zekeren morgen bemerkte de Heer v. B., dat des jongebugs hand beefde , en, zich daardoor met bet mes geraakt
voelende, zeide hij , een weinig onthutst
, Pas beter op
• uwe zaken. Hein gij misfchien war hard getoopen, rust
liever eerst een pear minuten nit." De barbier deed milks,
to kennen gevende, dat hij zich niet wel be yond. Weldre ,
echter, herflelde hij zich , en volbragt nu zijne teak met vas,.
sere hand. De volgende keer dezelfde verfchijning; nog fier.
ker beefde hij , en de Heer v. B. gevaelde eene pijnlijke fnede. Huiverend opflaande, verweet hij het jonge mensch nadrukkelijk zijne onhandigheid, terwiji hij zich met den doek
bet afdruipende bloed van het aangezigt wischte. De barbier
leuncie, doodbleek , op de goudtafel. Eensklaps wierp hij
bet mes weg, viel den . Heer v. E. re voet, en fineekte, zij",
ne knie omvattende , oth vergiffenis en genade. De mensallievende man meende, dat een of ander ieugdig vergrijp den
jongeling in geldverlegenheid had' gebragt , verklaarde op deze wijze zijn fidderen en verbleeken ; en vroeg medelijdend:
„ Is het veel, mijn vriend , wat gij nondig hebt?" Maar
de barbier antwoordde hem flechts met zuchten ,hoofdfchudden , en wijzen op de geldflapels. Lang duurde het, eer
begreep, war zulks beduidde. Eindelijk borst hij
neer v.
in deze woorden nit: „ Om Jezus Witte, meat mij niet we„ der in deze kamer, bij deze iafel komen! De Satan Hitt
„ mij nit dat goad tegen — reeds tweemael heb ik met hem
„ genreden, ea Intim op dood en levee. 1k ben, wel is
„ wear ,
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waar,, een verworpeling, dat de Booze zulk een Vermogen
op mij heeft ; maar Loch moet ik het u bekennen — doe
„ met mij , wat gij wilt , — het was mij , wanneer ik dit
„ goud zag, alsof eene helfche magi het mes in mijne hand
als wilde en moest ik u...." Hier ver.
, beittiurde
flomde de jongeling. Bleek van ontzetting deinsde de Heer
v. B. eenige fchreden terug voor hem, die zoo even op het
punt !fond zijn moordenaar te worden. Reeds had hij de
knord der fchel in de hand, om zijne bedienden te hulp te
roepen, toen hij nog eens het oog floeg op. den ongelukkigen jongeling, die zich, 'la de verfehrikkelijke bekentenis,
zigtbaar berfield had , en , met eene foort van blijmoedige onderwerping zijn lot fcheen te verbeiden. Een zoo
zacht , zoo edel gelaat , tot dusverre nog door geenen enkelen trek der. ondeugd ontfierd -- de eenige zoon van minnen.
de ouders dit trof den Heer v. B.;,.lang.zaam ontgleed
de fchelkoord zijne vingeren ; hij trad naar den jongeling,
vane hem liefderijk bij de hand, en fprak in plegtigen ernst:
Vriend! laat-ons , op flaanden voec, God danken, en zijne
barmhartigheid loven." Beiden knielden. Her gebed,,des
bane, 't wells de Hear v. B. daarop luid uitfprak , en waarinbij zichzelven als medefchuldig , erkende aan deze,
door Goddelijken bijftand afgewende, misdaad, naardien hij
den ongelukkigen jongeling door het blinken van zijn goud
boven zijne krachten had verzocht
dit gebed om volkomene redding des verdoolden heefc, buiten dezen, God
leen gehoord , en — ook verhoord. Immers, toen daarop
de Heer v. B. den jongeling wel in zijn bedrijf te zijnen,
huize gefeborst , maar daarom niet verflooten had , is hij der
deugd bellendig getrouw gebleven, een voorbeeldig burger
en huisvader geworden , en heeft, in gevorderden ouderdom ,
dikwijis verklaard, geen vuriger wensch te voeden, dan den
Heere v. B. zijne dankbaarheid te kunnen doen blijken. Bij
diens overlijden verzelde hij het lijk, riep onwillekeurig bij
bet graf uit: n Bij God, in de eeuwigheid, zal ik hem
danken!" zocht en vond daarna gelegenheid, der familie,
voor welke de edeldenkende man het ganfche vgorval had
geheim gehouden, hetzelve perfoonlijk te verhalen, en zich
alzoo,naar 't fcheen, van eene , behoefte zijns harte tekwijten.
Het moge clan nu ook ons ter waarfchuwing verarekken,
om niemand , met name geene dieustboden , door te verre
gaande zorgeloosheid , of zelfs, door onvoorzigtjge vertooning
van geld en kostbaarheden , tot het kwade te verzoeken.
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VERSCHUNING VAN DEN DUIVEL , TER VERHINDERING VAN
XERICROOF.

Pat de vertellingen, die als fabeltjes ander het yolk rondloopen, meestal op eene ware gebeurtenis berusten, die
flechts naar den that van befchaving des yolks, ender welk
zij ontftaan zijn , verfchillend gewijzigd , en in lateren tijd
met vreemde bijvoegfels verfierd zijn, kan het volgend verhaal bevestigen.
In de eerile jaren der nu verloopene achttiencre eeuw had
zich op de meeste dorpen van het Brunswijkfche , Maagden.,
burgfche en de omliggende fireken het gerueht verfpreid
dat de Duivel eene bende dieven, die in de kerk te Neindor", in het dsfeburgfche, ingebroken waren, verjaagd had,
zonder dat zij hunnen voorgenomen kerkroof hadden kunnert
volvoeren.
Dit verhaal (hoe ftrijdig ook met al hetgeen de Booze geVioon p is uit te regten!) ging onder het yolk tail mond tot
Mond, en men vertelde het elkander als eene uitgemaakte
zaak, De dieven, zeide men, hidden den Duivel bij
ren manefchijn zeer duidelijk gezien. Hij had een geheel
ruig aangezigt , groote vnrige oogen, en een pear ontzetteno
tie horens op het hOofd gehad. Zijn rok was ter` halver-.
wege bruin geweest , en hij droeg een' vuurrooden halskraage
Hij had klaanwen, in pla i ts van handen. Omtrent zijne voe4
ten wist men niets bepaalds te zeggen, omdat hij achter
leuning van het zangkoor voor het orgel geltaan, en van
daar op de dieven Reeds het oog had gevestigd. Hij had
voorts zulk een verbazend leten gemaakt , dat het fcheen of
h0 op de dievenWilde afkomen; dan weder matitte hij een
geluid, alsof al de armenzakjes in de kerk in beweging wa.
ren. Deze verfchijning um had den dieven zulk fehrik
aangejaagd, dat zij , met achterlating van al de reeds hijeen.
gebragte kerkgereedfchappen, de vlugt hadden genomen, en
gezworen, nooit weder eene kerk te beftelen; want dat et
Loch met den Duivel vooral geen fpotten zij.
Hoezeer ook reeds destijds het vermelde verhaal bier eft
dear werd in twijfel getrokken, vond hetzelve echter bij den
grooten hoop gereeden ingang, en werd , met nienwe bijvoegfelen verfferd, als eene onomitootelijke waarheid erkend ,
federt eene betide dieven voor het geregt te Jerxheitn , in het
Bruns*
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firgnswijkfche , in 1711, onder andere huisbraken , almede bekende, dat zij, bij eenen voorgenomen kerkroof te Neindorff, door
den Duivel verjaagd waren, 't welk alle gevangenen gelijkelijk verklaarden ,. en waarbij zij dan ook in het vergelijkend
verhoor tegen elkander bleven voiharden, bewerende , dat zij,
op de befchrevene wijze, den Duivel met hunne eigene oogen
gezien hadden.
Ware deze bekentenis in eenen vroegeren tijd gedaan, het
volksverhaal zou zich zonder ophouden van geilacht tot geflacht hebben voortgeplant; thans, echter, deed een nader
onderzoek de ware toedragt der zakekennen, en de gebeurtenis
werd daardoor voor altijd van haar wonderbaarlijk kleed ontdaan.
Her bleek dan nu , dat deze gewaande verfchijning des Dui.
vels zeer natuurlijk gefchied was. De toenmalige Heer van
het dorp was een groot liefhebber der jags, en hield op zijne
plaats een achtjarig hers tot zijn vermaak. Deze gefneden en
tainme hertenbok liep zoo wel bij nacht als dag overal door
het dorp rond , en was , daar hij van jong en oud gevodrd
werd, met alle huizen bekend, voor welke hij als een bedelaar bleef than , .om jets te ontvangen. Opdat hij evenwel
niet zou verloren Taken, was hij met een' roodletren hals.
band voorzien , aan welken eene fchel hing. Dit hers was
zoo zeer aan de menfchen gewoon, dat het alle plaatfen be.
zocht, waar het flechts bemerkte ,dat menfchen waren, zelfs
de kerk, nit welke men het reeds meennalen had moeten
wegbrengen, als het onder de godsdienstoefening daarin liep.
In den nacht , dat de dieven inbraken , was deze bok door
de deur naar den toren, die men verznimd had te fluiten,
binnengekomen; over het orgel mar het koor der zangers
gegaan, en had, wen hij menfchen hoorde, alle moeite gedaan om bij hen te komen, en zich dus , op de achterpooten , zoo digt aan de balie begeven, dat kop en pooten over
dezelve heenflaken.
Deze onverwachte verfchijning bij het fchemerend maarlicht, en de doffe klank zijner voetflappen in de holle gewe/y en, wekten den angst der op her dorp niet bekende die.
ven , door hun geweten gejaagd, zoo zeer op, dat zij niets
anders wisten te doen , dan op het fpoedigst deze plants te
verlaten ; en hunne verfchrikte verbeelding prentte bun dit
zoo levendig in, dat zij , ook voor het geregt, hierbij bleven voiharden. En zoo verrigtte dan bier de Geest des
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sToNIME. MAA MID- EN wizT, - sPRitEENDE TAAL.

sTolvimE, mitiut Loin. EN vrkt.-

SPRERENDE TAAL.

Winneer de eerften der artne Griekfehe vlugtelingen door
B...... in Sakfen'trokken, ftaarde de kleine, lieve jongen
van den waard de vreemdelingen nieuwsgierig aan. Een van
hen, een kloek , welgevormd man, met eel'? 'raafzwartert
bard , zag Ieng en in diepen weethoed Oy het kind neder.
Eihdelijk wendde hij tiCh tot een. zijner lotgenooten weed
inet•aandoening op den knaap, en wischte een' traan uit zline
oogen. Dit verftond elk. Hij brags, met het innigst vadera
lijk gevoel , een fmartelijk offer der herinneringe aan zijnert
verinoorden lieVelingl

VOORSLAG TbT EENE NIEUWE BELASTING.

In een gezelfehap bij den Minister van Finantien *** yid
het gefprek op het rijke onderwerp der onderfeheidene belas-;
tingen. De Minister. verklaardey dat de grootfte zwarigheid
bij het heffen in deze twee hinderpalen geiegen was; te
ten, om te voorkomen, dat dezelve niet door list ontdoken
werden, en dat het yolk niet morde ; er bljvoegende, dat
hem zulks nog nooit had willen gelukken. ik ben, wet
is waar," hernam zeker Heery „ ;geen Financier; maar ik
vlei mij toch , zulk eene belasting te kunnen aan de hand
geven." — En die is?" vroeg de Minister-rgretig. Eene
op elken doode. Den dood toch kan niemand ontduiken;
want wij moeten alien, vroeger of later. , fterven; en hem y
die dezelve moet betalen, is de mond voor altild geilotenl"

Aanteekening, behoorende tot de Hulde aan VAN SWI
DE N bij de woorden: der Seine blonk in 't oog.
te Franeker als
n den jare 1767 was
IHoogleeraar
in de Wijsbegeerte geplaatst geworden; in 1770
VAN SWINDEN

behaalde hij den Eereprijs bij de Akademie der Wetenfchappen te Parijs , en mag gerekend worden hierdoor zich in
Frankrsyk her eerst met lof te hebben leeren kennen,

MENGELWERK,
REDEVOERINO,
OVER

JOHN HOWARD.
Dooit
IP. 1-1:-

RINGAR. -(*)

W

anneer wii de oudere en nieuwere gefchiedeniS door..
bladeren dan ontwaren .wij met innige vreugde, dat
tijde.menfairen beftaan hebben, die zich van din
to
greaten. heap Iuisterrijk onderfcheidderi , de gaven-en krathten .van ligchaam en, geest• de •voordeelen van'llinid en
(vermogen.voor het welzijn hunner nituurgenaoten gewitu
liglijk opofferden, zich alzoo',te:reg,t den mem vetwierven van iveldoeners der mensehheid. Wanneer wij one
vervolgens begeven tot •eene'onpartijdige vergelijking•van
de, weldoeners. des menfchelijken :•geflaclits onder . de oude
re•en nieuwere gefchiedenis, dan ontdekken wij met geen
minder vreugdegeVael , (dank- zij den .weldadigen invroed
van den Christelijken Godsdierist1) dat in lateren tijd het
getat dier weldoeners niet alleerraanmerkelijk greater is ,
.maar. dat ook , over het algemeen, de laatften de eerflen
overtreffen in helderbeicivan begrippen en zuiverheid van
beginfelen, in verhevenheid van doel, en in uitgebreid.
heid van werkkring. lnzonderheid is dit anderfcheid` opmerkelijk-bij die weldoeners des menschdams, welke , door
menschlievende bedrijven en inflellingen,niet alieen
nen tijdgenooten ,-maar zelfs het . nageflacht ten zegen wa.
-ren. Het is waar, met welgevallen befchouwen wij, onder
(*) Uitgefproken, den 21 Februarij 1 g 21, in eene vergadering. van het Departement Leeuwarden der Maatfchappij T91
Nut van 't Algemeen.
MENQELW. 1823. NO. 7.
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der de vroe?eren , eenen T/TUS,TRA jA"NLI-S, de A N■
TONIJNEN, en ALEXANDER SEVERDS; want zij
waren Kcizers , die bijna de ganfche toenmalige belchaalde
wereld door weldaden aan zich verpligtten. Doch rijst
onze eerbiedige bewondering Iiiet veel hooger , als wij
menfchen , door purper 'loch titels verfierd , en zonder
eenige roeping , dan alleen die hunner menfchenliefde,
zien aanfrieilen tot hulp ,tot redding hunner ongelukkige ,
miskende natuurgenooten ? Letten wij, onder zoo vele
lateren , ilechts op eenen LAS CASAS, die zich , met
zijne medebroeders; de gevaarlijkilereizen getroost, ter
redding van onfchuldige Indianen uit den gierenklaauw,der
-.Vpanjaarden, — op eenen FRANKLIN, anig in zijne
foort , en van Wien 13 E It D'E A getnigt.: „. Gave God;
.wij in geheel Europa ddn y olk hadden , 't welk hem
las, 2* grondfiellingeh . aannam , en .naar dezelfde liefde
bandelde!"- — op eenen DAVID BARCLAY, die , met
opoffering van tiendtiizend pond ilerl. \, zijnen Negers op
-Yaanaika de vrijheid fchenkt , om eene proeve te nemen ,
of en in hoe Terre deze mishandelde en diep vernederde
Ragtoffers , onder behoorlijke leiding vatbaar zijn voor
ITelchaving en verlichting, — op eenen joHN HOWAR D
eindclijk, die geheel Europa doorkruist, alle gevangenhuizen bezoekt , en' de zaak der ongelukkige gevangenen,
-de zaak' der menfchelijkheid, aan alle hoven bepleit. (*)
Het is ons niet ongepast voorgekomen , M. H. , u in
dit uur het beeld van eenen weldoener des menfchelijken
gellachts van lateren tijd te teekenen. Onze keuze bepaalt
zich tot den /aatStgenoemden, tot JOHN HOWARD;
deels , omdat hij zich: van alle anderen onderfcheidde door
den aard zijner weldaden , en door de wijze , op welke hij
dezelve bewees ;. deels, omdat de meesten uwer, zoo wij
vertrouwen , diet' man bij name dikwijls hebben hooren
noe(*) Verge]. de ultmuntende Prijsverhandeling van N. G.
VAN KAMPEN, over de deugd en het geluk der oude en he..
'-dendaagfehe Fakes, bekroond door TEYLER ' S Godgeleerd
Genootfchap.
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noemen , maar van zijne levensbijzonderheden en verrigtingen weinig of niet weten , alzoo er in onze moedertaal,
voor zoo verre ons bckend is, Beene levensgefchiedenis
voorhanden, en al hetgene tv#' dienaailgaande in vreemde
talen hebben kunnen raadplegen beknopt en onvolledig
is. (s ) Ontvangt deze proeve met welwillendheid
JOHN ti owAnD, van wlen men met regt zeggen
kan , dat bij, naar het voorbeeld van den besten der menfchen , het land doorging goeddoende , was de zoon van
eenen rijken tapijtwever,, en ontving het Ievenslicht te
Hackney , in Engeland, in het jaar 1726. Zijn vader
flied vroeg, en Het hem achter onder de zorg van voogden. De voogden, niet voornemens om van den jongeling een' geleerde te maker, beaemden hem tot dell
koopmansfland , en gaven hem eene zeer dagelijkfche opvoeding. Hij behoefde daarom evenwel niet onder te doen
voor •anderen, welken . eene meer befchaafde opvoeding
ten deele viel; want door eigene geestkracht fluwde
zich voort , en, bezield met eenen rusteloozen ijver,
fchoot hij in niets te kort. Aan ftandvastigheid en volharding paarde hij reeds vroeg menschlievendheid. Liefde.
was alzoo de grondtrek zijner , ziel; en , waar deze
ontwikkeid words , laat zich met regt iets edels , iets groots
verwachten. De voogden , intusfchen, floegen op den
voortreffelijken aanleg des jongelings minder acht. Zoodra

(n boor onverwacht opgekomene ongefleldheid van een'
der fprekers eene leesbeurt moetende vervullen, ontbrak mi)
tijd en gelegenheid, om eenige bocen, mij naderhand ter
hand gekomen, magtig te worden. Ik heb, bij bet vervaardigen dezer rede, den meesten dienst gehad van een En.
gelsch werkje, betiteld: The British Nepos, or Mirror of
Thoth ; en, ten aanzien van HOWARD ' S laat.ge levensdagen , van een nittrekfel uit CLARKE'S Travels , geplaatst in
de Letteroefeningen voor 1818. No. XIV. Voorts heb ik geraadpleegd het Confervations - Lexicon, ter Band , en de
aanteekening No. it. op Het Mededoogen van DELILLE,
door IMMERZEEL vertaald.
V 2
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dra hij , buns oordeets , genoeg wist , pm als koopman
door .de wereld te ,komen , beftelden -zij hem, als leerjongen , in een' grooten kruidenierswinkel te Lontlen.
Maar de jongeling was , naar ligchaarn en geest , tot dat
werk .volkomen ongefchikt. Bovendien had- zijn vader hem
en zijner_denige zuster een aanzientijk vermogen nagetaten , waardoor hij onafhankelijk kon Leven. Hij kocht
zich • derhalve van de overige leerjaren vrij , en deed daarop eene reis door Franknyk en 'Italie; ter herftelling zij.
ner •gelchokte gezondheid.
Bij zijne teragkomst ging hij woven op bet floc Newington,. ten; huize van Mistr. L ARD E , eene be.jaarde ,weduwe. HOWARD, die beftendig' zwak en ziekelijk vond in deze brave vrouw eene deelnemende
vriendin , eene teedere voedftermoeder. Hare uitmunten4
tie hoedanigheden troffen eindelfjk zijn hart, en hij befloot
'om hare hand te Lvragen. Zij Itraden h den echt in het
Saar .1752 ; terwijl HO WARD bet vermogen zijner vrouwe
edelmoediglijk aan hare zuster aftiond ; eat bewijs al,thans , dal geldzucht hem tot deze verbindtehis niet gedrongen had. Zeer gelukkig was dit huwelijk , maar van
karfen dtmr.
w a D's voortreffelijke aanleg begon zich meer en
meet te -ontwikkeldn. De vonk van menfchenmin, die
reeds zoo vroeg in hem gloorde , werd allengs een fterke
•gloed. Hij betteedde zijnen tijd aan.elfvolmaking en aan
het heil van anderen. Door eene goede lektuur poogde
hij meer en meer zijn hart te veredelen , zijne kennis ,uit
te -breiden. Door eigen nadenken en onderzoek verzamelde 'hij eenen belangrijken fchat van kundigheden , in
-den godsdienst , in de zedekunde en onderfcheidene wetenfehappen , en wel bijzonder in de proefondervindelijke
natuurkunde en geneeskunde; z66 zelfs , dat men in 1755
hem vereerde met het lidmaatfchap der Koninklijke Maatfchappij te Lowden. Maar hoe rijk-in kennis hij is , M.
H. , hoe uitftekend hij deswege geacht wordt , dit is
geenszins het hoogfte doel van zijn ftreven. Het zijn
fleehts de middelen en werktuigen tot een veel verhevener
oog-
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oogmerk. Het is alleen menrchenmin, welke bij
Iv A ft D alle ontwikkeling van. den geest aanvuurt.., leidt
en befluurta Menfchenmin alleen is bij hem het brand.
punt, waarin zich elle de fchitterende bekwaamheden
zijns vernufts vereenigen. Wel te doen is hem behoefte ,
evenzeer als . bet ademhalen. Dienen , geven , helpcn ,
verblijden , befchutta , redden zijn voor hem geene plig-ten ; zij zijn zuivere uitgietingen zijner natuur. Hij duet
alles voor de menfchen , — niet wijl hij moet , maar Wij1
hij wil, en niet anders kan , dan hetzelve willen ; en geen
dag kan 111j laten voorbijgaan , of hij moet influimeren met
de zoete gedachte: „ 1k heb heden iets goeds verrigt."Voor zulk een liefhebbend hart moest het verlies zijner
echtgenoote , na eene verbindtenis van flechts drie jaren ,
diepbedroevend wezen. Maar 11 o vv Art D onderdrukte bet
gevoel van eigene (mart door de gedachte aan het Teed ,
dat zijnen natuurgenooten bejegende. burners kort na den
dood zijner vrouwe trof eene verfchrikkelijke hardbeving
geheel Lisfabon, herfchiep het in puinhoopen , en maakte tallooze ongelukkige ilagtoffers. En nu kan HOWAR.q
het in Engeland niet !anger uithouclen. Hij wil derwaarts ;
hij wil helpen en troosten : want duizend'en hebben
hoefte aan hulp en troost , en zwerven op de puinen rond,
terwijl zij het verlies van have en- goed en bloed met lieete tranen beweenen. Zijnc vrienden ontraden hem die
reize. Zij flellen Item het gevaar voor oogen , van door
de Franfchen, met welken Engeland toen in oorlog was,
gevangen te worden genomen. Vruchtelooze raadgevin.
gen !Hown ti D fcheept zich in op bet fregat Hanover ,
in 1756. En — weldra is de voorfpelling, zijner vrienden bewaarheid; het fchip wordt door eenen vijandelijken
kaper genomen , en men voert onzen menscblievenden reiziger in eene gevangenis te Brest. Zoo mislukken dan
zijne menschlievende bedoelingen ; en , in flede van anderen te helpen, heeft hij self behoefte aan hulp. Dan,
hoe wonderbaar en heerlijk is de beflelling' der Voorzienigheid How A It D meet .in 'den kerker zuchten , opdat
hij b6i cigcne ondervinding de ellenden van den kerker
V3
lee-
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ieere kennen , opdat de vonk van menfchenmin in hem
tot een' vuurgloed ontbiande , en heinde en ver duizenden .fpranken in anderer harte (torte ! Hier immers is het ,
gelijk HOWARD zelf naderhand in zijne fchriften erkent ,
dat de verborgenfle en fijnfte raderen zijner ziele in beweging worden gebragt. Hier is her, dat het eerfte , offchoon duistere , denkbeeld in hem Eprijst van dat grootsch
ontwerp , hetwelk hij in latere jaren volvoerde, en hetwelk der menschheid ten zegen en hem ten eeuwigen roem
heeft verftrekt.
Na eenen geruimen tijd in den kerker verfmacht te hebben , werd hij op zijn woord van eer ontflagen. Diep
bewogen met bet ongelukkig lot zijner achterblijvende lotgenooten , keerde hij over Italia' naar Engeland terug,
kocht een afgelegen, doch vermakelijk landgoed te Brokenhurst , en huwde andermaal , in 1758, met Mifs
HARRIOT, ddnige dochter van EDWARD LEED S.
Hier mogt hij eenige jaren de genoegens van het land en
die des huisfelijken levens fmaken. Maar ook deze vreugde werd afgebroken. In 1765 ontviel hem zijne teerbeminde gade. De geboorte van eenen zoon kostte haar
het Leven. Stnartelijk. is voor HOWARD deze nieuwe
wonde ; maar hij blijft getroost, ja zelfs dankbaar, dat
in dit ednigst huwelijkspand, hoe veel het hem ook
duet derven, eenige vergoeding voor het geleden verlies
snag vinden ; dat hij zich, in de vervulling zijner vaderpligten , eene nieuwe bron van de edelfte genoegens geopend ziet. Doch, helaas ! de opvoeding van dien zoon,
op wien HOWARD zijne hope flelde dien hij tot den
waardigen erfgenaam zijner deugden wenschte te vormen ,
mislukt volkomen , door gebrek aan verftandelijke vermogens. En, in plaats van zijn daig kind in zijne eigene,
voetita.ppen te kunnen doen treden , moet hij, in latere
jaren , de grievendfle finart ondervinden van het tot krankzinnigheid te zien vervallen.
Zoo moet H OWARD dan in zijne teedere vaderzorg
worden te leur gefleld. Zoo moeten , daarentegen , zijne
wederwaardighedea hem allengs nader brengen tot het
groo-
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groote doel, waartoc hij beflemd is. Ja , de Voorzienigheid wil hem, zoo het fchijnt, ontflaan van alle bander
van bloedverwantfchap , van alle pligxen als echtgenoot
en vader, opdat hij, door geene beleCelen meer teruggehouden, der geheele menschheid ten zegen zij!
Na het verlies zijner tweede echtgenoote was het hem
onmogelijk, te Brokenharst te blijven wonen. Hij
trok nog in 1765 een vaderlijk landgoed te Cardington
bij Bedford. De behoeftigen van Brokeithurst namen zegenend van hem aficheid , en die van Cardington haalden
hem als in triumf in; want de faam reisde hem vooruit,
en &dr , waar HOWARD was en werkte, daar vlood
armoede en ellende!
Meer dan noit te voren was bij bier. de liefderijke weldoener van armen en ongclukkigen. Hij ontwierp-..be!ang.6
rijke verbeteringen in zijne landgbederen , niet om zichzelven bevoordeelen , maar . om . den armenwerk te ver=
fchaffen. Niemand kwam hem vruchteloos om hulpe fmeeken. Den naakten kleedt hij, den hongerigen fpijst hij,
en voor eene rcenigte noodlijdenden, laat hij woningen
bouwcn. Elke. dag ., M. H. , words gekenmerkt door de
fchitterndfle, proeven van zuivere en wijze menfchen.
min. Ja, van ly!yze menfclienmin; want HOWARD,
hoe medelijdend ;hoc gevoelvol, is geenszins de zwakke,
toegeeflijke man , die altijd geeft , wanneer gevraagd. wordt ,
die bedclarij voedt en luiheid kweekt. Hij onderzoekt integendeel altijd , of iemand werkelijk Siau/p noodig hebbe ,
en hoe IA op , de beste wijze te helpen zij. Z66 is hij,
in vollen nadruk, de weldoener der menfchen. En met
chit al , M. H. , HOWARD mishaagt zichzelven. Zijne
rnenfchenmin vindt geene floffe getioeg ter bearbeidizg:
Zijne ziel is te groot voor died kleinen krin.g. Zijne liefde omvat geheel de menschheid. Hij gevoelt het, hij
wil en kan meer zijn, hij moet hooger en hoogerd-reven.
In het jaar 1773 draagr men HowARD het ambt van
.Sheriff in het landfchap Bedford op ; en deze omffandigheid, hoe fchijnbaar onbeduidend, voltooit het groote
plan der Voorzienigheid , en maakt HOWARD rijp voor
zij.
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zijne beftemming. In zijne betrekking is hij dagelijks getuige van de ellende der gevangenen. De berinnering aan
zijne eigene gevangenfchap vertegenwoordigt zich met flerke kleuren , en ziet ! het duistere denkbeeld, dat zich in
den kerker aan zijnen geest had vertoond , verheldert zich
allengs, en that eindelijk met onbenevelden glans voor
zijnen geest. Hij omvat het met zijne geheele ziel; en
zijn befluit is genomen , om zich het rampzaligfle deel
des menschdoms aan te trekken, om het lot der gevangenen te verbeteren.
HOWARD bekomt verlof, om alle gevangen- en verbeterhuizen in Engeland te bezoeken; en hij brengt deze
moeijelijke onderneming, waarin nook te voren iemand
hem was voorgegaan , ten uitvoer op eene wijze, hem
volkonfen waardig, en tevens met het heerlijkfte gevolg!
Op verzoek van het Lagerhuis levert hij een fchriftelijk
verilag in van den that der.gevangenhuizen. Hij ontvangt
deswege niet alleen de vleijencifle dankbetuigingen, maar
bet. Gouvernernent neemt met alien ijver deze zaak
ter harte, en weidra warden er twee bills uitgevaardigd.
De eene betreft eerie betere zorg voor de gezondheid der
gevangenen, — de, andere de loslating en onderfleuning
derzulken ,welke , fchoon vrijgefproken ,-eigendunkelijk in
kerkers bleven zuchten.. Aangemoedigd door zulk eene
krachtdadige onderfteuning , herhaalt HOWARD menigvuldige malen zijne reizen , en geene verblijfplaats van
pisdaad, armoede ep ellende in Grootbrittanje en lerland
blijft onbezocht. Het Gouvernement blijft hem bellendig
Dijaand verleenen, en Ii o w A rt D redelijke wenfchen
()invent de verbetering van het lot der gevangenen in zijn
yaderland zijn 9indelijk vervuld. Zal hij nu rusten op zijne lauvveren ? Neen ! zijne menfchenliefde Itent-geene grenzen , en de weldaden , den vaderlande bewezen , moeten
ook andere verafgelegene volken te beurte vallen. De
goddelijke ftralen van nowAnn 's menfchenliefde moeten fchitteren over geheel den aardbol , van Nova Zembla tot aan het brandende zuiden. Komt, M. H.! &rat
wt) op derzelver luister. Vergezelt met mij den_ edelen
held
_
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held op zijne togten , en bewondert zijne alley overtreffende menfchenmin , zijne ware grootheid van ziel!
HowARD vangt zijne buitenlandfche reizen aan in
x775 en eindigt dezelve in 1787. Twaalf achtereenvolgende jaren houdt hij zich met nicts -ander§ bezig, dan
met het bezoeken van alle verblijfplaatfen van ellende in
gansch Europa, en met het opteekenen van den uittlag
zijner onderzoekingen. En nook te voren was zulk een
aanmerkclijk deel van het leven van denen mensch tot
weldadiger en loffelijker einde baked. Immers in dit tijdyak van twaalf jaren reist HOWAP.D driemaal door
Frankrfik, viermaal door Duitschland , vijfmaal door Holland, tweemaal door Italie, eenmaal door Spanje en Portugal, en vervolgens door Denemarken, Zwcden, Rus•
land, Polen en een gedeelte van Turkic; terwkj1 na
het volbrengen van alle deze fchier ongeloofelijke togten , in 1789 eene reize naar
onderneemt.
Gij flaat verbaasd , M. H. , bij de bloote opnoeming
van dit alley ; maar uwe verbazing zal toenemen , wanneer wij u op het regte ftandpunt van befchouwing plaatfen , en u eenige nadere bijzonderheden mededeelen:
Om dan het regte ftandpunt te bereiken, moeten wij
ons niet alleen nagenoeg eene halve eeuw terugdenken,
maar ons daarenboven zorgvuldig wachten , om den toefland van taken in de meeste andere landen of te meten
Haar dien in ons gezegend vaderland. Gij weet, M. H.,
verlichting en befchaving hebben in de laatfte jaren , meer
en meer, alomme hare weldadige firalen verfpreid , en
zachtere zeden en menichelijkheid de plaats vervangen van ruwheid en barbaarschheid. Een deel des
menschdoms , waaraan voorheen zelden of nook gedacht
word , is nu een voorwerp geworden der teederfte zorge
van Vorften en onderdanen , en nicer en meer heeft men
leeren inzien: behoeftigen , Haven , misdadigers zijn ook
menfchen! Maar in H o W. A R D 's CO was het gansch antlers getleld. Behalve in ons vaderland, hetwelk zich
doorgaans voordeelig onderfcheidde, heerschten in vete
andere landen willekeur in plants vanregt , misbruik en
V5
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onmettdoogendheid in plaats van orde en liefde. De mifffle verdenking was genoeg , om den braafften man in
boeijen te fluiten; en , ofichoon kort daarop zijne onfehuld
in het licht werd gefteld, hield men hem willekeurig in
den kerker gefloten. Het vonnis van den ter dood ver-,
oordeelden werd eigendunkelijk jaren achtereen uitgeffeld,
en de fchuldige onderging_duizend dooden. De Bevan-:
genhuizen waren , b. v. in Denenzarken,Zweden en Rusland , bij uitflek onrein. In de flaatsgevangenis van Koppenhagen zag men de kluisters nog aan de muren in de
kamers , waarin de Graven BRAND T en STRUENsla
zijn opgefloten geweest. De Iucht van dezen kerker was
zoo walgelijk , dat, toen STRUENSE‘ , na eene gevangenis van drie • maanden, uit denzelven gehaald werd,
om eenen verfchrikkelijken dood te gemoet te treden, 1iij
uitriep: 0! welk een zegen is het , eene zuivere lucht
„ in te ademen!" — In Spa* was . het befluur over de
kerkers zeer ffreng. 4ommige derzelven konden den namn
van ordelijke verblijfplaatfen voor menfchen, hoe .misdadig, niet dragen. Het waren vochtige holen, waarin de
rampzaligen .geketend werden opeengepakt. Geen lichtftraal drong er immer door. Geen woord van troost werd
er gehoord. De echo. herhaaide in de hone gewelven elken voeiftap des wreeden eipiers., Kluisters en akelige
weeklagten klonken in die holen des jammers. De dood
was velen een vriendelijke bode , en de verderver des
menschdoms fcheen zich hier dikwijls over de lijdenden
te ontfermen en de_menschheid te bercharnen. Maar eene
onbarmhartige overheid achtte het der moeite niet waard
om de !liken op te ruimen , en de overblijvenden traden
weldra op het vermohnd gebeente hunner vooruitgereisde
broederen, wier lot zij reden hadden te benijden.
T.! zoo flond het gefchapen. En rijst flown R D
nu niet in uwe fchatting? Ons overvalt . reeds eene kille
huivering, wanneer wij uit nieuwsgierigheid, in gezelfchap onzer vrienden, eene enkele keer onze nabijgelegene welingerigte gevangenhuizen bezoeken , en de geIk bevinde
dachte jaagt ons een' fchrik door het harte:
„ raj
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:, mij te midden zoo veler; booswichten , zoo veler rampzaligen !" En HOWARD, M. H., onderneernt geheel
alleen de moeljelijkite togten. Hij trekt door brandende
zandwoestijnen , over hooge fneeuwbergen en onmetelijke
zeeen om de ellende op te zoeken. Hij befteedt twaalf
jaren achtereen, in van den morgen tot den avond alle
kerkers in alle knden te bezigtigen. En vat is daarby
zijn doel ? — Is hij Ivor dat duel berekend?— Hoe tracht
hetzelve te bereiken — Heeft hij het werkelAbereikt
Het is de ontwikkeling dezer vier bijzonderheden, welke
ons tafereel zal voltooijen.
Wat is zlin doel P — Het is zijn oogmerk om , door
her bezoeken der gevangenhuizen , de boeijen veler gevangenen te flaken , en het lot van anderen te verzachten. Niet, dat hij den arm-der geregtigheid zou willen
verkorten , en den waarlijk fchuldigen van eenen welverdienden dood bevrijden. Neen ! dan zoa hij voor de maatfchappij gevaarlijk zijn geworden , in flede van een weldoener der menschheid te wezen. Dezelfcie wijsheid en
regtvaardigheid , welke hij bij zijne menschlievende bedrijven , tijdens zijn verblijf op Cardington, ten toon fpreidde , beituren ook bier zijne gangen. Voor den fchuldigen
booswicht verlangt hij eene fpoedige uitvoering van het
vonnis des doods; voor den onfchuldigen , flaking van
boeijen ; voor hen , die regtmatig nog vele jaren in den
kerker moeten zuchten , verzachting van hun lot, door
bun beter en gezonder verblijf en menschlievender behandeling te bezorgen , door hen te genezen van, of, zoo
veel mogelijk, te behoeden tegen ziekten en ongemakken ,
inzonderheid tegen de gevangeniskoorts , welke vreesfclijk woedt en duizenden ten grave fleept. Maar het is onzen menfchenvriend niet alleen te doen , om het dierl(jk
leven van zijnen natuurgenoot te behouden ; hij wil ook,
ware het mogelijk , de vonken van zedelijkheid en deugd,,
welke in dezen en genen gloren zorgvuldig opfporen ,
krachtig aanblazen , en alzoo den mensch in den mensch
berflellen.
Veelomvattend heerlijk doel! Is HOWARD daarvoor
be-
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berekend P— Toegerust is hij met voortreffelijke bekwaamheden , vooral in het vak der geneeskunde , gepaard aan
diepe kennis van het menrchellik hart , aan beleid en voor,.
zigtigheid. Hij is befchikker over een aanzienlijk vermogen', door den dood zijner anige , ongehuwde zuster nog
aanmerkelijk vermeerderd; en van dat vermogen befchouwt
hij zich . flechts als rentmeester,, de lijdende menschheid
als eigenaresfe. Hij tracht zijn zwakkelijk ligchaam, door
'eene firenge leefwijze,ineer en meet te harden tegen alle
ongemakken van koude en hitte, tegen verpestende lucht
eri befmettelijke ziekten. Hij -onthoudt zich van alle
vleesch en visch , en leeft nu eens geheel van aardappelen , dan weder van thee, brood en boter. Hij voorziet
zich elken dag van fchoon linnen en kleederen , en wikkelt zich gedurende een half uur ; elken avond en elken
molten, grof lijnwaad , nat gemaakt in het kondfle
water, hetwelk hij kan vinden; daarna gevoelt hij zich ,
gelijk hij zelf erkent, buitengewoon Berk. Bli dit alles
paart hij de uitmuntendfle hoedanigheden van hart en eene
zeldzame grootheid Van ziel. Hij is afkeerig van alle
-vleijerij en bejag naar menfchenlof, en dit maakt hem 011waukelbaar getrouw. Geene nitnocidigingen tot gastmalen , hoe vereerend, worden immer -door hem aangenomen. Zijn tijd is geheel der lijdende menschheid gewijd.
It tv n R i is van Pruisfen vraagt hem , of hij
Prins
's avonds nimmer op eene publieke plaats komt , om zich
een weiriig te verftrooijen; en het antwoord is : Nitn„ mer Ik vind in het betrachten van mijnen pligt meer
„ genoegen , .dan alle. v.ermaken der wereld mij kunnen
geven.”
5I
In Engeland maken zijne voorbeeldelooze dienflen zulk
eenen verbazenden indruk op den volksgeest , dat men,
door vrijwillige infchrijving , een flandbeeld te zijner eere
wit oprigten ; .maar naauwelijks.komt het HOIVAkn ter
ooren , of hij zegt met aandoening : „ Heb ik dan niet
„ an vriend in Engeland, ow dit te beletten ?" Het
wordt dan ook werkelijk geflaakt ; maar, op aandrang, der
inteckenaren zelve , wordt nogtans het geld verzameld , en
be-
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bcfteed ter verzachring van bet lot van gevangenen. Belangeloos bij alle zijne verrigtingen , oefent hij zijne .geneeskundige, dienften alleen uit voor behoeftigen. Op dringend verzoek begeeft hij zich tot eenen rijken , ziek liggenden Turk , geneest hem. Tweeduizend fequinen worden hem aangeboden ; maar elken morgen eenige verfche
vruchten is bet anig loon, dat hij verlangt. Zijne perfoonlijke veiligheid is in Frankrijk in gevaar; maar,
liddert voor menrchen niet. Groot •van ziel , vreesthi
flechts eon eenigen —zijnen God! Hij wordt , tijdaus zijnverblijf te Weenen, geroepen voor Keizer JOSE P H DE
Op eene beleefde wijze ontwijkt hij den .gehruikelliketb
knieval. HOWARD knielt flechts ,voor eon eenigen
voor zijnen God! De Keizer neemt genoegen iazijne ITT.;
ontfchuldiging , -en onderhoudt, • zich •root hem veil:6cl..
dene uren. H o w •AR D verwittigt den Keizer , dat, de hos-:
pitalen in Weenen zeer Becht zijn ingerigt , en dat.de..ta.:
rens van fommige gevangenhuizen dier 'Rad verdieneagefloopt te warden. „ Hoe!" zegt de -Keizer , „ gij be„ klaagt u over mijne torens, en in Engeland hangt:
uwe .misdadigers bij dozijnen op ?” — „ Sire !" herneemt
uownan met edele fierheid,, ik wil liever in Enge„ land gehangen worden , dan in uwe torens • 'even.”
tlet onderhoud-wordt afgebroken , en glimlagchende zegt
;, Die kleine. Engelschman is waarlijk gem
de •Keizer
i; vleijer !"— Zes woken na
W A ft D 's vertrek wordt ,
bij.keizerlijk edikt , het doen van den knieval voor
afgefehaft.
Het zou weinig , =cite kosten, dergelijke proeven.te
vermenigvuldigen. Genocg , M. H., om ,11 te overtuigen , dat HOWARD, naar ligchaam en ziel , ten voile:
berekend is voor zijn veelomvattend doel. Hoe traeht
betzelve to .bereiken? Door zijne onderzoekingen , aalmoezen , vooraellingen en fchriften. Geen kerkerhol
bliift onbezocbt. Niet tevreden met eene oppervlakkige
kennis , herhaalt hij zijne bezoeken, tot hij van alles
grondig is onderrigt. 1-14 ontziet kosten noch gevaar.
In Valladolid verzoekt hij vrijheid, om zelf eene maand
in
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in den kerker te worden opgerloten. Hij treedt , als een
goede engel , met woorden van troost den rampzaligen te
getneet , en opent zijne milde handen. Hij deelt-kleede.
ten en levensmicidelen uit, in de onbekrompenfte mate.
, waar berpoediging vermindering , verzachting of
vrijitetling: van ftraf' noodzakelijk is en zijne krachten ontoereikepd zijn, treedt hij met voorbeeldelooze kordaatheld. voor regters en overheden. Dattr fpreekt hi) met
kracht en nadruk tot het gevoel van bijkans gevoelloo„sem, tildr maakt hij de menfchelijkheid wakker in het
hart van ontmenschten. En als redenen te kort Ichieten ,
dan dwingt hij, met onwedrilaanbaren aandrang , die ilren,
ge regters , om hem - te vergezellen naar de kerkers , die
begraafplaatfen van /evenden, om daar , met eigene oogen
tooneelen te aanfchouwen , wier aanblik het hart doet
ineenkrimpen , en het bijkans uitgedoofd gevoel .van menfchelijkheid, door de luide aanklagt des gewetens , doet
ontwaken. — T. ! kunt gij u voorftelIen , dat dit alles
vruchtetoos zou zijn ? Kunt gij er aan twijfelen, of H ce.
w AR p zijn doel verkelik bereikt &Me ?
Voor zichzedven f voor de vcrantwoording van zijn
gen geweten? Dit , M.
, ftond inners genoegzaam in
zijne magt. Hij wilde de lijdende menschheid , zoo hij
die nict redden kon , voor het minst troost en lafenis bezorgcn. Hij wilde en kon daartoe alie de middelen in het
werk Itellen , welke de goede Voorzienigheid hem , in zoo
ruime mate , gefchonken had. Maar , bij den besten wit
en de uitgebreidfte krachten , is het toeh nog mogelijk ,
dat andere menfchen hem dwarsboomen en tegenftand bieden. Doch neen ! hoe diep de misbruiken zich hebben
fgeWorteld geene wet is zdo barbaarsch , geen Vorst zoo
ontmenscht, dat zij hem den toegang tot de kerkers ontzeggen. Zoo juicht hij reeds , bij zijnen eerften tred in de
halen des ongeluks , in zijne zegepraat; want hij had het
doel , om door zijne tegenwoordigheid troost en verkwikking toe te dienen , en dat doel gelukt hem volkomen.
Overal vindt hij gelegenheid , om krachtdadig werkzaam
te zijn aan de redding veler ellendigen. Onverfchrokken
treedt
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treedt hij dan ook verder. Zijne menschlievendheid baant
hem alomme het fpoor. Bij alien is zijne eenvoudige opregtheid eene aanbeveling en een waarborg voor de deugdelijkheid der zaak , die hij bepleit. HoWARD rekent
op Gods Wand, en hij vindt zich nergens te .lour
Ja! hij heeft hierin zijn doel volkomen bereikt.
Getuigen zija daarvan de tranen der dankbaarheid, door
zoo vele (alders , kinderen, echtgenooten en vrienden oni
elkanders redding gefchreid. Getuige zij de ommekeer,
door zijne verfelfOing in het lot van duizenden flagtoffers
te weeg gebragt! Getuige zij de hulde , zoo in zijn vaa
derland als elders, aan zijne edelmoedige menfchenmin
bewezen!
En evenwel is hij, die zich met regt op bet welgelukken van zoo vele heilzame pogingen beroemen kan, nog
niet voldaan. Hij wil, door doeltreffende middelen , daarvoor zorgen , clat, wat hij gezien heeft, overal bekencl
zij. Hij wil, der befchaafde maatfchappije de oogen ontfluiten, en haar doen weten;, wat voor het lot van
ongelukkigea, tot nn toe gedaan .heeft, en wat zij in het
vervolg •neig doen kan en moet.
• Het is dan niet alleen door zijne bedrfpen, maar ook
vooral door zijne fchriften, dat HOWARD zijn doel
zoekt te bereiken en ook werkelijk bereikt. Hij geeft tot
dat erode den beftuurderen veler gevangenhuizen de mida
delen aan de hand ter betere verzorging der ongelukkigen. Hij Levert plannen in over derzelver bOuworde,
huishoudelijke inrigting en wat dies meer zij. Alle verflandige en menschlievende opzieners maken gebruik van
zijne lielangrijke .teregtwijzingen. Maar HOWARD moet
nog voor ruimeren kring arbeiden. Hij moet geheel
ropa voorlichten. Hij moet de fchanddaden openbaren,
en, der wergild een tafereel ophangen , waarvoor zij terugbeeft , opdat VorIten en onderdanen de gruwelen en jammeren mogen kennen, waaronder duizenden hunner natuurgenooten zuchten, en menfchelijker leeren handelenl
HOWAR,D had de flandvastige gewoonte , dagelijks de
forlorn zijner onderzoekingen op te teaenen. In 1777
zag
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2ag zijri eerib..‘ werk het Licht , ten titel voerende: Staat

der :Gevangenhuizen ira Engeland en Wailes en verdere
landen ; en van tijd tot tijd is dit werk met bijvoegfela
vermeerderd , behelzende eene befchrijving diet gevangenbuizen , weike hij achtervolgens bezocht. Zelden heeft
ooit eenig bock zulke zegenrijke gevolgen gehad. Imnters7
het heeft oneindig veel toegebragt tot redding veler dalzenden, w&ce troosteloos diepe kerkers fmachtten,
rater irreesfelijke- ziekten kampten , en naafi ligchaam - en
ziel. verteerden. Het heeft in de befchaafde p aten van Europa de. opmerkzaamheid der Gouvernementen op deze
gewigtige zaak gevestigd , en onbegrijpeliA veel bijgedragen
tot eene doelmatiger inrigting der tucht- en gevangenhuizen, tot eerie rnenschlievender heharidelitig der gevangenen , inzonderheid in Engeland, Frankr0 en Daitschlands Mogt . 'HOWARD niet op dens alle.zijne.wenfchen
bektoon&zien ,,hetgeen ook uit den.aand der zaak onmogelijk was, hij is •en blijft de grondlegger .vast dat
dig gebouw,, dat..allengs hooger en hooger is en wordt
opgetrcikken, en dat eenmaal , zoo God gevelin alle ftaten en rijken zal pronken met het heerlijk opfebrift: 110.WAR'0:9: Cie redder . der l^idende lnenschheid. Wilder]. wij ,
M..• H. , dit in bijzonderheden ontwikkelen wij zouden u
dan met den inhoud van...'s mans fchriften nader moeten
bekend waken. Dan, dit 2011 een afzonderNk•oncierzoek
vereifehen.
Dat wij ons , als. Nederlanders, verheugen over het
gunitig . oorcieel , dat 110 -WAR.D, reeds vO6i veertig jaren, over • onze gevangehisfen
„ De gevangenis„ fen in _Holland ,” zegt hij , „ zijn zoo flii en zinde„ lijk , dat hij , die dezelve bezoekt moeite heeft , to
„ gelooven, dat fie waarlijk gevangenisfen zijn. Dezelve
• worden jaarlijks , en dikwijls tweemalen in een jaar,
„ met kalkwatcr gewit. leder derzelven heeft haren bijzonderen arts en heelmeester. De ziekten zijn er,, in
:„ het algemeen zeer zeldzaam. In het meerendeel der
„ gene, die voor misdadigen beftemd. zijn , vindt men
„ voor iederen gevangene een vertrek , in hetwelk hij
n

OVER PIM HOWARD.

313

44 beflendig blijft opgefloten ; elk heeft eene bedllede,
5, een' ftroozak en eene deken. In geen land van Europa
worden minder niisdadcn bedreven , dan in Holland;
„ en zelden , worcit cr de geregtigheid genoodzaakt , alle
„ hare geftrengheid aan te wenden."
Dat wij ons verheugen , als invvoners van Leeuwarden,
dat de doorluchtige reiziger ook deze flad met een bezoek
vereerde. Het verheugt den fpreker althans , door eene
toevallige oth4tandigheid , in de gelegenheid te zijn , u deze bijzonderheid als waarachtig op te geven. In 1781 ,
gelijk' men zieh wel meent te herinneren , heeft rI o W AR])
hier ter ftede de gevangen- en gasthuizen bezigtigd. Wijlen de HeerTJAARD NICOLAAS SURINGAR, mijn
grootvader,, is met HOWARD van Amflerdam, met den
Harlinger beurtman , herwaarts gekomen , en heeft vele
aangename uren met hem gefleten. Op deze reize ontdekten eenige aan boord zijnde matrozen , die op de Engelichen zeer verbitferd waren , dat HOWARD een Engelschman was, en fmeedden daarop het plan , hem overboord te werpen, De gelukkige verijdeling van dit misdadig voornemT fpaarde der menschheid haren weldoener ; want — God waakte voor beiden.
Ook in onze flad flaan dan HOWARD 'S menschlievende voetftappen gedrukt. Ook onze gevangenhuizen heeft
de menfehenvriend bezocht. En hoedanig was daarover
zijn oordeel ? Hoogstvereerend , M. H. Immers aan wijlen den Heer HERBELL, Prefident van de Regtbank te
Sneek , heeft HOWARD in perfoon verklaard
dat hij
• het gevangenhuis te Leeuwarden hielci voor een der
„ beste , welke hij op zijne ganfche reize had aangetroffen."
Eere dan ons vaderland , omtrent welks gevangenhuizen HO WAR n zulk eene heerlijke getuigenis aflegt !
Eere den Vorst , die derzelver krachtdadigc verbetering ,
zelfs in dit tijdftip , ernflig ter harte neemt ! Eere dezer
flad , Welker gevangenhuis (mar de beste in ons wader=
land eene der eerfte plaatfen bekleedt ! Eere haren achtingwaardigen Regenten , die , door onvermoeide pogin.
MENGELW. 1823. NO. 7:
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gen , hetzelve tot zulk eenen trap van volkomenheid hebben opgevoerd!
Dan-, keeren wij nog eenige oogenblikken tot n owAlt D terug, om hem zijne roemrijke loopbaan te zien
voleindigen.
HOWARD begaf zich in 1787 terug naar Engeland ,
en befleedde ijverig zijnen tijd aan eene nieuwe en verbeterde uitgave van zijn werk : de float der Gevangenhuizen
van Europa. Behalve andere nuttige gefchriften , gaf hij
in 1789 een hoogstbelangrijk werk in het licht , getiteld:
Gefchiedenis der Hospitalen , Gast- en Pesthuizen in Europa , benevens eenige opmerkingen over de Pestziekte; want
ook daarmede had HOWARD zich bekend gemaakt , inzonderheid in de beide laatfle jaren van zijnen twaalfjarigen togt, toen hij , in hoedanigheid van Engelfchen Arts ,
alle pesthuizen in Italie en Turkfje bezocht , en zich daaraan het uiterfte gevaar blootitelde.
bij
Zal nu HOWARD (wij vragen het andermaal) rusten
op zijne lauweren ? \Vie zou hem , na zulk eenen arbeid ,
de rust misgunnen? -HOWARD, M. H., lent geene
eerdere ruste , dan die van het graf. Hij wil voor zijne
lijdende broeders werken , zoo lang hij kan ademhalen.
Ilan het Plot van het zoo even genoemde werk kondigt
hij zijn voornernen aan tot bet does eener grootere reize,
dan hij immer te voren onclernam , tot eene reize door
geheel Azig , ten cinde de aldaar heerfchende pestziekte
te leeren kennen , en, door de aan hem bekende middelen , derzclver verwoestenden loop te fluiten , althans te
rnatigen. Maar,, hoort den edelen man zelv' fpreken , en
bewondert zijne treffende taal! „ Ilc ben niet onver„ fchillig omtrent de gevaren, welke mij op zulk eene
• reize wachten. Maarrk blijf heeds vertrouwen op die
wcldadige Voorzienigheid , welke mij tot hiertoe heeft
„ geleid en befchermd. Gerust en blijmoedig onderneem
„ ik dczen gevaarvollen togt. Behaagt het Gode, mijnen
„ levensdraad of te fnijden , dat toch niemand mij immer
„ befnuldige van onbezonnenheid of geestdrijverij; maar
„ dat 'then mijn gedrag toefchrijve aan eene bczadigde en
„ ern-
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erntlige overtniging , om alzoo den weg van pligt te
bewandelen en aan eene opregte begeerte , om een
„ werktuig te wezen in de hand der Voorzienigheid ten
„ nutte mijner ongelukkige natuurgenooten , in eene veel
„ grootere mate, dan men had mogen verwachten , dat
binnen de enge grenzen van miju afgelegd leven had
kunnen gebeuren."
HOWARD verliet nog in hetzelfde jaar 1789 zijn vaderland , om hetzelve nimmer weder te aanfchouwen. Op
zijne reize komt hij te Cherfon, eene nieuwe Rusfifche
volkplanting. Hier heersch tl eene befmettelijke ziekte , die
reeds het leven van duizenden heeft afgefneden en nog
dagelijks voortwoedt. Hier moet HOWARD vertoeven;
hier moet hij werken; hier moet hij troosten en redden —
hier moet hij fterven1 Onguntlig is bet jaargetijde , ongeZond de landareek , en aan alle kanten ftijgt de ellende
ten top. Dag en nacht is HOWARD in de weer , om
ftervenden bij te Haan , om ftervenden aan het leven terug te geven. Eene jonge dame, vier uren van Cherfon
wonende, worftelt met den dood. Men roept HOWAR.D
te hulp. Hij , die nimmer aarzelde , aarzelt ook nu niet.
Midden in den nacht begeeft hij zich derwaarts. Het weder is ftormachtig , en de regen valt bij ftroomen neder.
HOWARD komt bij de ftervende — reds haar maar
wordt, cladelijk na zijne terugkomst, door kwaadaardige
koortfen aangetast , en weldra het offer zijner menfchenmin.
Prins P O T E M K I N zendt hem zijnen lijfarts — maar
te vergeefs! De dagen zijns levens zijn afgeteld. De
mate van zijnen arbeid is vol. De twaalfde dag zijner
ziekte breekt aan. Het is de 20 Januarij 1790. HOWARD,
bij het voile gebruik zijner verftandelijke vermogens , is
groot van ziel , ook in het uur van fterven. Zacht rust
hij op zijn flerfbedde; want hij rust op de peluw zijner
goede daden. , Hij beftemt het grootfte deel zijner goederen ter verbetering van gevangen- en krankzinnigenhuizen. Hij verlangt , met de hoogstmogelijke bedaardheid, een graf in eenen tuin in de nabuurfchap. De Generaal PRIESTMAN that zijnen ftervenden vriend getron.X 2
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trouwelijk bij. „ PRIESTRIAN! " zegt HOWARD,
„ dringend bidde ik u , wanneer ttw oude vriend u nog
„ dierbaar is , laat niet toe , dat bij mijne begrafenis de
„ minfte pracht plaats hebbe , of dat mij een gedenktee„ ken opgerigt worde , of eenig opfchrift de plaats ver„ rade, waar ik lig. Leg mij Itil en gerust in de aarde;
• plaats een' zonnewijzer op mijn graf, en laat mij ver„ geten worden.” En cen weinig daarna: „ Gij zoekt
„ mij te verftrooljen PRIESTMAN! en van de ge„(dachte des doods te verwijderen ; maar gij hebt onge„ lijk : de dood heeft voor mij niets fchrikkelijks.
„ weet zeker , dat ik nog maar weinige uren te leven
„ heb. Maar ik heb den dood altijd welgemoed , hoewel
„ niet met vermaak , tegengezien; en thans , nu ik voel,
dat hij mij nadert , ben ik geheel op zijne komst voor„ bereid.” -HOWARD ' S krachten nemen af; maar de
Hernelfehe Liefde ziet met welgevallen op den ftervenden
menfchenvriend nedei, en wil hem nog eenmaal verblij1
den , opctat hij daarna zachtkens influimere. Weinige
oogenblikken v66r zijnen dood komt er een brief nit Engeland , met berigt, dat het met de gezondheid zijns
zoons veel beter gaat , en men gegronde hope heeft op
een fpoedig en volkomen herftel. • Zijn bediende leest hem
den brief overluid voor, en een glans van innige zielevrengde verheldert bet gelaat des fiervenden. Nog- eenma/ heft hij zijn hoofd op, en zegt : „ Is dat niet een
„ genoegen voor een' flervenden vader ?” Weinige minuten daarna, en HOWARD buigt het hoofd en blaast
den laatflen adem
Z66 flerft dan de dengdzaamfte menfchenvriend! In
cen woest oord , te midden van onbefchaafde Rusfen ,
fierft hij. Toehoorders! zijn graf blijft daarorn van tranen niet onbefproeid.
Tegen zijnen wil, was de lijkftaatfie zoo prachtig mogclijk. Een geclenkteeken van gebakken fteen werd op
zijn graf geplaatst. Maar bet is niet befland tegen de vernielende tanden des tijds. Nog weinige jaren , en men
zal de plaats met nicer kunnen aanwijzen , waar de edelfte
men-
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menfchenvriend begraven ligt. Maar now-Ann zelf heeft
dit gewenscht , en flechts in de harten der nakomelingfchap zal hij een blijvend gedenkteeken vinden.
Geheel Engeland was in rouwe op de mare van zijn
overlijden. Hoogere en lagere ftanden verklaarden zich ,
als met ane Item , bereid , om 's mans gedachtenis in
eere te houden; en het Monument, in de -,Hoofdkeik van
St. Paul , te Londe'', gefficht , is eene fchitterende proeve van nationaal vernuft en van nationale dankbaarheid.
Het opfchrift meldt ons naar waarheid : HIJ BEWANDELDE EEN OPEN, VOCM ONBETREDEN PAD TER ONSTERFELIJKHEID , IN DE VOLIJVERIGE EN BELANGELOOZE Ba
OEFENING VAN CHRISTELIJKE LIEFDE. MOGT DEZE HULDE AAN ZIJNE VERDIENSTEN TEN SPOORSLAG STREK ■
KEN , OM ZIJN HEERLIJK VOORBEELD TE VOLGEN

Toehoorders ! Mogten ook wit zijn voorbeeld volgen !
Mogt de hulde , welke wij in dit uur aan zijne verdien!len hebben toegebragt , daartoe ten fpoorflag flrekken! —
Weldoener der rnenfchen! Is het niet de verhevenfle eertitel , die immer eenig' flerveling ten deel kan vallen ?
Komt , ftreven wij naar deszelfs bezit ! Het middel daartoe
is in ons aller hand , ja in ons aller hart ; want het is door
den Schepper zelven in het Itarte geplant. Menfchennain ,
M. H. , zij dan de drijfveer , die de krachten van ligchaam en
geest in bewegirig brengt , — menfchenmin het zegel , op
alle onze daden gcdrukt ! Al arbeiden wij niet, in zulk eenen
uitgebreiden, kring als HOWARD, (en dit valt flechts zeldzaam iemand te beurt) wij alien hebben in onzen eigen'
kleineren kring gronds genoeg ter bearbeiding. Wanneer
ieder in dien kring weldadig werkt , dan is hij een weldoener des menfchclijken geflachts ; want het groot geheel is zaamgeflelcl nit ontelbare deelen , en die alle flan
tot elkander in het naauwfle verband. Zoo is dan die verhevene betrekking onafhankelijk van hand, rang en ver mogen.
Dat ook HOWARD ons leere , wel te doen met wijsOhze liefde fluke niemand buiten , zclfs niet de
allerflechtflen; want zijn ze niet de allerongelukkigilen ?
X3
Maar
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Maar een oordeel des onderfcheids vergezelle ons bij onze
weldadigheid, en wijsheid zij onze leidsvrouw , opdat onze deugd niet in zwakheid ontaarde en voor de maatfchappij gevaarlijk worde.
Z66 het voetipoor van H 0 WA RD drukkende , zullen
ook onze nakonielingen onze verdienften huldigen , gelijk
wij de zijne. Is het niet in zulk eene ruime mate, is het
niet door praalgevaarten van marmer en arduin , — kinderen en kindskinderen , bloedverwanten en betrekkingen,
weduwen en weezen , menige door ons beweldadigde
ongelukkige , houden onze gedachtenis in zegening, en
rigten de fchoonfte eerzuil voor ons op in hunne harten.
Toehoorders ! Zoo moge men eenmaal van ons alien
g,etuigen , hetgeen wij van HOWARD zeiden: „ Het gralf
,, van dozen menfchenvriend werd met tranen befproeid"!
I E T S,
OVER.

HIPPOCRATES.
VOORGELEZEN IN EENEN VRIENDENKRING
DOOR
C. PRUYS VAN DER HOEVEN,

Med. Doctor to Rotterdam.

De vertrouwelijke omgang met een groot man heeft lets , dat
onze ziel roert en treft, roerender en treffender,, naarmate
wij ons door gelijkheid van werkkring, Hand of lot naauwer
met hem vereenigd kunnen achten. En al zijn die groote
mannen ons alleen door hunne fchriften bekend, al zijn wij van
hen door eeuwen en zeeEn gefcheiden , toch gevoelt onze
ziel zich met hen verbonden , toch leven en gevoelen en
denken wij met hen, en fchijnen , als door eene ongekende
betoovering , een fprankje van hunne grootheid to deelen,
Zulk een omgang, M. V., was en is mij needs die met
den waarlijk grooten eenigen ut p rocRATE s. Met hem
in
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in eenen werkkring geplaatst, in moeijeiijkheid onder de
grootften, in aanmoediging onder de minften te tellen, zocht
en vond ik Zoo menigmaal bij hem mad en hulp en troost ;
terwijl ik nimmer dan beter hem verliet, en met nieuwe
geestdrift voor eene kunst bezield, wier leuze volkomene
zelfopoffering heeten marg.
Van hem te fpreken, is mij behoefte; en gij zult het mij
dan ook gaarne toeftaan, dat ik , thans geroepen, om u eeni.
ge oogenblikken te onderhouden, u jets van hem verhaal en
mededeel, met Wien ik zoo gaarne omga, en aan wien ik mij
zoo veel verfchuldigd reken. Als ik van n I PPOCRATES
fpreek, dan fpreek ik niet van den ftichter van een geneeskundig ftelfel, zoo als oukundigen zich hem plegen voor te
ftellen, noch van een zoogenoemd practicus, die, met zijne
fpecifi ca uitgerust, zijnen gewonen flentergang volgt, en
geene andere aanbeveling heeft , dan het waukelend gezag
eener dubbelzinnige ondervinding; moor dan fpreek ik van
een man van genie, wiens gust, grooter dan alle ftelfels
en wijzer dan alle practici, het gebied zijner kunst durfde
meter, en den weg harer volmaking afbakenen.
HIPPOCRATE S fchrifren zijn de duurzame gedenkteekenen van HIPPOCRATES genie. Het was mijn oogmcrk,
over een -derzelven te fpreken , hetwelk niet flecks voor den
geneeskundigen, maar vodr elken beoefenaar der,.letteren van
het hoogfte gewigt is ; ik bedoel zijn gefchrift over het verfchil van luck-, water en landitreken, dat men de eerfte
proeve zou kunnen heeten over den invioed van het klimaat
op landen en volken. 1k noemde het eene proeve , en meer
toch zal men van de onvolledige , gebrekkige kennis van dies
tijd niet verwachten; -maar zulk eene proeve wch , =aria
men de hand des meesters ontdekt, en de grondtrekken vintit
van een tafereel , eerst door later eeuwen te volmaken.
In alle fchriften van HIPPOCRATES, die niet, gelijk
zijne Zphorismen, nit korte, afzonderlijke fprenken'beftadn,
befpeurt men een' vasten gang van redeneriug, wier kracht
minder in fluitredenen , dan in eene boven alle befchrijving
juiste en gelukkige fchikking van afzonderlijke waarnemingen
gelegen is, zoo geplaatst, dat de eene de andere opheldert,
het algemeene met het bijzondere en het bijzondere met het
algemeene overeenftemt, en alles iu een feboon geheel zamenfinelt. Aldus werden HIPPOCRATES fchrifteu zoo vele
onfchatbare commentarian op de leere der natuur, waarin
hij,
X4
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hij , near de beginfelen eener gezonde analogie, natunrwet,
ten en verfchijnfelen nit natuurwetten en verfchijnfelen verklarende, den eenigen weg aanwees, die tot grondige kennis
zijne wetenfchap leiden ken,
In bet Proposticum , waarin hij de kunst leert, om leven
en dood en de uitkomst der ziekten te voorfpellen, vangt
hij aan met eene tre4feude fchildering van het gelaat eens
flervenden, en maalt vervolgens de bijzondere teekenen
coed en kwead in verfchillende ziekten.
In zijne Epidemien geeft hij afzonderlijke tafertelen der
door hem waargenomene jaarsgefteldheden en heerfchende ziekten, en beldert zijne algemeene fchilderij of) door bijzonde.
re' ziektegefchiedeqisferi en bet dagverhaal van fommigen zijper lijders. In dit gefchrift befchrijft hij eerst den invloed
der plaatfelijke ligging van fteden op de gezondheid en ziekten der inwoners, vervolgens dien van water en jaargetijde
en wthsgefteldheid , het vermogen van hemeldreek en werelddeel op het geflel , den 'geeft en de zeden van menfchen
en volken, en eindigt met , eene korte aanwijzing van de
pvereenkomst der geaardheid des lands en her volkskarakter,
Zietdaar, M. V., een kort overzigt van dit werk , waaruit
gij over deszelfs card en ftrekking eenigermgte zult kunnen
pordeelep.
4k zoucle, ten einde u nader met hetzelve bekend te maken , HIPPOCRATES befchrijving der westenjk gelegene
Iteden, die eener koude, vochtige weersgeileldheid, of eindelijk die van den invloed –van het ftilftaand water der poelen
en moerasfen kunnen overnemen , om u in ooze landen en in
Naze ziekten de juistheid van HIPPOCRA TES waarnemingen
te doen opmerken ; maar liever wi{ ik , uit het leatfle en
fchoonfle gedeelte van zijn gefchrift, de fchilderachtige voor,
ftelling ontleenen der volken van Azia en Europa.
Ik wil , dus vangt hij dit gedeelte aan , ik wil van Azle
en Europa aentoonen hoezeer beide onderling in alles verfchillen, hoe geheel enders de gedeance van beider bewoners
is, en hoe zij in niers op elkander gelijken.
4zie verfchilt zeer veel van Europa in aard van gewasfen,
die uit de aarde voortfpruiten, en van menfchen, Want in
4zie worth alles veel grooter en fchooner, en het gewest is
zachter. den het onze, en ook de menfchen zijn er zachter
en befchaafder van zeden, omdat er eene gematigcle lucht en
jaargetijde heerscht, dear bet
tegenover het Oosten
gen ,
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gen, verst van de koude verwijderd is, en groei en wasdom door de gelijkmatige tempering der faizoenen bevorderd
wordt.
Doch niet overal in Azië is het aldus gefteld; maar dat
gedeelte, hetwelk midden tusfchen de hitte en koude in ligt ,
is het rijkst aan vruchten en bosfchen, het zachtst van lucht ,
en meest van water befproeid, zoo wel van den hemel , als
van de aarde. Want het wordt noch door hitte verzengd ,
Hoch door droogte verdord, noch verwoest door , koude;
maar, door zachte winden en regenvlagen verkwikt, groeit
alles op zijnen tijd , het gezaaide en geplante en derzelver
vruchten, die de menfehen door hebouwing zich tot voedfet
bereiden. Ook het vee is er weldoorvoed, yruchtbaar en
fchoon. En de menfchen zijn er gezond , en overtreffen alien in grootte en fchoonheid. Maar mannelijke kracht en
cooed kan in zulk eene natuur , onder zulk eene hemelftreek
niet aarden. De volken , die verder wonen, zijn onderling
veel sneer onderfcheiden, zoo wel om de veranderingen der
faizoenen, als om den aard van den grond; want er beftaac
eene overeenkomst tusfchen landitreek en bewoners, zoodat
fommige geaardheden aan bergachtige , bosch- en waterrijke
ftreken gelijk zijn, andere aan dorre, fchrale gewesten; deze
aan moerasfen, gene aan effene, naakte vlakten.
Op deze algemeene inleiding volgen afzonderlijke cafereelen van landen en volken. Twee der belangrijkfte, die
der inwoners van Phafis en die der Nomadifche Scythen, bepalen bier mijne keuze, die als tegenhangers van elkander
kunnen befchouwd worden. Wij beginner met de befchrijving der eerstgenoemden.
Bet land der Phafi s is moerasfig, warm , waterrijk en digs
begroeid , en to alien tijde overftroomd van zware regenvlagen. De inwoners leven in moerasfen ; hunne huizen zijn
van bout en net in het water gebouwd ; zelden gaan zij naar
de find, of ter markt; maar zij varen in hunne fchuiten gedurig heen en weder, (want er zijn vele vaarten en aro°.
men) en zij drinken het ftilitaand regenwater. De Phafis zelye is van alle ftroomen de traagfte en langzaamfte in zijnen
loop. De vruchten, die er groeijen, zijn krachteloos, onvolkomen van wege de menigte van water, en komen ,daardoor ook niet tot rijpheid. Een dikke mist , nit bet water
opgeflegen, bedekt de ganfche lanclftreek. Oin deze redenen
yerfchillen de Phafiarien in gedaante en voorkomen van de
oveX.5
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overige menfchen. Zij zijn groat en zwaar, en hunne leden
en aderen zijn in vet bedolven. Zij zijn vaalbleek of geel
van kleur, gelijk zij, die de geelzucht hebben. En door de
dikke, nevelachtige lucht van hun land is hunne item dof en
zwaar. Ook zijn zij traag en lui in ligchaamsarbeid, en de
jaargetijden verfchitlen niet veel van elkander in hitte noch
koude.
Tegenover deze waarlijk fchilderachtige voorftelling van
eene warme, vochtige en moerasfige landfireek , wier bewoners, op hunne flroomen Op en neder varende, als 't ware
te midden van het water hunne vlotten en vaarcuigen bewonen, verdient de treffende fchildering van het niet minder
vochtig, maar koud gewest der Nomadifche Scythen eene
plaats, die, met hunne kudden de onafzienbare vlakteri door•
kruifende, op wagens leven.
De zoogenaamde woestijn van Seythil is eene groote, nitgeflrekte vlakte van weiden, open, en genoegzaam door water befproeid. Want er zijn groote firoomen, wier wateren
de vlakte doorfnijden. Daar leven die volksflammen der Scy.
then, Welke Nomaden haten, omdat zij niet in huizen, maar
in wagens wonen. Deze wagens hebben vier of zes wielen;
zij zijn met fchapenvachten overcogen, in eene of sneer afdeelingen , even als huizen, verdeeld, en tegen regen, fneeuw
en windvlagen befchut ; zij worden door een twee- of drie.
fpan osfen getrokken, welke door de koude gecne borens
hebben. In dezelve leven , de vrouwen. De mannen volgen
haar te paard,- met hunne talrijke kudden. En zoo lang zij
voor dezen voedfel genoeg hebben, blijven zij op dezelfde
plaats; maar als dit ontbreekt, trokken zij elders benen.
Zijzelve voeden zich met gekookt vleesch en paardenmelk en
hippacum (eene foort van kaas, uit dezelve bereid). Ilet
land zelf is ' arm aan menfchen en dieren; want het ligt tegen het Noorden, en wordt flechts voor een' korten tijd door
de zon verwarmd. Zeldzaam komen daar warme winden, en
zij zijn er zonder kracht; maar altijd waaijen er koude winden uit het Noorden, met fneeuw en ijs en regenvlagen, en
verlaten het gebergte niet, zoodat het land naauwelijks bewoonbaar is , een dikke mist den ganfchen dag de vlakte bedekt, en de bewoners in eene koude, vochtige lucht leven.
Er heerschc een bijna altijddurende winter. De zomer is gering en kortflondig , flechts van weinige dagen. Het verfchil
van faizoenen is klein en gering , en eenvorinig als deze
de
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de menfchen. Hun voedfel en kleeding zijn 's winters en
zomers dezelfde. Zij ademen eene dikke , nevelachtige lucht
in, drinken water van fneeuw en ijs, en zijn naar ligchaam
noch geest voor fterke oefening of werkzaamheid gefchikt ,
omdat zij aan geene fterke veranderingen of afwisfelingen zijn
blootgeffeld. Om deze redenen zijn zij dik en vleezig van
gedaante, flap van leden, en vat} een vochtig, waterachtig
geftel, naar de geaardheid van land en luchtftreek.
De overige Europeirs zijn, wegens het grooc verfchil van
klimaat, zeer onderfcheiden. Want hitte en koude en regenen droogte wisfelen elkander af, doen velerlei veranderingen
en faizoenen ontftaan, en veroorzaken eene groote verfeheidenheid in de gedaante het geftel en de zeden der menfchen. Groote en gedurige fchokken geven ruwe kracht en
moed aan de ziel, en verdrijven zachtheid en befchaafdheid
nit dezelve. Daarom fchijnen mij ook de Europeers moedi.
ger te zijn dan de Zziaten. Want in het klimaat van ifzig
heerscht die afwisfeling van hitte en koude niet, maar eene
gelijkmatige luchtsgetteldheid, door welke noch die fterke
indrukken en fchokken des gemoeds , noch die hevige veranderingen van den toeftand des ligchaams ontftaan, die de inwendige kracht ontwikkelen, en den menfchelijken geest niet
toelaten in trage rust voort te fluimeren ; want het eeuwig
eenerlei mulct traag en werketoos , maar afwisfeling wekt
en oefent de krachten van lichaam en ziel. Door traagheid
en rust worth vrees en lafhartigheid, door oefening en
arbeid dapperheid en moed geboren. Hierbij komt de
regeringsvorm , dewijl het grootfte deel van ifzie door
vrijmagtige Alleenheerfchers beftuurd words. Zij toch
die niet vrij zijn, noch onafhankelijk , maar door eenen Despoor beheerscht worden,fchuwen en vlieden den krijg. Want
de kanfen ftaan niet gelijk. Zij worden gedwongen voor bun.
re Heeren ten flrijd te gaan, ongemakken en gevaren te verduren ja zelfs te fterven, van vrouw en kinderen en vrienden verwijderd. Wat zij groots en dappers verrigten, daardoor groeijen en bloeijen hunne Heeren ; terwijI hun geene
andere vruchten te plukken zijn, dan gevaren en dood.
Hoe meer kracht en grootheid de menfchelijke geest bezit ,
des te afkeeriger is hij van dwang en willekeur. Len groat
bewijs daarvan zijn die Grieken en Barbaren in e, die,
onder geen despotisms gebukt, de krijgshaftigfle en beste
firijders van alien zijn. Want voor ziChzelven alleen wages
zij
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zij de kans en verduren het gevaar, hun is de prijs en het
loon buns heldenmoeds , hun treft de ftraf en fchande hunner lafhartigheid.
Reeds vroeger gewaagde HIPPOCRATES in 't algemeen
van de overeenkomst , die er tusfchen elk bijzonder gewest
en deszelfs bewoners beltaat; thans zal hij zijn werk met
eene meer uitvoerige ontvouwing van deze zijne uitfpraak
befluiten.
Die een bergachtig, hoog, ruw en waterrijk land bewonen, dus gaat hij voort, zijn hoog van geftalte, vol kracht
en moed, en niet weinig ruw van aard. De bewoners van
lage, warme dalen, waar meer warme dan koude winden
waaijen, en die warm water drinken, kunnen noch groot ,
noch rijzig zijn. Zij zijn breed en dik, zwart van kieur en
haar, van nacuur minder tot arbeid gefchikt , ten zij door
wetten en regeringsvorm deze natuurlijke aanleg , verbeterd
worde. En zoo die landflreek door flroomen verfrischt wordt ,
is zij gezond; doch zoo zij moerasfig is , zijn de inwoners
zwak en ziekelijk. Die in eene hooge , opene landflreek leven, zijn lang en rijzig, en zacht van zeden ; maar zij,
Wier Iandareek dor, fchraal en vlak is en aan gure faizoenen
blootgefleld, zijn dor en fchraal, clerk, meer blond dan
bruin, trotsch en eigenzinnig van aard. Ook de hoedanigheid
van grond, en water heeft invloed op de gedaante en zeden
der bewoners. Waar de grond vettig, zacht en vochtig is.,
daar zijn de menfchen zwaar en log, tot traagheid geneigd ,
flomp in geestvermogens, in kunfien onbedreven. Wear het
gewest open en onbefchut en kaal en ruw is, en zoo wel
door winterkoude geceisterd, als door zomerhitte verfchroeid
worth, daar zijn de menfchen dor, beenig, flerk en digt met
Naar bewasfen; en in zulk eene geaardheid woont een rusteloos werkzame geest. Van zeden zijn zij trotsch en onbuig.
zaam. Meer woest, dan zacht van card. Schrander en vindingrijk in kunften, en dapper in den krijg. En alles , was
nit dien grond voortkomt , flemt met deszelfs bijzondere ge.
fteldheid overeen. Even zoo is het ook met ce tegenovergeflelde geaardheden en vormen gelegen, zoodat men nit her
verhandelde veilig tot het overige befluiten kan.
Het zij mij vergund, dit verflag van een der belangrijkfte
gefchriften der Ondheid met eenige korte aamnerkingen to
eindigen.
ik began mijne rede met u Hirt, ocR AT Es als Cal man
van
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van genie voor te flellen, en dacht doze mijne uitfpraak niec
beter t e kunnen flaven, dan door u met een zijner beste
fchriften wat nader bekend te maken. Om u eOlter nog meer
daarvan te overtuigen, wil ilt eindigen , van waar ik begonnen ben , en nog kortelijk nit het onderwerp , den aard en
de ftrekking van zijn gefchrift de gronden voor mijn gevoelen ontleenen.
Her is eene bekende gefchiedkundige daadzaak, dat u I PPOCRATEs, na onder de Priesteren van Vas in de heilige
kunst der Asclepiaden onderwezen te zijn, verfcheidene reizen, niet flechts door Griekenland , maar ook door vreemde
landen ondernomen heeft; fdhoon het aan zekere berigten
ontbreekt , waarheen en hoeverre zich die reizen hebben
uitgeftrekt.
In de vele landen en fIeden , die hij bezocht , trofFen over.
al nieuwe voorwerpen, eene andere natuur, andere menfchen
andere ziekten het opmerkzaam oog des grooten waarnemers.
Met elke nieuwe waarneming werden die drie denkbeelden ,
natuur, menfchen , ziekten , naauwer in zijnen geest verbonden. In die rijke verfcheidenheid van gedurig nieuwe voor..
werpen ontglipte hem de overeenkomsc niet, die er tusfehen
de natuur van elke l, landareek, hare bewoners en derzelver
ziekten'beftond. Hij zag, hoe elk gewest, gelijk her zijne
gewasfen en planten voortbrengt , zoo ook zijne menfchen en
zijne ziekten heeft; hoe, met de gedaante der natuur, ook
de gedaante van menfchen en ziekten afwisfelt ; hoe het phy_
fiek karakter van elke landareek in de zeden en het volkska.
rakrer barer bewoners doorftraalt. Zijn genie fchiep dat alles
tot edn geheel , en zijn onflerfelijk werk was geboren.
Terwijl gewone geesten alleen de verwantfchap dier voorwerpen plegen te erkennen, welke door uiterlijke gelijkvormigheid verbonden fchijnen, en , in het bekrompen zamenflel
hunner wetenfchap, aan elk hunner begrippen en denkbeelden de plaats aanwijzen, die het simmer verlaten zal, ligt
her groot verband der dingen en de harmonie aller wezens
bloot voor het oog van het genie, dat, afkeerig van wile
willekeurige fle/fels , die groote waarheid bereft, dat de natour , grooter dan alle flelfels , zich binnen de enge grenzen
van den menfchelijken geest niet bepalen laat. HI P PO CR ATE s befefte die waarheid. De eenvoudige waarneming van
den invloed der jaargetijden op de menfchelijke natuur, in
zijne Epidemien zoo meesterlijk befchreven, gaf hem de
ver.
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verklaring van het treffend verfchil van volkein en werelddeelen ; en , terwij1 de gelijkmatigheid en eenvoudigheid zijner leer de uitdrukking was van de gelijkmatigheid en eenvoudigheid der natuur, op wier kennis zij rustte , leide zijn
onfterfelijk werk de eerfte grondflagen eener wijsgeerige gefchiedenis , op welke een MONTESQUIEU, HERDER,
HE EREN, en de grootfte gefchiedkundigen van lateren tijd,
hebben voortgebouwd, aan wier arbeid de pragmatifche historiekennis hare jongfte vorderingen verfchuldigd is. Wij misgunnen die groote mannen den lof niet , hun door tijdgenoot
of nageflacht toegekend; maar, wij molten het niet verzwijgen , aan HIPPOCRATES alleen behoort de eere der
ontdekking eener waarheid, wier bevestiging en ontwikkeling
hun then lof deed verwerven; en, terwij1 ook wij hunner
grootheid hulde doen, willen wij toch bovenal aan hem met
bewondering gedenken, die, toen nog de Homerifche Bardenzang en het eenvoudig gefchiedverhaal van HERODOT u s de voornaamfte historifche oorkonden der Crieken waren, het flout ontwerp eener vereeniging van gefchiedenis en
wijsbegeerte gevormd en volvoerd heeft.
Die wijsgeerige Gard van HIPPOCRATES gefchrift is
voor ons een tweede bewij.s der grootheid van zijn genie.
Twee hoofdftellingen zijn het , aan wier betoog-en ontvouwing dit ganfche werk door iiiPPoc R AzEs fchijnt to
zijn toegewijd.
Vobreerst: het klimaat heeft den meestvermogenden invloed
op de menfchelijke natuur, op de gefleldheid van ligchaam
en ziel, op het karakter en de zeden van menfchen en volken.
Ten tweede : eene gedurige afwisfeling van klimaat is meest
bevorderlijk aan de ontwikkeling van ziels- en ligchaamskracht.
Het ganfche werk is eene uitbreiding en ontwikkeling der
eerfte ftelling. De tweede wordt niet flechts door het voorbeeld dier volken, wier vaderland aan afwisfelende faizoenen
is blootgefteld , maar ook , bij tegenflelling, door de trage
phlegmatifche bewoners der Phalis en de niet minder trage
phlegmatifche Scythe bevestigd , beiden onder een gelijkmarig, fchoon verfchillend klimaat levende. Want zoo wet de
Phafianen, als de Nomadifehe Scythen , zonder energie, zonder kracht van ziel noch ligchaam, zijn, in logge , eenvormige zeden en leefwijze, het trefFend evenbeeld dier zware, altijddurende neveis , die hunne landareek bedekken;
w er-
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werkeloos , als de onveranderde natuur , die hen omgeefc.
Beide ftellingen berusten op het begrip van het oorzakelijk
verband , dat er beftaat tusfchen klimaat en volkskarakter ;
een verband, alleen •door een' wijsgeerigen geest te ontdekken , die in verfcheidenheid eenheid, in de overeenkomst van
nfzonderlijke waarnemingen algemeene natuurwetten weet op
te merken.
Als wij nit den wijsgeerigen aard van HIPPOCRATES gefchrift het bewijs voor de grootheid van zijn genie ontleenen, denken wij daarbij geenszins aan een onafIcheidelijk verband tusfchen genie en wijsbegeerte, wetende, dat vele ge.
tan geene wijsgeeren , en vele wijsgeeren geene genien zijn;
maar wij gronden dit ons gevoelen op de eeuw , waarin HI vP °CRATES leefde.
De Criekfche wijsbegeerte was nog in hare kindschheid.
Uit de Griekfche dichtkunst gefproten, was zij niet veel
meer, dan eene fchoone verdichting van de wording der dingen uit herfenfchimmige elementen, in dichterlijke beeldfpraak gehuld. IJdele befpiegelingen over den oorfprong, de
gedaante en het zamenilel der wereld, over de wereldziel,
den firijd en vrede der grondfloffen, zietdaar de wijsbegeerte
van eenen tijd, waarin nog de verbeelding het menfchelijk
verftand beheerschte. In zulk eenen tijd verheft zich
P OCRATES boven den geest zijner eeuw ; zijn verftand baane
zich eenen weg door de nevelen der verbeelding; hij leers
natuurlijke verfchijnfelen uit natuurlijke oorzaken verklaren,
en roept, als een andere s OCRATES , de wijsbegeerte van
den hemel op aarde.
Men heeft beweerd, dat HIPPOCRATES DEMOCRI ■
TUS en HERACLITUS tot leermeesters in de wijsbegeerte
gehad hebbe. Het is bier de plaats niet, de gronden te wetfen, op welke dit gevoelen berust; het zij tot mijn tegenwoordig oogmerk genoeg, te hebben aangemerkt, dat beiden
zijne laatfte en meest beroemde voorgangers in de wijsbegeerte der natuur geweest zijn. En — welk een affland tusfchen den wijsgeerigen verdichter van de leer der atomen,
en den wijsgeerigen ,waarnemer van Cos! Welk een verfchil
tusfchen de duistere fragmenten van het raadfelachtig boek
over de natuur, en het helder, weldoordacht gefchrift over
den invloed van het klimaat tip menfchen en volken I Het
zijn gcene ijdele, nuttelooze befpiegelingen over bet vermogen en de beerfchappij van verdichte elementen op de menfche-
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fchelijke maim. , op welke de leer van den invloed van her
klimaat gebouwd is , en op wellte elk ander wijsgeer van dien
tijd dezelve zeker zoude gebouwd hebben. Het zijn waarneiningen, van welke de eene de verkiaring is der andere, en
in wier wijsgeerige fchikking eene duidelijke opklimining van
het geringere tot het grootere befpeurd worth. De ligging
eener flad , derzelver water, de jaargetijden , de invloed van
dat alles op de menfchelijIte natuur zijn de beginfelen , waartit het verfchil van werelddeelen en nada words afgeleid:
jaargetijden worcicn bij hemelftreken, menfchen bij volketi
vergeleken, en zoo, tilt eenvoudige daadzaken, de bouwflof,
fen der ervaring, het hecht gebouw eener leer opgetrokken;
die de eeuwen verduren zal.
Eindelijk ,00k de ftrekking van dit gefehrift levert een be,
wijs op van de grootheid des fchrijvers. Er beftaat eene
duurzame verwantfchap tusfchen alle takken van menfehelijke
kennis en wetenfchap , wier onwankelbare grond in de een.
held van den menfchelijken geest te vinden is; dene onafzienbare fchakel van kennis en waarheid, te meten noch te peilen , oneindig als onze onfterfelijke geest. De ware wijsbe.
geerte hecht die fchakel aaneen; en zonder wijsbegeerte is
alle menfchelijke kennis een' zandhoop gelijk zonder orde
of zamenhang. Zonder haar is ook de geneeskunst niets
meer, dan de verachtelijkfte kwakzalvetij , die haar gevaarlijk
fpel Zrijfc met de gezondheid en het leven des menfchen.
Levendig van die waarheid overtnigd, beflreed IIIPPOCRATE s de verftandelooze empirie-der Cnidifche fchool, en vet.
hief hij overal de voorregten en waarde eener redelijke kunst
gebouwd op de wetten der nattiur , eu doelende op de na.
volging harer weldadige pogingen tot levensbehoud en gene-.
zing. Nergets , echter, betoont zich Hi pp gellATES meer
wijsgeerig arts te zijn , dan in dit gefchrift: „ Die de ge„ neeskunst grondig wil leeren kennen ," dus vangt hij hetzelve aan, „ moet met de jaargetijden en derzelver vermo.
gen bekend zijn; hij moet de bijzondere ligging der fle„ den, de zeden en leefwijze der bewoners onderzoeken ;
en zoo zal hij, in eene vreemde plants komende, niet lig.
telijk in zijne kunst dwalen.”
Had LENTILIUS deze plants van IIIPpOCRATES gekend en begrepen, hij zoo aanftaande artfen den mad niet gegeven hebben, om in de keuze eener leerfchool zich alleen
tot die te bepalen, welke het digtst bij hunne toekomtlige
woon.
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titrOonpltS telegen- wass Maar HIPPOCRATES Wilde WijS•
geetige artfen , DENTIL/US gewone' practiti vdrmen.
De-echt itijsgeetige-arts is wereldburger. Bekend met den
-invloed tan luelit voedfel en ievensivijze op de menfchelijke nittur,' vindt , hij overal, *tar hij woorit; zijn vadetland. Zijne'aan Clad noch landilreek verbonden4 zij
-behoort overal to huis. Zulk een MIS Was HIPPOCRATE Sr
Iii de vele. iteclen' van Criekenland, .virdar"hij zijue kunst oefends verfpreidde 'hilzegen en levensgenot,- aan die weldadige Godheid gelijk,..aan wier dienst bij zich had toegeheiligd. Wijsbegeerte• van 'HIP POCRATE ' S ' *as geene be,
fpiegelende wijsbegeerte, die, welke nuttigheid zij ook voor
den'iterteling hebben moge, voor den arts, blj de beoefeDing ilfhet kunst, volftrekt nuttelOos -geaeht mag worden.
.Z0 'was `de praktifche wijsbegeerte van liet`teZond thenfclien•
veifland) Aileen deze wijsbegeerte la bet, die den geneesleer; Volgens die oude fpreuk , -eenet Godheid gelijk doer
die M.* kunst' tot' eene weiekiefittei der-rhenschdonis
inaaltf, en' hem, die 'haat' bezitten 'snag,' al' Ware ook niet
ondankbnarheid tijti 'loon op aarde,
dan -miskenning
eeniAtinst betrlinnen --doét',' die hem leeit'weldoen en zegeg
nen, en leven voor eene betere wereld.
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Tobias op , zijn' ,praatfioel.
Purrpa ftort in 't gran der tliddeleenseed:
EZZ.Z41811S.

Wat of T otitis ons toch wei to vertelien bebber
boor ik reeds dezen en genen lezer Van dit Maandwerk
Oeh chide kost, weinig -bijicindera," voegt er
toepen.
mogelijk een jimig heertje bij, datIoeh giarne itrie'hisiolje
doekfpeld zoude willen geven indien bet flechts twee regels
op het papier konde brengen
de goede min za1 ook eens
willen medepraten."
Top , trienden! irtedepraten
ik gsarne maar toch Met
maar
drok : want , om er zoo maar
ruiterlijk voor uit te komen;
inoet then wat in den mars liebben; en er is tegenwoordig
t oo veel te zien, zoo , veel te hooren,..zoo veel op tel per:MENOELW. 1823. NO. 7;
it6n ;
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ken, dat men genoeg te doen heeft, „am mier iu :dies vijftig
jaar ten achtere te bigven. En , betgeen de zaak nog moeijeigker maakt, is, dat, wanneer men een.' engel, bij zijn
hoofd meent te hebben, men. .den duivel bij zijn' fiaart heeft
gepakt; — wat van, daa.g wit is , of (om rnij ; lier, met
RANT., zeer juist uit to drukken) wit ichijnt- te zijn, is
morgen zwatt ; fysthema's groncibegipfelen n uit de woordenboeken onzer eeuw gevaagd, , en men fpringt er mode
om, gelijk een componist met zijn thema, waarop hij yariamaakt.
Ik benijde den tijd nog, toen ik alleen de AmIlerdarniche
Courant, en wel enkel om , de advertentien en doodberigten,„
las. Was er een ,braaf man geflorven , dan wischte ik mij
een' tramn uit bet oog, en zeide: Broeder , ilaap zacht !"—
Waren er verfche oesters aangekomen, zoo began ik te
tertanden , gn telde mijn geld :eens na , of er niet een- lialf
honderdje op koude Qverfchieten. Met bet itaatkundig nienws
wilde ik niets te doen hebben. Ik voelde mg gelukkig op
den vrijen , vaderlanclfghen. bodem, onder de befcherming Aer
wetten,, en lyat .er boitenslands omging , „ hiervoor meende
ik
moeten die groote Heeren zorgen; dat komt eens op
hunne rekening."
Maar — dat moet ik toe: bekennen — wanneer ik van de
Grieken hoorde fpreken, en van hunne heldendaden, dan
!loop er zoo lets verheffends in mijn gevoel ; een onbekend
iets, dat mij •echter nooit bedriegt, boeide mij onwederitaanbear aan hunne zaak; en , wanneer ik des avonds bad, durfde ik zoo vrijmoedig zeggen: Goede God, help hen !"
Van de Spanjaarden , ecbter, wilde ik niecs weten. Daar
waren monuiken Lnkwifitie; dat was het land geweest
van Koning FLIP s, dien ik een weinigje nit de vaderlandfche historic kencie,.en zoo razend in den Montigny (*) had
menfeben hadden daar, in gijne verbeelding,
gezien;
zulke gele gezigten en fonkelende oogen , en
ik weet het
niet — op dergelijiten hob ik bet nook erg gehad.
Maar, wat wil :het ongeluk ! Daar brengt mij , op zekeren
dag, oom GERRIT (een mijner weinige bloedverwanten, die
Fransch verftaan en in bet koffijhuis komen) een paar Franfche Couranten mede, en leest mij daar, op een' zegepralen(t) Men befcbouwe dit niet ale eene fatyre op 'net TreuriPel van dien naam.
Daartoe loops TOBIAS er te hoog mede, en koestert te veel acbting voor
de Maze en de perfoonlijke hoedanigheden del Herren tl•
L xi Z.
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-lender tow, voor , hoe de Conititutie in Madrid is geprociameerd en de kerkers der Inkwifitie geopend zijn geworden;
verder, dat ook in Nape's en in Portugal de menfchen begonnea th voelen ;•' dat zij als redelijke fchepfelen,- en Met
els- dieren," behOorden geregeerd te worden; emufligde met bet;: voorleien van eene overwinning der Grieken
op de Turkel,. Met- eene fiere-hOnding, els ware hU de Her•
tog v-A PI A N'G o u L m E , die- bonderildnizend Franfchen
saifvoerende, iiep oom GERRIT 'de kamer op en neder, ea
hoorde niet eens near nicht DES ORA, die , tiliende via
angst, op een' benepen coon uitriep: „ Ach. God! als at
dat vreemde yolk maar niet bier Itbinr; ik ben zoo bang
als de dood vow. ' inkwartieringl" De:geestdrift van oom
GERRIT had intusfchen ook mij' aangeftoken; van ganfclrer
lute deelde ik in zijne vervoering, en rustte niet , ve•Or dee
-hij mij , door het verhaal van het vroeger gebeurde , op het
ftandpunt van' dien tijd geplaatst had. Tic .fchaamde mij , dit
ik , nit onkunde en vooroordeel, de menfchen, otn hunne
gele- gezigten en fonkelende oogen , had gehaat, en ging nog,
dien zelfden''deg Mij -voor de Staatscourant en een pear Fran.'
fche papieren abonneren.
Nu zit ik elken dag een' hoop nlenwsbladen te doortiniffelen, en , ach God! ik ben er riiets wijzer door geworden.
1k weet , op Ceti- trier af, alles, war er liocitvalt ; maar &é
menfchen' worden mij hoe Inger hoe riadfaachtiger: Il zie
zoo menig groot man, welken ik te voren zoo trouwharrig,
met de 'menigte, mijne hulde-bragt, nu de heiligfte regien
der • menschheid-vertrippen, met be/often beizeletr, en her
despotismus met bajonerten verdedigen.- Innig verhengde ilr
mij altijd , wanneer ik , door geleerdere menfchen , ftout wegi
hoorde verzekeren, dat wij, met elken dag, nieuwe vorderingen op de bean 'der befchaving en veredeling maakten, en
dankte den Hemel, dat ik mij , in het -eigen gevoel, als den
minften der broederen moest befchouweti ; maar oom GE It.
heeft mij dnzacht uit dien zoeten droom gewekt, of ik
nioet Been geloof meer !ban ran dat-heimelij/Cgevoel , ash
eat .' innerlijk licht, dat ik nit den-'Hemel afkomftig maandu,
en dat `mij tot heden toe, gelijk ik reeds te voren zeide,
nog nooit • becirogen heeft..
• Maar, hoe het ook zij wij zijn deutoch zoo ver gekonset,
dat zelfs de zoogenoemde Atitiliberalen de zaak der Cricket,
als -wettig fchijnen ce befehouwen, offchoon-zU te voren den
Y2
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Grooten He-er, wanneer het op het fink deviegitimiteit.
kwam , in anen rang met de Vordea vap,„Eurepa piaatiten,
egne fchoone eer voorwaar, die ik mij, als een eenvoudig
Christen -burgermensch , zoude gefchaamd hebben. Maar,,
hoe wonderlijk heeft men dan rod: wel met die arme Grieken rondgefprongen! In den-beginne heetce het: " De Rus,
fifrhe bevelhebber zit ,a1,in zijn' reiswagen naar Konflantiwyopel, en hij zal er zijite foldaten, om er fpoedig te zijn ,
„ per ballons doen heenoranspotrerem," Dir dacliten wij ,
eenvoudige fukkels ,. die het groove denkbeeld niet kunnen
yart.en , eenige duizend menfchen aan ;het belang van fommion op te offeren; volgens de regelen der flaatkunde ,
die, veel overeenkomst met de Mingerpaden van ons Dooihof,
op de Prinfengracht ,hebben moest er eerst zoo lang gewikt
en gewogeu,worden , „tot dat de rust op S:cio en Zante h. erReid was; dat wil zeggen: tot dat Scia en Zante- nit!.
gen.:cord en uirgeplunderd waren. Toen begon men te yloelieo en te dreigen ; de .Ambasfadeurs moesten Konfianti.
vopel verlaten; de GrQote Heer zeide , droogjes weg: Goede reis, mijne Heeren!" — en dezc fchijnen enkel heenge b(run te zijn; om hunne vrienden, met het verhaal der gepleegde gruwelen , de lange. avonden „ vooral in_Rusland,
wat op. te korten. Ik voor mij (indieri ik dan toch ook eens
mln.,gevoelen in.oge zeggen) ben er hartelijk blijde om, dat
men. de. Grieken:, gelijk men fpreekt flechts in hun eigen
y.et,..late, fmolen. Tranen,.;.w.el is waar,, druppelen, mij dikWerf.langs wangen, wanneer ik lees hoe barbaarsch Inca
onze Medechristenen behandelt; maar, goede , brave .Grieken' denkt:. Wij doen het voor hen, die na ons km:len ,".-7
en, kreegt 4 -hufp van vreemden , neve kernel ! gij zoudt
eene rekening van onkosten krijgen, waarvaa het floc zoude
zijn : Griekenland per faldo ens competerende,,
lk•fprak daar it-yaks van ;Nape*, dat is dark eens heeriijk
ingepakt geworden! Die- goede .menfchen begrepen , dat zij
-het regt hadden , kurine Thep te koken, zoo als--zij die lustten; maar dit was mis, broertjes! gij moest die eten , _,zoo
als . menu die door vijftigduizend •foldaten liet voorzetten.. Deze en gene had te voren wel menage, met u gemaakt ; maar re Laybach waren de tafels beter, gedekt ; men
trek zij'ne Wage terug, en grng ,met de groove Heeren eten.
Nu is dan. ook in Italic de rust herfleld , en de onderdanen zenieten het ,voorregt , dat de Vorst , uitfluitend, alleen ,
en
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en dus ook voor . hen, denkt; maar door welke mfddelen
heeft men die zoogenoemcie wanorden gefluit? — door militaire geregtshoven, door profcriptin, door Jezuiten! Ur
huiver er nog van, wanneer ik denk aan dat verbod, op.hoo.
ge ftraf, om met een' eenigen balling, of aangeklaagden, in
middellijke of oniniddellijke betrekking of briefwisfeling
treden. De zoon mogt dus aan zijnen vader, die mogelijk„
op vreemden bodem , honger en gebrek leed , geene bete
broods, — wat zeg ik —Teen enkel woord van liefde en
[roost doen toekomen; de vriend moest zijnen vriend in den
kerker zien verfmacbten , en zelfs duchten,/ dat de traan,
dien hij op den drempel des kerkerhols florae , eenige oogenblikken daarna, als bloedige getuige tegen hem zoude
treden! — Maar , wat weert gij u dan toch zoo, T o ii I A Si
het gold immers de rust van Europa, wordtIcleze wel
te duur tot elken prijs gekocht?
Met Spanje zal -dat inpakken dan toch :wel zoo fpoedig
niet gaan. Ik weer nog wel, dat E wen NAPOLEON, zaliger
gedachtenis, den:beest in Weenen , Berlijn en Moskow fpeel.
.de, g ene enkele flad , in Spanje een }eget van zestigduizend
man het hoofd bond. Kijkl dat beet ik . kolven! En had de
ez Keizer tien jaar vroeger den krijg met Spanje begonnen,
zoo ware hij ook den jaar vroeger in zijn, toenmaals zoo
.zees gevtstigd , krediet gedaald. En waarom verklaarc men
den =log aan Spanje? Heeft dat land ea enkelen zijner
naburen beleedigd? Is - het regt der volken gefchonden of
an eenig verdrag verkrachc geworden ? Niers van dit alles.
niet vrij;"
„ [Coning FERDINAND " — zegt men
ben vrij, ik ben
magt:roept
en of deze al uit
Dat
waarachtig vrij !" dit helps niet ; men antwoordt:„
weten wij inter dan gij ; wij moeten ook voor u denken."
Lieve lezerl gij neemt bet mij farmers niet kwalijk, dat ik
;mar zoo een weinigje voortbeuzel? ik heb u immers gezegd, dat ik op inijn', praatfloel zit; —maar hebt gij wel
Bens de Aanfpraak, van, den. Prefident der Vereenigde Staten,
bij de laatfle opening; van het Congres, gelezen? Zie I dat is
der. moeite waardig. , Van Griekenland , fprekende , zegt de
,, Het 'afgrijfelijk •despotismus; onder welk
edele nI o N R o
zulk een land zod langen tijd gezueht heeft, en welk her,
„ om zoo te zegget4 voor gebeel cle•wereld heeft verbor, gen, is oorzaak geweest :van de diepe en beftendige
betuigingen der edelnwedige zielen van de verlcdene eeu19 wen.
Y3
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• sort. Het was derhalve natuurlijk, dat de opfland van
„ zulk een yolk , in zijne oorfpronkelijke geaardheid , voor
„ zijne vrijheid ftrijdende, die groote beweging van overeen, ftemmend gevoel, welke in de ganfche uitgeflrektheicl der
• Vereenigde Staten ontflaan is , heeft te weeg gebragt."
Verder vervolgt hij: „ In Spanje en Portugal zijn groote
• pogingen gedaan ter verberering van den Ran des yolks;
en het moet voor alle welgezinde gemoederen vertroostend
• zijn, de buitengewone gematigdheid te zien, met welke
, die pogingen zijn gepaard gegaan." Terwiji hij eindigt met
te zeggen:
Welke, voor het overige, de gevoelens zijn
mogen, die elk individu , onder ons Gouvernement ,
lijk mag uiten, zoo is het een nationale, zoo voor onze
regering , als voor onze ingezetenen, geheiligde fielregel
dat het lot van eene onafhankelijke, met zoodanige verbe• Eeringen zich bezig houdende, natie, met voile regt, eenig
en alleen in hare eigene handen moet blijven." Vergelijk
bij Jeze ronde taal eens de- Memorien der Gevolmagtigden te
Perona aan de verfehillende Ambasfadeurs te Madrid, waarin
under anderen Nioorkamt: dat men in Spanje niet heeft,ge, aarzeld, de oudite en heiligh regret: (het despotismus?)
• of te fchaffen , de wettigfte eigendommen (de tienden en
• leenregten?) te fchenden, en de Kerk van hare waardigheid (Inkwifitie?), voorregten en bezittingen (de kloos, ters en prebenden?) te berooven," — en gij zult met mi.;
toeilemmen, dat men in ilmerika de:1kt en fpreekt, zoo als
wij, in ons verlicht Europa, behoorden te denken en ce
rpreken.
IVIaar, ik moet bier tocli alwe& mijne domheid bekennen.
Toen ik in den beginne de genoemde MetnoriZn las, was ik
er wat mede opgehemeld. Men fchreef daarin de wanorden,
welke .onderfcheidene itaten van Europa beroerd hadden, en
nog beroeren, aan den- algemeenen gees: •toe, welke thans,
in de veriichtile gerleelten van ons wereldcleel, zoo algemeen
fchllnr te heerfchen ; en men begreep , dat eene tusfchen,
komst in de zaken van Spanje een elude zoude maken aan
alles, war woeling , wanorde en revolutie beer.
Zie
zeide ik tot oom GERRIT, (offchoon ik het wch bij milzelven niet konde kiaren, met welk regt men zich in de
huishoudelijke zaken van zijnen buurman kan inlaten) gij
„ moogt zeggen, wat gij wilt; maar dat is web waar dat
• het in Europa niet toegaat , zoo als zulks bij Christen,, men-
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• menfchen behoort plaats te hebben. Men hoort , in ver.
„ fcheidene ftaten, niet dan van ()Oland en zamenzweringen
,, men leest zoo maar in de Couranten: confpiration du 25 ,
• troubles du 26, (edition do 27, alsof alit familiars zakert
„ zijn; en, neem het mij dan toch niet kwalijk,00mpje! in;•
„ dien deze zoo hoogst misdadige en, door den godsdienst en
• het zedelijk gevoel, ftrengelijk afgekeurde handelingen
ren oorfprong vinden in den thans heerfchenden geest , en
deze geese, door het voorbeeld Nan Spanje, zich nood, wendig over geheel Europa moet verbreiden, (gelijk de
Heeren Ministers ons verzekeren). Zit , clan knop ik mij he,, den nog een geweer en chakot, en ga tegen de Spanjaarden
vechten." Maar naauwelijks was er dit nit, of gij hack
oom GERRIT eens moeten zien! War :" antwoordde hij
mij , in eene drift, dat ik vreesde, dat de goede man zich
eene beroerte op het lijf zoude hales;
teat ! gij fchrijft de
wanorden in Europa aan den thans heerfchenden geest toe?
Gij, en de Ministers , en wie oak zoo prawn mogen, gij• lieden that alien den bal mis. Neen ! wil ik u de oor• zaak dier. woelingen, dier zamenzweringen eens openteg, gen? . Zij vinden haren oorfprong daarin, dat men de in„ ftellingen der onderfcheidene &ten niet naar haren geese
, en hare natuur !ant werken. Elite regeringsvorm heeft zijn
• grondbeginfel ; verkracht men dit, zoo gaat de ftaat ten
• onder. Indien ander het despotisms de thaf mag denken,
houdt de ftaat op te bettaan; — indien onder een conflitu„ tioneel Gouvernement bet vrije denken en handelen, (*) op
• eene regttlreekfche of tlinkfche wijze, word[ tegengegaan ,
dan komen er eerst zamenzweringen en fchavotten, die
„ zich vervolgens in eene bloedige otnwenteling oplosfen.”
Zoo driftig, en•tevens zoo geleerd, had ik oom 6 ER it I T
nog nooit gezien. Ik voelde echter de waarheid zijner ftelling , en ging die bij mUzelven eens uitwerken. Ja! —
dock ik — dat is toch niet tegen te fpreken: toen de
Grieken begrepen, dat zij, en niet de Turken op vaderlanct.
fchen bodem, de baas behoorden te zijn, was het fpoedig
met
(*) ,, In eenen ftaat" zegt mots Ts sun u, en sulks mag, in onzen
tijd, wel dikwerf worden herhaald— „ dat is te zeggen, in eene maatfchappij,
„ die wetcen heeft , kan de vrijheid enkel heltaart in te knnnen doen , wac
„ men heli port to does, en niet gedivoneei re worden tot datgcen, wac men
,, filet meg ciao." — Neat t an Ocrn n I; Et II 1 W.
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met den grooten Sinjeur gedaan. En -- ging ik zoo bij mij.
zelven voort het is toch aardig, dat men van geene be,duidende wanorden boon in die ianden, waar, zoo als b. v.
in ,Engeland, de Vereenigde Staten, Zwitferland en ons lieve
vaderland, de meeste vrijheid wordt genoten. Zoude dit ook
daar van daan komen , dat men in die landen, weer dan in
eenig ander, het grondbeginfel van den.Chat (zoo als oom G E
IT dit noemt) naar; zijne natuur laat werken, en de burger
en ,ambtenaar et niec in hunne bantering en bediening worden
belemmerd of gefchorst, als zij gebruik maken van die voor?
regten, welke de gtondwecten van den am hun toekennen;
dat er de fcholen en akademiEn niet worden gefloten, omdat
de onderwijzers zich den geest des tijds ten nucte maken,—
maar de itaat integendeel er zijn' flan in meent te vinden,
wanneer de harten der_ jonge burgers voor vrijheid en vaderland gloeijen, en dus den bodem lief krijgen, waar zij
zoo vele voorregten genieten ? Zoude daarom once Vorst ook
Beene lijfwacht behoeven, en zoo gerust tusfchen zijne onderdanen, als in het midden zijner kinderen, rondwandelen,
omdat zijn geweten hem zegt, dat hij Reeds losbandigheid
en wanorde — nooit vrijheid en verlichting heeft tegengegaan? En zouden daarom alle goede Nederlanders hunnen
Vorst ook zoo beminnen, omdat zij hem hunne hulde als
vrije menfchen mogen, en niet als flaven moeten bieden?
Onder deze overpeinzingen, lieve, lezer ! was ik ongemerkt
van mijni praatfloel opgeftaan en de poort uizgeftapt. Mijn
‘geest, had eene zachte, opgeruimde ftemming aangenomen.
Het tooneel van Europa's beroeringen was geheel uit mijne
ziel geweken, en had pints gemaakt . voor den kleineren
kring van ons vaderland. fit zag overal rust en vrede, orde
'en nog velerlei welvaart. De landman was bezig het zaad
-op den akker te werpen, en behoefde niet te vreezen, dat
woeste, ftroopende; benden de vruchten van zijnen noesten
arbeid zouden vernielen, of luije, maar heerschzuchtige geestelijken , die den domper zetten op aiwat verlichting dreigt,
denzelven verteren. Hier en daar hoorde ,ik wel nit but en
paleis een' enkelen klaagtoon opgaan; maar — dacht ik bij
mijzelven — hoe dikwerf is deze onregtvaardig , of vindt
zijnen oorfprong in omflandigheden, tot welker opheffing
Vorst noch onderdaan lets kunnen toebrengen! MO al[bans — en dit erken ik zoo gaarne — hadden do vlugtige
overwegingcn van Europa's toefland opgewekt tot dankbanr..
held
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beid jegens God , dat Hij mij op Nederlands bodem had
doers geboren worden, tot eerbied voor onzen Vorst, tot gehoorzaamheid aan de wetten, tot liefde voor anijn vaderland.
En dergelijke gevoelens wenscht TOBIAS al zijnen lezeren en landgenooten toe.

HET TWEGEVECHT 011I.EEN . SNUIFJE.

Te regc worden thans de tweege-vechten ,volgens'deburgerlijke wetgeving, voor opzettelijke mooiden •aangezien, ,en
verdienen ook met deze op eene gelijke. wij ;ze te worden gefiraft , ten ware het zeldzaam "geval eener gedwohgene zelfverdediging dearbij mogt hebben p}aats gevonden. Omtrent
deze zaak; eater, zijn er,, zelfs nu nog, in de zamenleving, zeldzame denkbeelden van eer in zwang, die als een
rampzalig erfgOed der -Middeleeuwen tot .ons .gekomen, en
door verloop des aids zoo zeer verjaard en als ingekankerd zijn ,
dat de, beste wetten tot hiertoe deze ciolzinnige barbaarschheid niet hebben kunnen.ftuiten; hoezeer ook wijsbegeerte,
zedekunde, Godsdienst en .ftaatsbeftuur over hare ongeoorloofdheid reeds federt Tang eenpatige uitfpraak hebben gedaan.
-Her volgend ,..verbial. van .een tweegevecht enkel om een
fnuifje, dat , helaas I. de treurigfte _gevolgen voortbragt, is
misfchien in ftaat, bet rampzalige dier gewoonte op nieuw
in een fielder daglicht te plaatfen; het werd mij door eenen
ouden vriend, iie "veel gereisd had., op. de volgende wijze
medegedeeld.:
VOor bijna tien jaren kwam ik , wegens noodzakelijke bezigheden , in eene kleine landftad van het zuidelijke Duitschland, welke omftreeks vierduizend inwoners bevatte, en, bovendien nog. een Regement foldaten in garnizoeu had. MaandeHilts Of men dan.daar ook Cafino -Bals, aan welke alleen
zulke inwoners , die leden van dat gezelfchap waren , konden
deelnemen; 'echter -was de toegang tot dezelve ooltpvergund
aan fatfoenlijke vreemdelingen , die gezegde ftad'bezochten.
1k liet mij dus op zoodanigen avond , bij gebrek. van arder gezelfchap, bewegen, 'peck derwaarts te gaan.
Ik vond bier, gelijk wel te wachten was, een zeer gcniengd gezelfchap. Er waren vele jeugdige fchoonen, maar
ook , en wel in een veel grouter aantal , bejaarde moeders,
Y5
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xantes, oudtantes enz., die altegader 'de middagzon , des ievens reeds lang hadden lien voorbijgaan. Echter wilden de
.aneesten van haar die zon nog in derzelver vollen glans ten
toon fpreiden. Daar zulks nu door de diep indringende
ftralen eener natuurlijke bekoorlijkheid niet wel mogelijk was „
poogden zij zulks door de teruggekaatfte flikkeringen van eenen
overdreven opfchik to doen. En, dewijI de bejaarde moeders , tames en oudtantes zoo zeer in opfcliik met elkander
wedijverden , kan men ligtelijk begrijpen, dat de veel jeug.
diger dochters en nichtjes hierin niet achterlijk bleven. Bij
,baar was echter alles in eenen beteren, fmaak , en meet overeenkoinftig met haren bekoorlijken leeftijd. De corfets (vergun mij , Lezerl dit bastaardwoord, aan hetwelk bet ouderwetfche rijglljf, naar -bet tegenwoordig verwrongeu modes
fatfoen, niet meer beantwoordt : misfchien,noemde men het
wel bet beste een panther van walvischbaarden) waren
gchter. ook bij haar, ten koste der maagdelijke eerbaarbeid,
zoo wel van voren als van achteren, zeer diep cirkelvormig
uitgefnerfen. Hoezeer nu hier wel niet, gelijk bij de bejaarde
Dames, aanleiding gegeven werd tot beenkundige (osteologi[the) waarnemingen, zoo was, . bij eene ranke geftalte , de
gelegenheid des m overvloediger aanwezig, -OM de verwon.
derlijke beweging van bet fpiergeftel gedurende den dans
waar te nemen. Was de tug vet, dan ontftond daaruit ,
bij de teruggetrokkene fchouderbladen, de gedaante van een
deel des menfchelijken ligchaams, weiks naam , in een fat•
foenlijk gezelfchap ,de welvoegelijkheid verbiedt tilt te fpreken , maar hetgeen aan de rondomflaande Heeren, door de zeer
natuurlijke gelijkenis , eene onuitputcelijke ftof van gelach
verfchafte.
Naast ons, den Heer natnelijk , die mij had ingeleid, en
mtj, ftond een achtbaar man, eenigzins gezet en van middelbare jaren , die een bedaard aanfchouwer was van .dit dansvermaak. Zijn gelaat ftond een weinig ernflig. Hij liet een'
beimelijken zucht hooren, haalde Atervolgens eene kleine
palinbetten doos te voorfcbijn, en preflmteerde ons, met
clue beleefde bulging, een fnuifje van , cle beste fijue Spam?.
fche , rapd f met de verzekering: Zij is geed." Wij vonden
haar ook inderdaad uitmuntend , en bedankten hem idaarvoor.
Daarop nam h j eene zeer groote prife van dezelve op zijnen
vlakken duim; maar , op bet oogenblik , du bij die aan zijnen netts wilde brengen , Warn de rug, van een jong meisje,
door
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door haret danfer -geplaagd, met dien claim in toevallige
aanraking, en het geval wilde, dat her gele ilof van dir
kostelijke fnuifr juist in de-Itioof tusfchen de beide ontbrooce fchouders bleef hangers ; hetwelk inderdaad eene hoogstbelagchelijke vertooning maakte; en onwillekeurig het-denkbeeld gebeel.verzinnelijkte,hetwelk lit, chaos cog veet minder
dan zoo - even waag uit te ,Cpreken! Nu ontaond er door
de geheele,zaal, onder alien, aan Welke dit befpottelifice zigtbaar werd, een Qnmatig gelach. Eene vriendin bield haar
eindelijk itaande-,- en wischte de hatelijke vlek van tuSfehen.
hare fchouderen af. Het meisje viel uit verdriet en 'fchaamte
op een' neder, en begon te sveenen. Weldra was er
een gebeel beer van nichten -en tantes rondoin hue; om haar
te troosten. • Deze. begonnen dapper te fchimpen op hent.,
die de fpotternij mogc veroorzaakz hehben. De .Heer, met
welken: bet meisje gedanst had, was een levenclig , Ong Officier, en over dit geval woedend van town. Toevatlig had,
hij bemerkt, waar het ongeluk gebeurd :was; hij vroeg dus
Haan den fnuivenden Heer,die de doos nog in: de hand hield
-of hij .die fnuif niet op den Tug van .het. meisjee-gedrukt had.
Deze antwoordde hem met befcheidenheid, &soh, onbe.
.fchroomd:
Helaas l ja , doch -geheet, zonder 'opzetg,want
zij-liep •juist tegen mij aan,taen:
dttim:metftmifaan
„ den neus wilde-brengen." -..‘„_Waanwoont gij-?"
Ia
Goed; morgen ochtend om tied me
„ den drend."
„ zal ik u daar komen fpreken." En hierniedd-verwijderde.
hij zich.
Dat fchijnc een kregelkop-te-rtin„" zeide een , Geneesbeer, die bij ons- :fond
Sta mij toe, dat ik morgen op
• denzelfden tijd bij u kome ,, om, door het afleggen van
eene onpartijdige getnigenis, u misfchien eenige onaange, naamheid te fparen." — lit zal u met vermaak verwach, ten ," antwoorddt de vreemdeling veer bettaard.
De Geneesheer was des anderen dogs reeds ,vroeg-bij denzelven , en fprak met hem 'over de. bijzonderhedett'van het
vreemde geval des vorigen avonds...-Met dettAlokflag van
tiers tire trad nu ook de joirge_Officier ter kamerin4, boog
ter naauwernood het hoofd jegent.,de, beide Heeren, fmeet
_zijnen hoed op de tafel,
L,welke
factie wilt gij geven aan het meisje, waarmede ik.gisteren
danile , toen gij haar zoo befpottelijk helot gemaakt?"
• Geene," hernain de vreemdeling
doch op een'
be-
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befehaafden toon: „ Voor een hloot coeval' kan ik toch wel
niet verantwoordelijk zip]."
flierop vatte nu de Geneesheer het woord op; en verhaalde. , als een volkomen onpartijdige getuige , het geheele beloop der zaak. Dit alles baatte echter niets ; want de onbezonnen jongeling bleef op zijnen eisch .ffaan , dat de vreemdeling met hem nog dien zelfden avond flan, een bepaald huis
zou gaari, en, voor het aldaar vergaderd gezellcha li , aan dat
meisje openlijk verfchooning vragen.
Dat zal nooit
gebeuren ," zef deze daarop. —, Dan moet 'gij . morgen met
mij duelleren met de fabel." — Vechten met de fabel , en
dat cm een fnuifje 1" zeide de vreemdeling zeer bedaard ,
doch lagchende:
Iets dergelijks is zeker . wel nooit ge• beurd! En ware nrijn. regter arm nog in ._ den fland , als vOOr
twaalf jaren ,dan zou ik u bij deze gelegertheid eene bloedi• ge les. in het houwen geven. Want gij meet weten, jonge
• Heer! dat ik 4ien jaren lang als Officier gediend heb bij een
Oastenrijksch Regement , gedurende welken tijd ik heeds mg, nen pligt voor Keizer en vaderland gedaan heb. 1k heb ech,, ter den-xlienst verlaten, omdat ik aan den arm , met welken
„.:ik de Label .moest befit-men, door een fchot zoodanigben ver, minks geworden , dat ik hem niet verder dart tot aan.het voor, hoofd opheffen kan." (Dit zeggende , flroopte hij zijne roksrnoAst- op"; en toonde- op.. het midden :van den bovenarut
het likteeken van eene wonder in welke men teirminfle wel
iweb"" vingers Iron leggen.) . Van tijd tot tijd.komeri er nag
„ enkele beenfplinters te voorfchijn. Houwen kan ik duiniet ;
met xle...pistcto/ kan ik echter _nog omgaan , en dat , gelijk ik
beroemen, zeer .goed, zoodat . ik het vooraf bemij
, paalde. punt zeker tref.. Hiermede .kan ik u dus dienen." De
jonge Officier fcheen hiervin ,eenigzins. verzet., herftelde zich
echter terftond , en' antwoordde : „ 1k neem uwen voorflag
„ zonder bedenken aan. De keus van het wapen ftaat buitendien
» aan'13.,Morgen middag -om Nier tirewacht ik u op de Bruh_zijnen hoed weder op, en ver.
• /dr:meide:".Hiernp- zette
liet ,'Zter onbeleefd de .kamer, even gelijk ,hij gekomen was.
Doctor I deze toont duidelijk een groote gek te
de vreemdeling ; en ik tivijfel ,of gij met al
zijn
-uwe , kunst hem wel eels daarvan zoudt kannen genezen. Hoe
„ weinig:moeite zou het .mij niet kosten , hem zijn ledig her„ fenvat te doorboren , zoo het mij ernst ware !” De Genees, en zeide: „ Gij
heer, evenwel , dacha eene poos ernflig
hebt
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„ hebt inderdaad, Mijnheer! met een' dolkop :te-doen. Zoo.
„, gij dus • in ernst de uitdaging hebt aangenomete, raad ik u,,
naar eenen .bekwamen Secondant oni ce zien. •ndienu
• daar gij hier vreemd zijt ,misfchien bezwaar/ijk..moge zUn
wil ik wel. voor .0 naar zulk eenen nitzien.- Met dezen kom.
„ ik dan morgen tegen vier ure bier oP.uwe kamer, verzel u
• naar de bopaalde plaats:, en; zal zorgen , dat ik in ftaaehen
om , in alien gevalle,den ea of den ander', die het mogc
hebben , bijftand to verleenen."
Gij .zult mij
daarcloor
'grooten diensc.beWijzen," betuigde de vreem.
del i ng.
Des voigeudett daags kwamen de vriendelijke Arts en de
Secondant .ten:Atepaalden tijde .t&U den uitgedaagde , .en vergezelden .hem ..naar eene plaats buiten de ihd , • waar eene
allee pet hoogopgaande beukenboomen de bedoelde...plels
was. Ztj ..traffen parcij oole-reeds ., van eenige perfonen •ver-gezeld , ciaar.:aan. En hid' beproefden de Secondanten nog
eens , )voor. bet laatse, of zij het tweegevecht niet konden
voorkomen , en de partijen underling bevredigen. De reugdige Officier. hteef ...echter .hardnekkiglipt aanhouden op eene
openlijke fchuldbekentenis , welke :de ander yolflandig bleef
weigeren, daar hij zulks voor eene onvoegzathe en onverdiencle vernedering, aanzag. Er,, : werd nog. veel van wederzijden
gefproken , 'mar alles zonder .vrttCht.. De pistelen• werden
dus geladen, ..aan de beide partijen. uitgereikt , en de afftand ,
waarop gefchoten ,zon warden.,. op: vijftig fchreden bepaald.
Nu, fchiet ..gij.bet eerst !" zet de uitgedaagde..7,,,Neen;.
• dit komt tti toe."
„ Ik fta u die regt af. Ik weet zeer
• wel, als voormatig Officier, ,war to .dezelt aanzien flijI
,, is. Doch. gij . zijt een jongman van goeden huize , de
• hoop uwer ouderen.: Aan
, daarentegen , ligt minder.
„. gelegen. 1k heb noch enders, noch bloedverwanten.
Daarom neem ik het gevaar: op mij. Ik hamlet,- wel
„ waar, tegen, de w,etten,, dat , ik deze uitdaging, gannemel
• maar de voorgerdeelen van .mUnen vorigen flan& hechtert
• nog. op ,mij. Ik mag, mij niet laten onteeren. Sehiet gij
.tins ,, het .eerst , maar regt op:-den man af; want ik.verze,
ker u
dat ik van mijn- fchot zeker ben."
Daar- geen va-n beiden to bewegen was om het eerst to_
fshieten , zoo, kwam men overeen ., zulks • door het lot to betlisfen ; en hierdoor verkreeg de,,jonge • Officier het eerftefchot. Hij milue niet Ian maar fchoot toe , en wondde
met
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met een ‘fchampfchot de nederhangende linkerhand zijner par..
t4:aan de•beide achterfte vingers. • Het bloed'vloeide hierbij
wim .. nit -de wonde. ..Hij fchUdde de hand, befchouwde die
een -oogentilik , en zeide toen: " Het heeft weinig te bedui,,,den. 1k zou: nog vdrfcheidene zulke -gaten. in mijn ligchaam
kunnen zanWijzen.',. Hij- bood hierop mogmaals den vrede
aan,. en. wilds de. overgehaalde pistual reeds nederleggeni
mar partij zoo min als Secondant :Widen zulks gedoogen.
• Nu als' er dan-V011trekt moet gefehoten wcirden, zoo let
eens op, of ik het, goed ican.- Die witte vlek op den beu„ kenboom "
De overige :Heeren : begrepen niet, wat hij ' -daartnede bedoelde. rigrte: zijne piStool blijkbaar op zijne partij, en
legde •feherp op hem aan, die wegcus het nabij zijnde gevaar
op détts verbleekte. .Eansklips weridde hij • de tromp zijwaarts .af; brandde los , en` men zag de. aangewezene vlek
van. den beukenboom oogenblikkelijk verdwijnen. .Dit heette
toch wel vast en zeker zijn van zijn fchotl De aanwezigen
flat:den 'verbaasd; her was blijkbaar,.dat 'hij zijne partij opzettelijk had willen fparen.' Deze fond echcer als verfleend;
fcheen hevig gefchokt , en -was doodbleek. Na eene korte pool
viel . hij met een' luiden zucht voorover op den grond. Men
kon niet begrijpen, war er met hem gebeurd was , en kwam
reeds op de gedachte, dat tie levendige voorfelling van het
doodsgevair,, waarin v-erkeerd had ; zoo flerk op zijne
verbeelding mogt hebben-gewerkt, dat hij daardoor was nedergevallen. Doch let was geheel lets anders.
Vorvan minachting : wegens zoodanige-lafhartigheid , reboot
men tne: , -om hem weder op de been te 'helpen. Doch , wat
ontdekte .men I Een 111. °o:ft bloeds vloeide uit zijnen rug..
Die febeen alien onbegrijpelijk. Men trok dus den in onmagt tiggenden den , jas uit ; de Geneesheer fneed.het hemd
opeo f en. nu bleek -het, dat een kogel , tusfchen de fchouderbladen ingedrongen , een der : ruggewervelen had verbrijzeld,
en tot in het ruggenierg was doorgedrongen.- s• Het is gedaan
met hem !" riep de -Geneesheer, diep getroffen , uit: •„-De
„- keleediging. van-bet ruggernerg heeft tonigermijdelijk den deod
, ten gevolge:' Weidra verViel, ook de • geWonde in hevige
fuiptrekkingen, en binnen weinige minuten was hij een lijk.
Nu ontftond onder -de aanwezigen de vrair, hoe dezi
wond door dal fchot konde veroorzaakt zijn , daar het toch
zoo geheel in zijcielingfChe Ogling ,argefehoten - Was. Bea end
Of,
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Officier betuigde eater, dat zulks zeer wel was op te losfen ; want dat de kogel , van den boom teruggekaatst , heat
van, achteren getroffen had.- „ Ik zelf," zeide hij , kan u
,, nog hetlikteeken laten zien van zoodanig teruggekaatst fchot ,
„ dat mij eens op de jagt in den linkerarm getroffen heeft."
Men mat thans den affland van den gewonde tot den boom ,
waaruit de fplincers gefchoten waren, en be yond dien drib
fchreden achterwaarts.
Thans borst de onfchuldige bewerker van dit ongeluk,,
nog altijd bloedende aan zijne linkerhand, in hevige vetwenfchingen tegen zichzelven uit , ftortte , bittere tranen,
en wierp zich, met alle_ teekenen van wanhoop , op den
grond. Men poogde hem , gerust te flellen door de herinne-,
ring, dat hij in alien opzigte als eeu grootmoedig man had
gehandeld; dat hij geen het minfle oogmerk had gehad, oni
quell vijand te dooden ; en dat hij dus zichzelveu geen ver-r,
wijt kon doer over een ongeluk, dat under duizend gevallen
naauwelijks Brine enkele maal gebeurz.: Dit alles baatte echter niers. Men verzocht nu den Geneesheer,, den edelmoedigen ! man, onbemerkt, fangs eenen anderen weg, fladwaarts
te geleiden. Thuiskomende, wierp hij zich op zijn bed ne.des, en brak in vernieuwde klagten over zijn noodiot nit.
Thans was men bedacht, hem dog dien zelfden nacht over
de grenzen te brengen, waarcoe terflond , door den Arts, de
noodige toebereidfelen gemaakt werden. Na verloop van anderhalf uur waren al zijne gogd,eren gepakt. Hij werd in een'
wagen,geplaatst; en door den -Arts eene miji ver tot aan het
naaste dorp vergezeld. Bier Ilapte men af; , en de ongelukkige, door geenerlei toefpraak tot rust te brengen , drukte
zijpen , -geleider vol gevoel de hand, en kon niets-meer zeg.
1k dank u , brave man I voor uwe deelneming
gen, data:
in mijn lot." Hierap vertrok hij in allerijl; terwijI de Arts
een paard hmtude, en daarmede laat in den nacht in de gad
terugk.eerde; waarop hij terflond bij mij kwam, om mij den
treurigen afionp van dit ongelukkig geval te melden.
Naardien flechts weinige perfonen bij dit ongeluk waren
tegenwoordig geweesk, deed 'men alle moeite, de zaak
geheim te bouden. Men kwam this overeen, het gerncht
te verfpreiden, dat de jonge Officier, bij het fpringen met
zijn paard over eene gracht , gevallen was, en den nek gebroken had. Dit voorwenclfel , was zelfi nick geheel onwaarfchiplijk, omdat men den Officier had zien naar buiten
den ,
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den, die- als een! ftouten rijder en waaghals bekend (tong
Op die wijze werd het ook aan den Overlie van zijn Regement aangediend. De ftrenge, maar edeldetikende Man obi.i
deelde het, bij nadenken, beter,, geen verder opderzoek naar
deze zaak te doers; hoezeer hij wel vennoedde, dat er een
toogenaaind gevecht van eer had plaats gevonden. Eenige
maanden, daarna vernam hij de geheele toedragt der take ,
gaf daarop zijne billijke verontwaardiging aan de Secondantert
te kennen en bedreigde hen, onder vier oogen ; met al de
geftrengheid der wet , zoo : zij ooit wederotn zoodanig twee•
gevecht bijwoOnden.
1k ben .00k in ftaat„ voegde de verhaler daarbij, te meiden, hoedanig het met den zoo vredelievenden en onfchuldi.,
gen moordenaar is gelodpen. Die daad Weegthem zwaar op het
geweten. Nadat hikirt.'zijne vaderftad was teruggekeerd, zonderde hij zich van de menfchtlijke zamenlevirig bijna geheel
af,, bragt zijne bijzondere zaken in orde , en nam "dharop eon'
ouden, uitgedienden OilderOrflicier,, die onder hem "verfcheidene veldtogten had hijgewoond-, in zijnen dienst. Mer-dezen
begaf hij zich naar een dorp in eene- argelegene'provincie
en huurde aldaar een klein bilis met eenen De nude
JOHAN neemt de huishouding waar op • Zihle geworie
telfs de keuken werd naar de regels eerier - militaire: kookkunst ingerigt, en in den . tuin vindt'Jos A N den geheelen
dag bezigheid. Daar hij echter in i. den laatflen veldtogt eene
gevaarlijke wonde heeft ontvangen, waardoot bij bijna
doof geworden is;* Zoo is het voor zijnen Heer ten ulterfte
bezwaarlijk , hem van zijne bezigheden tot zich tdroepen. Deze
bedient zich daartoe van eene ; pisteo/, en fchiet dezelve nit
het venfler naar den tuin 0'4 ; ali; een krijgathansteeken. Dit
boort dan de oude knevelbaard , ziet op, en komt bij-zijnen
Heer. Deze, geheel onder zijn teed .gebukt , •heeft, buiten
den ouden , eerwaardigen Leeraar der gemeente , nagenoeg
geene aanraking weer' met de wereld , opdat;hij each nook
weder in het gevaL zon-kunnen komen, om beleedigingen te
ontvangen, en dus genoodzaakt te zijn, zich ., ter verciedi•
ging zijner eer, naar het, ''den krijgtitartsfland wel intart.
derheid drukkend , aloud volksvooroordeel, tegen zijnen
debroeder te wapenen. Niet . van gaederes ontbloot zijnde,
ftelt hij den Predikant vier zelden eenig .geld ter Jfand,
dit onder' de armen van het dorp nit re, deeleff ; en, zoo dik.
werf hij de pis tool nit het Venfter lost, herinnert hij zich
aart
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san zijn vergrijp met blijkbare wroeging des gewetens; vet._
•enfchende tevens op bet diepst de onbetatnelijke bloote
ruggen der meisjes en vrouwen die onophoudelijk in de we.
read zoo befpottelijk rondzwieren.
AAN DE PUINHOOPEN VAN HET H,EIDENSCHE GRIEKENLANDa

(Eene navolging van de derde /Wes/en/ma van M. C A S
DE LA VIGNE.)

van Taygete ! o Peneus vruchtbre boorden
Krumen
•
o Bloemrijke vallei van Tempe, bloeijend , fchoon!
Athene, Griekenland , o diep rampzalige oorden
Want zijn, ter uwer hulp, uw helden en uw GoOn ?
l3ekoorlijk land, waar yank mijn Mufe hopend zweefde ;
Waar 't oog fleeds weiden m9gt in 't fchoone der natural'
Waar 'k, van uw gastvrij (hand , naar 't hoog gebergte fIreefde
En mil verlusten kon in 't uitgeflrekt azuur ;
IVIaar waar ik ,'t hoofd vervuld met diepen rouw en kommer;
Ter neer zit , under 't groen van 't frisch lauriergeboome ;
TerwijI'k een grijze aanfchouw,, die, mijmrend onder lommer,
Van 't fchoon Thesfabe, en van zijne dreven droomt:
„ Spelt mij , o grijze ! uw komst," zoo fprak ik ,„ hell en zegen.,
, Meld, trip de wondren dan der Goden, van dit woud.
Lacht menig boschnimf u nog tilt dees flroomen tegen ?
• o! Zeg mij, wat Godin thans bier haar' zetel houdt.
Schenkt nog de .Wijngod aan uw heuvlen vrucht en !even?
Die graszod, ginds, gekieurd claor 't bloed van's offeryee,
Is dit , een altaar,, voor uw Veldgoem opgebeven ?
„ Of 't graf der fchoone , Euridicd ?"
De grijze zs,y eeg , maar gilde 't tilt in bange kreten;
Zijn vaderhart feheen door al 't leed vftneengereten :
Die graszoO dekt bet itof zijns kinds, zijns eengen thans ;
Hier fchreit om dierbaar kroost een duizendtal van moeders ;
Dat bloed, dat ginds noirookt, is 'tdierbaar bloed zijns broeders„
Geveld door 't zwaard des Muzelmans.
o Kruinen van Taygete! o Peneus Vrttelitbre boorden I
o Bloemrijke vallei van Tempe, bloeilend fchoon
Athene, Griekenland , o diep rampzalige oorden !
Waar zijn , ter uwer hulp, uw 'widen :en uw Goon?
MENGELW. I3:136 NO. 7,
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War flad verhief weleer haar fpitfen op die kruinen?" —
't Was Sparta,"fprak mijn gids... Hoe!welk een zee van pninen!
'c Zijn graven, 't is flechts gruis en fteen, waar't oog op !barn Zie daar dat Sparta dan, weleer de roem der card !
Een woeste krijgsknecht ronkt op de omgeltorte zuilen,
Waar achter zich 's yolks roem en grootheid nog verfchuilen ,
En hoont Leonidas, en vloekt Milciades ;
Hij voelt geen eerbied voor hun fchimmen ,
Neen hij verguist , terwijl zijn woede en moordlust klimmen ,
Het kroost van Herkules.
Maar, welk een klaagtoon klinkt
rijst uit gindfche graven-?
Hoe ! zijn 't de geesten van 't beroemd driehonderdtal ...
Eurotas , vruchtbre ftroom, die alien mild kon laven ,
Waartoe die 'wen thans aan uwen waterval ?
Flier heerscht de dood ; — waartoe die fchoone lauwerbladen ?
Befchimpen zij her juk , waarmed gij zijt beladen?
Uw gloriedag vlood been. Gij ziet geen jeugdig held
Meer naar uw' oever heengefneld ,
Om in uw zilvren plasfen
't Vijandlijk rookend bloed van 't krijgszwaard of re wasfchew.
Geen moedig ftrijder net meer aan uw' heldren vloed
't Olimpisch ftof van den gefchoeiden voer,,
Als hem de iauwerkrans werd om het hoofd geflagen.,
En hij , bij 't handgeklap , de zege weg mogt dragen.
o Neen! die gulden tijd , die dagen zijn voorbij,
Waarin de fiere zwaan , trotsch op haar pluimlivrij —
"ferwij1 uw ftroomgeruisch de zoetfte toonen kweelee —
Den blanken maagdenvoet , bij 'r baden, donzig fireelde
Of Leda koestren mogt, als ze aan uw' bloemenzoom
Verkleumd en bibbrend zat , na 't waden in uw' ftroom ;
Terwij1 't verwarmend dons haar' boezem zoo ontgloeide,
Dat fneller wear het bloed door borst •en aders vloeide.
Die dagen zijn voorbij; de zwaan ontvlugtte een cord,
Warar men het fchoone wist to banners ,
En vlood met de eedle vrijheid voort,
Bevreesd voor 't moordendzwaard van woedende Ottomannen.
o Kruinen van Taygete! o Pellets vruchtbre boorden!
o Btoemrijke valid .ven Tempe, bloeijend , reboot' 1
Athene , Griekenland, o diep rampzalige oorden I
Waar zijn, ter uwer hulp , uw helden en-uw Goon t
,,

Nog leven ze op uw Puin ! Te wapen ! 't heiluur nadTertl
Uw hluisters rebutter/ haast die heerlijke eeuw u wear.
KoMt-!
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Komt! bij de krijgsbanier der vrijheid u vergaderd ,
En velt den dwingland near!
Snel aan van Sunium, fnelt nit Cycheres bosfchen,
o Volk! Neptunus kroost! en nageflachc van Mars!
Grijp wear naar helm en Inns, beflijg uw fiere rosfen,
Ontrol de zegevaan, van boei en kluisters wars!
o, Offers uw gebean , uw wenfchen, eedle vrouwen!
Op 'c pull der tempels en gebouwen:
Mar ginds was toch weleer Fortunaas heiligdom.
Schaarc u om deze rots, o'eedle grijzen, braven!
Dat trotfche dwinglandij verilome!
Wilt daar den eed dcr vrijheid haven;
Bare opgerigte zuil fpreekt van uw helden toch ,
En 'c flaren op den voet ontvlamt uw geestdrifc nog.
o Volken ! aarzelc niet, uw leven 'c land te wijden!
't Is , of Demosthenes u nog ontvonkt tot thijden
Zweert onverzoenbren krijg aan uwen dwingeland;
Doorklieft de baren, •floopt zijn vloten, zec ze in . brand!
Van uit zijn graf zal u Themistocles bezielen.
Nog tuigt uw Itrand het" ons, was ware krijgsroem is;
Nog melds u 'c golfgeklots, dat opituift voor uw kielen ,
Den heilgen naam van Salamis.
Op , op! .de krijgsklaroen hoort gij op nieuw wear klinkcn;
Zij daagt u wear teri"ftrijd op ouden 'heldentrant;
Haar toon deed eens den moed der trotfche Perzen zinken.
Zweert onverzoenbren krijg — reeds ziet ge uw zege blinken.
Op !. fnelt door gindfche poort, en velt uw' dwingeland!
Eens coog haar Cimon uit:met.dappre legerheren,
Om els verwintraar wear te keeren.
Ja , ziet! de "beeldtenis zijns vaders lachc u aan ,
En wenkt , zoo 'tl*chijfit , u toe , dat voetfpoor in te Nan.
T.e wapenldappren , v,00rt ! vliegt been naar de oorlogsvelden !
Allengskens rijst uw gloriezon.
Slant , flan dat voetfpoor in, als onverfchrokken helden;
't Leidt u naar 't veld van Marathon!
o Kruinen van Taygete! o Peneus vruchtbre boorden!
o Sparta! boort gij niet den blijden zegetoon?
't Volk beeft zijn wrekers weer ; gevrijwaard zijnuwe oorden ,
En Griekenlarid •hertritidt zijn helden en zijn Goon!
Rotterdam,
6 Febr. 1823.
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DE SCHRANDE.RE ARTS.
P H I L. IIECQUET, een beroemd Fransch Geneeskundige,
een beminnaar van grondig onderzoek, gelijk zijne fchriften
nog bewijzen , was gewoon te zeggen: Een Arts , die in
'mast veel kranken .ziet, Eiet weinig krankheden." — Zoo
vaak hij een rijken patient bezoclic, en den kok te zien
kreeg, ornhelsde hij . denzelven, uitroepende: „ o 1 Mijn
vriend, W elk een dank ben fit u verfchuldigd voor de goede
dieniten, welke gij ons , 'Aftfen , •bewijstf Waart gij er Met
met uwe kunst , de, ganCche medifche :Pacolteit- mogt :weldra
aanzoek doen,: oni in een , of ander Atmengeftiat te worden
opgenomen

IN VINO VERITAS.

Men moet web befienden, zeide een wijnkooper, die voor

geestig Wilde doorgaan, dat do Waarheid, gelijk men oudElias beweerde, thans,:niet meet in een' put }mar verblijf
houdt. — Dat erken ik gaarne, hernam, een ander, hem in
de rede vallende;gij hebt ham* bij gecleelten daaruit geligt,
en hair op flesfchen 'gezet l En vanhier het fpreekwoord,
waaraan alreeds de kroeghouders van Falerno en Mar: de geboorte gaven: In vino yentas.

DE NLE;11

NEEMBARE VESTING.

De groote c o N Dif werd genoodzaakt , bet beleg van Ler!.
da , in Katalonfk, eensklaps op te breken. Te Parijs teruggekomen, verfeheen hij in den fchouwburg; dit veroorzaakte
eenige opfchudding. De Prips , een bijzonder perfoon be,merkende, die de belhamel fcheen, Road op in zijne loge,
en , hem `met den -vinger aanduidende, zeide tot de Officiers van de Garde: „'Neemi' diet; man gevangenl" Deze,
op eene bank geklommen , riep: ben LERIDA; men
neemt mij niet I" Dit zeggende, was hij verdwenen.

DE GEMOEDELIIKE VEREVOISTER.
Te Keulen leefde een Schilder, die zeer verkwistend was,
en vele cut s-r us - beelden nap tie herberghouders ver.
pandde. Gevraagd zijnde, wairom hij dnelve diet verkochc,
antwoordde hij feel: „ Wildec gij dad liever; dat ik een
.Tood was, dan dat ik een Christen ben ?"
No, III. Meng. bl. 14o. reg. 9. ilaat getneld, lees: geweid,

MENGELWERK.
DE JODEN.(s)
Men vindt een talrijk yolk langs heel het vlak der aarcie ,
Voor 't leerzaam , vroom gemoed van onbefefbre waarde ;
Het volgt zijne eigen wet, en tongval en gczigc
Toort u den vreemdeling bij iedre natie ligt.
Op handel meest gefleld , knoopt het door zijne banden
De volken aan elkaar in vergelegen landen ;
En , troostend zich den druk van wreeden Sarraceen ,
Ms voormaals 'c dol geweld van 't Christelijk gemeen,
Baadt het wel nu en dan zich in den ftroom der weelde,
Dien menigmaal 't geluk den koopman toebedeelde ,
Maar ziet veel vaker 'c lot , dat d' armen zwerver beidt ,
• Van vaderland beroofd , zijn' kindren toebereid ,
En draagt met vreugd dien last, fehoon't blij ft naar rijkdom haken,
Als wilde in lijden 't zich en in genot volmaken ,
Daar't zoo min fchatunce kent,waar't naauw zijn naaktheid dela,
Als maat van zwier en pracht , door voorfpoed. opgewekt.
Doch ver van ons de blaam en 't hekelend misprijzen !
Vormt y ank des werelds loop den dwazen en den wijien ,
War wonder dan , zoo 't yolk , dat Lang als balling zwierf,
Die fierheid van gemoed , die vastheid niet verwierf,,
Die, hoe fortuin ook lagche , of tegenfpoed moog' dreigen ,
Het hoofd noch trotsch verheft , noch Iaag en flaafs cal neigen?
Neen , war de Jood moog' zijn , hoe in 't gemoed beftaan,
God' zij hij 't en zijn hart, geen ander gaat dit aan.
1VIaar wat hij is voor ons , wat hij vermag te wezea ,
Dit zij de flof en 'c doel , als wij 't gefchiedboek lezen ;
Als
(*) Een groot liefhebber zijnde van de poezij, kan ik niet wel nalaten,
zelf de Tier fomtijds aan te vatten; en doe dit ook te minder, dear eigene on.
fening ons, even als bij de muzijk, het werk van anderen beter leert genie.
ten, zoo wel als op prijs aellen. Nu en dan heb ik eene kleinigheid van de
vruchten dezer uitfpauning medegedeeld. 1k doe dat bij deceit op nienw, wel
overtuigd, dat ik, in de kunst van verzenmaken, voor onze tegenwoordige Dick.
ters in het gemeen, en i alle opzigten voor verfcheidenen van hen, moet
onderdoen; dock hopende, dat de ftof en wending van mijn auk dit genoeg•
zaam znllen vergoeden, en misfchien aanleiding tot lets beters geven•
MENGELW. 1822. NO. If).
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Als ons zijn toovernaf zoo reel te annfchonwen biedt,
En, maakt het lang verledn ten fpiegel van 't verfchiet ;
Als ze ons teruggevoert in wijdverloopen tijden ,
En weet ons in 't geheim der volken in te wijden ;
Ja heeft de waarheid ons zoo duidlijk afgeprent ,
Of 'c eigen oog ze aanfchouwde, op eigen lot gear.
Welaan! Wie is 't , die ons de rolle geeft in handen
Van 's werelds morgenilond en heete morgenlanden?"
Hoe! wie? 't Is Mozes zelf, de flichter van de wet,
Door hem, op haren grond , voor Joden ingezet.
Ja, worde 't vrij verguisd door trotfche Egyptenaren,
Zoo prat op wetenfchap , in iedre kunst ervaren,
Door Griek en Romer zelfs om wijsheid vaak bezocht,
Dit y olk heeft, fpijt bun waan, dat edelst werk volwrocht.
Heil u, o Isrels kroost! heil ons, dat gij verrijzen,
En vast befluiten mogt, om d' eengen God te prijzen!
Lof Hem, die u bewaarde, u zeif zoo hoog verhief,
En had, om Abraham, zijn' vriend , u alien lief;
U fcheidende van 't volk, i dat knielt voor vreemde Goden;
U voerende aan zijn hand, bij alle ramp en nooden;
Omftralende u met licht! Dat vader zoon vertell',
Wat Jova heeft gedaan , het wee niet min, dan 't wel,
Van zijue hand gefmaakt, van dat Hij de acrd' deed worden ,
Het fcheppend magtwoord fprak , ea 't al verfcheen in orden!
Ja, dankbaar is mijn hart voor ditvivolheerlijk licht ,
Voor 't oudst historieblad, bij 't alleroudst gedicht:
Het doet, waar 'k antlers niet dan duiscerlijk zou gisfen ,
Mij , op 't gebaande fpoor, geen' enklen tred zelfs misfen;
't Leert mij, van waar ik ben, en hoe slit alles wierd ,
Niet !anger in den kring al duizlend rondgegierd
Door 't ijdele vernuft , dat gister ftelfels vormde ,
En heden 't los gebouw, voor andre , nederilormde.
la, dUnkbaar is mijn hart ; 'k !la bier op eigen grond,
Grond der ervarenis , en zie er moedig rond :
Want zoo als Mozes' doen van God en menfchen teekent ,
Zoo moet het zijn geweest (naar 't kloek verftand berekent)
In 'c alleroudfle land en d'allervroegilen tijd ;
Zoo vindt de reiziger 't nog heden wijd en 'zijd.
Allaar , is het toch geen reeks van fraai verzonnen d ro omen ,
Uit 's menfchen kunstrijk brein misleidend voortgekomen,
Gs.
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Gelijk de dichter yank zijn tafereelen
En in de waarheid flechts, niet in ham fehijnfel faalt?
Wie is die Mozes dan , wiens hemelfche bedrijven
Een fnoe# bedrieger ligt aanvaardde te befchrijven,
Een fchaduw van het waar', misfchien een ijdel kleed ? —
Neen! neen! hij heeft beftaan, als Gads gewijd profeet.
Zie vrij de fchriften in, doorfnufFel de oude wetten,
Ja fla zijn daden ga , en blijf op alles letten,
Wat hij van 't oude meldt , wat daadlijk 't yolk ontmoet,
En 't feest , daarop gebouwd , terwijl men voorwaarts fpoedt ,
Om in 't beioofde land een eigen rijk te ftichten,
Waarover Jova's gunst in heldren glans zal lichten.
Is nooit dit yolk geweest ? heeft nooit die wet beftaan?
Is 't feest flier meer bekend? tot op den naam vergaan?
Wat vragen! Zie den Jood,
welken hoek der aarde;
Hij houdt die zelfde wet nog in dezelfde waarde;
Hij viers nog 't eigen feest , en zingt het godlijk lied ,
Dat, bij het roode meer, aan Mozes borst ontfchiet,
Of klinkt op Kanaans grens, toen hij het land aanfchouwde,
En 't'ongetroorzaam y olk zijn' laatften wensch ontvouwde.
o Waarheid al te klaar,, die niet misleiden kan!
o Overecht befcheid, dat, als van man tot man,
Veel duizend jaren door, en wisflende geflachten,
Ter nederdaalde op hen, die nog naar de uitkomst wachter0
Ja, lees, herlees aldaar, en merk van woord tot woord ,
Wat heel een yolk aanfchouwde en heeft van God gehoord ;
Wat hun te beurte viel in opgevolgde tijden,
Ala 's hemels wraak hen trof,diens hell hen mogt verblijden:
Is 't flier edn keten flechts, in alles tastbaar waar?
Een onverdoofbaar licht op onzen kandelaar?
God is het, die regeert, die 't menschdom ftaag beminde,
Het zijne wetten gaf, en middelen verzinde,
Om 't kinderlijk gemoed , door vreugd zoo wel als fmart,
Te lokken tot zijn' dienst, te boeijen aan zijn hart.
o Heed wie dankt u/niet, dat gij hebt uitverkoren
Een kind, een hulploos wicht, voordat het was geboren,
(Al fuft het menschlijk brein en Itaat er y.an verfteld)
Gelijk aan Abraham reeds lange was voorfpeld,
Dat in zijn zaad al de garde eens zou gezegend wezen?
Wie roemt die liefde niet, en wijsheid , nooit volprezen?
Wie
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Wie jnicht niet OM 't verbond, in 'c heilbIad weggelegd,
En 't zegel op dat woord, ja 't onmiskenbaar regt,
Het onverwrikt bewijs van Isrels vruchtbre lawn?
o Milde hemelbron, van Sions top gevloten,
Zoo rijk in lafenis voor 't dorftende gemoed
Naar waarheid en naar troost! o Kostbre fchittergloed
Van meer dan menschlijk fchoon , dat in dien firoom zich fpiegelt ,
Gelijk het helder licht in 't kabblend beekje wiegelt,
Gelijk de zon, door 't nat des Staubachs wederkaatst ,
Of als de regenboog, in 'c dikke zwerk geplaatsc!
Ja, Isrel, 'k zing uw' lof, uw grootheid, u ter eere!
o, Dat der vadren God den vloek haast van u were!....
Hoe! vloek? Ja,'t voege ons niet, dat doemwoord iemand trefr,
God fprak het vonnis uit.... Ach , dat het klaar befef
Van fchuld, van diepe fchuld, de vaderlijke flagen
In middelen herfchiep, om 't misdrijf weg te vagen!....
Doch, zelfs het ftrafgerigt is zegen van den Heer:
Hij leidt en ftuurt ook 't kwaad, en geeft het zulken keer-,
Dat uit het duister licht, en heil uit rampfpoed rijzen,
Ja alles zamenftemc om zijnen naam te prijzeu.
Reeds in dien vroegen tijd , toen 'c yolk, door nrniterij
Aan Davids huis ontfcheurd, en tot de bastaardij
Des dwazen kalvrendienst, voor 't grootfte deel, vervallen,
Die fmet op Juda bragt, en fpoedig gee van alien,
Die d' ouden fchepter voert op den verdeelden troon,
Getrouw aan Jova blijft, en weert de vreemde GoOn
Toen, haast door twist verzwakt , van moord en gruwel dronken
'c Tienftammige gebied , heel Isrel w'ordc ge.klonken
In 's vijands ijzren boei, en, door het land verfpreid ,
Waar Tiger en Euphraat zijn bogtige oevers leidt, —
Reeds toen werd Isrels ramp de bron van dierbren zegen
Van zachte lafenis en fleun op 's hemels wegen,
Daar 't oude heilgeloof, gezuiverd in den nood,
Welhaast een' hemelglans naar alle kanten fchoot,
Die tachtig jaren fcheen; om heifer nog te prijken,
Toen Gods verzoende liefde uit Babels koningrijken
Hen juichend wederbragt in 't heilig vaderland,
Maar liet veel duizenden, aan huis en erf verpand,
In 't vreemd gebied terug, met last om alle jaren
Naar Salems tempelhof en dienst te bedevaren.
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o Blijde zamenkomst , waar 't noord het zuiden groetl
o Heerlijk feestgebaar van d' onafzienbren ftoet !
o Meir van Godes yolk , welks blanke en breede takken
Naar ieder deel der aarde al golvend henerizakken!
Gij voert het kostbaarst , wat Jehova' s wet bezit,
Het vuur der geescdrift voor het vast beflemde wit,
Mesfias heilgeloof, in 't dankbaar harte mede,
En baant dus 't effen fpoor voor Silo, d'eeuwgen vrede.
Ja, wat dit alles wrocht ; hoe 't zuurdeeg , zoo gering,
Dat eenmaal Abraham , als 't zuiver vat , ontving ,
En mogt van flam van 11-am bij 't nageflacht bewaren,
Tot Mozes, door Gods geest veel hooger opgevaren,
' t Sloot in de heilge tent, waar heel een yolk voor knielt;
Hoe deze levensvonk eens alles heeft bezield,
Toen, zigtbaar zelfs voor 'toog, heel 't Oosten raakte aan't gisten
En beidde op d' ommekeer , ja vele wijzen wisten
Te fpreken van de ftar, die eens voor Isrel fcheen,
Herkennend haren glans , en trekkend ijlings heen,
Om wierook en om goud aan 't Wonderkind te brengen,
Dat eindlijk 't bijgeloof de breede vlugt moeit zengen; —
Wie is hij, die 't bepaar? Straalt niet in 't wereldrijk,
In 't wonderbaar beloop der zaken , blijk op blijk'
Van hooger weten door, dat nimmer doel zal misfen,
Schoon ,'s menfchen razend wan elk fpoor fchijnt uic te wisfchen?
En zegt ons de uitkomst niet zoo vaak , na duizend jaar:
Nu trekt de nevel op; nu wordt mij alles klaar?
Ja, ramp op ramp gehoopt, fchier niet om te beklimmen,
Oncdekt een' zonnegloed van heil aan de oosterkimmen.
Rijs hooger nog, mijn zang! Vermeld ons van dien dag,
Toen 't langgerekt geduld dat heillicht rijzen zag;
Toen de englen juichten , daar Maria dankend baarde,
En zuivre hemelglans den fial en 't veld verklaarde;
Toen 't jeugdig rijsje wies , een wellust voor elks oog,
En fpreidde takken nit, en hief de kruin omhoog ,
Waaronder eenmaal al wat leefde zou vergaren;
Toen de Jordaan het y olk van Isrel bedevaren
Zag naar haar' oeverkant, tun, door het heilig nat
Van 's Doopers vingeren, tot zuivering, befpat,
Zich tot het godlijk rijk eerbiediglijk te wijden,
Dat in zijn' onderdaan geen -fmettan meer zou lijden;
Toen
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Toen jezus zelf verfcheen , het oubevlekte lam ,
bat alter zonden delgt; toen zuivre hemelvlam
Schoot op zijn' fchedel nedr , en zich Gods ftem deed hooren:
Deze is mijn Zoon, mijn lust, mijn eenige uitverkoren I"
Toen elk getuigde van zijn Wonderbare magi ,
En wat op 't ziekbed kwijnt, vertrouwlijk tot hem bragt ,
Zijn leer het land vervulde , en , door zijn deugd volkomen ,
De fcharen zonder tal deed naar hem henen ftroomen .....
Maar, hemel ! Wend, mijn blik , u van dit fchouwfpel af!
Die vriend van God,die kroon van's menschdom,wordt ter ftraf,
Ter fchrikbre martling aan 't gevloekte bout, verwezen ,
Verzegeld in bet graf, ja , fchoon daaruit verrezen ,
En heerfchende op den clood , gefneld ten hemel in,
Nogtans verfmaad, veracht door d' oubekeerbren zin ,
Hardnekkig bijgeloof en 't huichien van de fnooden
Verblinde leidslia van verzinnelijkte Joden.
Ja , nu ontrcak de wraak van Jove in vollen gloed ,
En 'c y olk . heeft tot deez' dag voor zulken boon geboet :
Wie zljnen Zoon verwierp , hen heeft ook God verworpen ;
Haast moest de onteerde grond bet bloed bij firoomen llorpen ,
En zwierf de banneling veel verder nog langs de aard',
Door Christenen zoo min als Heidenen gefpaard,
Door elk gejaagd , vervolgd tot in de verfte flreken ,
En 't dreigend doodsgevahr flechts hier en ginds ontweken.
Ach, al to dikwijls heeft toen 't fchuldloos bloed geflroomd !
Het woedend bijgeloof, door rede nook beioomd,
joeg, in des Dulders naam , het flagzwaard door hun leden ,
Voor wie bij zelf aan 't kruis- den Vader had gebeden ,
En zette 't dour betaald , wat eens bun woeste wrok
Der jonge kerke brouwde. En, zoo in 't eind de flok
Des drijvers nederligt , zij vreedzaam bij ons wonen,
Misgunn"t ons hart hut/ niet , noch wit 't met daden toonen ,
Dat onverzoenbre wrok, die 't waar geloof bevlekc,
Zich tot het fchuldloos kroost der blinde vadren flrekt !
Maar danken we echter God, die 's werelds heil volmaakte,
Terwijl Hij openlijk de gruweldaden wraakte;
Bij Isrels yolk begaan, in 'c moorden van zijn' Zoon,
Die 't hoogfte goed ons wrocht , en deed de doornekroon,
Om 't bloedig hoofd . geprangd, met eenen luister fchijnen ,
Waarvoor de luister taant van gloeijende robijnen ,
En wat eens konings magi en rijkdom ftaatlijks heeft.
Want, fchoon de zon betlerfc en de aardc krimpend beefc,
Het
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Het heilig voorhang fcheurt en graf blj graf zich opent,
Daze eigen fchok en flag, den muur des fcheidfels floopenzi ,
Die 't heidendom dusver Gods vadergunst benam,
Getuigt de kracht des bleeds van 't goddelijke lam,
En fpreekt op d' eigen flood, Om harten op te beuren:
„ Niet meer zult ge op de zerk als zonder hope treuren r
Gelijk het onwe& doet , dat huis en toren treft,
Maar ruimen zegen werkt en aller heil verheft.
Ziedaar der Joden lot: hun ramp werd ens ten zegen ;
Hun ftraf ons waar geluk , in Gods aanbidbre wegen,
Zijn hoog en grootsch bead, dat, immer onverklaard ,
Het zoet nit bitterheid, de deugd uit ondeugd gaart.
Doch keer,, mijn geest l terug , om met 411' blik te fchou wen,
Hoe alles zamenwerkt tot ongezwenkt vertrouwen;
Hoe alles nog getuigt van 't oude heilverbond,
VOOr eeuweu opgerigt, en tot op dezen flood
Gevierd in feest bij feest, verzege/ii in de wetten,
Waarop we in ieder land nog even ijvrig letten
En immer ftellen zien den ongelijkbren prijs,
Door 't talrijk nageflacht, dat als het groor bewijs
Van Gods gena beflaat. Hoe hevig 't twistvuur woedde,
Hoe dikwijls Jood bij Jood door Christenzwaarden bloedde,
lloezeer hem menigeen als medemensch veriaakt,
En fchimpt op zijnen dienst, ja zeIfs zijn leere wraakt ,
Uit Isrel is ens heil. Wilt ge uw geloof verweren,
Voegt u , 't profetendom als Godsgezanten te eeren.
Zoo aaat het fondament onwrikbaar als een rots ,
En 't grootsch gefticht verrijst, de tempel oozes Gods.
Zoo waar er Joden zijn, zoo zeker als hun zeden,
Hun taal, bun kerkgebaar beftaan tot op dit heden,
Zoo vast gaat ook 't verhaal, dat ge in den Bijbel
Zoo waar was Abraham eenmaal Jehova's vrind,
Zoo wis gevoelde Egypte en bukte voor zijn flagen,
Zoo zeer floeg 't muitend yolk in de woestijn aan 't klagen,
En fpijsde God het met de kwakkels en her man,
Zoo waar verfcheen de Heer in blikfemgloed , en van
Des hoogen Sions top kwam zijne aemme dondren ,
Dat heel het y olk het hoorde, en bevend zag van ondren.
Zoo vast gaf Hij de wet aan Mozes; en zijn wit,
Zijn woord, waar 't al op draait, als op eene ijzren fpil,
Is ons bekend , is ens verzekerd, ons gefchouken ,
in onverganklijk fchrift voor de eeuwigheid geklopken.
Aa4
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Ziedaar mijn itof en lied; waarom ik 't zegen achc,
Dat immer Israel nog op zijn' redder wachr,
En, alien teed getroost, can't eigne zich verpandde,
Een yolk , een natie blijft en vreemdling in den laude,
Tot dat het God behaag', (o blijde dag, verfchijn!)
Dat alle twijfeling voor 't vast geloof verdwiln',
Bewijzen nutloos word', bet hart zichzelven lichre,
Der Christnen deugd, bun vrede en welvaart alien ftichte,
En willig henenvoer' tot d' den' en eengen Beer.
Dan keert ook Israel , dan keert het juichend weer
Tot God, wien het miskende en door zijn fchuld bedroefde ,
Tot God , die 't tuchtigde, en z-elfs eeuwen lang beproefde.
Maar gij intusfcben, o mijn broeders ! wien de glans
Van 't zaligfte geloof verrees aan d' oostertrans,
En, door de nevlen been, met middaggloed blijft Chalet',
Die 't weet en blijde erkent, wat u mijn pen zou malen,
En dankt voor't beilgefchenk , ja bouwt op zijnen grond ,
o , Staav"t u ieder woord , gefproken door Gods mond,
Als Hij met ftraffe dreigt, zoo being als regtvaardig',
Schoon teffens liefderijk en alle aanbidding waardig,
Daar wet zijn blikfem flraalt en heft 't verflokt gemoed,
Maar d' eigen oogenblik het land met zegen voecic I
Ja, zoo, zoo werkt de Heer, wiens liefde geene perken
Dan 't mogelijke kent , tot eigen hell bewerken
Ons fchiep, ons hoop verhief en nam als kindren aan:
Dat wij , aan zijne hand , het pad der deugden gam"
En met Hem mogten zijn I— Doch die zijn' raad verachten,
Zijn hand verilooten en zijn wetten niet betrachten,
Maar !leper' andren mede, of rukken ze van 't fpoor,
Hun gaapt een afgrond aan, hun gaat al 't hell to loor.
Daarom is tucht behoefte , en 't fel en zigthaar biaken
Van Gods geregte wraak moot 's werelds heil volmaken.
o Wijsheid zonder peil! o rijkciom zonder maat!
Wen nit die duister zelfs het helderst licht ontftaat ,
Het kwade words tot good; daar ons , in hooger kringen,
't Volmaaktst verbaud eons blijkt der vreemdfle wisfelingen.
N. SWART.
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XV.
De Gevolgen der Foorlezing.

N

aauwelijks was het laatfte woord van mijne lippen en
ik het fpreekgeftoelte af, of mijn vriend, de Schoolmeester , die toen den post van Prefident der vergadering bekleedde , bedankte mij , in eene deftige aanfpraak ., voor
het even aangenaam als nuttig onderhoud, dat ik bet Dcpartement , dien avond, verfchaft had. Hij fprak van echten fmaak, die in mijne voorlezing doorftraalde , en van
Attisch zout, waarmede dezelve befprengd was ; zoodat
ik waarlijk dacht , dat onze meester wat diep in het glaasje had gekeken : want ik kon mij niet begrijpen , wat de
fmaak met eene voorlezing to doen had; ook wilt ik zeer
wel , dat ik , bij het overfchrijven, gewonen inlet gebruikt had , en niets , wat naar zout geleek. Toen de
Prefident had -uitgefproken , kreeg ik eene menigre handen , zoodat mijne vingers , van wege het knijpen, flijf
waren ; en daarbij werd dan de betuiging gevoegd, dat
het fchoon, zeer fchoon, zeer belangrijk , — door een*
enkelen , dat het aarclig geweest was.
In weerwil van die betuigingen , was ik in eene onaangename ftemming. Ik gevoelde mij beklemd, en wistnier,
waaraan ik het toe moest-fchrijven. Nog een nieuweling,
dacht ik eerst , dat bet een gevoig van het fpreken was.
Ik ontgaf mij dit echter weer , dewiji ik anderen daarover
nimmer hoorde klagen ; en het kwam mij nu voor , dat
de bedenkelijke gezigten , die ik om mij iag , daaraan fchuld
waren. Ik had terfiond reeds opgernerkt, dat het gelaat
xan den Schoolmeester niet overeenftemde met zijne mooije woorden; ik zag fommigen oak meestnuilen , en begon nu waarlijk to vreczen dat men er achter geraakt
was , hoe ik can mijne verhandeling was gekomen. In 't
vervolg bcmcrktc ik echter, dat dit het geval geenszins
Aa5
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was, maar dat men integendeel het fluk wel degelijk aart
mijzelven toefchreef, en zulks tot mijn groot verdriet en
nadeel. Reeds den volgenden dag werd ik dit gewaar.
Thuiskomende, om te eten , zag ik mijne lieve T o oNT J E met een gelaat zitten, zoo flrak gefpannen als het
vel van een, trommel. Ik dacht , dat onze groote porfeleinen fchotel gebroken was, of zoo iets; en, beducht
voor eene onwearsbui , zette ik mij toci.zacht mogelijk
near, en fprak geen woord. Het ging nu alles zoo ltootend en ftroef, dat ik eindelijk, met nog erger bartklopping , dan toes. ik op den fpreekiloel fiond, waagde te
vragen: wat er haperde? Naauwelijks was het woord er
nit:, of een vloed van trauen ontfprong hare oogen. Zij
vroeg mij: waarmede zij het verdiend had dat ik haar
zoo openlijk ten won aide ? Of ik dan liever zag , dat
m'ijn Luis een varkenskot geleek? Dat ik mij .maar niet
zoo verwonderd moest bouden: want...dar zij zeer wel
wist ,dat ik op hare netheid gerchimpt had. Dat de vrouw
van, den Kerkmeester het haar had verteld. Dat die goede vrouw , die zoo veel werks van mkj.maakte, die ons
alle jaar kippen en eijeren gaf, nu vreesfelijk boos op mij
was, otridat ik haar voor een fnuifneus had uitgemaakt. —
Zoo ging' het in ednen adem voort. Ik mogt nu zeggen ,
Wat ik wilde , ik .kon mijn wijf niet beduiden , dat noch
zij, noch de vrouw van den Kerkmeester gemeend waren; zij bleef er op flaan , en ,zeide mij in 't eind, dat
zij zich niet kon begrijpen , waartoe ik mij met zulke
malligheid ophield.
Dit oordgel mijner vrouw over bet belangrijkst werk
onzer vergaderingen viel mij zeer hard, daar ik mij had
voorgefteld, dat ik, als iernand, die voor het volk gefproken , en zelfs den Schout en den Dornin6 onder ziju
gehoor had gehad, met meer eerbied en ontzag , dan tot.
dusverre , door haar zou worden aangezien. Zelfs vleide
ik mij , dat de lof, dien ik mij verbeeldde te zullen inoogilen , hare ooren aangenaam ftreelen zou. De mlj bekende zamenflemming tusfchen het gehoor en gelaat gaf
mij zelfs hoop , dat zij nu weOr zoo vriendelfik zoude
kij-
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kijken , als toen zij mij, bij het verband van onzen Heer,
hielp , en de windfels oprolde. Maar , in plaats van dat,
werd met elken dag haar gelaat ftrakker en hare tong
fcherper. Vooral ging het erg, toen zij, na eenige dagen , bemerkte, dat de vrouw van den Kerkmeester, bij
haar open been , waarvan wij jaarlijks wel een paar kinderen konden kleeden, den Chirurgijn van een naburig
dorp gehaald had. „ Dat hebt gij voor uwe fnuifneu.zen!" Met deze woorden begon. een ftorm, die weldra
tot een' orkaan aanwies; zoodat ik op het punt ftond,
in de kroeg, .bij eene fiesch brandewijn, op firand geworpen te worden.
Daarvoor behoedde mij de. Hemel; maar nu wist ik ,
hoe een mensch aan den drank kom't. Ondertusfchen ,
bleef ik voor ftranden bewaard, ik werd in eene zee van
verdriet gedompeld, waaruit ik geen redden zag. Waar
ik ging, of kwam , zag men mij met eene verlegenheid
aan , dat ik er zelf verlegen van werd. Het .was, alsof
de menfchen elkander met de oogen , met de vingers , met
de voeten, met alle deelen des ligchaains zeiden: yacht w
voor den geteekende ! want , wat niemand tot dusverre
had opgemerkt , was , dat mijn Iinkerfchouder wat hooger dan de regter was, een gevolg.van bet menigvuldige
fcheren , en dat de nagel aan mijn regterpink altijd zwart
zag. leder zag mij met den nek aan : want ik had het
met ieder verbruid. De fchoenmaker. , wiens pfalmen de
buurt doorklonken , fcheen mij te verwijten , dat ik hem.
bedoeld had, omdat hij gewoonlijk oefening hield bij
GEURTJE, in den komenijswinkel; en deze, om zicli
te wreken, vertapte aan elk , wie in haren winkel Imam ,
kannen met koffij , om gelegenheid te hebben , de geheime histories mijner vrouw te vertellen , toen zij nog A NTOINETTE heette. „ ja !" zeide zij , „ men behoeft
niet te vragen , hoe hij hier Meester is geworden. De
eene dienst is den anderen waard. Onze goede Heer is
lang dood, en van de dooden moet men geen kwaad fpreken. Maar die ijzegrim ; hij kreeg de plaats, omdat hij
TOONTJE nam , en hij zal niet zeggen wat hij er at
bij
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bij ten huwclijk krceg." Ik behoef niet te zeggen , dat
deze praatjes mijne vrouw ter oore kwatnen; doch zij
hadden eene gansch andere uitwerking , dan ik gedacht
had. Overtuigd van hare onfchuld , toonde zij zich grooter, dan menig man, wanneer hij belasterd worth , en
liet het dorp praten. Hierbij zag ik echter bevestigd,
wat Doming mij dikwijls zeide; dat, namelijk, zuivere
deugd op aarde fchaarsch is : want mijne vrouw kon niet
laten , GEURTJE de klandifie te ontnemen. Onze
T o 0 N ," zeide zij , „ is groot genoeg, om boodfchappen naar de 'Rad te loopen; ik zal daar bij den kruidenier
op de markt halen, wat wij noodig hebben ; 't is bovendien in de flad ligt een duit goedkooper."
Zij was intusfchen bij dien kruidenier maar half welkom. Deze man had eerst op eene achtergracht te Amflerdam gewoond, en daar een fchandelijk bankroet gemaakt. Dit was evenwel bij ons flechts weinig bekend.
Maar nu had hij zich in 't hoofd gezet , dat ik met den
bankbreukigen koopman , die eene kleine landflad door
zijne pracht gaat verbazen , hem gemeend had. Op de beurs
zal zijn bankroet niet vele hoofden bij elkander geftoken ,
noch vele gezigten uitgerekt hebben. En wat de pracht
betrof, waarop hij het oog had, die beftond misfchien in
een oud, verfleten Smirnaasch tapijt , dat bij het verkoopen van zijn' boedel niets had kunnen gelden , en waarmule hij nu zijn falet had opgefchikt. In eene plaats , waar
zelfs de Burgerneesters op de planken huisden , was zoo
iets zeker buitengemeen.
Ik betuig plegtig , dat ik aan den ' man , toen ik de verhandeling overfchreef, niet gedacht heb. Ook had ik in
't geheel niet gedacht, dat ik van die zijde last zoude
lijden. Zoo menigmalen toch , als ik den fchoenmaker
over de preken van onzen Predikant had hooren fpreken ,
had ik hem altijd woorden, die op hem pasten als het
dekfel op een pillendoosje , op anderen hooren thuisbrengen. Lang wist ik niet, hoe ik dat verkiaren zoude.
Doch mijn vricnd WAKKER overtuigde mij fpoedig; dat
eene ernflige beftraffing niemand zcer doet , dan die nog
zecr

VAN MEESTER MAARTEN VROEG.

361

zeer gevoelig is ; terwijl men van then moet wezen, oin
het niet uit te fchreeuwen, als men over den hekel gehaald wordt.
Had ik dat kunnen denken ! Ik had nu zoo veel berouw,
als haren op het hoofd, dat ik niet Bever mijne verhandeling over de waarde der gezondheid verder uitgewerkt
had. 're meer fpeet het mij, omdat ik van achteren inzag , dat ik zeker beter geflaagd zoude zijn , indien ik
mijn onderwerp van eene andere zijde had aangevat. Ik
bad eerst van de waarde moeten fpreken , en daarna van de
gezondheid. Maar het berouw kwam te laat; ik had mij
den halven omtrek tot vijand gemaakt. De Schout was
boos , omdat ik van Vorilen en Ministers gefproken had.
Hij beweerde, dat de Jezuitfche flelregel hem gold, dewij1 hij met het beste oogmerk van de wereld , om , namelijk , den weg korter en beter te hebben , dien van zijn
land op dat van twee arme boeren verlegd had. Hij meende , dat, wie ook gehekeld werden , voorname flandsperfonen als heilig moesten befchouwd houden. Ja, men
verzekerde mij, dat hij op het punt was geweest , mij aan
den Hoofdfchout als een gevaarlijk mensch aan te geven;
maar dat de Domin g hem daarvan nog had teruggehouden. — Had ik het, in den perfoon van den Schout,
met de grooten der garde verbruid , de Schoolmeester
vond zich beleedigd , dat ik bijna geen woord van geleerden gefproken had, waarvan toch zoo veel te zeggen
viel; maar hij kon zich niet begrijpen , hoe ik een man
van letteren, wien het dom gemeen een walg is, een pedant had kunnen noemen. \Vat echter , gedurende zijne
aanfpraak , zijn gelaat zoo 'Irak gemaakt had, was mijne
aanmerking over de opvoeding der kinderen : want het
was bekend , dat er geen ondeugender jongens, dan de
zijne , in het ganfche dorp waren. Inzonderheid roofden
zij alle eetbare waren, die zij flechts grijpen en vangen
kondcn; en deed men dan bij den vader zijn beklag, zoo
kwam hij altijd met Sparta en de wetten van LYC u
G u s aan , en daarmede liet hij de boeren loopen.
Wat mil nog het mcestc griefde , was, dat mijne
ge-
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gelukkige voorlezing mij bij mijne vrienden , Dr. WA
E a en- den Predikant , zeer had doen dalen. De laatfte
was zeer tegen het doen van verhandelingen in ons Departement geweest, omdat hij wel voorzag , dat er geen
verfchot aan Redenaars zijn zoude. Ook begreep hij, dat
inenfchen van een bekrompen verftand niets aan die aperijen hebben. Hun hoofd wordt er opgevuld met woorden , welke zij niet verftaan , en waarvan zij dus wonderlijke dingen maken. Hebben zij dikwijls moeite, het
eenvoudig voorilel van een' Predikant, over onderwerpen , waarvan zij elken zondag alweer hooren , en- die
bun in hunne kindschheid met veel moeite zijn bijgebragt ,
behoorlijk te volgen , wat zullen zij er dan toch van maken, wanneer men hen van dingen fpreekt, die hun geheel vreemd zijn ? h Het is er nu zoo verre mede ge•
komen ," zeide hij , „ dat men , voor de, boeren , van
P Y T AG0 a As gaat fpreken, en ,eene vergadering kruideniers , timmerlieden en metfelaars de theorie van het
fchoone en het verhevene voordraagt. Ik beken , een
tip merman of een metfelaar is een mensch , zoo goed als
ik of Dr. WARRED.; zij hebben welligt meerder aanleg,
dan een van ons allen. Maar in den Rand, waarin zij
door de Voorzienigheid geplaatst zijn, is die aanleg van
weinig waarde , wanneer, hij op eerie andere wijze ontwikkeld wordt, dan am de menfchen voor hun beroep
bekwamer,, en als huisvaders, burgers en Christenen beter te maken. Maar wij zijn even als ftoute kinderen;
niemand blijft op zijn plaats ; de boer wil een profesfor,,
de geleerde een ftaatsman zijn , eft. Meester MAAaTEN
VR OE G een Redenaar."
Zoo, of zoo omtrent, fprak Domind , en Dr. W A KB E R viel mij niet minder hard. „ Wat ," vroeg hij , „ heeft
u toch bewogen , zulk een onderwerp te . kiezen ? Er is
voor een' Geneesheer geen erger kruis , dan de gebreken
der menfchen op te merken; en hij kan geene grootere
dwaasheid begaan , dan hun op die gebreken opmerkzaarn
te maken. Hebt gij dat, na zoo vele jaren praktijks, nog
niet geleerd ? Zelfs een boer , immers , wil het naauwelijks
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lijks weten , dat hij , door te veel te eten of te drinker ,
of zich te verhitten , zich zijne ongefleldheid op den hals
heeft gehaald. Het is altijd het war , of een fchrik , of
iets dergelijks , waar niemand voor kan , waarin de oorzakert der ziekten gelegen zijn ; en zorgvuldig verbergen
onze patinten voor ons , wat zij - zelve tot hunne kwalen hebben mogen toebrengen. Laten zij zich, voor het
overige , voor ons zien , omtrent zoo als zij zijn , bet is
omdat zij denken , dat hunne driften en kwade manieren
onopgemerkt onze oogen voorbijgaan , en wij alleen letten op hetgene hunne liachamen betreft. Het is ook , als
ik de waarheid zal zegget , beter , daarop niet te letten :
want welk man , die eenig gevoel en verftand heeft, zoude bet anders kunnen uithouden , Arts te zijn? Maar
gaat gij nu toonen , dat gij meer ziet dan de tong, zoo
zijt gij verloren. Niemand zal u meer zijn' pols toevertrouwen : de lieve Freule zal vreezen , dat gij hare nachtwandelingen zult ontdekken , waarvan niemand kennis
draagt , dan de tuinmansjongen; en Mama ziet reeds uwe
oogen op de ledige vakken in haar huishoudboekje gevestigd , waarmede zij hare fpeelfchulden betaalt. Daarvan
hebt gij nu op het dorp niet veel rood; maar meent gij,
dat uw buurmeisje AALTJE 't gaarne zag ,dat alle boerenjongens wisten , dat. zij zoo vinnig en kwaadaardig
als gij haar gezien hebt; of dat de zoon van den tuinman
op het flot u met genoegen zoude hooren vertellen , hoe
hij, finds maanden , geld te weinig van de groenten thuisbrengt, om een meisje in de ftad een zilveren beugel te
koopen? Ik vrees dus, mijn vriend! dat , zoo doende , a1
uwe praktijk zal verloopen."
De voorfpelling van Dr. WARM zoude voorzeker
vervuld zijn geworden , zoo niet gelukkig Burgemeesteren van eene naburige ftad, in hunne wijsheid, hadden
goedgevonden, mij tot Heel- en Vroedmeester te beroepen. Bc was flim genoeg, om mij te houden , alsof ik
zulk eene aanzienlijke bevordering niet konde afflaan. Dit
werkte. Men was aan mij finds jaren zoo gewoon, dat
men mij ongaarne gaan zag, en mij dit op alle mogelijke
ma-
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manieren te kennen gaf. De boeren , wetende , hoc veel
de maag in een mensch te zeggen heeft , vulden mijn kelder
en keuken dapper. Ik befloot dus te blijven. Kreeg ik
nu al geene hangklok van Domin g , ik kreeg de beenen
van de .vrouw des Kerkmeesters terng , en dat was nog
veel beter.

VOETREIS OVER DEN SIMPLON IN 1813.

D en

:10 November 1817 , deq,,morgens omffreeks 8 ure ,

verliet ik met mijnen reisgezel het fladje Bryg in het Ober.
walltferland , ieder beladen' met een ranfel , voorzien met
de noodzakelijkfle kleederen , waarmede wij ons maesten
behelpen tot aan , vermits wij , ten einde min belemmerd onze voetreis derwaarts te kunnen volbrengen ,
onze koffers te Vivis ; (Vevay), in Waadland , aan een
expeditie-kantoor hadden afgegeven , om dezelve naar
Milaan te verzenden.
De Simplon - weg , zoo als die onder NAPOLEON gebouwd is geworden , begint eigenlijk te Glys , een dorpje
omtrent 4 uurs lager, en waar wij daags te voren waren
doOrgekomen ; doeh . ; daar Bryg. een veel aanzienlijker
plaatsje is, waar men beter logement vindt , en dear het
Cleats zeer weinig verwijderd ligt van den grooten weg,
verkiezen ' de meeste reizigers aldaar te overnachten , en
wij hadden dan ook hierin de gewoonte gevolgd.
Bryg is een vrij net vlek , gelegen omtrent 10 minuten van de .Rhone, in eene der vruchtbaarile ilreken van
het Walliferland , niet ver van de plaats , waar dit kanton, dat flechts uit gene groote vallei beffaat , op eens ,
near het Oosten toe; veel naauwer wordt. Hoewel men
zich hier nog onder aan den voet van den Simplon b0vindt, is men er echter reeds 1026 voet boven de 4pervlakte der zee verheven. Onder de aanzienlijkffe gebouwen van Bryg behooren de woning van den Baron
S T O C K A L P E R (een der voornaamffe Edelen van het
Oberwalliferland , Wiens voorouders met grooten roem
in
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in '62-4-,/je gediend hebben) . , een vrotwenklooster, en
vooral ecn Jczuitcnkloostcr,, 't welk ecn grout 4,7edeelte
Van het plaatsje beflaat , en Waatin zich ttn . wcder ee ri
veertigtal geestelijken bevindent Zeer opmerkelijk. is,
Been, J. G. E ri E L in zijn Manuel du Voyageur en Suitle, (het beste werk over Zwitferland,- dat, voor zoo
verre ik weet; tot Itiert0e bekend is) .tegt;, te ,Weten 7
dat de aardbeving, die den 1 November 1755,Liedbon
Terwoest heeft, ook te Brig groote fchade heeft yerdor
zaakt , en dat men aldaar de fchokken eenc maandiang
irrevoeld heeft.
Na over eene net• gdede chausfde een klein kwartier
twig gegaan te , hebben , kwamen wij aan den Simploniveg ;juiSi aan de overdekte brug der Saltine, een ftroom,
wellte , vati den Simplon komt,en onder Bryg in de Rhovalt doze brug is 84 voet Lang, en . Men heeft, on-/
dezeive te onderfleunen , pilaren moeten bouWen ; die ioti,
voet die!) in den afgrond nederdaleni
De geleerden fehijn,en het flier eens over den doifprong
van den naam Simplon of Cisn,pktn , Sempione in 't
iiaansch, Mons SetnPronito df Seipionis Mons inl 't La,
tyn. Soniinigen wilien dentelirenafleiden .vatl den Conful c. SEA VILIDS G/EPIO, die over deien berg tegen de Cimbren zoude opgetrokken zijn, en wiens imam
men daarna met dien Van s c I p to ,ioude vervv'ard hebben. Anderén heweren , dat s s DI p RON I tiT s de eerfle
Aomeinfehe veldheer was , die den Simplon is overgetrokken , en denzelven zijnen naam heeft gegeven..Wederorn
anderen zeggeu, dat men ,den naam van de Cimbren zef;
ye moet afleiden: \Vat daarvan zij,
,te be(lisfett ; doch dit weet ik dat het mij bij het ovektekketi
Van dien berg toeftheen ,dat Beene van de mast beroem,
de Ondernerningen der groote R.omeineti kunnen overtref-.
ftn hetieett de Eerfte Fninfche Confiul flier ten tiltvoer
fieeft gebragr. Zoo ik ooit een oogenblik de gruwelen
iijner latere hcerfchappij heb kunnen . vergeten, en he r
grootfche , het kolosfale van zijn genie heb moeten huf-:
14ENGELW: 1823.. No: 8:
b
di-
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digen , dan voorzeker v;a:; het blj de eerfte fitppen , die
ik op klasfiichenbodem deed.
Eetne . Con *til Frankrrjk , en Prefident der Cisalplinfohe, Republiek, wilde hij cone ofirniddeilijke en groote
getneenfehap tusfehen de hoofdfteden dezer twee flaten
daarflellen. , , Geneve en Savoie waren reeds met Frank,
vereenigd. Walliferland , geheel met Franfche troepen • bezet , konde gene ongerustheid baron: Ook werd
het in 1803 van Zwitferland afgefeheurd, en in 1810
met Fr.ankrfik vereenigd. Men konde dus uit Frankrijk,
langs het meer van Geneve, door Savoile en Walliferland
veilig en - onbelemmerd tot aan den Simplon komen. Had
men nu cenen gebaanden weg over dezen berg , dan was
men op eenmaal in Milaan , in de hoofdRad der Cisalf4nfehe Republick.• Dus beval nuoNAPART E . in t8or ,
dat men dit ongehoorde werk zoude beginnen , en in 1805
was het volbragt.
Deze weg nu , langs welken men van Brig of nog eenehoogte van omtrent 3860 vdet en van genoemde
punts tot Dome d' asfola , dat aan den vOet des bergs
aan den zuidkant ligt, 14 uren (lieues).do' orloopt, heeft
overal l zelfs door de in de rots gehouwene galerijen (s),
25
() Ten einde duidelijk te taken , wat men eigenlijk bier
door het woord galerij moet verfhan , is het misfchien niet
onnoodig op te merken, dat de IIroom , welke van den berg
afkomt, natuurlijk eene diepe flingerende groef in deszelfs
belling gemaakt heeft , en daardoor als 't ware aangetoond ,
waar men het gemakkelijkst de noodige glooijing voor den
weg zoude kunnen vindert; welke aanwijzing men dan ook
gevolgd heeft. • Nu zijn de boorden- des afgronds, waarin de
ftroom vliet , dan dens meerder,, dan weder minder lien; doch
op fommige plaatfen fleken de rotfen zoodanig over den weg
uit, dat zij bijna loodregt in den afgrond nederdalen. Men
moest dus 61 rondom de rots de breedte van den weg weg.
zelve geheel
doorboren,
en eene zoo
de
rots..
bakken ., 61 wel
genaamde galerij door dezelve breken. Aan dit laatfle middel
nu beef[ men de voorkeur gegeven; vooreerst omdat zulks,
als de kortfte Weg; minder werk vereischte , en ten andere
om.
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t s voet breedte, en nergens meer dan 2 duim belling
op de toile, zoodat de paarden van beide kanten den berg
gemakkelijk kunnen afdraven, &onder dat men het rijtuig
ergenS bchoeft te remmen. De grond is van klein gebro7
itene flukken fors iamengeflOdten ,, en meest overal, tell
ininde op alle eenigzins bedenkelijkeplaatfen , zijn erpaaltjes (borne!) aan den kant van den afgrond , bin ongelult
ken voor te komen. Van Ghys of tdi aan de plaats genaanid
een eindwegs vcorbij het dorp Simpeln
is de weg door Franfche Ingcnieurs gebonwd; het overi7
ge en moeijelijklle gedeelte door Italiaanfche; en men
Zegt , dat er tot sOoo man daags aan gewerkt hebben. De
Voormalige weg beftaat nog tot boven op den Simplon;
dock kan flechts , even als die over den St. Bernardi.:
berg en de mceste andere *egen over de 4lpen, voor
Voergangers of lastdieren Daar dezelve echter twee
nren kcirter is , wordt er nog dikwijls door de bewoners
dezer flreken gebruik van . gemaakt.
Vail de Saltine-bitig Ilijgt men nog een' geruimen tijd,
In de rigting van het Wailiferland , oostwaarts op, tot
aan het gehucht Ried. Naafi mate then hooger komt ,
krijgt men een fchooner en ruiner uitiigt over de
13ryg hecft men nu geheel ander zich. Len weinig verder iiet then de Rhone, in , het Oosten onftuhnig , dock
lager. hi het , dal hoe 'anger hoe rustiger,, Haar het meer
Van Geneve ftroornen; en eindelijk wordt in het Noorden
het gezigt gelluit door, devreesfelijke- ,bergketen, die het
Ober-Berrierland van het Tralliferland affcheidt , en waar.
Van de .eeuwig met
bedekte, bijna 13,000 voet
booge Yungfrau; met
met de van haar zuidwaarts afdalende
„dletsch Gletfchir, het oog het meest tot zich trekt.
Ng dit overfchoone nitzigt eenige .00genblikken gem).tea

omdat men voor dezen overdekten weg nets van afftortingen
des bergs re vreeien heeft ; terwiji een weg, gebroken aan
den voet van de fteile rots, jaarlijks aan de vreesfelijkfte lavines en afilortingen van allerlei (Lard blootgefterd zoude zija
reWeest;

b
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ten te hebben , volgden wij den weg door een dennenbosch zuidwaarts op , en raakten nu hoe /anger hoc meet'
tuslchen de hooge bergen in, tervvij1 wij in een' vreesfelijken afgrond , rcgts van den weg , de Saltine ons te gemoet zagen bruifen. Aan den overkant van dezen ftroont
zagen wij een' hoogen , met dik dennenhout bewvfen berg
zoo itell in den afgrond nederdalen, dat , het ons toefcheen , dat .deze boslchen geheel ongenaakbaar,, en de
fchat van hout alzo6 voor den mensch verloren rnoet zijn.
Voortgaande, kwatneti wij weldra aan een klein, aan den
weg gebouwd huisje , hetwelk de Refuge of fchuilplaats
No. '2 was. (Het eerfte waren wij , omtrent een uur te
voren , reeds voorbijgegaan ; doch hetzelve was onbewoond en zeer boutiwallig,)Daar er juist over dit huisje ,
uit eene bergengte een geweldig koude en vermoeijende
wind woei , waren' wij zeer verblijd , hier eenige oogen.
blikken te kunnen uitrusten , te nicer daar wij er vrij goal
brood enredelijken wijn vonden.
Dergelijke Refuges zijn van plaats tot plaats en op de
moeijelijkfte punten langs den geheelen weg gebouwd ;
wij hebben er zeven tot aan het dorp Simpein geteld. De
herhergier , die hier het geheele jaar door met zijne vrouvv
woont , zeide ons 4 dat hij jaarlijks van de regering eene
fom van 400 franken ontving, en daarvoor verpligt was ,
de reizigers , die zich in nood mogten bevinden, bij te
fpringen , te herbergen, en , indien zij bij flecht weder,
of in den nacht , verder wilden , te begeleiden; voorts
'voor het gewoon onderhoud van den weg te zorgen ,
enz. enz.
Niet ver van doze tweede Refuge vond Men voordezen de eerfte galerij , of doorgang door de rots; doch
daar men , wegens de broosheid van den Been, vreesde , dat dezelve zoude inflorten , heeft men haar gelled
weggebroken.
Vermits de geheele noordzijde des bergs west uit lei
zamengefteld is , heeft bet breken der galerijen aan dezen
kant veel minder moeite gekost dan aan de zuidzijde waar
men fleeds door graniet en de hardfte fleenfoorten heeft
moe-
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nioeten werken , 't geen dan ook meestal door rnijnen en
ltracht van buskruid moest gefchieden; doch daarentegen
beeft men dan ook aan de noordzijde van tijd tot tijd inflortingen te vreezen , terwijI de galerijen aan de Italiaanfche zijde de eeuwen zullen kunnen trotferen.
Nu brags eene:zeer fchoone brug ons over den Gamerflroom , die zich een weinig lager met de Saltine vereenigt; en, na nog een half uur,, langs verfcheidene kromrningen van den weg, opgeklommen te zijn, kwamen wij
aan het kleine gehucht, genaamd Perla', waar zich het
posthuis bevindt, dat tevens tot eene Refuge dient.
$.;eels hooger en hooger flijgende, kwamen wij weldra
in Ilreken, waar de grond reeds met fneeuw bedekt was;
geen , vereenigd met een' krachtigen wind, die ons
bier weder tegenwoei, onze voetreis zeer moeijelijk maakte. Nu gingen wij nog over een paar groote bruggen ,
welke op dezelfde ftevige wijze gemaakt zijn, (te weten ,
van . groote blokken ileen zijn pilaren nit den afgrond opgebouwd , waarop pen fterke platte houten vloer rust,
met zware hooge houten balien aan beide zijden voorzien) en kwamen vervoigens aan de eerfle thans nog beftaande galerij, welke 30 pasfen lang is , en , even als
alle de andere , ten minfle 25 voet breed, en zoo hoog,
dat de zwaarst geladene wagens er onbelemmerd door
kunnen. In en random deze galerij was alles ijs; en het
water, dat door de rotfen been gedropen was, had zich
allengs tot ijspijpen gevormd , die overal als dreigende
kristallen dolken aan het gewelf hingen , en door hare
menigte en doorfchijnendheid een allerzonderlingst gezigt
opleverden. Langs citizen weg bewonderden wij overal
de volharding en kunst, waarmede men de verfchillende
hinderpalen uit den weg had weten te ruimen. Eene menigte waterleidingen had men moeten bouwen, ten einde
de verfchillende watervallen en aroomen, welke, voorai
in het voorjaar,, bii het antdooljen der fneeuw op de
hoogere bergen , eene onwederflaanbare kracht hebben,
den vrijcn doortogt oncicr den weg te verfehafren. Nu
had men moeten graven of hakken , ten chicle de noodige
11 b 3
breed-
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breedte voor den weg te vinden , of wel de vreesfelijke
diepten vulien , waarover dezelve moest worden gelegd;
dan wederom muren metfelen , Of aan de zijde des afgronds, om den weg te onderfteunen , 6f aan de zijde
des bergs, on zoo veel mogelfjk voor te komen, dat
geene afflorting van aarde, lleenen of fneeuw denzelven
overdekte; en desniettemin gaat er geen jaar om, waarin niet eene dergelijke porting (lavine of avalanche) een
gedeelte van den weg verwoest; en EBEL beweert,
dat , indien men jaarlijks niet eene fom van 5o 1 0,000
livres aan onderhoucLen herflel befleedt, deze overheer7
lijke weg binnen korte jaren onbruikbaar zal zijn ; doch,
in deze behoefte words voorzien door middel van een
yrij zwaar pasfagegeld, dat voor rijtuigen, beesten en
goederen betaald word; : zoo ik mu niet bedriege, beta
len de voetgangerS niets.
Na weder een eindwegs afgelegd te hebben , en nog.
eene Refuge yoorbijgegaan te aijn , begon de nijpende
koude ons hoe langer hoe hinderlijker4e worden. Oak
was de grond bier nu overal met vrij dikke fneeuw
dekt , w,aartegen de kale zwarte rotfen , die ons owing.
zeldzaam aftlaken.
Nu kwamen wij aan de tweede galerij, die 50 pasfen
;tang is, Hier vonden wij hetzelfde verichijnfel der ijspij7
pen als in de eerlle galerij, doch nog veel aanmerkelij7
ker daar er zelfs aan de wanden eene menigte derzelven
zich zobdanig vereenigd hadden , dat zij geheele muren
van ijs uitmaakten. Maar, 't geen vooral onze bewonl
tiering opwekte, was' een vrij aanzienlijke waterval, welke "aaa den ingang der galerij bijna geheel bevrozen
was, zoodat het weinige nog vallettde'water er niet dan
net moeite door been konde; terwijI de, ganfche
als met kristal overdelit, de feboonfte en yerfcheidenite
gedaanten vertoonde. Aan den anderen kant der galerij
vonden wij den ingang nog gedeeltelijk geflopt door eene,
menigte fneeuw, overblijffel van eene laving of fneeuwklomp, die reeds van de bergen was komen rollen, en
die men dadelijk genoegzaam nit den weg had geruimd ,
zoo-
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zoodat er weder rijtuigen door konden. Niet ver van
daar kwamen wij eindelijk aan de Refuge, die zich op
het hoogfle punt van den weg bevindt , en ons zeer te
Dade kwam , om ons van de vermoeijenis , der wandeling en , van de geledene koude re herftellen. Dezelve
that aan het begin van eene vrij uitgeftrekte, vlakte,. die.
6040, of, volgens eene andere berekening, 6174., voet
boven de oppervlakte der zee verheven is. Gezegde vlakte is bijna cirkelvormig, en ingefloten door pkelige rotfen, waarop men bijna geene fporen van groeinntdekt.
Een eindwegs verder dan de Refuge zagen wij, links aan
den weg , het klooster, dat men onder de regering van
NAPOLEON, en op zijn bevel, begonnen heeft aldaar
te bouwen , om , even als dat op den St. BernardPberg,
tot een Hospice te dienen. Vijftien kanoniken, 'van dezelfde orde als die de gastvrijheid op gemelden berg at.
oefenen , (de orde van den H. AUGUSTINUS) zouden bier tot hetzelfde einde bun verhlijf houden ; en bet
fchijnt , dat het klooster ook volgens een dergelijk plan
als dat van dien berg, doch grooter, zoude gebouwd zija
geworden. Sedert den vat van NAPOLD , ON was er,,
uit gebrek aan de noodige fondfen, niet meer aan gewerkt,
en wij zagen het dan ook niet verder dan tot aan de eerfle verdieping opgetrokken; echter , zeide men ons, dat
de geestelijken van den Si. Bernard voorgeflagenhadden,
om bet op hunne eigene kosten 'te voltooljen.
E'en weinig verder , en reeds op de helling .aan "de
Italiaanfche 4de , zagen wij, op eenigen affland, refits
van den weg , het oude Hospice, dat , zoo men ons zeide , zeer klein en armoedig ingerigt is , en ook flechtsdoOr
twee kanoniken van meergemelde oide • bewoorid wor
De oude weg leidde, tangs dit Hospice.
Nu konden wij ons verblijden met de gedachte, dat
wij: regtflreeks naar. het ,k1asfifche land afdaaIden; dock.
deze gedachte flak zoo flerk of tegen hetgeen wij in deze
bevrozene flreken gevoelden en yondom ons zagen , dat
ik er aan twijfei , of wij het toen wet zouden geloofd
hebben , indica inland ons voorfpeld had , dat wij twee
b4
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dagen daarna , op lfola bella en Iola madre , in de lorni
met der laurieren , en onder zwaar met vruchten beladene
oranje- en citroenhoomen , in de open lucht , zouden wanMen,
Wij kwarnen , na nog een klein uurtje pans, over de
brug van de Senkelbach , aan het dorp Simpeirt, dat nog
456Q , voet haven de zee ligt. Niettegenaaande deszelfs,
hooge ligging , zegt men , dat de omftreken in den zomer Ifier vrij vruchtbaar en aangenaatn zkin. Het dorp is
in 1597 door een' bergval overdekt gewcest. Do iuwoper§ Rijn, titans, door, de menigte reizigers en transporten
yan goe.deren
die hie/ doorkomen , vrij welvarende.
E L zegt Oat er des winters Quitrent 200. paarden
weiteljjks doorkomen, Wij hadden er echter op weg zeer.
weinige antmoet ; geen men misfchien ciaaraan moet
toefehrijven , Fiat men op meerdere fneeuw wachtte,
de goederen gemakkAker met fleden te kunnen vervoeren.
De verrnocijenis von 8 uren bergflijgens met den ranfel op. den rug, en de koude, die. Wij nitgeftaan hadden., deden ons dadelijk naar een nachtkwartier zoeken,
';t Welk wij in het posthuis allezins naar ons genoegen
yonden;

(Haven,* en flot hierna.)
ZEDENRINGEN, OVER DE GEESELSTRAF.

Zetr onlangs hebben wij in onze hoofdftad weder een voor.
de Menfchelijkheid ho.Ogst bedroevend fehouwfpel gehad:
tan een buitengtwockn aanzienlijk g.etal misdadigers werden
de, v,onnisfen, OM, l3et fehenden der maatfchappeltike ord4k
tegen hen, ge_vett,1 in het openhaar ten vitvoer gebragt. OfCelioon ml hare, geftre.nge handhaving eqr regtfehagp
‘t..0 te tegt yerbajden moet, lean met, het evenwei den eenig.
zinc nadenkenden .niet euvel duiden dat hij over de foort
tier toemaste ftraften zijne gedachren lak gain ,, en de vraag
oppert , of deze wel, in hair gelfeer, kan worden goidge.
mij althanS, die zoo, 'ongaarne eigen oordeerhet
.ZAvijgen opleg, ontftond zij, toen ik de jongfte regtspleging,
yercarn , op, nienw ; en , gelijk zoo vele jaren reeds , vroeg
ik
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ik nalizelyen tbans weder: zijn de tepronkflelling , het
brandmerken en de geefeling, als ftraffen, re billijken? Hec
antwoord, dat ik, ita epne gezette oyerweging, ontving,
was gelijk aan de vorige: ik meende haar, gelijk heyorens,
te moeten verwerpen, als in weer dan ddn opzigt ankiesch,
onmenfchelijk, ondoelmatig en onteerend ; den wensch nagtnaals, vernieuwende, dat men eindelijk eens tot hare geheeie
affchafEng befluiten mgt. 1k bepaal mij, voor tegenwoordig, tot de !mite d, er tins genoemde fchavotflraffen.
Dekend is het, dat de geefelftraf federt onheugelijlce CU-.
den in ons vaderland gebruikelijk was, en zelfs onder koning
Lopawux, niettegenitaande zijn wetboek van ftraffen een!
zachten geest adeinde, was blijven beftaan, toen zij ten 'antfle, bij onze vereeniging met het Franfche risk, werd opge..
Gaarne erken ik , zu/ks altijd onder de zeer weinige
goede v,ruchten onzer inlijving geteld te hebben; maar teyens ontveins ik niet, hoe zeer het tnij griefde, genoegzaani,
gelijktijdig met de herftelling onzer vrijheid, den geefelpaal,,
te regt neergeworpen, weder te hebben zien optrekken. Het
diepst gezonken gemeen mogc al, in zijne .waanzinnigheid,
doze noodlottige oprigting als een bewijs aanmerken der zucht
pm oude Hollandfche inzettingen te beritellen; de befchaafde
Inn had daarvoor liever deze en die heilzame., zijn vaderland
yereerende, gebruiken weft zien ingevoerd , voor het mint
gewenschc, dat men tic de Franrche wetten, zoo deze dan
Loch, met bet vele hatelijke, dat zij VOCIE het overige. hebben , in werking moesten blijven., niet geligt had, was haar
tot waar fieraad itrekc ; de verbeterde wijze, namelijk, van
het misdrijf te ftraffen.
Wat toch wel , tot blijvende fchande van het korte tijclvak
tusfchen onze verlosfing en vereeniging met de zuidelijke
provincial, het gouvernement tot her weder doen uitoefenen
der bedoelde itraf mag bewogen hebben? Zou hare oudheid
bet hiertoe hebben aangezet? Maar alzoo zou men hare bevallige zuster,, de pijnbank, met even goed regt op nieuw
onder ons hebben kunnen inleiden! Of zou gebrek aan gelegenlieid, om de appgenaamde galeiftraf bier uit te oefenen,
1-Ies tot hare wederinvoering hehben doen befluiten ? Maar
men beef.: haar toch niet opgeheven, toen de vereeniging
onzer noordelijke met de zuidelijke gewesten, en de daarop
gevolgde verpligting, om zoo vele en zoo uitgebreide yestingwerken aan to leggen , zulks zeer wei veroorloofdea. —
b5
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Dan, wat ook aanleiding gegeven hebbe rot dezen terugtred,
vast gnat het, dat fijn gevoel en wijsgeerte denzelven niet
hebben aangeraden , en dat , tot op dezen dag, het grootfte
en verlichtfte gedeelte onzer regters , moede van tog dapIijas de bedoelde ftraf te moeten toepasfen , het oogenblik
met'verlangen te gemoet ziet, dat zij voor aitijd zal ophou,
den te tieflaan.
Overtuigd, dat luide kiagten het verkeerde al heel dikwijls
meer bevestigen dan verzwakken, zou ik ligt de pen hebben
iaten . rusten, hadde mij niet tot het opvatten daarvan aangefpoord de in mij opkomende gedachte: de natie ziet een
nieuw lijfitraffelijk wetboek te gemoet , en wenschc er eert
te ontirangen, • harer vrijheid en verlichting waardig. Nu began ik het van mijn' pligt te oordeelen, ter verwezenlijking
van dit• zoo biriijk verlangen ook het mijne bij te dragen,
en meer bijzondet aan te toonen hetgene ik boven reeds v zeide: dat de geefelftraf is onkiesch, onmenfchelijk, ondoeintatig
Cil onteerend, Men neme dan ook mijn gefchrijf voor hetgene het is, en vergete niet, het lofwaardige mijner bedoeling
beffendig onder het oog te houden.
De geefelftraf noem ik , allereerst , onkiesch, omdat ;ij ook
aan vrouwen wordt uitgeoefend. De gevallen , waarin dit
plants heeft, zijn , ik erken het , veel zeldzamer dan in vroegere jaren, toen ook de geringfte diefflal zulks veroorzaken
kcm; evenwel er beftaan nog deze en gene , (geruige onze
iongfte regtspleging!) die den regter, zal hij der wet ge.
rrouw blijven, dikwijls in weerwil van zichaelven , noodza.
ken, ook de vrouw tot den geefelpaal te veroordeelen. Ter
voldoening nu aan dit vonnis worth de ongelukkige, gelijk
men weer, te halver lijf van hare kleederen ontdaan; en
moet zij het zich laten welgevallen, dat zulks in tegenwoor.
digheid 'van geregtsdienaren, medemisdadigers en andere perfonen gefchiede, en wel door een' tnan, — een' man, van
Wien zij een' natuurlijken afkeer moet gevOelen; den fcherp.
regret, of zelfs wel zijnen handlanger! 'Octukkig nog your
Naar, zoo deze ontkleeding op eene afzonderlijke plants gedaan wordt, en niet in het openbaar, gelijk weleerin 's Gravenhage en te Utrecht, wanneer namerijk de ftraf your de
hovers werd uitgeoefend, de ligging van wier geregtsplaatfen , die aan Beene gebouwen paalden , zulks onvermijdelijk
maakte. Na alioo ontbloot, en door het vernederende, daarsal
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on verbonden, boven hare mannelijke lotgenooten bereids
geftraft te zijn , wordt zij genoodzaakt , voor aller oogen
te treden in eenen toeftand, die , is alle gevoel van kieschheid niet geheel bij haar verflorven, haar geweidig grieven
moet. [k weet wel , men ziet doorgaans in dit een en ander
niets beleedigends , omdat gewoon geworden is, de tot
geefeling veroordeelde perfonen te befchouwen, als vanalle
denkbeelden van welvoegelijkbeid geheel flerftoken, en zoo
diep gezonken, dat zij voor de kracht der flagen meer, dan
voor hetgene dezelve voorafgaat, gevoelig zijn. Maas zou
men zich in dezen niet kunnen bedriegen? Is het dan vol.
ftrekt onmogelijk, dat eene vrouw tot bet vervalfchen der
munten, brandftichting, of andere misdrijven, op welke meetgenoemde ftraf thans nog [tact, zou kunnen befluiten, en
rvenwel , in het (Ink der eerbalrheid, uitmunten boven vele
van haar geflacht, die van hare dadeb voor het overigê
grootften afkeer koesteren? Is bet onmogelijk , dac een meisje der kuischheid getrouw kan gebleven zijn, terwijl zij
zich Diet °wag, haren meester of meesteres bij herhaling
pntronw te Worden? Niemand zal dit beweren. Maar moet
men dan ook niet erkennen, dat, iti zulk een geval, hetgetie, nog goed en lofwaardig in zulk eene ongelukkige is, door
fie bedoelde ontkieeding en tencoonftelling, op de ruwfte
wijze wordt aangetast, tot fchande zeker der wet, die zulks
vooral Diet onderdrukken, maar veeleer aanwakkeren en verilerken moet? 'Men nieene cock niet, dat ik, om aan
hetgene ik betoogen wit te nieerder kiem te geven, de zaak
pverdrijve, aan de bedoelde zondaresfen eene mate van kieschheld toekennende , die zij nimmer bezaten. Het kan zijn,
dat de meeste barer, te midden der vernederendfle behandeling, eene onbefchaamdheid openbaren, weinig gefchikt, ont
ons grooten dunk van hare eerbaarheid te geven; dit was
evenwel het geval van de jeugdige tnisdadige niet, bij Wier
teregtfteliing een mijner geioofwaardige vrienden tegenwoordig was , en die zich aan de gevorderde ontkieeding eerst
door tranen , vervolgens door gebeden, en eindelijk door
geweld poogde te onctrekken, tot dat zij , alie tegenkanting
verijdeld ziende, in eene woede geraakte, die on waanzinnigheid grensde. „ Ach !" dacht hij , terwijI hij haar aldus
zag worftelen, waarom haar tot eene flraf gedoemd , waarbij
hare fchaamte zoo diep gekrenkt wordt?" En, voegen ivij er
bij , waarom aan zulk cane fire, als icts onmisbaars , jaar iii
jaa:
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jarlk de baud gehouden ; waarom haar op IliCITW ingeyoerd , toen zij reeds in onbruik gekomen was? Waarlijk,
de wetgever is gehouden, het eergevoel ook des erggen
misdadigers , zoo veel zulks immer kan , te fparen; en wee
hem, zoo hij onbezonnen en min dit de kortfie weg is ,
zijne gem geeft tot eene tuchtiging, waardoor de verbete.
ring des zondaars eer beleminerci dan bevorderd worth,
Maar behoordek men bovendien niet het publiek vercoonin.
gen te onthouden, die tot kwetfing der welvoegelijkheid ligc
aanleiding geven? Men behoeft zich flechcs onder de menigte, die ze doorgaans bijwoont, te mengen, om deze mijvraag te vergaan , en haar vervolgens te regtvaardigen.
Deze aanfchouwers zijn zelden van de edelfte en gevoeligfte
foort, maar juisc hierdoor te eer gereed, om zich (Nat het
cum zeggen, zoo ' als het is !) aanmerkingen te laten ontglippen, waarover de eerbaarlieid blozen moet. Is het goed te
k euren, dat de ftraf zelve voedfel oplevert voor onzedelijk.
1eid, en dac de geftrafte, reeds diep genoeg vernederd, ook
nog tot middel meet dienen, om den grofften wellust gaande
te maken? Het is waar , het aantal , dat zoo laag zinkt, orn
het ongeluk niet te eerbiedigen, is klein, in vergelijking
met dat dergenen , die de regtsplegingen , zoo niet met dee'.
nerving, dan ten minfte met zuiverder gezindheden gadeflaan;
tnaar behoorde dan toch de wetgever niet te zorgen , dat de
natuurlijke fcbaamachtigheid van fommige der laatfien, voor.
van deze en die jongelingen onder hen, door de uitvoering der gegagene vonnisfen zelve, Beene fehade iced? Ik
zon zulks meenen, en, velen met mij , die door opmerking
weten , hoe zelfs treurtooneelen tot fchadelijke en misdadige
denkbeelden heenleiden kunnen.
Doch de geefelaraf is Met alleen onkiesch , zij is ook
tnenfckelijk. Waarneming en gefchiedenis bewezen meer dan
eens, dat, hoe wreeder de ftraffen bij een y olk zijn, het
veelal ook des te ongunfliger met zijne wezenlijke befchaving
gefleld is. yanhier, dat de eeuwen, die ons de verfehrikkelijkfle voorbeelden van gefolterde misdadigers opleveren, ons
ook de treurigfte tafereelen der menfchelijke verbastering aan.
bieden; vanbier,, Oat, nog heden ten dage, de fchending van
zekere maatfcliappelijke inrigtingen nergens feller en bloedi•
ger gewroken worth , dan onder de meest woeste nada.
Maar zouden wij nog woorden noodig hebben, om te
wijzen, dat de verftandsvcrlichting , vooral zoo als die door

het
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ti gt *are christendom geheiligti wordc, op de keuze .det'
MaiFon den fchoonften en weldadiglIen invlced heal uitge..
befend , en dat hare wreedheid in eveniedigheid verdwenen
is, als de geest der -volltdn meer verhelderd werd? Ziet-flechti
condom u, niet alleen op hetgene nw eigen vaderland, maat
%vat Europa's overige berchaafd-e landen u te befclionweri
geven; en bevindt gij niet, dat vele foltertuigen , weed
niet door welke onmenfchen intgedacht, om den misdadiger
bet leven te benemen, of hem te tuchtigen, verbitzeld
en dat , de grondregel: „ Straft , makr gematigd en zoo ali
bet menfcheti voegt !"' die van genoegzaam alien geworden
is. — Ach waarom moet ik er nog eenige bepaling bijVoei.
gen; waarom kan ik niet gaaf weg verzekeren, dat deze fief.
ling door alien gebillijkt worth Dan, vermag ik Zulks, zoo
lang er nog zoo velen gevonden worden, die, alsof zij kelye geene voor fmart gevoelige Iigchamen omdr ggen, of himmet tot eenig 'kwaad zouden kunnen verVallen, itijr en fterk
beweren, dat bet misdrijf, In gg zulks tlechts'tot affchrik van
anderen dienen,_ ijsfelijk kan geftraft worden? Deze
lieden zijn dezelfde , die y in hunnett, zoo niet ontileedoogerri:
den, dan toch redeloozen ijiter,en in fpijt van menfdbelijkheld' en christendom to lang de hand hielden adn de affchuii
welijke pijnbank , .hare herilelling zoo gaarne tien ionden4
en, in gen woord, elke verzachting van ftraf ainftierken aft
eene ondermijning van zedelijkheid en goede orde. Waar of
gij het toch .gezien hebben, deze onmenfchen, dat, niar
lenge de wrack der wet ontzettender is, bare overtreding minder wordt? to Engeland zeker niet, weary niettegentlaand'e
de lijfftraffelijke wetten grobtere ruwheid en wreedheid
taden dan bij de meeste Europefehe vOlken, bet tniidrijf
thans niet zeldzamer is. Doch dit .daargel g ten, téker is het,
dat ook in ons vaderland, Waar *enders menfchelijkheid Karen
hoofdzetel gevestigd beeft, nog velen gevonden worden,
die in denzelfden geest denken, en hunne.goedkeuring hoogelijk re kennen geven, toen de geefeling, door de Franfche
wet niet geduld' i weder onder onze ftreffen , kOn geteid wOrden. Hoe grpOte vermindering van inisdaden beloofden tij
zich mogelijk *el! en wat leerde de ultkomst ?: .... Mair
laat het ons, tot roem onzes Vaderlands, zeggen: de Meese
doordenkenden en m'enschlievenden, zoo onder den regter10ken , als andere flanden, zagen met leede oogen `eene that
lerftetd, die zil als. te *reed befellothirden, Efi vie ook,
die
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cite hare uiroefen1ng immer bijwoonde, noemt h: it Met :J.
*zoo, wanneer hij voor zijuen geest herroept de pijnlijke uii.
rekking der ongelukkigen, de ftriemen en builen , bun door
de kaellende roede toegebragt ; wanneer hij zich vertegenwoordigt het akelig, maar vrUchteloos gekerm en gegil van
~Jerre de ineesten, en b .edenkt , hoe moeijelijk dikwijls (16
genezing der geflagene wonden is , die, bij 6mmige perfoneu
althans,bederf veroorzaakt , en daardoor de fmartelijkfte heel=
kundige bewerkingen noodzakelijk maakt? \Vie, wie doemt
Viet eene firaf, die voorbeelden oplevert van de ergite verminkingen; voorbeelden, dat de gezondheid Her arme lij;
tiers, , en bij gevolg hunne gefchiktheid tot den arbeid on;
herftelbaar gekrenkt werden , — wet zeg ik! dat hun le•
yen in het oogenblikkelijkst gevaar kwam Weg, weg
met haar! " roept de item der nienfchelijkheid; . , zij mo.
ge dezen en genen wreedaard een aangenaam fchouwfpel ;
Of het ruwfte gemeen een feest opleveren; verbannen, your'
altijd verbannen moet zij uit eene maatfchappij, die der on.
gevoeligheid geen voedfel wil geven, en het menfchelijk6
ligchaam des boosdoeners hooger fchat , dan het gourd en
ver, waarnaar hij zijne hand te onbedachtzaam uitftrekte.
Straf het kwade," voegt deze item hiertoe, „ftraf her voor.;
beeldig; inaar fthend het heerlijkSt pronkfluk• der fehepping
Met, dat ter woonplaats van een' onfterfelijken geest gefteld
is!" Te vergeefs tracht gij haar tot twijgen tebrengen, door
aan te merken, dat de Godheid , ter behoudenis der ziel ,
aan bet fchenden barer wetten, in vele gevallen, grievende
tigebiamsfmarten verbbintlen heeft. Zij , zulks erkennende „
laat bet aan uwe eigene beflisfing over, of de befttedene
lige ftraf met deze natuurlijke gevolgen der daden wel in Allen deele te vergelijken is.
Wil men; ter beffrijding van het geffe1de , mij de vraag
VoOrhouden, of nief de dwangirbeid aan vestingen, havens,
wegen eni., dodrgains met den naam Van galeifiraf benoemd
en waarvoor de geefeling is in de plans gekomen, deze niet
in onmenfchelijkheid te boven gaet? dan zal ik haar alleen in
zoo verre toeftemmend beantwoorden , Ms faatstgenoemde.
ftraf met eene zachtere hand gefchiedt; of de eerfte,,dOoi
toevoeging van noodelooze wreedheden, frnartelijker gemaakt
Wordt. Maar nu vrang ik dan ook op mijne benrt zou deze
door de menfchelijitheid niet zoo bepaald en gewijzigd kunnen worden , dac de misdadiger zich over Beene te harde be-
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hndeihig kon te beklagen hebben ; is zij zelfs voor zulk
eene matiging niet vatbaarder dan die, welke haar thans vervangt ? De zware arbeid, dien zij oplegt, mits de .krachteri
des veroordeelden niet te boven' gaande', zal, in ftede van
fchadelijk te zijn, nuttig voor hem wezen ; en, under het
torfchen zijner fasten, zal hij beg altijd bemerken, dat zij
hem door menfchelijkheid werden opgelegd. — Om kort td
gaan , hij , die immer in de gelegenheid was, om, in of buiten ons vaderland, de plaatfen te bezoeken i. waar een welingerigte dWangarbeid wordt uitgeoefend, zal daarbij zeker
zijne menfchelijke aandoeningen niec zoo onaangenaam opge.
wekt gevoeld hebben , als toen hij den misdadiger op een
fchavot met roeden geteisterd zag.
Maar, behalve dat deze flraf onkiesch en *reed is, 211 is
ook ondoelmatig, als in hare toepasfing te zeer van toevallige
onshandigheden nfhangende , en niet uitwerkende hetgene men
beoogt.
De draffen, ter handhaving der maatfchappelijke orde vast..
gefteld , zijn willekeurig , en juist hierom , hoe zeer de wetgever dit ook poge, zoo , moeijelijk aan den invloed van tea
kete toevallige omftandigheden geheel te onttrekken. Hoe
minder zij evenwel hiervan afhangen, des te weer -naderert
zij der . volmaaktheid , en des te gelukkiger bereiken zij het
doel, dat men zich heeft voorgefteld.' Wat nu moet men
over eene draf oordeelen, Welker zwaarte en door de wille-

keur des fcherpregters, en door de ligchamelijke gefieldheid
des veroordeelden inderendeels bepaald wordt , en waarbij
dus omftandigheden in aanmerking komen, die den naam van
toevallig te regt verdienen? Zal men mij zijnen bij val
geren, wanneer ik haar volftrekt ondoelmatig nom?
De wet, eene ftraf bepalende, heeft zeker niet ten oogg
merk, haar van de luimen des uitvoerders grootendeels afhankelijk te maken; en wat evenwel doet zij anders, wanneer
zij de tuchtroede den fcherpregter in handen geeft? Stelt zij
het alsdan niec in zijne magt, daarmede zwaarder of ligter te
treffen, naar gelange zijne ligchaamskracht meerder of minder, zijn gemoed harder of buigzamer,zUne ftemming zwaar-.
moediger of opgerulmder,de teug des dranks , die hij neemt,
ruimer of geringer is? Stelt zij"hern-niet in de gelegenheid;
cm, bij eene grootere hardvochtigheid des veroordeelden ,
zijn' wrevel , of, hoe zullen wij het !lumen? zijne zucht

om zijne bekwaamheden te toonen-, te zeer bot te vierenP
Wat
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Wat.zeg ik! brengt zij belt niet in verzoeking, om , outlet
fchijn van hare regten te handhaven , en alzoo onder hare
befcherming, aan een' perfoonlijken haat te.voldOen, died
hij tegen den misdadiger mag hebben opgevat ? En dat deze
laattle vraag niet overdreven is, zulks inoge , het volgende
voorbeeld bewijzen; mij medegedeeld door een' mijner
den, die voOr de eclitheid van hetgene hij verhaalde kon in..
ftaan. Zeker fcherpregter, zich met fbhaatfenrijden verma.;,
kende, had het Ongelnk , door iemand onandet en herkenti
te worden, die welear de kracht van zijnen arm ondervon.
den had. ,Deze, der ontvangene flagon indachtig; weec ge=
nen, gelijk men het nomnt 4 met zijne fchaats te haken,
zoo ter aarde te doen florten. Over deze wraakneming zat
Men iich zeker even weinig verwonderen; als over de be:dreiging des fcherpregtert ; die, bemerkende; wie zijn' vat
veroorzaakt; en , waarom hij dit gedaan had, hem eene inime
tergelding toezegt; Zoo eenige misdaatt hem weder in zijner
magi mogt flellen. Wat gebeurt? Maar al te fpoedig was
voor den beltedigde het bogenblik geboren; dat hij zijn
woord geftand kon doen, daar zijn beteediger, am herhalini
van diefftal ; tot eene ftrengere geefeling veroordeeld word:
Doze ; door de, hand der wraak moetende volvoerd worden,
was dan ook ; gelijk te denken is, atlervreesfelijkst, den
fchuldigen zoo ieer verwondende en teisterende, dat hij ,
Lang deerlijk geleden te hebben, eindelijk onder het gewigc
zijner fmarten bezweek!. :.. En wie, durf ik,nd dit een en
ender in overWeging gegeven te hebben; vrijmoedig Vragen;
wie zal mij nu nog willen tegenfpreken ; wanneer ik de geefelftraf waarbij aan de willekeur zoo veel wordt oVergeli.:
ten, niet den naam van ondoelmatig beftempel ? —
bruik , het is waar, is; in het ftuk der ftraffen; niec geheet
te weren; en men zou tegen mijn betoog kunnen inleggen;
dat, zoo deze in dwangirbeid beftaan, de wet Onmogelijk
kan voorkomen, dat deze, tegen haar oogmerk;te drukkende
gemaakt wordt: Evenwel men zal ; vertrouw ik, het mij
wel willen gewonnen geven dat de zoodanige de i4'oorkeur.
Verdienen; die boven de willekeur des uitvoerders her verse
verheven zijn; lets; dat Van haar; tegen welke wij ons kan,'
ten, wel niec gezegd kan warden.
Nog eens : de wet, eene araf vastftellende, bedoett evenMin , hare zwaarte voornamelijk van de ligchaamsfterkte des
,
filisdadigers afbaukelUk te :wheal en nogtans doer zij
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ranneer zij de geefeling daartoe verkiest. Bckend is het, dat
fommige boosdoeners voor de fnerpendfte geefelflagen genoeg.
Zaain ongevoelig zijn, en, terwijl zij hun worden toege.
brags , eene hardvochtigheid aan den dag leggen, waarover en
aanfchouwers en fcherpregcer zich even zeer verbazen. War
beteekent het voor d*zen, alzoo getuchtigd te worden; voot
hen, die; na geeindigde ftraf, nog dartelen en lagchen, en
niet fchromen te verklaren, dat zij voor een' bitteren borrel
haar nogmaals zouden willen ondergaan? Hoe veel meer, integendeel , liJdt hij, die , min gefpierd en gehard , de kracht
der roede zdo veel to eer en te dieper gevoelt , en onder
wonden zucht, wanneer zijn, ruwere lotgenoot de geheele
regtspleging reeds lang y ergeten heeft! De geefelftraf dus
voor zoo verre zij finarten veroorzaken moet, mist bij den
eenen het oogmerk, dat zij bij den antieren foms maar te
zelter bereikt; en nogcans de wet wilde genen zod wel alt
dezen treffen ; zij is alzoo in dezen het doel niet genaderd ,
dat zij zich had voorgefteld, hierin door de ondoelmatigheict
der ftraf verhinderd. Het is waar, bij het ftraffen altijd
de naauwkeurigfte evenredigheid in het oog te bouden , zal
wel zoo lang ondoenlijk zijn, als de geftellen en ook het
eergevoel der fchuldigen zullen blijven yerfchillen: evenwel
men zal mij toeflaan, dat zij bij den dwangarbeid , , als meer
gelegenheid opleverende, 014 de krachten des geftraften te
wept] , beter kan in bet oog gehouden worden dan bij de
geefeling, die in een kort tijdsbeftek afloopt, en te weiker
behoorlijke toepasfing de regter, in zijn oordeel over de on
clerfcheidene gefteldheid der misdadigers, nimmer behoorde te
kannen falen.
Ik erken het , al bet aangevoerde verliest veel van zijne
kracht, is het eenmaal gebleken, dat de meergenoemde ftraf
uitgewerkt heeft, was men daarmede beoogde. Dan, cot mij.
ne fpijt, moot ik juist het tegendeel ten bewijze barer ondoelmatigheid aanvoeren, daar het, mijns inziens, bij de nit.,
komst gebleken is, dat hare wederinvoering, tegen het oog.
merk aan, den loop des misdrijfs niet gefluit heeft. Wat zeg
tic! „ gefluit heeft ?" Schijnt het niet integendeel, dat zij
dien grootelijks heeft bevorderd? Tot zulk een befluit Loch
words men als van zelf geleid , wanneer men de lijsten der,
verooTdeelden , tijdens onze vereeniging met. bet Franfche
fijk , vergelijkt met die , we!ke na onze herftelling, en (Ins
nadat de geefeling weder in zwang geicomen is, zijn bekend
is1ENdELIV. 1823. NO. 8.
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&mgr. Wie weet Met, hoe veei breeder deze Laatfte geworden zijn; wie weet niet, dat zij , genoegzaam bij elke
regtspleging, aangroeijen, en gedurig vermelden, dat het
misbruik is herhaald geworden? Geen wonder voorzeker, dat
een burger van Parijs, bij het zien van derzelver uitgebreidheid, mij zijne verwondering te kennen gaf; er de verzekering bijvoegende, dat hij ze in evengenoemde zijne woonplaats, in evenredigheid, nimmer zoo groat bevonden had.
%Vat zou hij wel gezegd hebben, indien hij de jongfte regts.
pleging alhier hadde bijgewoonci , die, naar men mij berigt
heeft, een bewijs zoo fled( als imther opleverde, hoe weiMg de boosdoener voor de ftrengheid der roede vreest? Neen,
deze boezemt hem geen ontlag Naauwelijks van voor
den geefelpaal gekomen, naauwelijks . uit zijnen kerker geilaakt , of hij hetvat het noodiotcige handwerk, dat hem , na
korter of !anger, weder in de magi des feherpregters ftelt.
, Maar, moet dan het misdrijf niet beteugeld worden?"
Ongetwijfeid! doch dit gerchiedt niet door eene ftraf, wear.
van de nitwerking tot! heden toe zoo ongunflig geweest is.
Wat dan ?" Het antwoord 1igt voor de hand: Werp de
roede weg , waarmede niet g ,althans weinig,wordt uitgeregt;
en , erkennende, dat gij, met haar weder op te vatten, gedwaald hebt, keer tot eene ftraf terug, die gij te voorbarig
verworpen hebt, en waarvoor, gelijk u de ervaring leerde
de boosheid meet bevreesd is, dan voor alle flagen, ik
bedoel den dwang5rbeid aan vestingen, wegen enz., tot wetken de Franfehe wet hear verwees." Waarlijk, ik heb geene
reden hoegenaamd , om date wet in alien deele goed te kenren; mear dit belet mij niec, te zien en te erkennen, dat zij
veel doelmatiger te werk gaat , Wanneer zij den fchuldigen
tot openbare werken veroordeelt, dan wanneer zij hem, gelijk thans onder ons gebruikelijk is, tot geefeling en opfluiting in eenen engen kerker gedoemd had. Juist vrees voor
harden arbeid was het , die, tijdens haar onveranderd be..
ftaan, menig' boosdoener, door intheid rot diefftai geprikkeld, van de misdaad terughield; vrees voor den arbeid zal
ook nog hetzelfde uitregten; en, ken ook deze hem niet wederhouden, dan zal tech wel beftendige bezigheid een der
hoofdmiddelen zijn, om hem aan zichzelven, de zijnen en
de maatfchappij terug te geven. Kon men dus befluiten,
om het geefelen of te fchaffen, en daarvoor de zoogenaamde
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iraleiftraf weder in te voeren„ ik geloof, men zou- tegen het
misdrijf een' Aterkeren dam gelegd hebben.
Herinnert men mij, dat er , naar veler oordeel, openbare
ftrafoefeningen dienen plaats te hebben, om alzoo anderen
Van het kwade af te fehrikken, zoo wil ik deze meening niec
betwisten. Evenwel , wanneer men mij tracht op te
gen, dat de geefeling ter bereiking van bet genoemde eincia
grootelijks dienftig is , dan acht ik mij geregigd, mij , ten
bewtjze van bet tegendeel, op de ervaring te beroepen, die
reeds zoo dikwerf deed zien en nog gedurig leert , .dat men,
zich bevindende te midden van hen., die hare uitvoering bijwonen, zich niet minder voor fchade moet wachten, dan
wanneer de ftraffen min bloedig zijn. Ik geef toe., dat vet-reweg de.meeste aanfchouwers met andere en betere oogen
zien; maar meen nogtans in ernftige ,overweging te mogen
geven, of Wet de geefelftraf van dien, card is, dat zij. bun
medelijden wat al te zeer:ppwekt, alzoo ielve aanleiding ge.
vende, dat aan het leelijke en ftrafbare der misdaad minder
gedacht wordt. %Vie zich van het gewigt dezer bedenking•
wenseht te overtuigen, begeve zich flechts , gedurende of
na hare uitoefening, onder de menigte. War Zal bij bij de
minst ruwen vernemeni :Hetzelfde, vertrouw. ik, als ik: gaffmerkingen, min over het verlagende, dan over her pijnlij'ke
der toegebragte flagen; Over de jongheid des eenen , bet
zwakkere voorkomen des anderen, bet gekerm der meesten;
geen woqrd genoegzaaur over de oorzaken , die zoo veel ellende flichtten. pit gevoel en bctoon des ruedelijdens, nu,
flrekke al der menschheid tot eer, en het zij al fchadelijk ,
na het eenmaal in beweging gebragt te hebben , iijne werking
plotfelijk te willen ftremmen ; ik voor mij zal het altijd blijyen afkeuren,wanneer men aan deze gewaarwOrding het doel.
,der ftraf, affchuw van het kwade, meerendeels opoffert; met
andere woorden, ik zal de geefeling ondoelmatig blijven noe,
men , zoo fang bij hare b,efchonwing het denkbeeld van pligt.
door dat van fmart , indien niet geheel, dan toch grootendeels , verdrongen words.
Na de onkieichheid , onmenfebelijkheid en ondoelmatighei4
dezer ftraf, mijns inziens , in het licht getleld te hebben,
blijft mij, ten flotte, nog over,haar van hard onteerende
de te befchouwen. Naar mijn oordeel Loch drukt zij niet
alleen den misdadiger, dieper dan noodig is , ter neer, maar
C c 2
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is zij ook honend voor hen, die ze bijwOnen, gelijk voor
her land , wanr zij gefchiedc.
De geefelfiraf, vooreerst , vernedert den fchuldigen al te
zeer. Bekend is het, dat, zij bij de Romeinen alleen den
flaven werd aangedaan, en dat het, naar de Porcifche en
Sempronifche wetten verboden was, een Romeinsch burger
te geefelen. CICERo noemt zulks ergens een fehelrnffuk
est, vinciri civem Romanutn, sce/MS
BERARI) , en brengt het als eene befchuldiging tegen v E E.
RE s is , dat hij dit te Mesfina in het openbaar had laten
doen. (In vErritEM, I. V. c. 62 fq.) Geen wonder! Wat
Loch is verachtelijker, dan zich, in het aanzien zijner medemenfchen, half naakt wan een' paal te laten binden, en door
een' man , in, de openlijke meening algemeen veracht, met
roeden te laten teisteren ? Eens anders gevoel kan ik niet beoordeelen ; maar mij dunks, ik koos den finartelijkflen dood
vet boven zulk eene fchandelijke ftraf; ten 'Millie hadde ik
.haar eenmaal moeten verduren, ik zou voor ellten anderen
fmaad geheel ongevoelig, en voor ieder eerbewijs, dat men
rnij vervolgens mogt willen aandoen , geheel verloren zijn.
Meant men at op goede gronden te kunnen verzekeren , dat
veroordeelden zulk een kiesch gevoel van eer niet bezitten ; wat bewijst zulks meer , dan dat de toegebragce flagen
eensdeels, als hen niet verlagendc, nutteloos voor hen zijn,
anderdeels een al te groot en niet beoogd kwaad veroorzaken, door hen voor bet deukbeeld van menfchelijke voortreffelijkheid nog onvatbaarder te maken? Dan, dit daargelaten, ik mean gelukkig op betere gronden te mogen verzekeren , dat niet alle fchuldigen het befef van eigene waarde derven; integendeel onder hen bevinden zich, naar de verzekering van vele regrets zelve, de zoodanige , vau Wier eergeAwe!, door gcbrek aan behoorlijke leiding Diet ontwikkeld,
op den duur de baste partij te trekken is. Dat zulks niet
kan gefchieden, wanneer men het door de kracht der roede
geheel vernietigt, fpreekt zoo luide, dat alle verdere aanwijzing overbodig is. Waarom dan zulks gedaan? waarom het
nog glimmende vonkje van eer uitgedoofd, en het Met vealee voorzigtig aangeblazen? waarom den nog gevoeligen miss
dadiger door zulke fprekende d gden bewezen, dat hij geene
achting meer voor zichzelven kan hebben? waarom hem naar
eeit' paai gefleept, welken hij niet verlaten zal, dan beroold
van moed en kracht , mu immer naar de achting zijner mede-
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demenfchen te than, welke hij weer, door de foort zijner
flraf, voor altijd verloren to hebben? floe! heeft dan ook niet
de boosdoener zijne regten ? mag, bovendien , eene wet hem
tot iets vemijzen , 'gefchikt om den prikkel der eerzucht,
door God den mensch gegeven , te veraompen en te vernietigen ? moet zij t let incegendeel het bruikbare nog bruikbaarder trachten te maken ? rnoet zij zich niet vooral zorgvuidig
wachten, den redelijken , den voor alle verhetering niet geheel verloren mensch toe te roe.pen: „ gij zijt een redeloos
dier; wordt geflagen; weg met u ; gij deugt tot niets meer!"—
Regters, edele regters, die door wijsgeerte en godsdienst geleid wordt, ontfermt u over zoo menigen fchuldigen, die,
voor uwen regterfloel verfchenen , meerder of minder duide.
lijke bewijzen geeft, dat hij voor zichzelven en de menschheid kan behouden worden! bepaalt zijn vonnis Met dan met
angffigen fchroom , en tracht hem zoo lang mogelijk, aan
de allervernederendfle, ftraf te onttrekken !
Doch niet alleen is de beftredene ftraf hoogst vernederend
voor den fchuldigen; zij is dit mede, ik zeg niet voor hem,
die ze uitvoert (hieromtrent is flechts erne item), maar ook
voor hen, die hare tlitoefening bijwonen. Dat zich onder
dezen zeldzaam .menfchen van ware berchaafdbeid en kiesch
gevoel bevinden, maar dat zij doorgaans uit de heffe des
yolks en het onedelfle der hoogere en lagere burgerklasfe
zijn zamengefteld, mag ten bewijze dienen voor de waarheid
mijner verzekering. Deze, deze alleen, en geene anderen,
zijn berekend voor den aanblik van een fchouwfpel , waarbij
de regten der menschheid met .de ruwfte vingeren worden
aangegrepen en gefchonden. Onmogelijk, ja , onmogelijk is
het voor den man van eer, zulks koelbloedig te befchouwen,
en niet te fidderen; niet te ftdderen, wanneer een zijner me.
demenfchen, een ligchaam omdragende van gelijke beweging
als het zijne , een ligchaam , door aanleg altijd voortreffelijk,
naar een' paal gefleurd , daaraan gebonden, en , als ware hij
een hood, met roeden gezweept en geteisterd wordt! Onmogelijk ook moet het onzen waardigen regteren wezen, iemand
hiertoe te verwijzen, zonder te gevoelen, dat zij door dit
vonnis bonne menfchelijke waarde fchenden, en door de eigene wet, die zij moeten handhaven, zelve beleedigd worden ! Mij aangaande, de enkele maal, dat ik de geefeling aan
een' misdadiger van de ergle foort zag voltrekken, rigtte ik
3'411 ()Og al fpoodig t er aarde, niet zoo zcer om zijne misbanCc3
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niet te aanfchouwen (want door zijne onbefchaamdheici en hardvochtigheid wekte hij naauwelijks medelijden),
als wel omdat elke flag mij-; als mensch, meer dan hem
tioorwondde, en het denkbeelcl , van in hem al de aanwezigen, en zelfs de geheele 'menschheid, gehoond te zien, mij
zoo ondragelijk was. ja , nog herinner ik inij , en needs zal
ik mij blijven berinneren, hoe befchaamd , verlegen, diep
neérgebogen ik de geregtsplaats verliet, onder de gedachten:
„ Wanneer zal de menfchelijke woestheid eens geheel wijken; wanneer zal men eens befeffen dat elke wreedheid, regen het- menfchelijke ligchaam gepleegd, eene fcheuding is
van den menfchelijken adel; wanneer zal eens de wet ophouden met het laagfte gemeen tooneelen te leveren, waarin bet ,
helaas mar al te zeer vermaak vindt , en waardoor het voor
Zijnen wreederi acrd een miar al te verfterkend voedfel bekomt; Wanneer zal men, als bij de ultvoering der doodvon=
nisfen, begrijpen en erkennen, dat onmenfchelijkheid de heil;
game uitwerking der ftraffen geenszins bevordert?" Deze ontboezeming mijner gewaarwordingen moge chaos de plaats van
een koel betOög verVangen, zoo moeije/ijk te voeren in een
fink , waarbij het gevoel voornamelijk werken moet , en de
gevoelige aneen den gevoeligen verftaan en volgen kan!
Eindelijk , (want bet worth tijd , dat ik ten einde fpoede)
zoo de • herflelde ftraf onze noordelijke gewesten al niet onteert, zij worden voor het minst 'daardoOr in een onaangenaatn
Licht gefteld. 1k verberg bet niet, de zorg bekruipt mij ,
dat 'de vreemdeling in bare wederinvoering aanleiding zal vinden, oat de Hollanders van ongefchiktheid tot het opvangen en 'Vetd:agen der vermeerderde lichtftralen onzer tijden ,
en van rugwaartfchea gang in wetgeveede befchaving, te befchuldigen ; terwiji zij eVenwel zoo , en , nit hoofde
Van langduriger genot van vrijheid, beter ' dan eenig yolk 'op
garde, berekend zijn, orn zich in bet toenemende licht te verhengen en daarin teWandelen : de zorg bekruipt mij , dat hij zich
almede zal vermeten , orn ooze geringere volksklasfe, als ik
ivcei niet ' door welken vuigen en flaaffchen geest bezield,
voor te ftellen en al 's alleen door kOorcl en paal en roede
re bcdwingen ; terwiji zij inderdaad, blijkens de ervaring en
gerchiedenis, althans tiler dieper gezonken is dan die van
dndere nation , en even zoo min dusdanige onmenfchelijke
fTrar te barer beteugeling behoeft: de zorg , eindelijk, bekruipt mij , dat hij onze Noordnederiandfche wetgevers als
onhandeling
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pnwijsgeerige, bekrompenes-zielen zal afmalen , die, bet goe.
de in de Franfche wetgeving verfmaciende, naar het verwer.
pelijke -gehunkerd hebben, alleen omclat het van den ouden
fmaak was; terwijl de waarheid is , dat eenigen, de hemel
weet hoe weinigen ten fpijt van alle wettelijke verbeteringen , de oogenblikken van vrijheid , onze vereeniging met de.
zuidelijke provinciEn voorafgaande, zorgvuldig hebben te
baat genomen, om eene ftraf aan te prijzen, die, naar hunne ons weinig vereerende verzekering, beter voor onzen
ländaard voegde. Dezen fmaad evenwel des buitenlanders
zou ik nog kunnen verduren , dien als het uitvloeifel zijner
onkunde van onze ware gefteldheid befchouwende ; maar (Widen kan ik het bezwaarlijk , dat mogelijk vele onzer zuidelijke landgenooten, door de bedoelde invoering, tot een geIijk oordeel geleid worden, en tot eene zegevierende vergelijking tusfcheri hunne en onze verlichting, hunne en ooze
volkszeden. En hebben zij tot (lit laatfle , men, zegge wat
men wif, geene zeer fchijnbare redenen? Want, terwill,
in onze ftreken , de ftraf der flaven weder werd in trein gebragt, zien zij die, welke de Franfche wet bedreigt, in de
hunne beftendig voortduren;, terwijl, bij onze vereeniging
met hen, gelijkheid van wetten en regten ten grondflag ge.
legd werd, zagen zij evenwel daarom de fchandftraf voor
ons niet ingetrokken , noch ook over hunne oorden gebragt;
terwijl zij zich hierdoor mogelijk geregtigd achten, om hunne mindere volksklasse in een gunftiger licht te befchouwen,
laten zij welligt er zich veel op voorftaan, dat de onze daar.
bij zoo ver ten achteren flaat. Het zij al zoo, dat deze
wijze van waarnemen en gevolgtrekken onredelijk, en die van
bet kleinfle deel onzer broederen is; valt bet Loch niet eenigermate te onzen nadeele in het oog, dat leden van een en
hetzelfde huisgezin, burgers van een en hetzelfde land, onderfcheidene ftraffen hebben , en dat Noordnederlanders,
juist die te beurt valt, welke zich, door onwelvoegelijkheid,
onmenfchelijkheid , ondoelmatigheid en onteering, zoo on.
gunflig onderfcheidt?
Ziet daar mijne bedenkingen, gevloeid uit eenen gem,
die verlichting, menfchelijkheid, , in Un woord,
al wat redelijk en goed is, vereert en bemint.. Waarom ik
dezelve ter neder fchreef, heb ik reeds vroeger gezegd : wij
zien een nieuw lijlftraffelijk wetback te gemoer, dat, naar
Cc4
mij-
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mijnen vurigen wensch, door alle deugden, bij name door
kieschheid van firaffen , voordeelig zal uitko inen, en waarin
ik zoo ongaarne die weder zag optreden, welke ik thans beftreden heb.
Heb hiervoor geene gorg," denkt rnogelijk
deze en die; zij zou voor onze zuidelijke gewescen niet
isoegen , en aldaar kwalijk kunnen warden ingevoerd." Dit
laarfte gevoelde ik zelf; en echter kon ik niet nalaten, mijne
aamnerkingen mUnen noordelijken broederen mede te deelen,
gedrougen door : .... dat ik mij rondborftig verklare I door.
de vrees, die bij mij ontftond , men mogt, alweder onder den
fehijn , dat de geefelftraf voor, ons voiksgedeeite becer voegde , in dit te verwachcen wetboek bepalen , dat zij voor onze,
gewesten zou blijven beftaan, terwiji in de zuidelijkedethans
plaats liebbende aan de hand zou gehouden worden. „
vrees !" boor ik mij van vele kanten toeroepen; voor ietS
anders en beters waarborgen u uwe noordelijke vertegenwoordigers , die uwe volksvernedering niet zullen gehengen, en
.ftaan u zelfs , des noods, de zuidelijke in, wier bedoeling
en wensch het onmogelijk zijn kan, uwe provincien beneden
de hunne verlaagd te zien." Deze verzekering worde in alien
deele waar bevonden! 1k ben geneigd haar te gelooven; en
Inogelijk heb ik dus verfcbooning noodig , wegens te groote
voorbarigheid en te angftige bezorgdheid voor de eer mijns,
lands. In alien geval , ik leg de pen neder, in de overtuiging , dac het gefchrevene niet geheel verwerpelijk zal bevonden worden; in de hoop althans, dat bet, door tegen een
poodeloos drnkken van het eergevoel des misdadigers te waarfchuwen, bij vervolg mede zal bijdragen ter bereiking van
bet, dezer dagen bekend gemaakte, edele voornemen, orn
den flaat der gevangenen te verbeteren, waarin men zeker te
corder en becer flagen zal, hoe minder de aangedane openbare hunne vatbaarheid voor wezenlijke veredeling zal gekrenkt hebbeu.
B.
1VIaart , 1823.
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()Hine Milt punctutn, qui miscuit utile child.
iJet is maar waar , en ik erken het gereedelijk , dat ooze lieve
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meisjes zich gaarne en op a/lerlei wijze vermaken , en dat
men hoe /anger hoe meer op hare vermaken bedacht is. Daar
is nu mijn naaste buurmeisje: gisteravoncl zag ik haar in den,
fchouwburg, heden morgen op de wandeling, voorts in den,
modewinkel; firaks zal mijn zoon haar near het Concert geleiden , morgen near het Bal , overmorgen geven hare oudera
eene fpeelpartij , enz. en zoo gaat het week aan week, dag
aan dag. Dat hindert mijnen overbuurman, die ik geloof,
dat in zijn hart een ridder van den domper is ; hij ergert zieb
vreesfelijk , en houdt, meen 1k, zoo wat boek van de ver:
maken van het meisje. Mij hindert dat vier; en, offchoon
ik, zoo als men zegt , aan den ernifigen kant, en al vrij wac
op mijne jaren ben, geeft het mij een wezenlijk genoegen ,
als ik zie , dat onze lieve meisjes zich zoo aanhoudend en
onfchuldig vermaken. Het gaat mij als den ouden Profesfor
WASSENBERGis als ik de meisjes zoo vrolijk zie; maar

als ik dan , met hem ., zeg:
, Was ik zoo als voor jaar en dag,
1k bood aan elk een zoen!
Dat mag ik nu Met doen."

voeg ik er altijd een welgemeend helaas! bij. Ilk is maar
waar, de meisjes — die lieve levende poppetjes voor de man
ran , zoo als de hupfche , GLEIM haar noemt — zijn geboren
voor het vermaak , en zij geven vermaak; en daarom verzet
ik mij gaarne tegen iederen ouden of jongen knorrepot, wien
bet hindert, dat het meisje zich van dag tot dag en van nut
tot uur al meer vermaken wit.
Dat de lieve meisjes vrolijk.dartelen van bloem tot bloem,
van vermaak tot vermaak , tot dat het groote vermaak voor
haar aankomt , het van alle gewenschte gelukkige huwelijk !
Lieve vrolijke Maagd! ga vrolijk dat vermakelijk
tje to -gemoet , hetwelk ook voor u weldra komen zal , en
waar men u het oude vaderlandfche deuntje mag toezingen:
, Braid! Braid! awe vrolijke dagen hebbenVit!" — Dat
uurtje komt gewis , ten zij men u onverhoopt zitten
liet , dat toch ook voor u niet zeer vermakelijk zou zijn.
Neem uwen tijd nu nog wear, lief Meisje! want, ik wit
het u in het oor luisteren, in vroegere dagen zat de fpeelman een week of zes op het dak bij de pas gehuwden;
trekt hij dikwijls fpoediger op met pak en zak ; — manlier
Cc5
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beefc ai fpoedig zijne zaken, zijne Sociereit , of Colkgie; en,
als gij, na ettelijke maanden , bij geval eens kiespijn krijgt , en nu
of dan wac ferieus wordt, vermeerderen zijne nitgangen en
drukten; en 1ton:ten er kleine fpringers en fchreeuwers, dan is
bet al vroeg, en na de fOkandere opmerkintg., zoo het niet etger loops , dat bet huishouden fchrikkclijk veel kost en uw geld
zoo fpoedig op is : Nu, tot wedrziens, kindlief 1" — 3a ,
lieve Meisjes! dic is nu eenmaal uw deel ; gij beleeft at
fpoedig den dag, dat het: ,, Zuja, arija , kindje!" uw eenig
liedje en uw grootst vermaak is.
Zoodat ik maar zeggen wil, Vriend dat bet ongehuwde
aneisje zich regt goed, en zoo veel zij kan, vermaken moet.
Want het vermaak is voor haar uit, als zij huwt. Ik fpreek
van meisjes naar uwe keuze, jonge Heerl en meisjes uit den
deftigen, maar niet zeer bemiddelden middelftand, welker ou.
den weer met kinderen dan juist met- geld,beladen zijn, en
die dan zulke Heertjes als gij , jonge Heer ! ten deel vallen,
die oak juist geene tonnen fchats medebrengen ten huwelijk.
Maar,, dwaas is web het meisje, hetwelk in het deftig
kuwelijk voor hare vroegere vermaken !even wil; zij heeft
dan zekere pligten, en die moeten dan haar vermaak zijn." —
Dat is goed gezegd , waarde Heer! Gij wilt, dat het lieve
-fchepfeltje jets degelijks , al is 't dan ook op de meest vetmakelijke wijze, leers. Daarom gaan .uwe dochters zoo ijve..
fig en gaarne bij Madame D.; daar leeren zij handwerkjes,
CM& doch dit is het minst, maar Fransch, Hoogduitsch , Engelsch, Italiaansch, en vooral zuiver Hollandsch, fpreken en
fchrijven; voorts Romeinfche, Griekfche, Turkfche, en ik
weet niet welke, behalve evenwel Vaderlandfche Gefehle&ids ; Mathematica, Phyfica, wat niet at Geometrie ,
Anatomic, Astronomic, Chemie, Vilipendie , en alle mogelijke ...le; Mythologie vooral niet te vergeten, waarbij men
echter den armen PRIAPUS tot nag toe met fli:zwijgen
voorbijgaat. (Het is de Tuingod , Mejufvrouw 0 Men heeft
zoo vele voortreffelijke Inflituten, waar men dat ailes, in
een' korten tijd , en tot groote volkomenheid , leeren kan.
„Arme fchepfeltjes! hoe moet u het sieve boofdje niet draaijen !" dachten wij weleer; maar wij bedrogen ons , daar men
dit ap es op de vermake1ijkfle wijze leert, en er niets vermakelijker wezen kan, dan de lieve huwbare meisjes over dit
affes te hooren fnappen inharen gezelligen kring, of bij een
gemengd verkeer. Inderdaad , ook op et eze wijze geldt het : het
antis-
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meisje heeft en geefc vermaak. En waarlijk , ik had oulangs een
zeldzaam, maar zeer groot vermaak, toen ik een goed gebonden en druk gebruilit exemplaar van de Zedekundige Schoonheden van - i. A c a, in zelter burgerhuis , op zekere plaats
vond ; opdat de jonge Jufvrouw van den huize werwaarts
zij zich ook begaf, geen enkel oogenblik zonder onderrigt,
en opleiding tot het wezenlijk fchoone en goede, wczen
mogt. Nu , mij is 't hetzelfde, wat de jonge meisjes doer ,
als zij maar vergeuoegd en vrolijk zijn. Vermaak is vermaak ; het ineisje moge zich naar baren zin , wat mij betreft,
vrijelijk vermaken, en sevens zich, op deze of op gene wijze, tot eene goede echtgenoote en moeder volmaken. Maar
ook ten dezen zal het oude deuntje, des. twijfel ik niet, als
het tijd is, wel gelden : „ Braid! Braid ! uwe vrolijke dagen
kebben uit !" Ik beklaag inderdaad het vrouwtje, hetwelk zoo
alles, waarin zij vroeger vermaak vond, bij het huwelijk op.
offeren moet ; en rade ieder meisie aan haren tijd toch waar
te nemen, en nu nog, v66r hoar uurtje komt , op eene ge.
leerde of ongeleerde wijze zich te vermaken, en te genieten zoo veel zij maar kan.
Deze raad wend mij onlangs zeer kwalijk genomen door
een gehuwd kleer, wiens vrouwtje zich juist niet beroemen
kan , dat zij bij Ifem veel vermaak heeft. 1k gaf dien aan
eene jonge lufvrouw , its hare tegenwoordigheid. „ /k wenschte wel," zeide hij, dat men de meisjes, die toch vrouwen en moeders worden moeten , niet zoo zeer tot vermaak
opwekce, en zoo geheelenal voor het vermaak opvoedde." —
„ Maar, hoe dan?" was mijne vraag. En nu had. hij dam
een heel kostelijk plan van vrouwelijke opvoeding, waarop
hij echter, naar het mij voorkwam , flier zeer diep had nagedachc, maar dat hij daar nu misfchien zoo maar nit de
lucht greep ; en, ten flotce van zijne lange redenering, zeide
hij: men rnoest de meisjes geene andese vermaken leeren
kennen, dan die even nuttig als vermakelijk waren ; dan zou
het gelukkiger gaan met de huwelijken. Eindelijk trok hij
dan magtig tegen de ouder- en vooral nieuwerwetfche vermaken van onze jonge meisjes los. Geen ander dan nuttig vermaak? Zijt gij zoo opgevoed, Mijnheer! en waren de
zoodanige, en zijn die nog, uwe vermaken ? Eilieve ! geef
bier het voorbeeld aan uw vrouwtje , en ik wed (lac zij het
volgcn zal. F,u nicht gij zoodanig eene Jongensfchool , ik
wed een Dacuut voor joi:ge Dames zal fpoedig voor het
u we
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uwe niet onderdoen. Madame A , B of C zal fpoedig, at
was het alleen maar tot Naar vermaak, zoo iets oprigten."
Tot haar vermaak
ja , Mijnheer ! het zal regt ver.
makeiijk zijn, tot verwondering en verbaasdheid." — , Maar
dan zal het wederom toch niet zijn wat het wezen meet,
G rin het meisje regt goed te vormen, opdac zij eeniglijk
hare pligten als moeder en huisvrouw haar vermaak vinde."
Wat zegt dat, Mijnheer en wat zijn hare pligten? Haren
wettigen man Ilefhebben, eeren en vreezen , niet waar? Zoo.
zegt het oude huwelijksformulier. Het voegt er bij: Des

man gehoorzamen in alle dingen, die regt en billijk zijn.
Geene heerfchapptj . over hem- gebruiken , maar hem in alle
goede en opregte dingen behulpzaam zijil. Op hare huishouding goede acht hebben, en in alle tucht en eerbaarbeidleven.
Maar , ik bid u , waar is de fchool, daar deze dingen otiz
jonge meisjes geleerd worden? en waar is de jonge Heer,
die zich een meisje kiezen zou , dat eeniglijk opgeleid was,
cm deze dingen te kennen en te bevefenen? 1k wed , dat
menige jonge vrouw nook van. deze dingen gehoord of gele.
zen heeft , immers indien haar huwelijk dap ook niet kerkelijk en naar de oude vaderlandfche zeden is ingezegend, als
wanneer bet haar toch eenmaal voorgelezen werd; fchoon bet
waarlijk van de Bruid , die geheel andere dingen dan te be.
denken beeft, wel niet te vergen -is , dat zij er zeer ann.
clachtig naar luistere. Maar datlerkelijk inzegenen van bet
huwelijk is ook maar eene overtolligheid, die nit de mode
is, en waarvan althans de Bruidegom zijne geliefde gaarne
ontflaat. Waarlijk, de fchool, waar deze pligten als vermakelijk en nuttig geleerd worden , zal wel fpoedig behoefte
zijn: want bet nuttige moot vcrmakelijk zijn, of men leers
het niet; en ik wenschte, dat er onderwijzeresfen gevonden
werden, die-de beoefening deter pligten onze aanilaanciejonge vrouwtjes regt,prettig leerden vinden ; want anders meen
ik , en dat zou toch jammer zijn, dat vele opregt zullen moeten bekennen, dat zij van dezelve noch vhOr noch bij bet
huwelijk jets hebben .vernomen, en ook weinig fmaak vinden,
om, door het gegrom en geknor van den, gelultkig , doorgaans
uithuizigen echtgenoot , zich nu te linen opwekken,, mu
deze pligten to onderzoeken en te beoefenen. — Maar, fcherts
ter zijde : boor cons hier, Mijnheer ! de mensch is nu
ecinnaal zoo, man of vrouw , jong of oud , dat bij zich
vey maken wi!. Zoo was het van de fchepping der wereld
of
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n*" aan, en zoo zal het wel blijven ten elude toe; Het groos
te vraagfluk, hoe men op den duur en in ieder geval het
nuttige en vermakelijke vereenigen zal, is tot heden toe nog
Hier opgelost ; en tot zoo lang mag , dunkt mij , ook bij het
onderwijs en de verdere opvoeding, nut en vermaak zich
onderling afwisfelen. Wij behouden dan wel een raar wereld,je ; maar het zal er, zoo als tot dusverre , nog al te houden
zijn. Vermake zich jong en oud , jongeling en meisje! Zeffi
den ouden Hoer fmake nog een zoentje 1 Inmiddels fludere
men vlijtig op de eindelijke combinatie van vermaak en inn,
en nadere fteeds i ook ten dezen , in iedere opyoedingsfehodb,
de gewenschte volkomenheid. Maar, tot dat doze bereikt
en het genoemde moeijelijke vraagftuk opgelost is, zal ik
blijven beweren, dat nut geen vermaak en vermaak geen nut
is , mar dat het een het ander niet zelden dooden zal.
houd nog al van een grapje, maar niet van het Indere in r'e
feria, zoo als men thans in vele fchoten of •oeken over de
opvoeding doer , en ook al, gelijk ik verneem , op fornmige
plaatfen, bij het onderwijs in den Godsdienst; en ik blijf or
bij: variatio- delectat. (Dat is Latijn, Mevrouw! en het
Zegt, dat aides zijn' ttjd heeft.) Hansworsc en de Zedemees.
ter, chaqu'un Jon tour6"
Er is nog overig, dat ik mededeele, war mij aanleiding
gal tot dit mijn,., alhoevvel niet geheel doelloos , echter welz,
nigbeteekenend gefchrijf. Bij het flrenge winterweder werd
ik opgehouden, op eene reize , in eene van onze Zuidhol..;
landfche binnenfteden. Daar weinig bekend, flelde Hk mij een'
onaangenamen avond voor. De kastelein van het Logement,
daar ik mij ophield, zeide mij intusfchen , merkende dat ik
mij verveelde, dat men onlangs alclaar een Burgemeesterlijk
gebouw : Tot Nut en Verinaak, aangekocht en vertimmerd
had; men fpeelde er van tijd tot tijd Concert en Comedie
in; maar dozen avond zou het Departement der Maatfchap.
pij: Tot Nut van 't 41getneen, voor het eerst daarin, juist
geene Comedie- , maar, zoo als de man zich uitdrukte, kerk.
je fpelen. Waar zal ik dan al beter gaan , dacht ik; en van
die Maatfchappij ben ik ook nog lid. Ik geraakte nu wet
binnen , en ik zat er ruim genoeg ; maar ik kwam war last,
zoodat eene, 'mar ik merken kon, nog al ernftige Lezing nagenoeg reeds geeindigd was. Ik had daarvan groote fpijt;
maar ik zag, dat de Dames bleven zitten, en dat men den
Heeren een pijpje gaf. Die wel is, die we! bit:1ft, dacht ik;
en,
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en, zeide ik zoo bij mijzelven, misfchien komt er dan nog
Seat. Ik bedroog mij daarin ook vier; want, na verloop van
een half kwartier, fband een fchraal, al wat .oudachtig man.,
dat daar nu zoo war te
pet j e op , hetwelk men mij
zeggen of te prefideren had. IN floeg met een' hamer, dat
bet door de ruime zaal klonk , en vroeg met eene Uncle am;
o' f ook iemaud der Heeren eene Bijdrage had ? Niemand fprak.
Toen zeide het mannetje, dat ik zeker iroor eenen laudater
temporis acti en ridiier van den domper zou gehouden hebben, ware zijne pruik maar war meer in den fmaak geweest
Van de dagen van ouds : ,, Nu, dan heb ik wel wat:" En
heel permantig en deftig trad hij naar den fpreekileel; en ,
na de kaarfen gefnbten en een- en andermaal gehemd te heb-,
ben, fprak hij de volgende woorden, die mij nog al diep in
bet geheugen moeten zijn ingedrukt, Haar ik dezelVe in mijmen droom dien nacht herhaalde en herkaauwde , en nu nog,;
ZOO als ik vertrouw, genoegzaarn woordelijk kan mededeelen.
(Delve Bijdrage in het votgende

VOLKSOVERLEVERING WEGENS DE KAPEL MARIAHULP AAN
MET VIERWALDSTiTTER MEM.

Een fpeelman kwam eens met zijn zevenjarig dochtertje

eene'herberg, aan gene zijcie van het meer , gelegen,
waar
nog heden de fchippers, bij ongunfligen wind , gewoon zijn
te landen. Hij had den ganfchen nacht voor de danfers gefpeeld, en zijn kind laten hongeren, wt dat het van afmatting was ingefluimerd. Op den,weg, huiswaarts fmeekte het
hem om eene bete broods. ,, irilt het hebben," fprak
de befchonken vader , ,, zoo ge mij drie vragen beantwoordt.:
Vooreerst : wat is zachter dan dons ?" , Het kind antwoord-.
de: De moederfchoor." — ,Wat is zoeter dan honig?"—
, De moedermelk."
,Wat is harder dan fleen?".0—
vaderhart." Toen greep de vergramde lacier het dochtertje
bij de beenen, en flingerde het met het hoofd tegen de rot-.
fen. Hij huiverde na de volbragte gruweldaad, ging naar.
;Schwyz, ham dienst , en kwam met een Zwitfersch regement
in Spanje. Het bloedig: foldatenbedrijf verdoofde zijn geweten. verloop van eenige jaren zat hij eens, met
Ittstige kameraden, onder een glas wijn , en het gefprek
vie!
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Viet op rnoortlgefehiedenisfen. Fen zijner makkers beweerde, dat elke booze (laid vroeg of laac werd oncdekt en haar
verdiend loon ontving. Dat is niet waar!" riep de moordenaar, verhaalde , door den wijn verhit, tot bewijs, zijne
eigene gefchiedenis , en verried alzoo zichzelven. Men flung
hem in ketenen , en zond hem terug naar Schwyz, waar 141,
ten getuige der waarheid , dat de booswieht, reeds bier,
doorgaans loon naar werken ontvangt, zijne gruweldaad op
het fchak/Ot met zijn Leven boette.
VORSTENTROTS.

%Vanneer K A ttnr. DE GROOTE zijne bevelen onderteeken.
de, deed hij zulks met den knop van zijn zwaard, waaritt

zijne handteekening gegraveerd was, en zeide daarbij
, flier zijn mijne bet/e'en; en daar," op zijn zwaard
wijzende, „hetgeen ze doet eerbiedigen."—Beklagenswaardig
Vorst , die dus regeert; en nog beklagenswaardiger Volk, dat
dus geregeerd wordt!

HET CARROUSEL.

:la, Hamburg wij zwichten, en firijken de erlag,
En noemen uw' naam met eerbiedig ontzag:
Zeg vrij , Amfterdam , zeg uw glorie vaarwel I
Wat haalt er , o Hamburg! bij uw Carroufel.?
Wat haalt er in mister bij 't geen gij ons boodt?
Wij leggen de hatiden gedwee in den reboot:
Want Feces thampdtres bezaten wij wel,
En Bals en Concerten, maar geen Carroufel!
Wie fchirnpt er, wie fmaalt er op 't nabelst bedrijf?
Wie zijt gij, bediller ! zoo koud en zoo !UN?
Wat praat gij van kindren en kinderlijk fpel?
Denk Fransth, en — de Malmalen wordt Carroufel!
Dat draaijen en zwaaijen bij 't fchitterendst licht,
Al wordt het nu groen en dan geel voor 't gezigt;
Dat zwirlen en iwarlen, het doer ons zoo wdl:
Lang !eve dan, Hamburg, leve uw Carroufel !
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Wij rijden en flrijden.... Berchonw me dien held ;
Hoe vinnig houdt hij er zijn lansje geveld!
.Hoe !hart hij , hoe mikt hij , als gold het ziju vel !
Dear !teat hij , daar treft hij
lang leev' 't Carroufel
Ei zie eens dien tweeden, zoo dun en zoo lang;
Wat houdt er diens Don Quichot's moed in bedwang
Ook hem fchijnt de molen een rens , forsch eh fel ,
En tenten kasteelen
lang leev' 't Carroufel!
En achter hem , of-men Cervantes zelv' leest ,
Daar waggelt, zijn Senile, op dat grijsgraauwe beest
Ja, tot zijn Dulcinea (heb ik het wel)
Verzelt hem per Chalsje
lang leev' 't Carrenfel!
Ja waarlijk ; de Riddereeuw komt wedr in fleur ;
Eert kweekfchool van helden that ons voor de deur ;
En had men de Franschjes beftookt met dit fpel ,
Men had ze verdreven en plein Carroufel /
Men had ze verdreven ; en , 't mooist van de klueht,
Wij hadden zoo lang er niet onder gezucht;,
Geen bloed was geftort bij het ridderlijk fpel ;
aan 't Carroufel!
Wij dankten de vrijheid aan.
Ja, Dalitsch (*)! wij zwichten , en ftrijken de vlag;.
Geen fchooner fpectakel de wereld ooit zag ;
Gij oogsttet de vrucht van uw fchitterend fpel;
Geen paard Mond er ledig in . uw Carroufel:
Hoe draaide de goudflroom bij kleintjes u toe!
Gij werdt het ontvangen, wij 't geven niet mod.
Wie leegde ooit den buidel zoo prectig en fnel?
Wij zeiden met fmart u vaarwel , Carroufel
to kermis weer hier,
En komt gij — ligt eerder (j-)
Wij kroonen uw tent din met. klaatrend laurier,,
En hangen daartusfchen een rinklende bel,
En ijlen met drift naar
GEKROOND CARROUSEL!
J. W. 1JNTEMA.
Sept. 1822.
(0 De onfierfeliike naam des vertooners op cie jongfle kermis.
(t) Een profetifche geest (den Dichteren zoo eigen !) fchijnt bier den ver.
iaardiger bezield to hebben; daar de liefhebbesr,, reeds dic voorjaar, in
Land- en ljzigt , zijnen lust mag boeten.
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No. VII. Meng. bl. 32e. reg.

20.

flaat hater, lees beeten.

MENGELWERK.
BESCHOUwING DER VOORTREFFELIJKHEM VAN HET MENSCHELIJK GEHOOR BOVEN
OVERIGE Z1NTUIG EN.

WROEVE EBNER

Door
y. R B BEItt,

Organist der Groote Kerk, enz. te Raterdarni (*)

De lezing van bet Ichoone ftuk des Heeren C. MULDER,
Med. Dotter te Rakkurn, Proeve eener befchoulving von het
menfeheltjk Ligihaam; oh gefchikt ter inwoning van de Ziel,
in No. XVI van het Mengetwerk des jaars 1821 gepiaatst„
brags niij op de gedachte, deze tegenuloordige Proeve, over
de voortreifeltykheid,. van des menfehen Gehoor,, der geachte
Redactie, ter plaatiing aan, te bieden; mij vleljenae, dat,
lioewel de voortreffelijkbeid onzer zintuigen , in ,het eerstge
melde fink , zoo uitmuntend behandeld is , mijne geringe
proeve, over de voortreffelijkheid van bet zintuigdes qeboors , fchoon de onderwerpen elkandt€ niet geheel vreemd
zijn, moge ilrekken, om, ook in &Zen, verAheidenheid
overeenflemmine te bevorderen.

Z eg eens , J

wat waart gij liever doof of blind P(Dit vroeg mij onlangs een vriend, die mij vriendfehappelijk J A N noemt.)
Ik. Dit is eerie belangtijke vraag ; en zoude gij nu willen , dat ik die zoo maar op dins en voor de vuist beMItwoordde
Ilifyn Friend. Wel ja; en, dit kunt gij zeker doen,
want gij, zest vast : ik was liever blind dan doof.
1k. ant! zaeht I Zoo los moat Men op eene vraag
van
AN!

t 4 ) Voorgelezen in de Rotterdomfche Letterkundige Naarrthappij : VERSCHEIDENHEID EN OVERAENSTEMMING.
17 cl
ItEINGELIV. 1825. AIO. 9.
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van dat belang nict antwoorden. Qmdat bet gehoor
in mijne zaak, van zeer veel waardc is , wijl de muzijk niet
zonder gehoor, maar wel zonder gezigt, kan uitgcoefend worden, hierom beflist gij, naar mijn oppervlakkig
oordeel, in verband met mijne kunst ;maar dit doet niets
af. Ik verzeker u , indien ik , op den fpreekftoel ftaande , mijn auditorium raadpleegde , en hetzelve de vraag
deed: wat zij Bever waren , doof of blind? dat de meesten roepen zouden : doof doof doof! terwiji de nitroep : blind blind ! blind ! door weinigen zoude aanucheven worden.
Maar , zacht ! ook dit antwoord doet niets af , en ik
wil niemand noodzaken , de voorkeur aan blindheid te
gcven; ik heb het veeleer der moeite waardig gekeurd ,
dit ftuk eens ernflig te onderzoeken , en de vraag van
mijnen vriend in dezervoege voor te ftellen : „ Welk zin„ twig is het voortreffelijkIte , het Gehoor of het Ge„ zigt?. en welk . van deze beide zoude het minst kunnen
„ gemist worden ?” Ziet daar , M. H. ! bet onderwerp
mijner tegenwoordige lezing , waarbij ik uwe gewone toe-.
geeflijkheid minzaam verzoek.
In het onderzoek ,dat wij thans zullen aanvangen, dienen wij met alle ' omzigtigheid te werk te gaan. Wij moeten ons Met tot eene zekere algemeenheid bepalen ; deze
zoude zeer te onpas komen. Men kan , b. v. , zeggen :
„ Indien de wereld blind ware , welk eene verwarring
„ zoude dit veroorzaken !" Maar dan zeg ik, op mijne
beurt : , Welk eene verwarring zoude niet eene doove
„ wereld te weeg brengen !" In dezer voege mbet men
dit onderwerp Diet behandelen; maar wij moeten.het,
mijns bedunkens , op deze wijze befchouwen : „ De mensch
„ is , door zijnen Schepper, op deze wereld geplaatst
„ met zintuigen voorzien ; dan , nu is de vraag: .welk
„ zintuig , het Gehoor of het Gezigt , is voor den mensch
„ het voortreffelijkfte , welk dezer beiden het minst mis„ baar?”
Wanneer ik de zaak uit dit oogpunt befchouw, dan,
behoudens elks vrijheid , belt bij mij de fchaal over, om
het
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het Gehoor als het voortrelfelijkfte zintuig te beichouwen. Dit zal ik eenigais nader trachten te betoogen ,
i. uit het werktuig van het gehoor zelf; 2. uit de ge-;
wigtige dienfien , welke dit zintuig aan het menschdom
bewezen heeft en nog bewijst ; en, wanneer ik hierop ,
3 , overga , om u het onderling verband der zintuigen,
vooral dat tusichen het Gehoor en het Gezigt , te doen
opmerken , zal ik aantoonen, dat , bij gemis van het gezigt , andere zintuigen ruimer de behulpzame hand bieden , dan zij doen bij geriiis van het gehoor: In waarheld , er is , mijns inziens, geen zintuig, dat ons sneer tot
meusch j meer aan het beeld van God gelijk naaakt , dan
bet gehoor, aan hetwelk geen der overige zintuigen iets
kan toebrengen. Treden wij dan nu ter zake.
Wanneer wij, met aandacht, onze zintuigen befchouwen , dan kunnen wij ons niet onthouden van opgetogen
te zijn in verwondering over de, voor ons ondoorgrondelijke wijsheid des almagtigen Scheppers; ja , zelfs
wanneer wij ons flechts bij an zintuig lbepalen {bat ons
verItand, bij al de wonderen , die wlj er in ontdekken ,
dikwerf als Verfuft; terwijl groote en geleerde Ontleedkun-;
digen moeten bekennen , alles nog niet doorgrond te Itebben en alle daarin voorkomende werktuigen nog niet
genoegzaam in derzelver werkingen te kunnen bevatten.
Als zoodanig molten wij vooral het werktuig van het
gehoor befchouwen. Ja , vele Geleerden zeggen ons
dat onder al dc werktuigen , welke door een' wijzen
ker onder ons bewind gefield zijn die van onze
lijke zintuigen het minst bekend zijn; terwijl echter geen
van die alle met meerdere duisterheid omgeven is, dan
het werktuig van het gehoor.
Daar men, in het algemeen , bet geligt als bet uitnnintenth
fte en verbevenfte onzer zintuigen befchouwt, zou men
Zich toch eenigzins moeten verwonderen , waarom de on.;
doorgrondelijke wijsheid van den almagtigen Sehepper aan
bet zintuig van het gehoor , zeifs boven het gezigt , eend
meerdere bekwaamheid, een' grooteren toeftel gegeveri
heeft , ware het niet , dat de onclervinding ons °venni.;
(raid
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;end bevestigde in bet gevoe'en, dat de opperfte Wijs.
heid zich , met het gehoor , eene meerdere , eene hoop-,
re 'bedoeling heeft voorgefteld, dan met 66n der andere
zintuigen. Doch hierover zullen wij flraks nader fpreken , na, alvorens, uit het werktuigelijke van het oor,
cenigermate , de uitnemendheid van het gehoor aangetoond to hebben.
Het is mijn oogmerk niet, en kan het ook geenszins
zijn, M. H., u eene volledige ontleedkundige befchrijving te geven van bet werktuig des gehoors ; dit is
niet volftrekt noodzakelijk y en ligt ook buiten mijn beflek. Met dat al zal eene natuurkundige befchouwing
onzcr gehoortuigen , zoo als wij die in de fchriften der
vermaardfle Natuurkundigen ontmoeten , thans voor mijne
ftelling niet ongepast zijn.
De Ontleedkundigen verdeelen bet werktuig van het
gehoor, gewoonlijk , in een nit- en een inwendig gedeelte. Het uitwendig gedeelte bevat hetgene men den rand
van hetzelve noemt, benevens de rondachtige holligheid,
die daarin gezien wordt, en den naam van fchelp draagt,
-welke ook van buiten zigtbaar is. Sommigen brengen het
trommelvlies ook tot het uitwendige van bet oor , betrekkende dus de gehoorpijp mede onder de uitwendige
deelen, willende, dat dadr de fcheiding van bet uit- en
inwendige plaats heeft ; hetgene n-qine zaak niet is to beflisfen. Dit uitwendig deel van het oor, meestal nit
kraakbeen beflaande, waarin verfcheidene diepten en
holligheden gevonden worden , vormt de gedaante van
eerie fchelp of trechter,, welke gefchikt is , om het gelid& of de bewogene buitenlucht, anders, zoo gij wilt,
de gehoorftralen , op te vangen en bijeen te verzamelen ;
en het is buiten alien twijfel , dat de gehoorpijpen haren
oorfprong hieraan verfchuldigd zijn. Sommigen willen,
zoo alles HALLER, dat bet buitenfte gedeelte van bet
oor, b. v. de rand, beftemd is , om de van verre aankomende geluiden te bevatten , terwijl de klanken, welke
nader aan de herfenen ontliaan , dit niet noodig hebben.
Het vcerachtige van het uiterlijke oor, hetwelk in dit
Pre.
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geval trillingen zoude moeten veroorzaken , daar het gedceltelijk uit kraakbeen beilaat , fehijnt tot dit gevoelen
aanleiding gegeven te hebben. Anderen , wederom , zijn
van gevoelen, dat de wijze Schepper het kraakbeenige,
het veerachtige , niet zoo zeer voor het gehoor,, maar
veelmeer tot gemak van den mensch dusdanig gevormd
heeft , omdat , wanneer dit uitwendige van het oor uit
hard been beitond, hetzelve ons , in het liggen, zeer
binderlijk zoude zijn, daar het zich nu gernakkelijk fchikt,
en door deszelfs veerkracht zich aanftonds weder in zijnen natuurlijken Band herftelt.
Nu komen wij tot bet inwendige, tot het binnenfte
gedeelte van het oor. De gehoorpijp , of gehoorgang,
is bet begin of het voorfle gedeelte van het inwendige
oor. Achter , aan het einde van deze gehoorpijp , is de
zoogenoemde trammel , door de Ontleedkundigen tympaNUM geheeten, welke een dun vlies heeft, het trommelvlies genoemd. In de hollighcid van deze trommel worden verfcheidene wonderen opgemerkt. Aldaar bevinden
zich drie, met elkander vereenigde, gehoorbeentjes, welke , volgens de gedaante , die zij vertoonen, de hamer ,
bet aanbeeld en de itijgbeugel genoemd worden; tusfchen
het aanbeeld en den ftljgbeugel bevindt zich nog een
klein beentje, het kringswijze beentje geheeten ; terwijl,
eindelijk , tusfchen twee dezer genoemde gehoorbeentjes
het kleine zenuwtakje loopt, hetwelk den naam van tromrnelfnaar aagt. Vervolgens bevinden zich binnen de
gehoortrommel nog verfcheidene andere holligheden, als
daar is het doolhof, hetwelk, om zijne verwonderlijke
gedaante , deze benaming verkregen heeft. Dit doolhof
wordt, door de Ontleders , gewoonlijk in drie deelen onderfcheiden ; te weten: in drie half cirkelronde gangen,
in het portaal (vestibultim), of den ingang, en in den
flakkenhoorn , zijnde het portaal de middelfte holligheid
des doolhofs. In hetzelve heeft de ftijgbeugel zijne plaats,
en flopt aldaar eene zekere opening, welke men het ovale of eironde venfter noemt. De drie half cirkelronde
gangen hcbbcn, door vijf onderfcheidene holligheden ,
ci 3
t,
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gemeenfchap met het portaal , of de middeltle holligheicl
des doolhofs ; terwijl , laatilelijk , naar het flakkenhuis ,
't wok twee en een' halven gang rond loopt , ook eene
opening gag, die met een vlies, gelijk het trommelvlies,
gefloten of overfpannen is, en het ronde venfter genoemd
wordt. Het verdient opmerking, dat deze inwendige hotligheden altijd vol lucht zijn; doch hiervan nader. Achter de gehoortrommel is eene pijp geplaatst, de bazuin
of trompet van EusTAcmus geheeten , welke met derzelver opening in de trommelholligheid aanvangt , en in
bet achterfte van bet gehemelte des monds eindigt , zoos
dat de lucht, door deze pijp , nit den mond gaan en ook
in de trommelholligheid komen kan. Deze pijp is, volgens de gedachte van fommige vermaarde mannen, de
doorgang van het geluid bj volthekt doove menfchen
welke men echter door den mond ziet hooren; ja, wanneer men een ftokje, welks eind op het een of ander fpeeltuig, b. v. op den zangbodem van eene fortepiano , rust,
tusfchen de tanden neemt , zullen de trillingen daaraan zoo
tnedegedeeld worden, dat doove menfchen, bij welke de,
ze pijp open is , daardoor zullen hooren, wat er gefpeeld
wordt,,Dit zij genoeg , ter befchouwing van het menfchelijk gehoortuig; igen wij nu kortelijk zien , hoe
wij, door middel van deze gehoortuigen, hoorenkunnen.
Wanneer een geluidgevend ligchaani zoodanig bewogen wordt, dat het de lucht tot trillen brengt, dan wordt
deze trillende of geluidgevende lucht door het buitenfte
van het oor opgevangen , en , in de fchelp vergaderd zijnde, naar de gehoorpljp of den gehoorgang gavoerd, en
gaat daar, fangs henen, tot dat zij tegen het trommelvlies
aanloopt en hetzelve beweegt , hetwelk dan weder deze
beweging mededeelt aan den hamer, wiens fleet aan het
trommelvlies gehecht is; terwijl deze hamer vervolgens
het aanbeeld in beweging brengt , door welk aanbeeld
bet kringswijze beentje en de ftijgbeugel beide in beweging mocten gebragt worden, terwijl het zenuwfnaartje,
wanneer de hamer en het aanbeeld aangedaan worden,
eindclijk merle bewogch en in eenen {bat van trilling gebragt
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bragt wordt. Nu hebben wij zoo even aangemerkt, dat
de inwendige holligheden van het oor altijd met luck
gevuld zijn ; welke hacht , indien wij hooren zullen, door
middel van de vier gehoorbeentjes , in beweging moet
gebragt warden , en welke beweging dan indruk maakt
op de fijne takjes van de gehoorzenuw, die, door middel van verfcheidene openingen, in het doolhof ingeplant
wordt. Door de gemeenfchap nu, welke deze gehoorzenuw met de herfenen heeft , wordt onze ziel alle de
trillingen der buitenlucht gewaar,, en kan, bijgevolg, alle de onderfcheidene geluiden , die er door overgebragt
worden , duidelijk hooren en begrijpcn.
Zietdaar hetgene wij wegens de menfchelfike gehoortuigen hadden aan te merken. Hoe ver zou ik bier nog
kunnen uitweiden ! Hoe vele vragen doen zich hier niet
op, die door de Geleerden zelve flechts met zekere mate
van waarfchijnlijkheid kunnen beantwoord worden! Hoe
hooren wij zachte , doffe , heimelijke klanken? Waarom
is het gehoor Romper, wanneer men blaast, geeuwt, of
hard zingt ? Hoe komt het , dat wij flechts din geluid
hooren , fchoon het onze beide ooren aandoet? Hoe
boort de ziel muzikale harmonic , dat is , meer dan Unen
toon te gelijk , zonder de minfle verwarring, offchoon
het geluid , in de gehoorpijp, even als in cene•trompet,
oneindige malen heen en weder geflingerci worth? Var.waar de naauwe gemeenfchap tusfchen de fpraak en het
gehoor ? Hoe onvcrklaarbaar is deze bekwaamheid, deze
vatbaarheid van het oor Deze vragen zal ik thans nict
beantwoorden ; maar, misfchien, zoo gelegenheid en lust
rrdj zulks toelaten , over het gehoor als een vermogen ,
en over het hooren , als eene dadelaykheid der ziel , eene
nadere lezing doen, bij welke fommige der opgenoemde
vragen dan van zelve in aanmerking zullen moeten komen.
Laten wij, alvorens van dit onderwerp of te flappen-,
nog het volgende opmerken ; te weten: dat onze gehoortuigen alle van dezelfde grootte en op dezelfde wijze ingerigt zijn. Het chide, door den wijzen Schepper biermede bedoeld , is zeker , dat wij alien dezelfde indrukleD ci 4
ten
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len ontvangen zouden , betwelk , volgens de Geleerden
niet mogejijk ware , Naldien pine gehoortuigen niet alle
pp dezelfde wijze waren zamengeileld; en, indien wij
geene eenerhande indrukfelen ontvingen , zou de eene
mensch de meening des anderen , hoezeer door woorden
te kennen gegeven , nimmer kunnen bevatten. Ja, voorname Qntleedknndigen verzekeren ons , dat zelfs , tot dit
einde, pie voornaarnfle gehoorbeentjes , hoewel meest alle.
anderp beenen met het ligchaam aanwasfen, bij eerstgehoren Iiinderen reeds van dezelfde grootte en op dezelfde
,
ykrilze
ingerigt zijn als bij volwasfenen , -en dat, op plaatfen , waar eenige verandering , tot welzijn dezer teedere
fchepfelen , noodzakelijk vereischt wordt , de natuur dezelve daar , door tusfchenkotnende zaken en omftaur
digheden , bevordert en daarftelt. Dan , dewiji het noch
onze zaak noch ons oogmerk is , dit nader te onderzoef.
ken, veel min te bevestigen , iluiten wij , verwonderd eu
opgetogen over de werken des almagtigen , wijzen eta
grooten Sclieppers , bier ons eerile deel.
o Wijze Schepper aller Bingen!
Heelal roemt uwe gunst ;
En mag het fcherpziende oog in uw geheimen dringetk,
Of kan 't, door hulp der kunst,
De grootite wonderheen, in 't kleinfte deel, bemerken,
Dan voelt de broze mensch, door uwe magi vervoerd,
Door uwe zorg verrukt, door uwe liefcle ontroerd ,
De daakerkentenis , bij zijn verwond'ring , werken;
Dan words de tong ontboeid ; hij roemt zijn heerlijk lot
En zegt: n hoe goed, hoe groot, hoe wijs is onze God!.
(Het vervolg en flot hierna.)

JETS AANGAANDE DE ROZPOKINENTING.

(Medegedeeld door 1.

O

DE BRADW, Med. Dec:.

te Woerden.),

ffchoon de zoo nuttige Koepokinenting ook in ons.
Vaderland vrij algemecn in gebruik is, zal men echter
moe,
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Inoeten bekennen , dat, niettegenftaande de fpoedige in.
voering van dezelve, na de eerfte openbaarmaking door
den onfterfelijken jENNER, derzelver algemeene vet-.
breiding , ook nu nog, vele hinderpalen ontmoet. Men
zal mogelijk zeggen , dat, ja , dit onder de minder befchaafde volksklasfe het geval is ; doch indien ik , nit hetgene ik in mijnen kring ondervind , analogisch mag ourdeelen , dan geloof ik, dat ook bij den nicer verlichten
en befchaafden ftand nog vele vooraordeelen tegen dezelye gevonden worden. Tot het wegnemen , of ten minfte
doen verminderen , van deze komt mij vooral gepast your,
het aanvoeren van zulke daadzaken , die de nuttigheici
van bovengemelde kunstbewerking in een helder daglicht
plaatfen. Zoo voncl ik dan onlangs in het yournal van
IIUFELAND, Jung 1322 , onder de rubriek Faccinatie , het volgende , welks plaatfiug in dit veel gelezen
wordend Tijdfchrift mij tot bovengemeld einde zeer gepast voorkwam
Fiering van het Feest der eere van JENNER. te Berlijn, en overzigt van de Koepokinenting in het Koningrilk Pruisfen , gedurende het jaar I826.

Zoo als reeds federt tien jaren heeft plaats gehad , well"
pok nu wederom de veertiende Mei , zijnde de dag , waarop JENNER. de eerfte koepokinenting in het werk {lelde , op aanzoek van het Geneeskundig Gezelfehap , (welks
ftichtingsfeest alsdan tevens plaats heeft) door de Berlijnfche Geneesheeren , met een vrolijk gastmaal in de Diergaarde gevierd , tot een dankbaar aandenken aan den onfterfelijken uityinder , en aan de weIdaad , die de Hemel ,
door hem , aan het menfchelijk geflacht gefchonken heeft.
Deze dag immers is en blijft een feestdag voor de geheele menschheid; want het is nu reeds langer dan twintig jaren, dat de waarde van deze belangrijke ontdekking
zich meer en meer bevestigd heeft. De vreesfelijke Kinderziekte is door dezelve eene zeldzaamheid geworden,
en gaat derzelver geheele uitroeijing te gemoet ; terwijI
zij tevens oorzaak is , dat bet menfchelijk geflacht onDd5
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eindig in aantal , gezondheid en fchoonheid heeft gewonnen.
Hoagst aangenaam waren de berigten , welke de Staatsraad HUFELAND, bij deze gelegenheid , omtrcnt de
gedurende het jaar 1820 in de Pruisfifche Monarchij verrigte inentingen , mededeelde. Derzelver refultaar was ,
dat in dit jaar, in de ganlche Monarchij , 346,582 kinderen
waren ingeent. Indien men bier nu nog de lijsten van zes
distrikten , welker opgave nog ontbrak , bij rekent , dan
kan men buiten twijfel flellen , dat een getal van 400,000
voorwerpen , door de Koepokinenting, tegen de Kinderziekte is behoed geworden.
Het is verder belangrijk , te zien , hoe zich, in ditzelfde jaar 1820, bet getal der geborenen verhoudt. Dit
bedraagt , namelijk, een aantal van '484,523 kinderen.
Hiervan werden in de zeven groote fteden van den eerften rang geboren , te Berlijn 6924, te Breslau 3789, te
Koningsbergen 2312, te Keulen 2005, te Dantzig 1794,
te Maagdenburg 1302 , en te ilken 1245.
Wanneer wij nu eene vergelijking inaken , dan -zien
wij, dat van 484,500 jonggeboren kinderen 4 00,000 zijn
ingeent gewarden: er blijft dus een getal van 84,500 oningelinten over. Indien wij echter in aanmerking nemen
dat, zoo als men weet , bijkans een vijfde gedeelte van
alle jonggeborenen fterft , alvorens den ouderdoin van een
half jaar bereikt te hebben , en dat de meeste inentingen
bij kinderen van nicer gevorderden leeffijd worden in het
werk gated, dan wordt het zoa even gemelde overfchot
van niet ingeenten voor een groot gedeelte te niet
daan, en men kan dus met zekerheid aannemen , dat flechts
een klein gedeelte van hen, die niet zijn ingeent, in het
Leven blijft.
In dit jaar werden , door bet geheele Rijk, flechts tr90
menfchen door de Kinderziekte weggeraapt; ja zelfs te
Berl , alwaar anders jaarlijks nog een aanmerkelijk aantal kinderen bet flagtoffer van deze ziekte werd, flieryen in dit jaar flechts acht aan dezelve , en dus zeven
minder , dan in het vorige jaar.
0 ok
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Ook in dit jaar werd de Pokziekte uit andere Lanien,
door aanfteking , naar verfcheidene areken van het Rijk
overgebragt, zoo als to Dobberfchen en Siegendorf in Si.
lezia , Neu - Ruppin in B randenburg , Paderborn , Burfen , Her ford en Bielefeld in Westfalen , Emmerik aan
den Rijn, Elbingen , enz.; doch werd ook overal , door
eene fpoedig in het werk geftelde algemeene inenting , en
de onvermoeide pogingen van hen, aan wie algemeene
zorg voor de gezondheid is toebetrouwd, ras onderdrukt.
Het overzigt van alle de in dit jaar in het Pruisfifehe
Rijk overledenen , zoo wet als in het bijzonder van de
aan de Kinderpokken geflorvenen , ftrekt ten nader betoog van de waarde der Koepokinenting. Welk een verfchil met vorige tijden , toen men kon rekenen, dat er
jaarlijks , op eene bevolking _als de boven gemelde, 20
30,000 menfchen aan de Kinderpokken flierven, de
honderdduizenden niet medegerekend, welker gezondhetd
en fchoonheid door dezelve verloren ging! Men zal uit
dit overzigt ook zien , dat het grootfte getal van overledenen aan de Kinderziekte in de provincien Koningsbergen, Gumbinnen, Pofen en Oppe/n gevonden wordt, atwaar gebrek aan befchaving bij de landbewoners zoo wet,
als de plaatfelijke gefteldheid, der weldadige Koepokinentinge hinderpalen in den weg ftelden , ter wegneming
echter van welke in de toekomst , door de krachtdadige
medewerking der Regering, genoegzame .maatregelen in
't werk gefteld zullen worden.
Nu volgt een overzigt van de gellorvenen in het algemeen, en de aan de Kinderziekte overledenen in het bijzonder, in elke provincie van het Koningrijk Pruisfen,
Daar dit echter voor den Nederlander minder belangrijk
is , ga ik zulks Itilzi,vijgend voorbij, tevens wenfchende
dat het bier boven medegedeelde aan de verdere uitbreiding der zoo nuttige Koepokinenting, ook in ons Vaderland, dienstbaar zijn moge.

VOET,
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VOETREIS
VOETREIS OVER DEN SIMPLON IN 1813.

(Verva en Slot van bl. 372.)

T

oen wij den 2I November onze reis wilden voortzetten , baarde de vrij aanmerkelijke hoeveelheid fneeuw,
die in den nacht gevallen was-, ons eenige Ongerustheid;
doch , daar men ons verzekerde , dat de fneeuw nog Lang
niet dik genoeg was om lavines te kunnen veroorzaken ,
en wij dus niets te vreezen hadden , begaven wij ons ,
omtrent 92 are, met nieuwen moed en krachten op weg.
Van Bryg af hadden wij fteeds de boorden der Saltine
gevolgd , welke van de hoogte des Simplon: noordwaarts
vliet, zich met de Rhone vereenigt , en, na met deze
rivier het meer van Geneve en een gedeelte van Frankrfyk doorftroomd te hebben , zich eindelijk tusfchen Marfeille en Montpellier in de Middellandfche Zee ontlasr.
Nu leidde onze weg ons langs de Veriola , anders ook
Vedro of Dived° genaamd, welke van denzelfden berg
zuidwaarts naar Ixalie ftroomt, zich niet ver van Cravat' met de Toccia of Tofa vereenigt , vervolgens , te
zamen met dezen ftroom , hare wateren , in het Lago
Maggiore, met die van den Ticino of Tesfin vermengt ,
voorts bij Pavia in de Po valt , en geheel Lornbardijen
doorftroomt, om eindelijk, niet ver beneden Ferrara,
in de Adriatifche Zee uit te loopen.
Van het dorp Sin2peln daalt men vrij fnel af tot in
eene diepte , waar de weg, over eene groote brag, naar
den linkeroever der Veriola leidt. Aan den anderen
kant van den ftroom ftaat een vrij net kapelletje, en eenige fchreden van daar komt men in de eerftc galerij aan
de Italiaanfche zijde , genaamd de galerij van illgaby.
Dezelve is So pasfen lang , en kan aan beide zijden met
houten deuren gefloten worden.
Van hier komt men in het akeligfle gedeelte van den
geheelen weg , bekend bij den naam van rallei van Condo ; en deze ruwe ftreek duurt , met afwisfeling , voort tot
orntrent de grenzen van het Sardinifche Koningrijk. Het
is bijna niet mogelijk , met wooidcn een denkbeeld te geYen
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n van al het fombere en fchrikverwekkende, maar teyens grootfche en febilderachtige 't welk de natuur bier
heeft vereenigd; en ik moet bekennen , dat, hoezeer de
rede mij dat wij niets -te vreezen hadden, het geheel eenen zoodanigen indruk op mij maakte , dat ik mij
foms niet van eene zekere IMivering konde onthouden.
Het dal wordt bier hoe langer hoe enger zoodat dikwijls
de weg, met den in den afgrond woedenden ftroom, de
geheele breedte inneemt tusfchen de kale zwarte rotten,
die aan beide zijden duizende voeten hoog loodregt ten
hemel flijgen; ja op fommige plaatfeni heeft men zelfs
aan den voet der rotfen de noodige breedte voor den weg
moeten weghakken , en op andere ziet men de toppen
der bergen van beide zijden zoodanig tot elkander overbellen , dat zij . en weg en ftroom grootendeels overdekken , en de reiziger niet, dan met fiddering en onwille,
keurigen angst voor eene inftorting dezer ontzettende govaarten , bet oog derwaarts durft flaan. Ook de onop-:
houdelijke krommingen van den weg brengen veel toe,
©m dien akeligen indruk te vermeerderen. Ovaral is men
van even hooge rotfen omringd; en men ontdekt even
weinig , van waar men gekornen is , als waar men de
uitkomst uit deze verlatene ftreken zal vinden; en, orm
zijne vrees ten top te voeren , ziet de reiziger overal op
zijnen weg eene menigte rotsklompen, welke jaarlijks
door de lavines van boven van de rotfen in haven val
worden medegelleept , en coins in den afgrond den ftroom
fluiten , of dwingen , door telkens veranderde watervallen, zijnen weg naar de lagere ftreken te vinden. Het
&nige, waardoor in deze woeste ftreek de reiziger fchijnt
gerust gefteld te kunnen worden , is , door zijne oogen
en gedachten te vestigen op hetgeen hier door rnenfchenbanden daargefteld is; op de granietrotfen, die hem nu
eenen vrijen doorgang laten; op de bruggen , die reeds federt eene menigte jaren de kracht der ftroomen trotferen;
op den weg , die hem (belialve misfchien in 't voorjaar)
eenen even zekeren en gemakkelijken overtogt verfchaft,
als de firaten der grootfte en volkrijkfte fteden. De yinding-
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dingrijke, en volharclende menfchelijke kunst, in flrijci Met
de krachtige en ruwe natuur,, die de reiziger bier aantreft, moet noodzakelijk eenen diepen en ernItigen indruk
op hem maken. Maar een nog grooter contrast zal het
hem toeCchijnen , en mogelijk zal hij zelfs nog tot lagchen overflaan , wanneer hij (zoo als dikwijls het geval
is) eene .net befchilderde , met pakken en doozen beladene reiskoets, met lakkeijen, kamerdienaars en kamermeisjes voor en achter op het rijtuig, en fijn opgevoede
hecren met vertroetelde dames in hetzelve, bier in de
Vallei van Gonda ontmoet.
Hoedanig het weder ook moge zijn , dat men in hoop
bergftreken aantreft, 't zij zonnefchijn of regen , kalmte
of ftorm men vindt er bijna altijd eene bijzondere nitwerking van licht , of eenig ander metkwaardig verfchijnfel,
dat men met een ander wader niet zoude gezien hebben.
Then wij den Simplon afdaalden, was de lucht donkey,
en er viel een' geruimen tijd vrij zware fneeuw 't geen
wij in de maand November ook wel niet veel anders hadden kunnen verwachten. Hoewel nu deze reis in den
zonier en bij helder weder menig eene aangenaamheid
moet opleVeren die. wij moesten misfen , waren wij echter -zeer tevreden , deze fombere flreek juist in al hare ijsfelijkheid te doorkruifen. Daardoor hadden wij het voor-;
deal, dat de temperatuur der lucht, die wij gevoelden,
geheel in overeenflemming was met betgeen wij zagen;
iets, dat wel is waar , op zichzelve een ongemak was
maar een kortftondig ongemak, dat wij gaarne wilden
lijden,.om eenen dieperen indruk van deze reis te behouden. Nog, was het flerk affteken der vallende fneeuw
tegen de zwarte rotfen iets zeer fchilderachtigs ; doch 't
geen wij vooral aan het duistere weder te danken hadden,
was, dat de wolken zoo laag hingen, dat wij op vele
plaatfcn de toppen der bergen of rotfen Met konden zien,
als zijnde dezelve geheel in de wolken gehuld zoodat
wij daardoor volkomen als in een vertrek waren opgefloten , waarvan de rotfen de wanden en de wolken de zoldering uitmaakten; lets, dat mij meermalen in Zwitferland
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lewd heeft mogcn gebeuren, en mij telkens op nieuw een
verhazend fchouwfpel beef': toegefchenen. Waarfchijn•
lijk is de aerke indruk , welke door dit verfchijnfel veroorzaakt wordt, daaraan toe te fchrijven , dat , men in
dat geval de toppen der rotfen niet meer kunnende zien,
de verbeelding derzelver hoogte tot in het oneindige kan
voortzetten.
Na in deze woeste vallei, door middel van flout gebouwde bruggen , nu eens den rcgter-, dan weder den linkeroever der Veriola gevolgd te hebben , vonden wij eindelijk de grootae galerij voor ons ; loch , voordat wij dezelve intraden , trok de Veriola onze aandacht, door
eenen bijzonder fchoonen Waterval , dien zij aldaar, regts
van den weg , in de diepte vormt. Deze galerij heeft
meer dan 20o pasfen lengte , en men is verpligt geweest
op twee ,plaatfen zijdelingfche openingen te maken, ten
einde inwendig genoegzaam licht te verfchaffen. Het
doorbreken van deze galerij welke die van Gondo genoemd watch ,is ontegenfprekelijk de zwaarfte arbeid van
den geheelen weg geweest, te meer, daar men bier door
louter graniet heeft moeten werken. Zoodra men uit dezelve komt , treedt men op de brug, die men heeft moeten bouwen , om eenen doorgang laten aan de wateren van de Fracinone .of Alpirnbach, die men met eenen
zeer fchilderachtigen val van den berg ziet komen , om
onder door de brug eenen tweeden val te doer en zich
vervolgens met de Veriola te vereenigen. Dezelfde Wilde
natuur houdt nog cenigen tijd aan , tot dat men komt aan
Gondo, of Gant , een klein gehucht, in 't welk een groot
gebouw, waarvan de Vreemde bouworde gebeel met de
ruwheid der flreek overeenftemt , de •oornaamae plaats
inneemt. Dit. gebouw is zeven verdiepingen hoog; en,
hoewel men het , op eenen affland gezien 1 . cerder
voor bet verblijf van booze geesten zoude houden , is
bet echter met een weldadig oogmerk door de familie
s TOCKALPER van Bryg opgerigt , ten einde tot eene
foort van herberg of Hospice te dienen. Nadat men ' dit
gehucht verlaten heeft, wordt de vallei jets breeder, en
de
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tie natuur een weinig minder verfchrikkelijk. Ook konden
wij nu befpeuren , dat wij reeds aanmerkelijk gedaald waren , vermits de fneeuw; die te voren op den bodem geheel , hard en bevrozen was, nu allengs vochtiger werd;
en kort vdOr bet dorp Ifella geheel ophield. In dit dorp
of gehucht dat reeds een eindwegs over de Zwitferfche
grenzen gelegen is , vonden wij Sarditafche douaniers
die ons afvroegen , of wij geen contrabande bij ons hadden; doch op ons ontkennend antwoord, en na onze
paspoorten ingezien te hebben , ons fonder verder oponthoud doorlieten. Over het geheel zijn de douaniers
en policiebeiimbten in Italie niet van de moeijelijkfte,
men lean met een goed drinkgeld al zeer veel van hen ge=
daan krijgen, uitgenomen bij de meeste beambten van het
Oostetirijksch Gouvernement , wake eene bijzondere gaaf
bezitten , om den .vreermien, hoe zeer zij ook voor alles
gezorgd hebben , het reizen uiterst moeijelijk te maken.
Een weinig verder gingen wij door de derde galerij
welke veeleer een over den weg uitftekend fluk rots fchijnt
te zijn , waar men onder door gaat, en 't welk , aan den
kant van den lIrciom fleehts op eenen pilaar rust: Nti
ziet men nog wel vreeSfelijke rotfen en hooge bergen ;
maar, in vergelijking met de ftreek , die men een uur
voren is doorgekomen ; zoude men zich reeds in eene ge-heel andere Wereld wanen ; ook vindt men weder fporen
van vruchtbaarheid; bier en daar ziet men gras en Zelfa boOmen; en, wanneer men daarna in de aangename vallei
van Dovedro komt, waar men het gehucht en verfchil-lende op ziehzelve ftiande huisjes op eene zachte belling
voor zich ziet, meent men weldra het einde der reis be=
reikt te zullen hebben; echter vindt men, na nog een
groot Bind wegs gegaan te hebben ; wedetom eene galerij; doch deze, die 8c, pasfert lengte heeft; is dan ool.
de laatile. Nu is men niet ver meer van de vallei van
Oseella, die men reeds over den ftroom door eenen naauwen bergpas ontdekt.
Hieromftreeks zagen wij eene buitengewoon groote wit
marmeren zuil Egger. welke, met meer andere fragmen:
ten,
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ten, die wij naderhand hier en daar ran den weg vonden , beflemd was voor eenen triomfboog, well:en N Aiv lievolen had, dat aan het einde des wegs te
i^ 'o
Milaan zoude opgerigt worden, om
van tevens tot
fladspoort te dienen. Het ligchaain, , van dezen boog was
vóór NAPOLEON 'S val reeds gebouwd en bijna alle
de verfierfelen van de beste Italiaanfehe ,b0lciliotiwtzun7
flenaars waren cok reeds gereed; zoo als ik deZelve te
gezien heb ; doch federt de omwenteling is er
niet nicer aan gewerki. Ware de boog geheel voltooid
geweest, dan zoude men dien hOogstwaarfchijnlijk onaml.geroerd gelaten hebben; even Zoo als in het keizerlijk paleis , dat door den Onderkoning bewOond wordt in eene
der fchoonfte zalen , de ilpotheofe van NA P O. E O N
een meeSterftuk van den grooten a fresco -fchilder
ongefchonden bewaard is gebleyen ; doch_, nu.
de triomfboog nog niet geheel voltooid was , beftond er
tot het voortzetten van dit werk, buiten de zwarigheid ,
dat men de nciOdige , gelden daartoe niet wilde;.geveti, oak.
hag vooral deze; dat de meeste basreliefs die denzelven
moesten verfieren , terfcheidene 6Yetwinningen Van N AP O L E O N VoOrfiellen eh ander .deze ook eenige, Welke hij op de Oestenrfikeri behaald heeft ; en het is dus.
niet onnatuurlijk , dat ,de tegenwoordige Ooiterireillehe
regering eenigzins met deie zaak verlegen is.. Intusfchen.
is het te bejammeren , dat het werk maar_piet tijdig genoeg voltooid is geweest . daar : de Wit marmeren boom.
eene.Overbeerlijke uitwerking bij het inkomen van Milaan
Laude gedaan hebbert, en de daartoe behoorende verfierfelen inderdaad als 'meesterflukken der nieuwere kunst
moetcn befchouwd worden.
Nadat wij nog een klein eindWegs verder dan getnelde
zuil, door eene kromming , tot digt bij Crevola gekomen
waren , keerde de weg op eons refits af; wij verlieten
het vial di Vedro , en bevonden ons nu aan den voet van
den Simplon, in de vlakte van de vallei Oscella, of Osfolc,. Het genoegen , dat men gevoelt, wanneer men,.
tia twee dagen in die allerwoestfle ffreken doorgebragt te
beh.
14IL.NGELW. 1821, NO. 9.
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hebben zich weder bcvindt in een vrolijk , bewoond (la/ ,
dat reeds eenigzins in het zachtc klimaat van Italic deelt,
kan men zich ligtelijk voorflellen ; en het dal d'Oscella
Levert , buiten Ole deze voordeelen , bij Crevola ook nog
een zeer fchildcrachtig gezigt op , door de menigte dorpen , kerkjes , kapelletjes , kasteeltjes en huizen , die,
alle geheel wit aangeflreken , 't zij in het dal, 't zij op de
belling der bergen , die hetzelve influiten , het landfchap
verlevendigen.
Naauwelijks waren wij in de vlakte, of wij gingen over
de uittnuntend fchoon gebouwde brug van Crev_ola , die
6o pasfen Tang is , en aan de Veriola eenen doortogt verfchaft naar de Toccia of Tofa , die het dal in deszelfs
geheele lengte doorloopt. Nu hadden wij nog eenen lijnregten weg van een uur Tang tot Domo d'osfola, doch
die ons veraangenaamd werd door de menigte boeren en
boerinnen in verfchillende kleederdragten , welke van de
markt van Domo kwamen , en die door het Italiaansch ,
hetwelk zij fpraken , (hoewel een ellendig patois) en aan
hetwelk onze ooren nog ongewoon waren, onze opmerkzaamheid geheel tot zich trokken.
Na zes uren gaans van het dorp Sin2peln kwamen wij
in den namiddag te Dome d'osfola, wear wij onzen intrek
namen in het Hotel d'Espagne, en dadelijk begonnen te
accorderen voor al 't geen wij noodig hadden, zoo als
zulks de algemeene gewoonte is voor de reizigers in Italie, die er eenigzins op gefleld zijn , om niet twee- en
driemaal de waarde te betalen van 't geen zij genoten hebben.
Dome d'osfola words verlevendigd en is welvarende ,
doordien het juist aan den voet van den Simplon ligt.
Hetzelve is nog 942 voet boven de zee verheven. Bij
sTRAB 0 en in het Itineraritim Antonini vindt men
gewag gemaakt van een plaatsje , Oscella genaamd , dat
zeer mogelijk bet tegenwoordige Domo d'osfola geweest
is. Deze Iaatfte naam moct men waarfchijnlijk daarvan
afleiden, dat daar ter plaatfe de eerfle of grootfte kerk
van de gehecle vallei van Oscella of Osfola geweest is ,
ver-
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vermits in het Noorden van Itallê overal de voornaanifte
of kathedrale kerk it duomo of if domo genoemd words.
Van Domo d'osfola loopt de groote Simplon-weg door
het geheele lagere gedeelte van het va/ d'Oscclla. 'Fe
Fariolo komt men ban het Lago Maggiei-e, welks boorden men volgt tot aan Sesto Calende, gelegen aan het
Zuidelijkfle uiteinde van &).e meer, en van daar loopt de
weg bijna in eene regte lijn tot Milaan: Van Domo d'osfola tot Milaan heeft men nog ion posten; terwiji de
weg van Bryg tot Domo d'osfola op 9 posten berekend
IIIJDRAGE TOT HET V1WEGTIJDIG BESTAAN EBNER NE>
DERLANDSCHE I-IERVORMDE GEMEENTE TE NORWITH
IN ENGELAND.
(Medegedeeld door den Baron VAN WE'sTREENEN VAN
's Gravenhaee.)
TIELLANDT 7

D

e fleller der beoordeeling van de Nederduitiche vertaling des aden deels van AIKI N' s, Leven van Koningin
ELIZABETH' , in het Gde No. Win dit tijdfchrift voork6niende, befehouwde, to regt , ifs merkwiardig, in de
„ toenmaals danzienlijke fabrijkflad Norwith , reeds in
„ 1578, eene Nederlandfche Hervormde gemeente to ontmoeten, die den Godsdienst in hare moedertaal Waar„ narn;" en ik vertrouw derhalve,_ dat bet niet geheel onbelangrijk geacht zal worden, twee kerkelijke typographifche gedenkftukken, als ecne bijdrage tot het vroegtijdig
beitaan defer gemeente, reeds to jaren eerder dan het
vermelde tijdftip, te doen kenneri; te meer, daar zij,
(voor zoo verre mij bewust is) door hunne zeldzaamheid, aan de Dafporingen der letterkiindigen zclfs van
den naauwkeurigen 1 S. L. E L oN G (in zijne Boekzaal der Nederdaitfehe Bigels) zijti ontfnapt, en teffens flaven het berigt der kundige Schrijvers van de
laatstuitgekomene Gefchiedenis der Hervormde Kerk is
Nederland (bl. i6o van het tale deel dozes
*elks) wegens den bloeijenden ftaat dier gemeente omEe
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trent dien tijd , en haar bezit van eene eigene boekdrukkerij. Beide berusten in mime bibliotheek , en zijn in
klein 8vo formaat , in Gothifche letters, binnen voornoemde flad Nonvith, bij zekeren ANTONIUS DE s
L EMN E gedrukt. Het eene voert ten titel : „ Die CL
31 Pfalmen Davids , wt den franchoyfchen- dichte in Ne„ derlantfchen ouerghefett door Petrum Dathenum ,mits„ gaders de Christelicken Catechismo , ceremonien ende
„ gebeden. Tot Noorwitz gheprint bij Anthonium de So„ lemne. Anno Aan het hoofd der Pfal,
men, van welke de eerfie verzen met muzijknoten zijn
voorzien, that eene Introductie tot de =flea , om behoorlijk to leeren zingen ; en dezelve worden gevolgd van
den Catechismus , bekend onder den imam van Heidelbergfchen , van het formulier des doops , de onderzoeking bij het aannemen van ledematen , de formulieren bij
de bediening van 't nachtmaal en de plegtigheid van 't huwel ijk , alsmede van eenige gebeden ; terwijl eindelijk
alles belloten worth door een register en dit onderfchrift :
Het twee=,
„ Ghedruckt in 't Jaer ons Heeren 156$.”
de fink is betiteld : „ Belydenisfe ende eenvoudige wt,
„ legghinge des waerachtighen gheloofs, en der algemey„ nen articulen van de fuyvere Christelicke religie. Ge„ maeckt van de dienaers der kercken Jefu Christi die
„ daer in Switferland zyn. Item die be/ydenisle des ghe„ loofs der gem eynten van Francryck. Anno 1568. Ghe„ print tot Nordwitz by Antonium de Solemne.” Het
bevat dus de vertaling der Zwitferfche en Franfche geloofsbelijdenisfen; en, daar bij het voornoemde Pfalmboek
de Heidelbergfche Catechismus is gevoegd , fchijnt het,
wel is waar , dat bij deze gemeente , (die , vaar hare
uitdrijving onder Koningin M A R IA . , het leerboekje van
A L A S C O bczigde) na hare terugkeering ander Koningin
ELIZABE T , dit opitel was ingevoerd; doch dat echter eenige harer leden van andere geloofsbelijdenisfen niet
vreemd waren , en dat zij derhalve zoo wel uit Zwingliaaniche als Calvinistifche hervormden be yond, die aanvankelijk , toen men aan fchoolfche fpitsvindigheden minder dacht , Met zoo fiellig- onderfcheideu werden.
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Door Iv.

W. PLAGGE,

Med. Doct. en Badiirts.

(Meciegedeeld door Prof. THURSSINK.)
'jet getal der badgasten was in het voorleden jaar 1822
aanzienlijker dan in lift voorgaande; het was 35o; er
werden in het gGheel 2504 baden gebruikt.
Ik zal eenige der merkwaardigfle gevallen van genezing
door dit bad opgeven , ten einde zoo wel de Geneesheeren als de lijders in that te Mellen om de gevallen te beoordeelen , waarin men genezing door hetzelve kan verwachten.
Zes gevallen van huidziekten waren merkwaardig. Drie
derzelve hadden pustuleuze dartres (herpes pustulofus
facia). Offchoon de uiterlijke worm dczer ziekte bij allen genoegzaam overeenkwam , waren echter bij den eenen
meer puistjes met etter gevuld , terwiji bij de anderen
eene flijmachtige flof zich nicer flit de oppervlakte der
huid ontlastede. Allen werden door . bet gebruik der baden en door het drinker!' van het water, zonder eenig
ander middel, binnen vier tot acht weken in zoo verre
herald, dat men met grond kan vooronderflellen , dat
de ziekte door het hprhaald gebruik der baden volkomen
zal weggenomen woiden. De dartre van het aangezigt
is echter altijd moeijelijker door de baden te genezen , dan
die , welke op de door de klcederen bcdekte plaatfen aanwezig is , daar de baden niet zoo plaatfelijk op de ziekte
kunnen werken , en licht en lucht ook nadeelig op dezelve werden.
Drie Were lijders hadden dezen uitflag meer over het
geheele ligchaarn verfpreid (herpes univerfalis). Een dozer lijders had reeds tien jaren aan verfchillende plaatfen
des ligchaams , voornamelijk aan de armen , een natte
dartre (herpes hamidlls) gehad , die eon lijmerig vocht
°miasmic , 't welk den hider veel ongemak veroorzaakto.. Aanvankclijk vcrergerde de ziekte, na het gebruik der
b
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baden , op eene vree,;felijkc wijze; dan niet lang daarna be.
bon de uitflag te genezen , - zoodat de lijder binnen drie
weken door het baden en het drinken van de bron
van zijn akelig en Jastig ongemak geheelenal bevrijd was.
jje andere lijder, een Heer van omtrent 6o jaren
Teed federt een jaar aan een' mcelachtigen uitflag (herpes
farinofus); deze werd ook binnen drie weken door
de baden en het drinken van de bron volkomen genezen. De derde patient, die van jongs af, door eene err
fehlke dispofitie , aan een herpes (herpes lichenoides) over
het geheele ligchaam , uitgenomen het aangezigt , feed,
iVerd wel eenigzins', maar niet volkomen genezen ; fchuori
ik vertrouwe, dat door hcrhaald Wen de ziekte voor
aenezin bo. vatbaar is.
\Vat verder de lijders betreft , die aan jicht en rheumatieke pijnen onderhevig waren — deze hadden over
bet geheel reden, over den uitflag der baden tevreden te
zijn ; offehoon fommigen ook het bad verlaten hebben ,
zonder daarvan een onmiddellijk nut te ondervinden. Men
neme echter hierbij ' in aanmerking , dat men niet altijd
Omniddellijk daarvan de uitwerking befpeurt, maar foulivijleu eerst naderhand de gclukkige gevoigen ondervindt.
Ik had bet genoegen , een zeer merkwaardig voorbeeld
van gclukkige genezing door middel onzer baden waar te
nemen hij een' Heer van omtrent 30 jaren, die door zijn
langdurig oponthoud in het warme en vochtige klimaat
van het eiland •7ava eene hevige rheumatieke ziekte had
gekregen , en daardoor zoodanig aan armen en beenen ver11md was, dat hij bijna niet gaan konde, noch zijne armen gehruiken ; bovendien waren de onderfte ledematen
gezwolten, en het geheele ligchaam verzwakt en vermagerd. Na het gebruik van 39 baden , waaronder 15 douches , was hij genoegzaani geheel herfteld , zoodat hij urea
konde wandelen zonder zich te vermoeijen, en zijn ligchaarn had deszelfs vorige gezondheid bij het verlaten van
het bad bijna bereikt.
Zeer beiangrijk was ook de genezing van een geval van
de zoo vreesfelijke zenuwachtige pijn des aangezigts (dolor
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ler faciei of prefolalgia) ; eene ziekte , welke zelden
door eenige middelen volkomen genezen wordt. Eene
vrouw van omtrent 43 jaren had reeds federt twee jaren
op eene verichrikkelijke wijze aan dit ongemak geleden,
en niets had haar daarvan kunnen bevrijden: koude
ilagen om het hoofci , en blOedzuigers , aan de beenen
gezet, waren de eeniglle middelen geweest , die telkens
eenige leniging der vreesfelijke pijnen hadden toegebragt.
Hier aangekomen zijnde , gebruikte zij gedurende drie weken het zwavelbad , werd binnen dezen korten tijd geheel
van haar ongemak genezen , en bleef daarvan ook naderhand bevrijd.
De heupjicht (ifcbtas nervofa) is een van de algemeenfte vormen der rheumatieke ziekten. 'Leer vole gevallen
van deze ziekte komen ieder jaar bij doze baden voor.
Deze ziekte niet rang geduurd hebbende , wordt dezelve
meestal door de zwavelbaden genezen : verouderd en,ingeworteld zijnde, zoodat de pijnen door het gaan zeer
verergeren , en de zieke reeds hinkt , met vermagering
van het been , is de genezing moeijelijk ; intusfchen blijven
dan nog de zwavelbaden en douches de meest gefchikte
middelen ter genezing of ter leniging deter pijnlijke ziekte.
Wanneer de Licht of rheumatieke ltof de zitplaats in
bet beenvlies heeft genomen , kan men verzekerd zijn met
eene zware en hardnekkige ziekte te doen te hebben,
vooral wanneer het been reeds gezwolien is. Bij drie dergelijke zieken heeft bij omen bet bad veel nut gedaan; bij
de beide anderen zag men niet veel vordering: ik moet
bier echter opmerken , dat een der lijders , door eene voorafgaande operatic, zoo zeer verzwakt was , dat hij flechts
eenige weinige baden konde gebruiken en van de verdere aanwending daarvan moest afzien.

EI4

DE

4 20

DE SPECTATOR.

DE SPECTATOR.

V.
Qmne twit punetum , qui miscuit utile dulci.

Wij wenfchen, zeer geachte Medeleden (*) ! dat meer, dan
tot nu toe het geval was ,Thnze - bijeenkomflen zullen veraangenamnd wordeti door goede Bijdragen, opdat , na het nanbooren eerier meer uitvoerige Redevoering, het gezelfchap,
Diet zoo aanflonds behoeve uiteen te gaan , om den gebrokenen avond elders te eindigen , man men nog een weinig bier
toeven kan, in het uitzigt, dat men nog iets, waartoe men
juist geene zeer groote infpanning behoeft , zal hooren, en
waarbij men, op zijn gemak , het pijpje rooken kan. Meerinalen 'hoorde ik elders 'bijdragen, zeer goede bijdragen, van
dezen en genen der leden ,—oOk van de zoodanigen , die zicli
'Voor uitvoerigcr arbeid- dan minder ' vondenberekend , — de
langere redevaering vervangen, en was getuige van de groote,
toejniching, waarmede men dezelve ontving. Het geven van
bijdragen is bij ons nog eene'ze.ldiaaMheid. Wij wenfchen
dit anders; en in dit Lokaal — gij weer bet — gaat dit ook
doorgaans anders. Na bet eraftige hooge Treurfpel valt wet
de gcrdijn, maar &atom is het dan nog Bier afgedaan; men
verwacht en ontvangt het nicer amufante Nafpel. [k las het
nog onlangs in bet Niettuis- en Advertentieblad : na den GijsL
i-edlzt van dentftei volgt altijd de Brui loft van Kloris en Roos-,
je ; en, In fpijt van den Betweter in dat nieuwspapier, vertam ik, dat dit nog onlangs hier in dit Lokaal mede alzoo
Is ' gefchied; miaaruit ik met genoegen heb opgeinerkt , en
Wij wogert 'ons te zamen daarover verblijden, dat ' de zucht
tot' het 'nieuwe het alhier nieuw opgerigt Tooneel niet heeft
befmet, en dat men geene oude palen verzetten, of oude vaderlancifche zeden en gewoonten to na treden wil.
Zk boop eater Bier, Mijne Heeren! dat gij dit zO6 zult
opvatten, alsof ik ooze voorleziugen dor en, droog, en aim).
geheel onvermakelijk, " gefleld en voorgedragen , zou verlangen; terwiji dan, na dezelve, een van ons als Arlequin —
met eene bijdrage zou optreden, om ons de verveling war
weg te fpotten; of dat, na een hoog ernflig en nuttig fink
juist een gansivorst al den hlijvenden goeden indruk moet
koMen vernietigen. Neen, waarlijk I zoo rigt men het ook
Zic
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bij eenen goeden Schouwburg niet in, aithans niet bier
in deze flad; en de zinfpreuk, Nut en Vermaak, van dic
fchoon Lokaal, waarin wij thans voor de eerile maal zame,n
zijn, bedoelt geenszins, dat het vermaak het nut verwoesten moet.
In Nut en Vermaak iets over Nut en Vermaak te zeggen,
zal, denk ik, jnisc nu eerie niet geheel ongepastebajdrage zijn.
„ Eigenlijk moet Fermaak Nut , en Nut moot Vermaak
zijn ," zoo zeide en fchreef Bens zeker wijshoofd; ter wederlegging van welke magtfpreuk ik niets anders te zeggen
heb, dan het voorftel ,om de zinfpreuk van onze Maatfchappij , Tot NUT van 't dllgemeen" in die van „ Tot VERMAAK
van 't Algemeen " te veranderen; waarover zich , buiten
twijfel , de zalige fchim van vader NIEUWENHUIZEN
zoo deze bewustheid draagt van hetgeen bij zijne Inrigting
nu nog plaats heeft, verontwaardigd gevoelen zou , en waardoor ik geloof, dat deze Maatfchappij misfchien wel in aantat, maar geenszins in foort van leden zou aanwinnen. Nut
en Vermaak houd ik voor zeer onderfcheiden, en men moet
het een met het ander niet verwisfelen.
Ik ben nacuurlijk dezen winter getuige geweest van menig
ijsvermaak , en wil daaraan nu wel iedere foort van nuttigheid niet ontzeggen; maar, als men u tot het nemen van
vermaak op het ijs uitgenoodigd had, en u, Mevrouw of
IVIijnheer! dan met den dag uit het bed fchelde, en u de
biji in de hand gaf, ten einde de bijten open te hakken,
zoudt gij toch waarlijk wonderlijk opzien, offchoon gij
toeftemmen zult, dat het openhakken der bijten van groote nuttigheid is. En — om andere voorbeelden te nemen —
dat de Justitie gehandhaafd wordt, en ilzoo een dief zijne
competence portie krijgt , heeft zeker nuttigheid; maar ik
beklaag echter het meisje, hetwelk naar zoodanig fchouwfpel
verlangt, om zich — te vennaken. De verandering der belastingen voor het Nederlandsch Rijk heefc zeker eerie groote
inatigheid , want anders hadden noch Koning noch Minister
dezelve begeerd, en ook de Tweede Kamer dezelve Dimmer
toegeftaan; manr wat nu het vermakelijke daarvan betrefc,
zoo mogen daarvan de Schiedamfche Branders getuigen , die
thans , met hunne koeijen en zwijnen, om fpoefing roepen!
Ziet daar eenige nuttige dingen genoemd , welke echter
niet bijzonder vermakehjk zijn; en welk een aantal vermaken kon ik aanvoeren, waarin volfirekt geene nuttigheid is!
Ee5
Dan,
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Dan, het zij ik mij tot enkel geoorloofde of ook tot eriket
pngeoorloofde vermaken bepaalde, vrees ik echter, dat ik
lig den fmaak en het genoegen van dezen of genet) onder
ens re na fprak. Maar waartoe zou deze opnoeming ook
toodig zijn? Wie uwer ontkent het toch , dat men zich groorefijks vergisfen zou, wauneer men zich door het luidruchtig
edruisch van het vermaak lief nitlokiten , in vertrouwen dat
men Nut en Vermaak juist altijd bijeen vindt ?
Alzoo — Nut .en Vermaak willen wij zorgvuldig onderfcheiden. Nut is geen Vermaak , en Vermaak is geen
Writ." — Neen ! ook voor deze magcfprenk moeten wij
wachten; zij is geenszins van algemeene toepasfing. Som.
mige vermaken hebben zekerlijk hunne nuttigheid ; niet alleen
maar, of ook niet zoo zeer, omdat de arme handwerksman
en kunftenaar daardoor aan den kost komt , (want op die
wijze kon men ook het meest ongeoorloofde en iedere fchole
der ondeugd voorflaan) maar al was het ook alleen maar
daarom, dat de nutflkhter uitfpanning en vermaak behoeft ,
cpdat zijne veerkracht om nut te flichten niet verlamme. De
mensch is veel te zinnelijk en te zwak , dan dat men hem ,
zonder fchade, het vermaak benemen kan.
Het nuttige is dikwijls zeer vermakelijk , ja! — voor enlute menfchen; maar onze Maatfchappij Tot Nut van 't 41gerneen zal nog wet eenige jaren moeten werkzaain zijn , eer
leder mensch alleen in hetgeen nut fticht zijn vermaak zal
vinden. Men zegt ook, dat het Nut de moeder ran het Verrretak is. Het kan zijn ; maar vooralsnog is het Diet altijd
nog alzoo op onze wereld; misfchien in hoogeren kring en
bij hoogere wezens. En dat het Vermaak, zoo als wij hier
dat nemen en zoeken, niet dan bij toeval eens de moeder
van het Nut wordt, Ilel ik buiten twijfel.
Liever willen wij Nut en Vermaak zusters noemen, die
wel eens , ja al dikwijls, met elkander overhoop liggen, maar
zich ook nu en dan zusterlijk de hand bieden, een eindwegs zamengaan, doch zich , helaas ! nog telkens dan war
vaneenfcheiden. Dit gebouw , te harer vereeniginge en hulde
gefticht , moge haar duurzaam aaneenitrengelen, zonder wezenlijke fchade voor eene van beiden! Voorwaar, dan is er
binnen onze muren een wonder getticht.
Dat zich de zusters onderling verftaan en vereenigen, is
god. Zij kunnen het; er zijn onderfcheidene en veelvuldige
punten van aanraking en toenadering. Maar het dartele zusje
YEA.
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YERSIAAK moet een weinig, ja wat veel zclfs , toegeven ;
want zuster NUT is uit haren card wat ernftig , en heeft karakter. Zuster VERMAAK moet zich niet to alien tijde en overal willen indringen; en waar zij is, moet zij echter zuster
NUT nimmer afwijzen. Toegeven kan zuster NUT in bet geheel maar
Eene proeve ; Ik vond beide zuscers niet lang geledenbijeen ; het was bij eene Begrafenis. Eerst bragt men het
Jijk uic den' weg. Zuster NUT had de directie, en alles ging
deftig , bedaard en ernftig toe, zoodat alles bier groote nuttigheid had , en zij ieder tot ernst ftemde. Maar zuscer vEkInAAK kwam er bij, en zeide, dat het nu verder hare zaak
was. Zij had de zaal met fmaak ingerigt en verlicht ; zij had
de tafel gedekt en wel voorzien; ook had zij den wijn niet
vergeten ; — en fpoedig kon nu zuster NUT in het gebeel
niet meer aan het woord komen; dat een Lijkfeest wezeu
zou , werd een Bagchusfeest. De dartele deerne had alles
bedorven , en zuster NUT vertrok , want bier zou zij het
hebben moeten befterven.
Op eene Bruiloft zit het VERMAAK voor; maar daar is het,
even als in her Huwelijk, zeer ongelukkig, zoo voor het
NUT ook niet een floe) word[ gezet. Na menige bruiloft be•
klaagde men zich, van wege de gevolgen, (gelijk men zich
bij menig huwelljk beklagen moet) dat Jufvrouw VERMAAK
hare zuster NUT daar niet mede genoodigd had , of, al deed
zij dit, door hare dartelheid, die waardige zuster van de * tafel en uit geheel de woning verjoeg.
Moeijelijk , zeer moeijelijk, kunnen, op den dour, de zusters zich bijeenhouden en verdragen. Echter heeft men haar
_zoo gaarne bijeen. Het VERMAAIC is dan alleen en volflrekt
gevaarlijk , wanneer het met zuster NUT in onmin is ; en het
NUT VIM'S den besten toegang, waar het door zuster VERMAAK wordc ingeleid.
Ons nuttig vermaken, dat is het ware; maar vermakelijk
nuttig zijn , klinkt wat vreemd. Vanwaar komt dit toch? Ik
zal bet u zeggen. De oudfte zuster heet NUT, en aan haar
4omt de rang toe, haar in de zinfpreuk voor dit Lokaal
daarom ook toegekend. Zij moec alzoo de jongere zuster,
VERMAAK , zoo wat raden en leiden. Keeren wij dit nimmer om ,
cn vreezen wij geenszins , dat de oudere wijzere zuster de
jongere kwalijk bejegenen zal. De jongere is een dartel kind,
en be:weft de curatele der oudere; zonder deze worth zij —
he-

DE SPECTATOR.

424

helaas f de ondervinding leerde het reeds duizendmalen •
de verftoorfler van iedere nuttigheid.
Nut en Vermaak zeer juist is de zinfpreuk van dit fchoon
gebouw; en, offchoon wij , als Deparcement van de Maatfchappij Tot Nut van 't Algerneen , ons ha nut vooral ten
doel flellen , zijn wij daarom het vermaak van het Algemeen
geenszins vijandig , maar willen er in iedere onzer bijeenkomlien gaarne toe medewerken, dat de beide zusters zich vriendelijk en overal de hand bieden , en zuster VERMAAK , door
zuster NUT gezuiverd , geleid en veredeld , hoe langer hoe
meer tot eer en vreugde zij van beider verhevenen Oorfprong, die het Algemeen het uitnemendfle goed en de overvloedigfle vreugde gunt.

NMUW ALPHABET VAN EN VOOR DEN OPMERKER.

R.

R oman. Nadal de gewone Romanwereld in alle rigtingem
doorkruist is en geen nieuws meer kan opleveren , dient men
wel , met ARM/DA, de kar te beflijgen, en met eene verwilderde verbeelding door de wolken te vliegen, zonder te.
weten waarheen , en of men wel ooit weder te regt zal komen.
Rome. Voorheen een paleis, naderhand een klooster, than
een oudemannenhuis.
S.

Schoon.
Zoo lang waarachtig fchoon den flervling kan bekoren,
Vergeet hij zijn waardij en zijn beftemming niet.
Het reinst genot is hem, die 't fchoon gevoelt, befchoren.,
Hij ofFert aan de deugd , die 't fchoon zijn hulde biedt.

Schougitooneeli Als kweekfchool der kunflen , Mufeun
der gefchiedenis , tempel van deugd en veredeling, al te zeer
miskend en verwaarloosd , en te vaak in een Marionettenfpel
of Ronzebons herfchapen. Mogt men eenmaal regt bevroeden , welke partij er van te trekken valt!
Schriffiliji. Om een' goeden fchrijfilijl zich eigen te maken , moet men leereu uitgaan van denkbeelden, en niet van
woorden.
Schrijvers. Vele geleerde Schrijvers zijn alleen daarin van
de KopljTsten onderfcheiden, dat zij alles , wat zij na- en
inken.
uitfehrij v en , v
Smaak.

NIEUW ALPHABET VAN EN V001 DEN OPMERKER. 42S

Smack. De flunk is minder verfchiliend dan men wel eens
:teem , en heeft wel degelijk zijne wetten. Ilij is alleen
maar meer of minder fijn , fcherp en geoefend; ook foms
verftompt, overprikkeld, of door bij. of nafmaak vervalscht.
De meeste menfchen, echter, zwelgen maar in, en keuren
goed of kwaad enkel op gezag van een' voorproever.
Soldaten. Vorilen hebben foldaten; kinderen mede: met
dit onderfcheid dat die der laatften van hout of lood en
onfchadelijk zijn.
Spanje. Die ongenoodigd derwaarts herien trekt, keere te-‘
nig met een' Don Quichot in den zak, een' deftigen bril ftiji
op den neus geknipt , en eene fnuif in zijne doos, die niezen doer , dat de tranen er van overloopen!
Speeltuig. Als menig lierdichter tusfchenbeiden niet eens
zijn fpeeltuig aanfprak , men zou vergeten, dat hij lierdichter was, en in verzoeking komen, om den liwifthen gang
zijner denkbeelden te volgen.
Staatkunde. Leere men, ook tegenwoordig flit M A C nr Ay E L ; en het zal begrijpelijk worden, hoe men foms alles,
zelfs de grondftellingen van het Evangelie, met de Staatkun:
de in overeenftemming weet te brengen.
Statistiek. In de Statistiek wordt alles opgenomen , behalve joist datgene , waar het vooral op aankOint: her zedelijk
karakter van de bewoners namelijk Doch dit last zich
onder geene cijfers brengen, of met den maatflok afmeten.
Stelfels. Het beftrijden of verdedigen van ftelfels flan
lijk met fchaakpartijen : die het fpel verliest, kan op nieuw
de flukken opzetten en zijn geluk beproeven.
Stek. Befturend werktuig, meer waard dan al de Charters
der wereld. MONTESQUIEU vergat 4enzelven in zijn
Esprit- des Lois. Intusfchen weifelen de Ultra's, van meer
dan ten land, in hunne keuze , tusfchen den ftok en de roede.
Stoom. In haren vrijen ftaat enkel damp, die niers vermag; maar verzameld en in bepaalde rigting voortgedreven;
onberekenbaar in kracht. Zoo is het ook gelegen met de
meening en den wil van een yolk.
Stopwoorden. Dienen om de gelederen aan te fluiten in dt
mant, in het rijm , en in de denkbeelden.
Straatflijpen. Men berispe geene ftraatflijpers: zij mogten
tot inkeer komen , en fchrijvers of vertalers worden ; dat,
in hun geval voor de maatfchappij nog grooter kruis zou zijn.
T.
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T.
Tijd. Men beeldt hem of met eene zeisfen gewapend
alsof hij niets doet dan nedervellen ; en men- vergeet, dat
die zelfde Tijd de eeuwen, die nog zijn zullen, en zoo vele
levens , als nog worden moeten, te voorfchijn roept!
Toonen. De muzijktoonen brengen veel te weeg, doch de
fpreektoonen nog oneindig nicer.
Troon. De troop , die in het yolk geen' fleun vindt, flat
Op den top van een' glijberg.
Twijfelen. Het is geoorloofd den grond te onderzoeken
v6Or men aan 't funderen gnat: zoo niede bet twijfelen
hem, wien het om waarheid te dOen is.
Ui
(El. De vinding, van dezen vogel bij MINERVA te
plaatfen, niet gelukkig. Wat baat het, dat men alleen bij
nacht, en niet bij dag ziet1 De waarheid is niet gewoon
in de duisternis te fpoken: om haar te zien, moet men zijn
oog aan het licht gewennen , en zoo min mOgelijk nil zijn.
Ultra. Behoort tot die foort van menfchen, van welke
JEAN PAUL zegt : dat zij de geheele wereld in eeuen konzeniljemolen zeluden willen alleen om hun gezigt
of kamizool rood te Verwen.
Utopia. Het zou dwaasheid zijn nog !anger Utopia's te
fchrijven, nu het in Europa op zulk een' goeden voet flaat
om Utopia cc verniezenlijken
V.
Vaderlandsliefde. Niefs anders dan huisfelijke deugd, maar
op het groote tooneel voor bet publiek' optredende.
Verbond. Ouder de vele foorten van verbonden hoort men
ook van een heilig verbond. Doch , daar men ook van eene
heilige Inquifitie fpreekt, zij men we/ verdaclit , dat dit heilig bier niet dezelfde beteekenis kan hebben; want hit heilig
verbond is eene flaatkundige , de heilige Inquifitie, daarentegen, eene kerkelijke initelling.
Yerdienfle. Het is de eigenfchap van verdienfte, dat, als
men op aarde haar licht tracht uit te dooven, zij zich hemelwaarts verheft, om als vaste fter te blinken.
Verdraagz,aambeid. Is zoo onmiskenbaar pligt, dot het
ongerijmd moet fchilnen , haar verdienile toe te kennen, of
tot den rang van deugd te verheffen.
Verheveling. Meer dan den groot inn zag men, in onzen
leeftijd, als eene vaste tier opgaan, die naderhaud bleek'
flechts
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echts eene verheveling te zijn, om weldra te verdwijnen,
en niets d'an eenen zwavelflank achter te later!.
Verheven. Over het verhevene is reeds zoo veel gezegd,
dat niet bevredigt maar daarin ligt de aard van het verbevene, dat het niet beieikt kan worden.
Yes'liand. Zie Geld.
Vertulen. Het menigvuldig Hecht vertalen komt vandrar,
dat men we! Dietionnaires heeft van woorden en van fpreekwijzen, maar niet van — denkbeelden.
Pertegenwoordiging. Kan door duizend, door honderd,
door den, ja door een enkel perfoon worden uitgeoefend;
en dit laatfie is het geval in Turksje , waar de Sultan de Muzelmannen vertegenwoordigt. Zeifs daar is alzoo een reprefentatieve regeringsvorm. Men ziet derhalve, hoe dwaas
bet is, naar iets te verlangen , wat men reeds bezit! Alles
blijve dus zoo als het is.
Peorvaderhjk. 'Er is nu reeds zoo veel gefproken en gezongen van de verdienfien der Voorvaderen, dat men van lie.
verlede kan beginnen te denken , of het raadzaam en nitvoerlijk zij , hunne deugden , vroeger of later, eens meer slgesneen in praktijk te brengen, met of zonder prijsvragen.
Vooriverk. Hoe vele met floten, grendels en boomen rijkelijk voorziene dcuren moeten foms, na het eindeloos beproeven van fleutel vont Ileutel , wel geopend worden, eer
men aan de lezing van_ het eigenlijke bock beginnen Iran:
wat vindt men dan nog? In plaats van eene Sacristie, eene
ellendige pottenkas!
Predelievend. Is de wolf, wanneer de herder waalczaam
is, en de vos, wanneer hij de druiven niet bereiken kan.
De een ontveinst zijn' honger en loert; de ander houdt zich
vies en gluipt.
Prijgeest. 'Benaming, welke (taalkundig) geene ongunaige
beteekenis moest Webben, en, voor hetgeen men' er door amduiden wil , ongepast.
Vrtjheer. Zie Vrij - burger.
g

Vrouwen.

De wereld is voorwaar een droeve rampwoestijri:
Maar aan der vrouwen zij' weet men haar door te flrevert.
Haar hand biedt bloemen aan; haar oog fpreicit ionnefehijni
In 't kort, zij zijn de troost, de vreugde van ons !even.
Een Eden, zonder haar
wat zou dat Eden zijn?
Een aaklig oord. waar 't hart zichzelve zou begeven,
Y.43 zonder arcfenij voor leed of boezempijn.
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et is een vrij algemeen vooroordeel , om de uitoefening
der dapperheid bij uittluiting tot de bedrijven des oorlogs te
bepalen. Het is waar , dat de krijg eene mime aanleiding tot,
derzelver ontwikkeling geeft; maar het is eene grove diva.
ling , dat het menfchelijk leven geene andere tooneelen zott
aanbieden, waarop deze deugd door ons zou kunnen worden
ten Loon . gefpreid. Immers, indien dapperheid kan genoemd
worden die hoedanigheid oozes gemoeds, waarmede wij gevaten en moeijelijkheden onverfchrokkep tegentreden, en de..
zelve van ons zoeken te verwijderen door zoodanige redelij.
ke middelen , als daartoe in ooze harden geileld zijn, dan
zullen alle openbare en bijzondere kringen der maatfchappij ,
dan zullen verreweg de meeste betrekkingen ons telltens in
de gelegenheid om deze deugd te beoefenen. Er beNat toch geene verbindtenis , waarvan wij deelgenooten zou,,
den kunnen iijn, die niet hare onaangenaamheden met zich
voert, die ons niet dikwerf op groote teleurileliingen en miskermingen te Nan komt r die niet zelden ons ellende en
jammer berokkent. Beene menfcheiijke Onderneming, , hoe
uitlokkend en veelbelovend dezelve ons ook in de toekomst
moge toefchijnen, hoe welberekend ook derzelver voordeeli.
ge uitkomilen zijn mogen, is van moeijelijkheden en ontberingen bevrijd, waarvan wij fommige, ja , wel hebben vooruitgezien, maar waarvan ook zeer vele Ongedacht zijn. Soros
kunnen deze rampen op eene ongewone wijze zich voor ons
ophoopen en vermenigvuldigen. Dit ondervindt de echtgenoote , die onophoudelijk heefc te kampen met de grillige
men en het booze hart van haren man, wiens lust en genoegen bet is , of fchijnt te zijn, de dagen van zijne huisvrouw,
door alle middelen, die bij onder zijn bereik heeft, te verbitteren. Dit ondervindt de zeereiziger, die dag aan dag zich
ziet te leur gefleld in de gewenschte toenadering tot de hayen
(*) Hoezeer deedanige algemeene zedekundige beipiegelingen met eene zeereis weinig gemeens hebben, en even goad op her land ale op zee re maker
zijn, wildeu wij ze, voor dirmaal, de Heine plaats, voor dezelve verlangd;
tiler ontzeggen, — Ridact.°
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ven zijner beftemming, het zij hem flornien en onweders met
eenen waarfehijnlijken ondergang dreigen, het zij tegenWind;
langdurige fluke of afdrijvende ftroomen den gunfligen voort7
gang van het vaartuig belemmeren of vertragen. Dit is de
ervaring van den gezaghebber; den amlitenalt, den Vorst
zelven, die, fchoon hunne eerzucht en uitzigten de ruirnite
voldoening hebben . verkregen; echter te , dikwerf, _doot-de
aanvallen, welke de nijd , de afgunst, de bbosheid op hen
wagen, of Ook door de zorgen en bekoMmeringen welke de
goede wanineming hunner pligten van hen afeischt, herinnerd
Worden aan de onvolmaaktheid der aardfche dingen, van welke s A o idO ; hij , die fchitten, en eere , en getag , en wijs.
heid in de rnimfte mace bezat, en Wien wij uit dien hoorde
een juist oordeel aangaande derzelver wadi-de niet Ittinnen
ontzeggen; getuigde; dat zij alle ijdel wa gen. In deze of
dergelijke betrekkingen geplaatst; zullen wij het voor ons.
van being bouden, om ons door de ranipen ; gevaren of
moeijelijkheden, die daarbij voor ons ontftaan, niet te la.
ten nederdrukken maar zoo tee' mogelijk ons te wape.
nen tegen de indrukfelen van moedelOosheid, mistroostigheid; onvergénoegdheid; droefheid en getnelijklield, welke
zoo ligt; bij de tegenheden des aardfchen 'evens, bij ons
post vatten; en die ons van lieverlede cinbekwaam maken;
niet alleen tot eene ernflige en gezette pligtsbetrachting,
maar bolt het iced, dat oorzaak tot deze onaangename indrukfelen gar, verzwaren en vermeerderen. Deze tank voi;
dert intusrchen onze geheele ingefpannenbeid. Te Ontkenned
toch is het niet, dat aan dezelve velerlei en groote bezwa.
ren verknoeht iijn , Vdoral w7ineer ons zbogenaamd temperament Os tot het tegendeel in eene meerdere of Mindere'
mate aandrijfc; Wie, die eenige ervaring heeft , of die niet
geheel Onibloot is van eerie juiste zelfkennis, zal het durvid
loochenen ; dat er ftrijd noodig is, om deze Zwakheden der
menfehelijke natuur te onderdrukken , en OM ons te behoe-,
den; dat wij under dezelve niet beiwijken, dat is, dat wif
door dezelve niet overwonnen worden, man' dat wij zelve
den flrijd den palm der overwinning wegdragen? Maar, waat
was ooit fltijd denkbaar, zonder ontwikkeling van kracht?
waar ooit . overwinning , zonder dapperheid ? Het is derhalvd
ontwijfelbaar zeker,, dat deze vdortreffelijke eigenfehap on.
zcr natuur, die den mensch op eene bijzondere Wijze veteert veilleft en veredelt , geenszins bij nittluiting het bloddig
Ff
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dig flagveld behoeft, em zich in luister to vertoonen , ninor
dat ook het itille huisfelijke leven daal toe eene ruime gelegenheid aanbiedt; ja, bij nadere overweging, zullen wij zelfs
inoecen bekennen, dat de dapperheid, die wij aldaar moecen
ontwikkelen, dikwerf te edeler en voortreffelijker mag bee.
'ten , naarmate eigenlijke zelfverdediging ons bier niec onwillekeurig tot handelen aandrijft, naarmate geene vercloovende
uitbartlingen van verwoestende wapenen gedurende die handeling ens gevoel verflompen, en naarmate geen roem of open.
bare eereteekenen ons na dezelve wachten.
24 ilugustus 182r.

Er zijn hulpmiddelen nit te denken, om onzen voortgang
in zedelijke befchaving re bevorderen. Onze voorvaderen
waren gewoon, zich zekere leerrijke en zinrijke fpreuk te
kiezen , welke, als bet ware, bet randfchrift was, dat bun
geilachtwapen omgaf, en die bun telkens Of den geheelen
omvang hunner pligten, of wel doze of gene deugd, bij welker betrachting de beoefenaar een meer bijzonder belang had,
herinnerde. Zoo kennen wij het milt Nora van onzen grooten
1IUIG DE GROOT. Zoo lezen wij van ANNA en MARIA
TESSELSCHADE, dochters van ROEMER VISSCHER,
dat zij zich ten wapenfpreuk hadden gekozen: gennegh is
sneer, en elck zijn waerom. Deze gewoonte verdient onze
navolging. In den dorm der driften !can bet de enkele voor:
felling van zootanigen zetregel zijn, die , zonder verdere redenering, (waartoe wij trouwens aisdan ook onbekwaam zijn)
derzelver woede doet bedaren. Nedergedrukt door bet Teed,
'dat God of menfchen ons doen wedervaren , en met trage
handen en flappe knie6n daarheen zittende , onverfchillig
fchier, of hetzelve zal verminderen , dan wel met vernieuwde
woede op ons hoofd losbarften , worden wij , door de herinnering aan onze zedefpreuk , tot nieuwe werkzaamheid en
kloeken moed opgewekt. In bet uur der verleiding wordt
iij voor den bruifenden jongeling, of voor de wankelefide
echtgenoote , het wapentuig , met hetwelk zij den reeds ver
gevorderden aanval op hunne eer en deugd weten of te weren , en hetwelk hen aan hunzelve teruggeeft en hen in derzelver zedel ,i ke waarde herflelt. Van eenen veelomvattenden
en hoogstkrachtdadigen inhoud is mij needs in die Licht voorgekomen de regel van Jole_ph Ligtknecht in den Huzaar Zipart.
man.
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Mantel van den onvergelijkelijken S ALZMANN: ivat Gad
doet, dat is wêl gedaan. kijk is V,00ral de Heilige Schrifc,

dat boek van ware levenSVerbeterende en veredelende wijsbegeerte, aan zoodanige regelen. Het Spretikenboek en de Predi.
ker, Jezus Syrach en het Beek der Wijsheid geven daarvan
een aantal voorbeelden aan de hand. Maar inzonderheid is
het. de Reiland der wergild, die ons hier te ftade komt, en
'Van wieti wij, in de meeste veorvallen des aardfchen levens ,
ons een plinth; gezegde, eene fraaijd leenfpreuk een ophel, derend moedgevend of vertroostend voorfchrifc, tot ons toe,pasfelijk gebruik, zullen kunnen te binnen brengen. Men
denke fleehts aan het: gij weet niet, wat gij begeert; ieder
dag heeft genoeg aan -zijn zelfs kwaad; wid zichzelven verhoogt, zal Vernederd warden; vele eerfle ztillen de laatfle
zijn, en vele laatfie de eerfle enz. enz. De vertraging, we!:.
ke wij thans ten aanzien der gewensehce toenadering tot de
plaacs outer . beftemthing Ondervinden , is voor bus eed
kwellend feed, hetwelk, in zwakke oogenblikken, oils welligt tot gemelijkheid en mistroostigheid zou kunnen doen
vervallen, en fouls dezen fchadelijken invloed reeds met
kracht , op dezen of genera onzer uitoefent. VOor ons is het
derhalve ook van belang , eenen zetregel te hebben, van
welken wij bus , bij de vrees voor eenen dergelijken aanval
Op onze getnOedsritsc, of 'bij de werkelijke onderVinding van
denzelven, kunnen bedienen, om deze vrees te verwijderen,
of den reeds post gevat hebbenden vijand te verciiijven:
Uit de boven aangevoerde is het: gij weet niet, wat gij be;
geert, bijzonder gefehikt , om ons hijgend verlangen naar het
begeerde land te matigen. , en alzoo ons in de belemmeringen , welke wij federt zoo vele weken te dezen aanzien ondervinden, te doen berusten. Het: wat Cod doet dat is
we! gedaan, zal niet minder ftrekken, mil bus in eenen enkelen blik te , doen zien en getroelen, dat once klagten niet
.alleen butteloos, :mar ook dat zij misdadig zijn, als weinig
ftrookend'e met den eerbied, verfchuldigd aan het hooge Wezen, hetwelk over zeeen en winden gebiedc , en met het
tertrouvVen, hetwelk wij omtrent hetzelve , els alles fteeds
ten beste van zijne fchepfelen bedoelende, behooren te koei=
teren.
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OVER DEN VOORGENOMEN MOORD VAN ST_tNISLAUS AUGUSTUS
DEN LAATSTEN EDNING VAN POLEN.

(Uit een Handfehrift.)
Zeker onbekend Schrijver, in tie f rlad Neurenberg , bad de
gewoonte, "om alles , wat hem , in dagbladen, nieuwstijdingen of andere kleine gefchriften, belangrijks, omrrent enkele
gevallen , Voorwerpen of gebeurtenisfen, vaorkwan, op te
teekenen , ten einde het2elve voor den ondergang in den alles
verflindenden ftroom des tijds te bewaren. Hij fchreef zulks
in zijn gedenkboek, hetWelk hij Paria historica , 1779, had
genoeind , op. Uic deze verzameling is het berigt ontleend ,
wegens den aanflag- op het leven van den laatflen Koning
van Polen , dat wij thans onzen lezeren voorleggen. Voorzeker kon de Schrijver niet voorzien , wat edns, in 1794,
met Poles; en dezen Koning zou gebeuren. Het bier vermelde geval behoort eAnwef nog altijd onder de opmerkelijke
gebeurcenisfen; en het verhaal is te belangrijker, omdat heC
zelfs in de Histoire de Pologne van Ma H Parijs 1792 $
niet is aan te treffen.

Zeker Poolsch . Edelman, p uLASEI, Generaal bij bet le.
ger der Geconfedereerden, vormde het affchuwelijk ontwerp,
om den goeden STANI 'SLAUS AUGUSTUS, Koning van
Poles, den laatflen , die den wankelenden croon van dit veranderlijke y olk bezeten heeft , te vermoorden (*). Hij had
tot dat einde veertig zaamgezworenen , onder drie aanvoerders , LUKAWSKI, sTRAwENsict en ICOSINSKI,
aan zich verbonden, die hem in, de find Czenstochow onder
eede hadden beloofd , den Koning, het zij levend .of dood,
in Vanden te zullen leveren , of, zoo dit niet mogelijk ware,
dale althans denzelven van het leven te berooven. Heimelijk
en
(*) Deze ongelukkige Koning Itainde uit het Grafelijke huffs van PONIA■
o w s af, werd den 17 Januarij 5732 geboren , en op den 7 September 17649
door me,., eiverking van Rustand en Pruisfelz , tot Rolling vertairen. Hij werd
echter in 17:5 , bij de laatfte verdeeling van Palen , gedwongen , van croon
en. rijk afiland te doen , vertrols in 1797 met pelilioen naar Petersburg, en flied
ablaar,, den 12 Febritarij 170.
T
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en vermond begaven dezen zich met hunne eedgenooten naar
Warfchau. De Koning had, op den 3 November 1771, bij
zijnen com , den Grootkanfelier van Lithauwen, den Vorst
ZARTORI NSKI, een bezoek afgelegd , en reed nu , tusfchen
9 en fo ure des avonds , naar zijn paleis terug. Hij zat met
zijnen Adjudant alleen in de koets , en werd van 15 of 16
perfonen van zijn gevolg omringd. Op 200 fchreden affands
van bet paleis werd de Koning aangevallen ; verfcheidene
fchoten troffen de koets, en een derzelve den Heithrk, die
den Koning, zijnen meester, wilde verdedigen , in het lijf;
terwiji het overige gevolg des Konings , het zij dan uit fchrik,
of als deelgenooteh der zamenzweriug , de vingt nom. De
Adjudant fprong uit de koets , verliet den Koning, en zorgde
flechts voor- eigen lijfsbehoud. De Heiduk , die den Koning
tot het uiterfte verdedigde , ftierf des volgenden daags aan
zijne bekomene wonden. Hij was een Protestant , en de
Koning- verzorgde naderhand zijne weduwe eu kinderen door
een vast inkomen.
Intusfchen zocht de Koning, onder begunfliging van den nadir,
door bet andere portier to ontvlugten doch naauwelijks was
hij nitgeftegen, of hij vaelde zich teraond bij de haren anngegrepen, en hoorde zijne moorders , onder de verfchrikkelljkfte vloeken., betuigen: „ Wij hebben hem, en zijn laatfe
„ uur is gekomen." Een hummer fchoot ook werkelijk op hem ,
en een ander hienw hem met de fabel dwars over het hoofd,
zoodat de wand tot op het voorhoofdsbeen doardrong.
Hierop grepen zij hem bij den halsdoek , en fleepten hem , ten
minfe soo fchreden ver , in vollen galop tusfchen hunne paarden voort, midden door de firaten van Warfchau , zonder
ergens eenig oponthoud to vinden. De Koning leefde nog ,
hoezeer verfcheidene fchoten hem getroffen hadden, die echter door den pels waren afgeweercl , en her ligchaam niet
.hadden gekwetst ; maar,, aan het hoofd gewond en door de
ftraten der fad gefleept , was hij deerlijk mishandeld. , Het
gevingte gevolg des Konings bragt het paleis in beweging.
De lijfwacht haastte zich naar de -plaats van den aanval , maar
vond daar Diets dan den hoed des ' Konings, met bloed bevlekt. De fad geraakte ahnede in beweging. De moordenags zetteden ' intusfchen den Koning op een paard , en joegen
met hem feeds verder voort. Bij bet overfpringen der gracht
die rondom de fad loops brak het paard , milli-op de Ko-

ning gezeten was, een been. Men zette hem dadellik
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een ander , en , grog verder. Toen de moordenaars alien over
de grachc waren, begonnen zij den Kolling re plunderen,
Z j fcheurden hem het diamanten kruis van de borst; en
LURA w s x nam het ordesteeken van den pruisfifc:hen zwar.
ten Adelaar, ten bewijze,. dat de Koning werkelijk in de
magt der zaamgezworenen was. Deze verzocht , dat men,,heln
zij n' zakdoelt zou hetwelk oak gefchiedde; en zelfs
des Konings zakboekje ontging hunnen roofgierigen oogen.
Na deze plundering verdeelde zich de bende; doch zeven
bleven bij den Koning; over welke KOSINSKI het bevel
voerde. De nacht was ongemedn donker, en de paarden waren zeer vermoeid; men fleeg dus af, en dwong den Koning,
voet te volgen , en wel op den' fchoen , daar hij den
tweeden iil het flijk verloren had. Op deze wijze kwamen
zij op den weg, die mar het dorp Bgrakoo leidt, De Ko.t
ning zeif waarfchuwde hen , dit dorp te mijden, dewijI de
Rusfen aldaar geposteerd waren. Dit maakte hen een weinig
toegeeflijker,, en gaf den Koning meer zekerheid voor zi.14
!even, betwelk buitect :',twijfel groot gevaar zou hebben gelooPen., zoo de Rusfen pogingen hadden willen aanwenden
pm hem te bevrijden. Zij gaven dus den Koning eene laars
en eene muts , en kwamen eindelijk in het bosch van Bielai
vy, drip kwartier uurs van Warfchau gelegen. Nu vroegen
de averigen herhaalde malen aan KOSINSKI, of het nog gear;
cijd was , den Koning af te maken.
Intusfchen was de verwarring iti Warfchau zelve ten top
geklommen. Verfeheidene Edelen hadden zich te paard go,
zet, zocbten overal, vonden ook weldra de plants, waar de
moordenaars over de fladsgracht gefprongen waren, en volg-i
den dic fpoor.
De moordenaars, die den Koning vergezelden, werden niet
weinig verfchrikt bij het vernemen van eerie Rusfifche patrouille. Vier bunner oncvlugtcen in het digtfle van het
bosch; en de drie overigen dwongen den Koning, al verder
te gaan. Naauwelijks een kwartier uurs daarna werden zij
op nieuw door eene Rusfifche fchildwacht aangeroepen, waart
op wederom twee ontweken. K osINs K I bleef nu alleen
bij den Koning , en beiden waren te voet. Deze verzocht,
hem toch eenige rust te vergunnen; doch KOSINSKI
dreide hem met de bloote label. In dien toeitand kwamen
zij in de uabijheid van bet klooster hielavy. KOSINSKI
was zeer beangst, geheel radeloos, en zonder eenige kennis
van
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van 'den weg. De Koning bocd hem aan , dat hij zelf ge.
heel alleen in het klooster Wilde gaan , en xosINsxr dan
voor zijne eigene veiligheid konde zorgen. „ Neen !" zet
deze; , want ik heb gezworen. " Zij gingen dus verder tot
aan een klein kasteel, Mariemont , hetwelk tot Saklen behoort. Bij het aanfchouwen hiervan verguncte hij den Koning
eenige rust. Zij gingen beiden op den grond zitten. De
Koning gebruikte dit oogenblik, om zijnen geleider te bewegen,. dat hij hem zou lawn ontvlugten. Hij flelde hem te
dien einde zijn misdrijf op het levendigst voor oogen, vermaande hem, dat hij toch Bens zijn geweten zou raadplegen,
en beipeurde inderdaad merkelijke fporen van gewetensangst.
„ Doch ," zeide hij, „ zoo ix u ook naar War Mau terug, bragt, wat zou het geval zijn? Men zoo mij gevangea
„ nemen, .en door benIshanden doer fterven." Hierop antwoordde de Koning: „ . Ik geef u mijn woord daarop, dat u
• geen leed zal gefchieden; of, wantrouwt gij dit," voegde
hij er bij , „ zoo gebruik het tegenwoordig oogenblik, en
• vlugt, werwaarts gij wilt. T_hans..is de gelegenheid nog
gunflig." Nu kon zich x o s I N s p it I niet langer bedwingen; hij vie! voor 's Konings voeten neder, fmeekte, dat Z.
M. hem zijne misdaad wilde vergeven, beloofde, dat
hem tegen iederen vijand zou verdedigen , en gaf zich geheel aan de grootmoedigheid des Konings over. Zij gingen
nu te zamen naar eenen malen , waar de molenaar hen echter
niet dan na langdurigen wederaand innam, dewijl hij hen
voor roovers hield. Naauwelijks was de Koning in de kamer,
of hij fchreef aan den GeneraaF coccE Kolonel van de
Gardes te voet , deze weinige'woorden: „ Ik ben, als door
^ eene foort van wonderwerk, nit de handen mijner moorde„ naren gered. tic bevind mij op den kleinen molen van
Kom ten fpoedigfte mij van hier afhalen.
„
„ bell gewond ; maar niet zwaar.” Het had zeer veel moeite in, om den knecht van den molenaar te bewegen, dat hij
dit briefj e naar Warfchau bragt, dewijl men geloofde in de
handen der roovers te zullen vallen, dant men thans den Ko.
ring aanzag voor eenen reiziger, wien dit lot was overgekomen. KOSINSKI hood den Koning eerbiedig alles aan,
war hij denzelven ontroofd had; doch deze nam niers terug,
dan alleen bet blaauwe lint van de orde des witten Adelaars.
Toen de bode met het briefje van den Rolling in 117,3"-fc,Ttary
aankwan: , was de vreugde in de hooftillad onbelehrijfHi.k.
F14
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groot. COCCEI fpoedde zich oogenblikkelijk naar den molen heen; eerie afdeeling der Garde volgde hem onmiddellijk.
Buiten voor de deur van den molen hield KOSINSKI, met
de biome fabel, de wacht ; maar liet den Kolonel , zoodra
hij hem herkende , binnen. De Koning was van vermoeidheld ingefluimerd, en lag, flechts met den mantel des molenaars bedekt, op den grond. CoccEz wierp zich voor
hem seder, kuSte zijne hand, en noemde hem zijnen
ping. Men kan zich ligtelijk voorftellen , welke verbazing
dit bij den molenaar en zijn huisgezin moest te weeg brenr
gen ! Allen bogen zich voor hem op de knie. De Koning
deed hen opflaan, en vergold naderhand den dienst van dezen
man , door voor hem , in ilede van dit hutje , eenen molen
aan den Weisfel te laren bouwen, en hem bovendien een jaargeld toe re leggen. De Koning reed vervolgens in eenen
gen naar Warlchau waar hij door her y olk en den adel met
verbazing werd aangettaard ; alien juichten over zijne behou..
denis , die door alien als een wonder werd aangezien.
KOSINSNI, aan wien de Koning zijn behoud te danker,
had , was in de nabl5heid van Krakau van geringe oudera
geboren , en heettp eigenlijk 1011AN K U T S N I A. Den
adellijken naam van RosiNsui had hij flechts aangenomen,
om omder denzelven invloed te bekOmen , en werd ook daardoor Officier bij het leger der Geconfedereerden.
Van de overige zaamgezworenen werden LuttAws it t en
$TRAMT ENSKI weldra gevangen genomen en binnen Ware
:fehau gebragt. Op des Konings voorfpraak , werd de doodltraf tegen de eedgenooten van minderen rang veranderd in
eenen alcijcidurenden dwangkbeid aan de vesting van Kaminiek ook aan de voornaamften werden ide folteringen en wree7.
de doodilraffen , die volgens de Paolfehe wettert tegen Koningsmoordenaars bepaald waren, om die zelfde reden kwijtgefcholden;docli werden de beide genoemden, zonder verdere
formaliteiten, onthoofd. K O S I N S K I werd in verzekerde
bev9ring genomen, en moest tegen zijne medegenooten ge.
tuige.n. LUKAAVSKI mogt hem echter niet zier, en zelfs
geene vergiffenis fchenken; maar ging den dood wet voorbe.
reid te gemoet. STRAVIENSKI, daarentegen , betoonde
zich zeer verhard. PULA SKI w a s voortvlugtig; hij ging
naar ihnerika , en kwam bij de belegering van Savanna , in
Eerie maand na deze teregatelling zond de Ko1779,
ning
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Ding KOSINSKI naar hang , en zorgde voor zijn onderhoud
aldaar.
Hoogst merkwaardig was hierbij , dat , naar de getnigenis
der eedgenooten, de Paufelijke Nuntius in Poles de wapenen
der eedgenooten had gewijd, en den Koningsinoord met zijne Vedkeuring had bekrachtigd,
Op hetzelfde tijdftip, dat geheel Warfchatt als dronken
was van vreugde over het behoud des Konings, gedachc deze
aan zijnen getrouwen Heiduk. Bij het vernemen van deszelfs
dood , was hij op het levendigst aangedaan, en betuigde :
„ Ach ! hij heeft door zijn eigen leven het mijne gered."
De Koning beloonde en verzorgde het . huisgezin van dezen
man ook rijkelijk , liet hem met veel prachts begraven, en
rigtte voor hem een gedenkteeken op , waarin hij zijne dankbaarheid ongeveinsd uitdrukte. Het was eene puntzuil , die op
eene doodkist ftond ,en in bet Latijn en Poolsch her voigende
opfchrift droeg: „ Hier ligt GEORG HENDRIK BUTZAU,
• die verhinderde, dac zijn Koning, “ANISLALTS AU" G U s T u s , onder de fnoode aanvallen van moordenaren
„ niet is gefneuveld, daar hij, op'' den 3 November 1771,
denzelyen zijne eigene borst tot fchild verleende, en on„ der de herhaalde flagen roemrijk bezweken is. De Koning,
„ den dood van dezen getrouwen onderdaan beweenende,
„ heeft dit gedenkteeken te zijner sere en ten voorbeelde
van anderen opgerigt.”

LIST TEGEN LIST.

Eene ware Anecdote.
Omftreeks vijftig jaren geleden leefde in Engeland de. be-.
roemde Prediker GEORGE WHITEFIELD, die de gewoonte had van jaarlijks naar Londen re reizen, en aldaar, door
zijne predikatiEn in den volkstoon , vele menfchen rondom
zich te verzainelen; vooral mogren de vrouwen hem gaarne
hooren. Hij maakte bij die gelegenheid er bijzonder zijn
werk van, om de christelijke milddadigheid zijnen toehoorderen aan te prijzen , en als de voornaamfle der deugden voor
te ftellen; trachtende hen hierdoor tot eene rijkelijke onderfteuning van een door hem te Georgia, in Carolina, gefticht
Seminarium to bewegen. Onder zijne vlijtigfte toehoorderesfen was ook zekere Misty. u i L L , Wier man eene brouweFfg
rij
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ri.) had. Zijne fabrijk bragt nu wel zoo veel op , dat hij zijn

huisgezin daarvan kon onderhouden; dan, daar hij van zich,
zelven geen vermogen bezat , had hij fomtijds , bij het aankoopen van granen, geldgebrek, en moest this , war hij
ontving, wel te rade houden. — Wel verre dat hij eene gelijke hoogachting, als zijne vrouw, voor den geestelijken
redenaar zou hebben gevcied , keurde ' hij het hOogelijk af,
dat zij dien overal zoo zeer naliep ; en, wanneer zij hem nu
en dan om eene milde bijdrage ten behoeve van het Setninarium verzocht, wilde hij vau niets hooren. Hieruit ontflond
dan tusfchen de beide echtgenooten niec zeiden eene eenigzins hevige woordenwisfeling. De vrouw prees daarbij haren zielzorger boven alle mate , en befchouwde hem als een"
Heiligi de man, daarentegen, kon niet nalaten hem voor een'
bedrieger te houden, die der ligtgeloovige vrouwen, onder
allerlei fchoone voorwendfels , bet geld aftroggelde, haar tot
onderhoud van het huisgezin gegeven; en, wanneer zijne kas
joist op dat tijdftip wat fchraal was, nam hij het ook met
zijne eertitels zoo naauw Viet, en noemde den geestelijke
bij herhaling een' fchetm. De ligtgeraakte vrouw , hoe zeer
het haar voor het overige geenszins aan verfland ontbrak,
ontbrandde hierover in den hevigften toorn; en , daar zij geloaf& , dat haar man alleen uit eene onchristelijke liefde tot
het geld zoo fmadelijk oordeelde, befloot zij haren trek naar
weldadigheid op eenige andere wijze heimelijk te voldoen
en het geld te semen, dat men haar Hier wilde geven.
Op zekeren morgen, dat de brouwer voor zijnen geopen,
den lesfenaar flond, werd bij haastiglijk geroepen, en, daar
hij meende in een oogenblik weder terug te zullen zijn, lief
hij denzelven open. De vrouw meende thans de kans fchoork
te zien, om hare dweepzuchtige begeerte nanr weldadigheid
op eene ongeoorloofde wijze te bevredigen. Zij opent de
geldlade, waarin de man vijfentwintig guinjes tot den aankoop van garst bijeenverzameld had, nam daar den van af,
en verwijderde zich zoo behendig , dat de fpoedig terugkeerende man niets bemerkte.
Illistr. HILL ging thans niers meer ter harte, dan bet
zoo gelukkig ontvreemcie geld terftond den geestelijke te
doen toekomen. Zij kleedde zich dus , zoo fpoedig mogelijk,
met oplettendbeld, nam de joudftultken, in een papier gewikkeld , in de hand , en wilde heengaan. Den fpiegel voorbijkomencle , zict zij cchter, dat er nog icts aau haren opfchik
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feta ontbrak , leide dus het geld op de tafel onder den fpie.
gel, en bragt het ontbrekende te regt. Intusfchen vats !tsar
in, dat zij nog iets in de keuken te beftellen beefs; zij gaat
derwaarts, zonder bet geld mede te nemen. Op dat tijdftp
komt haar man in de kamer, en, vindende een pakje op de
tafel liggen, onderzoekt hij , was het zij. Bij het zien van
dit goudgeld vertnoedt hij teraond, wat er gaande is , neemc
het good heimelijk daaruit , doer even zoo vele aukkea
kopergelds op gelijke wijze daarin, legs het pakje weder neder,, en gaat been. De vrouw, terugkOmende , fpoedde
zich nu, met het pakje, naar haren geliefden
FIELD.

Gelukkig vond zij den man te huis; en, nadat zij
met veel welbefpraaktheids had betuigd, hoezeer zijne godvruchtige verinaningen haar hart getroffen hadden,' gat zij
haar leedwezen te kennen, dat zij voor zijne Stichting niet
zoo veel kon bijdragen, als zij wet wenschte; zij hoopte
nogtans , dat hij haar penningsken goedgunftig zou- aannemen.
Met deze woorden reikte- zij hem het pakje over, -dankte
hem nogmaals your de vele ilichtint,, die zij nit zijne met
de regte zalving gekruide leerredenen getrokken had , en min
eerbiedig affcheid. WHITEFIELD, die het pakje onge.
opend in zijn' zak , had geitoken , betuigde haar wederkeerig
zijnen dank voor hare milde gift, en geleidde haar tot aan
den trap.
Naauwelijks was zij weg, of hij opende het, om te zien,
hoe groot het gefchenk wel ware. Maar , toen hij de koperen munt ontdekte, en daarmede het gewaad en uiterlijk yourkomen der vrouw vergeleek , kwam hij op de gedachte, dat
Zij met hem den fpot had willen drijven. Haastig rnkte hij
de deur open, en riep de Dame, die intusfchen tot aan de
huisdeur genaderd was , weder terug. Zij kwam seraond weder boven; en nu vroeg WHITEFIELD haar, was toch dat
armhartig gefchenk (terwijl hij haar het kopergeld voorhield)
te beduicten had , was hij daarmede zou uitvoeren, en of zij
het hem misfchien gebragt had, om hem daardoor een weinig voor den gek te houden. Mistr. }JILL, die zich volkomen bewust was , echte ftukken goudgeld in het papier
gedaan te hebben , herinnerde zich thans , ter goeder ure inderdaad , de woorden haars mans, bij welke hij hem eenen be!
drieger en fclielm had genoemd , en befloot nu , dat w u
`WIELD in diet] tusrchentijd bet goudgeld your koper had
ver•
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verruild, om daardoor eene tweede gift van haar re erlangen,
Zij viel hem nu fcherp en luidruchtig aan , en betuigde , dat
zij hem dikwerf eenen fchelm en beurzenfnijder had hooren
noemen , maar zulks nook had kunnen gelooven ; doch dat zij
daarvan thans ten voile verzekerd was geworden; want dat
zij zeer wel wist, met eigene handen , den wigtige guinjes
in datzelfde papier gewildteld, en deze hem overhandigd te
hebben; terwijl hij nu voorgaf,, flechcs tien ftukken koperen
munt oncvangen te hebben. Nadat zij op deze wijze van Karen geliefden Prediker, die haar niets fchuldig bleef, had affcheid genomen, keerde zij, nu eerst waarachtig bekeerd,
naar huis terug, van dat tijdflip of de hoogfte gedachten van
bet juiste oordeel en de fcherpzinnige kloekheid /mars mans
voedende , die zich , van zijnenkant , zorgvuldig wachtte , haar,
ooic inlichting emtrentdit misvedland mede te deelen, zich
met het uftwerkfel tevreden houdende, van 'hierdoor eene,
zuinige, gehoorzame en huisfelijke vrouw te hebben verkregen,die, tot eene redelijke godsvrucht en eene meer gepaste
weldadigheid teruggekeerd, het belang van haar gezin voortaan_getrouwelijk behittligde.

PREYSSIG , DE GRcOTSTE VIOLIERKWEEKER.

Krannickfeld, 8 Maart 1823.

M

enigeen heeft eene liefhebberij, een flokpaard , eene lievelingsbezigheid, waaraan hij groote foramen opoffert; en de
gevallen der zoodanigen zijn niet zeldzaam , die door zulke
liefhebberijen tot den bedelitaf vervallen zijn. Hoe gelukkig
moet de mensch zijn, die zijn ganfche /even mag toewijden
aan eene lievelingsbezigheid , die hem tevens eene rijke bron
van gewin oplevert! Zulke gelukkigen zijn zeldzaam. tdifen
heb ik echter gekend , dien ik zou kunnen benijden, ware
hij niet onlangs op eene noodlottige wijze omgekornen. Het
Was de Heer F. A. DREYSSIG, te Torindorf, bij Weimar.
Weleer koopman te Erfiirt, begaf hij zich, v66r ongeveer
3o jaren , naar Tomulorf, waar hij eene fpeelkaartenfabrijk oprigtte. Zijn flokpaard , dat hij daarbij nahield , was een tuintje achter zijn huis , waarin hij zich met geestdrift onledig
hield , jaallijks een fchoon violierbed te kweeken. Hij begon met zelf het zaad te winnen; en nadenkon , ftudie , prody en veelligt ouk het blink gevat, geleiddca hem van tijd
tot
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tot tijd tot menige kostelijke ontdekking omtrent de kweeking en verzorging der violier. Hij fchieP geheel nieuwe
kleuren, en wist, door mestproeven, den flengel tot eene
hoogte en fchoonheid op te voeren, dat zijn violierbed iii
den omtrek opzien wekte. Aanvragen om zaden bragten hem
op het denkbeeld , eenen handel van zijite liefhebberij te
maken , en zich aan denzelven uitfluitend toe te wijden. Nu
leide hij zich inzonderheid toe op het winnen van bet Zaad;
en het gelukte hem, achter het gebeim te komen, zaden te
trekken, did fchier onmisbaar gevtilde bloemen voortbragten.
Thans fteeg de roep van jaar tot jaar; en er is misfehien gee.
ne flad in Duitschland , ja men mag wel zeggen in Europa,
waar de violierzaden van DREYSSIG niet bekend en beroemd geworden zijn. Zelfs in andere werelddeeletLverlangde
men die in de laatfte jaren, in welke hij een asfortithent van
12 kleuren, in 1200 korrels
naauwkeurig afgeteld — beftaande, voor een' (Duitfchen) daalder verkocht; terwijl hij
elk jaar buiten that was, aan alle ingekomene commisfiEn te
voldoen. — Prachtig, inderdaad, was het, des zomers ,
nen violiertuin to zien , wanneer dezetve in vollen bloei ftond.
Er was geen einde aan den toeloop nit alle oorden , die zich
an die reusachtige ftengels vol keurige bloemen , aan die me.
nigte van kleurmengelIng, aan die krnidige geuren niet kon
verzadigen. Heufchelijk gaf hij iedereen toegang, en Ver.
blijdde zich innig, wanneer men hem zeide, dat zulk een
violierbed wel nergens . ter wereld zoo fraai te vinden was.
In dit zijn violierrijk leefde, zweefde en arbeidde de thinzame DREYSSIG zeker 25 jaren achtereen. Elite plant , die
enkelvoudig voorkwam , werd behendig nit den grond genomen , in een' pot gezet, van de overige afgezonderd , en
naar derzelver kleur gerangfchikt. Zoo flonden derwijze
zende potten op alle ledige plekken van zijn huis en plaats,
:tan welke bij , tot dat bij er zaad van gewonnen had , zijne
bljzondere oplettendheid befteedde, zich in de zaadpeultjes
verhengende, die, geel of zilvergrijs , tot gond of zilver
rijpten, waarin zij jaarlijks verwisfelden.
Om nieuwe kleuren •te telen, of verfchillende kleuren te
vermengen bevruchtte hij , met behulp van eene veder,
door de meeldraadjes van vreemde bloemen, een aantal zijner
zaadviolieren ; en zijne nieuwsgierigheid kon naauwelijks het
volgcnde jaar verbeiden, dat de pianten hare nieuwe kleuren
vertoonden. Aisdan vond hij zich dikwijls door geheel nieuwe

41:2

DRLYSS1G,, DE GR.ocr sTE vIOLlERRIVItEKER.

we fchakeringen aangenaam verrast , welke hem clan altijd
der tot nieuwe proeven of navorfchingen aanleiding gaven.
DaEtr s s I G was zeer aangenaani in de verkeering , gaarnd
deel nemende aan elk onderhoud ; maat, wanneer men, langs
omwegen, achter zijn geheim , cm, door gevulde violierbloe.
pen gevulde buidels te trekker trachtte te komen ; zweeg
hij gemeenlijk ftil.
In. het laatst van November des Verftrekeil jaars vond men
dezen gelukkigen zoon der aarde , door eene noodlottige toevalligheid, verdronken in zijnen vijver. Met het zijn on.
getwijfeld vele zijner geheimen ten grave gedaald, hetgeen inderdaad bejammerenswaardig is: Ben klein gefchrift
der LePcojengartner (de Violierkuieeker) getiteld, over de
kweeking en verzorging dezer plant, is het ednige , war men
van hem heeft. Of zijne achtergelatene weduwe , welke den
violierhandel aanhoudt , de belangrijkfle geheimen Mars mans
kent, moet de tijd leeren.

OOItDEEL VAN EEN ' PARIVENAAR OMTRENT ZIJNE LAND . EN
STADGENOOTEN.

(Courrier des Spectacles.)
Vrnchtelcios zou men btiiten Frankrijk den oorfpronkelijken
afdruk (k type) der EgoIsten zoeken. Bij ens , inzonderheid te Parijs, heeft men gelegenheid , den man gade te
flaan, voor wien het algerneene heil niers, en eigene gelukzaligheid alles is. Het EgoIsme is nit den fehoot der Ver.
fijnde befehaving ontfproten. Sla het oog op Monfieur E G o,
Bien (mien knaap , die zijn hoofdkwartier heeft opgeflagen
in het middelpunt van een' restaarateur, eene leesbiblio,
cheek, een koffijhuis en •eenen fchonwburg. Zoo als gij hem
heden ziet , ziet gij hem morgen; zijne gewoonten, zijne
inanieren zijne kleeding zijn onveranderlijk als de uten ; hij
Weet , hoe vele malen daags hij moot lagchen; hij heeft zijne genietingen gepeild en zijne gewaarwordingen berekendi
en, filets ter wereld is in ftaat , de geringfte verandering in
zijne gelaatstrekken te veroorzaken. Zonder bloedverwanteni
zonder zorgen , zonder vrienden , heeft hij al zijne genegen,
heden in zichzelven , als in een brandpunt , zamengetrok.
Yen; hij hernia zichzelveu als zip] vader, vereert ziclizet.
vet
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als zijne voorouders , aanbidt zichzelven als zijn zoon.
De genen , die hem groecen , cot hem fpreken, naar zijne ge.
zondheid vernemen, , befchouwt hij als dienaars zijner vermakeh en zijner ledige uren ; hij vervoegc zich tot u zonder
toegenegenheid , en yeriaat d zonder leedwezen; de menfchen
zijn voor hem eene grove geldfpecie , die hij niet wil . bewaTen , en tie plants grijpende gebeurtenisfen vertooningen te
zijnen voordeele (a fan benefice), waarbij hij zich voorbe.
houdt te fiffleren of toe te juichen naar zijn welbehagen. De
Voorzienigheid fchijnt hem de herhaalde moorden der Turken
van tie Grieken in den Peloponnefus te gedoogen, om — zijne
fpijsvertering te bevorderen. Voor hem is 't, dat men aldaar
vecht ; voor hem ook , dat een ongelukkige verbrijzeld wordt
onder het wiel van eene kabrioiet , of dat men fchipbreuk
tilcic op de ku g ten van de Kaap de Goede Hoop. Hem hoo.
tende praten , is hij een groot voorflander der verlichting, des_
algemeenen vredes, en der volksvrijheid ; maar ftel hem voor,
lets te geven ter bevordering van de voortplanting van het
eene, of van fie zegepraal van het andere , — alsdan , even
als de flak, die buiten hear huisW eene dreigende bonding'
vertoont , wanneer zij alleen is , en zich bij de minfte aanraking in zichzelve teKigtrekt , treks ook hij zich even fuel
tmmg, en bepaalt zich tot onvruchtbare wenfchen en afgefle.
tene zegswijzen. Zonder vaderland , zonder liefde, zonder
verbindtenisfen , kent en erkent Monfieur E G o in het ganfche
heelal flechts den vermogen , den wezen , den God ; dat is :
ZICHZELVEN.

DE NIEUWE CENDEILLON.

I

n Frankrijk had onlangs, bij gelegenheid der ,vertooning van
de bekende Cendrillon, een kluchtig tooneel pleats. De Ac..
trice , die deze rol vervuldp , had haren kleinen hond , een
aardig leerzaam beestje , medegenomen. In het tooneel , waar
Cendrillon zingt en danst , zich met de tambourin accompag.
nerende , vernam het hondje niet zoo dra dit wegflepend
air, op wells meat men deszelfs gelukkige begaafdheden voor
den dans had ontwikkeld, of, aangefpoord bovendien door
het voorbeeld zijner meesteresfe , vloog hij op het tooneel ,
zonder op bet bevel van zijn debut te wachten , en begon
terflond achter Cendrillon te huppelen. Men verbeelde zich
de
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de bravo's , het handgeklap, het geroep van bis ! bis! enzi
van bet 'parterre! De Actrice, onbewnst van de oorzaak dier
bui tengewone geestdrift , herhaalde zang en dans; tot dat zij
eindelijk hare Mignon, die haar voor het publiek kopietrde, of liever parodieerde, gewaar werd, en zelve in lagchen
uitborst. Zij heeft her echter vooralsnog niet gewaagd, we-;
derom in dat fluk op to treden, uit vreeze dat men anderinn! dien pas de deux mogt Verlangen! (*)
(*) j ets dergelijka herinnert zich Redacteur van onzen grooten Tooneellinn.
ftenaar s No e It, Wiens fikahOtid hem, bij eene alleenfpraak, in de to' van
Nero, (in den Brittannicus) eensklaps met veel levendigheids kwam begroe;
ten, en daardoor de illufie niet weinig verfloorde.

MOTIEF VAN EEN ' WAAGIIA,LS.

Een zwemmer kondigde onlangs zijn voornemen aan , eeii
der armen van de Seine over to zwemmen. De een beweer;
de, dat hij' zulks niet konde doen; een ander deed hem op-'
inerken , dat het dolzinnigheid zijn , ionde; en herinnerde
Beni; at , eene vrotiw bad: Wel drommels! gij hebt
gelijk, en _flit bepialt niijn befluit." Hij bnikleedt zich ,
werpt zich in den ilrbom , en wordt door dénzelVen weggeileept. Men Iniegt to zijner luilpe, en ziedaar herti gered
Tot zijnent teruggekeerd, Veruiljt nien hem de
, waarmede hij zijn onzinnig ontwerp ten uitvder had
gelegd. ,, Maar , was duivel !" antwoordt hij, waaroni mij
ook herinnerd , dat ik eene vrouw had? Denkt gij, dat
mij anders zou blootgefteld hebben aan het gevaar van vet=
drinken?"

NAVOLGENSWAARDIG VOLKSGEDRUIK.

B

e boeren in Piemont , wanneer bin eerie doehter geboreri
wordt , planten, aan de oevers van de Pa ,duizend flnits popu.:
lierrijsjes. Worth het meisje groot en trouwt het zoo velt de
wader de populieren , en de daarvan komende gelden zijn tot
eene huwelijksgifc beilemd. Sterft het , dan vervallen de
boomen aan elKe gemeente, op Welker grond dezelve zija
geplant. — Ziedaar eene lofwaardige en Voordeel aanbrengende gewoonte, die ook elders verdiende nagevolgd Le s wordens

MENGELWERK.
PROF.A7E EnNIER: BESCHOUWING DER VOORTREFFELIJK.11Eni VAN I-IET MENSCHELIJK GEHOOR BOVEN DE
OVEPv1GE ZINTUIGEN.

(Vervolg _en /lot

D

bl.' 404.,

aar ik htt het werktuig van het gehoor , itt deszelfs
hitmuntend zatenftel; genoegzaam ontwikkeld iteb , gi
ik Over tot mijn tweede en voornaamite auk, waarin ,ik
trader fpreken zal over de gewigtige dienflen , welke het
zintuig van ha gehoor; zelfs boven dat van het gezigt,
tan het menschdorn beweien. heeft en nog. bevvijst.
Gclijk nits verwonderlijker is , dan de naauwkeurig.
tieid, -sdaatmedd het. vermogen der Jtem ons, wederkeefig., de verfehillende gevoelens onzer ziel mededeelt en
te kennen geeft, zoo is jo.ok niets uitmOntendet., dan
die wijte Vootziening, weikc• gewild heeft , dat de nitdrukkingen van godde en deugdzante .gesioelens aange7
Pan , niaat die ,van ontruStende , ondeugdzarne en verwarrende onaangenaani tot ons gehoor zouden komenibierclObr Herren 'wij belang in elkanders geluk of onge," en voelen. ons dus gediongen , .elkander ter hulpe
te fnellen. Het is de edifwige Wijsheid , die gewild haft
dat dit door fniddel van bet fpraakverniogen , 't welk ha
geluid Voottbrengt, en door het werktuig van het oor,,
't welk het geluid ontvangt, gefchieden zonde. Het
gehoor is dus , als 't ware, een onftotrdlijk zintuig, het.
Welk als agent of beniidclelaar van het Verftatil optreedt;
an werktuig -, hetwelk alleen in apt is, gdheimen te
het gezigt niet kan ontdekkeri, Hier-66orrgronden
°m zeide SOCRATES &ens tegen iemand -„ Spreek
wilt, daf ik u zie ;" dat is : 'zoo gij
„ zoo
dat
ik u zal kennen. Men
hiertegen aanmcrken, dat
de mond der wijsheid de oogen de kaarfen des ligchaarn.
Gg
noeuit.
KILN-GELAV. 1823. NO. to.
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noemt. Dit is zoo — dit is natuurktin.lig waar — de
ziel ziet door midclel van de oogen ; en ik wil gaarne
toeffernmen, dat de oogen ons,dikwerf , iernands fchranderheid , inborst en geaardheid kunnen doen gisfen; ja
wat weer is, heerfchende driften fpreken menigmalen uit
en door het gezigt; maar nimmer kan bet oog ons de
innerlijke gefteldheid der ziel mitdekken; want een zot ,
die zwijgt, en daardoor zichzelven niet verraadt , wordt
dikwerf voor een verflandig man aangezien.
De fpraak is , bij uitfluiting, boven alle andere fchep,
.felen , alleen aan den mensch , als een uitmuntend en
noodzakelijk gefchenk, gegeven. Zij is de tolk en tevens
bet beeld der ziel. Geleerdheid, waarheid en deugd hobben tot de ziel geenen anderen toegang, dan alleen door
middel van de fpraak en van het gehoor. Deze twee vermogens, gehoor en fpraak, flaan in zeer naauw ver,
band, beantwoorden volmaakt aan, en ftemmen overeen
met elkander; bet eene is niets, ' wat zeg ik? beflaat
vied, zonder het andere; en wanneer deze twee deuren
der ziete gefloten zijn , zoo als bij doofilommen, dan
blijft de geest eenzaam, ellendig en onnoozel. Door het
gehoor ontvangen wij 'alle denkbeelden buiten ons, en
door het fpraakvermozen deelen wij die aan anderen mede. Intusfchen , is dit zeker dat het gehoor het eerst in
aanmerking komt; want zonder gehoor zouden wij fprakeloos zijn. Dit zien wij in doofftommen , die niet fpreken, omdat zij doof geboren zijn; want de werktuigen
der fpraak zijn bij hen even volkomen als bij ons, en in
zoodanigen that, dat, wanneer zij konden hooren, zij
ook zouden kunnen fpreken, Mogen wij dan niet met
rest zeggen , dat het gehoor het uitmuntendfle allet zintuigen is , en dat wij dit zintuig als eerie bijzondere
daad der Voorzienigheid mogen befchouwen en erken..
nen; ' ja, zoo als ik gezcgd heb , het brengt ons nader
aan bet beeld van God.
I-let is fchoon , het is eerie weldaad, die wij dankbaar
moeten bewonderen, dat er,, ook in ons vaderland, een
Inflitnut beflaat , waarin dooffiommen, door middel van
fehrift,
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fchrift , aan bet gezellige leven, aan hunne betrekkin7
gen, ja aan zichzelven wedergegeven worden; maar dit
toch blijft zeker, geen bnvermoeid werkzame en hoog)stverdienftelijke duVoT kan ,00it het fpraakvermogen
aan hen mededeelen; dit is en zal altijd boven het bereik
der flervelingen blijven. En wn is de fprakelooze
mensch!
Befehonwt nu den mensch bij zijne eerfEe wording.
Kent hem zoo veal bekwaamheden toe, als gij wilt, wat
ware hij dan nog , zonder het vermogen van het gehoor ?
Moesten zijne afftammelingen niet door middel van het
gehoor, even gelijk wij, leeren fpreken, waardoor zij alleen voor cif:ander kohden nuttig zijn ? Moesten hunne
vermogens hierdoor niet aangekweekt worden, ter verkrijging van de noodzakelijke kundigheden?
Ik heb to voren aangemetkt ; dat tie ondoorgrondelijke
Wijsheid van den almagtigen Schepper aan het zintuig van
het gehoor, boven het gezigt, cane meerdere beliwaam-,
held, eenen grooteren tOeftel gegeven heeft, omdat ail
met het gehoor zich eerie bogere bedOeling , dan met
een der andere zintuigen , voorftelde: Treden wij daar-.
bintrent in een nader betoog.
Niemand heeft odit God gezien: „ Geen mensch ,"
Zoo zegt. dit voor ons onbegrijpelijk Wezen tot Da ozds;
geen mensch zal mij zien en leven 1" Wit zoude dan
het gezigt zonder het gehoor , voor den mensch geweest
iijri? wat zoude het hem baten indien het voor heni
doodelijk had kunnen worden ? Had dan de mensch wet
Oditiijnen Maker kunnen leeren kennen? immer tot ken-*
his kunnen komen van hetgene zijn waarachtig geluk zoude daar weder dene uitnemendheid van
het_ gehoor boven het gezigt.
Nimiter heeft God gezegd • „ Geen mensch zal mij
hooren en Leven." Neen ! alleen door het gehoor bij
hitfluiting van alle andere zintuigeri , learde het redelijk
fchepfel zijnen Maker kennen. God , in iljne nederbuigentle goedheid, fprak tot onzen eerflen ftamvader,, zegende hem , en gat hem zijne bevelen , die hij ,telaas maar
Gga
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al to fpoedig overtrad. God fprak met NOAC Fr, met
verfcheidene malen , en rigtte met hen een
verbond op ; zoo ook met MOZES, als van aangezigt
tot aangezigt, en zij flierven niet; Hij decide hem zijne
wetten mede, bet yolk van Israel ten rig'tfnoer , bij hung
ne komst en _woning in het beloofde land.
Nu zult gij , met tnij , reeds gcvoelen , wairom de Almagtige aan het werktuig van het gehoor eene grootere
en meerdere uitgeftrektheid gegeven heeft, dan aan dat
van het gezigt , en tevens de bedoeling , welke de Alwijze zich daarcrede heeft voorgefteld ; t. w. de vortning
en opleiding van zij -1 fchepfel tot eene maatfchappelijke
en gcmakkelijke zamenleving; de voortplanting van het
geloof onder het menschdom; en vooral , opdat de mensch
daardoor zijne ware beilemrning zoude bereiken, en voors
bereid worden tot de ceuwigheid.
Verbeeldt u nu den gevallen 4. , en daarbij zoo dooven
als fprakcloozen mensch. Hoe ongelukkig zoude hij niet
geweest zonder fpraak en zonder gehoor ? Hoe
zouden de zoo even genoemde Oogmerken met en door
hem bereikt geworden zijn, daar alles (door gehoor en
fpraak moest voortgeplant worden? Gcene kunften , geene wetenfchappen', ter bevordering van zijn maatfchappelijk„ geene Goddelijke waarheden, ter daarftelling van
zijn eeuwig geluk konden van de vaderen tot de kinderen voortgeplant w rden. Trouwens , hoe had zulks
kunnen gefchieden , zoo lang er geen fchrift, geene teekenen ter uitdrukking beleend waren , en alles door mon-,
delinge overleveringen moest worden overgebragt? Immers , hoe vele jaren waren niet verloopen , eer de fchrijfkunst werd uitgevonden ! —Laat ik hier nog mogen tanrnerken , dat , volgcns bet algemeen gevoclen , de Egyp:
tenaars de ccrite uitvindcrs dcr fchrijfkunst waren; maar,
reeds lang vUr zij cenig teeken of fchrift kenden, our
hunne denkbcelden nit to drykken hadden zij Koningen
revering en wctten ; zij beoefendan kunfren en wetenfchappen. Zij bedienden zich dus van het hieroglyphircha
(9f BeeldiPrakige , waarvan echter de verflaaubarheid Both
A B RABAM ,
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gemakkelijk , noch algemeen genoeg was, om hetzelve
to behouden; zij namen derhalve de toevlugt tot betere,
tot duidelijker middelen, en, zoo men wil, zoude ze,
kere T Ii 0 u T of T it o T, gehehnfchr.Uver van eenen der
Egyptifche Koningen , de cerfie ultvinder van het letterfchrift zijn. Hij verliet het hicroglyphikhe, de afbeelding van zinnelijke voorwerpen , en bepaalde zich tot een
fchrift, hetwelk de klanken der fprekende item voorflelde.
Wanneer wij nu den verloopen' tijd , federr de wereldfchepping en de uievinding van het letterfchrift , in aan:nuking nemen , hoe lang zoude dan de merisch in eene
diepe onkunde gedompcld zijn geweest , daar wij M oZ E s , die omtrent 2.000 jaren na de fchepping leefde,
als den eerlien historierchrijver kennen welke de fchrijfkunst bij de Egyptenaren zal geleerd hebben! Hoe had
de kennis van den denen waren God, bij zoo vele afgodifche volken , kunnen bewaard gebleven zijn, naardien
dezelve alleen door hoorbare uitdrakkingen moest in stand
gehouden worden terwijl er nog geen befchreven woord
aanwezig was ?
Wanneer wij nu verder letten op de belangrijke uitdrukkingen , door het Opperwezen , met betrekking tot
het gehoor, gebezigd, dan zullen wij. ons bevestigd viaden in het gevoelen, dat bet gehoor niet alleen het voornaamIle zintuig van den mensch is , maar ook , dat het
door den Schepper meer aandoenlijk, meer geichikt ter
opwekking van gemoedsbewegingen , dan andere zintuigen , gcvormd is. Hooren wij JE II o v A zijne oordeelen , zoo over. den' priester E I. I , als over Yeruzaleni ,
nitfpreken; Hij zegt: 1k zal een kwaad over yern„ zalern uitbrengen, dat ieder, die het hoort , zone beide
ooren klinken zullen.” De Almagtige wil met doze
woorden den fchrik uitdrukken , welken het gerucht zijner oordeelen zoude to weep brengen op de harten van
alien, die hetzelve zouden hooren; en wanneer wij act
geven op die dagen , van welke Hij, die de zon ten licht
des daags , de ordening der maan en dcr flerren des nachts
gceft , gezegd 'heeft : -„ zij zullen mij alto kennen , van
„ den
g3

45Q DE VOINITRErFELIOPSID VAN HET GEHOOR
„ den grootfien tot den kleinften
dan zullen wij zien
dat dit door middel van bet gehoor is of zoude worden
yoortgebrnt offchoon bet uitdrukken der gedachten
door middel van bet fchrift , in die dagen reeds gebruir
kelijk was.
Om deze reden i$ het ook opmerkelkjk , dat , bij de
majestueuze verheerlijking van Hem , door wiens leer der
ze dagen moesten geboren worden , ik meen de verheerlijking van onzen Heiland op den flatigen rbabor,—
de eeuwige Vader , toen, bij de plegtige verklaring:
deze is niijn geliefde Zoon ," niet gezegd heeft: ziet ,
Dim „ flooRT Hem !" Inderdaad, het gehoor words hier
yoorgetrokken boven het luisterrijkst en tneest eerbiecir
Wekkend gezigt. Even zoo als , bij de aankondiging van
dezen Leeraar der geregtigheid, aan het israselitifehe yolk
gezegd werd; ik zal u een' Profeet verwekken, lien
Zult hooren," even zoo werd hier gezegd: hoort
Hem
Hierbij moeten wij niet vergeten op to merken , dat de.
Zaligmaker der wereld zijne leer niet door middel van
bet gezigt , maar door de tusfchenkomst van het gehoor
heeft voortgeplant. Hij vergenoegde zich, zijne leer met
luide ftem teprediken; hetzelfde beval Hij aan zijne
lingen; en de grog to , de geleerde , de verlichte v n u$ zegt „ Hoe zullen zij in Hem gelooven , van wien
„ zij niet gehoord hebben ? ZOO is dan het geloof uit
„ het gehoor."
Ziet daar, zoo kort mbgelijk , u de gewigtige dienflen,
yoorgefield, welke het gehoor, door alle tijden , aan het
menschdom bewezen heeft. Geen wonder, dat de Air
goedheid aan het zintnig van het gehoor zoo , veel toe,
ftel, zoo vele bekwaamheden gegeven heeft, ter bereiking van zijne wijze oogmerlten. 1VIaar dat, boyendien ,
de Schepper aan het gehoor, boven alle andere zintuir
gen , gene gefchiktheid gegeven heeft tot verwekking van
gemoedsaandoeningen , blijkt nit de plaatfing van hetzelye in de nabijheid der hdfenen , en de gemeenfchap, met
het vijfde en achtfte zenuwpaar; makende zulks, naar
het

BOVEN DE OVERIGE Z1NTUIGEN.

451

het oordeel der geleerden, dit zintuig vooral bekwaatti ter
opwekking van aandoeningen en hartstogten. En , inder.
daad, het gehoor wekt , meer dan alle andere zintuigen,
de grootlle aandoeningen en bcwegingen in onze ziel.
Noch het gezigt, noch de fmaak, noch eenig ander zintuig, verwekt immer zulke verrukkingen, ontiteltenis,
onlust of fchrik in de ziel, als het gehoor, omdat derzelver toegang met geen het minite gerucht, klank of
item vergezeld is.
De fpraak , de item , bet geluid dringt , door middel
van bet gehoor, tot plaatien , waar bet fcherpst gezigt
niet kan indringen ; ongetwijfeld, omdat de item of het
geluid, zonder verandering van hoedanigheid, tot in de
kronkelende porial der ligchamen kan doordringen. Bovendien, de item verfpreidt zich aan alle zijden , omdat
de geluiden zichzelve voortbrengen en.vermenigvuldigen,
Trouwens , zoodra cep eerfte geluid zich hooren laat,
ontftaan er, door middel der lucht, ontniddellijk, ontel.
.bare luchtgolvingen van dezelfde foortwaardoor de item
de geheele ruimte vervult waar zij zich hooren laat , terwijl de Loon tot in de verborgenfle fchuilhoeken overal
en rondom henen klinkt, Gcheel anders is het met de
zigtbare voorwerpen, dat is met het oog; dit volgt altijd regte lijnen, wanneer het zich van het eene voorwerp op het andere vestigt; ow deze reden kunnen wij
niet op (xis hoofd zien , terwiji wij , integendeel , het
geluid van alle kanten gewaarworden en vatten,kunnen.
Na al hctgepe ik tot hiertoe van bet gehoor gezegd
heb, dupkt mij echter, meer dan eenen mijner hoorders
bij zichzelven te hooren zeggen; „ Ja , dit moge nu alles waar zijn; maar toch ware ik Hever doof dan
„ blind." Hierdoor ben ik in de noodzaak, itap na.
der tot onszelven te komp,
moeten de zaak niet in het afgetrokkene , niet leder voor onszelven en in onze beroepsbezigheden befchouwen ; want , vraagt dan eenen fchilder ; „wat waart
„ gij Hever , doof of blind ?" hij zal u fpoedig antwoorden : " doof." en geen wonder: blind zijnde , ware hij
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buiten ftaat , de afbeelding van eenig voorwerp te veryaardigen , naardien hij zich dit door middel van het geiigt moet vertegenwoordigen. Vraagt dit echter eens aan
Mij of iemand mijner kunstbroeders , en wij zullen u , zoo
laid mogelijk toeroepen:
liever blind ! dan blijven
wij nog in ftaat tot de uitoefening onzer kunst." Gij
gevoelt dus , dat men de zaak uit dit oogpunt niet moet
belchouwen; men moet den mensch, afgefcheiden van
zijne beroepsbezigheden , in de zamenleving, als een geZellig fchepfel, gadeflaan , en dan blijft de vraag:
wie
„ is voor zijnen medemensch, wie is voor zichzelven
gelukkiger,, de doove of de blinde?'?
Befchouwen wij die beiden in het gezellige leven. Verbeeldt u eenen dooven in uw, gezelfchap. Hoe lastig
wordt hij u, daar gij geene redewisfeling met hem hodden kunt ! Gij laat hem , ffilzwijgend , aan zichzelven over.
E.-venwel -, de Welvoeselijkheid eischt, hem ook eens toe
te fpreken. Nu fchreeuwt gij uwe keel bijna te berften
Met de vraag: t, hebt gij ook van dat droevig ongeluk ge„ hoord?" en bekomt rnisfchien ten . antwoord:
wat
„ belieft u?" Gij herhaalt, uwen mond aan zijn oor
uwe vraag , en gij ontvangt cen : ja, het wc&r
ziet er droevig uit; ik - vrees voor regen." o , Hoe ongelukkig! Gij kunt met dat mensch niet praten, en de
ongelukkige doove is al fpoedig tot verveling, zoo niet
dikwerf tot een voorwerp van befpotting; terwijl hij, be..
droevend voor zichzelven , zich , hoewel in gezelfchap
als een verlatene, in eat' eenzamen -en fomberen kerker ,
befchouwt; hij hoort niet, wat er gefproken wordt ; denkt
fpoedig, her voorwerp van een befpottend gefprek te
iijn ; wordt achterdochtig en gemelijk , waartoe een, onfcluddige lach fomtijds aanleiding of voedfel verfchaft; en
ziet daar , zoo voor hem als voor anderen, alle gezeltchappelijke genoegens, indien niet geheel verbannen, ten
minfte grootendeels verftoord en verbitterd. Maar befchatiwt hem nu verder in zijnen afgetrokkenen toeftand-.
Ornringd door Belle droevige en 'eeuwige {bite, worth
ziel als yerftompt; zij verlie:t haar vermogen van -opimer..
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tnerking, en op het eertijds vlugge en fchrandere gelaat
vertoont zich nu eene merkbare timpelheid, die , op het
per& gezigt, het gemis van het edel gehoorvermogen
aan den dag legt. Mogelijk zegt gij , en wij willen het
vooronderflellen: leest. Dan , het is niet minder zeker,, dat de hoorbare ovcrbrenging, door middel van de
fiem , veel vooruit heeft boven de fombere lazing des
dooven; hetgene ook door de ondervincling ten voile bevestigd wordt.
Kan ik hiervan afflappen, zonder aan te merken, van
hoeveel gemis de Goddelijke muzijk is voor den do oven
mensch '1 — Wanneer ik dit met ernst overweeg, dan is
bet gemis dezer kunst, die men niet genoeg acht, niet
genoeg als een weldadig gefchenk der Goddelijke goedheid
erkent , waardoor het Opperwezen van ons wil verheerlijkt worden, die kunst, welke zoo dikwerf,, in eene
fombere gemoedsgefteldheid, opbeuring en verademing te
weeg brengt , treurige oogenblikiten vervrolijkt , en in
onftuimige voor den Godsdienst ongefchikte gemoederen ,
kalmte, ftille gelatenheid en vertrouwende opwekking
dan, zeg ik, is het gemis dies
doet geboren worden,
kunst voor den doofgeborenen zeer groot.
Dan, welligt ontaaat hier , bij den een' of atider' mijnet. hoorders, deze bedenking : „Naardien vele menfchen
,, ten eenemaal van muzikaal gehoor misdeeld zijn, that
„ de geheel doove mensch met de zootlanigen niet weer
„ dan gelijk." Laat ik hierop mogen zeggen fchoon
men weinig menfchen vindt , geheel van muzikaal gehoor
ontbloot , zijn er echter , die niets voor deze kunst gevoelen , ja mogelijk dezelve wel paten. Wel nu , dan
ftaan deze , in dit opzigt , bijna gelijk; en zij, die gevoelen , wat muzijk is , kunnen niet nalaten ook deze te be,
klagen.
Belchouwen wij nu den blindgeboren", of, in zijne vroege jeugd , door toeval , van zijn gezigt beroofden mensch. —
Eene eeuwige donkerheid omringr hem , die ons , bij het
eerfle indenken van zijnen toelland, met fiddering doet.
tritroepen : „ liever doof dan blind!" Maar befchouwt
Gg5
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nu zijne gielsvermogens zij zijn, even de onze, door
onderwijs , in kennis toegenomen; hij is dikwerf zeer
fchrander, en in het gezellige leven hindert zijne blindheid niets , daar hij, in gezelfchap zijnde , ten onderhoudend gefprek met levendigheid volhoudt, uwe vragen met
vlugheid beantwoordt. Zijne bijzondere oplettendheid
door middel van het gehoor, vergoedt u bijna het geniis
van zijn gezigt. ja , maar hoe ongelukkig! hij, die
zijn gezigt mist , moet algid iemand tot zijnen leidsman
hebben; want Welke gevaren bmringen hem niet , die hij
niet ziertican , en daarom niet kan ontwijken ! —Dat is zoo,;
niaar zoudt gij dan denken , dat de Schepper aan den mensch
bet gehoor mede niet verleend heeft , om zich ook daardoor voor gevaren te beveiligen? De blinde Ian , door
middel van het gehoor, van verre aankomende gevaren
dikwerf beter ontdekken dan de doove; want niet zelden
doen zich aan bet gezigt hinderpalen op, die voor hetzelve ondoordringbaar zijn. Het moge waar zijn , dat
zulks eenigermate van den aard der gevaren zelve afhangt;
maar, zelfs dit gefleld zijnde , than mogelijk beiden ge,
lijk. In mijne iaatfte afdeeling zal ik hieromtrent nog
iets aanvoeren.
Natuurlijk volgt nu de vraag:
Wat is vlugger
„ fneller, wat meer aan dwaling onderworpen , bet ge„ boor of het gezigt ?" Hierover flechts nog ten e.nkel
woord.
Het is zeker, dat het gezigt veel fneller is data het ge-.
boor. Lichtflralen loopen oneindig , fneller voort dan ge•
hoorilralen; want , zoo ras wij onze oogen op een zeker punt bepalen , zien wij het ook. Natuurkundigen
verzekeren ons , dat het lick der zon in den tijd van 7
of 3 minuten tot onzen aardbol afdaalt ; terwijl de ongelijk grootere fnelheid van het Mt, boven die van het
gehoor, proefondervindelijk bevestigd wordt bij het los,
branden van een flak gefchut , wanneer het vuur veel eerder gezien dan de flag gehoord wordt. Intusfchen behoeyen de gehoorthalen ook dien•graad van fnelheid niet te
bezitten , welke aan de.lichtftralen eigen is, naardien, de
af-
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afftand, binnen welken wij, door middet van de fpraak,
onze gevoelens aan elkander mededeelen, niet zeer groot
zijn kan.
De fnelheid van het geluid wordt , door voorname natuuronderzoekers , als MERSENNUS 7 DERDAM eri
anderen, dus bepaald: dat een geluid , in den tijd van
Erne feconde, zzo8 Rijnlandfche voeten doorloopt; hetwelk oneinclig minder fuel is dan het gezigt. Wanneeit
men alzoo van een in werking zijnde klokkenfpel x to3
Rijnlandfche voeten verwijderd was, zou de fpeler ten
minfte verder zijn dan men hem hoort. De reden dezer
piindere fnelheid van het gehoor is hierin gelegen, dat
een ligchaam , hetwelk een ander in beweging brengt,
tusfchentijd noodig heeft, om zijne beweging aan hetzelve mede te deelen; zoo* de klank , welke, in het
voortgaan , de aangrenzende luchtftroom bewegen moet
tneer tijds behoeft , om op eenen afttand gehoord te wor.
den , dan ha gezigt, om de voofwerpen te herkennen.
Maar het is eene bijzonderheid, door de ondervinding
bevestigd, dat fterke en zwakke gduiden even fpoedig
tot het gehoor komen, daar wij , bij het fpelen van klokken , de zware van 5000 ponden gelijktijdig en niet fpoediger hooren dan de ligte van 25 ponden.
Het tweede gedeelte der vraag: „ welk zintuig, het
gezigt of her gehoor , wel het meest aan dwaling zoude
onderhevig zijn ," is moeijelijk te beantwoorden. Beide
deze zintuigen zijn aan ziekten onderhevig; op beide
heeft bet zenuwgeftel eenen merkelijken invloed; beide
bebben hunne misleidingen. Het gehoor is dus niet minder vrij van toevallen dan andere zintuigen, waardoor het
ons kan misleiden , zoo als b. v. de geluiden , welke,
fchoon niet betiaande , ons in de ooren fchijnen te klinken 7 hetgene wij gewoonlijk het ruifchen der ooren noemen , waarbij wij hooge toor‘en , als van, een klein
je , of lage, als van een bourdon, fchijnen te hooren.
Naar niet minder worden wij, in zigtbare voorwerpen ,
door bet gezigt misleid, hetwelk ons dezelve nu eens
grooter,, dan kleiner, nu eens gebroken of omgekeeni ,
dan
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(Jan • weder groen , geel of blaauw, en, eindelijk, oolc
wel eens verdubbeld vertoont, naarmate van de voorwerpen, welke, de lichtftralen uitfchieten of terugkaatfen,
Echter wil men, dat bet gehoor minder aan misleiding
zoude onderhevig zijn dan het gezigt , naardien de gebreken van het laatfie menigvuldiger zijn : want , wanneer ,
in de waterachtige vochtigheid van het oog , zich eene
flof, in de gedaante van een vlies , voor den" oog;ippel
zet , noemt men dit de graauwe flaar ; ingevaile het kristallijne vocht ondoorfchijnend wordt , beet bet de zeegroene Aar; en wanneer de gezigtzenuwen hare gewaar-.
wordingen verliezen , is bet de zwartc ftaar. Bijziende te
zijn , dubbel te zien , enz, zijn alle misleidende gebreken
des gezigts, welke het zeer waarfchijnlijk maken , dat
bet gehoor minder aan misleidingen onderworpen is , dan
bet gezigt.
Mijn tweede fink hiermede genoegzham voldongen achtende, ga ik nu over tot bet laatite , waarin ik nog iets
zeggen zal van het verband tusfchen onze zintuigcn, en
over den dienst , dien zij elkander,, bij geniis van cen
derzelven , wederzijds bewijzcn.
Hct is zeker,,dat de wijze Schepper een onderling verband , tusfchen onze zintuigen verordend heeft , opdat bet
eene bet gebrek des anderen eenigermate zoude kunnen
vergoeden. Dan, het fchijnt ,dat het gehoor , met betrekking tot onze overige zintuigen, gelijk flaat met den
mensch, in betrekking tot de dieren , ontbloot van eenige hulp der overige zintuigen, Trouwens geen ander
zintuig kan de plaats van het gehoor noch van de fpraak
beldeeden , omdat zij beide onfloffelijke vermagens zijn.
Hoe groot is dus de waarde van het gehoor , daar bet
volllrekt Beene hulp van de overige zintuigen ontvangt!
Het fchijnt mij toe, dat reden, waarom het gehoor
verftoken is van die middelen, welke de overige zintuigen te /lade komen of bijaand bieden, daarin te vinden
is, dat bet gehoor eene bijzondere beftemming heeft , tot
uitdrukking en overbrenging van die gevoelens, welke
allecn door do fpraak opcnbaar en kennclijk worden kun.nen ;
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tern ; het moest, door eene gefladige oefening , een fij-j.

ner gevoel verkrijgen , om alle ftembuigingcn te kunnen
vatten , en dezelve getrouwelijk aan de ziel over te brengen om welke reden het gehoor, bij de ouden , bet ge,.
feerde zietuig gcnoemd wordt. Inderdaad, er beftaat een
bijzonder verband tusfchen het gezigt en het gehoor;
beide zijn nabij de herfenen geplaatst; men mag dezelve
als boven de drie andere uitmuntende berchouwen. 'Het
iuisfcn van het gezigt moge allerongelukkigst zijn ; maar
in dit geval heeft de Schepper gezorgd , dat andere zin=
tuigen aan hetzelve de behuipzame hand kunnen bieden;
en , om dit verlies eenigermate te herftellen , in gevallen
van geheele blindhcid, wordt het gezigt niet alleen door
het gevoei geholpen (*) , maar het gehoor vergoedt bovenal het geniis van , bet gezigt , omdat indrukken, die
het door de buitenlucht , welke het geluid overbrengt,
ontvaugt , overeenkomen met cle werking der lucht ,
ons bezieit , waardoor dezelve revendig aan onze ver=.
bedding , ja aan ons geheele a'anzijn, medegedeeld en in-geplant warden; terwijl deze indrukken zich langcr ftaande houden , dan die, welke wij op eene . andere wijze wit=
vangen. Ten gevolge hiervan vindt men blindgeborenen,
Welke aan zienden bijna niets toegeven , en zonder leidsman hunnen weg vinden. Het gehoor zest hun , of zij)
zich in groote of kleine ruhmon bevinden; door het , ge-,
hoor weten zij, hoe groot de gene is, met wien zij fpreken ; en welke kunftenaars vindt men dikwerf onder blinde menfchen , die in de muzijk uitmunten , en , door het
geniis van het gezigt oplettender geworden , in deze kunst
onbedenkelijke vorderingen maken, zaodat zij zienden
verre overtreffen I Ninuner vindt men, zoo bij doofgebore:
(') Het gevoel kan echter het gehoor in niets te ftade
komen. Door het zintuig des gevoels , hoe noodzakelijk ook
voor den mensch , zoude hij Mini-11er hoogere begrippen heb-ben kunnen verkrijgen ; fchoon RICHERAND zulks beweert. Wij kunnen dit aan niets anders dan aan het gehoor
toefehrijyen,
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renen als bij toeval dooven, die fchranderheid, die op.;
merkzaarnheid, welke men bij blinden aantrefr.
Na al het gezegde zult gij, vertrouw ik mij toeftem.
men, dat de blindgeborene minder ongelukkig is dan de
doofgebotene. — Wat nu de toevallige blind- of doofheid betreft, deze hangt veelal of van de betrekking ,
walrin wij verkeeren; zoo wel als van den (land, waarin
wij geplaatst 'zlin. •
Ziet daar , M. H. , de taak volbragt , die ik mij had
toorgerchrevOn. Ten flotte wensch ik , dat niemand uwer
zijn gezigt moge verliezen naardien het al tijd aangenaam is ;
elkander te kunnen aanfchouwen; maar evenzcer wenscli
ik u alien het behoud van het gehoor,, opdat wij nog
lang, door verfcheidenheid, doch (feeds in ovcreenfiera.;
nuttige kundigheden Mogen opzamelen!
HET ANIMALISCI3 . 1VIAGNE'TISME IN FRANKRUL;
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n de beoefening der Nataurkunde zoo wel, als in die
der Phyfiologie des Ievens, ` der Geneeskunst , ja bijna in
alle vakken van menfchelijke wetenfchap , nemen wij ze;
kere tljdperken =at , gedurende welke men zich$op het
eene of andere deel van deze 'Itudien meet bijzonder toeIegt , om hetzelve na verloop van eenigen tijd,wederoni
te laten varen , of voor het minst niet als h'oofdonderwerp te blijven aanhouden. Men weet , dat dit het geval
Was met de werktuigelijke; en daarna met de fcheikunclige , berchouwing van lucht en water ; met de Elektriftteit , zoo wel die door glaswrijving als door het later uitgevonden werktuig van Volta worth opgewekt:. eertinaal aan alle kanten onderzocht zijnde , moesten zij eindelijk ophouden eene zoo levendige belangflelling voort te
brengen. De elektrifche werking was mede een' tijdlatig
hooggefchat wegens haar heilzaam vermogen in ziaten,
Maar'
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traar vermogt Karen roem niet beter flaande te houden ,
dan een aantal andere geneesmiddelen, welke door volgende verdrongen werden, of alleen door het tijdsverloop
den prikkel der nieuwheid verloren. Onaangename ge-;
beurtenisfen, angeluksverhalen , het zij dan waar of yen:
dicht of vergroot , werken als zoo vele oorzaken mede,
om den val van hooggeprezene ontdekkingen te befpoedigen , en de meest belovende ondernemingen , fomwijlen
in de geboorte , te verflikken , gelijk zulks plaats had bij
de overgieting van het bloed in menfchen en dieren; ja
zelfs heeft an leeftiid den boosaardigften vijand van ley en en gezondheid , door de heilrijke vaccine ten ondergebragt , en, .door de trage onverfchilligheid jegens dit
eenvoudigne aller hulpmiddelen , het hoofd met nieuwen
moed weder zien verheffen.
In eenige van deze omflandigheden ligt reeds het ant.;
woord op de veelmalen herhaalde vraag: waarom ook de
prakrijk van het Magnetisme , na eenige jaren met kracht
te zijn doorgezet, daarna zoo zeer verflapt is , dat flechts
Weinjgen zich thans daarmede bezig houden? Te gerec.,
der is dit antwoord , in zoo verre de oorzaken der verflaauwing bij het Magnetisme nog menigvuldiger en krachtiger zijn dan bij eenige andere natuurwerking. Dit zal
wel niemand in twijfel trekken , die bekend is met het
aanmerkelijk tijdverlies , met de daartoe vereischte japanning en opgeruimclheid , met het onaangename en verve,:
lende der bewerkjng , bijzonder wanneer de treffende verfchijnfelen van het fotunambulisme , door de gewoonte
van eenige jaren opgehouden hebben den geest te verlevendigen. Ook voor anderen verliezen de waarnemina
gen langzamerhand haar gewigt , met dat gevolg , dat de
oude, vermoeide magnetizeurs bezwaarlijk door nieuwe
vervangen worden. Eindelijk geraakt bij het algemeen de
geheele zaak in vergetelheid : want hoe ware het anders
mogelijk, dat , om flechts ddn voorbeeld te noemen , men
volftrekt niets meer verneemt van het magnetizeren van
dieren, hetwelk echter zoo weinig bezwaren , en te gelijk het voordeel heeft van onder elks bereik te liggen?
Maar
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Maar het Magnetisme heeft, in vergelijking met mitre
hatuurkrachten, nog dit bijzondere , dat de denkwijze
(betel misichien de gemoedsaard) van fommige rnenfchen
Voor hetzelve Minder ontVangbaar is : hoe meet' wij, na-;
rnelijk , geneigd zijn i Om de verkiaring der hoogere werking van het leven te doen naderen aan de werktuigkundige en chernifche natuutkrachten, hoe fcherper afzondetingslijn wij trekken tusfchen bet vermogen van ligchaam
en geest, en hoe minder de ineenfmelting der phyfiolo
girdle en pfychologifche leer wordt toegelateri, des te
vreemder en onbegrijpelijker moet oils het Magnetisme
toefchijnen; zoodanig zelfs; dat het gevoel voor deszelfs
waarheid, door menigvuldige en luidfprekende waarnemingen Verkregen, ligt weder aan het wankelen gebragt
wordt, het zij door gelcerde aanmerkingen van fonnui,
gen , hoewel' zij blijken geven van de zaak zelve bij ervaring niet genoeg te'kennen (sT I n L I T 5), of door geL;
moedelijke bezwaren van andeten t'n L A N p)-, Welke, offchoon in zichzclve eerbiedwaardig en ook in alles
niet ongegrond, nogtans grootendeeiS individueei zlin;
en in geen geval altoos de wezenlijkheid en het beflaart
dezer werking kunnen aantasten. Om niet te fpreken van'
walgelijke vertoonwaking en fchadelijke misbruikep din
de waarheid en bet belang der iaak toch eigenhlk nier
verminderen , en alleen dairdoot kunnen betengeldwor-:
den, dat de prattijk van het Magnetisme in handen
ve van daartoe geichikte'beoefenaais.
Uit het boVen gezegde mntrent den gemOedsaard de?
menfchen is dan ook blijkba-ar niet alle tijden en Ole'
natian voor het Magnetisme even vatbaar kunnen zijn
gelijk rnede de ondervinding lcert , dat waar en wanneer
men de Natuur meer uit een dynamisch en zelfs eenig-;
zinc mystisch oogpunt befchouWt , de verfchijnfelen van'
dit vennogen op den weg der waarheid &nen hoogeren
rang bekleeden welk verfchil gema-kkelijk in het oog
valt, bij eene vergelijking vin den tegenwoordigen ftaaf
van het grootfte gedeelte van Duitschland met dien van
Ft'ettikrijk.• Bij de Dreitfchers vestigde zich de aandaeht
op
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tip het Magnetisme, te gelijk met bet gemelde tijdvak
der wijsbegeerte , en Weld zich bij voortduring flaande ;
de Franfchen, daarentegen grepen hetzelve, als eene
nieuwe zaak , reeds vroeger en met de grootfie geestdrift
'aan ; met dat- gevolg , dat het getal der in dien korten
tijd daarover geichrevene boeken dat vari alle andere volken , tot zelfs op heden toe , misfchien te boven gaat.
Maar deze kolos op /amen Voeten, gelijk dezelve in een
destijds uitgekomen boekje gcnoemd wordt , begon fpoedig ineen te zinken, en werd eindelijk door een' magtigen flag geheelomvergeworpen ; zoodanig , dat een openbaar Vooritander of beoefenaar van het Magnetisme, na
de beflisfende uitfpraak van bet alvermogend vvetenfcbappelijk gezag , in het oog der menigte niet alleen eene bij-:
zondere zwakheid van verfiand zoude Verraden maar
zich daarenboven aan eene dadelijke Vervolging
len van hen , die de magt daartoe in handen hadden.
ZoOdra echter het licht van gecladiten- en gewetensVkijheid in Frankly/1 was opgegaan, en de ftormen, welke dit hoogst belangrijk tijdperk haddert aangevoerd , be=
Ptr onnen te bedaren,kwamen ook de mannen van den eer!ten tijd, die, na met heldere oogen en Op de regte wijze gezien te hebben, aan de waarheid van bet Magnetisgetwijfeld hadden, weder hi het Openbaar te
itie
Voorfchijn. Onder deze maakten ijverige DE PUYSE-;
GUR en de bezadigde D E L E U Z E van het vertrouwen ,
hetwelk beider jaren en ondervinding inboezemden, ge-:
bruik ; om hunnen landgenooten den blinddoek te onttukken. Vele anderen, Leeds opgeWekt door de genieenfchap met vreethde landen , Welke het krijgsgeluk den
Franfcben geopend had, vereenigden zich met hen, ter
bprigting van eene Societe' du Illagatisme te Part's , wetker handelingen , benevens eene gefchiedenis van het voorgaande tijdvak, met die der alleroudite en eerfle fporen
dezer natuurwerking , men verzameld vindt in het door
haat uitgegeven
verVolgensBibliothcque,du
fietisthe animal. Nu ook begon bet MagnetiSme , van bet
oude fehuim gezuiverd, zich in een helderder licht re
MENGELW. 1823. NO. IO.
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vertoonen ; te gelijk vernam men niet sneer ,van aanRootelijke openbare behandelingen ; hoewel een zekere
Abbe F A R I A, in de hoofdftad, zijne fomnambulen als
in een fchouwfpel , en, indien de getuigenis van den Heer
j ouv in dezen genoegzaam is, met veel winderigheid en
kwakzalverij ten toon ftelde (*).
Aanmerkelijk was nu ook het getal der openbare beftrijders verminderd, en fcheen zich geheel te verfmelten in de Dictionnaire des fciences ma!cales, alwaar het
/Nlagnetisme , in de inleiding met een enkel woord alvorens afgevaardigd, als een goochelfpel , waaromtrent het
twijfelachtig is , of in een algemeen geneeskundig bock
we!
(*) Voigens dezen geestigen en veritandigen fchrijver,, beheist de inleidende redevoering en de geheele magnetifche bewerking van den Hoer FAR IA, niettegenftaande zijn Profesforaat
in de Filozofie , niets data vergrooting en onzin ; ja zelfs zoude
hij zich cot bedriegert verlagen. Dit gewigtig oordeel tnoet
zich vestigen op eenige aangehaalde perioden , met bijvoe.
ging van eene en andere vergisfing in de nit fpraken der fomnambulen. Verder gewaagt de waarnemer van de gelaats.
kleur van den Abbe , verdonkerd door het brandend zonnevuur
van Goa, en noemt hem den Illisgeer van de trust van Ma.
labar, zonder nogtans op te geven , welke betrekking deze
kleur en landaard hebben mogen tot de zaak, door hem behandeld. — Naar het mij toefchijnt , heeft de Profesfor groo•
tetijks ongelijk in zijne behandeling open te flellen voor het
publiek , en bijzonder voor dat van Parijs, waar zelfs ernflige wetenfchappen onder het gebied der Mode ftaan. Maar
daarentegen handelt de Heer jou y gewisfelijk niet wijsgeerig , wanneer hij , na alvorens gefproken te hebben, aangaan•
de hetgene hij noemt le jonglerie du ltiesmerisme, over hetgene bij deze openbare behandeling voorgevallen is, zich op
volgende wijze uitdrukt : Ik zal niet zeggen hetgene ik gezien
heb ; het is genoeg daarmede den fpot te drijven , beter dam
berigt daarvan to geveri." Er is Loch wel Beene zaak zoo
gewigtig , geen onderwerp zoo heilig , waarover lets dergelijks niet door iedereen gezegd kan worden , en door velen
niet meerinalen gezegd is.
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wil behdort gefproken te worden (*); daarna echter,
bij het woord zelve , eene zeer uitvoerige befchrijving
waardig fchijnt gedoideeld te zijn , welke vervolgens door
den Heer nEt E u z E opzettelijk wederlegd is: De Idker,, die in de zaak belang felt, moge bier, gelijk bij
alle andere voora en tegenfehriften, voor zichzelven oordeelen, aan welke zijde de eenvoudige waarheid der o6.
dervinding , dart welke de kunffige drogreden te vinden
kij ; en of het ; gelijk men ons nog heden blijft voorftel-:
len, bij een onderwerp van dezen aard, voor eene juisté,
fedenering kan gehouden worden: dat de rnegeligheld
der zaak alvoreni moet aangewezen zijn , onadat alleen
bet mogelijke wezenlijk kan worden; " (t)
Eindelijk bragt eene en andere zware ziekte , door dit
eneesmiddel ten fpoedigfte herald; op nienw een aan:
fal Geneeskundigen bijeen, , hetzij onkundig van
of niet overtuigd door de duizende waarnemingen van
dezen aard en van de Verfehijnfelen win het fotnnambu
lisme, nu befloten, om , door tiger/ onderioek , zichZelven van alien twijfel te ontheffeit; Den nitflag van de-,
ze pogingen vindt men in het volgende ikiekje: Expofe
des experiences fur le Magneftisme animal, faitel a l'Haz
tel Dieu a Paris , pendant le mois Oct., Nov. et Dec.
182.o
(*) Zullen wij fprelien (cleze zijn de woorden dier inleiding) van het Mesmerisme , eene foort van vernieuWde
goochelkunst (jonglerie) van PARA6ELS Us, hetwelk, in
het midden van eene der verlichtite eenwen; nogtans eene
menigte van dweepzieke aanhangers Vond ? Indien het dezen
Uitvinding Van het, charlatanisme fomwijlen gelukt is eenigd
kwalen to verzachten, heeft men then go`ecien uitfiag alleed
te danken aan de kracht eener verbeelding , welke, het tij
door onkunde of door eene blinde ligtgeloovigheid voorbereid was tot het gemakkelijk aannemen van alle indinkken
welke men aan dezelve heeft willen Oven.' Introduction ;
pag. CYFI.
(t) HUFELAND, het laaide gedeelte zijner Medicind
inagica , en Journal der praktifchen Heilkunde , 182.;
Stuk , bladz. 12, vertaald in de Fader!. Letteroeff. 1823
h
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1820, par j• DUPOTET, audiant en Mace/tie de la
Faculte de Paris, etc. a Paris , 1821',8o pag. 8vo. Man
deszeifs aankondiging , in de Revue cncyclope'dique, 12de
Stuk , Dec: 1821 , bladz. 60e, vindt de lezer bier de
vertaling, met bijvocging altar van een paar tusfchen
( ) getlelde woorden , ter opheldering.
Indien de proeven van den liCerDUPOTET naauwkeurig zijn ; indien de Heer HUSS() Geneesheer bij
bet Hdiel Dieu, incierdaad getuige geweest is van de
omftandigheden, van welke hij in zijn procesvcrbaal bcrigt geeft; indien de dcrtig Geneeskundigcn, die dit
.procesverbaal onderteekend hebben , nict bij voortduring
door fchijn bedrogen zijn gewordcn ; indien men , eindelijk , geloof mag hechten aan authentieke verzekcringen , —
dan is de groote twijfeling aangaancle het beftaan en de
kracht van bet Magnetisme opgelost ; de Heeren Commisfarisfen des Konings (welke in 1786 bij den Heer
D.ESLON de zaak onderzochten, en als eene werkiug
alleen der verbeelding verklaarden) hebben zich dan bedrogen , en behoort MESMER, gerangfcbikt te worden
onder de mannen van genie , welke door hunne tijdgenooten miskend en vervolgd zijn.
„ Den so October 182o had de Heer ROSEN, Med.
Dr. , gedurende het bezoek der zieken in het Mite/ Dieu,
gelegenheid, om met den Heer HUSSON te fpreken over
eene magnetifche genezing, van welke de beroemde Geneeskundige , de Heer DESPREZ, een bijzonder berigt
had ingezonden van bet Genootfchap der praktifche Geneeskunde te Paris. De laatstgenoernde had aan zijne
ambtgenooten kennis gegeven, dat het Magnetisme, aangewend tegen eene zenuw - heupjicht , welke tot hiertoe
alle gewone geneesmiddelen hardnekkig wederftaan had ,
in een' zecr korten tijd de genezing dezer ziekte bewerkt
had (*). Eenige Doctoren en Studenten in de Geneeskun(*) De Heer DESr RE Z heeft aan hetzelfde Genootfchap
de waarneming medegedeeld van eene flepende bort- ziekte
(cholera chronique), tangs denzelfden weg genezen , wanneer
Brie
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Lunde verzochten daarop den 1-icere FIX SSON, dat hij
mogt veroorloven ,. van dit hun onbekeride middel,. bij
eenige ongeneeslijke zieken , de proef te nemen.. Deze
ftemde daarin toe , onder voorwaarde nogtans dat en
de zieken en zij, welke bij de behandeling zouden tegenwoordig zijn, door hemzelven werden uitgekozen , en
dat de magnetizeur geene vragen zoude doen , dan die
hem zouden worden opgegeven. Dit aangenomen zijnde
gaf men aan den Heer D U P O T E T een jong meisje ter
behandeling over , lijdende aan hysterifche zenuwtoevallen benevens eene krampachtige braking, welke door niers
badden kunnen geftuit worden ; zij was reeds opgegeven ,
en haar dood befchouwd als onvermijdelijk. Van den ecrften dag af, dat zij gemagnetizeerd geworden is, hielden
de brakingen op ; na eenige behandelingen is de zieke in
het fomnambulisme overgegaan, en hebben de meest afgewisfelde , de fchranderfte en naauwkcurigfte proeven
de Geneeskundigen overtuigd, dat de magnetifche werking waarlijk besliaat , dat dezelve geneeskracht bezit , en
dat zij geheel onafhankeqk is van de verbeelding.
„ Onder de waarnemingen, welke . de algemcene verba-zing hebben v.00rtgebragt , zullen de Geleerden ongetwijfeld den ftaat van afgefcheidenheid . (van de buitenwereld,
ifolement) en de ongevoeligheid opmerken, waarin gedurende den flaap , welken men magnetisch noemt , de jonge dochter S A al s benevens nog twee andere , -gedompeld waren. De Heer RECAMIER mogt de eerfle
in de ooren fchroeuwen, haar feltudden, drukken, knijpen , vijfmalen achtereen, uit al zijne magt ; hij heeft
gecn het minfte teeken van gevoel kunnen voortbrengen.
Verbaasd door zulk een verfchijniel, befloot hij , tie proevon tot het uiterfte te drijven ; dice ten gevolge heeft
hij bij de behandeling op den Eden en 8flen Januarij
1821, eene moxa doen branden op het bovenite van de
regter dije van den fomnambule s TAlt I N, en op den
hartdrie Geneeskundigen , de Heeren M o RE A u,
en DE S Pr E
aan de herffelling waphoopteu.

Hh3

FOURUIE/t

466

HET ANIMALISCH MAGNETISME

hartkuil van eene andere , genoemd L I S E LE R Q Y, De
eerstgenoemde kreeg eene brandkorst , zeventien lijnen
gang en elf lijnen breed ; die der andere was flechts vijf.
Lien en negen lijnen. Geen dezer zieken heeft, het zij
door fehreetiven , het zij door bewegingen, of door ver,
andering in den pots, het geringfte bewijs van gevoel
getoond. De lezer zij verwittigd, dat dit een letterlijk
affchrift is van het procesverbaal dezer twee dagen. On,
der het petal der getuigen zijn de DanleSSAINTE MIN IQU E, SAINT SAUVEUR en SAINT BLo y (waarfckpilijk barmhartige zusters van het Ildtel Dieu); verder de Heeren ROBOUAM, GIBER T, LAPEYRE,
pERGERET, CARQUET, CREQUI, TRUCHEA
alien Geneeskundigen,
,, Tot befluit met ik bekennen , dat het mij onmogelijk is , te begrijpen, hoe de Heer HUSSON, die niet
gefchropmd heefi, deze verfchijnfelen acht dagen lang
bij zijn onderwljs aan het ziekbed , in tegenwoordigheid
van honderd - en - vijftig Geneeskundigen, te verhalen
tot hiertoe geweigerd heeft , een berigt daarvan in te zenden aan de Akademie der Wetenfchappen. Het moet hem
toch , Haar mtj dunkt , niet onbekend zijn, dat, wanneer
men zoo.danige waarnemingen alleen doet voor zichzelven ,
er nog wel eenige eeuwen kunnen verloolien , alvorena
eindelijk bet algemeen gevoelen omtrent dit belangrijk on•
derwerp zal gevestigd zijn."
B.
Tot het oogmerk boven genoemd zal deze aankondiging alleen, zonder bijvoeging van de meer nitvoerige
befchrijving der omaandigheden , in het 'boekje zelve verrneld genoegzaam zijn. Voor hen, die het Magnetisme
flechts eenigzins kennen, moet dit berigt wel een vreemd
en zonderling aanzien hebben. Zij zullen daarin opmcrken het befluit van den Redacteur tot-bet beflaan dezer
werking , met al deszelfs gevolgen op den verleden' tijd
ender de bepaalde voorwaarde nogtans , dat de get/ligenisfen van al deze Geneeskundigen niet alleen naauwkeurig , maar ook niet verdicht zijn ; de vcrklaring verder
van Doctoren en Studenten , van geheel onbekend te wezen
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zen met deze working der menfchelijke natuur , welke derhalve nog niet belangrijk genoeg geacht wordt, Om op
hunne fcholcn geleerd re worden; eon aantal proeven
vog heden genomen, om te bewijzen , dat daze kracht in
waarheid en op zichzelve beflaat ; de verbazing over de
verfchijnfelen van het fomnambulisrne; de pijniging met
het brandmiddel , als jammerlijk gevolg van de onwetendheid dezer Geneeskundigen , waardoor de ongelukkige lijders , bij al hunne oorfpronkelijke ellende , nog warden ovcrgegeven aan , vele dagen lang aanhoudende, pijnen , en aan het niet minder frnartelijk , gevoel van beleecliging , wanncer,, het zij in eon' volgenden ftaat van
fomnambulisme , of fangs anderen weg , deze pfoef
en derzelver oogmerk to hunner kennis gebragt wordt.
En al mogt het dan ook nog in dezen tijd voor noodzakelijk gehoudcn worllen, ,om van de opregtheid van fomnambulen en magnetizeurs zich door proevcn te overtuigen ; zoo is het echter volarekt nutteloos , dezelve met
wreedheid te doen gepaard gaan: bij rnij ten minfte lijdt
het geheel geen' twijfel, of oche eenvoudige, onvoorziens aangebragte , kitteling met eene penneveder in den
Deus moet aan dit oogmerk gelijkelijk voldoen; zoodat
hij, die dezen prikkel zonder eenige gelaatstrekking kan
doorflaan , of geheel zonder zinnelijke bewustheid is , of
mede wel ongevoelig zijn zal voor moxa en brandijzers
en gefmoIten zegellak, en voor alle overige proefmiddelen, welke de Franfeben , met hunnen krijgsdwang, hebben ingevoerd , om geveinsde ongevoeligheid van ware
te onderfe:neiden.
Eindelijk vinden wij in dit berigt de dwaling en het
daarop gevolgd ongelukkig befluit der Commisfarisfen uit
de Koninklijke Akademie der Werenfehappen; desniettemin geeft „ in hetzelfde kort beak, de Redacteur zijne
verwondering te kennen, dat de Heer IlUssoN de bij
zicbzelven gekende waarheid niet aan hetzelfde oordcel
heeft willen onderwerpen , welks nadeelige gevolgen de
Hear DESLON, met bet gelmeid Magnetismus in Frankk. , en een' *fang elders , ondervonden, en de Heer
h4
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vooruitgezien en ontwekcn had; gelijk wii
mede , uit de fpreekmanier van het verlqopen van vele cellwen , kunnen leeren : dat ook die waarnemingen , welke
door de menigvuldigfte en incest eenflemmige getuigenisfen uit bijna alle oorden van Europa geftaafd zijn , in
frankrijk geene waarde hebben, ten zij dezelve , door
eene Com-misfie uit het veertigtal uitgelezenen , op ,nieuw
beproefd en met het zegel der waarheid gellempeld zijn.
Ter bevestiging van het een en ander firekke hetgene ik
mij herinner in een'Franscb Journaal gelezen te hebben ,
Apngaancie de waarneming van een' Dllitfehen militairen
Arts , die het .afgehouwen ftuk van een oar , door mid,
del van een gefchikt verband op hetzelfde oogenblik
hecht , volkomen -weder had zien aangraeijen ; welke foort
van gevallen,voor iemand'„die'de gefchiedenis der Chi,
rurgie in haren geheele,n omvang kent, niet vreemd zijn
kan. Desniettemin verklaart de Pranfehe berigter zich in
dezervoege: „ Al had deze Geneeskundige zijn geheel
r egem ent als ooggetuige daarbij aangevoerd, zoude ik voor
inij het echter nog voor onmogelijk houden ;" met bijvoeging der fpreuk credat yudac' us apella. Even als
ware een volflagen ongeloof aan de goede trouw en het
.gezond' yerfland van anderen het bewijs bij uitnemend,
held, van alles, wat in de Natuur gebeurt , zelve gee
zien, of wel , zonder ervaring , volkomen begrepen te
hebben; hetwelk weinig minder zegt , dan boven alle
tijdgenooten in kenni§ yerheyen te zijn. Niet ten onregte
berigtte mij derhalve, v66r eenigen tijd , de achtingwaardige fchrijver der _Ifistoire critique du Magnaisme
dat bet in Frecnkr jk , en ook in de hoofd.flad, geheel Diet ontbreekt aan magnetizeurs ; dat deze echter ,
uit vrees voor het algemeen gevoelen , zich niet durven
bekcnd maken; en dat, om deze en andere redenen, de
ware kennis dier natuurwerking en van haar heilzaam vermogen buiten Franklyjk verkregen en bevestigd moot.
warden.
MESMER
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,SCIIEIKUNDIG ONDERZOEK VAN DEN METSELKALK DER.
KERN TE RINSMAGEEST , IN VRIESLAND,
DOOR
JAN CONSTANTIJN DRIESSEN,

Phil. et Med. Doct.

5 Onder de menigvuldige voorwerpen , welke voor
de Maatfchappij van veel belang zijn , behoort vooral de
Metfelkalk gerekend te worden , van wiens duurzaamheid
het behoud onzer gebouwen en andere werken grootendeels afhangt. De ktmst , van den Metfelkalk te bereiden , bepaalde zich, tot v66r eenige jaren, flechts tot
eenige kunstgrepen, die door de ondervinding waren geleerd; en tot heden toe is de theorie daarvan nog niet
geheele. nal ontwikkeld en op vaste gronden gevestigd, gelijk ook de middelen nog , niet volkomen bekend en aangewezen zijn , om eenen Metfelkalk
M
daar te ftellen Via
die vastheid -en duurzaamheid, waardoor wij fommige onde gebouwen zien uitmunten; hoewel ik geenszins wil
ontkennen , dat in de laatfte jaren , door de onvermoeide
vlijt van velen, ainmerkelijke vorderingen te dezen opzigte gemaakt zijn. Dikwijls heb ik gedacht, dat een natuur- en fcheikundig onderzoek van den Metfelkalk van
zulke oude gebouwen , die door den ouderdom en de
vastheid van het Metfelwerk onze aandacht tot zich trekken, mogelijk eenig licht zou kunnen geven, en eindelijk , door vergelijking van vele zulke onderzoekingen ,
den weg banen, om even zulken duurzamen Metfelkalk
zamen te alien. Om deze reden was ik, toen mijn
Neef, de Hoogleeraar DR/ESSEN, eenige ftukken van
den Metfelkalk van de Berk te Rinsmageest, een dorp
in de provincie Vriesland, in het vorig jaar mij ten onderzoek aanbood, zeer gereed, om denzelven fcheikur.dig te onderzoeken.
Deze Ilukken Nletrelkalk van de Kali . te Riasmagccst ,
wel
II h 5
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welke ten minife zes eeuwen oud is (*), waren door ge.
melden Hoogleeraar genomen uit de vocgen van de buitenzijcie van den kerkmuur, alwaar,, door den invloed
des tijds, de Tuffteen , waaruit die muren vervaardigd
zijn , zoo aanmerkelijk weggevreten is , dat de Metlel.
kalk , waardoor de Tuffteenen met elkander vereenigd
zijn, als verhevene ribben uitfteekt , hetgeen duidclijk
toont , dat de vernielende tand des tijcis eene oneindig
mindere uitwerking op dezen Metrelkalk dan op den
Tuffteen heeft gehad.
Ik kan niet nalaten vooraf op te merken , dat deze Metfelkalk onderfcheidene ftukken van flrandfchelpen, ja zelfs
geheele fchelpen bevattede welke eene blaauw - zwarte
kleur hadden.
Een gedeelte van dezen Metfelkalk werd tot poeder
gebragt, in eene glazen ftopflesch bewaard, en aan de vol.
gende proeven onderworpen.
5 II. Onder de oorzaken der verharding van den Met.felkalk behoort ook de overgang van den gebranden kalk
tot koolzure kalkaarde door toetreding van dit koolzuur.
Hierom begreep ik de hoeveelheid van dit koolzuur te
moeten onderzoeken , en zulks in de eerfte plaats wegens
den aard der overige proefnemingen.
i. Tot dit einde werd op eene naauwkeurige weeg.
fchaal, een hoog cilindervormig glas in evenwigt gebragt
daarin too grein van den tot poeder gebragten Metla.
kalk afgewogen, en deze met Ioc) grein gezuiverd water
vermengd. Terwijl alles zich in evenwigt be yond, werd
vervolgens uit een , voorafnaauwkeurig gewogen , fleschje
met zuiver falpeterzuur voorzigtig en langzaam dit zuur
ingedruppeld en zoo lang bijgevoegd , tot dat er gene
op(*) Het Klooster Klaarkarnp, te Rinsmageest , werd in den
jare 1165 gefticht door zekere rijke Weduwe KLARA, (zie
Hedend. Hist. van alle Volkeren, D. XXIV, van Vriesland
D. II. bI. 246.) welke in deze Kerk begraven is; wordende
gemelde Kerk voor veel ouder dan dit Klooster Kiaarkamp
geb ou den.
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opbruifing (welke lang bleef aanhouden en zeer aanmerkelijk was) meer plaats had , deze niet wecler , door bet
glas te fchudden , konde opgewekt worden , en bet vocht
zelve ecne overmaat van zuur teekende, Door het gemelde fleschje op nieuw to wegen , Week het nu , dat 159
grein van dit zuur waren gebezigd , terwijl flechts 138
grein in de tegenfchaal behoefden gelegd te worden , on;
bet cilindergias met het mengfel weder volkomen in tvenwigt te brengen, ten bewijze , dat door de opbruifing a;
grein waren verloren gegaan.
2. Daar nu de hoogte van het cilindergias alle verfprei?
ding van vochtdeelen , en de zoo langzame bijvoeging van
bet zuur de mogelijkheid van verdamping eeniger vochtdeelen of verlies van (loan bij de opbruifing wegnam ,
met dit verlies van ai grein in gewigt alleen aan de
ontwikkelde koolzure lucht toegefchreven worden.
Om mij hiervan nog meer te verzekeren, herhaalde ik
deze proef in een veel hooger cilinderglas, en voegde
het falpeterzuur nog veel langzamer en voorzigtiger daarbij, terwijl de temperatuur van den dampkring weinig
boven het vriespunt was. Ik erlangde echter volkomen
dezelfde uitkomst, zonder het geringfte verfchil van de
vorige proef te kunnen befpeuren.
Hoewel ik door deze laatfte proef overtuigd was, dat
behalve bet koolzuur niets anders konde verloren zfin,
en dus het verlies in gewigt de hoeveelheid van het uit-,
gedreven koolzuur naauwkeurig aantoonde , had ik echter
nog eenigen twijfel , of wel al het koolzuur was uitgedreven , niettegenflaande het vocht zeer duidelijke teekens
van overmaat van zuur gaf. Om deze reden plaatfte ik
het cilindergias van de laatfle proef, met het daarin bevatte , in kokend water , maar kon op deze zelfs
onder gedurig oturoeren van bet op den bodem liggende ,
geene verdere opbruifing te weeg brengen, hoewcl ik,
op bet laatst , nog cenige druppen falpeterzuur daarbij
voegde. Slecbts nu en dan kwamen eenige weinige Weinbelletjes aan de oppervlakte, welke ontitonden van de
luck , in het bij den Metfelkalk gevoegde water voorhanden
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den en nu door de aangewencle warmte nitgedreven , daar
een ander glas , met hetzelfde gezuiverd water gevuid en
mede in kokend water geplaatst, even zoo veel zulke
luchtbelletjes opleverde.
Ik meen derhalve met alien grOnd te molten flellen , dat
in ioo deelen van dezen Metfelkalk 21 deelen koolzuur
bevat zijn.
§ III. De hoeveelheid , van het koolzuur alzoo bepaald
zijnde , konde ik overgaan tot het onderzoek van de hoeveelheid der bevatte waterdcelen, en van de wijze, waarop
dit water zich in dezen Metfelkalk vereenigd be yond ;
welk onderzoek nrij tocfcheen mede van ecnig gewigt te
zijn, daar en de hoeveelheid van het bevattewater,, en
de ftaat, waarin het zich be 'vindt , zonder twijfel tot de
meerdere of mindere vastheid en duurzaamheid van den
Metfelkalk zal bijdragen.
S. roo grein van den tot poeder gebragten Metfelkalk
werden in een krocsje van platina, hetwelk -toegedekt
was , om het invallen van asch of andere vreemde ftoffen
voor re komen , gedurende 4 minuten gegloeid , waardoor
zij eene vermindering in gewigt van 91; grein haddcn ondergaan. Deze gegloeide Metfelkalk fcheen door bijvocging
van falpeterzuur even flerk , als in art. i , op te bruifen.
4. Daar echter bij mij de twijfel ontftond , of ook, gedurende , deze korte gloeijing, ecn gedeelte van bet koolzuur mogt uitgedreven zijn , en het verlies in gewigt, door
de gloeijing veroorzaakt , gedeeltelijk hieraan moest worden toegefchreven , heb ik andertnaal Ioo grein van dezen
Metfelkalk afgewogen en gedurende 2 minuten in het platinakroesje. als voren laten doorgloeijen , waardoor zij,
even als in de vorige proef, een verlies van 91 grein
aantoonden , wegende flechts 901 grein.
Om nu te onderzoelien , of er eenig koolzuur , cn hoe
veel alsdan , door de gloeijing mogt ontfnapt zijn , heb
ik dezen gegloeiden Metfelkalk , met een gelijk gewigt van
gezuiverd water vermengd , even als in art. i , op de
weegfchaal in evenwigt gcbragt, en , door het indruppelen van zuiver falpeterzuur, vourzigtig al het koolzuur
af-
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afgefeheicleA , wanneer het bleck , dat wederom , even als
in art. 1 , 21 grein door de opbruifing waren verloren
gegaan. Hieruit volgt derhalve, dat door de voorafge.
gane gloeijing geen het minite koolzuur was uitgedreven,
en dat alzoo het verlies van 91 grein in gewigt, door de
gloeijing veroorzaakt, alleen aan het verlies van waterdeelen mod worden toegefehreven.
5. Ten einde mij te overtuigen, dat door de gloeijing
in .de beide voorgaande proeven cart. 3 en 4) al het water was uitgedreven, werden op nieuw too grein van den
Metfelkalk op dezelfde wijze, maar gedurende 6 minuten
en eenigzins fterker, gegloeid , waarna deze flechts 891
grein wogen , en alzoo een verlies van toI grein (dus
grein meer dan in de beide vorige proeven) hadden ondcrgaan. De vraag was nu, of in de vorige proeven nog
grein water onuitgedreven was gebleven , dan of in
deze prod, wegens de langere en fterkere gloeijing;
grein koolzuur ontfnapt was. Om dit te bepalen, werd
op dezelfde wijze, als in art. / , het koolzuur voorzigtig door falpeterzuur afgeicheiden, wanneer door de opbruifing flechts 20 grein bleken te zijn verloren gegaan,
en dus i grein minder dan in art. i en 2. Weshalve
door deze gloeijing r grein koolzuur is uitgedreven , hetwelk , van de . verlorene 101 grein afgetrokken , een gewigt van 91 grein voor het verloren water overlaat, hetgeen juist overeenkomt met het gewigt in art. 3 en 4
gevonden.
Het gewigt van de bevatte waterdeelen alzoo bepaald
zijnde, bled het onderzoek over , hoedanig dit water zich
in den Metfelkalk be yond; namelijk , of dit flechts los
aanhangend water , dan of het werkelijk met de beftanddeelen van den Metfelkalk in verbinding was.
6. Om dit te onclerzoeken,werden wederom too grein
van den Metfelkalk op een penduleglas , onder
omroeren met eene kleine ,glazen Rang , gedurende 2 urea
in een daartoe gefcliikt glazen toeftel, onder eene warmte
van 2120 Fahr. , gedroogd , waardoor clezelve een gewigt
van 94 grein bekwamen , en alzoo eerie vermindering van
6
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6 grein hadden ondergaan. Na verloop van 24 uren
gedurende welke dit poeder van den Metfelkalk op het
penduleg/as en op de fchaal was blijven liggen waren
er weder 4 grein vocht uit de lucht hoewel de dampkring op dien tijd niet vochtig was , aangenomen , en ;
tia verloop van nog eenmaal 24 uren , op nieuw I grein
wegende nu 99 .i
. grein ; zoodat bijkans al het water, het(T een door de gemelde drooging -was uitgedreven , wederom uit de lucht' aangetrokken was. Andermaal werd dit
poeder als voren gedroogd , maar nu gedurende 4. uren
waardoor wel het aangetrokken vocht weder verdampt
werd, maar niets meer, wegende hetzelve hierna weder=
om 94. grein, ten bewijze , dat door eene ivarmte van
2I2° Fahr. niet meer dan 6 grein waterdeelen konden
uitgedreven warden:
7. Deze aldus gedtoOgde Metfelkalk werd verVolgens in
een piatinakroesje , gedurende 6 minuten , gegloeid , wearna bet gewigt flechts 891 grein bedroeg , zijnde alzoo
het geheel verlies in gewigt Iof grein, hetwelk vohnaakt
overeenftemt met dat in art. 5. De hoeveelheid van koolzuur op de befchrevene wijze onderzocht wordende , wer-den flechts 2c, grein door de opbruifing verloren ; waan;
uit blijkt , dat door deze . gloeijing , even als in art. 5 , i
grein kooIzutir was verdvveneri, hetwelk, van de verlo.;
tene grein afgetrokken, een gewigt van 91 grein,
even als voren , voor de nitgedrevene waterdeelen overlaat:
Van deze grein voorts de 6 grein, welke door de drooping
in eene warrnte van 212 6 Fahr. waren vetvlogen , afge-;
trokken wordende , blijft een gewigt vat 3 grein over
voor het water , hetwelk door de gloeijing vervol&ens is
verdwenen.
8. Uit deze proeven bIijkt derhalve
a. Dat van de 2 1 deelen koolzuur , welke in too deelert
van dezen Metfelkalk gevonden worden , door eene korte gloeijing, gedurende 2 niinuten volarekt niets verloren gaat (art. 4 ) ;
b. dat echter door eene eenigzins flerkere gloeijing , ge-;
durende 6 minuten , I deel daarvan wordt uitgedreven
(art. 5 en 7) ;
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c. dat in zoo deelen van dezen Metfelkalk
water bevat zijn (art. 3 , 4 , 5 en 7);
d. dat van deze 91 deelen water flents 6 deelen door eene
warmte van 21a 0 Fahr. kunnen worden uitgedreven (art. 6),
e. terwijl de overige 31 deelen water .eenen veel hoogeren warmtegraad vorderen , out afgefeheiden te worden
(art. 7).
§ IV. 9. Om voorts de hoeveelheid van de kalkaarde
te bepalen , werd de oplosfing van art. I door een , voor-i
of gewogen , filtrum afgefcheiden van het onopgeloste ,
hetgeen door opgieting van eenig gezuiverd water werd
uitgeloogd en vervolgens op het filtrum volkomen
droogc-I , hebbende hierna een gewigt .van 482 grein, en
dos na aftrekking van 7 grein (zijnde het gewigt van
bet filtrum) , flechts van 4r4 , grein, welke tot nader on.
derzoek ter zijde werden gezet.
10. Het doorgeloopen vocht , hetgeen al de in falpeterzuur oplosbare deelen bevatte , werd op een glazers ult.
dampfcbaaltje tot droogwordens toe uitgedampt , wanneer
het, toen het droog begon te worden , eene hooggele
roodachtige kleur aannam. Geheel droog geworden
de , werd dit overblijffel in gezuiverd water (waarbij eene
hoogst geringe hoeveelheid van falpeterzuur gevoegd was ,
zoodat het flaauwe fporen van zuur aan den dag legde)
geweekt en opgelost , latende een geel oranjekleurig be-.
zinkfel op den bodem en eene gele flijmachtige flof aan de
oppervlaltte. Dit alles werd vervolgens op een fterk
uitgedroogd filtrum , wegende 62 grein , gebragt. Het
op het filtrum terugblijvende , na op hetzelve met eenig
gezuiverd water uitgeloogd en daarna Berk gedroogd te
zijn , had met het filtrum een gewigt van 81, grein.
I. Al bet vocht , dat door het filtrum geloopen en
volkomen helder was , werd door indruppeling van zuiver zwavelzuur ontleed , waardoor 'een zeer overvloedig
wit nederploffel van zwavelzure kalkaarde geboren werd.
Nadat door de bijvoeging van dit zuur Beene verdere nederploffing plaats vond , werd het bezinkfel door' een filtrum van 9 grein afgefcheiden en met gezuiverd water
over-
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, welk doorloopend. water alzoo bij het oven=
ge vocht kwam. Dit vocht werd vervolgens uitgedampt
en ter bckoeling weggezet , om de nog opgeloste zwavelzure kalkaarde of te fcheiden; waarna alles wederom
op hetzelfde filtrum gebragt en op nieuw met een weinig
gezuiverd water uitgeloogd werd. — Het nu doorgeloopen vocht werd tot nader onderzoek ter zijde gezet , en
de, op het filtrum verzamelde , zwavelzure kalkaarde gedroogd, (1a) van het filtrum afgezonderd en in het
platinakroesje , gedurende 4 uur,, fterk uitgegloeid,
waarna dezelve een gewigt van 6o grein had, en, on,
derzocht zijnde , bleek niets anders te zijn dan zuivere
zwavelzure kalkaarde. Het filtrum , na behoorlijk ge,
droogd te zijn, had, wegens de nog aanhangende zwavelzure kalkaarde, de zwaarte van 121 grein, zoodat deze
aanhangende zwavelzure kalkaarde s2 grein woog , welke
(gerekend naar het verlies , hetwelk bovengemelde 6o
grein door het uitgloeijen hadden geleden) uitgegloeid jets
grein zoude gewogen hebben. Pit gewigt,
boven
nu , bij gemelde 6o4 grein gevoegd 7ijnde , maakt een
wigt van 63 grein uitgegloeide zwavelzure kalkaarde.
Daar nu , volgens P F A F F (*), too deelen uitgegloei,
de zwavelzure kalkaarde bevatten 41-12-5 deelen kalkaarde
zoo hebben de verkregene 63 grein bevat 26.1639 grein
kalkaarde, welke dus in too deelen van dezen Metfelkalk gevonden worden.
(*) Handbuch der analytifchen Chemie , I r 11. S. 387.
Even zoo wordt het bepaald door J. BERZELIUS (Esfai
fur la Theorie des proportions chimiques , etc. Paris 1819.
Tables alphabet. pag. 89.) — Volgens de proeven van J.
Jo H N (HandlOrterbuch der allgem. Chemie, B d. IV. 181 g.
S. 186.) bevatten 100 deelen uitgegloeide zwavelzure
aarde 42 tot 43 deelen kalkaarde.

(Het vervolg hierna.)
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yr.
Tempos est utendum , cite pede laiiti,r actas:
Men moet maar met den tijd weten om te fpringen ,
dan loops de oude trage knol wel.

W

aannecie zullen wij van avond den tijd pasferen? — Dit
is zoo doorgaans , in de gezelfchappen, de eerfte vraag, als
bet theegoed heefc uitgediend; en die vraag vind ik voor mij
wel zeer gepast en verfiandig; want vier, vijf uren door te
brengen, zonder dat men zich doodelijk verveelt, dit is nog
al geen bagatel ; en vier vijf uren z66 door te brengen ,dat
inen zich regc goed amufeert , dit noem ik eene groote kunst;
Die zelfde vraag, die men meestal in de gezelfchappen
boort, en daar als zeer noodig en verflandig /can gerekend
worden, doec men zelden in het dagelijkfche !even. Duizende menfchen , die verlegen zijn waarmede zij den langen
dag zullen zoek maken; die, zoo als zij het zeer naïf nitdrukken, met hunnen ledigen tijd geen raad weten! Ook ik
wist waarlijk niet, lezers! waarmede thans den tijd te pasferen, die mij tot het fchrijven vtui een vertoogje worth gegeven ; en, terwij1 ik al zat te bedenken , over wat onddrwerp ik beden , ten minfte eenige oogenblikken , praten zoo ,
viel ntij eensklaps in , u eens eenige middeltjcs voor te fchrijven , gefchikt om den tijd te fliften of door to brengen. En
dien inval vond ik, al zeg ik het zelf,, nog al zoo onverflan:
dig niet; want , al leer ik a thans Diets nieuws, al vindc
gij mijn gefnap ellendig en beuzelachtig, al weer gij, 't
geen gij hooren zult, cienmaal beter dan ik evenwel bet
zal tijdpasfering wezen.
Als een eerfle middel fchrijf ik bier voor, het fpei. En
welk een ruim veld zie ik mij hier niet geopend ! hoe velerlei foorten van allerlei card zoo ik bier kunnen opnoemen,
vleide ik mij niet, dat zulk eene opfomming minder nciodzakelijk zij; ik vertrouw almede , dat niemand mij de gefchiktheld van dit middel betwisten zal , dat ik de eer heb u in
de eerlle plaats voor te ftellen; en ik meen weinig woorden
noodig te hebben, om u te overtuigen, dat bet fpel eenen
hoogen rang onder de bekende tijdverdrijven verdient.
Hoe
1i
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Hoe veel tijds fell:lift men web reeds weg, eer men or!...,
derling eens is , welk fpel thans ,aan de orde van den avond
zal wezen! De een verkiest her vorftelijk fchaken, de ander
bet diepzinnig kienen , eeri derde wil dammen, een vierde
loterijen, een vijfde kometten , een zesde hondt bet bij qua.
drille, terwiji een zevende, achttle en negende, van whisk ,
domino of pandoeren fpreekt ; lang duren de discusfien; hevig loopen zelfs fomtijds de debatten; eindelijk verkiest ie•
wand zichzelven tot prefident, neetnt de ftemmen op , en
de meerderheid bepaalc, terwij1 de minderheid zich pruilende
onderwerpt , evenwel met de wehneenende betuiging: ,, Nu,
het is mij ook volarekt onverfchillig. " Thans zet men zich
eindelijk neder; de noodige inflrumenten komen to voor.
fchijn, en bet fpel begint. Slechts den oogenblik heerscht
eene diepe Mite; doch eensklaps wordt dezelve afgebroken;
van alle kanten boort men het welluidend geroep: troef!
hasta! kien! mariage! of welke verbevene woorden, die
van 's menfchen vernuft en vindingrijken geest getuigen, het
fpel mag vorderen. Dit kunstmatig, (ik weet waarlijk geen
gepaster woord) dit kunstmatig discours wordt nu en dan
wel eens afgebroken door gekibbel en gekakel ; maar ook dit
amufeert en geeft variatie; fpoedig 2eciameert men de orde,
en men zet zijne werkzaamheid voort, met die infpanning,met
dat overleg , alsof men geheele koningrijken had to winnen
of to verliezen! — Eindelijk !kat het uur van fcheiden, en
nu komt her laatfle tooneel ; men maakt de balans, rekent
en tqlt„ betaalt en ontvangt , en — men heeft volkomen zijn
but bereikt , het zij met winsr, het zij met fchade, het zij
met genoegen, het zij met verveling ; want — men heeft
weder den tijd gepasfeerd.
Ik ga over, om een rweede middel ter tijdpasfering op to
geven; het bezoeken, het gezet bezoeken, van de plaatfeg
der openbare vermakcn , zoo als die in de groote fleden
(waar men ook doorgaans met zijnen ledigen tijd 't meest
verlegen is) in menigte gevonden worden, als bals, usfetnNees , danspartijen , komedien, concerten, en war ik hier
meer zou kunnen opnoemen. Die bet onwaardeerbaar voorregt heeft , om. in eene onzer aanzienlijke fteden to wonen,
heeft, zoo maar geen ook al Met zelden bet geval is) de
beurs zich Hier in eenen uitgeputten !hat bevindt, de overvloedigile gelegenheid, om, op eene fatfoenlijke wijze, zijnen tijd, maar ook (zie dear een dubbel profijt!) zijne kontan-
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tauten kwijt te raken. Al noemt men bet bal gemeen,
amufeert men zich op de asfemblee miferabel , al zingt de eer.
fie chanteufe affreus, al danst mejufvrouw Ar zonder bevalligheid, al zijn de decoration pover, al is het tooneel Becht
kep t niemand der acverlicht, het otchest ellendig bez q ,
teurs zijne rot , al is het ftuk, dat men geeft, niets interes.
fain, al geeuwt men bet oogenblik te ger:wet, dat men naar
huis rijden of waridelen, evenwel men bereikt bet
doel van alle Wereldfche vermaken en zinnelijke genoegens;
want — men verdrijft den tijd.
Maar, non cuivis contingit adire Corinthum, zeggen de ger=
leerden; dat beteekenc, toegepast op one tegenwoordig onderwerp : vier ieder Wag het gebeuren; in Amflerdam of Brusfel te wonen. Ik wil u dus een ander middel van meer
gemeene nnttigheid . voorfchrijven ; ik bedoel het nieuuis van
den dag. En welk pen' onuitputtelijken rijkdosin levert niet
dit onderwerp op ! hoe overvloedig is bier de gelegenheid;
om een groat gedeelte van den naren langen dag door te
brengen! Men begint met de nieuwspapieren te doorfnuffelen, keuvelt over Spanje en de Fdrce, over de Infurgenten
en de Liberalen, twist of de Franfchen Spanje; of Spanje de
Franfchen heeft ingepakt, infbrmeert naar vrede en oorlog,
naar de rijzing of daling der efrekten; naar de oogmerken
van het H. Verbond , naar de debatten der Tweede Kamer;
men fpreekt over de flerfgevallen, die, of tot blijdfchap des
erfgenamen, of tot droefheid der nabeftaanden, hebben plants
gehad; over de gelieven, die zich, of Irk liefde 3 of on1
eene andere reden, in het huwelijk begeven; over publieke
of onderhandfche , vrijwillige en gedwongene verkoopingen 4
en wat zoo al doorgaans in de nieuwspapieren Verder gevonden worth. Is dit nu afgehandeld, dan gnat men over tot
de particularia, dat is tot hetgeen men zoo niet in de nieuwspapieren vindt , en Loch wel degelijk tot het nieuws van
den dag behoort; men verneemt, namelijk ; naar &les , wat
er zoo al omgaat bij zijne vrienden en bekenden, vijanden
en geburen; men informeert, met de grootfte naauwkeurig•
held, ten blijke van ware belangflelling, naar ieders zaken
naar elks toeftand en belangen, naar ieders daden en omfldndigheden; en men pasfeert alzoo :net flechts den tijd op eene
aangename wijze, maar men verrijkt oak zijne kennis met
eene aanmerkelijke bijdrage, welke alweder ruime ftof or
levert, om naderhand, wanneer het opgezamelde aan
I i 2
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dereu wordc medegedeeld, den lecligeu tijd , even yen:rake.
Iijk en even nuttig, te verdrijven.
mu; komt , ongezocbt, een vierde middel in gedachte, 't
welk ik de vrijheid zal semen u aan to prijzen het is: zich
te bemocijen met de zaken van anderen. Die het zoo ver in
de wereld heefc gebragt, dat hij rentenieren mag, hetzij dan
uit verkiezing , hetzij nit nood (enfin! rentenieren is rente.
nieren, en een werkje , dat zich, zoo als ik geloof, nog al
gemakkelijk laat aanleeren); die dan dins tot den rang van
renteuier is opgeklommen of afgedaald, al Haar dat de ornflandfgheden zijn, heeft nu wet het incest van alien ledigen
tijd in overvloed; .want rentenieren en ledigloopen zijn dik.
wijls woorden van gelijke beteekenis. En waarmede zal
een rentenier, die volflrekt Beene bezigheid heeft, hem door
hand of betrekking opgelegd , en die evenwel eenen werkzamen geese heeft en zoo gaarne een werkzaam leven leidt ,
waarmede zal doze zich toch onledig houden? Ilt weet voor
dozen niets beter , dan zich in te laten met de zaken van
anderen, als een heerlijk middel, oak voor leder , die , na
de verrigtiug zijner eigene werkzaarnheden , nog tijd over
heeft, en zoo dikwijis met dien overigen en ledigen tijd verlegen is. Waarlijk , de ondervinding heeft dit middel reeds
federt jaren als probatum doen kennen!
1k zal, oin u met dit middel war nader bekend to maken,
en u tevens de gefchiktheid van hetzelve, ter bereiking van
het bedoelde elude, aan te toonen, u den werkzamen mensch
teekenen, die op zoodanig eene edele en nuttige wijze den
tijd verdrijft.
A N S E L in ti s heeft reeds voorlang zijn beroep laten varen, en -voor zichzelven voffirekt niets te doen, dan te eten,
te drinken , zich te kleeden , en te flapen; en evenwel, hoe
verbazend drum heefc hij het den ganfchen (lag! Gij ziet
hem loopen en draven van den morgen tot den avond; hij
heeft geen' tijd, om gerust to eten; het is hem niet mogelijk , zijn geliefkoosd midriagilaapje te genieten. Wij bekla.
gen den man : maar, wat is er dan toch voor hem te verrigten? Wet , niets to doen is hem niet mogelijk. Weet hij
hij voor zichzelven niets te verrigten , hij wil nuttig zijn
voor anderen. In zijne hooge wijsheid overdenkt en beoor.
deck hd de daden zijner vrienden en bekenden, en behartigc
hunne belangen. Verneemt hij lets van hunne bijzondere oin.
flandigheden dadelijk biedt hij zijne hplp aan, die niemand
'be-
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behoeft, en nog veel minder iemand veriangt, geeft welmeenend en dringend zijnen raad , neemt op zich , om alles te
belluren, alles te fchikken, alles cc verefienen ; en, hoe zeer
men hem beciankt voor zijnen ijver , hem verzoekt, ja fineekt,
zich alle moeice te befparen, hem verzekert , dat hij niet
helpen kan, hoe zeer hij zelf gelooft, dat zijne pogingen
nutteloos wezen zullen, de man heef t alles voor anderen
over ; niers is hem te veel, zoo hij flechts anderen helpen
kan; hij vangt dadelijk aan, bet plan, dat hij terftond ontwierp, te gaan volvoeren, ea wacht zich wel , den kortilen
weg daarcoe te verkiezen.
ANSELM,lis hoort , er is verwijdering en twist ontftaan
tusfchen twee vrienden , wier namen hij naauwelijks kent ;
die breuk moet herfteld, de twist weggenomen; hij zal verbroederen en verzoenen; dadelijk fpoedt hij zich near de
twistenden, en biedt zich tot fcheidsman aan; men heefc
hem ilechts de oorzaak der vijandfchap te verklaren, en terflorid zal hij zeggen , aan Wiens zijde het regt, en bij wien
de fchuld gevonden worth; als men mar hem maar hoort,
dan is in een oogenblik alles vergeven en vergeten , en op
een'meesterachtigen coon gebiedt hij de twistenden, zich met
elkander te verzoenen.
Aftes is , bij vrienden en bekenden, gerchikt en geregeld ;
in den kring zijner betrekkingen weec de werkzame man niers
nicer te befturen , te verhelpen , te verbeteren, re verande.
ren; maar nu , daar hij toch niers anders weet te doen, zal
hij zijne talenten befteden tot nut van 't algemeen ; niemand
moet hem floren in de urer, die hij aan den arbeid heeft
toegewijd; bij hem is de geheimzinnigfte ftilzwijgendheid ;
gelaat , oog, bonding, enkele korte, afgebrokene woorden
toonen middagklaar , dat ANsELmus groote en verhevene plannen vorint , en dat er eerlang daden zullen vernomen worden,
die heel het vaderland zullen doen juichen en gansch Europa
zullen verbazen. Hij begint met eene lijst te formeren van
alle de gebreken, die er in de publieke administration worden gevonden, en den voorfpoed van het vaderland blijven
verhinderen; hij neemt alle de openbare ambtenarcn in
oogenfchouw, van den kleinften tot den grootften , van den
minister tot den veldwachter toe; beoordeelt decreten , belastingen, traktaten; itelt gedetailleerde memories en beredeneerde adresfen op ; roost wiskunilig de bronuen nun , wearvit al het gebreltitige ontflant ; frahrijrr de middelen V001, om
vourtv
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voortaan de fasten te verminderen , den vrede te verzekeren, de effekten te doen rijzen, koophandel en landbouw te
doen iloreren, met Ll en woord, geheel het land , met al des.
2eifs ingezetenen, ten hoogften trap van welvaart en rijkdom
op te voeren. Jammer maar, dat gegronde kennis van zaken,
gezond verfiand en uitvoerbaarheid van al die fraaije ontwerpen te eenemaal vreetncl zijn!
Ziet daar de wijze , waarop A N sEL
s zijnen tijd befleedt
Al leidt hij een ambteloos leven , al heeft hij voor ziehzelven
niers te doen, hij verflaat de kunst, om den tijd, dien hij
zoo overvloedig heeft , nuttig door te brengen. Ontmoet gij
dus ooit iemand , die u verlegen vraagt , waarmede liij
zijnen ledigen tijd zal flijten , geeft hem ten antwoord:„bemoei u met de zaken van anderen; dan hebt gij zeker
tijclsgebrek."
Ik weet nog 4dn middel om den tijd te verdrijven, het.
welk ik voor het hatst befpaard heb, omdat ik het voor
het beste houde ter bereiking van het bedoelde elude, omciat bet in het dagelijksch- lever wel den meesten bijval yin.
den zal, en omdat het zonder de minfle kosten geappliceerd
kan worden; ik bedoel — het kwaadfpreken. Waarlijk, dit
middel , als tijdverdrijf befchouwd , doer Met zelden wonderen I
Men is vriendfchappelijk nedergezeten , en men hoopt den
Rvond aangenamn door te brengen. Maar , waarmede zal
men dan nu den tijd pasferen? Tot fpelen heeft men geen'
lust; men wil war praten. Maar, waarover zal men dan toch
in vredes naam fpreken ? Wel , over de menfchen, over zij.
ne vrienden, geburen en bekenden; dit is eene ftof, zeer ge.
fchikt voor een algemeen discours; daarin kan ieder deelen,
Goed! het gefprek begins; en daar het kwade ,dat gefchiedc
alcijd meer geruchts maakt dan het goede, zoo is het immers zeer natuurlijk , dat men ongevoelig overgaat, om , in
plaats van over de deugden en goede hoedanigheden zijner
medemenfehen, te fpreken over hunne dwaasheden en gebreken. Als met cell' tooverflag worden nu alle monden outfloten; de een wil v6Or den anderen fpreken; E. heeft geeu
geduld , tot dat C. heeft geeindigd; mevrouw D. valt hare
beste vriendin in de rede; de beer E. overflemt, met zijue
zware basflem, alle de dames; elk heeft wat nieuws geboord ; icder weet lets belangrijks te vertellen; de een heeft
gehoord , dat zeker iemand, te wel bekend om hem te noemcn, zeer in 011111iD leeft met Zi:De vrouw ; een tweede ver.
ze-
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zekert, dat er al fpoedig eene echtfcheiding to verwachten
is; een derde weet , zoo zeker als hij leeft, dat de boedel
van den winkelier N. N. zee,r.wrak begint te flaan , en dat
de man, zoo hij • geene betere wijs op zijne zaken felt,
fpoedig zal fpringen; eene vierde verhaa!t (doch onder flipte
geheimhouding) aan het geheele gezelfchap, (dat flechts nit
twaalf perfonen beflaat!) dat zekere jnfvrouw , die ieder
kent, eene zeer verdachte converfatie heeft, en wel eens
met heeren , die den besten naam niet hebben , bij avond en
ontijd wandelt; eene vijfde weet lets van zeer groat aanbelang, maar durft waarlijk niet verhalen, wat zij weet; van
alle kanten dringt men aan, om hoc geheim te ontdekken;
met moeite is zij tot fpreken to bewege; eindelijk verhaalt
, zij , 't geen zij niet zwiigen kan: dat het, den vorigen
avond, zeer vrolijk is toegegaan bij den beer M.; dat
doze en die, die en doze daar al heel vrolijk zijn geweest ,
en dat — nu ja, het overige zal men maar zwijgen; dat
kan ieder wel begrijpen!" In 'c kort, nu men aan dit discours dens bezig is , weet men van geen fcheiden; men
words vermoeid noch uitgeput ; met wedrzin fluiten zich
de monden, en flaakt men dit allernuttigst onderwerp,
bet bij de volgende bijeenkomst op nieuw te hervatten ,
en men heeft zijnen avond kostelijk doorgebragt; men heeft
tech vorderingen in menfchenkennis-gemaakt; men heeft zich
bijzonder gediverteerd, elkander proeven van ware menschlievendheid gegeven , en zonder de minfle kosten zijnen tijd
gepasfeerd, zoodat men elkander verwonderd vraagt : „ Wel
heden! waar is tech van avond de tijd gebleven I"
Ik zou nog wel verder op dozen coon kunnen voortgaan;
maar ik -•iees, dat men zeggen zou, dat ik zelf mooi met
de voorgefebrevene middeltjes kwaadfpreken, bemoeijen
met eens anders zaken, en zoo al :neer — bezig ben. Het
firekke ens dan maar alleen tot eene troostrijke nabetrachting , dat er zoo veel gelegenheid is, em dat verfchrikkelijk
Lange leven door te brengen op eene wijze, die ons aan de
ernflige, treurige , fpookachtige denkbeclden van pligt , beftemming , eeuwigheid, en zoo al moor , volftrekt niet herin.
nert. Het is immers inderdaad der moeite niet waardig, can
dingen te beginnen, waar men zoo Hecht merle te regt kan ,
en waar men het zelden ter halver weee in brengt.
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(Uit L,As cAsEs, Dagboek van St. Ilelena.)
Des avonds na den eten kwam het gefprek op den Gods.
dienst. De Keizer frond hierbij lang ail. Ik laat dan het
voornaamae daarvan, als zeer karakteristiek , bier volgen.
Immers, wie zou naar dit auk Met nieuwsgierig zijn?
Na eene levendige . beweging, zeide hij met warmte:
„ Alles verkondigt het aanzijn eerier Godheid ; dit \Talc
niet te betwijfelen ; maar onze Godsdienaen zijn blijkbaar
kinderen van de menfchen. Waarom zijn er zoo vele? Waarom was de onze er Diet altijd? Waarom wil bij alle andere
uitfluiten? War zal van , de deugdzame menfchen worden ,
die v6Or den.zelven geleefd hebben ? Waarom wederfpreekt
de eene Godsdienst den anderen? Waarom beftrijden zij elkantler? Waarom zoeken zij de een den anderen te verdelgen?
Waarom had dit te alien tijde , in alle landen plants? Daarom , dat de menfchen altijd menfchen zijn , en de priesters
immer het bedrog en de leugen zochten in te flatnpen. Met
dat al, zoo ras ik her in mijne magt had , beijverde ik mij ,
om den Godsdienst weder te Ik bediende mij vats
denzelven, als grondflag en wortel der maatfchappij. Hij
was in mijn oog de fteun der echte moraal , der goede zeden
en der ware grondbeginfels. En daarenboven, des menfchen
ru st is van lien hard , dat hij het onbepaalde,wonderbare,
dat de Godsdienst hem voorhoudt , niet kan misfen. Het is
dus beter, dat hij bet bier, dan bij CAGLIOSTRO en Mejufvrouw LENORMANT, zoeke, of bij de waarzeglters en
beurzenfnijders.""
„ Ben van ons veroorlcofde zich de aanmerking, dat hij
(N A 201,E o N) ten laatfle nog vroom (ddvot) zou kunnen
worden; waarop de Keizer, met het voorkomen van over,
tuighlg , artwoorcide: hij vreesde dat dithet geval niet zou
zijn, en betuigde hierover zijne finan , want er lag dant.,
in gewis eel: oneindige troost; dock zijn ongeloof onto
fproot niet nit verkeerdheid of buitenfpo.righeid in denkwij.
maar eeniglijk uit de fterkte zijner rede. Hij voegde er
bij: „ „ Evenwel moet de mensch op niers zweren , inzonderheid wat zijne lant11a ure berreft. Buiten twijfel geloof
ik op dit oogenblik, zondcr biechtvader re kunnen ftervieljue,t!
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olettemin is bier iemand-(hij wees op eon van ons) , wieri ik
welligt biechten zal. Ik ben er verre van af om atheist te
zijn, gewis ! Doch ik kan niet alles gelooven, wat men
mij, mijner rede ten fpijr, wil leeren, zoo ik anders niet
valsch en een huichelnar wil zijn. — Ten tijde mijner regering, en vooral na mijn huwelijk met MARIA Lour ZE,
Itelde men alles in bet work , om er mij toe' te brengen, dat
ik, naar de wijze onzer Koningn, in de Iterk -Notre Dame,
plegtig ten avondmaal zou gaan; doch ik floeg dit glad af.
Ik geloofde niet genoeg, zeide ik, om het mij van nut te
kunnen doen zijn; en ik geloofde te veel, om mij aouteliik
flan eene Godslastering fchuldig to maken." "
,, Men herinnerde bier aan een bekend man, die zich
eenigermate beroemd bad., dat hij nog nooit ten avondmnal
was gegaan. „„ Daaraan doet hij zeer verkeerd ,"" bernani
de Keizer; „„ hij heeft zich tegen zijne opvoeding vergrepen, of hij heeft geene opvoeding gehad."" Vervolgens
ging hij op deze wijze voort: „„ Het gaat boven mijne
krachten, te zeggen, vanwaar ik kom , wat ik ben , waar ik
henen ga; en tQch heeft dit nibs werkelijk plants. Ik ben
een uurwerk , dat beflant, en zichzelf niet ke p t. Incusfchen
is het godsdienflig gevoel zoo troostrijk , dat men deszelfs
bezit voor een gefchenk des Hemels moet aanziell. Hoe weldadig zou het hier voor ons zijn! Welke magc konden zaken
of menfchen verder over mij bebben , wanneer ik miju ongeluk en mijn lijden nit een godsdienftig flandpunt befchouwen, en de• toekomende gelukzaligheid als loon verwachten
kon! ,Hoe veel had ik Diet bet regt te hopen! Ik, die eene
zoo buitengewone , zoo flormacbtige loopbaan heb afgelegd ,
zonder eene enkele misdaad te hebben begaan ! En ik had
zoo vele kunnen begaan! 1k kan voor den regterftoel van
God treden, ik kan zonder vrees zijn oordeel afwachten. De
gedachce aan moord of vergifriging, aan onwettigen, vooruit
berekenden doodling, die in omflandigheden als de mijne zoo
gewObn is, is nooit mijn binnenfle ingeflopen. ( 4) Ik heb
uiets anders bedoeld , dan den roem , de rnagt en den luister
van Framkrijk. Daaraan waren allc mijne krachten, alle mijne
(*) Is dit elfalisleiding, in can oogcnblik van geestdrift? Is bet hnichelert.
de fnorkerii ? of de verhardheid en verblinding van den onbekeerliiken zone
daar? \Vij fidderen van zulk cane taal, in zulk evncn mond. God zal ooldeoIan: — Vert.
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tie infpanningen, alle oogenblikken mijns levens gewijd. Dit
kan geene misdaad zijn; ik heb daarin flechts deugden gezien. Hoe groot zou mijn geluk dan hier zijn, zoo zich het
aanlokfel eens toekomenden levens voor mij vertoonde
het einde van het tegenwoordige te kroonen!""
„ Later zeide hij : „ Doch , hoe zou men door de jamrnerlijke redevoeringen en de ondengende handelingen der
meeste predikers overtuigd worden? Ik ben door priesters
omringd, die onophoudelijk herhalen, dat hun rijk niet van
deze wereld is , en evenwel alwat zij kunnen mar zich fle.
pen. De Pans is het hoofd van dezen Godsdiensc des Hemels , en hij boudt zich flechts met de aarde bezig. Wat
bood mij de tegenwoordige Pans , die zeker een goed en
vroom man is , niet al aan , zoo ik hem Rome wilde teruggevent De kerkelijke tucht , de aanflelling der Bisfchoppen
beduidden niets bij hem , zoo hij tot dezen prijs wederom
wereldlijk Vorst kon worden. Nog tegenwoordig is hij de
vriend aller Protestanten, die hem alles toeflaan , dewij1 zij
hem niet vreezen. Hij is flechts tie vijand van bet katho.
lijke Oostenrijk , dat zijn gebied van alle zijden drukt.
Voor het overige lijdc het geen twijfel, dat mijne foort
van ongeloof, in mijnen toefland, als Keizer, eene weldaad voor de volken werd. Hoe had ik anders eene we.
zenlijke verdraagzaamheid kunnen oefenen ? Hoe had ik zoo
tegengeftelde aanhangen met gelijke befcherming kunnen be.
gunfligen , ware ik door een' eenigen beheerscht geweest ? Hoe
had ik de onafhankelijkheid mijner gedachten en fchreden
ander den invloed eens biechtvaders bewaard, die mij door
de vrees voor tie hel had geregeerd ? Welke heerfchappij kan
een fchurk , zelfs de domfte mensch, onder dezen titel, op
tie Vorften niet uitoefenen! Dan is hij de lichtOntfleker;
die achter de coulisfes den Herkules der Opera mar verkiezing
bat marcheren. Wie twijfelt er aan, dac de iaatfle jaren van
Lonzw It x XIV geheel anders uitgevallen zouden zijn, had
hij een' anderen biechtvader gehad? Ik was van deze waarheden zoo vast overtuigd , dat ik befloten had , zoo veer
van mij afhing , mijnen zoon in dezelfde godsdienflige rigting , die ik volgde , op te voeden.""
De Keizer befloot dit gefprek daarmede, dat hij mijnen
zoon beval, het Evangelic te haleu; hij begon van het begin
of san te lezen , en hick! eerst p a de bergrede op. 1-lij was
verhevenheid
gellicht, zeide hij , verrukt door de reiulieid
en
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en fchoonheid eener zoodanige zedekunde, — en wij alien
waren het evenzeer." (*)
(*) Leo mengelmoes van wijsbeid en dwansheid, vooral bet oppervlakkige
zijner kennis en redenering, bij de gewone floutbeid , kenmerken, onzes nett,
tens, den man bier duidelijk. — Vert.

JULIAAN ' S WINTERVERBLIJF TE PARIJS.

(Uit bet Hoogduitsclz.)

D

e Romeinfche Keizer JULIAN u s gewaagt, in zijn 1112To.
pogo), van eenen, omilreeks zijn dertigite jaar, door hem te
Partys doorgebragten winter, op volgende, in onderfcheide-

ne opzigten merkwaardige, wijze:
, 1k bleef den winter over in rnijn geliefd Lutetia : met
dezen naam wordt door de Ga.lifers bet fladje der Parifzenaars genoemd. Het is een eiland van niet grooten omvang,
inidden in de rivier.. Houten bruggen voeren van beide zijden tot hetzelve. Slechts zelden rijst of daalt bet water aanmerkelijk, mar blijft des zomers en des winters omtrent op
gelijke hoogte. Dit water is zuiver , ziet er aangenaam uit ,
en levert den inwoneren een' gefchikten drank , moetende zij
z1cb, binnen bun eiland bepaald, met betzelve noodwendig
tevreden bouden. De winter is bier te lande zacbt , wegens
de warmte des oceaans, zeggen ze • want , niet verder verwijderd zijnde dan negenhonderd fladien, is, volgens hunne
meening , de invloed van de wateren der zee bij ben bemerkbaar ; en bet fchijnt , dat het zeewater warmer is , dan het
zoete water. Het zij nu , dat de zaak uit deze of uit eene
Ondere, mij onbekende, oorzaak ]noel verklaard worden ,
zoo veel is zeker, dat de bewoners van het fladje zachte
winters genieten. Daardoor bebben zij ook goede wijnflokken; en zij beginnen rijpe vijgen te trekken, door de hocmen gedurende den winter als in een' itroomantel te kleeden,
en met allerlei dingen, ter befchutting cegen de koude , toe
te dekken. Ondertusfcben beerschte dit jaar een buitengewoon firenge winter, en de rivier fcheen marmeren platen te
vormen. Gij ke p t ongecwijfeld bet Phrygifche mariner; niets
Iran hetzelve gelijker zijn, dan deze aaneengefchakelde b!okken wit ijs ; het fcheelde niet veel , of zij hadden de beide
Revers vereenigd , eil als 't ware eene brug over den ltroon
gc-
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gemaakt. Gedurende deze buitengei,vone koude liet ik mijne
flaapkamer Met beftoken, fchoon het bier gebruikelijk is ,
de kamers door kagchels te verwarmen, en ik in de mijne
daartoe alles gereed vond. Dit was, geloof ik , nog een gevolg der rnw- en hardheid , welke hillijkerw,ijze aan mijzelven het eerst beproefd moest worden. 1k wilde mij aan
de koude lucht gewennen , waartoe zekerlijk infpanning noo4lig was. Doeh l toen de koude nog hooger Ikeeg , veroor/oofde ik mijnen flaaf, wel niet de kamer op de gebruiltelijke wijze te beftoken , uit zorg dat dit de vochtigheid uit do
mnren mogt aantrekken, maar om een bekken met kolen re
gebruiken. Hoe matig echter deze hitte was , haalde zij
ter uit de muren dikke dampen voor den dag, die mij het
boofd bezwaarden en mij deden influimeren. /lc was in gevaar van te flikken; C 4) men droeg mij naar buiten; de artfen
Hewn mij braken, en welhaast gevoelde ik verligting; de
nacht was gerust , en ik kon des anderen daags weer mijne
zaken waarnemen. Dus .heb ik , gelijk de zichzelven 'flraffende grijsaard bij MEN ANDER, onder de Galliêrs een moeljelijk en hard Leven geleid."
(*) Waarfchijnlijk cukel door den kolendamp. •••■■ Pert.

VERSLAG DER OPENLIJICE AANNEMING VAN EEN TWINTIGTAL,
MILITAIRE GEVANGENEN TOT LEDEN DER IIERVORMDE GE.
MEENTE , OP DEN 24 JUNIJ 1823, IN MET BUIS VAN
CORRECTIE TE AMSTERDAM.

(1VIedegedeeld door een' Ooggetuige.)
De Militairen , in het zoo even genoemd gefficht , wegens
de misdaad van defertie, voor drie tot acht en meerdere jaren , geconfineerd, bevonden zich , tot vt5dr het jaar 018,
in eenen allerbeklagelijkften toefland. Tot ledigheid gedoemd ,
en van een bepaald zedelijk godsdienftig onderrigt verfloken ,
was de gefleldheid dier ongelukkigen diep Tampza/ig,en bun
lot voor de toekornst met een akelig duister bedekt , tot op
bet oogenblik, dat wijlen de Heer IIUGENHOLTZ, Di.
recteur der gezegde gevangenis , am de bevoegde authoriteiten de middelen' voorfloeg , om het lot dier beklagenswaardige menfehen, zoo mogelijk, te verzachten , en men, dien
ten gevolge, reeds in de maand Februarij een' aanvang
begon te waken met het geveu van godsdienftig ondcrwijs
en
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en bet berchikken van zoodanigen arbeid waardoor de ge•
vangenen, van lediggang teruggehouden, zoo wel eenig middel van bettnan voor de toekomst, als ter veraangenaming van
bun tegenwoordig lot , konden vinden.
Den Katholijken werd een geestelijke van hun kerkgenoot.
fchap toegevoegd; terwijl de Eerw.J.NEDERHOUW, Eme..
ritus Predikant , ingevolge daartoe aan hem gedaan verzoek,
het onderwijs der Protestanten wel op zich heeft gelieven
te , nemen. Laatstgenoemde, offchoon reeds den ouderdotn
van 67 jaren bereikc hebbende, was , in de betrekking van
onderwijzer der gevangenen en het bezoeken der zieken,
tot hiertoe, onafgebroken werkzaam in de vervulling zijner
zoo hoogstmoeijelijke taak; en de zegenrijke gevolgen mogten den waardigen Leeraar de aangenaamfte voldoening °plc.
veren. En werd ook de Heer IIUGENHOLTZ arm meerg:.
noemd getlicht door den dood ontrukt , zoo verfchafte dit
aan zijnen waardigen Zoon en opvolger in zijnen post de
meest gepaste gelegenheid, om ` hec eigen voetfpoor, op de
loffelijktle wijze , te drukken.
Gedurende de jaren 182Q tot 1822 word , ten overthan van
de Eerw. Hecren MEYBOOM, TER HOEVEN en KORTENHOEF SMITH, een aantal van 95 gevangenen tot Leden der Hervormde Gemeente aangenomen en bevestig,d. Eene
foortgelijke plegtigheid had ook nu weder , op den 24 Junij
j. J. , plaats,
De vergaderkamer van H. H. Regenten was tot een en an.
der in gereedheid gebragt, en een huisorgel in dezelve gepianist. Op het bepaalde tijdflip werden de gevangenen, at.
len zeer zindelijk gekleed , binnengeleid , naar de voor hen
beftemde zitbanken. In alle flilte plants genomen hebbende,
werd door hen een toepasfelijk gezang aangeheven; worden.
de het orgel te dezer gelegenheid befpeeld door den Heer
B o U R s s FL, Organist der Oude Kerk alhier.
Gedurende dit gezang nam een nantal toehoorders, tot de
bijwoning dezer plegtigheid door den Heer Directeur genoodigd, hunne plaatfen ter zijde en achter de gevangenen; en
nu verfcheen de Eerw. Heer KORTENHOEF vergezeld van een' der Heeren Ouderlingen der Hervormde Gemeente en den Emeritus Predikant NEDERHOUW, onderwijzer der gevangenen.
Het gezang inmiddels geeincligd zijnde , deed de Eerw.
SMITH eene korte aanfpraak tot de gevangenen, en ging

ver-
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vervolgens over tot een toepasfetijk gebed, gelled ingerigt
naar het gewigtige en plegtige van doze belangrijke oogenblikken.
Een doelmatig gekozen gezang, waaraan, benevens de gevangenen, alle aanwezigen deelnamen, ging nu het onder,
zoek vooraf, hetwelk bij monde van den Heer IVEDER.
II o u w gefchiedde, en , ter helfte genaderd zijnde , ter verpoozing van den Eerw. fpreker, wederom door eon voegzaam gezang werd afgewisfeld.
Het onderzoek hervat en ten einde gebragt zijnde, betuig.
de de Eerw. Heer s ni ITH zijne tevredenheid en genoegen
over het gehoorde , en verklaarde, geene de minfle zwarig.
held te maken , om alle deze gevangenen , op grond hunner
afgelegde belijdenis, tot Leden der Gemeente aan te nemen.
Deze betuiging en verklaring kon niet anders dan de nit.
fpraak van alle aanwezigen zijn. Tanners had niet flechts elk
dier gevangenen op alle de aan hem gedane vragen voidoende
antwoorden gegeven ; maar daarenbwien waren alle die ant.
woorden zoo geheel gegrond op eene verlichte godsdienflige
kennis en de praktijk der godzaligheid, dat er voor het vernand en hart van den Christelijken toehoorder niets te wenlichen overig bleef, en hij , met een getroffen gemoed, gaar.
ne deze gevangenen met den naam van Broeders in cn RI s.
T u s begroette.
Het was dan ook met dezen naam , dat de Eerw. SMITH
hen aanfprak, en voorts , op de bij de Hervormden gebrui.
kelijke wijze, als Lidmaten der Kerk bevestigde ; na welke
plegtigheid door zijn Eerw. aan elk der gevangenen een tweetal Nommers, door het Traitantgenootichap uitgegeven, werden ter hand gefleld.
Thans verzocht de Eerw. NEDER1/01/W het woord.
gepaste bewoordingen bedankte de edele onderwijzer den Heer
Directeur HUGENHOLTZ voor alle zijne welwillende zorgen, ook ten aanzien van het zedelijk welzijn der gevangenen, op het voetfpoor van zijnen waardigeii Vader, beflendig betoond; en ging vervolgens over, nit imam van gen.
Heer Directeur, aan elken gevangenen een zindelijk inge.
bonden exemplaar der Evangelifche Gezangen aan to bieden.
Eene plegatatige dankzegging aan God en toepasfelijk ge.
zang beflocen eindelijk deze belangriike verrigting.
Dan, nu wachtte den aanfchouwer een geheel eigenaardig
en roerend :ooneel. Na gevraagd verlof, betnigde een der
ge.
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gevangenen, nit aller naam, in eenvoudige, maar hartelijke
bewoordingen , aller dankbaarheid aan hunnen waardigen Leermeester; zijn Eerw. bij die gelegenheid eene plaat , in vergulden lijst gevat , een Monument voor den Christelijken
Godsdienst voorflellende, ten gerchenke aanbiedende. Zich
vervolgens tot den Eerw. SMITH, in trkentelijke bewoordingen, wendende, werd, door den fpreker, aan Bien Heer
een fraai bewerkte porfeleinen bouillonkop aangeboden, ten
aandenken Ran ciit piegtftatig oogenblik. Welke gefchenken,
door de gevangenen zelve bekostigd, met gevoel van dankbaar genoegen werden aangenomen.
Zoo eindigde dan eene plegtigheid, even eerwaardig door
derzelver bedoeling, als roerend voor bet Christelijk hart ,
door de wijze , waarop dezelve werd volvoerd, ciaar zij een
fprekend bewijs opleverde van de gelukkige uitwerkfelen ,
ke door een doelmatig verflandelijk godsdienflig onderrigt,
oak bij gevangenen, kunnen worden tot 'land gebragt.
Diep beklagenswaardig was het lot dier ongelukkigen v66r
nog weinige Jaren: onkunde hield hen vervreemd van God
en zijnen dienst; zedeloosheid kluisterde hen aan al het vet-.
neclerencle, waarvoor de menfchelijke natuur ilechts vatbaar
is; en de kerker was voor hen niets anders dan een verblijf
van jammer, de plaats van verderen teruggang tot e!ke foort
van verke'erdheid.
Maar, dank zij de pogingen van eenige weinige edele menfellenvrienden ! ook in weinige jaren is alles van gedaante veranderd. Het weldadig licit van- het Evangelie fchoot des.
zelfs zachte en vertroostende firalen in de verblijfplaatfen
van zonde en ellende. Aan de armen van geest , aan diep
onkundigen werd dat Evangelic, op eene bevattelijke en
menschkundige wijze, verkoudigd; heldere begrippen en
godsdienflige kennis vervingen de dwalingen der onkunde,
een ingetogen en befcheiden gedrag de vroegere zedeloosheid; en zij , die wij to voren , met het hartelijkst medelij.
den , als diep gevallenen befchouwden, noemen wij nu, van
ganfcher harte , onze Broeders in Cu n. I sTus, onzen Heer
en Zaligmaker.
Dit is de zegepraal van den Godsdienst. Hij verlicht het
verftand en verwarinc het hart. In alle flanden, in alle betrekkingen doet hij den mensch het beeld der Godheid nade.
ren; en waar zijn glans de kerkers verlicht , daar zwijgt de
vloekkreet der wanhoop , en het flil gebed"des barren ,door den
boeteling gellaakt, rijst op tot voor den zetel des Albarmhartigen.
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ezc, zoo wel wegens zijne gebreken als deugden, waar.;
-dige opvolger van MORILLO heeft ook met dezen dit ge.
meen, dat hij in weinige jaren van foldaat tot Generaal en
chef is opgeklommen , en zijne verheffing aan dapperheid
werkzaamheid to danken heeft.
Als knecht van den Generaal CAGIGAL in de Prestindieti
gekomen , is hij daarna eenigen tijd winkelier in Caraccas geWeest. Bij het oprigten der Militie word hij, wegens zijne
bekende gefchiktheid voor den militairen dienst, Kapitein
en heeft zich federt berucht gemaakc door zijne onmenfche.;
lijke wreedheid en ongevoeligheid; zoodat de herinnering
zijner daden, even gelijk die des Generaals 13 o v E deeds
een middel in de hand der Independentfche Opperhoofdeii
blijft , om de inwoners der vaste kust van "Itnerika tegen de
Koningsgezinde partij op to zetten. Als ondergefchikt krijgsbevelhebber heeft hij zich echoer altijd doen kennen, als
zield met een' ondernetnenden geest, vol moed , beleid en
perfoonlijke dapperheid; en, zoo hij, vOlgenS de meening
van deskundigen nit beide partijen, in plaats van den Generaal LA TORRE, can wien hij ondergefchikt was , en met
wien hij niet in de beste verftandhouding fond , v6Or den
flag van Carababo het opperbevelhebberfchap gevoerd had
zou doze veldflag, waarvan het lot van Venuzuela grooten-;
deels afhing, voor de Koningsgezinden niet 'verloren
weest tijn.
Terflond na het vertrek van den Generaal L A p tnt RE naat
Portorico, in het begin van dit jaar (1822) , toen hem hetopperbevelhebberfchap over de vaste kust was opgeclragen,
leide hij zipien in onderuemingen volhardenden geest aan
dag. Geen fterveling dacht er aan, dat het mogelijk ware,
dat iemand, in zulke omfandigheden, als waarin de Generaa!
MORALES verkeerde , daar alles tegen hem was, de geheele kust zich van de Spaaalcke regering onafhankelijk ge.;
maakt had, uitgezonderd de vesting Portocabello, waarin hij
zich met een handvol yolks be yond en die ten naauwfte in,
aefloten was, en hij een volflagea gebrek aan geld, -kleeding
en ammunicie had , nog lust en moed kon hebben, om eenige onclerneming to wagen.
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Weinige dagen bleef 14 in Portocabello. Hij riep den Kornmandant dier vesting tot zich , en vroeg hem, of hij met
400 kanonniers de plaats verdedigen kon; en, toen deze hem
een ontkennend antwoord gaf, ontiloeg hij hem terflond uit
den dienst, ftelde t:en Kapitein van de Genie als Kommandant
van Portocabello aan, en vertrok met 2 a Soo foldaten naar
Curacao. Ook had hij, v6Or zijn vertrek uit Portocabello,
aan 74 Officieren van onderfcheidenen rang hun ontflag gegeven, die alien op Curacao aangekomen, en vanclaar naar de
Havannah of naar Europa vertrokken zijn Toen men bier
(op Curacao) MOKALES naar de oorzaak dezer handelwijze
vroeg, zeide hij, dat hij geene Officieren in zijnen dienst
kon gebruiken, die voor kogels uit den weg gingen. De Of.
ficieren , die hij bier bij zich had , en die, in evenredigheid
van het klein getal foldaten , nog vele waren, prees hij, als
menfchen, die hij kende, en waarmede hij in elke onderneming veel kon verrigten ; inzonderheid was de Kolonel L or E z, zijn Adjudant , zijn vriend en vertrouweling. De wijze, waarop deze in zijn vertrouwen en vriendfchap gekomen
is, is te ddnig in zijne foort, om zulks niet kortelijk te
vermelden. L o PE z was een der 800 Independentfche krijgsgevangenen , welke door den Generaal MORALES te Valencia , op dezen ddnen na, gefufilleerd zijn I Toen LOPEZ
werd voorgebragt , om doodgefchoten te worden, gaf M ORAL ES bevel , dezen Unen in het leven te fparen. Hij nam
er echter geen genoegen in, voer in woede tegen M o R AL E s uit, en begeerde hetzelfde lot als zijn vader,, die zich
mede onder deze 800 be yond, te ondergaan. Na in de gevangenis tot bedaren gekomen te zijn, ontwaakte in zijn jeugdig hart de zucht tot bet leven; en, toen hij, na verloop
van eenige dagen, voor den Generaal gebragt , door dezen met
onderfcheiding behandeld werd, en hij vrijheid verkreeg om
te vertrekken, verzocht hij in dienst van MORALES te blijveil, die hem, na eenige weigering, als Kapitein plaatfle,
en zich daarna in hem niet bedrogen vond , maar vele dienften van hem genoot , hem tot zijn' Adjudant aanlIelde, en,
na vele blijken van kunde en dapperheid , tot Kolonel verhief.
Toen M o RALES bier van eenige Koningsgezinde Emigranten geld ontvangen had, kocht hij daarvoor de noodige
proviile en ammunitie, en vertrok naar Coro, hetwelk
als oak Cusnerebo, zonder veel tegenftand te ontmoeten, in
bezit nam. Hij wist bier vele Indianen tot zijne partij over
Kk
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te ha!cn, en-.ecn armeekorps van rroo man re formereftl
waarrnede bij den Koloncl PINANGO, een Mulat , die be•
kend flaat ais een der dapped-le Officieren , en die door de
Independenten afgezonden werd om o R a s van Coro te
verjagen , volkomen floeg, en hemzelven gevangen nam. Van
het wreedaardig plan, om alle gewangenen dood te fchieten ,
was MORALES reeds vroeger afgegaan, en ook na dit ge.
vecht behaudelde hij de gevangenen zeer menfcbelljk; beroemende hij zich in deze haven op zijne edelmoedige bandciwijze jegens PINANGO, bij Wien hij , zoo als hij zeide,
papieren gevonden heeft, den last inhoudende, om elken
Chef van de Koningsgezinden om te brengen.
Volgens de getuigenis der Officieren van ad ORALES, had
doze , na dit gevechr, vier Engelfche Officieren , die hij ,
under de Independenten dienende , gevangen gemaakt had ,
laten doodfchieten ; Welke handelwijze zijn flandvastig voord
nemen blijft omtrent alle vreemdelingen, die bij de Indepen.
denten dienen en in zijne handen vallen. De harde inborgt
van in o It ALES bleek ook , na dit gevecht, (waarin hij
erkende, dat zwaarder gevochten was, dan te Carababo)
wederoin nit het volgende ftaaltje: Onder de gevangenen
die hij voor zich liec pasfeien , herkende hij een' Officier ,
die te voren in 's Koniugs dienst Onderofficier geweest
was, deed hem eenige vragen betrekkelijk zijnen tegenwoor.
digit flaat, en Het hem voorbijgaan; doch deze verzocht
dat men geene omwegen met hem zoode maken , maar hem
liever dadelijk ter dood brengen. MORALES antwoordde
koeltjes, dat aan dit verzoek terftond konde voldaan wor.
den, wenkte vier foldaten, en lies hem op flaanden voet
fufilleren.
Gedurende zijn verblijf te Coro verkeerde hij in den jammerlij k (len flan , en teed verfcheidene weken , wegens de groote
droogte , die in de provincie Coro heerschte , gebrek aan het
noodige levensonderhoud, zoodat ettelijke zijner foldaten van
honger geftorven zijn; wordende de vaartuigen met proviand
door zijne vrienden op Curacao naar hem afgezonden , nicest.
al door de Independentfche }rapers genomen. Eindelijic ver.
fcheen het Spaansch eskader voor Coro ; hij fcheepte zich
in, en kwam met zijne uitgehongerde foldaten op Curacao
aan , waar deze op de fchillen der vruchten , die op ftraat
Iagen, gretig aanvielen, het laatfte, dat hun was overge.
fchoten, hunne rofaria's en zakmesfen, voor brood verruil.
den,
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den 4 en van de aanzienlijke inwoners gifcen ontvingen, om
brood te 'cooper].
Na een Icon oponthoud vertrok moRALts weder Haar
Portocabcllo, waar hij niet fang in rust bleef, maar fpoedig
deze plaats , welke langen tiljd door de Columbiaaniche troepen belegerd , doch wellc beleg thans door hen opgebeven
was , weder verliet om zich meester van Valencia te
ken, In de nabijheid dier fad viel een geveeht voor tusfchen.
den Columbiaanfchen Generaal p A E z en MORALES, waarin
de laatfie genoodzaakt was terug te trekken, omdat de Kolonel c ECI L IA, dien hij met 700 man van Coro over land
gezonden had , om zich bij zijn leger te voegen, zijne orders niet opgevolgd , maar zich binnen Portocabello begeven
had. Toen D4 ORA L E s weder in deze gad was teruggekeerd ,
veroordeelde hij den Kolonel cE c i L I A, wegens disobedientie, gefufilleerd te worden, liet het garnizoen onder
de wapenen kotnen , en het vOnnis tegen C E C I L I A voorlezen; doch, op het oogenblik der voltrekking, maakte hij
van zijne magt als Generaal en chef gebruilc , en fchonk c
c ILIA vergiffenis , omdat deze altijd zich als een braaf Kas
tiliaan gedragen had, en bekend fond als een dapper OARtier; echter ontfloeg hij hem uit Sp_ aan[chen dienst, en zond
hem uit Portocabello.
Lang kon de werkzame guest van MORALES niet binnert
deze vesting blijven; fpoedig beratunde hij het plan, om
zich of van Caraccas of van Maracaibo meester te maken ,
en kwam te Curacao om zich , inCt behulp zijner Spaarslobe vrienden, tot eenen aanval op laatstgenoemde fad toe
te rusten. leder,, die den toeftand dier fad kende, als hobbende eene vrij ferke bezetting; genoegzaam oin MORALES
te kunnen wederflaan , een Icasteel, San Carlos genaamd; dat
door deszelfs flerkte beroemd is , en in het meer een oorlogs-,
eskader van verfcheidene brikken en goeletten, geloofde, dat
hij met een' bebloeden kop van deze onderneming zoude afkomen. De ,Generaal bad echter zoo fellig befloten; zich
meester van deze fad te maken, dat hij het tot eene lens
zijne proclamatie maakte: „ de dood , of de innenling van
Maracaibo."
Bij zijne landing deed NJ eene aanfpraak aan zijne foldaten, waarin hij hen tot moed en dapperheid in doze
onderneming aanfpoorde, hun beloofde meer voor hen clan
Voor ziehzelven te zorgen , en hun tot voorbeeld to frek.
ken ;
Kk2
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ken , door bij de grootfte gevaren hun voorganger te
zen. Deze aanfpraak , welke hij ftiptelijk is nagekomen,
deed hij in zeer ongunftige omflandigheden, als hebbende
niet nicer levensonderhoud voor elken foldaat , dan een befchuit en een handvol mais, en, volgens zijn eigen berigc ,
was de geheele togs naar Maracaibo eene aaneenfchakeling
van allerlei ellenden.
Digt bij de find gekomen zijnde, trok de Generaal c LEMENTI hem te gemoet met edit korps troepen, gelijk ftaande aan het zijne ,en hegon een levendig vuur op hem te maken; maar DIOR-ALES lief de bajonet vellen, en trok met
zulk eene onverfchrokkenheid regt op den vijand aan, dat
deze hunne geweren nederwierpen, zich overgaven, of met
de vlugt zich reddeden. MORALES verloor in dit korte
gevecht verfcheidene goede Officieren, die, aan het hoofd
hunner troepen, tegen het vijandelijk vuur inmarcherende,
fneuvelden; inzonderheid beklaagde hij zeer het verlies van,
den Kolonel GAR c IA die hem in rang opvolgde. De inneming van Maracaibo, welke fpoedig op dit gevecht volgde,
was eene wezenlijke aanwinst VOOTMORALES, wegens de vele
goederen, geld ,kleeding en arnmunitie, welke hij bier vond;
ook viel hem het geheele eskader in banden, en de Kommandant van het kasteel San Carlos gaf zich insgelijks over,
onder zekere kapitulatie, waarin hij meer zijn eigen voordeel dan dat zijns vaderlands beoogde , en zich deed kennen ,
als behoorende tot het getal dier Opperhoofden van de nicuwe Republiek van Columbia ,, bij welke (BOLIVAR echter
uitgezonderd) veel eigenbelang, maar weinig deugd gevonden words.
Ten opzigte van Curacao heeft MORA LES zich getrouw
aan zijn woord, ja zelfs edelmoedig gedragen, en zich de
beleedigingen niet aangetrokken, welke hij aldaar van her
zwarte en gele gemeen heeft moecen ondergaan, dat eens ,
bij eenen oploop, Coen hij nog geen Generaal en chef was
en zich voor een' tijd op Curacao beyond, onder fchelden
en bedreigingen, op zijn huis met fteenen aanviel.
Meermalen had hij beloofd, zoo hij Generaal en chef werd,
dat hij de beleedigingen en fchade, welke de Nederlandfche
viag onder zijnen voorganger LA 'TORR E ondergaan heeft,
zou- voorkomen , gelijk zulks ook gefchied is ; want er is
gedurende zijn kommandement Met den enkel Nederlandsch
vaarcuig genomen, hoewel er door Spaanfche oorlogsvaartni-
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gen verfcheidene in Columbiaaniche havens gevonden werden; en , toen hij zich bet laatst van Maracaibo meester
inaakte , ftelde hij Diet alleen alle Nederlandfche vaartuigen
in vrijheid , maar fchonk zelfs aan twee perfonen van bier,
wier vaartuigen in bet vorige jaar door Spaanfche kapers genomen en te Portocabello verbeurd verklaard zijn , twee andere vaartuigen terug; zijnde prijzen, Welke hij te Maracaibo gemaakt had.
Het Qlumbiaansch Gouvernement te Caraccas was over het
verlies van Maracaibo zeer outfield, voornamelijk van wege
de groote verflerking , welke MORALES daar verkregen
had; doch her vertroostte zich , dewijl, gelijk hetzelve
zich uitdrukte, de onoverwinnelijke Ger;eraal MONTILLA,.
met de beste troepen der Republiek,allen Veteranen, hem te
gemoet trekken en uit Maracaibo verjagen ging ; en deze
MONTILLA, waarlijk een kundig en moedig Officier, het
fieraad der ('olumbiaanfche armee, onderging hetzelfde lot
als PINANG° en CLEMENT'. MORALES verfloeg hem
Diet zoo zeer, maar maakte zich van deszelfs geheele legerkorps meester, zoodat MONTILLA ter naauwernood met 6o
ruiters ontkwam.
MORALES vermeldt;in zijne berigten , die hij naar Curacao zond weinig bijzonderheden aangaande dit gevecht; alleenlijk fchrijft hij , dat hij , aan het vijandelijk vuur zich
Diet bekreunende, tot op veertig pasfen den vijand naderde,
en toen de bajonet vellen liet , hetwelk zulk een' fchrik onder den vijand bragt, dat hij zijne wapenen nederwierp en
zich overgaf.
Men wil echter , volgens particuliere tijdingen, dat M 0RALES door eene kriigslist deze overwinning belvaald bebbe: hij zou , nameliik , den vijand doer zijne eerfte linie
hebben laten heetthreken , welke 1ini2 zich daarna omkeerde
en den vijand met de bajonet in den rug aanviet.
Hij beklaagt zich intusfchen weder,, dat hij in dit gevecht
zulk een groot aancal zijner beste 'Officieren vertoren heeft ;
waaruit dan ook bet brrtengewone , van hetgene hij in zijne
omftandigheden verrigt heeft , zich laat verklaren. Hij fchijnt,
namelijk , bij zijne perfoonlijke dapperheid , waardoor hij
zich in elk gevecht aan de grootfle gevaren blootitelt C),
nog
(*) Gelijk in dit gevecht nog uit zijn cigen verhaal blijkt, waarin hij zegt
dat hij twee kogels door zijne kleederen gehad heeft, welke twee foldaten,
reeds
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nog dit talent te voegen , dat hij zijne Officieren met eene
gelijke dapperheid weet te bezielen, hen fleeds in beweging
houdt, en voor militairen roem hun alles doer opofferen. Zijne zijn daarenboven meestal Indianen en lieden van
de kleur, die wel een flerk ligcbaamsgeftel hebben, maar
voor het overige dom zijn, en , door goede Officieren in het
, yuur gebragt, daRper grijden, zonder eigenlijk te weten,
waarvoor zij vechten.
Eindelijk , terwijl ik dit berigt fchrljf, ontvangen wij, over
Maracaibo en Coro, de tijding, Welke door vlugtelingen en
-01ficieren, die gevangen gemaakt werden, maar daarna de
vrijheid verkregen om naar Columbia terug te keeren, bevestigd wqrdt, dat moneLEs flechts met 800 man de eerst=
genoemde pleats verliet, om zich meester van de provincie
Coro te maken, hoewel er in de ad van dien naam too?
man Columbianen lagen ; hetgeen hem ook zonder veel moeite gelukt is, omdat de Independenten de lafheid en dwaas.
heid hadden , tot militairen Kommandanc en chef van de troe-pen in die provincie aan te ftellen Pater TDRELLES, die
Grimmer eenig ander kommandement gehad heefc, dan over de.
monniken in het Dominikaner klooscer te Caraccas, en wien
dit postje uit dankbaarheid gegeven was , omdat hij; van eetf.
ultra -Koningsgezinden in een' iJverigen Independent verard erd was (en dit enkel omdat hij aan geene con itutionele Monarchij den eed van getrouwheid doen wilde, zoo als
hij zelf in de Caraccafchc Courant heeft gepubliceerd.) Het
troepen onder den Priester TORELLES is ook geheel
door m on.A LE S vernielci, de had Coro door dezen zonder
eenigeu wederftand genomen , en binnen weinige dagen de
ganfche provincie Coro onder het gebied van Spanje teruggebragt. Bij deze laatfte aktie, Welke te Savana Rodondas
Yoorviol, heeft weder de onverfchrokkenheid en perfoonlijke
moed van MCI..ALES uitgeblonken ; hebbeude hij zelf in
perfoon met zes man eene' batterij van den vijand tot overgave genoodzaakt. Dearna is hij, eenige troepen tot bezetOng der provincie achterlatende , weder near Maracaibo gegaan , om zijne overwigningen aan dien kant voort te zetten.
° Her is moeijelijk, den uitgag dezer worftelingen te bepalen; het waarfchijnlijkfte is , dat nt o R AL E s , zoo hij geene
ong

g

reeds gevangen
op hem affchoten, en dat
de regtvaardigheid ter
ziide ilellende, deze foldaten niet gedraft, nicer, als anderc
heeft.
zijadc ,

hij,

gvangene4
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onderiteuning ontvangt, na nog eenige bewijzen gijner dapperheid gegeven, en te hebben doen zien, wat men met een
dapper en geregeld legerkorps tegen deze nieuwe , krachtelooze Republiek zou kunnen verrigten, eindetijk zijne goede
Officieren langzamerhand verliezen en voor de overmagt der
vijanden bezwijken zal.
Als men, hetgeen MORALES in den laatflen tijd verrigt
heeft, in deszelfs bijzonderheden overziec , komt het des to
belangrijker voor. Het is, alsof men aan den duisteren he,
incl eene enkele heidere far ziet verfchijnen, die de oogen
van alien, die zit. op de plants bevinden, war zij zigtbnar is, tot rich trekt. Zelden zag men zoo veel krachteloosheid en lafhartigheid , zoo veel eigenbelang en fnorkerij ,
als zich bij de beide flrijdende partijen in • Zuid ilmerika
vertoonden. Zelden was er eene nieuwe Republiek , die zoo
vele hulpbronnen had ais Columbia, dear zij niet alleen den
algemeenen geest, den geest des tijds, voor zich had, maar
krachtdadig onderfleund werd door Engelfche, Ierfche , Hannoveraanfche en Duitfche legioenen, en door eene zeemagt,
alleen beflaande uit Noord-iimerikanen en andere vreemdelingen, en daarenboven flechts to doen had met het zwakke,
onrustige Spavje, dat moeite had om zichzelve ftaande to
houden. Watineer men dit alles overweegt , is het opmerkenswaardig, dat men iemand ziet optreden gelijk M o R AL E s , die zoo veel vderkracht , werkznamheid, cooed en
zelfopoffering aan den dag en het verdienc de huldevan
elk, die op deze deugden eenigen prijs
(Oorfpronkelijke mededeeling.)

op HET

VERDE EEUWGETIJDE VAN DE UITVINDING DER BOEKDRUKKUNST DOOR LOURENS JANSZOON ROSTER TE HAAR;
LEM GEV1ERD DEN ,10 EN II JULIJ 1823.

as nacht t Europa lag gehuld in aklig duister;
't
De menfchelijke geest , gcboeid in de ijzren kluistet
Van domheid en van dweeperlj ,
Scheen voor altoos gedoemd tot de ergfte flavernij,
Alle uitzigt op herftel ten eenemaal verloren —
Nem! de Almagt had deze garde een beter lot befchoren:
Eel/ lichtftraal, nooit gezien to voren,
Ontvonkte Koster's edlen geest
Kk4
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Hij voelde een godlijk vuur iu zijnen boezem gloren ;
hij fchiep — de Drukkunst was geboren;
Hij dacht
Verlichting rees.
Zij rees, en 't menschdom , hoe gezonken ,
Zag van dat vuur naauw de eerfle vonken ,
Df 't brijzelde de boei, door heerschzucht haar gefineed;
Zij rees , en reboot haar heldre ftralen,
En deed Europa ademhalen,
Verfland en rede zegepralen; —
Thans laat ze, als hemeldauw ,
invloed nederdalen
Op 't blijdfle feest.
Ja, blijdfte feest , .dat immer flervelingen
Op aard' verrukken kon !
Wie fchecst uw' invloed ? Wie zal uwer waardig zingen?
Verlichtingsbron !
Wie? — Dat welfprekendheid den kanfel zelv' betrede!
Dat van der Palm dit uur ons hoeije aan zijne rede
(Dat elk verlichtingsvriend zich in deez' tempel fchaar'!)
Dat Tollens, u ter eer', zijn gouden tier befnaar'!
3a, 't feest der Drukkunst, dat wij heden juichend vieren,
De heilige offerdienst, waarvoor wij 't outer fieren,
Waarop gansch Nederland, waarop Europa Ilaart ,
Is zulken priestren waard !
Mijn zangiler volg met mij de reijen,
Daar ze ons naar Haarlems Hout geleien,
Waar reeds een talloos tal aan d'Achthoek ons verbeicit;
Kom I gaan we ook daar het feest der menschheid vieren ,
Kom ! zien wij de eerezuil aldaar verfieren ,
Aan Koster's roem gewijd.
Gij, zaalge geest, die, boven 't flof verheven ,
U in den reinen ether baadc ,
En bij den oorfprong aller leven
Uw hemeltoonen ilaat ;
o Koster! zoo gij hoort, hoe dankbre ilervelingen
Ilier pogen uwen lof naar waarde to bezingen,
o! Zie in gunfte dan op onze hulde neer:
Wij wijden u den roem! — wij loven d'Opperheer !

so z
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Ja , wij danken! blijde klanken
Wijden wij den Opperheer!
Wie gevoelt niet die verpligting?
Iedre flichting ter verlichting
Leidt ons op voor hooger fpheer.
Ja, wij danken! blijde klanken
Wijden wij aan Koster's lof!
Zulk een roem blijft onverganklijk,
Niet van tijd of lot afhanklijk ,
Eeuwig onuitputbre flof.
Ja, wij danken! blijde klanken
Wijden wij aan Koning's lof !
Wat de vreemdling ons becwistte,
Hij , die eervol 't pleit befliste,
Schonk ons thaw die juichensitof.
Juich , Haarlem ! Spaarne, juich ! het pleit is thans voldongen;
De bron der kennis is in uwen kreits ontfprongen;
Eerst klein, onaangezien, maar fueller Reeds in vaart,
Voert zij haar watren thans met kracht naar 't eind der aard';
Geen magt beperkt haar' loop ; geen ringmuur houdc haar tegen ;
Eens ftroomt zij de aarde vol , al 't menschdom tot een' zegen.
Gelijk, na 't fcheemren van een' vroegen morgenflond,
'c Weldadig zonnelicht zijn ftraleu fpreidt in 't road,
Het nevlenheer verdrijft en fluwt naar 't fomber duister,
Elk voorwerp overfchijnt in zijnen middagluister;
Zoo , Drukkunst, praalt gij thans in 't vrije Nederland!
Verlichting gingt gij voor — thans biedt zij u de hand,
En, zusterlijk vereend om 't menschdom te veredelen,
Behoeft gij nimmer gunst eens rijksmonarchs te bedelen ;
Wordt fours uw glans verdoofd , in ftormen van den tijd,
Lens fchijnt uw voile dag voor ons in de eeuwigheid!
G. H. REINHART.

RAAD VAN EENEN VADER AAN ZUNEN WON.

Mijn zoon ! het lagchend veld der kindschheid doorgevlogen,
Zeilt ge op der werelds zee;
, die haar ftormen ken, ik volg u met mijne oogen,
En 't vaderhart zeilt mete.

'k Wil
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'k Wil u bet Mince rif, de fcherpe klippen wijzen,
Waar eigen hulkje op flier:
Leen, Karel! leen me uw oor ; vergeet den raad des grijzen3
Des trouwen fluurmans niet.
Het leven is die zee: ineer dan de waterbanen
Dekt zij een peilloos graf ;
En van het roer alleen hang , bulderen de orkanen,
Behoud of fchipbreuk af.
Niet minder zal u bier de fchoonfle ruin bedriegen ,
Dan kalmte op 't efren meer:
Blijft ge, als op "t bloemtapijt de dartle lusrjes wiegen,
Niet uwer zinnen head
Mistrouw bet jertgdig bloed : het gonst door' zwellende aisen4
En zet de borst in vunr ;
De niet befluurde drift der heete jonglingsjaren
Vergrijpt zich aan natuur.
Ras words de bron geleêgd, wier altijd matig vlodijen
Ons voor 't genieten ftemt;
En zwakheid houdt welhaast den fchender in haar boeijen
Der dwazen ftraf, geklenid.
De nutte werkzaamheid geve aan die driften teugels;
Groot is.des ijvers loon:
Hij weefc voor d' cedlen geest geflactig nieuwe vleugels,
En fchenkt de rijkfte kroon.
Geen onkruid wortelt daar , waar elke plant , vol fappen,
In 't rond haar blaadren fpreidt;
En fchooner vruchten nog, dan kunst of weterifchappen
Biedt Ons de zeedlijklieid.
Verleicling loert atom , en, bij het iokaas ftrooijen ,
Is ftrik of net gereed;
De het heeft haar geleerd, bevallig zich to tooijen ,
Zelfs in der onfchulds kleed:
Ontvlied haar, o mijn zoon ! die, viugger dan de hinden,
Ons , met eel.n' fprong , verrast:
Laat , als zij lokt en vleit , u als Ulysfes binden;
Houd aan de deugd u
Der
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Der zorgende oudren huis , mijn Karel! zij uw haven ,
Bij 't naadren van den nood.
Hoe menig dwaas ligt niet in 't peilloos diep begraven,
Die roekloos haar ontvlood!
Geef bier den boezem luchc: al dronkt ge 's !evens alfem,
Hier wijkt de bittre fmart ;
Hoe diep de woud ook zij, bier druipt de zoetfle balfcm
Uit beider gloeijend hart.
Maar zoek vooral dien (ten; die nimmer u begeveri,
Noch hulploos laten zal:
Den arm , die veilig leidt door 't wisfelvallig leven:
Den Vader van't heelal.
Vereer Hem, als de Bron van onuitputbre Liefde,
Ondenkbaar groot en good ;
Die ook het bitterst zuur, dat ooit den braven griefde,
Herfchiep in ftreelend zoet.
Vindt gij een rrisfche maagd , met ongeplukte rozen
En fmetloos leliewit,
Wier lagchende onfchuld fpreekt in 'r ongekunfleld blozen,
Die rein gevoel bezit ;
Gloort in het zedig oog haar minnend hart u tegen,
Zweer haar dan liefde en trouw :
Van al den aardfehen fchat, is 's Hemels beste zegen
De teedre en eerbre vrouw.
Droom van 'c volmaakte niet: het fchoonfle omlaag heefc vlekken;
Niet rein is aardfche glans;
Maar, die voor 't loerend oog met liefdes kleed to dekken,
De roein des eedlen mans.
Haar vijl is fterk en zacht; en, hoe die vlek moog' kieven,
Verwonnen wordt ze in 't end:
o! Wat vermag hij niet, die, door haar' geest gedreven,
En zwak en plooijen kent!
Geen trots wone in uw hart, als waart gij heer der aarde,
De trouwe
Dan, als 't geloof ontbreekt aan hooge vrouwenwaarde,
Stott liefdes tempel in.
Geen
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Geen felle windvlaag hull', waar 't fchooefte bloempje , feeder,
Zoo ligt zijn' luister derft ,
En, buigt het woest geweld den zwakken ftengel neder,
Welhaast van kwijning
Moogt gij eene eedler vrucht, aan geuren rijker, plukken,
Dan 't gloeijend zuiden geeft,
Aan warme vaderhart het blozend wichcje drukken,
Dar door u beiden leeft:
o! Kweek her voor de deugd , reeds in zijn' lentemorgen;
Zaai in den vruchtbren grond:
En 't onwaardeerbaar loon van wieden, leiden, zorgen
Oogst ge in uw' avondflond.
Zijt fterk in bangen nood: het moge uw dierbren gelden,
Of 'c heil van 't vaderland:
Len nook verwonnen moed is de eer der Christenhelden,
En aan hun deugd verwant.
Laat nimmer u het regt , des Hemels gaaf, ontrooven;
Buk voor geene aardfche magt:
Hef fier het hoofd omhoog , en fmeek van God bier boven
Dier helden •leeuwenkracht.
Geen broeder zij n vreemd, hij moog' dan tan de polen,
In Barcaas zandwoestijn ,
Of 'r Indisch lustprieel , bij neevlen , ommedolen,
En blanke of Neger zijn:
, door Jezus u gefchonken,
Hij deele in 't heerlijk
Der deugden reine Bron;
Strooi nit, met milde hand, die goddelijke vonken,
En wijs hem op uw zon.
Zijt Christen , o mijn zoon! Wat u dan ook bejegen',
Verheven boven 't lot,
Is de adel van het hart voor u de beste zegen
En onvervalscht genot.
De grootheid is flechts fchijn,moet zij Naar waarde ontleenen
Van kroon of lauwerkrans:
Slecbts dan, als deugden in het brandpunt zich vereenen ,
Verrukc ons de echte glans.
lt. VAN LOGNIAl.

MENGELWERK
VLUGTICE- EESCHOUWING VAN HET MENSCHELIJR
LIGCHAAM , ALS EEN

nEwus DES BESTAANS

VAN BEN ALWIJS OPPERWEZEN,

i

Door
N. SWAR

(*)

ndien ik mij niet bedriege dan ontleent de zigtbare
natuur , op het tooneel , dat zich aan onze befchouwing,
biedt , hare voorndarnfte fchoonheid en aangerfaamheict
Van de gedurige ,beweging en afwisfeling , welke in clezelve heerfchen. Dc wenteling van onzen aardbol oin zijde
as doet nacht en dag , avond en morgen worden ; deszelfs
Voortfhellende loop rondom de zon doet winter en zomer
ontflaan ; deszelfs nabijbeid aan de maan fchept ebbe en
vloed; terwijl door vele bijkoinende oOrzaked warmte en
tioude afwisfelen , en bier de lucht tiitzetten of fnkritrit
pen ,daar bet water in damp en gas veranderen , om wind
en regen , fneeuw en is, , wolken en mist, °mar en
biikfernvuur door kalmte en helderheid te Vervangen. Docli
niets brengi inzonderheid meer toe, oth leven , en geCtadige nieuwheid op dit verblijf van ons kortflonclig beftaari
te doen plaats grijpen , dan de toefland en geaardheld diet.
fchegelen oVelke tot bet groeijende en dierlijke rijk wonden gerekend. Hier, immers , merken wij geffadig,e omwentelingen en nieuwe gedaariten op, bij de geflachten,
die elkander voortbrengen, door de jaren , die kindsch:
beid , jeugcl en ouderclorn doen ontflaan, door de falioenen, die tak en blad en bloem en vrucht geregeld fated
volgen , door elken dag en ieder oogenblik , die vaak
wat
(*) Voorgelezen in de Maatichappij
1822.
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wat nieuws aan het navorfchend oog vertoonen. Maar ,
waarop berust deze algemeene afwisfeling? Zij berust,
M. T., op eene wet, die ligtelijk als eene gebrekkige
bekrompenheid van al het aardfche zal worden befchouwd ,
en milks ook, in vergelijking met eene hoogere, geestelijke wereld, welligt is , doch die aan de beilaande orde der
dingen niet kan ontnornen worden, zonder dat deze gehale natuur in eenen dooden klomp , zonder nut of
geest, worde herfchapen. Het is, dat al de genoemde
voorwerpen niet flechts langzaam ontflaan, en na korten tijd door andere worden vervangen , maar dat zij
o pk , gedurendc hun kortftondig aanwezen, in eenen aan.
houdenden ftaat van behoefte, van flijting en verlies verkeeren , die door geftadig onderhoud en vernieuwing moeten herfteld worden. Neemt de vervolging van de eene
dierenfoort door de . andere, ncemt de wording van het
nieuwe geflacht uit het oude, neemt bovenal den honger
en dorst uit het midden der gevoelige wereld weg, en
wat blijft u over ? waarin zult gij u op deze aarde nog
verlustigen? weike merkwaardigheid in de immer fluimerende natuur verder waarnemen ? Dan, deze wet , de
bron van meest al het trefrende en belangrijke op dit tooneel waar de mensch , en als aanfchouwer en als voorname fpeier,, van het eerfte belang is — vorderde vooral
inrigtingen bij de onderfcheidene voorwerpen, welke onze hoogfte oprnerkzaamheid verdienen te trekken. Namelijk: Hoe komt de natuur die gedurige behoefte te hulp?
Hoe wordt bet verlorene en afgefletene telkens herfteld?
Welke zijn de middelen, de werktuigen , de aanwijzingen, waardoor plant en dier aan het noodige voedfel geraken?
Het is nu vier jaren geleden ,(*) dat ik u een beknopt
tafereel ophing van de blijken van hooge wijsheid en zorge , welke overal op aarde beftaan , om geen fchepfel ontbloot te later van die wapenen , weike zijn bijzondere
toe(*) Ook dit ftuk is te vinden in ons Illingehrerk voor
1818. No. VIII.
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tileflancl vordert. - Niet dan oppervlakkig kon dit overzigt
van alles zijn; waarbij ons echter deze waarheid in het
oog liep : zulk eene fchcpping kan het werk van toeval
of blinde noodwendigheid niet wezen ; een oneindig en
aanbiddelijk God moet dit alles alzoo hebben gewrocht.
Sedert ondervonden hebbende, dat deze befchouwing aan
velen niet onaangenaam was geweest , heb ik thans beiloten, bij een enkel voornaam deel wat nader ftil te
than, en u den mensch zelven, in eenige weinige opzigten , als het hoogne kunstwerk te doen berchouwen ,
door een denkend en redelijk Wezen ja door een' atwetenden en alwijzen Schepper,, maar alleen te ontwerpen.
Leent mij uwe toegevende aandacht hiertoe, M. H. , en
vcrfchoont het gebrekkige, uit mijne bepaalde kunde eh
bekwaamheid, of uit de onmogelijkheid voortvloeijende,
om u alles op het voorwerp zelve aan te wijzen. Ja ,
uwe eigene kennis, uwe herinnering en oplettendheid
kome mij hier te hulp ! En bevestigt u ook daarna in de
medegedeelde overtuiging door eigen onderzoek! 1k ga
zonder verdere vooraffpraak, tot mijne taak over.
Wanneer wij ons den inensch, even gelijk elk ander
dier,, als een behoeftig wezen voorftellen, dat, boven
en v66r alle andere dingen, eene geftadige voeding noodig heeft, om te beflaan, dan loopen ons drie zaken, als
onmiddellijkc vereischten, in bet oog: i o . Dat het
voedfel ontdekt, n o . dot het aanvankelijk toebereid, en
30 . dat het aldaar aangebragt words , waar het noodig
is. 'Wij zullen deze hoofdftukken in eene offigekeerde
orde behandelen.
Het is ecne algemeene eigenfchap van ons menrchelijk
onderzoek en kennis, dat wij, op zekere hoogte gekomen, onvermijdelijk blijven ftilftaan, hetzij de eerffe
'gronden van alien beftaan, die wij nimmer ontdekken,
bier eenen aanvang nemen, hetzij de voorwerpen onzer'
nafporing al vroeger eene fijnheid en geestaardigheid aan,
nemen , welke door het zintuig op geene wijze zijn te'
bereiken. Alzoo kennen wij de werktuigelijke krachtelf
L1s
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alleen van nabij, de fcheikundige flechts door hare uitwerkfels , en die, wclke her levend ligchaam uitfluitencf
eigen zijn, nog minder volkomen. Om dit door ecn voorbeeld op te helderen: wij zien, dat cen takje , op eenen
vreemden Elam gent, zulke bladen en vruchten voortbrcngt , als de natunr van bet eerfte belooft; en wij befluiten daaruit , dat de toebereiding en vorrning der algemeene fappen, tot appel, peer of dergelijkc, in de uiterfte .declen plaats heeft; maar of zulks eenigermate werktuigelijk , door den vorm der vaatjes, natuur- en fclieikundig, door de zamenftelling yan bout en omkleedfel ,
of geheel eigenaardig , door de gefleldheid van bet levensbeginfel, plaats bebbe , is niet te bellisfen. Even zoo
min kunnen wij reden geven, hoe en waarom het purperen vocht, dat door 's menfchen ligehaam ftroomt en
hetzelve voedt, in de nagels en het hoofdhaar , in het
gebeente en de pezen , tot eene harde , ongevoelige zelfitandigheid wordt, en daarentegen in het vleesch en andere deelen tot zoodanig iets, als daar wordt vcreischt.
Maar dit weten wij, dat een gewond deel , fchoon dan
onregelmatig , wordt herfteld, dat een kind in alien opzigte tocneemt en grooter wordt, dat de volwasfene zonder voedfel vermagert en uitteert, dat, in an woord,
gedurige flijting en wederaanvulling, door middel van
fpijs en drank, voor het dier/ijk- ligchaam noodzakelijk is.
En daar het ganfche werktuig menigmalen aandachtig befchouwd, ontleed en in zijne werking is nagegaan , zoo
zijn wij ook volkomen in that, het zamenftel en de middelen ter bereiking van dit einde met eenige naauwkeurigheld aan de hand te geven.
Wij vinden, namelijk , den mond, die zich spent en
fluit; de tanden , die verdcelen, en de kiezen , die vermalen ; de zamenwerking van tong en andere zachte,
beweegbare deelen, om hiertoe behulpzaam te zijn; de
onzigtbare vaatjes , die een vereischt vocht (het fpeekfel)
afgeven ; en eindelijk de kunftige zamenftelling der keel,
om alles met gemak naar binnen to voeren. Vervolgens
in de groote verzamelplaats (de maag) aangekomen,
vindt
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vindt de fpijs wederom een bijzonder fap afgeicheiden tot
verdere gefchiktmaking; eene bewegelijke buis (het darmkanaal) daaraan vastgehecht , in welke het als van zelve
vvordt voortgefluwd ; kleine openingen , of opflorpende
vaatjes , daarin, om het bruikbare van, tijd tot tijd tot
zich te nemen. En, terwij1 de natuur daarna het overige,
uitwerpt , wordt dit achtergeblevene wederom verzameld ,
met dierlijke 'loan meer en meer verrnengd , en eindelijk
uitgeflort in de zelfftandigheid , die wij gewoon zin
bloed te noemen.
Dan , thans doet zich een nieuw zamenftel en inrigting aan ons voor. Als bloed in het hart gekomen , jaagt
dit verwonderlijk ligchaam hetzelve met eene ontzettende
kracht de flagaderen in , die , in duizend takken en takjes verdeeld en door het ganfche ligchaam verfpreid ,
overal de noodige bouwflof aanbrengen , welke, hier en
elders opgeflorpt , tot vleesch of been , tot huid of oog
worden. Het overfchot behoudt daarentegen nog krachts
genoeg , om in de bloedaderen eene omgekeerde rigting
te nemen , en op nieuw in het hart aan te landen.
En nu zien wij een derde toeflel der natuur , die niet
min verdient bewonderd te worden. Voor alwat leeft,
de plant zoo wel als het dier,, is dat fijne ligchaam, het-we& wij lucht noemen , dat ons van alien kant omringt ,
en dat op de meeste voorwerpen eene zigtbare uitwerking heeft, van bet hoogfle belang. Men is er thans toe
geraakt , orn dit ligchaam to kunnen ontleden ; en het
blijkt inzonderheid den beflanddeel , of eene foort van gas ,
te zijn, welke het 'even ondcrhoudt. Hiermede , derhalve ,
behoort het bloed te zijn vermengd , en dit wordt door
hetzelve , gedurende zijnen loop , inzonderheid afgegeyen ; zoodat bet zulks ook wederom moet terug ontvangen , om nieuwen dienst te kunnen bewijzen. En ziet
daar,, er bevindt zich in onze borst een vliesachtig ligchaam (de tong), dat, bij de uitzetting der omkleedende buitencleelen , van zelve met lucht worth vervuld ,
langs welke het bcdorvcn bleed , door con eigenaarciig
maakiel , in vole dunne buizen iltoomt, door welke been
L I'3
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de fcheikundige aantrekking het vereischte beflanddeel
met hetzelve vcreenigt, en het alzoo herftelt; terwij1 de
achtergelatene lucht , door de zamenperfing van de borst
op nieuw naar buiten gejaagd , in den algemeenen dampkring wordt opgenomen, en daar nieuwe middelen, om
Bich te reinigen , vindt.
Ziet daar, M. H. , met weinige trekken , de vertering,
den bloedloop en de ademhaling, als de voornaamfte bronnen van duurzaam Leven en beftaan, voor u ontwikkeld !
Niet mogelijk , voorzeker , is het , de oneindige kunst
bier open te leggen , welke tot deze alien gevorderd werd.
Zelfs de wonderbare eenvoudigheid , en , mogen wij men,
fchelijk fpreken, de vernuftige vinding, is alleen door
hem te waarderen, die haar van naderbij waarneemt. Maar
wie merkt echter niet op, dat alles in verband ftaat —
mond en keel en ingewanden , bloedvat en long — met
al die menigvuldige vereischten, in beengeftel en fpieren,
welke ons vervolgens nog nader zullen blijken ? Wie —
zeg ik ontdekt hier geen be/eid , geene kunst, geene
hoogfte wijsheid, geene opzettelijke fporen, voor ons
Verfiand gemakkelijk na te gaan, dat een denkend, flechts
met onzen geest, maar bij veel hoogere voortreffelijkheid,
eenigzins gelijkvormig, Wezen dit alles heeft gewrocht ?
Doch , bij het tweede dee/ — want met het derde vonden wij best te beginnen — bij de middelen ter ver..
werving en aanvankelijke toebereiding der fpijs, zullen
wij Langer , en , zoo ik hoop , met verhoogd genoegen ,
kunnen flilftaan. De mensch toch oncierfcheidt zich bier ,
en verheft zich merkbaar, boven het gedierte. Ja , wat zich
blj dit laatfle tot de bloote vervulling van ligchaamsnood
bepaalt, en flechts eenen engen kring van werkzaamheid
doorloopt , dat wordt bij hem de grond eener ontwikkeEng en volkomcnheid, welke de verwondering alter eeuwen en de dankbare aanbidding van elken mensch jegens
zijnen Ilemelvader eischt.
Wij fpreken van den hand en de beweegbaarheid . , van
voornaamfle ledematen en krachten des menfchelijken
lig-
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ligchaams. Immers, de boom, door zijnen wortel in de
aarde vastgehecht, en flechts zijne kruin zachtelijk in de
lucht bewegende, moge daardoor uit die beide bet gevorderde onderhoud trekken , en fommige gedierten , Welke als den overgang tusfchen beide rijken vormen, de
oester in hare.. fchelp of de made op het kreng , mogen
flechts weinig meer beweging noodig hebben , de edeler
dieren, en vooral de mensch, moet zijne prooi najagen,
zijnen kost toebereiden , zijn beftaan door kunst en arbeid.
verzekeren. Ziet, daar rijst hij voor ons oog, de heernuke geftalte; niet , als de andere wezens, met het ligchaam fangs de aarde gellrekt, en het gezigt derwaarts
of even over de oppervlakte gekeerd ; p een ! vol majesteit verheft hij het hoofd , en fteekt vrij de onbelemmerde armen nit, als ware het om den fchepter over alles te
voeren. En hoe gemakkelijk houdt hij zich in dien ftand;
met welk eene vlugheid beweegt hij zich , zonder het
evenwigt te verliezen; hoe wisfelt hij hem of in buigingen en krommingen, terwijl hij intusichen de hoogfte
kracht betoont! Hoe vaardig is daarbij zijne hand , door
elken vinger met onnagaanbare vlugheid bediend! Hoe
wonderbaar de fnelheid van mond, keel en lippen , die
duizend kianken en toonen, zoo vele gevolgen van andere vormen, in een oogenblik doen hooren !
Vanwaar de mogelijkheid en bet midclel tot dit alles?
ja, M. T., deze zijn voor 'ons na te gaan; zij zijn voor
bet grootfte gedeelte een zigtbaar gevolg van de inrigting
en zamenflelling des ligchaams, en geenszins zoodanige
geheitne krachten, als men flechts met verwondering zou
mogen aantlaren. Gij weer, de grondflag van het gebouw onzes ligchaams is in de beenderen te vinden. Doch
deze beftaan nit eene harde, ongevoelige , als doode ftof ,
die al hare nuttigheid van de vorming , plaatfing en verbinding met andere deelen moet ontvangen. En reeds doze aanmerking zou genoegzaam zijn , om u , uit de ftraks
gemelde volkomenheid van het geheel , tot de kunst van
den Maker te doen befluiten. willen er echter cenige
naciere opgave bijvoegen. Dc verdeeling des ligchaams,
tot
L14
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tot bijna te halverNlijf, in twee beenen , de inhechting
Zer beide , Met eene zeer volkomene geleding , in de
1,gup ; de breuk , op nieuw in elk van dezelven te weep
gebragt bij de knie; het dubbele der onderfte beenpijpen ,
de eene boven, de andere beneden vastgehecht, om de
wending te beyorderen ; de vorm van den' voet , uit eene
n:enigte van ftukken zaamgefteld, — doen ons reeds een
begrip van gemakkelijke buiging en voortfnelling yertrijgen ; terwijI de nadere befchouwing van dat alles de uiterfte opletteridheid en wijsheid aantOont . , om bet meestmogelijke nut, bij bet minfte gevaar, te bewerken.
Vandaar naar boven opklimmende, worden wij in dit
zelfde gevoelen bevestigd, daar wij in het zoogenoemde
bekken eenen vasten en breeden ring aantrefren, die al
de ingeWanden, ja bet ganfche gebouw, onderfleunt ;
voorts flechts, eenen flevigen , doch tevens beweegbaren ,
itij1 (den ruggegraat) aan bet achterfte gedeelte , opdat de
irooroverbuiging niet Worde gehinderd; dan op nieuw
een beenen borstharnas , ter bewaring der ede/fle deelen ,
en ter tegernoetkoming tevens aan de ademhaling , door
de vatbaarheid der ribbebeenen , om uit hunnen fchuins
hingenden stand telkens opgebeurd te worden; eindelijk
eene digte en vasie kas , om het teedere werktuig der
Biel te bewaren ; en deze (het hoofd), door eene toerusting ,welke allerVernurtigst . mag'heeteri , Zoo wel voor
eene vooroverwaartfche als zijdelingfche buiging vatbaar
gemaakt. , ten einde vooral aan het fchoonfle onzer zint6igen (het gezigt) den uitgebreidften Werkkring te ontfluiten. Voegt bij dit alles de armen welke inzonderheid
die twee bijna flrijdige vereischten van beweegbaarheid cn
Vaqheid in de hoogite mate moesten bezitten , en door
den opzettelijken toeftel van fchouderblad en fleutelbeen
ooh werkelijk verkregen hebben.
Doch dit alles ware nog weinig, indien de beweging ze/ye nu ook -dadelijk plaats had. Maar wanneer wij thans overgaan, om de . middelen hiertoe, als 't ware de touwen en
ketens , is ook het gewigt of de veer des werktuigs , in
ougafeliouw te neaten , dan zullen wij nog meer moeten
ver-
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verbaasd ftaan , hoe zoo geringe ruimte en bekrompene
oppervlakten , als het beengeflel aanbicdt , tevens doorgang aan zoo vele zenuwen en pezen , aanhechting voor
zoo vele trekkers en fpieren, grondflag voor zoo veel
kracht en beweging konden opleveren. En ook hiertoe
vinden wij nogtans elk deel volkomen ingerigt. Dezelfde
ruggegraat, b. v. , die het ganfche ligchaam onderfleunt ,
zonder deszelfs buiging en wending te beletten, verftrekt
tevens tot eenen doorgaanden koker, in welken zich de
herfenen verlengen , om telkens afzonderlijke takken, zenuwen genoemd, daaruit te laten voortgaan; biedende
eindelijk nog verfcheidene uitfteekfels aan , waaraan zich
de veelvuldige koorden ter beweging naar eisch mogen
vastmaken.
Dan, M. H. , ik fchroom waarlijk uwe aandacht te
vermoeijen , vooral daar ik mij flechts op uw geheugen,
of op uw geloof aan mijne verzekering, kan beroepen,
zonder u de hoogstbelangrijke voorwerpen zelve te vertoonen. Vergeeft het mij, indien dit het geval mogt zijn ,
indien hierdoor eene droogheid der onvolledig behandelde
flof ontftOnd, welke zou moeten vervelen. Ilc wilu.
flechts nog opmerkzaam
hebben gemaakt op die werktui.,
gen zelve ter beweging , van welke ik daar even fprak.
Algemeen is men bckend met trekkers , welke in de pooten der vogelen zoo wel, als bij onze vingers worden
aangetroffen. Maar dit zijn hank , ongevoelige ligchamen ; en wie zou het dan zijn, die aan dezelve trekt of
ze dadelijk in beweging brengt ? Neen , deze zijn flechts
verlengfels, behulp en plaatsvervangers , waar de ruimto
geene meerdere uitgebreidheid toelaat. Hetgeen ons armen
en beenen , in- en uitwendige ledematen eigenlijk doet bewegen , dat is het vleesch, die zelfde ftof, welke ronding en volheicl aan ons ganfche gelid geeft, door Welke
bet bloed vloeit en zich met heerlijke fchakeringen op gelaat en lippen der bevallige jeugd vertoont, die ons van
bet diet eene fmakelijke fpijs doet toebereiden, en die alle
onze zinnen betoovcrt bij de aanvallige maagd en vrouw.
Dat vleesch , nanielijk, beaaat , voor vet het grootfle geL15
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deelte, uit hetgeen men fpieren noemt, zijnde niet Anders dan een verfchillend gevormde , grootere of k!einere bondel van vezeldraden , die elk de eigenfchap bezitten van zich , op eene bepaalde aanraking of prikkeling ,
zaam te trekken en alzoo te verkorten. En ziet daar het
ganfche geheim der eigenlijke grondkracht ! Alle bewegingen , zwak of clerk , eenvoudig of zamengefteld, vloeijen uit deze prikkeling en zamcnkrimping voort , door
de wijze, op welke die draden onderling verbonden of
aan de beenderen zijn Nastgemaakt , naar eisch geregeld.
Skchts het overleg der kunst en doelmatige bewerking
zijn hier van belang; gelijk de menfchelijke kunst van de
zwaarte eens gewigts , van de uitzetting van floom of
damp , van de kracht van wind en water heeft gebruik
gemaakt , om vuurwerken , molens, fchepen en allerlei
werktuigen in beweging te brengen. Op deze enkele
kracht der zamentrekking , in de afzonderlijke fpiervezel
rnaar zeer flaauw, doch door verdulAeling flerker geworden, en, naar de wetten der werktuigkunde , hier tot
vlugheid, daar tot kracht aangelegd, berust zoo wel bet
vermogen van den Herkules , als de wonderbare vaardigheid van den toonkunflenaar , en , hetgeen alles te boven
gaat , van de tong. Deze laat& is inderdaad een zamenftel van fpiertjes , in allerlei rigting elkander kruifende en
wijzigende, welke bet fijnfte ontleedmes zelve niet kan
nagaan. Doch , in het algemeen , is de wijze , waarop
de vasthechting en rigting plaats hebben , orn , behoudens de weinige ruimte en alle de andere oogmerken van
gepastheid en fchoonheid , de vereischte beweging voort
te brengen , zoo aanbiddelijk , als immer eenig yerfchijnfel in de zigtbare natuur.
Maar, vanwaar nu die prikkel , zult gij welligt zeggen , zonder welke eindelijk toch Beene beweging zou
beflaan? Ook hierop ontbreekt het aan geen antwoord;
fchoon wij daarmede tot de grenzen naderen , waar alle
kennis en inzigt der menfchen ophoudt. Thans , namelijk , hebben wij te denken aan het zenuwgeftel , dat, als
e_me plant uit zijnen woad , zich uit de herfenen en bet
rug-
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ruggemerg afzondert, en met duizend tak1en en takjes
door alle de zachte deelen van ons ligchaam verfpreidt,
Het is eene weeke zelfilandigheid, van welker eigenlchap
en wijze van werking wij vender weinig weten. Dit alleen blijkt duidelijk , dat zij de tanalen , als 't ware de
boden zijn , door welke ieder bevel van 's menfchen wil
tot de bepaalde deelen words overgebragt , gelijk weclerkeerig elke verandering , in eenig deel van het gevoelig,
ligchaam voorgevallen, door de zenuwen tot kennis der
g iele komt. Zij bevatten, derhalve , den prikkel , van
welken wij fpreken , hetzij in eene trilling, eene aangevoerde vloeiflof of iets anders beftaande. Zoodat men 's
menfchen geest zou kunnen vergelijken , aan de eene zijde, bij eene fpin , die, midden in haar web gezeten, aan
de mina beweging merkt , waar ergens iets in haar gebled voorvalt, en, aan den anderen leant, (dien , welken
wij thans befchouwen) bij eenen vluggen orgelfpeler, of
dergelijken, die naauwkeurig weet , welken toets hij heeft
pan te ilaan, om de verlangde werking voort te brengen,
En ziet daar , M. H., ook dit gedeelte onzer verhandeling afgewerkt. Wenken zijn het, en niet meer,, door
welke ik u poogde te beduiden , dat Gods wijsheid niet
in alien deele onnafpoorlijk voor ons is ; dat Hij zich niet
altijd met wolken en met tionkerheid bekleedt, maar Zijn
vinger wel degelijk en zigtbaar in het gefchapene is op
te merken. Daartoe dragen wij Zijn beeld, opdat wij
Hem zouden kennen; wij, die alleen , van alle fchepfelen , aan middel en oorzaak denken , en vele krachten
der natuur leiden en dienstbaar maken, om onze bedoelingen te vervullen. Hadden wij in weer bijzonderheden
durven gaan , wij zouden . 0 vele foorten van geledingen,
als ook hefboomen en katrollen, ja wat niet al, hebben
aangewezen, bij de werktuigkundigen als doelmatig be-kend. Doch ligtelijk ziet en denkt gij dit alles van zelve
verder na. 1k ga over , om nog, met weinige woorden ,
to fpreken van het middel ter ontdekking en opfporing
van het noodig onderhoud.
Reels
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Reeds hebben wij doze fnaar even aangeroerd. Immcrs
wij fpreken van de zenuwen , als werktuigen van het gewet zoo wel , als van de beweging. En wie heeft niet
terftond die heerlijke weldaad voor oogen , ons in dit zintuig Gevoel, dat ons zoo vele firceling vet.fchaft , en, als de dichter zegt , zelfs bij pijn ten brandklok verftrekt , opdat wij overal tegen fchade waken !
Gevoel, dat ons bnszelven en de wereld buiten ons bijna
naauwkeuriger dan iets anders. doet kennen , en dat niet
alleen als ten grondflag verftrekt van alle de overige zinnen , maar dat ook als twee werelden in ons doet zamenfmeIten , bij den indruk , welken zelfs denkbeelden en geestelijke aanfchouwingen op onze gewaarwording maken !
Of fpreken wij niet, en te regt, van gevoel voor het
fchoone , het goede , ja het ware zelfs, en worden opgetogen door de verrukking , welke zintuig en verbeelding in ons hart doen ontflaan ? Ziet daar het gevoig van
de verfpreiding der zenuwen door oils ganfche geftel !
God wist die broze ftof te verdeelen en te leiden tot in
de naauwfle en verborgenfle fchuilhoeken , haar het ruitnRe aanbrengende , waar zij het meest worth vereischt, en
voor eene oritwikkeling en volmaking vatbaar ftellende ,
die, door gevoel, den blinden het gezigt en den dooven
bet gehoor eenigzins vergoedt.
Het dier nogtans , dat niets dan gevoel bczat , ware
een zeer armoedig wezen. Naauwelijks zullen wij zoodanig een in die fchepfcls ontdekken , welke als de overgang tot het plantenrijk te berchOuwen zijn. Alle dc anderen nemen ten minfte vrijwillig het voedfel tot zich ,
dat de natuur voor hen heeft beftemd, en geven hierdoor
blijk_van betgcen wij gewoon zijn den finaak te noemen.
Dezelve is eene wijziging van het gevoel, door een afzondcrlijk paar zenuwen te weeg gebragt, die zich fangs
de tong en overige binnendeelen van den mond verfpreiden. Wanneer bet voedfel daar vermaald , met fpcekfel
tocbereid , en in de beflaande holte eenigen tijd worth
rondgewenteld, fcheiden zich vele zoutachtige en andere
deelen uit hetzelve af, die door den zentiwtepel, met lust
of
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of afkeer , op velerlei wijze worden waargcnomcn. En
ziet daar op eens bet middel , om nuttig en fchadelijk te
fchiften; den prikkel, om het eerae zorgvuldig op te
fporen; en het loon I voor arbeid en moeite , aan de inftandhouding van eigen ligchaam beaced ! Ziet daar het
grootae beweegrad in de dierlijke wereld, tot welke ook
de mensch behoort ! De zucht tot dit genot wekt hem
op en hooch hem wakker ; en , hoezeer wij ook den ellendeling verachten , die voor zijnen buik en zijne tonge
alleen leeft, de vereeniging van dit zinnelijk met verhevener geestelijk voecifel , aan den befchaafden vriendendisch , blijft toch immer ecn der aangenaamfte en meest
gezochte vermaken.
Maar,, hoe dikwijls beet gewis het gretig gedierte zoo
wel , als de ongeoefende mensch , in een fchadelijk en
bedorven voortbrengfel , en kwelde althans zijne tong
met eencn afzigtigen fmaak , die niet immer zoo ligt wear
te verdrijven is , indicn de natuur het hem als aan eencn
voorproever had laten ontbreken, die, zelfs op aanmerkelijken afaand, het aangename en goede ondericheidt!
Dan, ziet! boven den mond zclven heeft zij dezen
wachter geplaatst. Het gewone middel der adembaling,
bij gefloten' mond, is de neus : deze word dos mode van
een eigenaardig paar zenuwen voorzien , langs zijne binnenfte oppervlakte vcrbreid, die alle de uitwafemingen en
geuren der nabijzijnde ligchamen nog te beter opmerken, naardien de doorgang der lucht nicer dan an opzettelijk beletfel vindt, om niet al te filet en gemakkelijk
te gefchieden. o, Hoe veel heeft bet roofdier,, hoe veel
bebben ook wij aan den reek te danken , die het fmakelijkae geregt daardoor veelal dubbel genieten, en vooral
op het vruchtbaar veld, bij de ontluikende lente , een genot inademen, dat niet min dan gezigt en gehoor medewerkt , oin onze ziel tot vreugde en aanbidding te flemmen ! Hop vele bloemen wafemen , hoe vele kruiden en
vochten golven ons dat genot tegen! En hoe veel verliest
derzelver fchitterendae kleur of zoetae prikkeling in waar•
de, wanneer zij zulken geur misfen !
Doch

513

II ET MENSCIIELIJK LIGCHAAM BE WIJS DES BESTAANS

Doch dit alles belette zeker uwe aandacht niet , mu
vooral bij die twee zintuigen ftil te than , Welke ik daar
zoo even noemde. Het gezigt ! Hoe verhreedt dit den
kring van wetenfchap en nal-poring voor het dier , daarmede gezegend! Hoe verandert bet ons geheele aanzijn,
en fchenkt ons nevens de aarde, den hemel als ten eigendom ! lie befchrijft de geneugten , op hetzelve berustende , de inzigten , daarmede verbonden? Ja , door de
oogen flroomt bet licht in onze ziel. Zij zijn als bet
woord van God , dat dien zegen over de fchepping fprak ,
in den beginne. Doch , M. H. , ondoorgrondelijk zij de
eigenfchap van dit licht, dat de fchranderfte nafporingen
veelal ontwijkt , de weg, Tangs welken ons ,, in het gezigt, deel gegeven is aan dezen fchat, is Diet geheel on-,
verklaarbaar, Ook hiertoe fcheiden zich twee zenuwen
af, die, in vele zeer fine takjes gedeeld , eene foor.t van
net vormen , dat bet achterfle gedeelte van onzen oogbol
bedekt. In dien bol bevindt zich voorts een helder vocht ,
wells ronde gedaante het beeld, van voren ingevallen ,
regelmatig verkleint ; terwijl de ring , die bet oog om vat ,
als in vele ftukken gebroken en alzoo gelchikt is , om
hetzelve te beperken: Zoo !hilt dan de fchadaw op dit
gevoelig vlies , en laat zich door hetzelve volkomen waarnemen; waarna de zenuw,, als een getrouwe bode , alles
overbrengt tot de ziel. Er is te minder onbegrijpelijks in
dezen toeftel en verrigting , hoe beter wij die hoedanigheid van bet Hein kennen , door Welke het ook in den
fpiegel het beeld der voorwerpen medevoert , die zich
daar aanwezig bevinden, en hoe meer wij door eigene
zamenftellingen, door teleskopen en mikroskopen , hebben nagebootst en uitgebreid, wat de natuur zelve ons
aan de hand gaf.
Maar , het gezigt moge onfchatbaar zijn voor elk levend wezen , dat nu zijne prooi of onder aas op onbegrijpclijken afftand ontdekt, zoo wel als voor den mensch,
die daardoor eerst zulk een duizendkunftenaar,, ja een redelijk fchepfel , fchijnt geworden: wat baat echter den
boschbewoner dit voorregt , wanneer flechts een enkele
boom ,
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boom, of deszelfs looverrijke kruin , bier het voorwerp
van zijn verlangen, daar dat van zijne trees voor bet
gezigt verbergt? Of hoe zou de mensch door hetzelve
tot zoo hooge bekwaamheid kunnen opklimmen , indien
de gaaf der mededeeling , door de fpraak , daarmede niet
verbonden ware? En deze kon op niets anders bij Lange
na zoo goed berusten , als op het gehoor. — Elk veerkrachtig ligchaam , met eenig geweld aangeraakt zijnde ,
ondergaat eene zekere trilling; deze deelt zich vervolgens mede aan de omringende lucht ; opzettelijk plaatfte
de natuur twee buizen aan ons hoofd , om hare golving
op te vangen , en vormde ze van binnen , door kronkel
en vlies , benevens kleine beweegbare beentjes , derwijze,
dat het zenuwenpaar,, ook bier tot dit Linde afgezonderd,
de kennelijkfte indrukken van het gebeurde ontvangt.
Ecnvoudige toeflel; maar zoo rijk, ale eenige andere ter
wereld, in volfchoone gevolgen ! Op hem berust de ftreeling der toonkunst , bet gevoel van Leven en vreugde in
de geheele fchepping, de ziel van onze ziel , de fpraak ,
die, nog meer dan het gezigt, ons aan den Onzigtbaren
bindt.
En hierrnede zij ook dit overzigt .der zintuigen belloten. Wij ftelden dezelve voor, als het middel en den
weg, om te kennen en te verwerven , wat tot onderhoud
van bet dierlijk ligchaam gevorderd worth. En gewis zal
niemand beweren , dat zij hier veel te wenfchen overlaten.
ja , hoewel wij den algemeenen indruk der gewaarwording Diet befchrijven of ontleden kunnen , maar enkel weten , dat wij onderfcheidene indrukken opmerken , die ons
nu eons eene_ aangename ftreeling verfchaffen , dan wear
leering of waarfchuwing bieden , zoo mogten wij eater
de werktuigen en derzelver gefteldheid grootendeels nagaan. En hetzelfde befluit , dat zij gegrond zijn op den
algemeenen aard der .dingen , en in deze toepasfing de
hoogfte wijsheid ten toon fpreiden , Het zich ook bier
gemakkelijk trekkcn. Doch de volmaaktheid van zoodanige
keus blinkt inzonderheid uit in den mensch, die, te dezen opzigte met Beene andere middelen dan de meest ontwik-
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wikkelde dieren , voorzien, daarin cene bron van kennis ,
van genot, van licht op alle zijne paden vindt, welke
hem den naam van evenbeeld en kind der Godheid kan
waardig makers.
VTelaan! trekkers wij dan nu alles bijeen , om in de
&nvoudige behoefte van gefladig onderhoud eene gelegenheid voor den Schepper gegeven te zien, om de
hoogfle wijsheid met weldadigheid te pares , en ons in
die wijsheid Zijn beflaan, Zijnen invloed , Zijne oppermagt , in gouden letteren , te doen lezen. —Hoe zamengefield is bet ganfche werktuig des menfchelijkenligchaams !
Hoe veel werd vereischt , opdat, naar bet gemaakte beftek, in alle nooden zou wordcn voorzien ! Hoc weinig
was de ruimte, in welke alle de deelen moesten befloten
worden! Hoe uitmuntend , nogtans , kwam het iverkfluk
tot ftand, daar de mensch Diet flechts het noodige, bet
nuttige, en aangename zclfs , bereikt en vergadert uit den
rijkdom der ongedwongene natuur , rnaar nog veel Imo;
gere vlugt neemt, nieuwe fchatten en genietingen fchept ,
en zich als beer over het gerchapene doet kennen! Hoe
blinkt de allerhoogite kunst inzonderheid bij hem uit,
daar dit voortbrengfel van Gods hand , zoozaamgefleld,,
zoo veelvermogend , te gelijk het fchoonfte voorwerp ,
het verbevenfte zoo wel als bevalligfte beeld, onder
`al bet beflaande , oplevert! Het oog, zoo rijk in kennis
en genot, is tevens de uitmuntendfle weerglails van het
volmaakte leven, dat flechts in 's menfchen borst beftaat. Deszelfs plaatfing, zoo gerchikt om eenen ruimen
en vrijen kring van werkzaarnheid te onffluiten, is te=
' an den
y ens diegene, welke zulks best tot een fieraad v
geheelen mensch verheft. Hoe veilig rust bet daar bovendien , als door eene vesting van bard gebeente omringd; terwij1 de venflers , die het licht affluiten , wanneer de rust dit vereiseht , en te gelijk de zuivering en
bevochtiging tot tack bebben , met den fchoonen boog ,
die de invloeijing van het zweet belet, een allertreffendst
geheel daarflellen. Ja, wat nicer is, en news en mond,
de
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de rozelip vooral, zoo onontbeerlijk om in de eerfle behoeften der dierlijke natuur te voorzien , helpen tevens een
gelaat voltooijen , waarboven de kunstrijke en vernuftige
Grieken geen ander aan hunnen Jupiter of Juno , Apollo
of Venus wisten te geven. Zoo vereenigt zich hier zoo
over 's menfchen geh eele wezen , bet n utti ge met het fraaije.
Waar is een beeld als het menschbeeld ? waar evenredigheden als de zijne ? waar golvingen , waar zaehte overgangen , waar kleurmengeling , waar majesteit en kracht
als hier ? Ja , fchoon de natuur wilde, dat mensch uit
mensch zou geboren worden; eene vordering van nieuwen
toeftel , eene noodwendigheid vooral , naar welke zich de
uiterlijke gedaante aanmerkelijk moest fchikken; dit zelfs
heeft geenen hinder aan de fchoonheid toegebragt. Des te
rijker is flechts de fchepping , wegens eene verfcheidenheld in man en vrouw,, bij welke zelfs de kroon aan haar
wordt toegewezen , die , als de bloem , nieuwe bloemen
en vruchten geeft. o Diepte der wijsheid en der kennis I
kennis van alle middelen , alle wijzeh , alle wegen, welke
zijn in te Nan , om doel te treffen ! Neen , dit kunnen
wij aan geen Wezen toekennen , dat in vele opzigten voor
ons zou moeten wijken. Het hoogite Verftand alleen , over
den almagtigen Wil gebiedende , en fcheppende door Zijn
bevel, kan de bron zijn, uit welke zoo vele volmaaktheld vloeit. Hij gewis , is de Vader der geesten zoo wel ,
als de Maker van alles , wat beftaat. En zoo er eenige
volkomenheid in ons gevonden wordt , het is een ftraal
van Zijn licht, het is eene fchemering van Zijnen dag.
Het ware, het fchoone, het goede , dat wij duister erkennen en bewonderen , is voor Hem een voile glans van
licht en zaligheid , waarin Hij zich beweegt. Wat zou
het anders zijn? Vanwaar zou het tot ons afdalen ? tat
ons , die,- even min dit gevoel , als het leven en al de
kunstrijke deelen van ons Iigchaam , aati onszelven te danken hebben ? Doch waartoe verder uitgeweicl in befchouwingen , die de mannen Gods , door den Heiligen
Geest gedreven, duizende jaren v66r ons, reeds zoo
krachtig hebben in bet licht gefteld? Moge ik dit flechts
Mm
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bcreikt hebbcn, dat geene verduistering en miskenning
van dat Licht iemand ongevoelig make voor de groote werken Gods, Zijnen fpiegel , Zijn woord en openbaring!
ik mij kunnen beroemen , dat zoodanige redenering
en hoogsternilige befchouwing u aangenaam heeft bezig
gehouden ! Dan is ook dit nor een bewijs , dat wij door
verdienflelijke werkzaamheden gelukkig kunnen en willen
zijn. Dan huldigen wij , die de kunst en de menfchelijke
wetenfchap in dit geflicht onderling zoo vlijtig bcoefenen ,
daardoor zelfs den Oneindigen, van Wien alle kunst en
wetenfchap is.

SCHEIKUNDIG ONDERZOEK VAN DEN METSELKALK DER.
KERK TE RINSMAGEEST, IN VRIESLAND.

(Vervolg van bl. 476.)

§ V. Nadat op deze wijze de kalkaarde afgefcheiden
en de hoeveetheid van dezelve bepaald was, moest vervolgens het doorgeloopen vocht onderzocht worden , hetwelk, na de afzondering van de, • zwavelzure kalkaarde
door middel van het filtrum , in art. I I was overgebleven.
13. In dit vocht (hetwelk (*) geheel vrij van kalkaarde,
gclijk mede van ijzer was) word , ten einde de aarden ,
die hier nog mogten aanwezig zijn , of te fcheiden , eene
op(*) Alle de voorgaande ,en volgende proeven fielde ik
dubbel, gelijktijdig en op dezelfde wijze , in bet werk , ten
einde meerdere zekerheid in de uitkomst te erlangen , of her
vocht aan andere proeven te kunnen onderwerpen. Zoo had ik
mij hier, door een gedeelte van het dubbel van dit vocht
te onderzoeken, overtuigd, dat er geene fporen van kalkaarde
meer aanwezig waren , daar de bijgevoegde oplosfing van oxal.
pot. geene de minfle troebelheid of witheid te weeg bragt ;
terwij1 een ander gedeelte van dit vocht , met de fol. Prusf.
pot. onderzocht, aantoonde, dat hetzelve geheel vril van
ijzer was.
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oplosfing van fubcarboaas potasfae ingedruppeld , waardoor eene witte opalescerende troebelheid en bezinkfel
ontftond. Nadat de vermeerdering hiervan , door voortgezette indruppeling van deze oplosfing, ophield , en
het vocht aan eenige warmte was blootgefteld, werd het
bezinkfel door een klein afgewogen filtrum afgefcheiden 0,
en door opgieting van eenig gezuiverd water gereinigd.
Het filtrum werd , na volkomene drooging, ti gr. zwaarder bevonden; en, char het bezinkfel tot liarde , los aan
het filtrum hangende , brokjes was uitgedroogd , kon hetzelve geheel , zonder het mince verlies in zwaarte, van
het filtrum gemakkelijk afgezonderd worden; waarna
ze 11 gr. in een kroesje van platina gegloeid en terftond
daarna gewogen werden hebbende toen flechts een gem
wigt van II gr.
14. Deze If gr. trachtte ik vervolgens in verdund zui.
ver zwavelzuur met behulp van warmte op te losfen,nam
dat er een weinig potasfa pura was bijgevoegd zoo echtet
dat eene overmaat van zuur aanwezig bleef. Een gedeelte
hiervan kande intusfchen niet opgelost worden , hetwelk
na zuivering door water en eene ligte gloeijing o.8750
gr. woog (*), in genoegzaam gezuiverd water gekookt
niets van het gewigt verloren had, en alzoo geene zwavelzure kalkaarde was, hetgeen ik ook niet vermoederl
kon wiji zoo als in het begin van art. 13 gezegd is ,
geene kalkaarde in dat vocht was overgebleven , door zuren niet aangedaan , maar door koking met potasfa plow
geheel opgelost werd ; weshalve deze ; gr. keiaarde was.
15. Wanneer men nu deze ; gr. aftrekt van de if gr. ,
zoo blijkt , dat het zwavelzuur ; gr. had opgelost. Om
dit opgeloste te onderzoeken werd 11 de oplosfing zoo
veel
(*) Bij het dubbel van deze proef heb ik getracht , door
verdund falpeterzuur, met behu/p van warmte, de oplosfing
re erlangen ; maar, offchoon op nienw, tot vierinalen toe,
dit zuur werd aangewend, bleef echter een gedeelte onopge.
lost, betwelk , behoorlijk gezuiverd en als boven gegloeid,
hetzelfde gewigt van gr. had.
Mma
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v.2e1 ammonia liquida gevoegd , dat er flcchts zeer geringe fporen van zuur overbleven , en vervolgens eene oplosfing van phosphas fodae zoo lang daarin gedruppeld ,
als er phosphas magnefiae ammordacalis geboren werd.
Dit door een filtrum afgefcheiden zijnde, werd bij bet
doorgeloopen vocht , ten einde de aluinaarde , zoo deze
aanwezig was, of te fcheiden , eene oplosfing van Jubcarbows potasfae gevoegd, en het vocht aan warmte blootgedeld. Hierdoor ontdond op nieuw eenige troebelheid ,
en de alzoo afgefcheidene aluinaarde had , na zuivering
en ligte gloeijing , een ge*igt k gr. = 0.1250 gr.
Dit it gr. afgetrokken van de opgeloste 1r gr.', laat voor
de magnolia, welke als phosphas magnefiae ammoniacalis
was nargeploft , een gewigt vans gr. of o.s000 gr. over.
16. De gemelde pk grein hebben derhalve bellaan nit
gr. = 0.8750 gr. keiaarde,
* gr. .7:2.. o.1250- gr. aluinaarde ,
0.5000 gr. magnefia.
1- gr.
VI. 17. De gele oranjekleurige ftof, in art. 10 verkregen, welke door het droogen eene roodbruine !deur
had aangenomen en met het filtrum 8k gr. woog , werd
andermaal zeer flerk gedroogd, maar behieid het vorig
gewigt. Hiervan 61 gr. , zijnde het gewigt van het filtrum , afgetrokken zijnde blijft bet gewigt van doze
ftof it.• gr.
Doordien deze ftof zeer vast aan het filtrum king , en
over betzelve eenigzins verfpreid was , konde ik niet weer
grein van het filtrum afzonderen , hetwelk , op een
naauwkeurig gewogen horologieglas , met eenig zuiver en
genoegzaam verdund zoutzuur aan warmte werd blootgefteld, om het ijzer - oxyde op te losfen; een gedeelte
bleef echter onopgelost , hetwelk , na zuivering door water en volledige uitdrooging , If gr. woog , zoodat ir gr.
opgelost waren.
18. Deze oplosfing werd hierop met eene oplosfing
van Prusfias potasfae onderzocht , waardoor veel Berlijnsch
blaauw werd nargeploft. Nadat deze nederploffing opWeld , werd bet verkregen Berlijnsch blaauw door een af-
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gewogen filtrum afgefcheideti , en het doorgeloopen vocht
met potasfa pura onderzocht , waardoor geene aardachtige dcelen werden afgefcheiden , noch eenige verandering
in het vocht voortgebragt. De opgeloste gr. moesten
derbalve niets anders dan ijzer - oxyde gewcest ilin ; intusfchen had ik flechts, na volkomene drooping, niet
meer dan i grein Berlijnsch blaauw bekomen , hetwelk
flechts 0.52 gr. bruinrood ijzer-oxyde , volgens J o H N (*)
bevat.
Uit hoofde van deze te geringe hoeveciheid van Berlijnsch blaauw , had ik eenig vermoeden , dat door het
zoutzuur niet alleen het ijzer - oxyde , maar ook eenige
keiaarde opgelost was geworden , welke vervolgens , daar
ik potasfa pura had gebezigd , niet geprecipiteercl, maar
door behulp van deze opgelost gebleven was. Ilierom
voegdc ik bij het dubbel van deze proef (na affcheiding
van al bet ijzer-oxyde door Prusfias potasfae , waardoor
het vorig gewigt van Berlijnsch blaauw we(!zrom werd
voortgebragt), in plaats van potasfa pura, eerie oplosling van Abcarbonas potasfae , zoo lang, tot dat er meerdere troebelheid volgde en het vocht duidelijk eene overmaat van alcali had. De zich affcheidencle witte vlokjes
vielen langzaam naar. den bodem terwijl een ander gedeelte aan de oppervlakte dreef, hetwelk, na fchudding
en rust, ook geheel naar den bodem viel. Dit bezinkfel
werd voorzigtig afgefchciden , met eenig gezuiverd water
uitgeloogd en flerk uitgedroogd, wanneer de verkregene
witte poederachtige brokjes een gewigt tusfchen 4 en ;.5- gr.
hadden , waarvan het midden genomen .1%. gr. 0.3125 gr.
oplevert. Dit nu werd door mij voor keiaarde gehouden ;
maar, door de oplosbaarheid in falpeter- en zwavel-zuur,
zonder eenige aanwending van warmte , bleek het zulks
Diet te zijn ,terwij1 het onderzoek van de falpeterzure oplosfing toonde , dat het geen magnefia was , en de zwavelzure oplosfmg , welke, na bijvoeging van een weinig
potasfa, tot kristalletjes gebragt word, order het Micros(*) HandiAirterbuch der allgem.
, Bd. 1. 1817. S. 69.
m3
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croscoop den kristalvorm van aluin fcheen te hebben
hoewel dit, wegens de zoo geringe hoeveelheid, niet
volkomen zeker konde onderfcheiden worden. Ik meen
dus deze o.gt as gr. te moeten houden voor aluinaarde.
19. Het t grein , hetwelk in art. 17 onopgelost was
gebleven, had eene witte, eenigzins naar bet geel overhellende kIeur , werd door koking in veel gezuiverd water niet opgelost, bleef door zwavel-, falpeter- of zoutzuur (*) onaangedaan, en bleek alzoo keiaarde te zijn,
welke vroeger door middel van de kalkaarde in het falpeterzuur oplosbaar fchijnt geweest te zijn.
20. Indien wij nu verder de ; gr. , welke in art. 17
aan het filtrum zijn blijven hangen, naar bet gewigt der
beflanddeelen van het onderzochte t grein berekenen ,zoo
krijgen wij voor de geheele tly gr. gele oranjekleurige ftof.:
Uzer oxyde 0.8450 gr.
Aluinaarde 0.5078 gr.
Keiaarde
o.z.031 gr.
VII. Wanneer wij nu de ultkomflen, in de vorige § § IV , V en VI vermeld, nagaan , zoo zien wij,
dat , door middel van het falpeterzuur, nit ion deelen
van dezen Metfelkalk zijn opgelost geworden
gr. 0.845*
R. IJzer-oxyde
gr. o.5o78 rt. 20.
Aluinaarde
Keiaarde
gr. o.2031
welke in het falpeterzuur waren opgelost geweest,
maar,, nadat deze oplosfing tot droogwordens toe was
uitgedampt niet weder in water oplosbaar waren en
zich alzoo van de overige deelen hadden afgezonderd.
tie art. tn.
b. Kalkaarde. ...... gr. 26.16,9. art. 12.
Na affcheiding van deze kalkaarde waren nog opgelost gebleven (art. 13-16.)
e.
(A ) Door het echter met veel zoutzunr aan warmte bloot
te ftellen, konde hetzelve grootendeels opgelost worden,
hetgeen bier, wegens de groote fijnheid der deeltjes van de
keiaarde, gemakkelijker dap gewoonlijk plans kon hebben.
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gr. 0.8750
c. Keiaarde
gr. 0.1250 art. 16.
Aluinaarde
gr. 0.5000
Magnefia
Of, de hoeveelheden der gelijkfoortige beftanddeelen
bij elkander getrokken zijnde,
gr. 26.1639
Kalkaarde
gr. (9.6328
Aluinaarde
gr. 1.0781
Keiaarde
Magnefia
gr. 0.5000
gr. 0.8450
IJzer- oxyde
§ VIII. Eindelijk bleef nog over het onderzoek van die
deelen van den Metfelkalk, welke door bet falpeterzuur
niet hadden kunnen opgelost worden (art. 9.) , en na
volkomene drooging een gewigt van 44 gr. hadden.
Deze hadden het aanzien van een grijs , zwartachtig
zand, en , door het dubbel van deze proefgenoegzaam
to gloeijen, werd het gewigt tot 39; gr. verminderd.
22. Op gemelde 4I4 gr. werd eene genoegzame hoeveelheid gezuiverd water gegoten , alles vervolgens met
eene glazen ftang omgeroerd, en het troebel water in een
tweede glas afgegoten. Nadat hierin alles behoorlijk bezonken was , werd het fielder bovenflaande water wederom in het eerfte glas overgegoten, alles goed omgeroerd , en daarna het troebel water als voren in het tweede glas gebragt. Op deze wijze al voortgaande in het
llibben van het overgeblevene met hetzelfde water, erlangde ik eindelijk de grootere zandkorrels zuiver en alleen.
23. a. Deze zand- of quartskorrels hadden , na geheele
uitdrooging, een gewigt van bijna 28 grein , en leverden
een zeer wit , glinfterend zand op. Door het Microscoop
befchouwd, waren zij doorfchljnender dan gewoonlijk ,
en vertoonden zich niet als ronde, maar als zeer hockige korrels.
b. Deze 28 gr. werden hierop met genoegzaam gezuiverd water vermengd, en gedurende 66n uur,, onder gefladig omroeren , aan de warrnte van kokend water blootgefteld. Na bezinking werd bet bovenaaand , geheel helM in 4
der
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der ge'3Ieven, water met eene oplosfing van murias harytae en die van oxalas potasfae onderzocht; maar door
geene van beide ontftond eenige de minfte troebelheid,
tot een teeken , dat aan deze zandkorrels geene de minfte
zwavelzure kalkaarde aanhangende was geweest. — De
zandkorrels, als voren gedroogd, hadden niets van het
gewigt verloren.
c. Ten einde te onderzoeken, of ook eenig ijzer met
deze zandkorrels was vereenigd , werden dezelve met zuiver
zoutzuur lang aan de hitte van kokend water blootgefleld,
en , nadat het zuur daarvan afgegoten was, met eenig
gezuiverd water afgefpoeld, wanneer dezelve, na volkomene droogIng , een gewigt van bijna a74 gr. hadden ,
zoodat door het zoutzuur 4, gr. was opgelost. — Dit
zuur werd vervolgens met eene oplosfing van zuiverefubcarborias potasfae verzadigd (echter zoodanig, dat er eene
ligte overmaat van zuur bled), en vervolgens een klein
gcdeelte hiervan met de oplosfing van Prusfias potasfae
onderzocht, waardoor geen het mirille fpoor van ijzer
aangetoond werd. Bij het overige vocht werd nu meer
van de oplosfing van fubcarb. pot. gevoegd, waardoor
het vocht troebel werd en eenige witachtige vlokjes naar
den bodem liet vallen. Zoodra de vermeerdering hiervan
door verdere bijvocging van fubcarb. pot. ophield, werd
het nederploffel afgefcheiden , gezuiverd en flerk gedroogd,
wanneer het bijkans f. gr. (het verlies , hetwelk de nand.
korrels door het zoutzuur geleden hadden) woog, en
door de onoplosbaarheld in zuren als anderzins toonde,
Diets anders dan keiaarde te zijn.
d. Deze 8 . greinen zijn derhalve niets anders dan zuivere quartskorrels geweest.
24. Het water , hetwelk tot de flibbing ,in art. az gemeld , was aangewend , aismede de , door die flibbing afgezonderde en in het tweede glas verzamelde , fijnere flof
moesten nu onderzocht worden.
Nadat alles lang genoeg flilgeftaan had, zoodat al het
in water onoplosbare op den bodem was verzameld ,
werd het bovenflaamie }wider water voorzigtigafgegoten ,
en
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en vervolgens met de fol. muriatis barytae en de fol.
oxal. pot. onderzocht ; door welke beide herkenmiddels
eene witte troebelheid ofp/olkje voortgebragt , en alzoo de
aanwezigheid van zwavelzure kalkaarde aangetoond wad.
Om nu de hoeveelheid van deze te bepalen , loste ik
in gezuiverd water i grein zwavelzure kalkaarde op , en
verdunde deze oplosfing zoo lang met gezuiverd water,
tot dat dezelve door de genoemde herkenmiddels eene gelijke witte troebelheid of wolkje daarftelde , wanneer ik ,
door vergelijking van de beide hoeveelheden water, het
gewigt van de zwavelzure kalkaarde in het onderzochte
vocht niet hooger dan op 2 gr. kon
Om mij verder te overtuigen , dat al de zwavelzure
kalkaarde opgelost en afgezonderd was , liet ik de g,emelde, op den bodem van het glas zich bevindende, fijnere
ftof met eenig gezuiverd water eenigen tijd, onder gedurig omroeren, koken. Toen alles behoorlijk bezonken en
het vocht genoegzaam afgekoeld was , lieproefde ik het
vocht met dezelfde herkenmiddels, maar kon daarin zelfs
niet het geringfte fpoor van zwavelzure kalkaarde vinden.
25. De raeergemelde , op den bodem liggende, fijnere
ftof fcheen , wegens de zwarte kleur,, behalve de fijnere
zandkorrels , nog andere ftoffen te bevatten.: Om deze
reden heb ik, nadat ik deze ftof fterk uitgedroogd en
daarna van een gewigt van toy grein bevonden had, dezelve met eenig zoutzuur aan de hitte van kokend water
blootgelleld , het helder bovendrijvend geelachtig vocht
afgegoten , met gezuiverd water verdund , en door eene
oplosfing van fubcarborlas patasfae zoo verzadigd, dat er
eene overmaat van zuur bleef en geene troebelheid werd
voortgebragt. Hierop werd er zoo lang de fol. Prusflat.
pot. ingedruppeld, tot dat er geen Berlijnsch blaauw meer
neerplofte. Het verkregen Berlijnsch blaauw afgercheiden , gezuiverd en fterk uitgedroogd zijnde, had een gewigt tusfchen en i grein ; waarvan het midden genomen , een gewigt uitmaakt van .14 gr. Deze hoeveelheid
van Berlijnsch blaauw bevat , volgens hetgeen reeds in
art. 18 gezegd is, 0.4875 gr. bruinrood ijzer - oxyde.
M .in 5
6.
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26. Het overgeblevene vocht, na de affcheiding van
het Berlijnsch blaauw,, werd nu door fubcarbonas potasfae geheel verzadigd , waardoor hetzelve geheel troebel
werd en een wit vlokachtig bezinkfel opleverde , hetwelk ,
afgefcheiden , gezuiverd en uitgedroogd , een gewigt van
gr. had, en in alle opzigten toonde , keiaarde to zijn.
27. De meergemelde fijnere ftof, alzoo door de bewerking, in art. 25 opgegeven , van al het ijzer bevrijd ,
en door deze en vroegere behandeling van al het oplosbare beroofd, had na drooging een veel minder zwartachtig aanzien , en werd van deze kleur door eene zeer langwijlige (Ebbing gezuiverd, waarna dezelve, gedroogd,
zuivere , maar grootendeels zeer fijne , zandkorrels of zandpoeder , ter zwaarte van 8 /53, = 8.6250 gr. , opleverde ;
terwijl, aan den anderen kant , door die Hibbing een bezinkiel van eene vuile zwartachtige ftof, ter zwaarte van
i grein, verkregen werd, die zich in vele opzigten als
kool verhield.
28. Wanneer men nu de uitkomften van het in deze §
opgegevene nagaat , zoo ziet men , dat de 392 gr. , welke door het falpeterzuur onopgelost waren gebleven, hebben opgeleverd
Grootere hoekige zandkorrels
(art. 23.) ...... gr. 28.0000
Fijnere zandkorrels , grootendeels
ba r 37 . 0000
poeder van zand (art. 27.) . gr. 8.625o gr.
Hieruit door zoutzuur opgeloste
keiaarde (art. 26.) . . . gr. 0.3750
Zwavelzure kalkaarde (art. 24 . ) .... gr. 0.5000
Uzer -oxycle (art. 25) gr. 0.4875
Naar kool gelijkende ftof (art. 27.) . . . gr. 1.0000
§ IX. 29. Uit alle de voorgaande proeven blijkt derhalve, dat too deelen van dezen Metfelkalk beftaan uit
A. Zie art. 8.
Door eene warmte van 212 0 Fahr.
afgefcheiden ...... 6.0000 9 . 000
Dater
Door gloeijing uitgedrevcn . 3.5000 5
Koolzaur (art. 2.) .. ... . . . 21.0000
B.
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13. Door het falpeterzuur opgelost. Zie art. 2.1.
Kalkaarde
26.1639
Aluinaarde
o.6323
Keiaarde
1.0781
0.5000
Magnefia
ljzer -oxyde
0 8450
C. Door het falpeterzuur onopgelost gebleven.
Zie art. 28.
Quartskorrel of .nand
37.0000
0.5000
Zwavelzure kalkaarde
lYzer-oxyde
0.4875
Naar kool gelJkende /lof .
1.0000
...
I 2927
Verlies bij de proeven
1 00.0 0 0 0

(Het vervolg en /lot hierna.)
DE VIERING VAN HET VIERDE EEUWGETIJDE DER UITVINDING
VAN DE BOEKDRUKKUNST DOOR LOURENS JANSZOON
KOSTER.

Reeds is de feestvierende menigte, ult alle Gorden des vaderlanda, binnen Haarlems wallen, of in derzelver omtrek ,
verzameld ; reeds wapperen van raadhuis en kerktorens de
viaggen, en verkondigt bet gefchut den aanvang van een
feest, waarop de menschheid, in al Naar fchoon en luister,,
zich zal verheffen.
Welk een roerend gezigt is bet niet, van de toppen der
eeuwige duinen , die onze vaderlandfche ftranden omgeven,
de !tad te aanfchouwen , die, trotsch de bakermat en wieg
van K O S T E R te zijn, in bet vol gevoel der zegepraal over
de aanmatiging van vreeniden , zich voorbereidt , om het groottle
feest te vieren , hetwelk fchier immer voor denkende fchepfelen werd toebereid! Hoe verheffend is het niet voor den
geest, na de voldinging van het gewigtig pleit voor den reg.
terffoel van waarheid en gezond verfland, Haarlem te begroeten op den blijden dag van deszelfs zegepraal, op den dag
van een feest, hetwelk een vroeger geflacht niet vergund
werd alzoo te vieren, omdat het aan vorige eeuwen niet had
mogeu gebeuren, den fluijer op te heffen, die de eJ van
Haarlem en den roem van KOSTER nog altijd bedekte
Het
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Het zij der eerwaardige gefchiedenis verbleven , een feest
als he t tegenwoordige to befchrijven ; het , gevoel verheft zich
boven de perken waarbinnen de veder der historic zich bewegen moet, overfchrijdt de grenzen van tijd en ruimte, en
becht het voorledene , tegcnwoordige en toekoinflige met
een' band van bloemen aaneen.
Hoe ! kon het zegevierend Haarlem deszelfs torenfpitfen
met vlaggen fieren, kon de donder van het gefchut langs de
oevers van het Spaarne we6rgalmen, zonder aan hem re gedenken, wiens vlijt en kennis , ijver en waarheidsmin de eer.
echte parel mogt hechten aan den kraus van LOURENS
j A Ns zooN? zonder hem gedachtig to zijn, die elke tegenfpraak deed verftommen, der logen het . momtuig ontrukte , de regten van Haarlem en K o s TER verdedigde ,
en het pick befliste, aan welks voldinging een viertal eeuwen wanhoopte? zonder aan x o NI N G to gedenken, wiens
ijver -en geestkracht hem regt gaven, bij elke losbarfting der
edeIfte volksvreugde, zonder ijdele praal van hoogmoedige
zelfverheffing, te mogen zeggen: „ dat is nu:in werkr
Zonder zijne edele bemoeijingen, de vruchten van jaren
onderzoelti , droeg Haarlem een' altijd betwistbaren eerkrans:
thans , door KONING bij hare regten gehandhaafd , verheft
zich de itad der KENAU 9 S, RIPPERDA ' S en HASS'ELAREN, boven het mededingende Mentz, als de ftad van
It os TER, den eerfien uitvinder der edelfte kunst , en — de
geroofde lauweren crillen op het hoofd eener logenachtige
mededingfter ; 'want K o N IN c, en hij alleen , heeft het pleit
beflist ; hij doer ons eene eerkroon dragen , zoo als geen
voorgeflachc van vroeger eeuwen die dragen kon.
Grootfcher en fchooner werd wel nergens een feest gevierd. In de kerk , aan ST. B A v o gewijd , neemt het feest
der menschheid, het jubel der verlichting een' aanvang. De
gefchiedenis zal de welfprekendheid van VAN DER P A 1.
de zangen van T O L L E N S voor later eeuw, bewaren; maar
bet levend geflacht zet het zegel op Haarlems triomf, op
de zegepraal der verlichting, door KOSTER ' S kunst voor.
bereid , en roemt in den zegen, die, door eene vrije openbaring van elks gevoelen, het vaderland en der menschheid
is berchoren.
\Vat wonder dan ook , dat alles, wat , in Nederland, door
rang en befchaving, waardij en verdienfte, uittnunt, zich
vereenigde ter pleg-taatige feestviering , en de kerk van s T.
BA-
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v o de bioem van bet vaderland binnen hare muren mogt
bevatten ? Daar vereenigden zich die edelen, onder de welluidende klanken van zang- en won. en dichtkunst , en de
welfprekendheid van den DEMOSTHENES van Nederland.
Maar neen ; de vreugde des bane is te groot, dan dat
trotfche kerkgewelven haar zouden mogen omvatten; en verheft zij zich daarom , barer waardig, boven gevelfpits en torentrans , bij den plegcigen togt naar den Achthoek. Daar
toch (zoo verhaalt het de overlevering) werd de eerfte letter , in de fchors van den beuk , door KOSTER gefneden;
en daar ook zal de toon van dank en erkentenis , in de welluidende zangen van den edel gevoelenden ARNTZENIUS,
zich doen verftaan. Nadert bier, feestgenooten ! met heiligen eerbied. Van bet oogenblik af, dat het opgaand ge.
bootnte , hetwelk den Achthoek omgeeft , u onder deszelfs
breedgebladerde takken opneemt, ilaat, gij als 't ware op
heilig land, en voelt uwe ontvlamde verbeelding, de grenzen van vier eeuwen verzettende , de tegenwoordigheid van
den geest van KOSTER. De hemel zelf begunftigt het feest
der verlichting ; wolkeloos zijn deszelfs tinnen , en van nit
deszelfs breede zalen ziet het onflerfelijk oog van den edelen
JANSZO ory met welgevallen neder op bet offer , hem door
eene late nakomelingfchap , onder betooning van dank en
vreugde, .eerbiedig toegewijd.
Bleef bet gedenkiluk , bier , ter eere van KOSTER, opgerigt , geruimen tijd voor bet oog verborgen , eer het tijdflip
naderde , waarop elks blik hetzelve mogt aanfchouwen; even
zoo bleef de roem van K o s TER eeuwen lang verfcholen in
den nacht der onzekerheid, tot dat de ftem van K ONING
zich deed hooren. Nu viol het voorhangfel weg, hn bet onbeneveld oog mogt de waarheid in al Karen glans aanfchouwen.
Ook de vermaken , voor de lagere ftanden des yolks beflemd,
hebben iets bijzonder eigenaardigs voor den wijsgeerigen aan.
fchouwer. In het beklauteren van den hoog opgerigten mast,
bet ileken naar den ring , en bet oud vaderlapdsch vogelfchieten , zoekc en vindt hij eigenaardige toefpelingen op het
pogen en trachten van den menfchelijken geest, om , on.
danks velerlei beletfelen en zwarigheden , bet hooge doe! zijner beflemming als mensch nader te komen en to bereiken ;
hij verdiept zich in doze en foortgelijke befpiegelingen, en
IIA

het genot , warritede de minbefchaafde in engeren kring zich
vet..
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verheugt, opent hem een wijduitgeftrekt veld ter zedelljka
overpeinzing.
Deftig en grootsch is het vuurwerk aan den avond van
den eerften feestdag: het was Haarlems eere en it o s TE R'9
eeuwgetijde waardig. Waarom konden de flagen der vuurpijlen , hoog in de lucht losbarftende , zich niec te Mentz does
hooren? waarom het licht des tempels, waarin KOSTER'S;
beeldtenis heerlijk praalde , niet rchitteren op de muren der
find van GUTTENBERG? Dan, waartoe deze vragen? Wat
zegc het , wanneer hij , die willens de oogen fluic voor het
licht van den middag , door trotrche grootfpraak wil ftaande
houden , dat de halfjarige nacht der noordpool op de lustwaranden van het oosten is neergedaald ? Neen , fchitterende
glanfen van Haarlems vreugdevuur fchiec uwe firalen niec
verder,, opdat onbefchaamde logenfprekers de eer van K osT ER — wac zeg ik ? — den luiscer der waarheid niet
wren I
Altijd klopc ons het hart hoog in den boezem , wanneer
wij de zegeteekenen van Neerlands heldenroem, op vreemd
geweld behaald , met geestverheffing befchouwen; maar , het•
geen men dan daarbij, als Nederlander , gevoelt perst ons
niet zelden , als mensch, een' traan nit de oogen. Of werden die zegeteekenen niet gekocht ten kosce van het bloed
en leven onzer land- en natuurgenooten? — Ben geheel an.
der, een volkomen rein en onvermengd gevoel doorftroomde
ons aanwezen bij bet bezigcigen der eerwaardige overblijffelen , nit den geboortetijd der drnkkunst , tot op onze dagen,
voor het woeden der equwen gefpaard, om , op het vierde
eeuwgetijde van KOSTER 's uicvinding, de eerkroon van
Haarlem te fieren. Tijdgenooten I ftaart vrij op site die gedenkflukken; het zijn als zoo vele trofan der zegepraal,
welke Haarlems roem en KOSTER 'S glorie verkondigen
maar het is een roem en glorie , welke door geen' traan Ver.
bitterd , door geene fmartelijke aandoeningen vergald wordt ,
en waarbij de menschheid juichen kan. Op die eerwaardige
overblijffelen ftarende, herdenken wij die tijden, toen het
nacht was voor geest en hart beide; maar ook , toen de eerfte
morgenrchemering doorbrak , en het weldadig licht der drukkunst , in Haarlems wallen door It OSTER ontftoken, tot
heil der wereld is opgegaan.
Daarom weérklonken de gezangen van Haarlems rebootjeugd zoo roerend en treffend in Gods heiligen tempel ; daarOm
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cm ontvonkte de hartelijke taal des leeraars van den godsdicnst het jeugdig gemoed tot vurigen dank; daarom begat zich,
in flatigen optogt, het opkomend geflacht, in blijde rijen,
naar het marktptein, om het flandbeeld van JANSZOON
met bloem en krans, den bevalligen tooi van F L ORA, te
fieren; daarom was ook bij jeugd en grijsheid de vreugde
zoo algemeen., de bltjdfcbap zoo groot, de verrukking des
harte zoo onvergetelijk ; daarom mogt het tegevierend Haarlem den avond en nacht van den tweeden feestdag, door
fchitterend kunstlicht , in een' helderen dag herfcheppen!
Heerlijk verheft zich de toren van s T. BAvo boven het
fchitterend glanfen der algemeene verlichting, en deszelfs
blinkende tranfen fchenken den aanfchouwer, op uren afftands, het gezigt eener flatige vuurzuil , wier fpics tot aan
de wolken reikt. Op het eeuwgetijde van K osTER, op het
feest aan kennis en verlichting gewijd, mogc geen nachtelijk
donker de battle feesturen omhullen, geen nacht de feestvreugd doen eindigen.
Vraag niet , vreemdeling I wien het coeval , in deze oogenblikken, binnen Haarlems wallen voert , vraag niet , tot wiens
eer die duitende lampen flonkeren. Ziet gij daar niet het
flandbeeld van K osTER met een' krans van ftralen omgey en? Ziet gij niet die verlichte drukpers, wier voortbrengfe.
len, van oogenblik tot oogenblik onder de menigte verfpreid,
luide verkondigen, wie x os TER was , en waarom wij
nen roem, onder feestmuzijk en zang , dankbaar en vol vreugde verheffen? Spreek ons niet !anger, vreemdeling! van reeds
opgelosce zwarigheden, nit den weg gernimde bedenkingen,
wederlegde tegenfpraak, en tastbaar logenachtige uitvlugten
der trotschheid, die met geroofden glans wil fchitteren Het
plcit is beflist — de overwinning zeker — de waarheid aan
't Licht gefteld: nimmer droeg Haarlem den lauwer hooger ;
simmer fierden wij KOSTER ' S beeldtenis met fchooner en
onverwelkelijker krans, dan op dit vierde jubelfeest!
En dat feest... wie kan het ooit vergeten? Was het niet
een punt van vereeniging, voor al wat in Nederland uitmunt
in kennis en befchaving, wetenfchap en verlichting? Was
het Diet een roerend tooneel, binnen Haarlems wallen en in
de bekoorlijke wandeldreven van den Flout, geleerden, kunflenaars en vrienden otit alle oorden des vaderlands , elkander ,
na jaren van fcheiding, te zien ontmoeten , elkander te hooren

welkom heeten, op het feest der drukkunsc, het feest van
ken.
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kennis en licht en kunst? Schonk het niet de Innigfte vreugde
aan geest en hart, overal deelneming , overal blijdfchap,
overal orde en welvoegelijkheid, ook bij de lagere ftanden der
maatfchappij , te molten opmerken? Schonk dit alles afzonderlijk , of bevallig te zamen vereenigd , aan dit eenwfeesc
niet een' eigendommelijken luister, waarvan, voorzeker,
fchaars wedergade gezien werd?
Hier hadt gij moeten cegenwoordig zijn, die, der verlichting vijandig, bet heil , door de drukkunst herboren , met
lasterkreten begroet, der vrijheid van denken. en fpreken perken' zet, en alleen over Haven wilt beerfchen1 Hier hadt gij
moeten tegenwoordig zijn , die den nacht der middeleeuwen
over het befchaafd en verlicht Europa durft terugwenfchen 1
Hier bath gij kunnen leeren, dat een y olk , onder het vaderlijk beftuur van eenen geliefden Koning , nimmer de orde
van den ftaat veriloort, waar het vrijheid en verlichting,
door plegtige feesten , openlijk huldigt I Hier hadt gij kun.
nen leeren, dat de geest der echte verlichting en ware vrijheld ook tevens de geest van orde is, en dat alleen daar,
waar boei en kluister hoofd en hart, geloof en geweten knellen, die heldenzielen te voorfchijn treden , die, met pen en
zwaard, het monfter der heerschzucht durven beftrijden!
Gezegend bet land, waar een vaderlijk Vorst het feest der
verlichting, door zijne kinderen gevierd, met koninklijke
giften fiert en verheerlijkt! waar de kreten van oproer en opftand even vreemd zijn, als de zuchten en het geween der
onfchuld , die in den kerker verfmacht! Driewerf gezegend
Nederland , geboortegrond van KOSTER, wieg en bakermat
der ware vrijheid , zetel der kennis en der verlichting, ge.
liefd verblijf van orde, vrede en rust! blijf gij, tot in leng.
te van dagen, ten toonbeeld voor de volken, dat gij weardig zijt te deelen in de zegeningen van het licht, door x o ST E R's kunst, tot heil. der wereld , ontfloken! Zoo verftomme eenmaal de laster,, en verfpreide zich het geluk, dat gij
geniet , tot aan de grenzen der garde!
W. H. WARNS INCE, BZ.
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tIE KATJKASUS EN ZIJN VOOKIIGF.

(Travels in Georgia , &c. By

KER PORTER.

Lond

1821.)

De voorhof van den Kaukafus , (Chauk en As, d. i. hoogte)
de Ruslifche Itep, is een vlak oord van verfcheidene honderd
(Eng.) mijien, meestal onbebouwd, maar toch hier en .daar
bij afwisfeling, met koornvelden en windmolens en duizen.
den van grafheuvels (want er waren in vroegere eeuwen geineene begraafplaatfen voor volken) bezaaid. Geene pen isin that, de gemoedsbeweging te befehrijven, door den plot;;
felingen aanblik van het hooge KaukaliTche gebergtd ver.
wekt. 1k had alreeds de WoeSie, reusachtige bergketeni
Van Portugal en Spanje aanfchouwd ; maar geene derzelven
had bij mij_ dat gevbel van het ontzaggelijke en VerheVend
te weeg gebragt, hetwelk mij thans aangreep. Men ziet bier
bet bolwerk der Namur, tusfchen de volken van Europi ed
Azle opgetrok ken. De ElbOrns, aan Wiens rotsmuren eeni
PROMETHEUS werd geketend, that daar, bekleed
zelf eene wereld van bergen
fnecuw der voorwereld,
yen alle welke hij zich , hoog opgetorend, verheft, den Witten fchitterenden top in de wolken verbergende; terwijI
bleeke , tallbOie kruinen der ondergefchikte rij, hoog
zichzelve, maar laag en gering bij de verheiedheic/ van den
Elborus', den horizon bezoomen, ell met de vlokkige wolkl
geftalten ineenfmelten. Uit de vlakte, door welke men den
Elborus nadert, ftijgen ruwe, hooge , zwarte rotshoopen gindi
en elders omhoog — want de vlakte is reeds bergaehtig;
maar in de nabijheid van den geweldigen Keitikalus vertodnen
zich andere bergen flechts als heuvels, doch dragon echter
het hunne bij, om, door het kontrast , den aanblik niet weinig te verfraaijen , naardien derzelver zwarte koppen zeldzaairt
affteken tegen de fchitterende toppen, boven , hen opgefla4
peld. Nu wench zich de weg dOstelijk. Ter regter zijdd
bruist de Terek in de diepte over klippen en pninhocipen , en
befpoelt met zijn golfgeklots — want hij heeft we/nig van
een' vlietenden flroorn — de rOtsachtige grondflagen der gebergten , die, in fteeds hooger flijgende hOopen, zich van
de /mete oevers van den Terek verheffen.
Omftreeks den
middag klaarde de lucht op. De zwarte nevelgordijn, die
deze verbazingwekkende hoogten duslange omfluijerd hield,
Nn
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verdween in duizendvlokkige wolkgedaanten , welke , allengskens nederzakkende , in ether verdampten , of zich fangs de
koppen der gebergten verdeelden. Nu fond de Kaukafus ongefluijerd voor onze oogen , ge!ijk een ontzaggelijke zuilentempel , ja gelijk eene wereld van zuilen , ongevormd , met
kapiteelen van fneeuw. In zijue flrekking naar het Oosten en
Westen ontweek hij het gezigt , en in zijn opwaarts fireven
drong hij vrij hemelwaarts. Het was een fchouwfpel , dat de
zinnen tot zwijgen brag, en den ademtogt beklemde. Zoo
magtig is de indruk , dien dit onEzettend , overweldigend verhevene op de ziel maakt ! — De trotfche kruin van den Elborus was nog verre van ons verwijderd maar hij , de ko.
ning dezer renzen , verhief zich in grijze majesteit boven alien, en ziju zilveren diadeem, de fneeuw van onberekenbare
eeuwen, flak heerlijk af tegen de blaauwe , nevelachtige
koppen der hem onmiddellijk ondergefchikte rij van gebergten, welke , op hunne beurt , weder eene verhoogde fchoonheid , door vergelijking met de floute en zwarte gedaanten
der nog lagere en de vlakte nadere bergen en rotten , die ,
gelijk een muur met torens, den voorhof dezes tempels infloten , ontvingen.
Te Windy Kaukafus, de flcutel van den vermaarden pas
naar Georgi e ging het nu, onder een geleide van veertig
foldaten en eenige Kozakken, voorwaarrs. Wij kwamen to
Derial, aan den Terek. Dic is een Rusfifche post in eene
reusachtige kloof van denzelfden naam , met ontzaggelijke
rotshoopen , die dreigend overhangen. Men nadert deze fchrikwekkende plaats door eenen onderaardfchen gang, in de hat.de rots uitgehouwen. Hier ziet men eene der hoofdpoorten ,
door welke, volgens PLINIUS, het Noorden met het Zuiden en Oosten, van de vroegfle tijden af, in verband heeft
geflaan. Deze kloof ftijgt van den rand des vloeds tot mono
voet opwaarts. De zwarte, ruwe zijwanden zijn met fpleten
en uitflekken geborften , en zoo hoog en naauw en overhangende , dat zelfs op den middag bet geheel met fchaduwen, aan
fchemerlicht grenzende, bedekc is. De naburige gebergten
verheffen zich tot 3786 voet, hetgeen de in het algemeen
voor de ganfche oost- en westelijk flrekkende keten aangenomene hoogte is. Maar de Elborus en de Kafibeck maken eene
uitzondering op dezen regel. — Wij zagen bier en daar in het
donkere gebergte rooversbenden loeren. Naardien , echter,,
het geboomte rondom weggekapt is, en foldaten de reizigers
ver-

is T{AuxAcus EN MI vOOR1-10F.

539

terzellen , kunnen deze roovers niet meer , als voarheen , onverwacht en ongearaft aanvallen.
De ellendige geflelgheid van den weg, die zich thans bij
den Gut Gara voor ons ontfloot, gait alle befchrijving to
boven. Men kan denzelven alleen met puinen , langs een'
loodregten rotsivand , waar elke nitglijding of mishap in de
vernietiging flan , daarheen geworpen vergelijken. Het pad
zelf is van fa tot 12 voet breed. Het kronkelt zich om
het gebergte, en heeft ontzettende afgronden bp zijde. In
eene diepte , waarin men niet zonder duizelen kan nederzien ,
ontdekt men de kruinen van hooge heuvels , verfpreide itorpen en bosfchen. Uit den fchoot dezes groenen afgronds blinkt
de ifragua, als ea' zilverdraad. 1k vertrouwde mijzelven niet
dit te gelijk verhevene eh beklemmend-fchrikkelijke tooneel
lang te befchouwen. Ik zwenkte mijn paard , zoo nabij
maar eenigzins, kan , naar die zijde van den weg waar dd
Gut Cara zich in de welken opftapelt , en zag angftig ndir
mijne reisgezellen , die bij de klippige nitftekken opklani=
men. War wij inzonderheid duchtten , was , dat de paarded
voor den wagen een' misflap doen of fchichtig warden flogten. In beide gevallen was geen menfchelijk vermogen
flaat, hen voor het nederflorterl in den afgrond te beharedeng
Maar, hoe groot was mijne verwondering over de volfiagene
onbevreesdheid bij mijne Rusfen , die, naauwelijks een voet.;
breed van den rand des ijsfelijken afgronds verwijderd , met
een' vasten tred nevens den wagen gingen, en deszelfs wi g
-lenmthukracigvsenodftu,pa
}bee fleenen die den weg bedekken, denzelven niet nit het
evenwigt bragten! Drie (Eng.) mijlen duurde deze fchrikkelijkfte alder wegen. Toen eerst fchepten wfj wader vrijen
adem. — Maar, hoe gevaarvol dit pad ook zijn mogt , dat
idles beteekent Diets, bij de gevaren eeuer winterreize. Alsdan is Icier alles in fneeuw begraven, en de fmalle weg fchijnt
met den fleilen bergwand ineengefmolten. Des winters kan
men bier ook alleen te voet reizen. Soldaten of inboorlingen
gam] den reiziger voor , om eerst het pad op te fporen en
een' weg door de dikke onhetredene fneeuwkorst to barren.
Zij klimmen dan de een achter den anderen omboog. De
voortle been een touw om den middel gebonden , door de
volgenden vastgehouden opdat , zoo de voorman mogt uitglijden, men hem weder kan optrekken. Met dat al komen
elken winter verfcheidene fo!daten, Ko.iakken inboorlingen
eft
Nn2
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o dozen gevaarlijken weg mn. Bij al dit veren reizigers op
fchrikke l ij ke komen dan ook nog de lawinen (fheeuwvallen).
Zoo zag men in de maand November 1817 plotfeling den
bleeken top van den Kalibeck , naar de zijde van het zwarte
dal tusfchen Derial en het dorp van dien naam , in beweging
geraken. In het daarop volgende oogenblik reeds was de ijsfelijke val gebeurd; en nu ]ton men, van wege den fneeuwval en de vreesfelijke overdekking der nederflortende verwoesting , niets meet zien. Het geraas , dat dezen val verzelde,
was ontzettend boven alie befchrijving; een klateren en formen en rotten, die de verkondiger was dea onfeilbearften doods!
Bij het nederforten der larvine werden van de zijde des bergs
geweldige rotsklompen losgerukt en als eene voorhoede vooruitgedreven ; de fneeuw en het ijs van eeuwen volgde, in
reusachtige„ verbrijzeIde gedaanten, ten deele als heuvels,
en florae zich , met al de verfchrikking eener aardbeving,
op dorpen, dalen, menfchen , kudden, zoodat zij plotfeling
voor de oogen der duizelende aanfchouwers verdwenen. Welk
een gruwzaam oogenblik , Coen nu alles weder ftil werd!toen
het hartverfcheurend gejammer van menfchen en beesten niet
meer gehoord werd, en de ontzettende laivine daar lag, ontzaggelijk, zonder beweging, als een wit grafkleed , van rondomme alles beclekkende I

OLIFANTEN OP DE KOORD.

Aan den Heer Redacteur der Vaderlandfthe Letteroefeningen.
Mijn Heer en Vriend !

O

nlangs van Delft, waar het kermis was, met andere reizigers , in de roef der trekfchuit, naar Rotterdam varende,
viel het gefprek op koorddanfers. Ik merkte, bij die gelegenheid , aan , dat het te verwonderen was, dat, daar men,
federt lang , allerlei vertooningen gezien had van dieren, welken men kunstjes had geleerd, nog niemand op den inval
gekomen was , om ons met dieren op de koord te vermaken.
Men heeft zeide ik, vlooijen laten zien, die voor wagenfpan dienden , — honden , die voor paarden niet alleen, maar
ook voor koetfiers en lijfknechts , — vogels , die voor kaitonniers en foldaten fpeelden, enz. Waarom brengt men ook
niet
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niet eens een of ander Bier op de koord? Een Want, bij
voorbeeld, zou daarop eene niet onaardige vertooning maken.
Men lachte hierop eens hartelijk ; maar men keek vreemd
op, en zag elkander veeibeceekenend aan , toen ik vervolgens zeide, dat bulk eene vertooning echter niet nieuw zou
zijn; dat men voorheen dikwijls olifanten op de koord gezien
had. Men flak er den gek mede; en, toen ik in ernst verze.
kerde , dat oude gedenkpenningen zoo wel , als verhalen van de
geloofwaardigfle fchrijvers , niet toelieten aan de waarheid
hiervan re twijfelen, was wel niemand zoo onbeicheiden van
te zeggen, dat hij het niet geloofde , maar houding en gehat verrieden duidelijk genoeg, wat men dacht. Zoo er onder het gezeirchap , waarvan ik niemand kende, geweest
zijn, die uwe Letteroefeningen lezen, (en ik heb reden om
dat te gelooven, dewijl fommigen duidelijk bleken niet ont.
bloot van letterkennis te zijn) dan zullen zij zich kunnen
overtuigen, dat ik hun inderdaad geen fabeltje op de
mouw heb willen fpelden, wanneer gij kunt goedvinden, om
aan dezen mijnen brief een plaatsje in uw geicht maandwerk
in te ruimen. 1k wenschte , dat gij dit doen wiidet , en flel
daarin, te mijner regtvaardiging, eenig belang, omdat ik niet
weet, of ik, bij een' of anderen mijner reisgenooten, bekend
geweest of geworden moge zijn, dewijl ik, bij het verlaten
van de fchuit, hoorde, dat men, bij den fchipper, navraag
naar mij deed; en ik verzoek u dan ook de plaatfing belecfdelijk , met eenig vertrouwen , dat gij ze te gereeder zult
inwilligen, omdac de bijzonderheid op ziclizelve merkwaardig
genoeg, en zeker niet algetneen -bekend is. (*)
■■••■■■••■•

De beroemde Latijnfche fchrijver van de !evens der eerfle
Romeinfche keizers , s U E T ON I U S , verhaalt , in het level'
van N E R o, (cap. NI. n. 5.) dat, in een der openbare
len,door dezen despoot gegeven ,een olifant , een Romeinscn
ridder tot berijder hebbende, langs eene fchuins gefpannen
koord naar beneden liep , hetwelk XIPHILINUS (LXI. p.
679. D., volgens aanteekening van PiTtsc u s) nader dus
verklaart, dat de koord van het gewelf des fchouwburgs tot
op het tooneel afliep; dat de olifanc bier eerst tegen op was
geftegen , vervolgens den ridder had opgenomen , en toen met
hem
(*) Wij betuigen den geEerden render ons genoegen over zijne mededeeling; de oprcgtheid van welke betniging hem, ten overvloede, de fpoedige
phatfing derzelve moge doen blijken. Redact.
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hem naar beneden gewandeld was. De fchminfcbe koord fchijnt
de gewone geweest te zijn, waarvan zich de waaghalzen van
dien en veel vroegeren tijd , bij het zpogenoemd koorddanfen, bedienden , en hun dan/en zal wet niet meer dan loopen
geweest zijn, gelijk de Latijache naam van funansbulus ook
Diets meer zegt dan koordlooper of koordwandelaar. Het
koord - dan fen • en fpringen zal , met de horizontaal gefpannen
koord , eerst later bedacht geworden zijn. Hoe dit zij , de
olifanten althans zullen gewis niet meer dan geloopen hebben, en de fchuins gefpannen koord , met den zoogenoemden
koordcianfer er op , kan men zien afgebeeld op eenen zeldza.
men Griekfchen penning, weleer (misfchien nog) voorhanden het kabinec der Franfche koningen, in het Journal des
Savans du Lundi 29 Nov. 5677 , en aldaar , door den 4bbd
DE c Amp s, befchreven. — Voorts verhaalt SUETONIUS
ook , (vita' GALBAE, cap. VI. n. 1.) dat, in de Floralia ,
(fpelen ter eere van FLOR A) door dien keizer gegeven, olifanten op de koord vertoond werden; en PLINIUS, (Hist.
Nat. 1. VII. C. 2.) S E NE C A ,
85.) FL. VOPISCV$
en anderen gewagen mede van het koorddanfen , of loopen ,
_der olifanten. Daar het nu niet begrijpeltjk is 3 dat deze logge en zware dieren op Otte enkele koord zouden hebben kun.
nen loopen , zoo heeft ook een Fransch geleerde (c o M s B.
w ILL E), uit de afbeelding op een' ouden penning, beweerd , dat men zich , )bij dit loopen der olifanten, van
twee, evenwijdig , doch altijd fchulns gefpannen, koorden bediende ; en ook dan blijft de zaak nog verwonderlijk genoeg. —
Voor het overige waren de olifanten , als zij op het tooKO, of in de fpelen, vertoond werden, doorgaans met fraaije halsfieraden, vergulde ringen om hunne uitftekende tanden, enz. opgefchikc, en bediende men er zich , in deze
fpelen , niet enkel van , om ze op de koord te laten loopen
maar men hield er ook , met twintig en dertig te gelijk geordende fpiegelgevechten mede , en vertoonde dus den oorlog (waarin men weer, dat zij gebruikt werden) In het Mein.
Men kaatfte ook , of floeg den bat , ftaande of zittende op
deze dieren , welke men dus heeft moeten leeren zich zeer
vlug te bewegen , enz. Nog diendén zij , bij plegtige op•
togten, tot gefpan voor flamfiewagens of triumfkarren , tot
fakkelciragers bij avond of nacht , houdende de fakkels met
den limit, zoo als zij almerle op penningen voorkomen , enz.
Eindelijk zoodanig had men deze dieren afgerigt , dat men
ze
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zi zelfs, bij openbare gastmalen, als befchaafde medegenoo.
digden vooraelde, die zich , op eene zeer geregelde en welvoegelijke wijze, van voedfel en drank wisten te bedienen.
Men ziet hieruit, ,hoe ver wij bij de Romeinen achterfiaan
in de kunst van het tammaken en afrigten van deze en andere dieren. Trouwens, daar hunne groo:elze zich , door -11 un
onmetelijk vermogen, in grooten gerale aanfchaffen en zonder bezwaar onderhouden konden , was er ook meer gelegenheid, om er zich gemeenzaam mede te waken, en kwam
bet er weinig op aan, of er eenigen onder de mishandelingen
bij het onderwijs bezweken, daar zij er dikwijls ettelijken
moedwillig, in de fpiegelgevechten en gevechten met wilde
dieren,opofferden. Maar dit all ^s behoort niet tot het koorddanfen, waarover ik alleen fchrijven wilde. Anders zoude ik
er meet van kunnen zeggen , en voegde ik er misfchien in
bet algemeen , wegens de gemelde kunst bij de ouden, iets
bij. Nu moet ik u reeds verfchooning vragen voor mijne
uitgebreidheid, en blijf,, met achting,

R. 24 Julij 1823.

Uw Ed. zeer dienstwillige
A. S.

KLUCHTIGE DOCH DELANGIU/KE YERWISSELING.

Eene echte Anekdote.

K

ingin
N A RI A van Engeland was, ingevolge hare Rollon
gie-denkbeelden, de verklaarde vijandin der Protestanten. Zij
vervolgde hen op allerlei wijze; en , naardien de Gereformeerden zich toenmaals in lerland al meer en meer uithreidden, onderteekende zij eene volmagt tot onderdrukking dezer
geloofsgenooten.
Zij droeg Doctor COLE, een ijverig Katholiek , bij de
overhandiging dezer volmagt, op, naar lerland te gaan, en
om dezelve te doen uitvoeren.
alles in het werk te
Hij ging op reis , en kwam te Chester. Terfiond Her bij
den Burgemeester bij zich komen, deelde hem, met veel
omhaais , het doel zijner zending mede, en haalde vervol.
gens eerie doos uit zijn valies te voorfchijn ; hij klopte op
dezelve ,en zeide met een' grimlach van welgevalten „Hierin is eene volmagt van onze genadige Koningin , om de ketters uit lerland te geefeien!"
Nu 4
De
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De nieuwsgierige waardin had , aan de deur, dit gefprels
beluisterd. Zij was eene ijverige Protescante, en bad bo,
vendien vele bloedverwanten van bar geloof in Ierland.
De Burgemeester nam affcheid van den Doctor, die hen
tot aan de huisdeur uitgeleide deed. Dit oogenblik maakte
zich de waardin ten nutte, floop in de kamer, Nut de vol,
magt nit de doos, en leide een vuil fpel kaarten in derzelver
plants , met klaver - boer boven.
daarin geen erg hebbende ,borg zijn kleinood
COL
der, ging fcheep , en kwatn, den 4 October 1555, behouden
Fe Dublin ann.
Zoi der tijdverzuim begaf hij zich naar het kasteel bij den
toemnaligen Gedeputeerde, Lord FITZWALTER, ten eitt
de in diens tegenwoordigheid zijne volmagt te openen.
Men riep tot dit oogmerk den Raad der ftad Dublin bijeen. C o LE hield eene zeer ftichtelijke rede , om de vergadering tot het doel zijuer zendint; voor te bereiden , en overhandigde vervolgens de doos met de volmagt anti den Secretails , opdat deze dezelve den aanwezigen zoude voorlezen.
Het eerfle , dat den Secretaris bij het openen der duos in
handen viel, was het gebruikte fpel kaarten, met klaver-boer
boven op. Deze aanblik vefbaasde den Lord en alle aanwe,
zigen , Maar Doctor c o L E wel het allermeest. Hij verze,
kerde hoog en duur, dat hij de doos uit de handen der Koningin zelve had ontvangen, en dat daarin niers anders dan
de bewuste volmagt was geweest ; betuigende, dat het hem
onbegrijpelijk was , wie hem dezen ha telij ken trek gefpeeld had.
Gij zult nu wel weer dienen terug te reizen," zeide
Lprd FITZWALTER met een' bitteren lath , en cane
nieuwe halen ; wij zullen intusfchen de kaarten meleren."
CoLE 11?IT/, fchoorvoetende en zeer fiechc geluimd, de
terugreize aan, ten einde eene andere volinagt te erlangen.
Dan, terwij1 hij nog te Holyhead op gunftigen wind wacht,
te, vernam hij de kataflrophe van MARIA ' S dood , en de
t roonbeklimming van Koningin ZLIZABETH. Thans keerde
hij naar Dublin terug , daar de zaak eene geheel verfchillencle wending genomen had.
Voorzigtig liad intusfchen de waardin hare list verzwegen,
zoo lang at A R IA nog leefde; doch nu maakte zij daarvan
geen geheim peer, en dezelve werd weldra aigemeen hekend.
Toen Lord F I T Z W A L T E R naar Engeland terugkeerde,
bczocht hij deze waardin, met name ELIZABETH EDMONDS,

RLUCHTIGE DOCH BELANGRIJKE VERWISSELING.

$45

en vernam naauwkeurig bij haar naar al de bijzonderheden ; waaromtrent zij hem, zonder bedenken, bet verlang,
de narigt gaf. Hij verhaalde zulks aan1Coningin E LIZ ABET a,
dezer waardinne een jaargeld van 40 pond ft. fchonk.

mONDs,

DE GRONDWETTIGE ALLEENHEERSCIIING.

Wat geestdrift doet mijne ader zwellen,
Ontrukt mij aan het nietig flof,
Doer mij door 't ruim der heemlen fnelIen,
Verheven boven aardfchen lof?
Gij zijt het, gij, gevoel voor waarheid,
Geiijk aan zuivre zonneklaarheid,
Die koestert, waar zij flralen fchiet,
Die al het duistre doet verdwijnen,
Den blijdflen dag mijn pad befchijnen:
Voor zulk een waarheid flijgt mijn lied.
Geleideresfe van den dichter,
Verbeelding! zweef mijn' geest op zif
En voer mij tot den eerften aichter
Der menfchelijke maatfchappij!
'k Zie d' eerften vader, de eerfle moeder,
Met de eerfle zuster, d' eerflen broeder,
Vereenigd in den eernen flaat.
De vader heerscht, gelijk een koning,
In'zijne nederige woning,
Beloont het goede en flrafc het kwaad.
Maar 't moederhart pleit voor haar kindren,
Becher= , verweert en reds hun zaak,
Peet 's vaders gramfchap to vermindreu,
Verligt zijn moeijelijke taak.
Zij helpt hem alle fasten dragen,
Vervrolijict zijne fombre dagen ;
Haar heer is dierbaar aan haar hart:
En hij bemint die gezellinne,
Die afgebeden gemalinne,
Met wie hij alle rampen tart.
Ziednar het beeld der ware vrijheid,
En van 't weklacligfle gezag!
Nn5

Hier

546

DE GRONDWETTIGE ALLEENIIEERSCHING.

Hier bloeit de kunst , bier woont de blijheid,
En gloort de waarheid als de dog.
Hier, bier is alter eerdienst heilig,
De deugd in fchaailw der wetten veilig;
Terwijl de braafften van het land ,
Door liefde tot het yolk bewogen,
Diens regten, voor des vorflen oogen.
Ontvouwen met een vaste hand.
Terug, terug dan, duisterlingen , (*)
Verblind door middeleeuwfchen waan t
Hoe 1 durft gij logenliedren zingen,
En z66 naar Phebus lauwren ftaan?
Hoe! zijn de vorften ftedehouders
Van God? en hebben ze, als onze ouders,
Hun regten van natuur ontleend? —
Neen , neen 1 zij rooven fehepters , krooneu ,
Zoo vaak het menschdom om hun troonen
Zich niet, uit vrijen wil, vereent.
Verplettrend drukt, met looden zwaarte,
De last van 't onbepaald gebied:
Of ftut den pijler het gevaarte,
Welks top een wereld overziet? —
Geen liefdrijk , geen verftandig vader,
Der jeugd ten fchutsheer en ten rader,
Vergoedt de moederzorg geheel:
Geen ware vrijheid kan er bloeijen,
Waar wet noch eed den heerfcher boeijen,
Al is de vorst een Marc - Aureel.
Juicht met mij ., echte Nederlanders1
Uw vrijheid fiat onwankelbaar.
Omringd door Nasfau's zegeftanders,
Prijkt op uw velden haar altaar.
De Oranje-zon laat &elide ftralen
Op 't reukwerk voor de vrijheid dalen;
't Ontvlamt; de geur vervult de lucht:
En, opgevoerd in wierookwalmen,
Verheffen zich de blijde galmen ,
Verheft zich onze hartezucht:
„ Lang
(*) Men denke bier aan de overdrevene gevoelens tier Bilderdijkfthe facile:
door Naar zou het heelal wel Hier verkikkcrd en verflibberd, niaar wel dege.
lijk verfiedehouderd en verflwid warden,
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Lang moge de Eerfle Willem leven !
„ Dat zijn geflacht den fchepter zwaai' I
" Zoo zal de *vrijheid nimmer beven ,
Wat form er om oils henen waai'!
• Geen dwingland that ons in zijn keten;
Geen woeste hoop zal zich vermeten
Te heerfchen in ons vaderland.
„ Het is op deze zaalge gronden,
„ Dat wet en vrijheid zich verbonden ,
Als de onverbreekbre huwlijksband.
,,

,, ZOO zou de zon het land verfchroeijen,
Indien ze, aan onbewolkten trans,
" In 't warme jaargetif bleef gloeijen:
Gevaarlijk doodlijk werd die glans.
• Maar — moesten wij heur ftralen derveu,
• Bosch, beemd, en akker zou verfterven,
• Alfchoon de regen ftroomde in 't rond;
• 't Zou alles in die zee verdrinken ,
En 't anker ouzer hoop aou zinken,
• Doch nimmer zinken op den grond.
• Wij danken voor den milden regen,
danken voor den zonnefchijn ,
„ Wanneer ze, heel natuur ten zegen,
, In 't zwoel faizoep vereenigd zijn.
" Dan heeft de fchepping niets to vreezen:
, Hun band zal voor heel de aarde wezen ,
, Ms die der ouders voor hun kroost;
Of als 't verbond van vorst en ftaten
• Voor Nedrlands nijvere onderzaten,
, Tot heil en rust, en vreugde en troost."
1823.

A. F. SIFFLE.

Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijn Heer 1

De verregaande floucheid, waarmede Mr. w I r.r. E M Br
DE R n IJ K

L-

perfonen , gevoelens en zaken befchimpt, die door

de kundigfte en achtingwaardigfte mannen vereerd worden,
heeft mij meermalen een heftig ongenoegen veroorzaakt, het.
welk,
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welk , vooral bij het lezen van fommige ftukken, in zijne

Krekelzangen voorkomende, ten top geftegen is. Dit heeft
de gedachte gebragt, om, naar mijn gering vermogen,
op eenige dier flukken tegenhangers te vervaardigen. Ik neem
de vrijheid twee derzelve hierbij te voegen, en U, om in
uw Mengelwerk geplaatst te worden, aan te bieden. Ik heb
de eer met de meeste hoogachting mij te noemen, enz.
B.
0. dent Julij 1823, ,H.
mij op

JAN DE WIT.

Len Tegenhanger van het Dichtfluk PRINS MAURITS,
voorkomende in het Ifle Deed der Krekelzangen.
Begtfchapen Jan de Wit, die, vreemd van ijdlen waan,
Eenvoudig, moedig, groot , aan 't roer van fiaat dorst ftaan,
Die, hoe ook dweepzucht dit doldriftiglijk verlangde ,
Nook duldde, dat een boei het vrij gewecen prangde,
Die, pal ftaande in 't geweld, met vaste en kloeke hand,
Den ondergang voorkwam van.'t fel beftreden land ,
Die, vrij van eigenbaat en edel in bedoelen,
Geen zucht dan voor het Neil van Neerland kon gevoelen,
Hoe vuige faster ook uw daden bier veracht',
U komt de hulde toe van 't dankbaar nageflacht.
Dat nageflacht heefc nog het gif niet ingezogen,
Hetwelk de laster braakt, in fehoon verfierde logen:
Het doemt den Dichter, die, van eigen finaadzucht flaaf,
Der Goden taal misbruikt en de allerfchoonfte gaaf
Onteert , om , als getergde aan 't flijk ontkropen padden,
Uw hoogverheven deugd en daden te beitladden;
la, wien zijn taal, zijn geest , zijn dichtvuur ook bekoort,
Wie ecbte grootheid eert , had gaarn zijn lied verfmoord.
• Neen, zelfs geen Bilderdijk kan ons zoo ver verblinden,
Dat we in uw wijs befluur een dwangjuk zouden vinden;
Neen , hoe hij op u fchroll', u fchimpe en u verfmaad',
Verguiz', verfoei', verdoetn', den Loom viere aan zijn' haat,
Hij heeft gewis den weg niet tot ons hart gevonden:
't Gefchiedboek bliifc ow deugd aan 't nageflacht verkonden.
De pestwalm, dien hij gaarne had om ow' naam verfpreid,
Verdooft ow' luister niet , die gloort in eeuwigheid.
Niet meer door twistzucht blind, maar elken dag verlichter,
Eert Ne6rlands dankbaar y olk in u zijn' grootheidsflichteri
En worth ow dierhre naam , met dien van Barneveld,
Door ieder hart vereerd , dat prijs op grootheid tick.
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MINISTERS.

Ecu Tegenhanger van het versje , onder dezen Wei yoorko.:
mende in het Ilde deel.

Ministers, niet can't Volk, flechts aan Nunn' Vorstoanfpraaklijk;

Dus — flaven van den Vorst, tirannen van 't Gerneen.
Voorzeker, op die wijze is 't heerfchen regt vermaaklijk!
Wilt gij bewijs? Sla 't oog flechts naar Turkije heen.

....•••■•■•■■■■•■••■••■■•••••••••••■■■■•■••

DE VRIJHEID.
Kent gij een' firoom , die feller woedc
Dan de opgezwollen Waal ,
Wanneer hij 't ijsdek fcheuren doet,
En , met zijn' pas ontboeiden vloed,
Omveraort , wat zijn vaart ontmoet,
En fchaatrend fangs onze akkers fpoedt
In woeste zegepraal?
0 ja I ik ken een beekje van kristal,
Dat zachtkens vloeit door 't lieflijkst bloemendal,
En groei verfpreidc en zaligheid en leven:
Maar als een roekelooze hand
Het dempen wil met puin of zand,
Dan, vreeslijk opgeheven,
Zijn' vloed verbreedt door 't ganiche land,
En, zweepend voortgedreven,
Vernielt , waar regt en deugd in huist,
De troonen fort de tempels gruist ,
Paleizen tot een' feenhoop bruist,
En teugel kent noch toom:
Dat is de Vrijheidsftroom!
Kent gij een vuur, dat woester blaakt
Dan wat des Etna's kruin
's aardrijks ingewanden flaakt,
Dat met zijn vlam den hemel raakt ,
Het vloeibaar erts met froomen braakt,
De velden cot een' aschhoop maakt ,
De Peden gloeit tot puin?
0 ja ! ik ken een reine hemelvonk,
Die God den mensch ten blijk zijns adels fchonk,
En hem verwant aan de Engelen bier boven:
Zij kweekt in 't hart een' zachten gloed,
Die wijsheid , kunst en werkkracht voedt:
Maar, tracht men ze tilt to dooven
Door
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Door dwang, geweld of euve/moed
Dan, woest in vlam gefloven ,
Vonnt zij heel 't yolk ten moordnaarsrot ,
Dat Vorflen heenfleept naar 't fchavot ,
Met wet en eed , met God zelfs fpot
En met uw item , Natuur !
— Dat is het Vrilheidsvuur !
Kent gij een' form , zoo fel en ftraf
Als aan de Antilles woedt,
Die huizen wegvaagt, als het kaf,
De rotfen fcheurt van 't voetauk af,
De kustzee maakt ten peilloos graf,
En 't land , dat woekrend vruchten gaf,
Beftelpt met golf en vloed'?
0 ja! ik ken een windje , zwoel en frisch ,
Dat koeling geeft in Barca's wildernis ,
En koestring luwt om 'r ijs der Noorderkolken;
Dat , waar het waait , de hei van zand
Herfchept in 't heerlijksc zegenland :
, als nit heerschzuchts wolken
Met douderknal en blikfembrand
Eeu bui fort op de volken,
Dan words dat windje ten orkaan ,
Die, waar zijn fchrikbre vleuglen flan
Noch groei , noch leven laat beflaan
Maar mensch ontzielt en worm :
— Dat is de Vrijheidsftorm !
Laat rustig , o Vorften ! dan vloeijen die beek van kristal !
0 , ziet , hoe zij bloempjes flechts toovert in 't Nedrlandfche dal f
0 , ziet, hoe zij toomloos , ontfprongen aan dijk en aan fluis ,
Ilispanjes landouwen ontheistert met dondrend gebruis !
Laat gloren dan, Vorften ! dat vonkje van hemelnatuur !
Ziet Neérland , hoe 't alles daar leeft en daar zweeft door dat vuur
Maar ziet ook , hoe dat het , door wilkeur geblazen in gloed ,
Heel 't westlijk Europa doet fmoren in vlam en in bloed!
Laat fuizen dan , Vorflen ! dat windje, dien ademtogt Gods f
't Vomit Neerland ten Eden, fpijt heizand en golvengeklots ;
Maar 't baldest , door 't onweer der heerschzucht ten noodflonn
gegroeid ,
Ach I Hellas ten moordhol , waar graanhalm noch veldbloem meer
bloeit.
Bedenkt het—geen legers, geenfchatten, geen listen, geen dwang
Ontrooven ooit duurzaam den volken hun regt en hunn' rang.
Wat God . heeft gegeven , neemt menschlijke wilkeur niet af,
Of waagt zij 't, zij fineedt zich flechts boeijen en delft zich een
graf.
DOXMAN.
Aug. 1823.
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OP DE EEN - EN - VIJFTIGSTE VERJARING VAN ZIJNE MAJESTEIT
DEN HONING DER NEDERLANDEN, DEN 24STEN VAN 00GST.
MAAND IU23.
'c Is geen praalzieke eerbetooning,
Die een Itrarnme lies u biedt;
Maar de zucht, grootmoedig Koningl
Die uit d'opeu boezem vliet.
ILDER D II*.

'c Is dag!" dus kraait de wakkre haan;
De zon verguldt der Bergen top,
En lacht vallei en velden aan,
En rijst van 't donzig rustbed op,
Om weer, met fchitterenden glans,
Te pralen aan des Hemels trans.
„ 't Is boogtijd!" juicht het vooglenkoor,
En zijn verrukkend morgenlied
Klinkt helder 't blaauwe luchtruim door,
En wekt het menschdom in 't verfchiet;
En flroomgeruisch en waterval
Paart zich aan 't liefelijk gefchal.
P7

't Es vreugdedag voor Nederland!
't Is feest voor Vorst en onderdaan I"

Dus davert het van wal en firand,
En kondigt ons 't kanonvuur aan.
0 ja! er rijsc een jubeldag !
Pit toont ons de uitgefloken vlag.
„ Heft aan 't Wilbeltnus van Nasjouu?!
„ Tot eer van Vaderland en Vorst;
„ Zweert! zweert op nieuw den Koning truly!"
Dus galmt bet yolk uic ruime . borst ,
En alter kreet (melt in de Item:
Vorst WILLEM leev7 hell, hell zij Henil"
't Is , Koning! uw geboorteflond;
't Is 't jubel van een huisgezin,
DU, ja , in U een' Vader vond,
Vol teedre liefde en kindermin:
Verfmaad dan, Vader ! 'c vreugdelied
Van uwe blijde kindren Diet!
Maar, neen — het is U wellekom!
Welaan , met U, voor God, den Heer,
Geknield in 't achtbaar heiligdom,
Hem laid gezongen lof en eer!
In dankbre bee voor Hem gelchaard,

Die U het leven heels gefpaard.
G e-

OP ' S . ICONINGS VERJARING:

552

Gelukkig 't Rijk , waar liefdes band
En Vorst en Volk to zamen fnoert;
Waar 't heil van onderdaan en land
Des Vorflen hell ook hooger voert;
Maar waar ook 't leed van d' eigen' grond
Hem , dieper nog, bet bane wondt!
Dit is , , o Nederland! uw lot;
Dien Eedlen draagc uw Rijksgefloe/e,
Die , onder 't opzien naar zijn' God;
Aileen uw heil en bloei bedoelt :
Vier dan , met dpgeruimden geest,
Bevoorregt y olk, dit Koningsfeesc!
En 't zij onz' aller hartebe6:
o God! behoed het Staatsgebouw ;
Schenk 't Vaderland gelling den vra;
Aan Neérlands y olk onwrikbre trouw:
De Vorst leev' king op zijnen troon,
En zacht drukk' Hem de Koningskroon!
Corinchem.

A.

3.

TEN HAGEN, J. ZN

HET KAN VERKEEREN.

Als Willem van zijn bruidje fprak
En uitweidde in haar' lof,
Dat was voor zijn verliefd gemoed
Eerie onuitputbre flof.
In vrome beeldfpraak bovenal
Was hij regt vindingrijk ;
Hij zwoer, zij was, in zwier en zwaai;
Den Engel juist gelijk ,
Den Engel', die,
beukenhouc
Gebeeldhouw, in de kerk
' hand,
Een fchuiftrompet in de achtbre
Te blazen flond naar 't zwerk.
Maar, pas een maand of zes getrouwd
Was al die lof gefmoord,
En werd van Engel noch trompet
Geen jots meer gehoord.
En toen men hem, al fpottend, vroeg
Naar 't engelachtig wijf,
Dat beeld van 'c hooge kerkfieraad
En thans zijn tijdverdrijf;
Toen fronfte 's armen mans gelaac :
„ Achr fprak hij , vol verdriet,
'k Hoor dagelijks de fchuiftrompet,
Maard ' Engel zie ik 'net!"
Naar

bet Hongd.

J•

W.

UNTEMA.

TOEG1PT.
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PROEVE VAN EEN' BERIJMDEP1 DOMPER - KATECHISMUS , IN
VRAGEN EN ANTWOORDEN TUSSCHEN MEESTER. EN
LEERLING.

Edn is uw Master, nornelijk

CHRISTI'S.

MATT H. XXIII:

8.

ME S v. R.

Gij , in de Christenkerk en Christenmaatfchappij
Zoo liefderijk verpleegd , zoo hartlijk opgenomen ;
Dat u geen dankbaarheids gevloekte afgoderij
(Want daarvoor hield ik fteeds de erkentlijkheid) doe fchromen !
De rust heerscht in dien ftaat , die u befchermde als food,
De vrede in deze kerk, waarin gij pas kwaamt kijken:
Wel ! breng er d' ouden twist ; verflaaf; verketter; hoot
Die rust, dien vrede near: doe u mijn leerling blijken!
Hoe noemt ge thans die kerk en deze maatfchappij ?
LEERLING.

Broeinesten van de gruwzaamfte Ongodisterij. (I)
MEESTER.
Voortreflijk! Juist den coon gevat. Zoo mag ik 't hooren!
Hoe kwam de toefland van den Godsdienst u to voren?
LEER(I) Mr. I. DA COSTA, Bezwaren tegen den Geest der
Eeuw, 1823. Zie den gang der eerfte afdeeling, Godsdienst

getiteld.
MENGELW. 1823. D. I T.
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LEER LING.

Is de eerdienst van de Rede , aanbidding van den trots
En dierelijke drift , geplaatst op 't altaar Gods ; (2)
En de ouderwetfche leer, geftaafd door Dords Synode ,
Is bij het God- en Geestloos dier lang uit de mode. (3)
Och of er tegenftand verrees , die 't oude licht
1.Vth opftak met geweld Want ergren is bier pligt. (4)
De naatn van Christendom is thans zelfs onverdraaglijk ; (5)
Een Schelliug , Fichte , Kant , niet Jezus leer , behaaglijk (6)
In 'c kort , ik fchaam mij over de Eetriv , waarin ik leef , (7)
En bid , dat de oude twist ons de oude leer hergeev'! (8)
MEE S TER.

't Gaat wel, mijn noon! gij overtreft zelfs mijn verwachting.
Vervolg ! Hoe ftaat het met. de 4eeglijkheidsbetrachting ?
LE E RLING.

Och , meester , dat is erg ! Ze is glad en gaaf daarheen.
De drukpers , met geweld als vrij verklaard , (9) moet zweeten
Van Lafontaine's tuig, (to) Men ziet het algemeen ,
Totaal verduiveld , zich baldadigheen vermeten
Op 's heeren ftraat ;' t) de kerken fchandelijk ontwijd ; (12)
En 't- yolk, geheel verbeest , wedijvren , als om lirijd ,
Vat ftad op 't grootst getal van bastaards wel mag roemen ! (13)
MEEST ER,

'k Herken mijn' leerling in dit Christelijk verdoemen
En wat geloofc gij op het ftuk van Menschhjkheid ,
Thans , met Verdroag.eaamheid, bij ons ten croon geleid ?
LEER LING.

Een klank , een tooverwoord dat heilge cleugden huichelt ; (14)
Een Letts , waarinee de wolf het weerloos fchaap beguichelt ! (15)
Ver(2) BI. 2. (3) Bl. 8. (1.) B'.:6, Hoot. (5) Bl. to.
(6) B1. to. (7) Bl. 1. (8) B!. 6, 7, Hoot. (9) Bl. 14.
o Bl. 13. (n) El. 15. (I2) Bl. 15. ( i3) B!. 15.
(4) Bl. I?. (15)
18,
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Verdraagzaamheid Is van den Boozen; (16) dat is klaar:
Want niemand'denkt als wij. De kerk is in gevaar.
'c Is fchorremorrie, dat Verdranzaamheid durfc preken, (17)
De taal in 't woord verkracht ; dat woord een Duivelsteeken. (
EnMenschlijkheid?Slethts-grootfpraak,ijdelheid,niets meer,(i9)
Daar helfche gruwlen , (so) onbefchroomd , in alle rangen,
Zich voordoen aan ons oog. Zie Spanjes Vorst (zoo tear,
Zoo trouw van aard) gehoond , gemarteld, als gevangen ! (20
En dan die herfenfchim , (22) voor Negers te ijvren—foei!
Men wil hun vrijheid, en — God fchiep hen voor de boei;
Bewerktuigc hen, (23) om zich door ons te laten martlen.
't Is zondig medelij': 't zijn flaven; laat hen fpartlen!
Gij treedc in 's Hemels regt; (24) de Blanke is Negerheer;
Gods orde wilde 't zoo. (25). Bemin hen dan niet 'neer,,
Dan Hij - zelf hen bemint. (26) En ook ,'t zijn iminers kindren
Van d' ouden Cham: gij kunt , gij moogt den vloek niet hindren ,
Die op hen rust. (27) Daarbij , zi) hebben 't niet zoo kivaad.;
Zij zijn zoo veilig en welvarend (28) in Lunn' flaat ,
Dat men 'c benijden zou. — Al uw weldadigheden,
Uw flichtingen i met zoo veel fchats bewaard tot heden,
Zijn kindren van een' trots, die zich vergoden wil. (29)
DIEESTER.

Zeer wet ! \root zulk betcog zwijgt elk eerbiedig
Wij hebben dan een' blik in 's naasten hart verkregen,
Zijn feilen erg verzwaard , zijn deugden fijn verzwegen;
Welnu! op de eigen wijs ooze Eeuw den krans ontrukt,
Die thans de Mame Kunst op haren fchedel drukt !
LEERLIN G.

Wat fchoone Kunst ! daaraan is in 't geheel geen denken.
Het moog' den hoogmoed dezer Eeuwe nog zoo krenken; (30)
Men

(16)
(20)
(24)
(28)

Bl. 20.
B!. 24.
Bl. 28.
M. 28.

(a)

B!. 23. (19) Bi. 24.
(21) B1. 24. (22) Bl. 27. (23) B!. 29.
(25) Bl. 28. (26) Bl. 28. (27) Bl. z$.
(29) Bl. 26. (30) Bl. 31.
0o a
•(xi) M. 23.
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Men ftichte er tempels voor , en hemele ze op , (31) geen nood ,
!Se fchoone kunaen zijn gelijk een pier zoo dood..
De Geest van God alom verbannen , uitgefloten, (32)
Is alles koud als ijs : in ons is hij gevloten;
En, itond aan ons de keur, de kerken bleven Nan,
Maar fchouwburg, Opera, 't zou all' in puin vergaan !
ME ESTER.

Dat's kort en bondig. Laat uw Jiver niet verflappen ,
Maar meld mij nu den nand van onze Wetenfchappen.
LEERLING.

Al an pot nat! Het nude is 't ware toch alleen;
Het nieuwe is oud, fchoon nieuw voor 't waanziek algemeen,(33)
Naar ligchaam en naar geest verzwakt en gansch verdorven. (34)
Wat hebben die Journals des Modes niet verkorven ,
Die Almanakken van Luilekkerland , vereerd
Als meesterftukken (35) door geleerd en ongeleerd!
Neen praat er mij niet van! Hoewel nog jong in jaren ,
Kan ik , als ware ik grijs en in elk vak ervaren,
U zeggen, dat , finds vijftig jaren, wij in all',
Wat goeden fmaak en zeedlijkheid betreft , verval,
Bederf ,verpesting, en fchier anders niets , aanfchouwen ,(36)
En ,dierlijker dan 't dier,(37)in 't huwlijk onze vrouwen
Niet eeren zoo't behoort , (38) Buffon zelfs lezen , (39) en —
In 't kort , de afvallige Eemy (40) is die , waarin ik ben !
MEES TER.

'k Herleef in If ! Gij zult, (o, laat mij u omarmen!)
Qok na mijn' dood, a mijner kranke leer ontfermen.
(3 1 ) 131. 3 1. (32) B!. 33 . (33) /31. 37. (34) BT. 38.
(35) Bl. 38. (36) Bl. 38. (37) Bl. 38. (38) Bl. 39.
(30 Bl. 39. (40) BI. 39.

MENGELWERIC.
L OFR EDF,
0P

FREDRIK HENDRIK. ('i')

Het

is eene opmerking , die den bedachtzamen beoetd4
naar der Gerchiedenis niet ontfnappen kan , dat de betoemdfle , de luisterrijkfte barer Heiden doorgaans nie zod
Zeer grondleggers , als wel uitbreiders en bevestigers van
Staten waren. \Vat is de vetmaardheid van SAUL, bij
die van DAVID vergeleken? De roem van den fchepper
der Atheenfehe zeettiagt , hoe groot ook,, taant in de
den
glans , die het hoofd van den Olympifchen IiERIRLIDS
oinaraalt. Het fchrander brein en de moedige arm Van
den Macedoniféhen r x I L a P P u s baanden flechts den
weg voor ALEXANDER 'S roeni , die van den Ganges
tot den Taag , en zelfs , tot aan de boorden der .11udfon'sRivier en van den Delaware weergaltnt. De groote j
LItIS C E S A R, hoe moedig , hoe krijgskundig, hoe
zachtmoedig vooral , heeft, noch bij zijn leven , noch
na zijnen dood , dien trap van glorie beklommen , welke
de gedachtenis van den gelukkigen AUGUTTUS be=
Pcraalt , en waarin zelfs de afzigtige vlekken van zijn
Driematifchap verdwijnen. Vergeefs beklorn p I p Y N boar
oorlogsmoed en behendige vleijerij der Pausfen den ver,
Waarloosden zetel der Illerovingers ; KAREL DE GR00=
firs
(*) Deze Lofrede , in 1319 bij de Hollancifehe Maatfehappy
van Kungen en Wetenfehappen ingeleverd , werd der .bekrooninge onwaardig geacht. De goedkeuring, nogtans , van eenen,
thins reeds overledenen , beoordeelaar , wiens kiefche flunk
bekend is, doet den Schrijver vertrouwen, da y.: de mededee.
ling van dit auk, althans aan fornmigen niet gelled onge,
zal wezen.
ALF,NGELIV. 1823. NO. 12,
Pp
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T E alleen gaf clan zijn flamhuis den naam , en ging door

voor den flichter der Monarchij , waarvan hij flecks de
uitbreider en beves iger was. Schoon F E R D I N A N D I
alle de listen der ftaatkunde uitputte ,. om zich in het door
hem vereenigde Spanje eene duurzame eerzuil te
ten , ras werd zijn naam door den fchranderen KAREL
V , zijn' Kleinzoon.verduisterd. Noodeloos zal het zijn ,
bier meer voorbeelden bij te brengen ter fla ying eener
Waarheid , waarvan de oorzaken niet zeer diep liggen.
Immers , zoo de grondleggers van Rijken , hetzij om ruwe Volken te belezen , hetzij om de geweldige tegenwerkingen , die tegen hunne geheel nicuwe pogingen aandruifchen , door een' genoegzamen dam te keeren, meer bchendigheid , list en ftaatkunde _behoeven , hunne opvolgers , op dien min uitftekenden grondflag voortbonwende , doen , door oorlogsmoed, en door getiruik der middelen 4 welke hunne voorgangers met moeitc bijeengebragt
hadden, een trotsch geficht verrijzen, hetwelk den voorbijganger van heinde en verre in de oogen flikkert. En
vanwaar dan , dat deze fchier beflendige waarncming zich
in de Nederlandfche Gefchiedenis fchijnt te verloochenen ? — dat w I L L E M I, Nederlands ARA T U S, door
grafgelticht en door de pen van HOOFT en D E GROOT
vereeuwigd. is ; terwijl men alleen aan de Mule van v o NDEL de taak heeft overgelaten, de weinig minder groote
verdienften zijns tweeden Zoons der onflerfelijkheid toe
te wijden ? 't Is waar , ook MAURITS , diens oudere
Broeder, kon aanfpraak op onflerfelijkheid maken . ; doch
de man , die de Regtspleging van BARNEVELD en DE
G it OOT beCtuurde , fond tevens of van zijn regt , om
immer den regtgeaarden Ncdcrlander flof tot eene Lofrede te geven. Maar zijn' beminnelijken Broeder, groat in
het veld gelijk in het kabinet , de Zoon van WILLEM
en L O U I S E DE COLIGNY, die 's Vaders limed , beleid en haat tegen gewetensdwang met de zachte ,deugden der Moeder vereenigde , die 's Vaders werk voltooide , en Spanje den Vrede voorfchreef , — vanwaar , dat
ook hem geen Batavicr , doorgloeid van eerbied en dankbaar-
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taarheid, gene eerzuil in levende letteren heeft opgerigt ?
Reeds lang was dit onze vrv.ag; pogen wij thans , den
Held van 's Hertogenbosch en Maastricht — geene eerzuil
te ftichten, maar eenige bloemen op zijn graf teftrooijen.
*

*

*

jongfte Zoon van w E m I
FREI)ItIK
en LOUISE DE COLIGNY; zag zich in zijne eerfle
kindschheid reeds belaagd door die vijanden , wier beftrijding naderhand zijne edele taak was , bnitenlandsch
geweld en treken, en binnenlandfehe onverdraagzaamheid.
't Is waar , de laatfte gaf flechts een' wenk dier bittere
gevoelens , 'tan welke 's Prinfen deugdzame Moeder na.
derhand faller als het flagtoffer gevallen was , = de on.
befcheidene toon- van Priesterlijke bemoeizucht , die destijds in Scholland en elders zoo vele rampen brouwde ,
durfde flechts als ter loops de ftraf des Hemels over den
luister van 's Prinfen doopplegtigheid bedreigen ; men zag;
toch in die vermetelheid reeds het voorfpook der heerschzucht, die eerlang Kerk en Staat verfcheurde. Maar
van veel naderbij dreigden de wapenen der vijanden. Niet
genoeg , dat PARMA, door moed 4 en krijgsbeleid, en
verleiding , reeds alle zuidelijke gewesten aan den band der
Unie ontrukt had; weinig faalde het, of die band ware
wheel door hem uiteengereten. Hij, de fiere krijgsman ,
fchaamde zich niet , yezuiten en monniken bij eenen fluikrnoord ten dienfte te ftaan, — den fluikmoord van o it A N•
E! Hij viel , de fteun des Vaderlands ; en nu knikten
alle knian, zelfs der vroomfte Vaderlanders , hingen
aller handen flap ter neder. Welk een toefland voor 's
Vorften ongelukkige Weduwe , voor hare teedere fpruit
Kon Lout s E wel anders , dan eene nieuwe ballingfchap ,
dan het bittere genadebrood bij een' of anderen Duitfchen
Vorst, of eene onzekere fchuilplaats in Frankrijk verwachten , tot dat. Naar Zoon , als een eerliik Ridder,,
eenmial zijn bloed tegen den vijand der Christenheid
kon gaan plengen ?
Maar de Voorzienigheid waakte. Zij verijdelde alle
gemaakte ontwerpen , om den Staat aan het zwakke, verbasPpa
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basterde geflacht van vALots, aan de heerschzuchtige
ELISABETH in handen te ftellen. Men vertwijfelde
fchier, toen II E N D It ix III de oppermagt weigerde,
toen men in de Engcljrche Koningin den baatzucbtigen ,
geveinsden Nabnur herkende; en joist deze weigering,
deze ontdekking was Nee'rlands behoudenis. Het brein
Van BARNEVELD, de arm van MAURITS vormden
nu alleen , fchier zonder het te willen , een Gemeenebest ,
dat eerlang onder de magtigfte Staten een' rang zou be.
kleeden. En nu hernam ook L O U I S E DE COLIGNY
den moed , om haren Zoon voor Naar tweede Vaderland
op te voeden. Gewis bezielde haar de loffelijIte naijver,,
om , in den ftrijd voor 's Lands behoncl een' waardigen
Broeder , een' mededinger van roem voor MAURITS
te vormen. Bezien wij kortelijk de middelen , die zij ter
ontwikkeling des jongelings bezigde.
Bewust , dat een Held voor alle dingen nzensch moot
zijn ; (14 geen ftand meer,, dan die van krijgsman, aan de
zware verzoekingen bloot(Iaat , van hard en ongevoelig te
worden; dat geen tegenmiddel dit euvel beter kan kee.
ren , dan die letteren en kunften, welke , volgens o v
DIUS, de zeden verzachten en de wreedheid verbannen,—
gaf L o UI . SE den jongeling reeds zeer vroeg den beininnelijken en fchranderen jongen noUz A tot opleider, en
zond hem eerlang naar het pas geopende oefenperk van
wetenfchappen en befchaving , naar Leyden's Hoogeichool.
Welk een onmetelijk veld opende zich dair toen niet
voor den weetgierigen ! De keur der Geleerden , uit alle
landen van Europa door Holland.; mildheid en DOUZA'S
oordeel gelokt ; een SCALIGER, dat wonder van geleerdheid, 't welk Gefchiedenis , Tijdrekenkunde, Wijsbegeerte , Godgeleerdheid, alle de fchatten der anige
Griekfche taal en letterkunde en barer gelukkige Romeinfrhe navolgfter , en de forfchere , maar wildere voortbrengleis van /1rabié en Palestina vereenigde ; een LIPSIUS,
reeds de warme voorvechter der mannelijkfte Wijsbegeerte , maar' nog niet , nit min edele inzigten, de voorfpraak
van dw ingelandij en ketterbrand; MARNIX VAN S T.
A L-
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ALDEGON D E, de verlichte Staatsman en Godgeleerde ; DODON/EUS, wien de Kruidkunde meer te danker
heeft, dan waarop de befcheidehe aard der Nederlanders
gedoogde te ftoffen ; ftraks Wiskundigen als de s NELLIUSSEN, in de beichouwing waardige tijdgenooten van
eenen MAURITS in de beoefening Oudheidkundigen ,
Redenaars en Dichters als MEURSIUS, BAUDIUS,
HEINSIUS, •••••• deze alle ftrekten , omftreeks den tijd
dat FREDRIK HENDRIK Leyden's Hoogerchool bczoclit , haar reeds tot fieraad, en baanden toch flechts
den weg voor eene nog Veel uitftekender Eeuw, voor eerie
telkens klimmende reeks van Wijzen , Dichters en Geleerden. GewiS , de vatbare geest des jongelings , die
reeds vroeg zijne betteinming kende en beminde , werd
bier gemeenzaam met de groote Modellen der Ouden ; en
CESAR xwerd zeker te Leyden reeds zijn handboek , waaruit hij de kunst zou leeren , eene betere zaak dan die van
CESAR te verdedigen.
Maar de gevaren des Vaderlands gedoogden van bet
bloed der N A $ s A U's Beene lange belpiegeling , waar de
aandringende Spanjaard daden , heldendaden eischte. Pas
dertien jaren oud, woonde hij reeds den rocurijken veldtogt van 1597 bij ; het was onder de heillooze voorteekenen van den flag . bij Turnhout, van het verloren Rijnbark, Grol, BreevOort en Lingen, dat Spanie tevens
eenen jongen wreker zag opdagen , die eenniaal niet minder noodlottig voor deszelfs magi zou zijn, dan zijn Broe,
der. Het was deze Broeder, toen nog het voorwerp der
algcmeene bewondering en liefde van Nederland, dien,
FREDRIK HENDRIK tot leeraar en model koos. En
kon hij wel gefchikter voorbeeld ter navolging vinden ?
Europa zag met verbazing een' Held als FARNESE,
gefchraagd door Spanjes magi en 2inzerika's rchatten
doorkneed in de kunst van verdeelen en regeren , die , des
floods ook den dolk des verraders niet ontzag , om zijn
wit te bereiken , wiens bcleid de IPaalfehe Provincien
wiens vleijende beloften BrabaNd en Plaandcre;2, wins
kqgskunst en volliarding ,lat3vcrptia hadden doen vallep ,
en
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en die jaarlijks het eene bolwerk van den Staat na het
andere deed zwichten, — hem zag het op dens gefluit
door eenen jongeling van naauwelijks twintig jaren, die
in de gebrekkige fchool van LEICESTERDiCt kon volleerd zijn. Maar bet Genie verhelpt , door eigene kracht ,
gebrek aan ondervinding. Breda , behendiglijk aan den behendigen PARMA ontrukt , was flechts het voorfpel
eener reeks van zegepralen. Met de fnelheid des jongen
Adelaars , wiens zorgvuldige moeder onder het roer des
jagers bezweek , en die nu eensklaps , door den nood ge.
perst kracht in de wieken gevoelt , om zijne prooi :(e
zoeken , fchiet MAURIT 'S op Zutphen, op Deventer,
op Delfzill, ftraks op Hoist , nu weder op N!pnegen
neder,, en doet alle die fleden zwichten. Thanmouden
zulke overwinningen zekerlijk het werk van nog korteren
tijd zijn: dale , wie kent ook bet onmetelijk onderfcheid
tusfchen de krijgskunst onzer dagen en der dagen van
MAURITS niet ? In vier jaren is bet geheele Noordoostelijke gedeelte van Nederland , findSRENNENBER G een
hoofdzetel des vijands , met de Unie hereenigd. Gronin.
gen zelfs, hoe gebeten op de Ommelanden, moet buigen
voor den moed en de krijgskunst des Helds. En kon de
Zoon van dien zelfden Vader, wiens' moord ook de fla.
gen van MAURITS verdubbelde , — kon de Zoon van
LOUISE DE C O L I G N Y, die Vader en twee Echtgenooten in hare armen had zien vellen door die zelfde Hydra, welke thans NASSAU 'S jeugdige Heiden beftreden , kon hij ongevoelig blijven, wanneer nu de item
van Europa, de item vOoral van bet door vreugde bedwelmde Nederland , de Item zelfs der zachte nouisB,
die nu geene tweede ballingfchap to vreezen had, M A 1.1.•
RITS den groottlen Held van zijnen tijd, den Redder des
benarden Vaderlands en der geprangde Vrijheid , noernden ? Neen! onmetelijken naijver moest dit kweeken in de
z'el des jongelings; maar naijver, wars van nijd, en
dien flechts grootere zielen gevoelen ; een' naijver, die
altijd tot de edelfte deugd omli.00g heft, en zonder
1;;;;A de waeld eindvii,;k gelldcl in den peel des lagen ei.
gen-
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genbaats zou verzinken. — Pan , een nicuw voorwerp ,
't well( hij aanfchouwde , moest de ziel des jongelings in
verdubbelden gloed doen ontvlammen. Zijne moeder,, eene
Franfehe van geboorte , had door haar nieuwe Vaderlard
haar oude niet vergeten. Eene Familieverbindtenis van
eene barer Voordochteren met een' Franfchen Ede/man
van groot aanzien deed haar een bezoek aldaar afieggen ,
en zij werd door haren "Loon, toen dertien jaren out',
verzeld. Bij doze gelegenheid zag de jongeling de ecuwige eer van Frankrijk wat zeg ik ? der menschheid ;
hij zag er den grooten , den goeden HENDRIK IV. Als
krijgsman mogt MAURITS hem in moed evenaren , in
beleid misfchien overtreffen ; maar wat zegt bier moed
en ketigskunst , wanneer , bij den naam van HENDRIK
IV, nog na twee Eeuwen het hart van elken Europeär
van aandoening klopt, en de geest , op die herinnering,
het Ideaal van een' volmaakten Vorst fchier verwezenlijkt
ziet? AVaar vertoont zelfs de Oudheid een' man zoo als
HE ND It i K , die, van kindsbeen of door monfters omgeyen en vervolgd , de menfchelijkheid niet leerde halm , —
wat zeg ik ? die haar , in het Hof van CATHARINA
DE MEDICIS, leerde beminnen en- wreken ; die zijn
Rijk flechts veroverde om het gelukkig te maken ; die grooter was dan T R A J A N U S, omdat hij alien geloofsdwang
verfoeide; die eene toen fchier onmogelijke taak op zich
nam en volvoerde , de aanhangers der oude en nieuwe
leer in ongefloorde eendragt naast elkander te doen leven ;
die 's Rijks welzijn op den akkerbouw grondde ; die een'
S LILLY beminde; wiens gebrek overmaat van liefde was; en die geen hooger doel zijner wenfchen kende ,
dan iederen boer in zijn Rijk tot een' welgeftelden landman te verhelfen , en Europa tot een groot Gemeenebest
te vormen , waaruit alle ooriog voor ecuwig verbannen
zou wezen ? Dezen Vorst, dit ficraad onzer Natuur,, zag
FREDRIK HENDRIK. De Held, de vriend en befchermer van Nederland, en wien ook NASSAU 's geflacht dierbalr was, zag den jongel ing, die naar ziinen
naam genoenli was , met beiangltdling en deelneming.
De
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De eenzijdige Gelchiedenis , zoo breediprakig in de minfte
bijzonderheden van vervelende Oorlogstogten , en zoo karig in hartetaal , heeft ons bun onderhoud niet geboekt;
maar wat moet de jongeling niet gevoeld hebben , toen
hij den overwinnaar 111j Coutras en Ivry, van het Heilige
rerbond(der Ligue , die zuster van Spanjes geloofsclwang)
en tevens den goeden , naive?) mensch , den wijzen, ver,
draagzamen Vorst zag en hoorde ? toen gewis naderhand
zijne Moeder, fier eene Franfche , eene landgenoote van
HENDRIK to zijn , hem dien Vorst tot model aanwees?
Voorzeker ! toen befloot de jongeling, in een oogenblik dier
heilige geestdrift, welke het erfdeel is der onbedorvene
jeugd, een Held, een Redder zijns Vaderlands to zijn als
zijn naamgenoot , maar ook goed, en menfchelijk , en
verdraagzaam als hij,
Uit Frankraik teruggekeerd , trad PREDRIK HE r
D R IK, in wiens ziel nu het zaad van alle die forfchere
en zachtere deugden was uitgeftrooid , wier mengeling al•
leen den grooten en goeden man , den befchermer en wel,
doener zijns Vaderlands kan vormen, met verdubbelden
ijver naast zijn' Broeder in de loopbaan der eere. Zijn d6nig
gebrek was hier overmaat van floutmoedigheid , die men
echter der jeugd zoo gaarne vergeeft , eri die alleen in een'
befturenden Veldheer zware berisping verdient , hoewel zij
ook bier menigmaal , in den Broeder van den kinderloo,
zen AURITS, den Staat in de gevolgen aan het uiterfte gevaar blootalde. Reeds in 1599 trok hij, met
eenige jonge Franfchen, wier aangeborene eigenfehap
fchitterende dapperheid, den jongeling medefleepte , tot
op een liancipunt, waar hem de talrijke vijand bijna om,
fingeld had; Diet dan door wonderen van moed maakte
zich die kleine fchare ruimbaan , en bereikte met moeite
bet leper der Staatfchen. Zes jaren later, in een ruiter,
gevecht bij aan de Ruhr, liep FREDRIK
PENnarK nogmaals het uiterfte gevaar. Met eenige
map fchap de rivier overgetrokken , wordt hij onvoorziens
or Spaanii.hc ovcrmagt aangevallen; zijne benden lawn
lailartiglijk in dm ficiek ; maar dc jonge Held, go-
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113k aan den Ilomerifehen unYs SE s , drijft de vreos nit
zijn groothartig gemoed , en that pal (*). Dnch al meer
en meer dringt de menigte op hem aan ; het fond gefchapen , dat SPINOLA zelf met het gros des legers
zou aanrukken , om dozen kostbaren buit niet te misfen ;
vertwijfeld fond MAURITS aan de overzijde , wenkte ,
en poogde den lafaards , die zijnen Broedcr verzelden,
met zijne welbekende fern moed in te boezemen; vergeefs ! de jeugdige ORANJE wordt handgemeen met eon'
Spaanfchen Ritmeester,, en , zonder het toeval, dat de
pistool van den Spanjaard, reeds in FREDRIK HE NVRIK 's zijde gezet , weigerde, ware Nederlands hoop
Met MAURITS uitgeftorven! Maar, wat fpreek ik van
toeval? 0 eeuwige Voorzienigheid! hoe blind is hij, die
U, zelfs in fchijnbare kleinigheden, niet ontdekken kan !
Reeds heeft de vijand nu met eene ftevige vuist den jongen Graaf gevat , en hij ware gevangen geweest , had niet
zijn Stahneester den vermetelen aanrander geveld. Wij
gaan vele zijner andere krijgsbedrijven , de verovering van
4reevoort en ;Erkelens , en de gevangenneming van Graaf
HENDRIK VAN *DEN BERGE, voorbij. Want niet
alleen in zulke minbeflisfende gevechten toonde zich PRE..
DR IK HENDRIK bereid, zijn edel bloed voor het Vaderland te plengen ; ook in den eeuwig gedenkwaardigen
Nienwpoortfchen flag, het Platen van Nederland, had
hij zijn leven voor de goedc zaak veil. Te vergeefs raadde Br AURIT s den zestienjarigen jongeling, zich voor
minder gevaarlijke tijden te fparen, en door zijn vertrek
naar Zeeland te verhoeden , dat niet , wanneer den Prins
iets menfchelijks overkwam , de Staat zonder verdediger
flit NASS A U 'S heldenftam bleve : de jonge Held, die
zelfs den zweern der lafhartigheid vreesde , roept uit :
vil /even en flerven met u , en verwacht Been ander lot
van den Hemel clan het owe. Hij bleef , freed als held ,
en dc zege bekroonde do ftandvastigheid der beide Broeders.
Het
( s) Iliad. A. v. 403.
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I-let was door deze flandvastigbeid, de kenrchetfende
eigenfehap des Nederlanders , dat eindelijk Spanje gedwongen werd, zijne aanfpraken op de heerfchappij dezer Ianden , althans bij voorraad , te laten varen. I-let
twaalfjarig Befland werd gelloten , en de Heiden rustten
uit op hunne lauweren. Dan ach! waarom moeten de
flervelingen, zoo dra zij niet door de zwaarfle moeijelkheden tot infpanning gedrongen worden , voor de ge*onnen rust zoo duur boeten door fchade aan eendragt
en zedelijkheid? Zie de Christenkerk , het voorbeeld eener
eenflemmige geordende , deugdzame Maatfchappij, zoo
lang zij tegen uitwendige vijanden , moet worflelen; zie
Naar, pas in veiligheid geaeld, ftraks verfeheurd, tot
weelde en heerschzucht overhellen , haar,, de vervolgde,
in eene vervolgaer herfchapen ! Zie Nederland, opgeflaan tegen Spanje uit zucht tot vrijheid naar ligchaarn
en ziel, 't welk liever de halve maan .der Ottotnannen dan
het grillig gezag van een opgeworpen KerkhoOfd wil erkennen(*), — zie dat zelfde Nederland thans , ter be,
llechting van eenige bovennatuurlijke leerftellingen, luid
om de bellisfende uitfpraak eener Godgeleerde Vergadering
roepen!
FREDRIK HENDRIK was gezind noch gefchikt ,
partijhoofd in deze gcfchillen te zijn. Door zijne verflandige , godsdienflige Moeder met de echte beginfelen der
Christelijke verdraagzaambeid doordrongen, liet hij den
twist over befpiegelende leeraukken aan de Godgeleerden
over, nogtans de meeste genegenheid toonende voor die
partij, welke de minfte zucht tot fcheuring liet blijken.
Geene Happen deed hij nogtans , oni ddn van beiden de
zege te verfchaffen. Toen eindelijk de kreet der onverdraagzaamlicid 's Lands grijzen Vader op bet fchavot , den
kundigften en welfprekendaen Nederlander in een' eeuwigen kerker gebragt bad, en vele der hartigae liefhebhers des Vaderlands , die hun geweten niet verkrachten
wil-

(*) De lens der Zeculren. bij bet ontzct van
ver Turksc7.1 dais Pause,'?.

Leyden: Lie-

OP FREDRIK HENDRIK.

07

wilden , als ballingen deed zwerven , toen befefte de Zoon
van noutsn DE COLIGNY, die ook bij velen in den
haat tegen de Moeder decide , dat hij zijne gevoelens in
de Borst had te fmoren , en het voorbeeld zijns grooten
Vaders te volgen , wien , in nog erger tijden , de kunst
van zrygen cerst tot lijfsbehoud en daarna tot redding
der Landen gediend had. Hij ontveinsde dus zijne belangftelling in de ongelukkige vervolgden, zijn' afkeer
voor de harde maatregelen der vervolgers ,en behield daardoor een' invioed , en het uitzigt op een gezag, waardoor hij te eenigen dage de wonden van Nederland kon
heelen. Waartoe zou hem ook onvoorzigtige afkeuring
of openlijke tegenftand gebaat hebben ? Was hij in ftaat ,
tegen den flroom op te roeijen , of de omhoog gerezene
fchaal der zwakkere partij door zijne toetreding te doen
zinken?
Intusfchen had hij den tijd , zelfs van het Beftand, niet
werkeloos gefleten; hij had daarin , met zijn' reeds beproefden arm , de hoofdzuil der Maatfchappij, Orde, en
den dierbaarften wensch van ieder menfchelijk hart, Yrk held , verdedigd. De burgerij van Utrecht, die, niet tevreden met veiligheid en waarborg voor perfonen en eigendommen te bezitten, eenen hoogeren, herfenfchimmigen trap van onafhankelijkheid wilde.beklimmen , had hij,
ilechts door de vertooning zijner krijgsbenden, tot rede
gebragt; den Hertog van Brunsw0, die, ten fpijt van
bezworene voorregten , de vrijheden der flad van dien
naam poogde te krenken , had hij door de nadering zijner benden verfchrikt, en zoo bier als dthir het does zijner tending, heraelling der oucle , wettige orde van taken, bereikt. Nu toefde hem eene hagchelijker taak. Obstenrilk , toen met Spanje door bloedverwantfchap en eenheld van bedoeling ten naauwfte verbroederd, vlamde op
het gezag over Duitschland, en de herftelling van het
Pausdom in al deszelfs geestverflikkende geftrengheid.
9pgeruid door de yezuiten , jaagde F E R D I N A N D dit
doe/ met eene onwrikbaarheid na , waardig eener bercie
zake. Ike uifflag bekroonde zijne flanclvastigheid. fichemen
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Met/ bukte voor zijne banieren; FERDENAND'S
dinger, FREDRIK van den Palts , verloor zijne kroon
op den Witteh Berg bij Praag. Straks gaf Oostenqk het
fern aan zijnen Spaanfehen bondgenoot, om ook het erf/and des ongelukkigen F R E D R I K S, den Palts, to
overweldigen. Met eene geduchte heirmagt werd de beroemde SP/NOLA, mededinger van MAURITS, daarheen gezonden, wien op den eerftert wenit , een .Beiferseh leger onder TILLY ten dienfte ftond. 'Dozen viand
moest FREDRIK HENDRIK bearijden,mOest het land
van den bondgenoot betchermen. En gewis , hij zou dit
gedaan . hebben, zou zich nu reeds het vertrouwen der
Staten hebben waardig getoond, zoo geene noodlottige
verdeeldheden' een heir, uit meerdere bondgenooten zatnengefteld, en waarin dus eenheid ontbrak, geheel ver1amd hadden. De werkzame SPINOLA bereikte zijn doel;
eenige fteden uitgezonderd, ging de Palts voor de zaak
der Protestanten verloren. Meer 'dan tranen kostte deze
vruchterooze togt aan FREDRIK ' S teerbeminnende
Moeder; zij kweekte de vrees voor een heilloos ontwerp ,
om haren Zoon, haren ëdnigen, op de flagtbank te brengen , hem , wiens gematigde denkwijze bij velen reeds
Ach! deze liefderijke
Zullt en' bitteren haat wekte.
hare
dwaling
niet overtuigen; -zij
.van
Moeder mogt zich
mogt de ras volgende heerlijkheid van haren Zoon niet
aanichouwen. In Nederland door dolle kettermakers met
verachting overladen , door fehuiin van 't graauw berchimpt, verliet de Weduwe van den Vader des Vaderlands een ondankbaar gewest, thans bedwelmd door godgeleerden haat , onr onder Frankrijks milderen hemel te
Iterven. De laatfte bede der godvruchtige Vrouw was
voor haren Zoon, en God verhoorde die belle.
Het eincle van MAURITS, wiens krachten naar
chaam en ziel federt de gebeurtenisfen van 1619 aan 't
kwijnen waren „, naderde flerk. In zijne laatfte ziekte notuigde hij den wensch, dat zijn Broeder eene verbindtonis mogt aangaan , die MAUR/TS zelf altijd vermijd
had ; dat hij zich met de jonge AMEL IA van &has
door
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door den eclit mogt vereenigcn. Men wil, dat zD It r K hier nicer naar de Item des beiangs dan naar die
der liefde geluisterd, dat hij dit huwelijk alleen gefloten
hebbe ten gevolge der bedreiging zijns Broeders , dat eene
weigering dezen tot ten tweede huwe/ijk , en daardoor
tot onterving van FREDRIK, ZOU nopen. Het kan zijn;
maar wie is de Vorst , die, huwende, de neiging zijns
harten kan volgen ? Is flaatsbelang niet ongelukkiglijk de
drijfveer van elken echt aan de Hoven? Bewonderen wij
dan veeleer in den nog bloeijenden man in de kracht zijns
levcns , dat deze echt, onder zulke ongunflige voorteekenen gefloten ,'nogtans gelukkig was; dat FREDRIK,
fchoon hij zich op het voorbeeld zelfs des grooten DENDRIKS had kunnen beroepen , bij geene D'ESTRLES
of VERNEUILS fchadeloosflelling zocht; maar dat
hij, de Hollander , met echt - Hollanclfehe zeden , der
Vrouwe , die hem het belang van zijn Fluis had doen huwen onwankeibaar getrouw bleef; dat AMELIA zich
dezen flap nimmer beklaagde, en dat het Huis in 't Bosch
nog tot op dezen dag getuigenis draagt van hare liefde
en zijne trouwe.
MAURITS bezweek , eenige dagen na het huwelijk
zijns Broeders. Zijn .uiterfle wil flelde dezen tot erfgenaam zijner talrijke bezittingen , en de Staten van vijf gewesten vervulden terftond de ontledigde plaats van bunnen verdediger door die van den dapperen , reeds beproefden Broeder. Hagcbelijker , dan v66r bet Beftand , was
thans de flaat des Oorlogs. S P I N O L A, meester geworden van Breda, bedreigde Dordrecht en Gelderland. Als
hoofd eens legers had PREDRIK rI KNonIK dezen widen krijgsman uit p ARMA ' s fchool nog nimmer de fpitfe geboden. Een ander,, heviger onweder bedreigde Nederland uit het Oosten. Al hooger en hooger rezen Oostenrilks ontwerpen , naar gelange van deszelfs voorfpoecl.
FERDINAND ' S zeeghaftige fcharen , beurtelings door
eenen TILL \', die in krijgskunde, moed en wreedheid
ALVA evenaarde, door eenen WALLENSTEIN, den
flouttlen Gelukzoeker zijner Eenw,, wien zijne benden
aan.
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aanbaden , en voor wien zij wisfen dood belachteti,
tot aan de uiterfe einden van Duitkhland geleid , hadden de zwakke, verdeelde Protestantfche Unie zonder
moeite ontbonden , .Deenemarken verflagen en yerzwakt ,
en flonden nu in de nabijheid der Noord- en Oostzee.
Verfchrikkelijk klapwiekte dus de dubbele Adelaar, tuk
op roof, in de nabijheid der Vereenigde Gewesten. Verflagen en verfirooid was de vereeniging der Protestanten;
bun voortnalig Hoofd, FREDRIK van Bohemen, was
thans als balling in Holland, de toevlugt der verdrukten ,
eene fchuilplaats gaan zoeken. Aan de andere zijde was
de Staat genoegzaam zonder Bondgenooten. De goedaardige , maar zwakke J A C onus van Grootbrittanje had
reeds vroeger, door Oostenrijk en Span je om den tuin
geleid , den Keurvorst , zijn' Schoonzoon , verlaten; hij
Ilierf bijna gelijktijdig met MAURITS; en de ongelukkige KAREL, zijn Zoon , had te veel tegen de ontwakende kracht van zijn Parlement te worftelen , om Nederland
aanmerkelijk te kunnen bijfaan; en, al had hij zulks vermogt , de pas ontlokene handelsnijd der twee Staten ,
fchrikbarend aangegroeid door den geregtelijken abord der
Engelfehen op Amboina , moest Brittanje weinig aanmoedigen ter onderfeuning van eenen, buitendien reeds ter
zee overrnagtigen , mededinger. In Frankrijk heerschte
ook nog de burgertwist, die , finds den dood des grooten
en goeden HE NDRIKS, telkens met vernieuwde uitbarflingen de pas geheelde wonden had opengefeheurd. 't Is
waar , RIC HEL I EU had nu het roer van Chat gevat
hij, beftemd om deze fcheuringen met de lijken der Edelften
van Frankrijk te dempen: dan , nog was dit groote werk
naauwelijks begonnen ; de Protestanten , weerbarfig tegen
's Kerkvoogds heerschzuchtigen aard , moesten eerst Rochelle verliezen ; de Broeder zelfs des Konings moest zijn
hoofd voor den , gemijterden Staatsdienaar buigen, eer deze het kon ondernemen , de trotschheid der Oostenripkfehe HO= te vernederen. Vandaar geen onderftand ,
noch uit Frankrijk , noch uit Engeland ; Nederland fond,
fe-
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Wert zijn afzonderlijk beflaan voor 't eerst geheel alleen ,
tegen bet vereenigde Spanje en Oostenrijk.
En o! ware nog flechts de fpreuk der Vaderen : Eendragt
maakt Magt , toen door de ondervinding bevestigd geworden ! Maar , helaas ! tweefpalt in de Kerk had ook den Staat
jammerlijk uiteengercten. Dc beste liefhebbcrs des Vaderlands
waren op het fchavot omgekomen , iu kerkers opgefloten geworden mcesten als ballingen zwerven , of waren ,toch
van het kusfen geraakt. Eene partij , die niet geh eel te verachten was , omdat zij hare minderheid in getal door kunde
en aarzien barer leden vergoedde , was misnoegd op de tegenwoordige orde van zaken. Sommigen hunner,, door vervolging verbitterd , hadden fchier, door den moord van
MAU RiTs, den Staat aan de vervaarlijkile fchokken bloot.
gefteld. De aanhangers zelfs des overledenen Stadhouders
fchenen , door hunne karige bijdragen tot de oorlogskosten , blijken te geven van een kwalijk gall-mord misnoegen.
Alles had , federt het einde des Beftands , door kwijnenden
krijgshandel , van deze inwendige ziekten des Staats de
duidelijkfte blijken gedragen.
Het was noodig , 's Lands kommerlijken toefland op dat
pas, de bergen van gevaren , toen tegen denzelven opeengeflapeld , te kennen , ten einde den fchier voorbeeldeloozen
gelukflaat , waartoe die Staat eerlang opklom , en de verdienflen des mans te waarderen , die hem deze hoogte deed
bereiken. Stellen wij ons voor een oogenblik in de plaats
van rftEDRI x HENDRIK, bij de aanvaarding van zijn
Stadhouderfchap. \Vat den Krijg aanbelangt , kon het de
vraag niet zijn, of hij tot den laatflen fnik ' voor 'sLands
vrijheid zou flrijden ; hij was uit N A S S A U 'S heldenflam ,
waswI LLEM ' s Zoon, Broeder van MAURIT s, en Kleinzoon van coLta NY, den manhaften Item en edelen
martelaar der vrijheid van gewisfe. Maar omtrent de binnentandfche veeten
wat was char zijn pligt ? Gelijk
HELIEU, met bet flaal de wooden te openen , om ze
te heelen , of , gclijk de groote HENDRIK, balfem in die
wooden te gieten ? Hij was LOUISE 'S Zoon; hij koos
het laattle.
Maar
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Maar hoe moest hij dit moeijelijk werk , de genezing de§
krankcn Staats , beginnen ? Het was voorzcker meer gernakkelijk , met de heerfchende partij vereenigd , met den ftroom
mede te zeilen , en , gelijk MAURITS, bij de menigte
den lof der Regtzinnigheid door middel van onderdrukking
te verwerven. Meer moeite , gewis , vereischte het, zich
openlijk voor de onderdrukten te verklaren , en eensklaps de
intrekking van alle Plakkaten te hunnen nadeele te eifchen.
Maar deze onberedeneerde flap , die niet het minfte beleid
-onderftelde , zoo , in de toenmalige (lemming der gemoederen , waarfchijnlijk voor den Stadhouder en de veroordeelde
partij beide even nadeelig geweost zijn. FRED R I K HENDRIK. volgde dus den grooten Franfchen Koning , van wien
hij zijn' naam ontleende ; doch , gelukkiger dan deze, be,
hoefde hij zijn geweten niet aan de rust en het geluk van den
Staat op te offeren. Als een man , die den Godsdienst
bemint, zonder de haarkloverijen der Godgeleerden , hield
hij zich bij de vastgeftelde Kerk , die hij eigenlijk nimmer verlaten had , en vvraakte flechts den toen daarin heerfchenden
geest van onverdraagiaamheid , welken eene gelukkige on,
dervinding getoond heeft, dat niet tot die Kerk , maar
aan die tijden behoorde. Hij bewerkte ondershands , door zijnen invloed ter Staatsvergaderinge, vooral echter te Anflerdam , (toen , door fleeds aangroeijenden rijkdom , reeds de
aanzientijkfle Clad van Rolland) dat men den Remonflranten
eerst oogluikend , en van lieverlede meer openlijk , vrijheid
van openbare bijeenkomflen verleende. 't Is waar,, hunne
zaak werd vertraagcl door de onvoorzigtigheid van hunnen
ouden , eerwaardigen voorflander U/TENEOGAARD;
en , zoo de Prins in 16ee7 , na lang aarzelens , fchijnbaar
zijne toeftemming tot de vernieuwing der harde Plakkaten
gaf, waaraan anders heeft men dit te wijren, dan aan het wantrouwen des Grijsaards , die , met eene jeugdige drift , de
plotfeliike herflelling zijner Geloofsgenooten wenschte , en
het beleid des Stadhouders de Mad der trouweloosheid aan-,
wreef ? Kon de Prins , on] zich bij verve de meerderheid
der Staten , vooral bij do onbefuisde gemeente niet verclacht te maken , wel anders handelen , dan hij deed , toen de
on,
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onderfchepling van den bedoelden brief zijne verftandhouding
met de ballingen aan het licht bragt? Maar ook bier bled
FREDRIK HENDRIK, hoe fchijnbaar al te toegevencl ,
groot en beminnelijk. Hij vergaf zijnen ouden vriend deszelfs wantronwen en onvoorzigtigheid , welke hemzelv' aan
zoo veel gevaars hadden blootgefteld ; en men mag bet ge.
rustelijk aan's Prinfen ftille werkzaarnheid toelchrijven , zoo
UITENBOGAARD, reeds dat zelfde jaar , ongemoeid
uit zijne ballinglchap terugkwam , ja zich zclfs in den Hage ,
den hoofdzetel der vorige vervolging , onthield. Doch
's Prinfen onderfteuning der gematigde partij te ihnflerdatn ,
waar hij —hoe verfchillend van MAURITS Waard.
gelders , door de Regering ter breideling van de regtzinnige
dweepers aangenomen , door foldaten van 's Lands wege
fcljfde , en in eene uitfpraak , aan hem door de Staten verbleven blijkbardn aficeer van de aoutheid der vervolgzieke
Predikanten toonde , moest den Remonftranten doen zien ,
dat flechts wijze voorzigtigheid den Stadhouder, die tegen
den vollen ftroom van het misleide volksgevoelen moest
oplaveren, belette meer te doen.—Maar, hoe kan men 's Prin.
fen bed_ rag omtrent DE oRooT verfchoonen ? Hij , Holland; eeawige eer , mogt niet eens , ongemoeid , de vaderlandsche luck blijven inademen , en dit zeven jaren na
het begin van FREDRIK HENDRIK ' S beffUlIF!
De item van Europa , die onder alle groote Nederlanders, aan DE GROOT den eerften rang toekent , fchijnt
bier beflisfend den Broeder van mAuRiTs te befchuldigen , dat hij op zijn minst door overmaat van fchroomvallig.
heid , zoo a1 niet door cene misdadige hulde aan den geest
der tijden , zondigde. Moest niet de Stadhouder her al zijne
inagt te werk gefteld hebben , om den man, dien hij, door
Beene ftaatkundige en godsdienflige vooroordeelen beneveld , waarderen kon , zclfs ten fpijt van fommige verdwaasde Staatsleden , in Nederland te 'louden ? En deze
Prins is het juist , die bet niet raadzaam vindt , nn GROOT,
zonder ecnige voorwaarde , hcrwaarts te laten wederkeeten. Was dit bedeesdlieid , of bekrompenheid van ziel ?
Dan, bet is noodig , in deze omflandi gheid het regte
/11ENGELW. 1823. NO. 12.
oom.
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oogpunt des gefchils te vatten. Aan de eene zijne de hevigfte verbittering der wel niet meer z66 vervolgzieke , maar
toch nog in voile kracht heerfchende hoofdpartij , welke
hare zaak voor verloren moest achten , zoo een van de hoofden der vcrvolgden , een man vol gcest en kracht, alleen
meer dan eene menigte waardig , door ftraffelooze , vrije terugkeering , de nietigheid van het gevelde vonnis fprekend ,
zigtbaar aan den dag leide, en ligt , door zijne uitnemende
talenten tot de Regering bevorderd , alle die duisterlingen ,
de . teelt van partijgecst , in hun eigen niet deed verdvvijnen , gelijk de opgaande zon het nachtgcvogelte in zijne
holen bant. Reeds hadden zes Steden verklaard , geene
zaken van !hat re willen behandelen , v66r men, ten nadecle des edelen ballings , een belluit genomen had. Aan
de andere zijde die balling zelf,, vol gevocl van eigene
waarde , die , ten gevalle van eigen voordeel , niet een haarbreed wilde afwijken van den koninklijkcn weg ; wat
meer is , die zelfs in geen verzoekfch rift , zonder cenige laagheid gefteld , wilde treden , omdat het een verzockfehrift was , en hij met s o K n A T E s gevoelde , dat
niet dit , maar eene eereplaats , hem voegde. Jammer
voorwaar,, dat hier de groote man flechts eigen voordeel
in de weegfcliaal leide, die dan gewis rijzen moest ; dat
hij niet den vurigen wensch aller goedgezinden in Holland, het voordeel, de eer en den luister zijns Vacierlands in dezelfde fchaal leide , om haar diep te doen zinken !
War toch kon hij daartegen over leggen ? Eene naauwgezetlicid , die loffelijk is , zoo lang zij met geene andere,
hoogere pligten in tweeffrijd komt. Of vreesde hij misfchien het lot van CICERO? Zag hij , gelijk men fchier
nit een' went: , aan HOOF T gegeven , zou mogen opma,
ken , in FREDRIK HENDRIK een' nieuwen O C T Ay IAAN? ( 4 ) Indien dit zoo ware, zou men bier den
grooten man van eene dwaling moeten befchuldigen , die
wel het uitwerk fel zijner verhevene ziel was, maar Nederland een al te zwaar gemis veroorzaakte , om dezelve niet
diep te betreuren.

To-

(*) flooFT'S

BriCYCI1 NQ, 325

2610

OP FREDRIK HENDRIg.

575

Tusfchen deze harchlekkigheid der vijanden van n E
C tt o o T aan den eenen , en 's mans eigeno onverzettelijke

flandvastigheid aan den anderen kant , verbeelde men zich
den Stadhouder, met zijn edel ontwerp , om de burgergefchillen te fmoren , en door zachte middelen allengs uit
het aandenken te verbannen. Moest hij hier openlijk partij ? Tegen DE GROOT kon hij het niet dit
verbood hem zijn hart ; en poor DE GROOT — dit begreep hij onbellaanbaar te zijn met de rust van den Staat.
Een UITENBOGAARD, een EPISCOPIUS mogten
oogluikend wederkeeren ; zij waren in het ftaatkundige
gcene regtftreekfche tegcnftanders der tegenwoordige gezaghebbers geweest ; maar de tijden waren nog niet
voor de hulde, die men, ook in.Hollands Raadzaal , aan den
openlijken verdediger der verdraagzaamheid zou toebrengen.
Welk eene fcheuring , zoo de zes Steden hare bedreiging
hadden ten uitvocr gebragt, en , door zich aan alle beraadflaging te onttrekken , de zenuw des Oorlogs geknakt
en de achting des S teats naar buiten benadeelcl hadden
FREDRIK HENDRIK deed bier , wat hij kon , —hij
raadde DE GROOT tot eenige fchikking naar de tijden.
Dat deze dit voor onbeftaanbaar met zijne eer hield , is
geen verwijt tegen den Stadhouder; het is eene ongelukkige botfing van ftrijdige pligten , die de zachte FRE..
DRIK HENDRIK ge wis zoo fterk als iemand betreurde.
Dat het geene verkoe ling omtrent zijne oude vrienden was,
welke den Prins belette , nicer voor DE GR. o o te doen
blijkt uit . de bijna volledige herftelling der vrienden en
bloedverwanteb van BARNEVELD en DE GROOT in
hunne eerposten , en de heeling der wonclen van den burgertwist , onder zijn beftuur. De fchetiring weg te ncmen , was onmogelijk ; dezelve was met to veel bitterheids
te werk gefteld ; maar den twist te doen ophouden , en
verdraagzaamheid aan de minderheid te geven , dit was
reeds yea , en dit gefchiedde. Openlijk ftichtten de Re.
monftranten in 163 4 te Amllerdana eene kweeklchool , en
eerlang kerken in de voornaamfte fteden van Holland.
REIGERSBER 0, Schoonbroeder van DE GROOT,
qa
werd
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werd Raadsheer in den Hoogen Raad ;. HOOGERBEETS
nit den kerker ontilagen. Ook de Roomschgezinden verwiervcn allengs meer vrijheid van Godsdienst.
Dus zagen \Atli, hoe edel FREDRIK HENDRIK
zich van de vreedzame waardigheid van Stadhouder kweet ;
hoe hij juist aan het doel van dat arnbt beantwoordde ,
door verdeeldheden te fusfen en de Eendragt te herflellen ,de Eendragt, die de Staatsmagt verdubbelt. Maar,, wat
baat dit verdubbeld vermogen , wanneer de buitenlandfche vijand , voor wiens krachten zclfs de uiterfte infpanning van den Staat fchijnt te moeten bezwijken , van alle
kanten dreigt ? En dit was bier/ het geval , zoo als wij
boven zagen. — Verzellen wij dan kortelijk onzen Held
ook op zijne loopbaan als Veldheer van den Staat, en
zien wij , hoe bij, reeds het nog Dimmer bereikte Model der Stadhouderen , ook als Verdediger van Nederland
lauweren plukte , wel minder luisterrijk in de oogen des
Menfchenvriends , omdat zij met bloed zijn bezoedeld ,
maar toch onvergankelijk , omdat zij flechts in een' Oorlog voor de heiligfte belangen der menschheid behaald
werden.
(Het vervolg en Plot hierna.)

SCHEIKUNDIG ONDERZOEK VAN DEN METSELKALK DER
KERK TB RINSMAGEEST , IN VRIESLAND.

(Vervolg en /lot van bl. 53i.)
5 X. De beflanddeelen en derzelver gewigt , door de
voorgaande pro-even , bij dezen Metfelkalk alzoo behaald
hebbende, wil ik nog eenige aanmerkingen ten flotte hierbij voegen.
3o. Meermalen heeft men opgemerkt , dat , bij het afbreken van zeer oude gebouwen , het metfelwerk nog eene
zeer ;route vastheid bezit , en de Metfelkalk van eene buitengewone hardheid is ; maar hieruit kunnen wij bezwaarlilk belluiten , dat de Ouden de kunst zouden bezeten hebben van zulker. vasten en duurzamen Metielkalk regelmat ig
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tig daar te fiellen; want onder de zoo menigvuldige metfelwerken konde het immers niet wel misfen , of voormaals moest van tijd tot tijd wel eens toevallig eene zeer
gelukkige zamenvoeging van, voor elkander pasfenden ,
kalk en zand , in de juiste betrekkelijke hoeveelheid vermengd, met den hiertoe gefchikten fteen plaats hebben ,
waardoor dan zulke vaste gebouwen onttIonden , die ,
wegens de voormaals niet zoo heerfchende zucht tot verandering, tot aan onzen tijd toe in wezen konden blijven ; terwijl alle die metfeiwerken van denzelfden tijd ,
welke minder gelukkig uitgevallen waren , door den langen tijd van zelve , wegens de mindere vastheid , vernietigd of om andere redenen afgebroken zijn. Wij hebben
dus flechts van hunne , gelukkig uitgevallene , metfelwerken ecnige voorbeelden overgehouden , terwijl die , welke
flecht uitgevallen waren , van zelve aan ons oog onttrokken zijn ; en op denzelfden grond zouden wij mogen vooronderftellen , dat van onze gebouwen , zoo de modezucht
en geest van verandering titans den zoon niet deed afbreken , hetgeen de vader gebouwd heeft, de flerkfte , die
door gelukkig zamengeftelden Metfelkalk en voor dezen
gefchikten fleen ontftaan zijn , na eene lange reeks van jaren ook nog aanwezig zouden zijn ; terwijl onze overige
gebouwen , aan welke eene minder gelukkige zamenvoeging was te beurt gevallen , reeds Lang te voren vervallen
of afgebroken waren. Alsdan zoude het verkeerd zijn,
om nit de vastheid van het metfelwerk der overgeblevene
gebouwen te willen befluiten, dat in onze tijden fleeds
zulk een duurzaam tnetfelwerk was gemaakt.
Het is intusfchen zeer wel mogelijk , dat de ()mien ,
door den grooteren overvloed van gerchikte materialen ,
en mindere karigheid in het gebruiken en bewerken van
dezelve, dikwijls , en meer dan wij , het geluk hadden
van vast metfelwerk te erlangen , daar mogelijk in onzen
tijd de fpaarzaamheid wel eens de wijsheid bedriegt.
31. In het begin is reeds aangemerkt , dat in den Metfelkalk der Berk te Ritismageest , welke ten minfte zes
eeuwen oud is , vele flukken van ftrandfchelpen en zells
(re_
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geheele fchelpen gevonden worden , hetgeen men in den.
Metfelkalk van vele zeer oude gebouwen in ons Vaderland , vooral in Vriesland , waarneemt. Deze ftukken
van ftrandfchelpen bewijzen genoegzaam , dat men toen
reeds , tot den Metfelkalk voor die gebouwen , den kalk
nit gebrande ftrandfchelpen heeft gebruikt , en dus veel
vroeger dan de Hoogl. JOHN vermoedt , ftellende (*) :
„ In het einde der zeventiende en bij het begin der acht„ tiende eeuw maakte men uit de oesterfchelpen ook die
„ bereidingen , welke men nit de paarlen, het paarlemoer
1, en andere dergelijke voortbrengfelen dikwijls , met veel
„ moeite en groote kosten , vervaardigde. Daardoor nu
„ leerde men waarfchijnlijk den aard der fchelpen nader
kennen ; en het is niet onwaarfchijnlijk , dat dit .het
1, eerst aanleiding gaf tot het denkbeeld, om van deze
„ voortbrengfelen van den Oceaan, op plaatfen, waar zij
„ in groote menigte gevonden worden , hetzelfcle gebruik
„ te maken , dat men van den kalkfteen maakt.”
32. Uit de aanwezigheid van deze ftukken van ftrandfchelpen in den Metfelkalk van oude gebouwen blijkt
verder,, dat men oudtijds niet angstvallig den kalk uit gebrande ftrandfchelpen van die ftukken bevrijd heeft; hetgeen moeite befpaarde , en , in plaats van nadeel aan de
vastheiti van den Metfelkalk toe te brengen , mogelijk integendeel eenig voordeel voor de duurzaamheid van denzelven opleverde. Uit de proeven immers van den Hoogl.
j o H N (t) is gebleken t dat de bijvoeging van tegelfcherven en getlooten alas den Metfelkalk, nit fchelpkalk
bereid , de hardheid van denzelven aanmerkelijk vermeerclert en eene bewonderingwaardige vastheid geeft.
33.
CO In de bekroonde Verbandeling ter beantwoording der

vrage: „ Welke is de fcheikundige oorzaak , dat de fleen.
kalk , over het algemeen , een meer vast en duurzaam metfel.
werk oplevert, dan de fchelpkalk; en welke ziin de middelen , om , te dezen annzien , onzen fchelpi:alk te verbeteren?"
in de Natutirktindlge Verltandelingen van de Hallandleite Maatichappij der Wetenfchappen te Haarlem. 1819. D. IX. bl. 189.
Aid, b/. 238. No. 5. —
24o. No. 5. —
257.
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33. Vervolgens fchijnen deze flukken van ftrancFchetpen , welke in den Metfelkalk der Kerk te Rinsmageest ,
even gelijk in dien van andere oude gebouwen. aangetroffen warden, en bij het blusfchen niet tot poeder gevallen zijn , hierdoor , gelijk mede door de blaauw - zwarte
kleur en verdere hoedanigheid, eene geringe of ten minIle eene ongelijkmatige branding der ftrandfchelpen te bewijzen ; en dit verdient, daar bet zoo algemeen bij oude
gebouwen in ons Vaderland worth waargenomen , onze
aandacht.
Dat eene geringere of ten minfte eene ongelijkmatige
branding der ftrandfchelpen bij onze voorouders plaats
had, voordat men gebruik maakte van kalkovens , volgt
bijkans van zelf uit hunne wijze van kalkbranden; want,
gelijk bekend is , werden door hen de ftrandfchelpen in
eenen hoop op het veld gebrand, waardoor bet eene gedeelte der fchelpen eene veel flerkere hitte onderging dan
het ander. Deze manier van kalkbranden , offchoon dezelve om deze of gene reden minder doelmatig moge zijn ,
heeft toch ook hare voordeelen , daar bij deze wijze de
kalk op die plaatfen, waar men bouwen Wilde; gebrand
werd, en flechts zoo veel , als men voor het te bouwene
noodig had; terwijl de blusfching van den kalk eerst bij
de aanwending tot Metfelkalk en het gebruik gebeurde (*).
Een
(*) Het nut , van de blusfching en vermenging niee vroeger, dan op het oogenblik der bereiding en aanwending van
den Metfelkalk, te doen, was bij dien kalk der Ouden van
belang, uit hoofde, dat een gedeelte van denzelven, wegens
de ongelijkmatige branding, Met geheel van koolzuurberoofd
was; hetgeen bevestigd worth door de flukken van fchelpen,
die in denzelven gevonden worden, en, wegens de ontoereikende branding, niet tot poeder hebben kunnen vallen. Dit
koolzunr, nu, van het minder gebrande gedeelte zoude aan
de overige hoeveelheid van kalk nadeel toebrengen, zoo men
den kalkbrij lang v6Or de aanwending maakte; want te regt
merkt de Hoag!. j o u N (Verh. bl. 262.) ten opzigte van
onzen fchelpkalk aan: Hieraan twijfel ik ook g e ens z ns ;
„ maar ik houde het voor ten boogie vt . aarfchijnlijk , en ben
„ van
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Den ander voordeel van deze wijze fchijnt mij toe hierin
gelegen te zlin , dat de asch van de brandftoffen , welke
tot de branding van de ftrandfchelpen moeten gebezigd
worden, wegens den vrijen toegang der lucht en togt ,
grootendeels weggedreven wordt en vervliegt , bij bet
branden van de fchelpen in hoopen op bet veld; terwijl
integendeel deze asch, door de inrigting van onze kalkovens, bij de gebrande ftrandfchelpen blijft, en dos den
tlaaruit verkregencn kalk verontreinigt en minder dengdzaam maakt. — De oude Romeinen , (Yerh. b1. 243.)
van welke nog merfelwerken beftaan, die eenenMetfel1calk van de groottle hardheid en deugdzaamheid
zitten , hadden dezelfde gewoonte van hunnen kalk te
branden.
34. Aan deze minder fterke of ongelijkmatige branding
der ftrandfchelpen tnoet ook ongetwijfeld worden toege[chreven de naar kool gelijkende ftof, welke (art: 27.)
in den Metfelkalk der Kerk te Rinsmageest gevonden is;
want de Hoogl, joHN, hoewel hij simmer kool bij de
ontleding van (ongebrande) Hollandfche ftrandfchelpen gevonden hceft (*) , erkent echter , dat, om de kool van
bet, door de geheele fchelp gevlochten , vlies volkomen
weg te maken, eene bijzondere en fterkere branding der
fchelpen noodzakelijk is (t).
35. Offchoon deze omitandigheden, alsmede de wijze
zelve der Ouden van hunnen kalk te branden, eene min:
der Berke of ongelijkmatige branding der fchelpen aanduiden , wit ik hieruit niet afleiden, dat zulk eene bran.
ding
„ van gedachten , zulks ook nog nader, door proeven , uit te
„ maken, dat gebrailde en vervallen kalk aan den ongebran„ den koolflofzuur ontneemt ; dat men dus de vermenging
„ alleen , op het oogenblik der bereiding en aanwending der
„ metfelfpecie , doen moet ; , en dat , in het tegengefielde ge.
• val, de gebrande kalk ongefchikt voor het gebruik zoude
„ worden , naardemaal elk kalkdeeltie iets of wat koolllofzuur
), kande opuemen , waardoor dan de kracht van zameuhang
2, en aarkleving verminderd zoude worden,”
ty) 1 76. ;h. hl, coo. (t) Bl. 244.
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ding voor de vastheid van den Metfelkalk voordeelig is. —
De Hoogl. j o H N is , integendeel , van gevoelen , dat
men de ftrandfchelpen lang en fterk moet glceijen, en
dat deze niet dood gebrand kunnen worden , hetwelk bij
aan aarddeelen rijken kalkfteen en mergel ligr plaats
vindt (*).
§ XI. 36. Indien wij verder de hoeveelheid van kalkaarde en zand vergelijken met die van de overage beftanddeelen, van dezen Metfelkalk, zoo moeten wij befluiten ,
dat en de aangewende kalk en bet gebruikte zand beide
zeer zuiver moeten geweest zijn. Deze opmerking komt
mij daarom van eenig gewigt voor , wijl de Heer v o i T
zegt, dat, volgens zijne waarnemingen en proeven , de
duurzaamheid van den Metfelkalk grootendeels , behalve
van de juiste verhouding van het zand tot den kalk , ook
van de goede hoedanigheid van beide deze ftoffen afhangt,
en dat het zand , hetwelk van alle vreemde deelen gezuiverd is , het beste is. (t)
37. Zou de, in oude tijden plaats gehad hebbende , gewoonte , van de ftrandfchelpen, voordat zij tot kalk gebrand werden, gedurende eenen langen tijd op het land
uitgefpreid te laten liggen , wanneer , door de werking van
lucht , regen , zon enz., de ftrandfchelpen van vele andere beflanddeelen bevrijd worden , ook bij dezen Metfelkalk gevolgd zijn? Dit komt mij niet onwaarfchijnlijk voor,
daar ik pen het minfte fpoor van zoutzuur in dezen Metfelkalk heb kunnen vinden ; terwijl de Hoogl. j 0 H N (§)
de zoutzure foda in de Hollandfche ftrandichelpen heeft
ontdekt, en uit deze door enkele trekking in zuiver
ter afgefcheiden. Deze zoutzure foda kan door bet branden der fchelpen niet verdwijnen ; en de afwezigheid van
zoutzuur in dezen Metfelkalk fchijnt dus zulk eene blootftelling op bet land te bewijzen , ten minite wanneer
men niet vooronderflellen mag, dat de zoutzure foda der
fchelC) Ferh. b1. 243 en 244. (1 Polytechnifches Journal,
herausg. von J. G. DINGLER., Stuttg. 1821., Bd. I V. H.
3. S. 294. (§) Verb. 1)1.199.
Q q 5
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fchelpen in dezen Metfelkalk ontleed , en de daardoor
borate zoutzure kalkaarde , door den hoogen ouderdout
der p erk, langzamerhand , met behulp van vochtige lueht ,
afgezonderd is.
sa. Zou verder deze gewoonte der Ouden wel inderdaad
overtollig zijn ? Is niet de efflorescentie 5 welke men aan
vele , vooral vochtige , muren waarneemt , Karen oorfprong
verfchuldigd aan de zoutzure foda ? en wordt niet door
de, hierdoor voortgebragte , zoutzure kalkaarde de droogbeid van de muren en de vastheid van den Metfelkalk
aanmerkelijk verminderd ? De proeven immers van den
Hoogi. 7 o 11 N C6 ) hebben geleerd : „dat bet keukenzout ,
„ tegen de wetten van verwantfchap , op den droogen
„ weg , gedeeltelijk ontleed, zoutzure kalk geboren en
foda vrijgemaakt wordt. Eene omf1andigheid , welke op
„ den Metfelkalk in 't algemeen , en op dien nit Schelpkalk
in 't bijzonder,, gewis invlocd heefr." Len gedeelte alzoo van de in de fchelpcn bevatte zoutzure foda wordt reeds
bij het branden ontleed, en hierdoor zoutzure kalkaarde
geboren ; maar deze werking heeft voomamelijk , na de
aanwending van zulk eenen kalk, in het metfelwerk plaats ,
zoo als zulks door de gemelde efflorescentie aan vele muren
bevestigd worth, en verklaarbaar is uit eene waamemin g ,
door den Hoogl. DRIESSEN(t) naar aanleiding van
den beroemdcn SCHEELE • gedaan , dat, namelijk , keukenzout , met ongebluscbten kalk en zand vermengd , en
met eenig water tot kluiten gevormd , fangs dezen weg ,
zonder hulp van eenige warmte , ontleed words, de vrijgeworciene foda langzamerhand aan de oppervlakte van de
bardgewordcne kluiten zich vertoont ender dczclfde gedaante , waaronder zij aan fommige muren effloresceert ,
en dat , na wegneming van de vorige hoeveelheid van afgefcheidene foda, zulks beftendig voortgaat.
Hoewel dit 'laded , wegens de geringe hoeveelheid keuken(*) Verh. bl. 203. 3.) — Bl. 250 en 251. ( f) Natuur.
en Scieikundige Waarnemingn. 1791. i e St. bl. 182 -184 en
hi. 214-216.
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kenzout, in den kalkf'reen voorhanden (*), bij den {leenkaIk niet van belang is, wordt dit nicer gewigtig bij den
fchelpkalk , daar de ftrandfchelpen veel meer keukenzout
bevatten. De Hoogl. j o II N (t) lucent, dat men deze
te groote hoeveelheid keukenzout zoude kunnen wegnemen , door de fchelpen flecks met zoet water uit te loogen. Deze uitlooging gebeurt echter niet bij onze ftrandfchelpen , en zoude mogelijk , in het groot, ook te omilagtig zijn; ook twijfel ik bovendien , of zulk eene uitlooging wel even goed, als de voorheen gemelde blootftelling op het land, aan het oogmerk voldoen, en het
keukenzout evenzeer uit het binnenfte der fchelpen verwijderen zal.
39. Hieruit ziet men het nadeel der gewoonte van fommige werklieden, die opzettelijk , tegen en in den winter,
keukenzout onder den Metfelkalk mengen. Door dit inmengfel moet immers noodzakelijk die ,efflorescentie aan
de muren flerker en langduriger zijn , en eene grootere
hoeveelheid kalk tot zoutzure kalkaarde veranderd worden ;
welk zout het vocht nit de lucht ieer gretig aantrekt , de
muren daardoor vochtig maakt, en, zelf wegvloeijende , een gedeelte kalk van den Metfelkalk doet verdwijnen , zoodat deze poreus wordt, en van zijne vastheid en
cluurzaamheid merkelijk verliest. Vele werklieden kennen
deze werking van het keukenzout op den Metfelkalk , en
noemen zuiks het verteren van den Metfelkalk door het
keukenzout ; maar zijn in de meening, dat men dit nadeel
kan voorkomen, door meerder kalk, in betrekking tot het
zand, tot den Metfelkalk aan te wenden.
Om dezelfde reden kan het aanmengen van den kalk
met zout water ook niet dan nadeelig zijn.
4 o. Wat de zuiverheid van het zand aangaat , zoo is
bet Diet onmogclijk , dat men, naar aanleiding van eigene
ondervinding, bet voorhanden zijnde zand door eene ligte flibbing heeft gezuiverd; want men kan bezwaarlijk
vooronderflellen , dat in de nabijheid van Rinsmageest zulk
zuiver zand gevonden werd.
rerh. W. 234. Hoot 22. (f) L. c.
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41. In art. 23 hebben wij gezien , dat de verkregene
grootere quarts- of zandkorrels (*) uit dezen Metfelkalk
een zeer wit glinflerend zand opleverden , en , door het
Microscoop belchouwd , doorfchijnender dan gewoonlijk
waren , en als hoekige korrels zich vertoonden. Waarfchijnlijk ligt in deze gefteldheid van dit zand ook eene
reden van de vastheid van dezen Metfelkalk ; immers
v (t) zegt , dat het ook veel op de gedaante en grootte van de zandkorrels aankomt , namelijk of dezelve rondgeflepen of hoekig zijn , wijl de zamenhang van den Metfelkalk des to vaster is , naar mate de zandkorrels meer
oppervlakten van aanraking elkander aanbieden , vooronderfteld dat tusfchen alle deze oppervlakten zoo veel
kalk zich bevindt , als tot den goeden zamenhang noodwendig is ; dat verder rond-geflepen zandkorrels elkander
flechts met ftippen aanraken , en dat, volgens zijne ondervinding , Metfelkalk uit hoekig zand , met de behoorlijke hoeveelheid kalk vermengd , !heifer droogt en zatnenverbindt , dan die, welke uit rond-geflepen zandkorrels
beflaat; terwijl hij (§) , eindelijk , door proeven heeft
waargenomen , dat gezuiverd zand uit groeven (Grubenfand), hetwelk hoekige korrels had , minder tus•
fchenruimten bezat , dan gezuiverd rivierzand (Flusifand) met even groote , doch rond-geflepen korrels,
en (**) aan hoekig zand uit groeven de voorkeur geeft.
§ XII. 42. De groote hoeveelheid kalkaarde, in betrekking tot het zand, zoude bij dezen Metfelkalk zeker verwondering moeten verwekken , zoo men niet tevens in
aanmerking nam , dat in dezen Metfelkalk vele ftukken
en geheele ftrandfchelpen aanwezig waren , die met het
overige tot poeder gebragt zijn , en alzoo de hoeveelheid
kalkaarde, in betrekking tot het zand, grooter hebben
43.
fremaa.k.t.
(*) De g a gr. zand , in art. 27 verkregen, zullen waar.
fchijnlijk ook zuike korrels gehad hebben, welke voor het
grootfte gedeelte, door het fijn maken van den Metfelkalk
(§ I.), poederachtig zijn geworden.
(t) Polyt—lourn. B. IV. S. 295. (§) Aid. S. 296.
('*) Aid. S. 300.
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43. Wanneer wij de hoeveelheid van het koolzuur met
die van de aanwezige kalkaarde vergelijken , zien wij, dat
deze kalkaarde (waarfehijnlijk doordien de onderzochte
Metfelkalk nit de voegen van den buitenmuur was genomen , welke dus gedurende alle die eeuvven aan den vrijen
toegang der lucht was blootgefleld geweest) bijkans geheel met koolzuur verzadigd is geweest (*). Dit is opmerkelijk , daar de Hoogl. JOHN (t), bij zijn zoo naauwkeurig onderzoek van onderfcheiden' zeer ouden Metfelkalk, zoo veel minder koolzuur , in betrekking tot den
kalk, gevonden heeft.
44. Het gevoelen , dat het hardworden van de metfelfpecie plaats heeft door het aannemen van koolzuur, wederlegt de Hoogl. j o H N (§) zeer grondig door zijne waarnemingen ; en evenwel vinden wij in dezen zoo ouden en
harden Metfelkalk de kalkaarde bijkans geheel door koolzuur verzadigd. V I C A T (**) ftelt eene tweede o orzaak
van het hardworden van den Metfelkalk gelegen to zijn in
den overgang van de kalkaarde tot koolzuren kalk , maar
befchouwt deze oorzaak , als alleen aan de buitenfle laag
van den Metfelkalk werkende ; terwiji j o x N (if) eene
tweedefoort van Metfelkalk flelt, „namelijk zulk een , waar„ in de gebrande kalk alleen wederom in herflelden kalk„ fleen veranderd wordt , welke, naar de wetten van aan„ kleving en zamenhang, met de zandkorreltjes in den
t, Metfelkalk en alle muurfteenen verhardt. Men moet even„ wel
(46 ) Volgens J o Ft N belt= Teo deelen koolznre kalk nit
43 deelen koolzuur en 57 deelen kalkaarde, (zie Tf7drterb.
Bd. II. 1818. S. 291) waarvan niet veel verfehilt s ERZELIUS, Tabl. Alphab. pag. 20. Een gedeelre van het koolzuur is , in onzen Metfelkalk, zonder twijfel vereenigd geweest met de magnefia, enz.
(t) Verb. hi. 213-218. — Bl. 219 en 220.
(§) Perk. bl. 222. (**) Annales de ( himie et de Phyliquo , par MI. GAY-LUSS AC et ARAGO, T. XV. 1820.
pag. 373. — Polytechn. Journal von J. G. DINGLER, .Bd.
IV. H. 3. S. 287. ( ,
- 241 en 242.
hl
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wel aanmerken , dat deze Metfelkalk, offchoon met vlijt
1, en zorgvuldigheid bewerkt , onzen gewonen dagelijk„ fchen Metfelkalk overtreirende , nimmer den hoogen
„ trap van hardheid bereiken kan, dien de te voren ge„ waagde bereikt ; want het is duidelijk , dat dezelve in
„ hardheid nooit den mariner- of kalkfteen , waaruit hij
„ gebrand wordt, kan overtreffen.”' Hiertoe fchijnt dus
onze Metfelkalk te moeten gebragt worden, hoewel dezelve, wegens zijne duurzaamhcid , cene grootere hardheid
fchijnt bezeten te hebben , welke meerdere hardheid waarfchijnlijk moet worden toegefchreven aan de, bier aanwezige en met de kalkaarde verbondene , kei- en aluin-aarde
en ijzeroxyde.
45. In dezen Metfelkalk zijn , namelijk , keiaarde , aluinaarde en ijzeroxyde gevonden , welke , door middel van
de kalkaarde , in het 'falpeterzuur waren opgelost geworden , maar , nadat deze oplosfing tot droogwordens toe
was uitgedampt , niet oplosbaar in water bevoncien werden (*). Deze verbinding van gernelde floffen noemt de
Hoogl. j o H N (t) het cement in den Metfelkalk , losfende de kalkbrij een gedeelte van de kiezelaarde en de aluinaarde van het zand op , en gaande daarmede over tot een'
tafel-fpaathaardigen fleenklomp (§) ; terwiji hij , als theorie
van den besten Metfelkalk, opgeeft (**): „ Wanneer nu
• bij dien kalkbrij grof zand vermengd wordt, zuigt de kalk
langzaam het koolftofzuur uit den dampkring op, en
legt zich , volgens de wetten der aanklevirwkracht , zeer
„ vast tegen de kiezelkorreltjes ; het water vervliegt langza„ merhand , en 'de verhardende tafel-fpaathaardige verbin„ ding uit kiezelaarde, ijzeroxyde enz. , of ook uit aluin„ aarde met ijzeroxyde , hetwelk ik wel het ware cement,
„ in den Metfelkalk, zoude willen noemen , dient den
„ hardwordenden klomp tot een middel ter allernaanwfle
„ verbinding en zamenvoeging , bijna zoo als bet dierlijk
bij den ruwen kalk, iii fommige foorten van blaas„
„ flee(k) Zie art. 1 o. art. 17 20. art. 21. (t) Verb. bd.
263 . — 131. 229. (§) Ald.bl. 223. (”) Ald. IA. 229 en 23a.
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„ flee= en vele andere zameng,roeifels en bewerktuigde
„ zelfffandigheden. Hoe grooter derhalve de hoeveelheid
„ van dat cement is, des to voortrefFelijker is ook de
Metfelkalk , en des te geringer ook de hoeveelheid van
koolffofzuren kalk."
46. 1Vanneer wij acht geven • op de hoeveelheid van deze floffen (volgens J o Ii N het cement van den Metfelkalk
daarffellende) , welke in too deelen van dezen Metfelkalk.
gevonden worden , zoo verfchilt deze niet veel van die,
welke de Hoogl. j o ti N (*) aangetroffen heeft in duizendjarigen Metfelkalk nit een fondamaint der St. Pieterskcrk
te Berl0 en in twee foorten van Rorneinfchen Metfelkalk (eene cenw na Chr. geb.).
Het zij thans genoeg , aangetoond te hebben, dat wij in
ohs Vaderland voorbeelden bezitten van Mctfelkalk , nit
fchelpkalk bereid welke, door zijnen ouderdom , vastheid
en aard , der heffanddeelen, mag gelijk gefteld worden met den
besten en oudffen Metfelkalk, waartoe iteenkalk is aangewend. Mogten volgende onderzoekingen de middelen aan.
de hand geven, om Heeds zulk eenen goeden kalk nit de
flrandfchelpen te kunnen erlangen , en daarbij teveiis toonen , Welk zand gebezigd , .en hoedanig de verhouding
van den kalk tot het zand voor de verfchillende fleenfoorteri moet zijn
31

51

(*) Verh. bl.

219.

STAALTJES VAN DE ZEDEKUNDE DER JEZUITEN.

een werk, ten jare 1763 te Parijs en ilmfierdain uitgegeven, in drie boeltdeelen IEMO , IAD& men de gevaarlijke
en fchadelijke frellingen van allerlei aard bijeenverzameld,
door Commisfarisfen van het toenmalige Parlement van Parijs, na een naauwkeurig onderzoek , in de werken der Jezuiten gevonden. Wij zullen daarvan hier een paar ilaaltjes
mededeelen, tot eene waarfchuwing voor ons Publiek tegen
die Orde, welke thans weder begint te herleven, ook ender
allerlei gedaanten, die niet de hare zijn: want zij mag zich
allerlei vervalfchingen veroorloven, yammer lechts het decide
mid.
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middelen heiligt. En dit clod is alles, wat iemand oordeelt,
dat goed is. „ Doe al wat uw geweten u zegc, dat regc is,
, en u gelast is. Indien gij , door eene onoverwinnelijke dwaling , geloofdet, dat God u bevolen had te liegen en Hein
te lasteren, lieg en taster dan God. Doe niets, wat uw
geweten u zegt dat volffrekt verboden is. Verzuim zelfs
, de Godsvereering, indien gij denkt, dat Hij die verboden
„ heeft. Elk, wie doet hetgeen hij verflandiglijk meent ver„ pligt te zijn, handelt wet , al is ook de zaak door eene
„ ftellige wet verboden, omdat hij handelt volgens zijn
weten.” — Hoe fchromelijk kan dit niet worden misbruikt , wanneer men het geweten niet verlicht!
Nu eenige bijzondere gevallen. — Dienstboden van beide
fekfen mogen.... Doch wij durven niet voortfchrijven, uit
vreeze van misbruik. Het is genoeg te zeggen, dat die verfoeijelijke Orde, die zich uiterlijk voordeed als de handhaaffler
van Godsdienst, deugd , goede zeden en zedelijke opvoeding , aan welke op dit oogenblik ChristenOuders in Italie,
Zwitferland en Frankrijk weder hunne kinderen vertrouwen, en waarmede fommigen ook Nederland bedreigen, -dat deze Orde van inenfchen, die zich Godslasterlijk naar JEZu s durfde noemen, in hare uitgegevene fchriften geleerd
heeft , dat het in zekere gevallen geoorloofd is , dat dienstboden hunne meesters , kinderen hunne ()ciders beflelen, en
de vrouw, tegen den wit van haren man, geld in het fpel
en aan opfchik verkwiste; dat een meisje, oin hare eer te
behouden, hare vrucht afdrijve; dat eene gehuwde vrouw
bare onvruchtbaarheid bevordere. Ja, deze Sophisten hebben
hoererij , zelfs de onnatuurlijke misdaad durven voorfpreken I
Een Regter mag, volgens hen , eene four gelds, die hij voor
een onregtvaardig vonnis heeft ontvangen, behouden, doch
moet er eene , die hij bekomen heeft voor het uitwijzen van
een regtvaardig oordeel , teruggeven; immers hij is verpligc
goed Regt te doen zonder geld.
Wie Latijn verflaat , zie hieronder de bewijzen:
Famuli atque famulae domesticae posfunt occulte heris
fubripere ad compenfandam operam [yam quam majorem judicant falario quod recipient. Domestici , fi aliquid acciplant ex praefumptti voluntate domini , quia fibi rationaliter
perfuadant dominum non fore injustum , nullum committunt
peccatum. Posfunt liberi fi parentes faepe rogati et tentati
prccibus id abnucint , illis fubripere , animi relaxandi gratin,
quan.
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quantum illis confuetudo et conditio permittit. Mulier, etiant
prohibente math° , potest expenfas In ludo et recreatione
honesty facere et comparando fibi ornatui. Masculus , caufa
libidinis masculum rapiens, non est ordinariae legis poenae
obnoxitts.
De andere ftellingen zijn te obfceen , om ze zelfs in 't Latijn mede te deelen. Ziet daar de .lezuiten! Is dit niet de

gevaarlijkfte pest voor de zedelijkheid van het opkomende
geflacht, hetwelk dwazen of booswichten bun weder wilden
toevertrouwen?
EENIGE BUZONDERHEDEN OMTRENT DEN ST. PIETERSBERG

g

BIj MAASTRICHT; MEDEGEDEELD IN EEN ' GEMEENZAMEN BRIEF.

Waarde Vriend !
Zoodra wij te Maastricht gekomen waren , befloten wij , den
St. Pietersberg , omtrent een half uur ten noorden van de
itad gelegen, te bezoeken. Veel hadden wij van denzelven
gehoord; onze nieuwsgierigheid was derhalve opgewekt, onze verbeelding hoog gefpannen, en daarom wilden wij Maastricht niet verlaten, voordat wij een zoo zeidzaam verfchijnfel, als deze fleengroeven zijn, met eigene oogen hadden
befchouwd. — Kunt gij het gelooven , dat vele Maastrichtenaren er niets meer van weten, dan van hooren zeggen? Het
is toch zoo. 'Maar laat u dit niet verwonderen; men achy
gewoonlijk weinig hetgeen zich in den cirkel bevindt, waarin wij ons dagelijks bewegen, en vandaar ,dat men zich zelden bekend maakt met de bijzonderheden van voorwerpen of
verfchijnfels, welke ons federt onze jeugd omringden, hoe
zeldzaam dle ook wezen mogen. Het vreemde alleen wekc
de nieuws- en weetgierigheid op ; en ziedaar de reden, waarom reizigers dikwerf meer van eene find of van een land verhalen, dan de bewoners zelve er van weten. — Deze opmerking kon mij alleen verzoenen met de fchijnbare onverfchilligheid van verre het grootfte gedeelte der Maastrichtenaren
omtrent een verfchijnfel, bijna CCnig in zijne foort, en geefc
u ook den fleutel ter oplosfing mijner ftilzwijgendheid omtrent onze woonplaats, het vorftelijk en bevallig 's Gravenhage; terwijl ik u reeds zoo veel merkwaardigs heb medeMENGELW. 1823. NO. 12.
Rr
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gedeeld van hetgcen wij in onze vlugtige reis door eenige
zuideliike provincien van ons vaderland hebben waargenomen.
Verwacht in dezen brief geene volledige befchrijving van de
St. Pieters iteengroeven; daartoe was ons oponthond in de.
zelven te kort. Ik zal inij in dezen derhalve alleen bepalen
bij eenige bijzonderheden, welke wij zelve hebben opgemerkt, of die onze leidsman ens beeft medegedeeld.
Wij gingen dan des morgens ten acht ure op weg met eenen
geleider, die als zoodanig door het Stadsbeltuur is erkend,en
geregtigd , om den vreemdelingen, die dit natuurgewrocht
wenfchen te befchouwen, tot gids te verftrekken. Zonder
zoodanig iemand is ' het niet raadzaam , er in te gaan; want,
daar er ioo,or6 ftraten of wegen en 11,33z kruiswegen in
zijn, zoo begrljpt dat men er ligt in verdoold kan ra.
ken, en dan onherttelbaar verloren is; vandaar,, dat reeds 36
menfchen het flagtoffer hunner onvoorzigtigheid geworden
zijn. Dit was, nog zeer kort geleden, ook bijna her lot geweest van eenen Heer, die , welligt uit een beginfel van zuinigheid, er zonder leidsman ingegaan was. Hij had er zich
een half uur in opgehouden, toen hij weder langs denzelfden
weg wilde terugkeeren; maar hij miste, en raakte verdoold.
Te vergeefs werd hij tot des avonds te huis verwacht, en
men vermoedde, dat hem een ongelnk mogt overgekomen
zijn. Gelukkig bedacht een zijner vrienden, dat hij zich welligt in den berg mogt bevinden, waarvan hij daags te voren
gefproken had. Dadelijk werd nu een geleider verzocht,
om den, naar alle waarfchijnlijkheid, verdoolden op te fporen. Deze begaf zich dan ook in de fleengroeven, en zocht
een' geruimen tijd naar hem, met het gelukkig gevolg dat
hij hem eindelijk vond. Geheel wezenloos zat hij op eenen
iteen , zoo zeer had de ondteltenis en de angst eener alles
duchtende verbeelding hem aangegrepen! En hieruit ziet gij,
mijn Vriend I hoe gevaarlijk het is , zich zonder leidsman in
dezen doolhof te wager. Veilig kan men zulks, echter, in
gezeifchap van zoodanig een' perfoon doen, dewij1 hij vol.
maakt met alle wegen bekend is. Onze leidsman had reeds
36 jaren den vreemdelingen cot girls verftrekt, terwljl
vader hem 5o en zijn grootvader 68 jaren in dit beroep hadden voorgegaan. Op her voetfpoor van dezen , maakt hij zijne zipnen met de wegen in deze fpelonk bekend, opdat zij
hem, na zijnen dood, vervangen mogen , en om hun daardoor
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cidor cen beflaan te verfchaffen , hetwelk, zoo wij vermoed.
den, nog al voordeelig moec zijn.
Wij gingen daar been langs eenen bergtelitigen grond, die
met koren en allerlei keukengroenten ' was beplant. De dag
was warm , en wij waren bezweet toen wij voor den in.
gang des bergs ftonden. Dadelijk wilden wij nu den togi aannemen ; maar de koude lucht, welke ons te gemoet kwam ,
deed ons terugdeinzen, en wij namen eene goede ceug brandewijn, om er niet door bevangen te worden; ook voorza.
gen wij ons van dat nat, om er, gedurende ons oponthoud
in den berg, nu en dan wat van te gebruiken.
De berg heeft zes weer of min ruime ingangen. De opening , door welke wij gingen, was niet grooter dah eene ge,
wane deur, en van gelijke hoogte en breedte was eene vrij
Lange galerij , die ons naar binnen voerde, Aan her einde derzelve verheft zich het gewelf tot op de aanzienlijke hoogte
van ruim 40 voeten , terwiji het gangpad zich ten minfte tot
op 20 voeten uitfirekt.
Naauwelijks heeft men deli voec in de galerij genet, or
het daglicht words door de dikke duisternis welke in den
berg heerscht, als verflonden, en de leidsman ontfleekt zijne
toorts, om het gemis daarvan eenigzins te vergoeden, en om
den nieuwsgierigen, zoo veel mogelijk, In flan te flellen,
de voorwerpen te kunnen befchouwen. Edne toorts is daara
toe toereikende; echter gaat men er, des verkieZende, met
ineerdere in, voornamelijk wanneer het gezelfchap wat grooc
is. NAPOLEON, die deze fpelonk met een gevolg van 5o
perfonen bezocht , werd er met twaaif toortfen in voorgelicht.
Ik ontveins niet; dat mij eene kille huivering overviel,
toen ik binnengetreden was; en ik hand mij verzekerd, dat
het majestueuze van dit natuurgewrocht, zoo wel als het
nietige en doodfche, dat zich alom aan het oog vertoont,
bij een ieder, die het voor het cern befchouwt , eene pijnlijke aandoening moet veroorzaken. Geen grasfcheut verheft
zich, geen levend wezen laat zich ergens zien of hooren,
geen windje fpeelc langs de bleeke wanden der zich hoog
verheffende fteenblokken , welke het vale licht der coonsflaauw terugkaatfen ; terwijl alleen het branden derzelve, en
de zich langzaam verheffende en verbreidende waltn, doet
befpeuren , dat er ten minfte nog lucht aanwezig is. Waal.,
lijk , het fcheen mij toe als het verblijf des doods! Voor het
overige kan ik tt geen beter denkbeeld van de inwendige in.
Rrs
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rigting dezer aeengroeven geven, dan dezelve te vergelijken
bij eene zeer groote en geheel verwelfde find zonder huizen,
doorfneden van een verbazend getal ftraten van verfchillende
lengte en breedte, welke in duizendvoudige rigtingen loopen, en de, zich van den grond cot aan het gewelf verheffende, muren tot grenzen hebben.
Deze berg was oorfpronkelijk een vaste fleenklomp, die
zich vijf uren in de lengte en twee uren in de breedte uitfirekt en 235 voeten diepte heeft, te rekenen van den grond,
dien men betreedt, tot aan de kruin des bergs. Zijne tegenwoordige inrigring is hij verfchuldigd aan bet doorgraven en
uithalen der fleenen, welke er in uitgehouwen worden. Men
heeft hem in zijne ganfche lengte en breedte doorgraven, zoodat men er eertijds tot aan Luik in gaan kon; thans, echter,
kan men het er niet verder dan . vieruren in brengen , dewijl
er, eenige jaren geleden , op een uur afftands van Luik, eene
inflorting heeft plaats gehad.
De fleen, waaruit de berg is zamengefleld, beet mergelfleen; dezelve heeft eene witachtig gele kleur, is week en
fchilferachtig, zoodat men hem tot gruis wrijven kan. Desniettegenflaande werden er eertijds voorname huizen, kerken
en torens van gebouwd , en thans maakt men er nog gebruik
van tot het leggen van fondamenten. Hoewel hij zeer brokkelig is, is hij echter duurzaam , wanneer flechts de lucht
of het water er niet mede in aanraking komt ; maar hij fchilfert of brokkelt weg , zoodra hij aan een van beide is blootgefleld. Het gruis , dat van den fleen komt, words met goed
gevolg ter bemesting van het bouwland gebruikt.
De fteen wordc ter lengte van ti voet en ter breedte van
ruim een voet uitgezaagd , vervolgens glad gerchaafd, of gepolijst , en weegt 8o a 90 ponden. Het y olk , dat in den
berg werkt, blijfc er telkens , gedurende eene week , nacht
en dag in, en worth er door eenen geleider in- en ook weder uitgebragt.
Het zal , geloof ik, moeijelijk te bepalen zijn, wanneer
men met het uitgraven eenen aanvang heeft gemaakt; zoo.
veel is zeker, dat men reeds ten tijde van j u L In s CESAR
van den mergelfteen gebruik gemaakt heeft, dewijl het vervallen flot, dat op de kruin des bergs Nat, bij zijne komst
bier te laude is aangelegd. Even bezwaarlijk zal men
kunnen berekenen , hoeveci eeuwen men nog daarmede zal

kunnen voortgaan wauneer men bedenkt , dat bet gewelf
thus
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thans doorgaans niet weer dan 45 voeten hoogte heeft, en
dat er van daar nog i6o voeten hoog mergeifteen is , voordat men aan den zoogenoemden keizelfteen komt; en wie
weet, hoe verbazend diep in den grond er hog gegraven zal
kunnen worden!
Het fchijnt, dat men van boven naar beneden heeft gewerkt , dewij1 men tegen het gewelf nog den walm der lampjes ziet , welke de werklieden tot verlichtinghebben gebruikt ,
en voorts boven aan de kolommen ook de naamteekeningen
befpeurt van die genen , welke den berg, reeds verfcheidene
eeuwen geleden , hebben bezocht.
Het gewelf wordc onderfchraagd door kolommen , welke
ao a 3o voeten diameter hebben. Dat dezelve zoo (lilt aloeten zijn, zal men ligceiijk begrijpen , wanneer men bet verbazende gewigt in aanmerking nee= , dat zij te torfchen
hebben ; ook moet de, reden van het. inflorten des gewelfs , in
de nabijheid van Luik , daarin gezocht worden, dat men de
kolommen te veel befnoeid en niet zwaar genoeg gelaten
heeft. Langs onzen geheelen weg vonden wij de kolommen,
van boven tot beneden , met naamteekeningen voorzien. Onder dezelve waren er van Koningen en Vorften , alsmede van
zeer oude dagteekening. Zoo wees onze geleider er ons eene
van eenen BREGMATAE, in bet jaar Io3o , van eenen BATIBUS, in 1229, en van eenen PETRI NOBB ill 1408
gefchreven. Dat wij bij deze tallooze namen ook de onzen
voegden, zult gij ligt begrijpen kunnen. Men fchrijft op
deze fleenklompen met houtskool , hetwelk zeer goed gnat.
Wanneer men zich bet inwendige dezes bergs als eene fpelonk voorItelt , waarin de buitenlucht weinig fpeling heeft,
dan zult gij u welligt verbeelden , dat men bier cone ongezonde Iucht moet inademen; dit is echter niet zoo ; volgens
getuigenis van deskundigen, is zij er zeer zuiver, en ooze
geleider verklaarde , dat zijne gezondheid nooit beter was,dan
wanneer hij er zich lang in ophi.eld.
Het is opmerkelijk , dat doorgaans met den mergelfteen veel
vuuriteen vermengd is , op fommige plaacfen in zulk eene
hoeveelheid, dat het uitzagen der fteenen daar ten uiterfle
moeijelijk en foms ondoenlijk is ; maar nog opmerkelijkcr is
het, dat men er op onderfcheidene tijden fcheipen , en zelfs
beenderen en geraamten van zee- en landdieren, uit opgedolven zoo als van krokodillen , fchildpadden , haaijen,
zeekatten , het gewei van herten en elanddieren, enz. Zoo
Rr3
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zagen wij , under anderen , ook de plants, waaruit in 1770,
ter hoogte van 6 voeten , een gedeelte van den kop eens krokodils is gehaald , door den Heer HOFFMAN, Doctor en
liefhebber van NaturaliEn, te Maastricht woonachtig , hetwelk federt 1795 in het Mufeum te Parijs berust; hetzelve
werd, na het innemen der flad door de Franfchen, op hoog
bevel gevorderd , en vervolgens met de meeste zorg naar Pa=
rijs overgebragt; wordende ech ter de eigenaar daarvan, destijds de Kanonik G O DIN, 20,000 gulden aan asfignacen toe.
gelegd , nevens vrijdom van alle oorlogslasten, welke zijnen
medebroederen toenmaals werden opgelegd.
Hoe zonderling dit verfchijnfel ook moge voorkomen, heeft
het echter niets vreemds voor den kenner der gegravene
chamen , dewijl allerlei fchelpfoorten , :overblijffels, van geragmen van dieren , boomgewasfen!, planten, vruchten en
war dies meet zij, in verfchillende lagen van bergen, zelfs
in die der hoogfle, gevonden worden. Maar hoe, en door
welke natuurwerking , zij zich dear bevinden , is eene vraag,
waaromtrent de geleerden her op verre na nog niet dens zijn,
en het veelligt nimmer worden zullen.
Een der onwaarfchijnlijkfte gevoelens komt m ij voor dit to
ztin: dat do plaatren , waar deze ligebarnen zich bevinden,
eertijds door gee of rivier zijn befpoeld geworden, en dat
Elie wateren, ten gevolge eener plotfelinge verandering , op den
aardbodem voorgevallen, zich verplaatsr en deze ligchamen
achtergelaten hebben. De reden, waarom dit gevoelen mij
onwaarfchijnlijk voorkomt , is , dat die ligchamen zich niet
op de oppervlakte van den grond of der bergen , maar in
verfchillende lagen, zelfs in blokken hardfteen worden aan.
getroffen , en wel zoodanige, welke daar ter plaatfe niet to
huffs behooren, waarvan de zoo even genoemde, in den St,
pigersberg opgedolven , bet bewijs opleveren.
De Engelfche Natuurkundige, WOODWARD, oppert bier_
omtrent een ongemeen gevoelen , herweik hoofdzakelijk bier.
op narkomt : t o . Dat de zeegedrogten, gedurende den
Zondvloed , zich overal hebben verfpreid , en dat het water,
toen het wader binnen deszelfs oevers terugkeerde, hen ge=
deeltelijk aehterliet. 2 0. Dat in dien tijd, toen het water de
aarde bedekte, de fleen, het warmer, de metalen , in den
woord al de clelfftoffen , wellte ce voren eenige vastheid had.
den , alien ontbonden en Z9Q van elkander afgezonderd werden , dat vervolgens deze, benevens de ligchtunen der die.

ten,
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ten, hunne gebeenten en canden, fchelpen en allerlei plant.
gewasfen, na aldus uit hun verband gebragt te zijn , zich ,
door eene krachtige werking , in her water verhieven, zich
daarin verfpreidden, en gedurende eeuigen tijd in dezen toeItand bleven. Dat die ligchamen eindelijk werden neérgeploft, en elk eene plaacs inn= , overeenkomflig zijne ei.
gendommelijke zwaarte; zoodat de zwaarfte ligchamen het
laagst, en de ligtere elk naar zijne evenredige zwaarte nederzonken. Neemt men nn de mogelijkheid van den flaat
der ontbinding der verfchillende ligchamen op de garde, gedurende den Zondvloed , -aan, en houdt men de verfpreiding
van derzelver deelen niet voor onwaarfchijnIijk , dan ver_
klaart het zich , volgens WOODWARD, hoe geraamten van
diexen enz., en andere ligchamen, zich in de verfchillende
berglagen en in de hardfle fleenblokken kunnen bevinden.—
Gij begrijpt Wel, mijn Vriend , dat ik mij niet vermeet in
dezen te beflisfen; maar dat WOODWARD ' S gevoelen mij veel
waarfchijajlter voorkomt dan het vorige, wil ik niet onc.
veinzen. Maar ik zou bijna nit het oog verliczen, dat ik u
flechts eene vlugtige fchets van de St. Pieters fleengroeven
geven wilde. Ik vat den draad van mijn verhaal weder op ,
en ga voort , om uwe verbeelding op mijne waudeling vet.
der rond te voeren.
Wij kwarnen op eene plants, alwaar in het gewelf een
auk van den ftam eens booms gevonden worth , waarnit onophoudelijk water druppelend nedervalt. Dit water words
opgevangen aan den voet diens films, welke door den drop
reeds dermate is uitgehoold, dat dezelve bijna een emmer
water kan hevatten; de ftam is geheel verfteend. Het water
komt oogenfchijnlijk van den top des bergs , en worth dus
op eene aanmerkelijke hoogte gefiltreerd , waardoor het eene
zoo volkomene zuiverheid gekregen heal, dat het zoo fielder is als kristal , en, volgens deskundigen, geene , infekten
bevat. Wij vonden het van eenen goeden fmaak, lunar zeer
koud. Eenige menfchen in Maastricht drinken het des morgens voor hunne gezondheid , en bevinden er zich zeer wel
bij. Wij vulden er ook een fleschje mede, om het als eene
zeldzaamheid te bewaren.
Op onzen weg trofFen wij een, in het vierkant uitgehouwen , vak aan , waarop een treffend tafereel met zwart krijt
geteekend is; her verbeeldc her laatfle oordee/. Ann de eene
zijde vertoont zich de Hemel , benevens de H. Drieaenheid,
1wr4
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komende op de wolken , om het oordeel uit te fpreken over
het menrchengeflacht , hetwelk in demoedige houding voor
deszelfs Regter that; terwij1 aan de tegenovergeftelde zijde
het onzalig verblijf der verdoemden is afgebeeld. leder mensch
fchijnt de proef van een naauwkeurig onderzoek te moeten
ondergaan ; daartoe dient eene fchaal , waarin hij gewogen
words, waarna het vonnis van vergiffenis of verdoemenis over
hem wordt uitgefproken, naar dat hij zwaar genoeg of te ligt
bevonden is. Engelen dalen nu uit den Hemel , om den vrijgefprokenen naar het verblijf der gelukzaligen over te voeren;
terwijl de veroordeelde, met de trekken van wanhoop op het
gelaat , zich naar_zijne rampzalige beflemming begeeft. Aan
den ingang van zijne toekomflige woonplaats verbeidt hem
LUCIFER, in zijne gewone hacelijke gedaante afgemaald;
terwij1 de valfche lach , op zijn gezigt verfpreid, het inwendig genoegen teekent, dat hij over het bezit eerier nielfwe
prooi ontwaarc. De veroordeelde nadert fidderend, en fchijnt
hem om eerie genadige behandeling te fmeeken; maar weldra
ondervindc hij , was hij van hem te wachten heeft: hij wordt
4)mnetIcloogend aangegrepen, en hals over hoofd in den vuurpoel nedrgeitort.
Len weinig verder gegaan zljnde, troffen wij een, insge.
lijks op een, ruim vak geteekend, tafereel aan, maar van een'
geheel anderen aard dan het vorige; het verbeeldde, namelijk,
eenen rninnehandel tusfchen eenen advocaat en een Bering
meisje. De aanleiding daartoe moet waarfehijnlijk ontleend
zijn uit eerie gerchiedenis, welke, of in haren oorfprong , of
in hare gevolgen , van eenig belang kan geweest zijn. Het
fpijt mij , dat ill die niet heb kunnen te weten komen.
Hetgeen wij eindelijk nog opmerkenswaardig op onzen weg
ontmoetten , was eerie voortreffelijke Echo, waardoor de
woorden zeer duidelijk werden nagebaauwd.
Nadal wij nu omtrenc derdehalf uur in dezen doolhof, die
wel veel van dien van het rude Creta mag hebben, behalve dat
er zich geen fchrikkelijke Minotaur in ophoudt, hadden rondgedwaald , kwamen wij aan eenen uitgang, waar wij door
eerie allerfranifte vertooning getroffen werden , door het daglieht , dat op de vooruitftekende fteenklompen in onderfcheidene rigtingen nederviel. Dit tafereel leverde het gezigc op van den heerlijlaten clageraad, welken men ooit heeft
Iscuirchouwd. Neen , de Namur , hoe fchoon hare gewroch.
ten oak zijn, fehiep nimmer zulk eerie Ichakering van Licht
in
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in den morgenftond , wanneer de oosterkim met het vuurrood
der zon geteekend wordt! Vandaar ook , dat vele kunstfchilders zich naar deze plaats begeven , om dit betooverend fchoon
door het penfeel , ware het mogelijk , na te hootfen. Wij
verlieten, van bewondering doordrongen dit flil en eenzaaat
verblijf, dit zoo grootsch gedenkceeken van het verwonderlijk werkend vermogen der Namur, en achtten de befchouwing van hetzelve alleen de moeite eener reis waardig.
Wij begaven ons vanhier boven naar den berg, ter bezigtiging van het oud , maar vervallen Plot, waarvan het binnenfle thans door een' boer words bewoond. Men heeft
bier een allerfraaisc gezigt op de Maas, en over de onoverzienbare landerijen, aan gene zijde der rivier gelegen. Oak
bezochten wij het oude Minnebroeders-klooster, hetwelk omtrent vijftig fchreden vandaar ligt, en van St. Pieters- of
mergelfteen gebouwd is. Sedert ins beftaac bet niet meer
als zoodanig, en het dient thans tot eene herberg. Men liet
er ons eenige vertrekken van zien , waaronder de eetzaal,
met blaauwen hardfleen bevloerd , ons het meest beviel. Ben
weinig bezijden dit klooster komt men aan eene overdekte
galerij , vanwaar de Maas en de landerijen zich weder aan
het gezigt vertoonen. Wij vertoefden bier nog een' geruimen
tijd , om ons in het heerlijk verfchiet te verlustigen ; waarop wij , bij uitnemendheid voldaan , weder huiswaarts keerden.
— Vaarwel !
Uw Vriend
's Gravenhage,
7 Junij 1823.
J. VAN RENESSE.

NIEUW ALPHABET VAN EN VOOR DEN OPMERKER.

W.
Waarheid. \Vie voorgeeft haar in eene flesch of in een
doosje te hebben opgefloten , en alzoo in eigendom te bezitten , dwaalt, omdat zij , zoo min als het Licht, zich laat
inkerkeren.
Wapentuig. Blijft moordtuig , ook dan , wanneer het met
wijwater befproeid is.
Weelde. Sterke beenen , die haar dragen kunnen daarom
weet zij hare osfen , ezels en bokken in te fpannen , zoodac
zij trekken moeten.
Rrs
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Weldadigheid. Hare beoefening beginne men met aan elk
het zijne ce geven. Dit is• veel , hoezeer het weinig fchijntWelluidendheid. Waar het hart geen' goeden toon aangeeft,
daar is de Drivel orkestmeester , en wat zou men daar met
welgecomponeerde muzijk en zuiver geftemde fpeeltuigen , al
is men de grootite virtuoos , Loch wel kunnen EC weeg
brengen?
Welfpreleendheid. Moet zich flan het verftand rigten , op
Let oordeel. beroepen , en de Rede ais wecgeeffter eerbiedi.
gen. De Podzij , daarentegen , •handelt , alsof zij het verRand reeds gewonnen, het oordeel vooringenomen , en zich
"net de Rede vereenzelvigd heeft. Zij begins alzoo , waar de
Welfprekendheid eindigen moet.
Wenfchen. Loten, die dikwijis met nieten uitkomen, omdat op alle loten geene prijzen kunnen vallen.
Wereld. Komt ons daarom verward voor , omdat wij zelve in 't gedrang zijn en mededoen ; daarom moeten de tijdperken genoegzaam afloopen , en wij aan dezelve eenigernate. vreemd zijn, om van de gefchiedenis te vernemen, en
door het kijkglas der wijsbegeerte te befpeuren , dat, even
is de natuurlijke , oak de zedelijke wereld, volgens de wetten van orde , tot bepaalde doeleinden , geregeld voortloopt.
Weten. Voorheen moest men, om iets te beteekenen ,
kunnen ; naderhand voldeed men met kennen , en thans kart
alien volftaan met enkel maar te weten.
Wetenfchappen. In de wetenfchappen moet men delven
ender den grond , — in de kunflen zich verhefFen naar het licht.
Wetgevers, (op den zangberg.) Bepalen zich veelal enlel tot de omtrekken, zonder van hoogte en diepte kennis
te nemen ; en waartoe zullen dan hunne maacftaven dienen ?
Wilsbegeerte. Voor de meesten is de wijsbegeerte, wat
een uurwerk is voor een aap , eene parel voor het zwijn
eerie kraakpit voor de gans , of eene nachtlamp voor de vledermuis: maar zalig hij , voor wien zij eene gezellin door
het leven is !
Wijsheid. Men maakt doorgaans van de wijsheid gebruik ,
even alsof men een' bril opzet , zonder te bedenken , dat men
niet wijs is, ais men niet doorgaans en alcijd wija is, of
wel , als de wijsheid zejve ons cog niet is.
Willekeurig Gezag. Houdt den blaasbalg in beweging, on/
bet vuur . van Godsdiensthaat en burgeroorlog aan te blazen ,
ten einde daarna , met den moker van het geweld zijn wa.
pentuig te kunnen fineden.
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don den Heer Redakteur der Vaderlandfche Letteroefeninges.
Mijn Heer!

D

e overdenking van de gefchiedenis des lijdens en ftervens van onzen Hei.
land gar mij, ten voorleden jare, aanleiding, our nogmaals het voortreffelijke
Drama, Christ us patiens , van het fieraad onzer Nederlandfche letterkunde
en geleerdheid, Seven Da GRoOT, re lezea. 1k deed dit met telkens toenemend genoegen, en de lust beving mij, om van een en antler gedeelte van
heczelve eene vertaling of navolging te beproeven. Mijne keus viel in het bij.
zonder op deszeifs opderfehQidene Reijen, lk zag wel in, dat men, om deze op eene waardige wijze in onze taal over te brengen, op minder grooten
afiland, dan ik, behoorde to Haan van den Dichter, aan wien wij, in Netter.
landfche verzen, des grooten mans Sophompanear to danken hebben; maar ik
deed, wat ik kon, en genoot bij deze poging cenige urea der aangenaamfte
in- en uitfpanning. Sommigen mijner vrienden, wier kunde ik hoogfchat,
wekten mij, bij herhaling, op, out deze mijne eerftelingen aan U, ter pleatfing in uw zoo algemeen gelezen tijdfchrift, toe to zenden. Ik voldoe, bij
dezen , aan hen vriendfchappelijk verlangen, en hoop niet, hiermede iets te
vermetels te wagon. Gaarne voegde ik er de aanteekeningen bij, welke ik
bij het befinderen van .het oorfpronkelijke, en bij het nafporen der bronnen,
waaruit de Dichter verfcheidene van zijne denkbeelden fchepte, voor mijzel.
y en tnaakte, en waarmede ik, misfchien, de vrijheid, welke ik hier en daar in
de overzetting, vooral van den eerilen Rei, nam, eenigermate zoude kunnen
regtvaardigen; maar, behalve dat men ongaarne een dichtftuk met aanteekeningen leest, warbield mij biervan ook de vrees, dat ik buitendien reeds an
veel plaats in uw Mengelwerk gevraagd zoude hebben. Dat deze onderfchei.
dene Koren, in zeker opzigt, dan geheel uitmaken; dat er in dezelven eene
treffende opklituraing pleats 'weft; maar dat zij ook, in verband met bet ge.
beele Treurfpel gelezen, veel mepr effect, dan afzonderlijk, does, behoef ik
paauwelijks to herinneren.
1k hob de eer, met de meeste boogachting, te zijn
Mijn Heer!
Uw bereidvaardige Dienaar
regains, as Julij 1853.
J. SALINES, 17. D. M.
VROEVE EENER OVERZETTING VAN DE REUEN IN HET TEIEUR..

SPEL, CHRISTUS PATIENS , VAN HUIG DE GROOT.

I.
Rei van israelitinnen. (*)
s
Reed
vliedt de nacht van 's hemels trans;
De nev'len fpOn, om voor den glans
Der gulden dagtoorts plants te maken.
Toch tintelt flaanw nog en van ver
Her heir, dat Itraks de morgeufter
Zal wenken van de azuren Oaken. —
(*) la hot Voorhof der Tempels.

Nog

boo

.PROEVE EENER OVEREETTING
Nog riep het vrolijk hoorngeluid
De komst niet van den morgen uit;
0, moog' zijn blos ons haast verblijden!
Wij waakten , aan het Heiligdom,
At biddend', heel den nacht door, om
Het hart voor 't heiligst feest te wijden;
Voor 't feest, het dierbaar vrijheidsfeest ,
Dat Memfis buit ons voor den geest,
En haar' gefnuikten trots , zal brengen. —
Daar ftroomt gansch Israel bijeen.
Geen vlek , of 't zendt zijn burg'ren been,
Om 't Iamm'renbloed verheugd te plengen;
Van daar Jordaan haar zuiv'ren vloed
Met Cinneroth en Merom voedc,
En, telkens in haar kracht gewasfen,
Langs welige oevers kronk'lend fnelt,
Tot daar haar vischrijk vocht verfmelt
Het zout van Shams doode plasfen.
De balfemftruik, die 't fnoeimes vliedt ,
En 't geurig woud der dad'len ziet
De pelgrirnfchaar naar Salem fnellen.
Men groet de !tad, wier Vest en muur
Der vad'ren kreet , in 't doodlijk uur ,
krijgsgefchal, ter neer kon vellen. —
Bij
Ginds rijst de bergop wolken hoog,
Die Isrels grijzen held onttoog,
Wiens grafplaats nimmer werd gevonden.
Het rijk van Cepheus , dat beftond
Reeds eer de vloed deze aard' verfloncl„
Heeft al zijn burg'ren heen gezonden ;
Want Joppe wierp voor beter' Heer
Dercetis beeld en outer near. —
Verwonderd mogt wel Asdod itaren,
En Jamnes zien, hoe blij te moed'
Gansch Filistea henen fpoedc
Naar Sions voorhof en altaren.
Ook Lydda houdt zijn burg'ren niet ,
Noch Caparorfa d'Edomiet.
Damaskus, met haar dental kroonen ,
En, 't geen, ach! aan Judea grenst ,
't Onheilige Sebaste, wenscht
Om firijd de feestvreugd bij Lc wonen.

Reeds
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Reeds kwam de Fenizer uit Tyr
Of 't moederlijke Sidon bier,
Dien roem weleer van Vorflenweelde.
Men wil, hetgeen zijn faam verhoogt,
Dat hij op de oudfle leteren boogt,
Wier vinding liij ons mededeelde.
De Syrier, die, onbedeesd,
Niet meer zijn' fchubbig' afgod vreest,
Noch 't zwervend duifjen aan wil bidden, —
Men kwam van 's troeb'len Belus mond,
Want 'c waterkleurig gins ontflond,
Van d'Arnon, die, als grens, to middeti
Van fchaars bevriende buren vliet,
E12
vocht van Jazers kolken giet
In lijm- en fuller -zwang're poelen,
Wier pestelijke damp en vocht
Geen leven duldt of ademtogt,
Wier golven slimmer riemflag voelen,
Waarover zelfs geen vogel zweeft ,
Waarin geen enkel vischje leeft,
Geen dier, hoe zwaar, zich onderdompelt.
Hier zengt hun gift het colt en graan,
Of doet het , half gerijpt , vergaan,
Tot loozen bolfter ingefchrompeld.
Nooit wischt dit oord de errinn'ring of
Van 's Hemels wraak en felle firaf,
Die hier in vuur en zwavel blaakce.
Hier flond de zuil, met zout omkorst,
Der droeve, die nog omzien dorst ,
Wiji 't hart naar 't fchendig Sodom haalite.
De Esfeer kluist nabij dit thand,
Die, aan zijn flrenge tucht verpand,
Zijne armoede als zijn fchat wil achten,
Den wellust wraakt, geen nakroost seek,
En, fchoon hij 't eenzaam bed beveelt,
Onfterflijk blijft in zijn getlachten. —
Gelukkig hij, die nooit zijn geld
Met gierige oogen heeft geteld,
Zijn fchatting flechts wenscht op to brengen4
Wien ons verdriet en fchand' niet treft,
En, daar hem zijne deugd verheft,
Zijn lot met aller leed wil mengen!
Hoe

6o2
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Hoe menig wijdverdoold geflacht
Van Abram zal de jongfle nacht
tlit ieder hemelfireek vergadren!
Wat juichen we , ach ! bij 't paaschlarn meet?
Der Vad'ren vrijheid keen niec wear ,
Hoe zeer gezocht met doodsgevaren. —
Hoe menig zwerft er zuchtend road
Op Emus zand en woesten grond,
Daar m' Ammons /1st zich laat getroosten;
Of in de find , aan Nilus vloed,
Met 's Macedoners naam begroet ,
Diens overwinnaars van het Oosten ;
En 't hoog bemuurde Babylon,
Dat eens ons gansch geflacht verwon....
Wie mag nog van dien kerker fpreken?
Hoe menig woont als vreemd'ling niet
In Taurus uitgeflrekt gebied,
Of trotfchen Tibers ommeftreken —
Ach! hij , die nog, bij fmaad en leed,
Der Vad'ren ed'lerr roem vergeet,
En 't heil der vroege voorgeflachten, —
Hem moog', ver van zijn Vaderland,
Bij langen cluur, de trouwe hand
Des tijds zijn bartewee verzachten:
Maar hij, hij torscht een erger druk
Die t' huis gaat onder 't knellend juk
Der vuige dienstbaarheid gedoken I
Wij , ach! verneard door 's vreemden hand,
Bewonen fleeds Egyptenland,
Van Kanans erfenis verfloken.

II.
Ref van Israêlitinnen. (*)

o, Salerns vest en oud gebied!
Dat, door 't verwonnen land, u lief
Eens tol en cijns betalen ,
Van daar de NijI zijn grenzen !left,
Tot waar de Euphraat fangs oevers melt,
Dle Asfurs rijk bepalen.
Toen
(*) Te zelfder plaatfe.
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Toen eons de tanige Arabier
Voor u zich nederboog , en hier
Uw luister en vermogen
De donkerverwige Vorstin
En 't hart van Scebas hofgezin
Geheel hield opgetogen;
Hoe zocht men toen uw gunst om ftrijd;
Hoe was Canope om haar verblijd,
Egyptes heerfcheresfe!
Chaldea zelv' bood u de hand ,
Gebiedfler van het morgenland
Met Sarras zeevoogdesfe.
En nu, hoe diep ter neer gedrukt,
Gaat ge, als des vreemden roof, gebukt,
Die uw geluk benijdde!
Hoe menig,., ach hoe menig beer
Wierp, beurt om beurt , uw' luister nedr,
Gij flecks aan God gewijde!
Sinds 't Volk, in ballingfchap ontflaan,
Naauw van zijn boei bevrijd, en aan
Zijn dienstbaarheid ontvlocten ,
Zijn onhell aan zijn elmiskomst paart,
En weer den tempelbouw aanvaardt
Bij zoo veel onheilsboden.
Der Vad'ren fchuld, de fchenddaad van
Epifanes , dien bloedtiran,
Drukt , drukt, en doet ons weenen.
Wat was er voor dien tijd to ontaard,
Die 't eerst zag van den heil'gen haard
Het bemelvuur verdwenen,
En die er 't fcbandelijkst geflagt'
En 't vuigfte bloed ten outer bragt,
En, God ten boon, lief branden?
Zoo wierp dan Isrels jeugd zich near,
En bood barbaarfche gruw'len eer ,
Met wierook in de handen .....
Maar ach! nog moest het verder gaan,
En broed'ren zich naar 't leven flaan,
De gade een' giftdrank inengen
Voor
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Voor d' echtgenoot , daar kindermoord ,
En wat naauw immer werd gehoord
Judea moest gehengen.
Wij werden tweemaal Romes buit,
Dat tweemaal weder werd gefluit
Daar 't krljgsgeluk zich wendde —
Men wint, en wijkt voor and'ren wear;
Maar, hoe 't zich bij den vijand keer',
Ons Jaat het in ellende.
'c Ontbrak nog aan ons ongeluk,
Pat onder een verfchillend juk
De broed'ren moesten zuchten.
Deez' wordt door Dumas teelt beheerd;
Die heeft er — dieper nog verneard —
Itaaljes roe te duchten.
o Gij , die de een'ge toeverlaat
Nog zijt van den vervallen' flan ,
Gij , Abrams Zoon en vrengde!
Wien Jakobs mond, als heilprofeet,
Ziju' Juda nog verwachten deed ,
En ftervend zich verheugde ;
Die waart, in 't heerelijk verfchiet,
De roem van 't Vorstlijk harpenlied ;
Die eens uw Volk zult wreken ,
En, als gij alter hoop vervult,
Uw zegepraal befluiten zult
Met vrede, nooit te breken ;
Wanneer Judea, groot en vrij,
Zal aan der dienstb're volken rij
Uw heil'ge wetten geven;
o Gij , zoo vaak beloofd! wanneer
Daalt gij tot uwe broed'ren neer,
En fchenkt hun troost en leven?
Indien de heil'ge Orakeltaal
Zoo min in haar beloften faal'
Als dreigen, hoogst te vreezen;
Als onze hoop ons niet misleidt,
Dan — dan moet gij, zoo lang verbeid,
Niet ver meer van ons wezen.
o! Bij den Naam, dien, hoog geroemd ,
Vol eerbied onze tong niet noemt ,
Den Vaderen gezworen!
Bij Sions achtbaar Heiligdom
Bezweren we u, kom haastig, kom
Ons fmeekgebed verhooren
Zie ewer broederen ellend' !
Bevrijd hen van hun teed, en wend
Tot hen uw gunstrijke ooren!
(De beide overige hierna.)
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Wat ooic ons reinen wellust baarde,
Wat ons ten Bids verflrekt op aarde,
Wat ons reeds hier ten Hemel lei& ,
Wat ons befchaving leert waarderen,
War ons de menschheid doet vereeren,
Is in het Bijbelboek verfpreid.
Wat ons de Godheid kan verklaren,
Wat ons de toekomst openbaren,
Wat ons kan voeren boven de aard',
War ons op 'c pad der deugd doet treden,
Wat croost verfchaft in tegenheden,
Is in het Bijbelboek bewaard.
Wat ons vertroost in rouw of fmarte,
Wat ons een balfem fchenkt voor 't harte,
Wat onzen zielevred herftelt,
Wat ons de fcheiding doer vergecen ,
Wat ons den dood leert welkom heeten,
Is in het Bijbelboek vermeld.
o Boek , dat zoo veel mogt bevatten!
o Boek , naar waarde nook to fchatten I
o Bijbelboek, zoo Godlijk fchoon!
Wie uwen inhoud leert waarderen,
Uw doel , uw' invloed kan vereeren,
Vindt in zichzelv' het heerlijkst loon.
Welaan dan! waar ook menfchen wonen ,
Die zich voor Godsdienst vatbaar toonen ,
Dit Godlijk Bijbelboek verfpreid ;
Niet als den Afgod, dien wij eeren,
Maar als het boek, waaruit wij leeren
Den weg tot heil en zaligheid.
Vraagt nier: zal 't alien heilig wezen?
Eersc toch mon elk het leeren lezen,
Alvorens men den fchat ontwaart.
Helpt , Christnen , helpt dien fchat verfpreiden ,
En heel het menschdom voorbereiden
Tot God en menfchenmin op aard'!
1823.
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)gt nooit de onzaalge twist we& kerk of Nat beroeren !
Dien noem ik niminer groot , die hem ziin krachten wijdt.
Slechts liefde en Christendeugd mag waarheids fchepter voeren;
Doch nooit zij Naar gezag ter prooije aan haat en nijd !
Mogt nooit een vreernde ftrijd , op vreemden grond begonnen ,
Zijn alvernielend vuur op 1\tedriand overflaan !
Een affchuw moog' hij zljn , die, dwaas en onbezonnen ,
De hel , die elders brandt , ook bier doet opengaan !
o Vrienden van de deugd , die waarheid needs wilt eeren ,
Die vrijheid hoog waardeert , losbandigheid veracht,
o! Helpt met mannenmoed en kracht een onheil weren,
Waarvan eens 't nageflachi de bittre vruchten wacht !
Z.

1823.

DE REZEDA EN DE STOEROOS.

Fabel.
Een groene Rezeda , zoo mild met reuk befchonken
Als 't gouden paauwgediert' met fchitterende vonken ,
Kroop nedrig in een perk, maar fpreidde geuren rond ,
Die als een wierookdamp opnegen uit den grond.
Een Stokroos , hoog van fain en rijk bevracht met bloemen ,
Scheen , fier als een vorstin , op kracht en kleur te roemen ;
Terwijl ze een' trotfchen blik op 't nedrig plantje floeg ,
Dat, ja, wel minder pracht , maar meerder geuren droeg.
• Wat doet gij aan mijn zij' ?" dus fprak de reus der rozen ;
„ Gij moest , als in het niet , bijkans van fchaamte blozen ,
„ Dat ge u vermeten durfc te 'kruipen aan mijn' voet ,
„ Gelijk de negerflaaf voor zijnen meester doer."
't Is waar ," zei Rezeda ; „ 'k ben met de zaak verlegen ;
„ 'k Val bitter bij u . af ; gij zit zoo hoog gefiegen ,
fi Dat naauwelijks mijn oog kan meten uwen nand:
Gelijk een piramide in oud Egypteland
„ Heft gij het hoofd omhoog ; gij zult de wolken raken ,
„ En met uw kostbre krnin nog eens 't geflarnre naken :
„ Maar zeg mij eens, Mevrouw waar is de zuivre lucht ,
• Waarmed. de Bloemgodin mijn rankjes heeft bevrucht?.
Hebt.
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„ Hebt gij die mogelijk in uwen Elam verborgen ?" —
„ 0 !" fprak de here Roos , , die geur baart mij geen zorgen ;
„ Ik kan dien misfen, want mijn glans bekoort het all' ;
„ Ik ben het pronkjuweel van 't talloos bloemental."
Bedrieg u niet, Mevrouw l" viel Rezeda haar binnen;
• Het oog bevat niet al de zinnen;
„ Heel 't menschdom heefc niet eene keus:
• Gij ftreelt het oog , en ik den neus."
Verwaanden op uw leest! wilt uit deez' bloemtwist leeren ,
Dat, met verftand en deugd, men fchoonheid kan ontberen.
' t Is al geen kunstmuzijk , wat fchel en weeldrig klinkt;
't Is al geen zuiver goud , wat ons in de oogen blinkt.
MICHIEL ADRIAAN.
1823.

DE GEMOEDELUKE KLEERMAKER.

`Vie zich laat in de kleeren fteken,
Die wordt gehouden voor een' dwaas;
Maar g , an wij , dreigt ons kleed te brekenl,
Niet willig naar een' fnijdersbaas ?
Zoo waar is 't , wat het fpreekwoord leert:
De man wordt meest naar 't kleed vereerd.
Eens kwam een vreemdling bij een' fniyr,
Een groot furl[ taken in de hand ,
En fprak: „Ik draag, als oude vrijer,
„ Mijn kleeren ruim , naar d'ouden trans.
• Ei , maak mij (hebt ge 't niet te drok)
„ Dit laken tot een' wijden rok."
De fnjjder mat, en mat al weder,
En hield hem cluchtig aan den praat;
De zaak was moeijelijk en feeder;
Hij mat met Neêrlandfche ellemaat
In 't einde fprak nu meester Lap:
„ 'c Is voor een' wijden rok te krap."
Verbaasd ging onze vreemdling ftrijken,
Maar zag ter loops naar 't uithangbord;
Daar flond een ferme fchaar te prijken ,
Ea aanftonds wist hij , waar het fehort.
Ss 2

Hij
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Hij ziet bass Vink in 't voorhuis flaan;
Die zei: „Het kan gemaklijk gaan."
Toen nu de vreemdling ' t kleed kwam halen,
Dat holiijk hem werd aangebo6n,
Zag hij , terwijl hij zou betalen ,
Een' dikken krulkop, 'sfnijders zoon,
Die, van hetzelfde auk als dat,
Een alleraardigst buisje had.
De vreemdling lachte, en zel: „'k Mag 't lijden,
, Zoo 't waarheid zijn mogt, wat ik gis;
• 'k Geef gaarne, wie het moog' beflrijden,
Den fnijder, wat des fnijders is.
Maar zeg me : uw buurman, meester Lap,
„ Cur ginder, vond bet auk te krap;
• Ei, weet ge dit ook uit te leggen?" —
Trouwhartig nam bans Vink het woord:
Och ja, mijnheer! ik zal 't u zeggen.
• Weet, mijn collega, bij de poort,
„ Heeft (en dat neemt wat, zoo ik meen)
, Twee groote !lunge's , ik maar an."
Naar het Iloogd.
J. W. UNTEM A.

DE LUCHTBALLON.

Wel , Krelis, ga je niet naar find?
Daar is alweer wat mars te kijken.
Ja, buurman , zoo 'k den tijd maar had,
Of ik dan ook daarheen ging arijken!
Maar breng mij toch eens aan 't veraand,
Wat is daar dan wel aan de hand?
Wel, weet je dat niet, (neve tijd!)
Een wonuer, dat elk moot verbazen:
Een bol, tienduizend voeten wijd ,
En proppens vol met luck geblazen,
Rijst morgen, zoo de kraut niet loog,
Uit Amftels Park verlicht omhoog.
Maar, buurman,heb je 't wel veraaati?
Waar haalt dat y olk dien wind van daau!

MENGELWERR:
LOFREDE
OP

PRE.DRIK HENDRIK.
(Vervolg en floc van bl. 576.)
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REDRIK HENDRIK, als een bekwaam Veldoverfte, die het voorbeeld van MAUR.ITS voor zich had,
befloot , den krijg niet verwerender-, maar aanvallenderwijze te voeren. — De eerfte toeleg, op Vlaanderen , in
1626, mislukte; die op Grol, in het volgende jaar,, had
beteren uitflag. Ten fpijt van Graaf HENDK rx VAX
D E N BERGE, die vergeefs het ontzet beproefde, ten
fpijt der wakkere verdediging van den Bevelhebber VArt
DULKEN, zag Grol zich eindelijk genoodzaakt , voor
de flandvastigheid en krijgskunde des Prinfen te wijken.
Hoe onbeduidend ons , op zulk een' verren afftand, deze
verovering fchijne, zij moet nogtans aan de tijdgenootcn
van het grootfle belang voor de vrijheid der flroomen en
de veiligheid der oostelijke gewesten zijn voorgekomen,
daar DE GROOT, hoezeer thans balling , zich verwaardigde, de Gefchiedfchrijver,, en VONDEL, de Bard van
dit beleg te zijn.
Twee jaren later befloot FREDR1K HENDRIK, van
de algemeene geestdrift, welke de verovering der Zilvervloot in Nederland had opgewekt , en van de fchaarschheid der middelen , daardoor in Spank veroorzaakt , tot
eene gewigtiger onderrieming gebruik te maken. De verovering van 's Hertogenbosch , eene der flerkfte Braband.
fche fteden , die niet voor PAR at A 'S wapenen was bezweken , maar zich nit Godsdienstijver vrijwillig aan den
Katholijken Ironing had overgegeven , zon thans het proeffluk des nieuwen Veldheers zijn. Dan , zijne kansrekeTt
MENGELW. 1323. NO. 13.
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niig fcheen geheel te zullen mislukken. Het geldgebrek
in Spanje werd door opbrengften in de Spaanfche Nederlanden vergoed ; I Z A B E L L A, nog in haren ouclerdom de geliefde Vorain dier landen , vond ontflotene harten en beurzen; Oostenrig, met Deenemarken bevredigd , deed een geducht Leger herwaarts afzakken , ter flijving van Spanje, met hetwelk Frankr0 zijne gefchifien
bijleide, zoodat ook van daar geen' onderftand te hopen
was; — SPINOL A, eindelijk , wiens afwezigheid voor
Spanje bijna zoo nadeelig fcheen als het gemis van een
Leger, vond een' waardigen opvolger iri den Graaf v A N
DEN BERGE, als Nederlander zoo *geliefd bij de Waalfche benden. Nog meer : toen nu MONTECUCULI
met veertienduizend Oostenrü*kers (toenmaals een aanzienlijk
Leger) opdaagt , en de Spaanfche Veldheer,, om den Prins
van bet reeds belegerde 's Hertogenbosch of te troonen ,
tot eene ftoute afwending befluit; toen de grond van Gelderland en het Sticht., jaren lang door geen' vijand ontwi:d , den Spanjaard , tuk op plundering en brand, in
zijn midden ziet ; toen 4mersfoord reeds bezweken is,
en Ainfierdarn bedreigd wordt; toen alles den Prinfe noopte , eene hagchelijke, onzekere verovering op te geven ,
en het hart des Vaderlands ter hulpe te fiiellen , — toen
nitte hij die gedenkwaardige tail , des flandvastigen mans,
des beradenen Veldheers zoo waardig : Liever wilde ik
flerven, dean een. beleg .verlaten,'t welk reeds zoo veel gehost hceft , en waarvan de eer van den Staat en -de mijne
afhangt Dus bicef FABIUS, gelijk eene dreigende onweerswolk , op de gebergten hangen; vergeefs poogde
HANNIBAL zijn menrchelijk hart door de verwoesting
van Italirs valleijen om te zetten ; de Draler kende zijn'
vijand, en zijne onwrikbaarheid flelde alle diens ontwerleur.
pgn
De Veldheer van den Staat zag zijne volharding met den
gelukkigilen uitflag bekroond. Vergeefs waren alle aanvallen der Spanjaarden tot ontzet; vergeefs het aandringend flroomwater, door den belegeraar zelfs tot zijn voordeel gebruikt ; vergeefs de pogingen des dapperen G R
B
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RENDONES, en de flerkte der ftad ; 's Hertogenboseh
bezweek , ell FREDRIK HENDRIK werd nu door de
krijgskundigen van zijnen tijd eene plaats naast zijn' Broeder waardig gefchat ; terwijl zijne , fchitterende dapperheid
zich ook nu zoo weinig verloochend had , dat hij door de
Algemeene Staten zelve moest gewaarfchuwd worden , zich,
en daardoor den Staat , niet te veel aan gevaar bloot te
flellen.
Dus moedig , dus gelukk!g handhaafde zich Nederland
onder FREDRIK HENDRIK 'S beleid , zelfs tervvijl het
alleen tegen zoo vele vijanden te worftelen had. Doch nu
verandert de ftaat van zaken. Uit het diepfte Noorden
komt een Held opdagen door de Voorzienigheid beftemd ,
om Dostenrilks trotschheid te buigen , om de kwijnende
Duitfehe vrijheid op te beuren. GUSTAAF ADOLF
landt in .Pommeren, zegepraalt bij Leipzig, viert alclaar,,
volgens v o N D E L's verhevene uitdrukking ,
het lijkoffer van het uitgemoorde Maagdeburg, fnclt,
met de vlugt des Adelaars, naar den RhIjn, naar den Donau,
en doet den bekrompenen F E R D I N A N D tot in zijne
Hoofdftad beven ; maar , door WALLENSTEIN's
afwending teruggeroepen , ijIt hij met dcnzelfden fpoed
naar Frankenland , eerlang naar Sakfen terug , en duikt
bij Lutzen, even als een kortftondig , maar fchitterend
luchtverfchijnfel , onder de kimmen ; maar de grond
van vrijheid, door hem gelegd , kon niet meer vernietigd
warden.
FREDRIK HENDRIK, door zoo veel heldendaden
en zoo veel geluk aangeprikkeld , befloot ook met verdubbelde kracht aan zijnen kant den Spanjaard te beftoken.
Vandaar de fchitterende Veldtogt des jaars 1632, de verovering van Penlo, Roermonde en Stralen, en het beleg
van Maastricht , 't welk eREDRIK HENDRIK, ill
het gezigt en ten fpijt van twee vijandelijke Legers ,
die tot ontzet waren toegefchoten , veroverde, en waar de
Nederlandfche Held zijnen perfoonlijken moed weder zoo
luisterrijk ten toon fpreidde. Ziek toch op zijn bed nit.
T a
ge-
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geflrekt , boort hij, dat de Keizer/chen, onder den vreetfelijken P A PPENHEIN, een' hock des Levers befloken.
Hij rijst op , filch te wapen , vliegt naar de bedreigde
plaats , en doet den vijand wijken. Vandaar eindelijk ,
de verovering van Limburg en al het Overmaafchc. 0 !
waarom moest de roem , door Hollands beichermer in dezen Veldtogt behaald , niet geheel zuiver zijn ! Waarom
niet den verrader WARFUSE met de fierheid van eenen
FABRICIUS weggezonden ; en waarom van HENDRIK
VAN DEN BERGE gevergd, dat hij, nog vO6r zijne openlijke van partij , de ruiterbenden nit de bedreigde
plaatfen zou nemen , om den Nederlander eene zege en buit
zonder zweet of bloed te verichaffen ! 1k beken het, bier
befchuldigt de zedelijkheid , wier altijd onpartijdige aanklagt
ons heilig moet zijn, FREDRIK HENDRIK te luid ,
om hem vrij te fpreken , en een' Held zonder vlekken te
willen fchetfen , zou eene ongerijmdheid zijn ; doch men
vergunne mij eene bedenking , die niet alleen , mijns inziens , de fchuld van den Prins aanmerkelijk in dit geval
verligt , maar ook dienen kan ter beantwoording der anders
moeijelijke vraag: Vanwaar,, dat, toen in 1635 het Gemeenebest door een Verbond met Frankrilk gefchraagd ,
en in krachten meer dan verdubbeld was; toen FREDRIK
HENDRIK IS pogingen , om zijn Vaderland met het Vaderland zijner Moeder door een naauw Verbond te vereenigen , ten voile gelukt waren , — vanwaar, dat alstoen
de krijgslust en ijver van FREDRIa HENDRIK fchenen te bekoelen , en dat hij in niet anen Veldtogt meer
die wakkerheid ten toon fpreidde , welke hem, als veroveraar
van 's Hertogenbosch en Illaastricht , eene eeuwige eer in
Europa veriChaft had?
Het is bekend , dat eenheid van gezag en k/em van beiluur , reeds van belang in de burgerllike Regering , vo/flrekt onmisbare vereischten zijn in den krijgshandel. \Vora
een Veidheer in zijne ontwerpen gedwarsboomd , door bevelen van buiten geftremd of belemmerd, zoo flaat de
bekwaamfle aan het lot van den onkundigften bloot , ontfnappen hem de fchoonfle gelegenheden , eiI hij moet, ondanks
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danks zichzelven , vaak ontwerpen volvoeren of (taken , die
hij afkeurt of noodig acht. \Vanneer nu vooral zulke lieden, Welke, aan de voorzigtige kansberekeningen der
Staatkunde gewoon , minder denkbeeld hebben van die
oogenblikkelijke gelegenheden , welke de adelaarsblik des
Veldheers in cen oogenblik overzien en — gebruikm m oet ;
wanneer dezen benevens dien Veldheer aan het hoofd van
een Leger gefteld worden , zoo kan het naauwelijks anders ,
of de Staat , die hen bezigt , zal zich meer door de ftremming der krijgsverrigtingen belemmerd zien , dan hij uit
hunne zending voordeel meende te rapen. Een merkwaardig voorbeeld hiervan heat de nieuwite Gefchiedenis ons
in de krijgsverrigtingen van dien doorluchtigen Oostenrijkfchen Held, den Aartshertog KAREL, opgeleverd , wiens
ontwerpen, telkens door den Hofkr ijgsraad befnoeid of
gedwarsboomci , hem te meermalen mismoedig het bevel
deden neerleggen. Schier eveneens was het geval met
FR.EDRIK HENDRIK. De kepublikeinrche voorzigtigheid , die niet zelden in argwaan ontaardt , gaf hem
op bijna alle zijne togten Afgevaardig,den te velde mede,
die op alle 's Veldheers daden het oog moesten houden, en
dezelve naar de bedoelingen hunner Meesters , de Staten,
geleiden. Zelve Beene krijgslieden zijnde , en de Oorlogskunst op zijn hoogst uit eene twijfelachtige Theorie kennende , aarzelden zij, bij alle eenigzins Route ondernemingen , met hunne onmisbare toetiemming. Eenmaal ,
toen PREDRIK HENDRIK, in 1631 , eene onderneming op Daink.erken voorhad. , duw den zij hem , na eene
Lange woordenwisfeling , de bitfe taal toe : Dat hij den
Staat Been goed hart toedroeg , en (lien, zonder bedenking,
aan zajnen room zou opofferen. Voorzigtig moge zulk een
toezigt zijn, en, hetgeen zeer veel afdoet , het moge menfchenbloed fparen , maar voor alle antWikkeling van Veldheers-talenten is het doodelijk , en belet elke onderneming
die de dagelijkfehe Fleur , ook Maar der toenmalige Oorlo gen , te buiten ging. Mogen wij dan aan F R F I) R I K
BENDRIN alleen bet goed onthaal van wAnFusd, en
de lage voorwaarden ‘vijten , die men van den Craaf v AN
Tt3
DEN
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Banc n bedingen wilde? Straalt hierin nict duideiijk de koopmansgeest door , die , ten minfitenprijze en
op de veiligfte manier, de meeste materide wins zoekt ;
en herkennen wij hier niet meer den burger der Hollandfehe koopftad , dan den Broeder en kweekeling van m A uIt I T s? Mij ten minfte fchijnt deze daad meer aan de
Afgevaardigden te velde , dan aan den Prins te moeten worden toegelehreven.
Dezelfde handelgeest belemmerde den Veldheer ook nog
op eene andere wijze. Zijne herhaalde aanflagen op:Antwerpen mislukten juist altijd ; terwiji hij , Wien men nict
ongepastelijk den naam van Stedendwinger zou molten geven,
zoo fchaars voor andere vestingen het geluk tegen zich
had. De grond hiervan lag bij onszelven. Een AmIlerdallasch koopman , door hem befehuldigd, Antwerpen met
eene verbazende menigte buskruid voorzien te hebben,
beleed zulks floutelijk , met bijvoeging der bekende taal :
Zelfs tle vaart door de He? zou ik voor winst niet ontzien, en er snipe zeilen aan wagers! Dit ruwe antwoord
mode de drijfveren van een groot gedeelte der toenmalige
AmferdamMe kooplieden kenfchetfen ; maar de verlichte
Regering dier Dad werd gewis door verder uitziencie beweeggronden , dan die van oogcnblikkelijk voordeel, gedreven. Zij befchouwde de duizelingwekkende hoogte ,
tot welke hare 'lad, federt eene halve Eeuw,, door den
val van Antwerpen was opgerezen ; het lion haar niet ontgaan , dat de 'bemagtiging dier Dad door den Staat , en
dan tevens de heropening der Schelde, den pas zoo hoog
handel der nieuwe Wereldftad door den verz-,0-eklommenen
.
nieuwden btoei der oude medeclingfler moest ondermijnen.
Vandaar de openlijke of heimelijke tegenkanting van Am.
flerdana te-gen alle ontwerpen , welke de verovering van
Antwerpen konden begunfligen; vandaar althans de flraffeloosheid, of zelfs begunfliging , die het zijnen ingezetenen verleende , die deze verovering, door hulp aan den
vijand, konden vertragen.
Ecne derde, hiermede misichien naanw verbondene ,
bron van 's Prinfen gedwongene werkeloosheid was de
kaDEN
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karige onderftand, dien hij tot den Oorlog van den Lande genoot. Het geluk der Oost- en Westindifche Maatfchappijen , de onfterfelijke daden onzer Zeehelden bezielden aller gemoederen met geestdrift voor de Zeemagt; de
Staten fpanden dus alle krachten in , om deze uit te breiden ; en vandaar , dat de Landmagt dikwerf verzuimd
werd. In 163o wilde men , na een' gelukkigen Veldtogt,
maar te midden des Oorlogs , een gedeelte des Legers afdanken. Vandaar , dat de Prins eenmaal , toen gebrek , of
liever geweigerde betaling van penningen, hem, eenen
geheelen Veldtogt door , werkeloos had gehouden , in arren
moede uitriep, dat hit het rappier we? zou molten vat-leggen , indict; men hem niet betel- onderfleunde. Hadde
FREDRIK HENDitIK de woeste drift van zijnen Zoon ,
W t L L n M II, of de onbuigzaamheid van zijnen Kleinwron , wILL It M III, bezeten, die ontevredenheid zou
in daden zijn uitgebarften; het geweld en de Burgerkrijg,
welke in 165o den Staat van zoo nabij bedreigden , of de
onophoudelijke twisten met ilmgerdam , die in 1683 en
later zoo vecl verwijdering baarden, waren nu reeds ontvlamd. Maar de goede Zoon van Loutsz DE c oLIGN v gaf zijn ongenoegen flechts door woorden te
kennen ; wist , dat die zelfde kooplieden , zoo achterlijk , als het veroveringen gold , met leeuwenmoed ftrijden zomien , als het heil of behoud des Lands in de
waagfehaal lag , en — hij offerde den fchitterendften kriigsroem aan de tranen op , die hij wist , dat de Nederlander op zi,'n graf zou plengen.
Eene laatfle oorzaak der langdurige reeks van vruchtelooze togten zoeke men juist in die zelfde oorzaak, welke het tegendeel fcheen te moeten voortbrengen , in
de gemeenfchappelijke werkzaamheid der Bondgenooten.
Men kent, ook in onze tijden , de Coalition, flecks op
oogenblikkelijk belang gegrond , en derzelver nutteloozen
uitflag; men heeft , ook in vroeger' tijd, te meermalen
gezien , dat verfchil van bedoelingen , plans en inzigten
de heerlijkfte ontwerpen van verecnigde Legers te leur
gefteld hebben. De grootfle Veldheeren voerden altijd
beT t4
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bevel, of flechts over de troepen buns yolks, of althans
over legers, die geheelenal van hunne wenken vlogen.
Toen dus het Franfche leger in 1635 zich met de Staatfchen vereenigde , toen een geheel onafhankelijk , magtig
Rijk, eershalve, den Prinfe het oppergezag wel wilde
toevertrouwen , was toch de klem van dat oppergezag
niet genoeg in zijne handen , €Pm dien fchitterenden uitflag to kunnen verwachten , welken zich velen voorfpelden , die den blakenden Franfchen moed gepaard zagen
Emet Hollandfche volharding en koelbloedigheid en
D R HENDRIK 'S oorlogstalenten. Het was een verbond op go/like'? voet, en het had daarvan de natuurlijke
gevolgen , waar het op ftrijden aankwam. De Prins was
nog niet overleden , toen de vriendfchap der twee Mogendheden reeds aanmerkelijk bekoeld was.
Niet z66 werkeloos waren nogtans ook deze laatfte jaren van 's Prinfen oorlogsbeleid, dat men daarin niet meer
dan eens den HERRULES herkende , die de knods herram. Rijnberk (1633), het fterke Breda, welks overwinning SPINOLA vereeuwigd had (1637) , Sas van
Gent (1644) en Hulst (164,5) bukten voor ORANJE,
en verzekerden voor den Staat de vaart op den Rhijn en
de Schelde en den vrijen voet in Braband. Niet Uneffad ,
die v66r 's Prinfen Stadhouderfchap aan den Staat behoord
had, was denzelven bij het einde des Oorlogs ontwrongen; maar eene menigte belangrijke veroveringen , de Meijerij van 's Bosch, de Baronij van Breda, drie vierden van
Staats - Flaanderen, Maastricht , het land van Overmaze, en een aantal fleden aan den Nederrh9n, met den
Staat vereenigd of militair bezet , verkondigden 's Prinfen moed , beleid en krijgskunde.
Aan dezen moed , deze krijgskunde, die de Prins als
.Kapitein-Generaal ontwikkelde, gelijk aan gindfche gematigdheid en wijze verdraagzaamheid, die hij als Stadliouder ten toon fpreidde, Janke men dan ook grootendeels den fchitterenden bloei van Nederland onder zijn
beftuur. Het heeft nicer gelukigc tijdperkcn gezien. Toen
D RUITE It twcc graote lioningtijhen , tut clriemaal
toe ,
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toe , de trotfche vlag deed ftrijken; toen onze Heiden de
Engclfche vloot ter reede van Chatham verbrandden; men
onze Stadhouder zich met eene Hollandfche vloot op den
troon van dat zelfde Engeland plaattle , en wij Zweden
en Deenemarken de wet voorfchreven , — toen was onze
rol in Europa misfchien nog luisterrijker. Toen , na den
Zkenfchen Vrede , in dertigjarige ongeftoorde rust naar
binnen en buiten , onze fchatten jaar op jaar zich opeenftapelden , ons krediet, zoo 't fcheen , onwankelbaar ves•
tigden , en 's Lands fchatkist tot overloopens vulden ,
toen was gewis onze inwendige welvaart aanzienlijker.
Maar de harmonie van beiden, eendragt en rust van binnen en hooge achting in Europa, door fteeds klimmende magt, bezittingen , rijkdommen , en vooral door onkreukbare trouw en hooge zedelijkheid in handel en wandel geboren , deze zag, fchier uitfluitend, het tijdperk
van FREDRIK HENDRIK. i111111eIS het tijdvak van')
WITT en DE RUITER, 't Welk Nederlands vioten keer
op keer zag zegevieren, moest tevens die binnenlandfche
flormen verduren , welke , met buitenlandfchen Oorlog vereenigd , den Staat in 1672 op den oever des ondergangs
bragten. Toen onze Staat, in de achttiende Eeuw, in
vrede en overvloed misfchien meer dan immer bloeide ,
verflapte toch juist daardoor de zenuw van nationale welvaart,— hooge moed , mannenkracht en zelfvertrouwen ;
zoodat de Natie in het laatst dier Eeuw alle veerkracht
verloren had, uitgezonderd tot armhartig , doelloos wroeten in hare eigene ingewanden. Maar befchouwen wij het
belluur van den besten der Stadhouderen ; verplaatfen wij
ons te dien_einde oniftreeks het jaar 164o. Nederland is
thans, door de aanwinst eens geduchten voormuurs langs
de Maze, ten Oosten , gelijk door Breda in het midden ,
door de Zeeuwfche ftroomen en Heiden ten NVesten, genoegzaam beveiligd; men behoeft niet meer om lijfsbehoud te vechten ; men kan aan fchavergoeding op den gemeenen vijand denken. En Welk een onmetelijk veld biedt
zich daartoe aan ! Het geheele Rijk van den Monarch , in
wiens gebied de Zon niet onderging, ftaat 'Nor Nee'rlands
Zee.
'F t
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Zeehelden open. Overal zwicht de kwijnende magt van
den verflapten Kastiliaan, van den Portugees moedeloos
door onderdrukking, voor de driekleurde Staten - vlag.
Het pas geflichte , maar jaar op jaar aangroeijende Batavia is reeds het middelpunt des handels van Oostindig ;
geheel yava gehoorzaamt onzer Maatfchappije , die, met
den Koning van Candy vereenigd, ook op Ceilon meer
en meer voet wint , door de verovering van Malacca tot
het oostelijk Schiereiland van Indie den toegang verkrijgt ,
en , door de omwenteling van 1639 , de Portugezen nit
yapan verdringt, welks voordeelige handel federt alleen
den Nederlander openftaat. De bezetting van het eiland
Formal-a, op China's Oostkust, Opent den weg tot handel met dat Rijk , het meest bevolkte der wereld, en , na
Indostan, het best voorziene van keurige natuurfchatten. — Maar ook de jongere zuster der Oostindifche Maatfchappij, de WestindiMe , ilreeft hare meciedingiler, zoo
niet to boven , althans zeer na op zijde. Reeds heeft ,
twaalf jaren vroeger ? de groote Zeeheld PIETER r I aTERSZ. HEIN de Spaanfche Zilvervloot , zel Is in de
havens van Cuba, genomen, en kort daarna zijn roemrijk
seven , in den fchoot der overwinning , voor den Staat
gelaten. Het rijke Brazilie , federt de good- en diamanten - mijn der Portugezen, en toen reeds bet voornaanatte
katoen- en fuikerland , is grootendeels in handen der Maatfchappij; Olinda en bijna de geheele kust , tot St. Salvador , erkennen haar gezag; St. George del Mina , op de
kust van Guinea , en de eilanden Curacao , St. Eufiatius
en Saba , zijn door hare benden bezet , en tot Volkplantingen aangelegd; gelijk mede , doch zonder bloedflorting,
Nieuw - Nederland in Noord- yinserika , welks hoofdplaats , Nieuw - ilinflerdam , de moeder wordt van het
fcheeprijke Nieuw -Tork, federt door zoo menigen band
met Holland verbroederd. Meer dan eens hadden Nederlandfche fchippers den Aardbol omgezeild, en, door ondernemingen tegen de moordenaars der Indianen , de fchim
van ATADALIBA verzoend. TASMAN, die vroegere
wiens verdienften Europa vergeet , terwiji het
coo
zij-
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zijnen Engelfehen navolger vergoodt , TAsmAN opent ,
door de ontdekking van Nieuw - Holland, Nieuw - Zeeland, de eilanden ilmflerdam, Rotterdam en Afiddelburg, een geheel nieuw veld voor de Aardrijkskunde.
Intusfchen deed de telkens aangroeijende Koophandel AmJlerdam en Rotterdam , de blodijende Fabrijken Leyden en
Haarlem aanmerkelijk in bevolking en grootte toenemen.
Het geheeie prachtige gebouw van Ho/lands nfiverheid in
FabrJken en Koophandel, (zegt de grootfte Gerchieckinderzoeker van onzen tijd, H E E R E N (*)) onder de baniere der Yrayheid in dit t!yelperk voltooid , vertoonde een
zoo fchitterend gezigt , dat de nod der naburen weldra
daardoor werd opgewekt. Dan, Beene Natie van Europa
had nog de magt ter zee, Bien nijd door daden te toonen ; de fcheepsbouw zelfs van dat werelddeel ging nog
grootendeels door de handen der onzen.
Misfchien zullen velen deze opgave bier voor kwalijk
geplaatst houden , en den Schrijver verdenken„ als riep
hij, uit gebrek aan ftoffe, de daden van anderen te hulp ,
om het tafereel van zijren Held behoorlijk te ftofferen.
Maar droeg dan de Stadhouderlijke. Regering van FREDRIK HENDRIK, door hare voorbeeldige gematigdheid
in geloofszaken , niet veel tot aanmoediging des koophandels
bij? Wat was het toch , 't Welk Antwerpen, weleer de
grootfle koopflad van Europa , van die hoogte deed vervelen ? Vervolging en geloofsdwang. Waardoor verhief zich.
Anflcrelana in de plaats van Antwerpen? Door vrbileid van
ba eweten. En zou die zelfde oorzaak niet dezelfde werking voortgebragt hebben ? Zott eene voortdurende „ en
uit den aard der zake Heeds verzwaarde, verdrukking,
zoo wel van de Disfenters onder de Ilervormden , als van
de Roomschgezinden, die vereeniging van allerlei Volken
in de muren van Amfierdam niet belemmerd hebben,
welke onder FREDRIK HENDRIK 'S vaderlijk belluur
bij(*) Handbuch der Cefchichte des Europdif c. hen Staatenfystems rand Feiner C'olonien , 2 ylusgabe , S. 191.
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bijna den hoogilen top bereikte ? (*) En wat de - helden.
daden ter zee betreft : moesten 's Lands verdedigers
op den Oceaan niet geprikkeld worden door den roem
bunner wapenbroeders te lande , der verovcraars van Grol,
's Bosch, Wezel, Maastricht en Breda ?
Misfchien mag men een ander , voor Nederland nog roemrijker,, verfchijnfel in deze Eeuw ten deele ook aan 's Prinfen voorbeeld toefchrijven. Nederlands grootheid was niet
alleen die der wapenen ;' dit zou het met vele , zelfs barbaarfche , Volken gemeen gehad hebben ; het was voornamelijk die der zeden. Hoe eenvoudig waren die van den
Hollander nog, te midden zijner magt in het Oosten en
1Vesten Spaarzaamheid , werkzaamheid , een taai geduld,
gepaard met een' ondernemenden geest , mannelijke fierbeid in gedachten , daden, gefchriften en zelfs in de taal,
kuischheid , huwelijkstrouw,, matigheid , hartelijke Godsdienftigheid , zie daar zoo vele deugden , welke dit
tijdperk boven alles tot de gouden Eeuw van Nederland
verheffen. Doch zou dit., in dien graad , het geval
geweest zijn , wanneer een dartel Hof, in 't klein zoo
wulpsch en verkwistend , als dat van LODEWIJK XIV
in het laatst deter Ecuwe in . 't gro,ot was , de zeden des
yolks had bedorven Naar 's Vorfien voorbeeld, zegt de
Dichter,, regelt zich elk ; en de ondervinding van Frankrift , in het laatst der zeventiende en het begin der achttiende Eeuw , onder het beruchte Regentfchap , heal
dit ten klaarfte bewezen. -Maar,, tot geluk van Nederland, zag het, in het fchitterendst tijdvak van zijnen
bloei , een' man aan 't roer,, die, hoezeer zijns ondanks
gehuwd , nogtans onwankelbare trouw en liefde aan zijne
Edit(*) Dat FREDRIK HENDRIK niet flechts omtrent de
Remonflranten , maar ook omtrent de Roomschgezinden, verdraagzaamheid behartigde , ziet men uit het verwijt, 't welk
hem te Groningen door eenige zijner tegenflanders in de ken*
ze van een' Stadhouder gedaan werd , (kit hij ,niet zuiyer was
iu den Godstlienst , en de Paapfrken te Neer begun/11,7de. Volgens het gezegde van ea franicken Afgezant , was hij. hun
b:j uitack gencgen.
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Echtgenootc hetoonde, waarvan alle de gedenkflukken dier
Eeuw, benevens zijn uftertle wil, getuigenis dragen.
Was hij een goed Echtgenoot , niet minder was hij een
teeder Vader, in die mate zelfs , dat hij den niterilen wil
zijns Broeders ter zijde flelde , om zijne Dochter, de
Keurvoritin van Brandenburg, te hevoordeelen. Wij prijzen dit niet ; fchoon het in den Vader misfchien te verfchoonen zij, dat hij een erfgoed , door zijnen arm verdedigd en vergroot , liever in de handen der zijnen , dan
in die eener zijlinie van zijn Huis, wenschte te zien. — Zoo
behoefde dan FREDRIK HENDRIK niet te blozen ,
wanneer hij , in de Staatsvergadering , den eerwaardigen
Raadpenfionaris CAT s ter zijde Bond, die nog meer als
Mensch dan als Dichter onze bewondering verdient , of
liever , wiens eenvoudige , onfchuldige , reine ziel zichzelv' en zijne tijdgenooten in de gedichten , die wij van hem
bezitten, weer nog dan in zijne beeldtenis heeft aFgedrukt.
De naam van CATS herinn en ons de gouden Eeuw onzer Letterkunde , die juist ook in het tijdvak van F r EDRIK,HENDRIK viel. Hoe uitnemend ftemde dezelve
met Nederlands grootheid in het flaatkundige en zedelijke
overeen! Verbeelden NvJ ons , ter nicer zinnelijke aanfchouwing hiervan, eenen befchaafden Franschman , die letterkundige grootheid op prijs weet te iehatten, en die, het
zij uit flaatkundige redenen , of flechts vermaakshalve, zich
herwaarts vervoegt. Reeds bij de intrede in het Vaderland , te Dordrecht , had CATS, die met kinderlijke een.
voudigheid eene hooge mate van wellevendheid en grondige kennis aan uitheemiche talen , vooral aan de Franfehe , verecnigde , hem bij ANNA ROEMERS, ANNA
MARIA SCHUURMANS en MARGARETHA GODE w Ij K kunnen inleiden. Hoe zou de verwondering
des vreemdelings niet ten top gerezen zijn , wanneer hij,
in een lanclje , zoo vaak door den onkundigen buitenlander
voor plomp en ruw verfleten , drie juweelen der fchoone
fekfe gevonden had, niet minder uitmuntende door firenge
deugd , dan door gaven der ziel en bekwaamhecien ! In
den Hags had H U Y G E N S voor den letterlievenden jon.
ge-
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geling den onuitputtelijken rijkdom van zijn welig vernuft
kunnen 'ten toon fpreiden, en hem in kennis brengen met
de ifinfierdamfche Dichtfchool. Hij had hem, nu reeds
met liefde voor de rijke fchatten onzer tale vervuld, die
geestrijke zittingen van het huis te Maiden kunnen doen
bijwonen , waar niet, zoo als in de vermaarde zamenkomften bij NINON, deugd en fchaamte met voeten getrapt,
maar gehandhaafd werden ; waar elke maaltijd, door het
vernuft van H O O F T, de zoete item, bet fnarenfpel en
fomtijds het kunstvermogen van T E S S E L S C H A D E, de
geleerdhcid yanVANBAERLE en de oorfpronkelijke geestigheid van HUYGENS gekruid, ook in de volgende dagen nog een' aangenarnen nafinaak achterliet. Op de terugkomst kon de jonge Franschman, in een treffend contrast met dien zetel der Mufen , het gewoel van Amfierdam berchouwen , de rijzcnde Wereldflacl , waar alle Volken eene vreedzame ftapelplaats vonden , en waar de Formofaan verwonderd was den Irokees te ontmoeten ; hij kon
daar den donder van het gefchut de verovering der Zilvervloot , of die van Brazilia' , of Malacca , of de vernieling der Spaaniche vloot in Duins hooren verkondigen.
Met HUYGENS naar den Ilage teruggekeerd , kon hij in
den dagelijkfchen omgang ten huize van dien Staatsdienaar ,
zoo wel als bij den Prins , eene waarheid bevestigd zien ,
die hem reeds te Dordrecht en op het huis te Muiden
moest getrofftn hebben , dat de zuivere zeden der Natie
de Vrouwen tot eenen trap van pligtsbetrachting , in de
fchoonfte overeenftemming met befcbaving , verhieven , die
flechts aan weinige Natin ten deel viel , en tevens , door
de natuurlijkfte wederwerking, aan de Mannen de hoogfte mate van huisfelijk geluk bezorgde. S U S A N N A VAN
DAERLE, CHRISTINA VAN ERP, en later ELE0NORA HELLEMANS, waren voor HUYGENS en
H O O F T ware gezellinnen des /evens ; en de zuiverheid
van zeden was zoo wa gevestigd, dat de gemeenzaamite
omgang dier twee puikvernuften met TESSEL SCHA.■
DE, of die van CATS met ANNA ROEMER S, niet
de minfte fmet, of op hen , of op die edele Vrouwen ,
kon
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kon werpen. o Zalige zelfbewustheid onzer Vaderen !
waart gij , te gader met hunne deugd en kracht , ons a/tijcl onverzwakt bijgebleven ! — Maar de jonge vreemdeling had nog meer te bewonderen. Hij kon bij de opening van den ilmfierdanifchen Schouwburg tegenwoordig
zijn , toen de Gtisbrecht het eerst met zijne heerlijke reijen vertoond word; hij kon den Dichter in perfoon leeren kennen , en zijne edele Krijgs- of ftoute Lierzangen ,
zijne fnerpende Hekeldicliten of fommige zijner verbevene Treurfpelen uit zijnen mond hooren voorlezen. Hij
kon den fomberen , verhevenen unmERANn, den
naauwkeurigen D o U w, den vrolijken s T E E N, den natuurlijken POTTER en OSTADE (en hoe vele anderen nog 4) in hunne werkplaats bezoeken , en de vertrekken der aanzienlijken met hunne meesterflukken om ftrijd
zien verfieren ; terwij1 hij de bekwame Plaatfnijders en Etfers
kon leeren kennen , die het genot dier meesterflukken , hoezeer in eene geringere mate , toch veel meer algem e en deden
worden. De ftichting van het meesterfluk der Bouwkunst ,
Antflerdanis Raadhuis , kon hij door J A C on VAN KAMP E N zien, beginnen. Te Leyden, die zetel der Mufen ,
kon hij door de GRONOVIUSSEN, de HEINSIUSft
SEN en VOSSIOSSEN aldaar de Ouden hooren verklaren , wier werken hem de ELZEVIERS in eene gekuischtheid , eene netheid en fierlijkheid aanboden , waarvoor zelfs de kunst zijner landslieden , de s TEPHANUSSEN, moest zwichten. De Aardrijkskunde , door Ncdcrlands Zeevaarders in de beoefening zoo zeer uitgebreid,
kon hij in de prachtige Kaarten van BLAIJAV ook befpiegelend leeren kennen ; en de refs van dezen vreemdeling , hoezeer niet uit Scythie naar Griekenland verplaatst,
kon nog genoegzame ftof voor de behandeling van eenen
tweeden BARTHELEMY opleveren.
Dit denkbeeld is wel voor het grootfte gedeelte , doch
niet geheel , eene vinding. Er vertoefde bier federt den
jare 1629 een Franschman , die , wel is waar , niet met
ooze Letterkundigen omging , maar die, in eene diepe
eenzaarnheid , te midden van iimilerdarn , de menigte, die
OM
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otu hem been zweefde , of nict , of met de grootite onverfehilligheid aanzag , die het verblijf in deze Wereldftacl
boven dat van een bekoorlijk buitengoed onder Frankriiks milden Hemel verkoos , en die , te midden van het
Amflerdainseh gewoel , de Wijsbegcerte aan de kluisters
ontwrong , die haar federt duizend jaren bekneld hidden.
Deze man was DESCAR T E s. Hooren wij uit zijnen
mond , vrij van Nationale vooringenomenheid , de fchoonfte
loffpraak van Holland , onder het befluur van FREDRIK
HENDRIK! „Op welke plaats der Wereld zult gij toch,
„ (fchreef hij aan BALZAC) gemakkelijker dan bier,
„ alles vinden , wat de ijdelheid kan behagen , of den
frnaak ftreelen ? Is er wel een land op Al-de, waar men
„ vrijer' is , waar men geruster kan Ilapen , waar men min„ der gevaren te vreezen heeft, waar de wetten beter te„ gen de misdaad waken, waar vergiftiging , verraad ,
„ lastering minder bekend , en waar, in 66n woord , meer
fporen van de gelukkige en vreedzame onfchuld onzer
Vaderen overig zijn ?”
De man , die dit fchreef, die niet dan eene geruste verblijfplaats in Holland begeerde , deze man —wij blozen
om onze Natie , terwijl wij dit fchrijven , — werd in Holland
vervolgd. De woede van eenen kettermaker , VMETIus,
die nitmuntend tot Spaanfchen Groot-Inquilitair zou gevoegd hebben , verontrustte den vreedzamen Wijsgeer
federt 1639. Met eene flandvastigheid, eener betere zaak
waardig , hield de godgeleerde vervolger niet op , lasteringen , blaauwboekjes , en ook eindelijk den wereldlijken
arm, tegen den onfchadelijkflen aller Wijsgeeren te gebruiken , dien hij beurtelings voor yezuit , Pelagiaan en
Godverzakeruitkreet. Reeds was men bereid, bet regtsgeding van den Wijsgeer op te waken toen deze, van zijn
dringend gevaar verwittigcl , tot den Franfehen Afgezant
ziine toevlugt nam , die zich op zijne beurt tot FREDRIK
HENDRIK keerde. De Prins , reeds gewoon tegen de
Hydra der Onverdraagzaamheid te worftelen , fprak deze
keer,, nu bet een' vreentaeling gold, nit de volheid van
zijn

OP FREDRIK HENDRIK.

625

zijn gezag , en de reeds vergevorderde Regtshandel werd
afgebroken (*).
F REDRIK HENDIIIE, die dus een' man voor de
Wetenfchap redde , die hear overdierbaar was , beminde
ook de Letterer'. CESAR 'S Gedenkfehriften waren zijn
handboek , waarmede hij zijne talenten als Veldheer volmaakte. Het meesterffuk onzer taal , HOOF T Historien ,
had hij , reeds v66r de uitgave , gezien , en hij betuigde
den voortreffelijken Schrijver in perfoon , dat 't bondig
yond , nevens andereredenen (t), die H 0 10 FT 'S zedig,heicl
hem gebood te verzwijgen , maar die zekerlijk eene loffpraak behelsden , geevenredigd aan de waardij van dit
gedenkftuk ter eere onzer Vaderen en onzer Letterkunde.
Dat doze taal van den Vorst geene pligtpleging was , blijkt
daaruit, dat hij juist het uitflekend kenmerk van den .ftiji
des Drosfaards , bondigheid, daarin onderfcheidde en op
prijs wist te ftellen.
Maar, de Prins onderfteunde toch VONDEL niet , wiens
verhevene liederen zijne daden vereeuwigden ! Hij droeg,
door hefcherming of aanmoediging , weinig of niet bij tot
den bloei dier Letterkunde , welke vooral in zijnen tijd zoo
heerlijk prijkte ! — Het is waar , V O N D E L genoot geene
bemoediging van FREDRIK HENDRIK voor de ortflerfelijke zangen , die hij hem toewijdde. Maar, hij was
ook nog niet de verarmde , door het wangedrag eens zoons
in diep verval geraakte man , die zich naderhand met een'
fchralen post in zijne woonplaats voor ftellig gebrek moest
behoeden ; hij was nog een man uit den burgerftand, die
geen' dadelijken onderftand behoefde. Dat het den Prinfe
zoo min aan gevoel voor de Pazij als voor den Prozaftij1
ontbrak , blijkt reeds daaruit, dat hij zich 's Dichters
Palamedes door VAN DER MYLE in een geheim vertrek
(*) THOMAS, Eloge de DESCARTES, Par. 1773. (Oeuvres , Tom. IV. p. 125-129. 152-154.)
(t) HOOF T, Opdragt der Ned. Ilistorien aan FREDRIX
HENDRIK ' (1656) bl. 3.
.V v
MENGELW. 1823. O. 13.
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trek deed voorlezcn , en daarin , fchoon blijkbaar niet tot
eer van zijn Huis ftrekkende , veel genoegen fchepte (*).
Het is waar, FREDRIK HENDRIK droeg weinig bij
tot aanmoediging van Hollands rijzende Letterkunde.
Maar zij, in de ftormen der omwenteling geboren, door
den zonnefchijn des zegevierenden , gelukkigen Staats gekoesterd , gerijpt en veredeld, behoefde die aanmoediging niet , welke flechts dan noodzakelijk is , wanneer
geene natuurlijke oorzaken den geest eener Natie verheffen.
De Pgang, die onder den guren , benevelden Noordfchen
Hemel eene flookkas behoeft , groeit , zonder kweeking,
onder den invloed der keerkringszon , in Indies velden van
zelve. En aardde dan wel deze mindere aanmoediging
der Letterkunde door den Prins ooit in onverrchilligheid uit?
Heeft het bijgebragte wegens HOOFT 's Gefchiedenisfen,
wegens vONDEL 's Palamedes Diet reeds getoond, dat
FREDRIK HENDRIK, ZOO veel hem hoogere bezigheden toelieten , gaarne een uur van uitfpanning aan de
fraaije Letteren wijdde, en zeer wel hare beste gewrochten
wist te onderfcheiden ? Voegen wij hierbij , dat
GENS, die zelfs aan H O O F T den voorrang in oorfpronkelijkheid en krachtige taal kon betwisten, een van 's Prinfen voornaamfte gunflelingen , , ja dat hij zijn vriend was.
Verwonderen wij ons dan niet, dat FREDRIK HEN..
DRIK de mildheid van AUGUSTUS niet bezat; hij behoefde de gekochte gunst der Mufen niet, om een Driernanfchap vol gruwelen uit te wisfchen ! De lof, dien zij
hem gaven, was edel, was ongedwongen , was eens vrijen
Volks waardig ; de Dichter, terwijl hij den verdediger des
Vaderlands en den beflechter der inlandfche veeten bezong ,
was flechts de toll: zijner Natie.
Het is dus onbetwistbaar, dat de bloei van Nederland
onder F R E D R I K HENDRIK 'S beftuur niet onafhankelijk was van zijne verdienflen ; het is zeker , dat hij ,
en als gematigd , vredelievend Stadhouder,, en als heldhaftig Veldheer des Staats , aan zijne fchoone zinfpreuk
Pa(*) B RANDT, Leven van VONDEL, bl: 24.
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Patriceque Patrique, (voor min Faderland en voor de
fchi,n m iyns Faders !) volkomen voldeed. Want , hoezeer
door de zachte Lootsz tot goedaardigheid geftemd ,
hoezeer onder het oog van den grooten HENDRIK tot
de edelfte Yorftendeugden aangefpoord , hoezeer onder
NI A URITS in de fchool der Heiden volmaakt , was het
toch boven alles zijn Nader, wien hij zich ter navolging
voorftelde, wiens beeld hem onophoudelijk voor den geest
zweefde. En wie heeft dien edelen, e'dnigen man voor
dat anige tildsgewrieht, die alleen vermogt bileen te hon.
den hetgeen /feeds uiteenfpatten wale , die zoo veel met
zoo weinig nitregtte(*), wie heeft hem meer geilvenaard,
dan zijn tweede Zoon? Dezelfde gematigdheid en verdraagzaamheid in het godsdienftige ; dezelfde zucht tot
bewaring der binnenlandfche eendragt ; dezelfde ftilzwijgendheid en bedektheid , die vooral ten tijde der vervolging bleek , toen het den edelen man moeite genoeg moest
kosten , zijne gevoelens voor de verdrukten, tot hun
gen welzijn , in de borst to finoren tot betere tijden , die
ontwikkelen konden ; dezelfde bedaardheid en voorzigtigheld in het nemen van een befluit; dezelfde onwrikbare
ftandvastigheid in deszelfs uitvoering ; dezelfde zucht ,
om de grootheid van zijn Huis , alleen fangs den veilig!ten weg, liefde der ingezetenen o te bevorderen ; dezelfde
genegenheid voor Frankrijk en.mindere verkleefdheid aan
.Engeland , eene genegenheid, die den Staat gedurende
zijn .Stadhouderfchap veel grootere voordeelen bezorgde,
dan gedurende het bewind van zijn' Vader ; eindelijk de.
zelfde moed, gepaard met beter krijgsgeluk , 't welk ten
laatfle den fieren Kastiliaan tot volledige erkentenis der
Nederlandfche vrijheid noopte , iets , 't welk MAURITS
nooit gelukt was : ziedaar zoo vele trekken van overeenkoinst , ontleend, uit den vaderlandfchen Gefchiedfchrijver,
wiens bedaarde pen zich zoo bij uitftek zelden ir)loffpraken
toegeefr; trekken , welke FREDRIK HENDRIK den
eer(*)HEEREN, Handbuch des Europ.Staatenlystems , 5.113,
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eerbied en de liefde der ingezetenen verfchaften , en hem ,
ook bij den buitenlander, dezelfde bewondering zouden
verfchaft hebben, die algetneen het deel zijns Vaders is ,
zoo niet de veel grootere hinderpalen en zwarigheden ,
tegen Welke deze te worftelen had , de onweders , die over
zijn hoofd losbraken, ook het beeld van den Held in ecn
veel grootfcher , treffender Licht hadden vertoond , dan dat
van FREDRIK HENDRIK, die zich gedurende zijn
meer dan twintigjarig beftuur doorgaans in de zon van
voorfpoed mogt verblijden , wiens tegenheden althans , in
het reeds gevestigde Gemeenebest , niet te vergelijken waren bij die van den Zwilger,, die den Staat onafhankelijk
moest doen worden. • Doch zouden wij daarom ondankbaar zijn tegen de groote fchim van hem , die het gebouw
van den Staat, door zijnen Vader opgetrokken , gedekt ,
en de voorhoven met metalen muren bevestigd heeft alles
under 't gedurig rammeijen des viands op 't onbegorven
metfelwerk ? — die (zoo ons zwak penfeel bet beeld van
eenen HOOFT mag vervolgen) den doodelijken twist,
tusfchen de beworiers van het pas verrezene flot ontftaan,
die dreigde de poorten voor den vijand open te" zetten ,
gefust, en alien weder als met Unen geest heeft bezield ,
tot bewaring en uitbreiding van dat trotfche gebouw,
hetwelk nog bij zijn leven , meer dan ooit vroeger of later, den Volken als het meesterftuk van taai geduld,volharding, nijverheid en kunst in de oogen fchitterde?
0 neen ! waken wij ons niet aan deze ondankbaarheicl
fchuldig; vereeren wij den beminnelijken Zoon van w LLEM DEN EERSTEN en LOUISE DE COLIGNY,
en befchouwen wij bet als een bewijs zijner hooge waarde ,
dat zijne anige vijanden in ons Vaderland tevens de vijanden van verdraagzaamheid , vrijheid, verlichting, menfchelijkheid en alle verbetering, dat het de afzigtige
Apostelen der duisternis zijn!
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k heb wel eens hooren zeggen , dat men in de fpelen
van het kind de ruwe fchets ziet van het mannelijk leven ,
gedurende de jongelingsjaren meer en meer uitgewerkt..
Maar, hoe fchoon en krachtig eindelijk het beeld moge
worden , wij roepen ons die eerfle fchets altijd, met het
levendigst welgevallen , voor den geest. Het is mij ook
zoo gegaan. De grond van mijnen geheelen levensloop
was wandelen. Maar die wandelingen kregen hoe langer
hoe hooger beteekenis. Eerst wandelde ik met vader de
(tad rond, geduldig zijn rad draaijende. Vervolgens liep
ik , met mijne fcheermesfen in den zak , de klanten van
mijnen meester rond , oni hunne baarden in orde te houden. Ik rekende mij toen zoo verre boven mijnen vorigen
!land verheven , als het verhevener is , het fcheermes over
de kin van een redelijk wezen , van een' Profesfor of een'
Burgemeester te voeren , dan hetzelve op een' flommen
(teen te Evenwel ik hunkerde naar den tijd , dat
ik de zalfdoos en het lancet zou befluren. Die tijd is
ook gekomen ; en ik wandel nu rond, oin de magen en
beenen van
boeren in orde te houcten. Intusfchen keer
ik nog altijd met vermaak tot vorige tijden terug , vooral
tot mijne wandelingen met vader , omdat ik altijd met genoegen aan den man denk. Hij wist mij Reeds aangenaam
bezig te houden , vormde mij, zonder dat ik het merkte,
tot een braaf en werkzaam man , en zoo ik, tevreden met
mijn lot, een gelukkig leven leide , heb ik dit aan hem te
danken. Dit was iets , waarop hij telkens terugkwam:
tevreden te zijn met zijnen flaat , dien van anderen , boven ons verheven , niet te benijden , noch bun kinderachtig te beknibbelen in die onderfcheiding , waarop zij,
met
V 11 3
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met regt, aanfpraak maken. Mij heugt nog , hoe hij eens ,
zickelijk en zwak zijnde , en met moeite gaande , op den
Binnenamftel , met zijn' zwaren wagen voor een jong
Heertje uit den weg ging , dat , in 't voorbijgaan , nog
met een ligt ftokje , hetwelk hij in de hand had , tegen
ons groot wiel floeg. „ Wel , vader !" vroeg ik hem met
eene zekere gemelijkheid , „ waarom gaat gij voor dien
jongen uit den weg ?" „ Het is de zoon van Burgemeester * ," was het antwoord. — Nlaar wat duet
er dat toe , vader ! of hij het zoontje van den Burgem ees ter is ?" — „ Dat wij minder zijn dan hij, MAARTEN;
en waar meerderman komt , moet minderman wijken." —
„ Wel , vader ! wij zijn immers zoo goed als hij , redelijke
menfchen , die eerlijk ons brood winnen : waarin zijn wij
dan flechter ?"
„ Dat heb ik Diet gezegd ; minder is
niet flechter." „ Nu dan , minder zijn wij toch ook
niet." — „ W el , jongen ! ziet gij dien ouden knol, die
daar de zwaargeladene flede de groote Buis optrekt ?"
„ Ja , vader !" — „ Wat paard zoudt gij liever hebben ,
lien knol , of den fchimmel , waarop ftraks ons die Officier
voorbijreed ?" „ Is dat eene vraag , vader ! wel , den
fchimmel, dat is klaar ; die is toch fchooner en vlugger ,
en wel twintigmaal meer wa,ard."— „ En toch is die oude ,
leelijke knol, even goed als de fchimmel, een paard. Is
er dan verfchil in de waarde der paarden , naar hunne verfchillende hoedanigheden , zoo zoude ik ook meenen , dat
er verfchil moet zijn in de waarde der menfchen." — „ Nu,
vader , geloof ik , dat gij mij voor den gek houdt. Een
mensch is web geen beest , dat men voor geld koopt." —
„ Ei , jongen ! wilt gij dien ouden knol koopen , of den
fchimmel ?" — „ Geen van beiden." — Gij ziet dus ,
dat een ding voor ons grooter of kleiner waarde kan hebben , zonder dat men het juist voor geld behoeft to koopen." — „ lk zoude ze toch kunnen koopen , vader !"
Wat zoudt gij er dan wel voor willen geven , zoo gij 't
hadt ?" „Ik gaf voor den knol geen veertig gulden , en
wel een' zak guldens voor den fchimmel." — „Zoo : maar als
de koopman nu geen geld Wilde, maar verlangde, dat gij voor
hem
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hem fchreeft ?" „Ik fchreef geen maand voor den knot,
en wel Langer dan een jaar voor den fchimmel , dag en
nacht." — , Maar indien hij nu alleen wenschte, dat gij
een bepaald getal buigingen voor ieder paard maakte ?"—
„ Wel , als hij zoo zot was , boog ik voor den fchimmel ,
dat ik het fpit in mijn' rug kreeg." Gij ziet dus , vricndje,
dat men, om de waarde der dingen te bepalen , ze juist
niet met geld behoeft to koopen." — „ Ik koop ze dan toch,
vader , en ze worden mijn." „Ook dat MAARTEN,
doet er niets toe , als men de waarde van lets (chat. Waar.
om zijt gij voorleden week, op dien warrnen dag, heel
naar Zandvoort gegaan?" „ Omdat er een walvisch
aan {hand gefpoelcl was." — „ Zoudt gij er wel 'beengaan, als er een kabeljaauw geftrand was ?" — Wel,
vader !" — „ Wel , MAARTEN! wat was u nu meer
waard, het zien van den walvisch, of van een kabeljaauw ? Gij ziet dus , jongen , dat men waarde aan dingen kan hechten , zonder dat het koopen te pas komj. Ik
kan dus ook den eenen mensch meer waard vinden dan den
ander, en dat gevoel tekennen geven, door hem met meer
eerbied en onderfcheiding te behandelen." — „ Maar,
vader! alle menfchen zijn immers elkander van nature
gelijk , en hebben gelijke re:gen ; de een is' zoo goed
als de ander." — „ Wie heeft u dat geleerd?" — Ik
antwoordde daarop, dat ik het van den meester geleerd
had,. bij wien ik toen op de avondfchool ging , bij gelegenheid dat wij in de Vaderlandfche Historie de daden van
den Admiraal DE RUITER lazen. Vader, zag ik, meesmuilde , en trok een gezigt , alsof hij zeggen wilde : hoe
zot! Daarop den wagep neerzettende en daarop gaande
zitten , wreef hij zijn voorhoofd , alsof hij zich bedacht,
en vroeg mij toen: „ Waarom neemt gij toch altijd zoo
diep de muts voor D s. B. of ?" — „ Omdat hij zulk een
braaf en liefderijk man is , vader !" „Maar is dan onze overbuurman , de fmid, niet een braaf man, die voor
zijn broeders weduwe en hare kinderen den host wins?
en dien knikt gij op zijn best toe , als gij hem goeden dag
zegt." — „Onze buurman is ook gem Donrinc: , en zulk
Vv4
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een' man kan men niet bejegenen als ons gelijk ,vader!"—
„ Gij maakt dus onderfcheid, jongelief, tusfchen menfchen van verfchillenden nand in de wereld?" — Wel
zeker , vader !" — „ In dit opzigt zijn de menfchen dus
niet gelijk , niet waar ?" — „ Neen, vader !" „ Maar
in welk opzigt zijn zij bet dan? Wanneer ik den fchatrijken Heer met den armen drommel vergelijk , die daar
deszelfs fchoenen poetst , kan ik ook niet veel gelijkheids
vinden. En hoe , meent gij, zoude de kamenier , die ons
gisteren dat fijne fchaartje bragt , waarvan zij de punt had
afgebroken , het opnemen , indien gij fchele M I E met
Naar gelijk in fchoonheid fteldet? Zij zoude zeker u zoo
vriencielijk niet aankijken , als ik gisteren zag , dat zij
deed. Zoudt gij denken , dat ik bij zinnen was , indien
ik beweerde zoo fterk te zijn als j A N de zakkedrager,
die op ons kamertje woont , of zoo lang als de reus C AJ A N IJ s ? En zoo is het met alles gelegen , wat aan den
mensch is. Wanneer ik dat alles afzonderlijk nem , dan
zie ik , dat deze in het een , gene in het ander veel voornit heeft, zoodat ik niet weet, waarin ik de menfchen
met elkander gelijk zou ftellen , zelfs niet in dingen van
meer belang. Ik denk niet , dat uw meester van de avondfchool gaarne over edn' kam gefchoren was met lien gij
te G. gehad hebt ; en hij zelf zal voor menig, geleerder
dan hij is , zijn' hoed moeten afnemen. Ook behoef ik
niet in het hart van mijnen evenmensch te zien , om te
befeffen , dat onze buurman , de fmid, braver is dan zijn
broeder , die , door zijn liederlijk gedrag , vrouw en kinderen als bedelaars heeft achtergelaten. Wat ik dan van den
mensch zie , ik kan nergens gelijkheid vinden , al zoo min
als tusfchen een' olifant en eene muis , een' arend en eene
vlieg." „ Maar, vader !" — „ Maar, MAARTEN!
zullen de menfchen gelijk, dat is, zullen zij even veel
waard zijn, dan moeten zij toch in lets gelijk zijn; en
nu hebben wij gezien , dat , hoe veel wij van den mensch
opnoemen , zij in alles verfchillen ; of weet gij nog iets
antlers ?"
„ De meester fprak van iets , hetwelk gij
nog niet hebt opgenoemd , vader !" — „Wat was dat?"—
”De
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, De meester zeide , dat and menfchen vrij , zedelijk vrij
zijn , en dat dit de waarde van den mensch uitmaakt."—
„ Wat wil dat zeggen ?" „ Ik weet het niet , vader !"—
„ Ik ook niet, MAARTEN! Wat zedelijk yrfl is , daarvan heb ik nooit gehoord ; maar wel weet ik , dat een
vogel vrij is , als hij kan vliegen , waar wij wil."
„ Zoo vrij geloof ik niet vader , dat er een mensch is." —
„ Laat ons echter eens denken , dat het zoo ware; gelooft gij , dat alle menfchen dan even vrij zouden zijn ?"—
Wel ja , vader ! waarom niet ?" — „ Omdat het met
de menfchen gaat als met de kinderen , die , wanneer zij
vrij zijn en fpelen kunnen naar hunnen lust , noch onder
elkander,, noch met zichzelven eens kunnen worden , wat
zij zullen fpelen , zoodat zij niets uitvoeren , zoo er niet
een onder den hoop is, die regt weet, wat hij wil, en
daardoor de wankelende willen van al zijne makkers naar
zijnen zin draait. Zoudt gij nu wel denken , dat veel menfchen regt weten , wat zij willen ?" „ Zeer veel niet,
vader !" — „ 1\laar die het dan wel meet , is die niet vrijer
„ En dus zijn,
dan de overigen ?" — „ Ja , vader !"
ook in dit opzigt , alle menfchen nidgelijk." „ Ook
niet in de zedelijke vrijheid, waarvan mijn meester fprak ?"—
„ Zeker Diet , indien dif waarlijk vrijheid is. Is het wat
anders , waarvan alle menfchen even veel hebben , dan
moet het bijster gering zijn, dat men er bij groot noch
klein duidelijke blijken van ontdekken kan."
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TE GEEL, BIJ ANTWERPEN.

alder dit opfchrifc vond ik in de, federt twee jaren ,
, door den beroeinden L. F. VON FRORIEP, to Erfurt, nit„ gegeven wordende Notizen aus dem Cebiete der Natter and
,,Heilkunde , hide D. No. 4. Aug. 1822, bl. 55 env. , onder
, de rubriek Ileilkunde , het volgènde , welks mededeeling mij
voor de Noordnederlanders * in weer dan 66n opzigt belangrijk
„ toefcheen ; waarom ik , indien de Redaktie van dit Tijdfchrifc
„ van hetzelfde gevoelen is , de plaatfing verzoek.
,,Woerden, Augustus, 182.3.
J. DE BRALIW.”
Vv 5
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In de Gemeente Geel, in het midden van Belgic , beflaat ,
federt onheugelijke tijden , eene Krankzinnigen-kolonie , die tot
hiertoe flechts zeer oppervlakkig bij het Publiek bekend is.
Dit weinig bekende is daarenboven met onwaarheden en verdraaijingen vermengd , omdat de mededeelers dezer beri gten
het plaatfelijke tlechts van hoorenzeggen kenden. De Ileer
ES QUIROL een Fransch Geneesheer,, die , hetgene er
van. de zaak bekend is , onlangs op de plaats zelve onderzochc,
geeft ons dienaangaande het volgend berigt.
De oorfprong der gewoonte , om menfchen , die van hun
verftand beroofd zijn , naar Geel Le zenden, moet daarin gegocht worden, dat in de kerk van s T. A MA ND aldaar het
gebeente van de H. NYMPHUA begraven ligt; welk graf,
omtrent de zevende Eeuw,, toevallig gevonden werd. Deze
Heilige deed al fpoedig hare wonderkracht blijken , door het
uicdrijven van den Duivel nit bezetenen. Het getal van krankzinnigen vermeerderde ma van alle kanten , om genczen te
worden , waarbij zich de Geestelijkheid het best be yond. Vanbier, dat, zoo wel in Holland als in Belgià , de gewoonte bleef
voortduren , om krankzinnigen naar Gee? te zenden.
Het Kempenland, goo als E$ QUIROL zegt , waarin het
vlek Geel ligt , is , zoo als de naam reeds aantoont , een v]ak
land, door onbebouwd land en heide van vruchtbare flreken
afgefcheiden. Het ftadje is nabij Antwerpen en Mechelen gelegen , en heeft flechts a p e voorname ftraat. Niel het omliggende land telt hetzelve 6 a 7000 inwoners en 4 a 500
krankzinnigen, die over de geheele Gemeente verdeeld zijn.
Bij ooze aankomst begaven wij ons dadelijk bij den drieenzeventigjarigen Rector van het Kerfpel , die verwonderd was,
dat wij zoo veel belang in deze oude inftelling betoonden. Hij
verzekerde oils , op eene wijze , waaruit bleek , dat hij volkomen hiervan overtuigd was , dat hij verfcheidene krankzinnigen door coedoen der Heilige had zien herftellen. Hij voegde
er echter bij , dat dit hoe langer zoo zeldzamer werd , federt
het Geloof verminderde en de Godsvrucht van de aarde week.
Wij waren zeer begeerig te weten , met welke plegtigheden
men den hij (land der H. NYMPHUA Een krankzinnige , die ons reeds naar de woning van den Rector gebragc
had , leidde ons in de kerk van -s T. AMA N D. Aldaar verkocht men ons een boekje, in de Flaanifche taal gefthreven,
hetwelk eene korte befchrijving van het ]even der Heilige,
en van eenige der voornaamfle , door Naar verrigte wonderwcr•
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welken, bevatte. Na de aankonrst van krankzinnigen, dater
derzelver ouders eenen dienst van negen dagen voor hen verrigten , gedurende welken tijd dezelve in een huis bij de kerk,
het zij alleen , of met eenige anderen van deze ongelukkigen,
worden opgefloten , onder het opzigt van twee oude vrouwen.
Elken dag words door een' Geestelijke de mis en eenige gebeden gelezen , en de goedaardigften onder de krankzinnigen
doen , gedurende die negen dagen , te zamen met eenige kinderen en vromen uit de Gemeente, driemalen eene proceilie
rondom de kerk en ook in dezelve, gedurende welke zij tangs
het graf der Heilige moeten kruipen. Indien de krankzinnige
in eenen that van razernije is, dan worden de procesfien in
deszelfs plants door gehuurde perfonen verrigt. Terwijl de
krankzinnige met de drie omgangen bezig is, roepen deszelfs
ouders den bijitand der Heilige in. Op den negenden dag
leest men de mis voor den lijder,, en bezweert hem; fomtijds
verrigt men den dienst gedurende negen dagen op nieuw , hetwelk echter hoe Langer zoo zeldzamer gefchiedt. Offchoon ,
wel is waar, de ,invloed van de wonderkracht der Heilige dagelijks vermindert , en het getal der herftelden zeer onbeduidend is, zoo worden echter nog de huizen, die zich in de
nabijbeid van de kerk van ST. AMAND bevinden , bij voorkeur tot Ivoningen voor de krankzinnigen gekozen.
WI' gun nu van het wonderbare over tot datgene , hetwelk
weer belangrijk is voor den Arts en den Staat.
Van/ de ourifte tijden of heeft men , ten einde den Duivel
door de H. NYA1PHUA te doen uitdrijven , krankzinnigen
naar Geel gebragt; zoodat men wederom gelegenheid heeft,
om waar te _nemen , hoe eene zeer nuttige inflelling haren
oorfprong aan een volksbijgeloof te danken heeft. Men flelt
de krankzinnigen aan de inwoners der Gemeente in handen ,
met welke de ouders eene foort van kontrakt fluiten. Aan de
huizen in de find worth , wel is waar , de voorkeur gegeven ;
maar de lijders worden ook bij de omliggendo landlieden be*
zorgd. Een vader des huisgezins neemt gewoonlijk de zorge
voor 2 tot 5 krankzinnigen op zich , nimmer voor nicer. In
het Gasthuis , hetwelk voor de armen der Gemeente gebouwd
is, worden ook acht a den van deze foort van lijders opgenomen , welke dan door de geestelijke Zusters , die den dienst
bij de GemeenteHrmen verrigten , worden opgepasr.
Zijn deze ongelukkigen woelig of vuil , dan moeten zij (NI
ffroo of op een' firoozak f1apen . , in een afgeiegen gedeelte van
la et
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het huffs.Zijn zij daarentegen zindelijk, dan liven zij op
een bed, en eten met het huisgezin mede aan dene talc!.
Die in de (lad zijn, hebben 't beter dan die, welke bij de
boeren inwonen ; echter kan men, over 't algemeen , de woningen en legerffeden flecht noemen. De kleeding der krankzinnigen, welke door de aichtingen van weldadigheid der fieden Brusfel en Mechelen alhier bezorgd en onderhouden worden, is van wol vervaardigd; doch de anderen behouden de
kleeding, die zij in het ouderlijk huis gewoon waren te dragen. De meesten krijgen tot voedlel de gewone boerenfpijze,
beilaande in melk , boterhammen en aarclappelen. De woningen der krankzinnigen in de flad zijn beter , zijnde meestal dezelfde a's die van de lieden , bij welke zij befteed zijn.
De krankzinnigen van beiderlei geflacht , zelfs die , welker
voeten eenigzins gebonden zijn , mogen vrij in de flad en
derzelver omareken rondgaan , zonder dat zich iemand om
ben fchijnt te hekommeren. Indien zij pogen te ontkomen,
doet men hun ketenen aan. Die razend zijn, worden aan
handen eh voeten gebonden , en mogen niet uitgaan , ten zij
zij in een afgezonderd liggend boerenhuis wonen, alwaar zij
dan altijd mogen buiten komen. In alle huizen ziet men aan
de fchooriteenen, en ook dikwerf aan de flaapplaatfen, ringen bevestigd, waaraan deze ongelukkigen , bij de eene of
andere gelegenheid , door middel hunner kettingen ; worden
vastgemaakt. NiettegenItaande deze voorzorgen , gebeurt het
niet zelden, dat eenige krankzinnigen verdwalen of wegloopen, en door de Marechausfee van de omliggende plaatfen
worden teruggebragt. — Van de mannelijke krankzinnigen arbeiden omtrent vijftig op het land; zij dienen voor boerenknechts , en zijn in (lit opzigt zeer bruikbaar. Bijna alle
vrouwelijke voorwerpen worden tot fpinnen, kantemnaken of
huiswerk gebruikt. Sommigen genieten daarvoor eene geringe
belooning in levensmiddelen , die echter bij de boeren niet
meer dan eene kruik bier in de week beloopt, welke hun
des zondags words uitgereikt.
De krankzinnigen rnogen alleen in de kerk van s AMAND
komen, alwaar vijftig of zestig van hen gewoonlijk den Godsdienst bijwonen. Eenigen zingen op het koor; anderen be.
driiven wel eens ongeregeldheden, die echter zeldzaam van
eenen ernaigen card zijn. Door eene verordening van de Po.
Ude , worden alle diegenen , welke krankzinnigen huisvesten ,
genoodzaakt , op verbeurte van drie gulden, hen na zonson.
der-
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dcrgang op te fluiten , zorge te dragen, dat zij niet in de
kerk van het Kerfpel komert, en bij aanvallen van woede
hen te huis te doen'bNven. De godsdienftige geflichten betelen voor iederen krankzinnige, welke door hen hier bezorgd wordt , 200, 250 a 30o franken jaarlijks ; de ouders
boo, r000, ja tot 1200 franken toe: voor hen, die in bet
Gasthuis worden opgenomen, worth ten minfle Boo franken
jaarlijks betaald.
De Regenten van de Gasthuizen te Brusfel hebben te Gee'
eenen Ambtenaar, die den post van Rentmeester waarneemt,
en de jaargelden voor de krankzinnigen betaalt. Onder dezen
ftaat een Opziener , die over de behandeling der lijders waakt.
Indien hij een misbruik mogt ontdekken , dan moet hij zullts
aan den boven hem geflelden Ambtenaar berigten , alsmede
aan de twee Artfen , die met eerstgemelden eene Commisfie
uitmaken, aan welke het oppertoezigt over de krankzinnigen
is opgedragen. Indien deze door hunnen waarel flecht verzorgd of mishandeld worden, beflist deze Commisfie omtrent
de verandering van hunne woonplaats. Als eene krankzinnige
zwanger is, worth zij naar Brusfel vervoerd. Het bijzonder
toezigt over de krankzinnigen, die door de Gasthuizen van
Mechelen hier onderhouden worden, is aan den Commisfaris
van Politie te Geel opgedragen.
Wij hadden gelegenheid , ons een' geruimen tijd met Doctor BAKKER, die federt ,32 jaren te Ceel de praktijk nitoefent, te onderhouden, en vernamen van hem het volgende:
De krankzinnigen worden gewoonlijk niet eerder naar Geel
gebragt , dan nadat men finds lange aan hun herftel wanhoopt, en zij reeds eene geneeskundige behandeling andergaan hebben. In vorige tijden voedde men de hoop , dat zij
bier als door een wonderwerk zouden herfteld worden; doch
thans zoekt men bier flechts een laatfle toevlugtsoord voor
hen. Geneeskundige p ulp words alleen dan ingeroepen, wan.
neer zij door eene andere ziekte worden aangetast. Echter
hebben de Heer B A K K E R en zijne Collega's eenige krankzinnigen, op bijzonder verlangen der ouders ,behandeld. Volgens de te Geel gedane opmerkingen, zijn annoede, bedrogene eerzucht, dweeperij , en ongelukkige liefde , de gewone oorzaken van de zielsziekte dier ellendigen. Ziekelijke
oordeelskracht (ddmence) komt bier het meeste ' voor. Zelfmoorden zijn zeer zeldzaam:dertig jaren geleden , fneed zich
een krankzinnige, gedureude den diensc van negen dagen, de
keel
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keel af. De razenden (maniaques) worden veel
ker herfteld , dan de andere krankzinnigen; meestal gaan zij
van dezen graad van krankzinnigheid , door de groote onrust,
tot flechts aan ziekelijke oordeelskracht lijdenden over. Die,
welke hiermede menfchenvrees (monomaniaques) paren , genezen zeldzamer ; en , waar godsdienflige denkbeelden den
grond tot de kwaal gelegd hebben, daar moet men bijkans
alle hoop op herftel opgeven. Eene afwisfelende ziekelijke
oordeelskracht worth fomtijds nog genezen , als men de lijders kan bewegen , om , met kleine tusfchenpoozen , velddrbeid ce verrigten. Oolt worden er, Haar evenredigheid , meer
krankzinnigen bij de boeren genezen , dan in de 'tad , offchoon de
behandeling bij de eerflen , over het algeineen , minder doelmatig
is. De met zichzelve bezig zijnde krankzinnigheid bij kraamvrouwen (monomanie) is fomtijds met goed gevolg , door
het uitgeperfle fap van graswortels , met een neutraal zout
verbonden , behandeld geworden. Wijnazijn zoude een goed
middel zijn, om de razenden te doen bedaren. — De plegtigheden , die in de kerk van s T. ANA N n plants hebben ,
verhoogen de verbeeldingskracht der krankzinnigen , en bewerken op die wijze, nu en dan, de herftelling. Op eene
plants , alwaar,, zoo als bier, de inwoners godsdienflig zijn,
en meest alien aai' de kracht der H. NY WIP1-11.1 A geloof flaan ,
moet men dit middel niet gering achten. Echter meent de
Beer BAKKER, dat de op deze wijze te weeg gebragre genezing meer en meer zeldzaam word y. Over het geheel genomen, worden twaalf a vijflien krankzinnigen jaarlijks genezen , de lijders aan periodieke krankzinnigheid medegerekend.
Er zijn voorbeelden , dat de genezing na twee, ja zelfs na
drie jaren nog plants had.
De fterfte onder de krankzinnigen te Geel verfchilt zeer
weinig van die, welke bij de overige inwoners plants heeft ,
offchoon zij echter iets meerder is. De- vrouwen onder dezelve zijn aan galachtige buikontlastingen onderhevig , die
daarna zwart van kleur zijn , en eenen fpoedigen dood ten
gevolge hebben. VOOr de omwenteling waren te Gee! 400
krankzinnigen ; in het jaar 5803 , wanneer het Krankzinnigenhuis van Brusfel derwaarts verplaatst werd , klom dit getal
tot 600. In he t jaar 1812 waren er 500, en nu twee jaren
geleden flechts 400 krankzinnigen. Van beiderlei fekfe zijn
genoegzaam evenveel perfonen aldaar tegenwoordig.
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Het verblijf van deze krankzinnigen , en de gedurige omgang met dezelve , is voor de inwoners van geene nadeelige
gevolgen. Men moet echter niet denken , dat men iede.
ren tred op de ftraten van Geel een' krankzinnige tegenkomr.
Siechts zeldzaam treft men hen ann. De vrouwen komen
weinig de deur uit , en van de 400 mogen , op zijn meest
genomen , flech ts too vrijeiijk nit en in gaan. De inwoners
van Geel, die zoo gewoon zijn deze ongelukkigen dagelijks
to zien , befchouwen hen met onverfchilligheid ; vanwaar het
dan ook komt , dat zij noch de nieuwsgierigheid der volwasfenen tot zich trekken, noch aan de plagerijen der kinderen of den fpotlust van het gemeen zijn blootgeaeld. In.
dien zij in de kroegen , alwaar men de onvoorzigtigheid heeft
hun tlerken drank te geven , twist krijgen, wbrdt deze dadelijk bijgelegd. Ms zij daar,, waar zij to huis zijn, den bass
willen fpelen , duurt dit zelden lang ; want al de buren ijlen
dadelijk ter bulpe , wanneer een van hen het met een' krank.
zinnige te kwaad krijgt. Danrenboven zijn deze menfchen
hierin zoo geoefend , dat zelfs de meest razenden hen niet
vervaard doen zijn , en zij ook dezen als kinderen kunnen
leiden.
Offchoon deze foort van lijders vrij mag rondgaan , ontfpruiten hieruit toch geene nadeelige gevolgen van eenig
belang voor zwangere vrouwen of kinderen, en de inwoners van Geel genieten in hun midden eene volkomene
veiligheid. Niettegenflaande dit vrije verkeer der krankzinnigen van beiderlej fekfe , zoo wel order zich als met de inwo.
ners , heeft dit echter geenen nadeeligen invloed:op de zeden,
en mast. zeer zelden wordt eene krankzinnige vrouw zwahger;
in tier jaren gebeurde- dit Debts vijfmaal. De inwoners van
Geel bezitten hetzelfde karakter,, dezelfde zeden en gebruiken,
als de overige ingezetenen van Kcmpenland, en men vindt bij
hen , naar evenredigheid der bevolking , niet meer krankzinnigen , dan in de naburige Gemeenten.
Er is geen twijfel aan, of men zoude van deze zonderlinge
Kolonie meet nut kunnen trekken. Ooh heeft ES QuIR oL
den Hollandfchen Minister van Binnenlandfche Zaken , aan Wien
hij een verflag aangaande deze Krankzinnigen-kolonie moest
inzenden , den voorflag gedaan , om die lijders , welke, door
hunne woeligheid , kwaadaardigheid of onreinheid
aan eene kwade behandeling van de lieden, bij welke zij befteed
zijn,
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zijn, zijn blootgefteld , in een expresfelijk daartoe ingerigt
gebouw , bij elkander te doen wonen , maar de anderen ook
in 't vervolg bij bijzondere perfonen te befteden.

Zoodanig is , het berigt omtrent eene plants , die , in een
flaatkundig , maar vooral zedelijk en geneeskundig opzigt ,
van zoo groot gewigt is voor elken Nederlander, die eenig
belang in het lot van zoo vele zijner diep ellendige , van
hunne verflandelijke vermogens beroofde, medeburgers fielt ;
en dat berigt moeten wij het eerst van Buitenlanders vernemen! want , zoo verre ik weet , is nergens zulk eene oniftan.
dige opgave van Geel, als Kolonie van Krankzinnigen befchouwd , te vinden. Het zal , dunkt mij , ook iederen waren
Nederlander (indien men ten minfte op de echtheid van dit
berigt zich mag verlaten) bedroeven , dat men aan een buitenlandsch Geleerde den gewigtigen post heeft opgedragen , om
Geel , als verblijfplaats van krankzinnigen , te onderzoeken ,
en dienaangaande aan het Gonvernement te berigten. Het is
waar, hij , die flechts eenigzins met de buitenlandfche geneeskundige Letterkunde bekend is, weet , dat de Part:fiche Geneesheer ESQUIR.OL een man is, die, aan het hoofd van
een Gasthuis voor Krankzinnigen geplaatst , in de geneeskundige behandeling dier ongelukkigen doorkneed is ; maar dit neemt
echter niet weg , dat het meer dan waarfchijnlijk is , dat men
ook in ons land mannen zoude hebben kunnen vinden , aan
wie deze taak ten voile was toevertrouwd. Het is intusfchen
te hopen , dat men , in een land , alwaar men van alle gepaste , met den tegenwoordigen toefiand der Geneeskunde overeenkomftige inrigtingen , ter behoorlijke geneeskundige en
diaetetifche behandeling van Krankzinnigen , verftoken is , tot
dit einde van eene reeds voorhandene inrigting , die , door
middel van eenige belangrijke wijzigingen , tot gemeld doel
zoude kunnen gebezigd worden , zal gebruik maken.
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PROEVE EENER OVERZETTING VAN DE REJJEN IN NET TREURSPEL CDRISTUS PATIENS , VAN IIUIG DE GROOT.

(Vervolg en /lot van bI 604.)

Hr.
Rei van Israelitinnen.

JEZUS.

(*)

Treurig voorwerp van =ferment
U befchreijen wij, en kermen,
Diep bewogen , om uw teed.
Wie gij, van den dood verrezen,
Uit der Heil'gen rij tnoogt wezen —
't Zij gij zijt de boetprofeet ,
Wien 't gevogele fpijs vergaerde,
Die volheerlijk Iteegt van de aarde ,
Nu op nieuw miskend, belaagd
Of die, in uw treurgezangen,
Hebt het Iced van uw gevangen
Volk , en ongeloof, beklaagd
Of die, Coen ge in zuiv're plasfen
Onlangs had de fchaar gewasfchen,
Die boetvaardig tot u kwam,
Moedig 's Vorflen fpond genaken
Durfdet , en de fchande wraken,
Die er fnood haar wijkplaats nam,
Maar wiens heilig hoofd moest fneven,
Als het loon, ten prijs gegeven,
Eenen dans, o fchande I waard.
Heirge, wie gij ook moogt wezen,
Ter. behoudenis herrezen
Van een yolk to diep ontaard!
Altijd hebt gij , waar we u zagen,
Als een' Heilig' u gedragen.
Nimmer zullen nu voortaan
De om u heen gedrongen fcharen
Op uw reine zeden ftaren,
Weer uw hemelleer verilaan;
Blinden u Hier nicer aanfchouwen,
Daar zij naauw zichzelv' vertrouwen
En 'c hun vreemde daglicht zien ;
Ziek-

(I) Voor het paleis van rILAT
MENGELIV. 11323. NO. 13.
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Ziekten, door geen kunst te flaken,
Nu niet meer, bij 't enkel Taken
Uwer zachte handen, vlien;
Op uw' wil geen vijftal brooden,
Uitgedegen, aangeboden,
Zoo veel duizendtallen van.
Voorbeeld van volmaaktcn wandel,
Min in woord nog dan in handel,
Liefdevol in al uw doen
Laatst nog zag men u omringen,
Duizenden elka6r verdringen,
Strand en heuvels veel te kleen;
Korts nog zag men, zegevierend,
Palmen in de bander! zwierend,
Jongen , ouden om u been;
Kleed'ren wierp men als tapeten,
Loovers, onder jubelkreten,
Opgeftapeld voor u near.
Ach, hoe is die vreugd verdwenen !
Welk een lot — men fluwt u henen;
Heul noch vrienden ziet gij meer!
Ach! die zegenrijke handen,
Troost voor aller Teed, in banden,
Aller hulp, dus vastgefnoerd....
Zie, de ftommen deedt gij fpreken;
U fchijnt tong en mond te ontbreken,
Daar , in wilde drift vervoerd,
Romes trotfche en woeste banden
Martelend uw ligchaam fchenden;
leder flag verfcheurt uw lean,
Opent diepgereten ftramen;
Alle wonden vloeijen zamen,
En tot dine wonde ineen
1VIoet gij weerloos dit gedoogen,
Zelf uw elgen leed verhoogen,
Zelf bevord'ren uwe fmart?
Wien, die in woestijnen dolen,
Wat tiran in rotfenhoten
Streelt zulk feed 't onmenschlijk hart ?
't Martelhout, dat u doer zwoegen,
het u den dood vervroegen,

Ster-
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Stervend zinken doen ter aard' !
Dit, ja , zou ons nog verblijden;
Want tot welk een naamloos lijden
Wordt gij larger nog gefpaard I
't Kruis, ach , voorwerp van ons klagen,
Dat gij torscbt , zal u ftraks dragen!
JEZUS.

Weent om mij Met te ongetroost ,
Gij , Judea's moederfcharen!
Wilt uw tranen liever fparen
Voor uzelve en voor uw kroost !
Spoedig zullen dagen komen,
Dat er wrake worth .genomen
En 't gedreigde wee geitaafd,
Men de onVruchtb'ren zalig noemen ,
En den boezem flechts zal roemen,
Die nook zuleing beefs gelaafd
Dat men zal van rots en bergen
Hopeloos verpletrring vergen .....
Rei.

Ach , als offer ftraks geveld,
Sneeft en gnat gij been voor imtner ,
Ziet gij ons niet weir, en nimmer
Wordt ge in 's levens land herfteld I
U toch flaakt in 't ak'lig duister
't Graf zijn grendel niet en kluister,
Als het Lazarus moest doen,
Toen uw woord verbrak de boeijen
Van zijn' dood en weer deed vloeijen
Levenskracht in 'c harte, toen
Bloed, hem weer in de ad'ren roliend,
Beurtlings van ontzetting fro/lend,
't Reeds vergeten licht hem fchonk
Sadoks dwazen waan verdwijnen
Moest bij 't licht, dat gij deedt fchijnen
Uit deez' zwarte graffpelonk.
Maar,, wie, in Gods liracht, web ooit
And'ren riep terug in 't !even ,
't Aan zichzelveir we& te geven,
ach , nooit
Dit gebeurde nooit
Xx2
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IV.
Rei van Romeinfche Soldaten. (*)
o Gij , die, in het eeuwig fpoor,
Op 't vlammend wiel, den hemel door
Gevoerd, verdeelt en dag en ftonden l
Voor wie, als gij in glans verfchijnt,
Het nachtlijk koor verbleekt, verkwijnt,
Hoe zijt ge, o Dagvorilin, verzwonden
Vanwaar die akelige nacht,
Op held'ren dag ons aangebragt?
Zij , die van 't fcheeprijk Gades varen,
Toch, hoorden, wijI ge uw baan verliet,
Nog 't dreunen uwer rad'ren niet
Van over 't vlak der wester baren.
Geen onwedrswolk, met vocht gevuld,
Heeft ook uw ftralend hoofd omhuld.
De maan, die zusterlijk haar' 'ulster
In tegenitand van u ontleent,
Ontrooft , daar zij haar' rand hereent,
Uw' aanblik niet door eigen duister.
Bezwachteld' dan, door tooverdicht,
Thesfaalfche kunst uw gloed en licht?
Wat Faaton greep, om to mennen,
Met veege hand , de teugels aan ,
En vierde van de dierenbaan
Het paardenfpan, bij 't hollend rennen?
Wat misdrijf, heeft deze eeuw vOlbragt ,
Dat zij, v66r 't vallen van den nacht,
Een' dag moet voor haar fchuld verpanden?
Als toen het heilloos kind, Tantaal,
Den honger (tilde aan 't gruwzaam maaI,
Bereid nit eigene' ingewanden;
Of toen de ftichter van 't gebied,
Dat zich alom gehoorzaamd ziet,
Uit heilige Ilia gefproten,
Verfcheurd, zijn lean ter prooije gaf,
En , met het leven, derfde 't graf?
Of heeft de jongae dag gefloten
00

0j Golgotha.

Den
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Den kring, der wereld toegedacht,
En t flarrenheir den loop volbragc
Tot waar 't dien eenmaal had begonnen?
Waar fchokt zulk een gevaarte been?
Wat zal bet einde zijn der weeen?
War wraak hebt ge u, Natuur, verzonnen!
Een vloed, die land bij land verzwelgt?
Het vuur , dat toomeloos verdelgt?
Wat kan dien jammeraroom bekampen?
Waar vinden alle dotal hun graf?
Wat voorbode immer Onheil gaf,
Deez" duidt wis algemeene rampen!
'c Heelal is zelf in bangen ftrijd,
Of — 'c meet zijn IVIeester an, die lijdt!
Doer der Titaren roof ons fchrikken,
En tergt weer flout des blikfems wraak?
Of is er erger flang of draak
Dan Lerne of Python, die zijn blikken
Verwoed ten hoogen hemel flan?
Wie is hij , die, in droeven that,
Het voorwerp is van 's Hemels zuchten?
Wat Godheid , of wat Zoon van God ,
Gefolterd door het bitterst lot ,
Doer ons geregte ftraffen duchten ?
Is 't een, die meer in mildheid blonk
Dan hij , die ons den wijnflok fchonk?
En meer, dan Herkules kon wezen,
In kracht en ed'le daden was?
Die door zijn magt er meer genas ,
Dan ooit Apollo kon genezen....?
Wie ook — deez' nacht knelt ons gemoed.
Men zegt , dat een onfchuldig bloed
Hier ftroomde , en onze hand moest plengen.
Bit was 't, wat de garde beven deed ,
En wat to zien de dag vermeed,
Zich fchamend 't misdrijf to gehengen!
Maar , Oppervader! door wiens magt
Het hemelheir is voortgebragt;
Die gunstrijk zier, hoe heilig , neder
Op hem, die zijne fchuld betreurt;
Schenk toch den dag , offchoou verbeurd,
Xx3
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Aar) 't fehuld gevoelenti menschdoin weder
Neem Gij voor alter euvelda,_n ,
Voor eens , het geldig offer aan ,
Dat eeuwig kan ten zoen verftrekken;
Dat Samos heiligdom niet vond ,
De Tier niet zong, die 't woud verflond,
Noch den Tyrrhener kon ontdekken
Het Godlijk kind , dat op her veld
Den ploeger eent zich had gemeld!
De onfchuldige, door ons beleedigd,
Wien onze hand die wonden gaf,
Wisfch' met zijn bloed ons misdrijf af!
En Gij , wees Gij met ons bevredigd!
Door Hem, dien Heirgen , zij geboet,
Voor alter fchuld de ttraf gedragent
Hoe kon Uw outer reiner bloed ,
Hoe Goddelijker offer vragen ?

TWEEDE EN LAATSTE PROEVE VAN EEN' BERIJMDEN DOMPEREATECHISMOS IN VRAGEN EN ANTWOORDEN TUSSCIIEN MEESTER EN LEERLING.

Folks -geluk kern geen greeter vgandin, dan t7olks verhlinding.
VAN DER PALM.

ME ESTER.

N

a korten ademtogt, (uw borst, aisnog te zwak
En 't fchelden ongewoon, moet zich allengs bekwamen,
Om ellenlange vloek- en doeinfpraak uit te amen)
Hervatten we onze taak , den Tijdgeest , krak op krak
En finaad op fmaad gehoopt, den Duivel prijs te geven,
Den Staatsy orm bovenal , Waarnaar de volken ftreven.
LEERLING.

Gezonde logica , men vindc ze nergens , ach!
Maar laat ze hem, die uog in God gelooven (a) mag,
En dat doen wij . alleen. Wat praat men van Verdragen? (2)
Van Conaituties ? 'k Moet de onzinnigen beklagen 1
Bij hen zijn Koningen flechts menfchen.... welk een waan!
Men zond — o gruwel! — menig dwingland naar de maan.
Maar,
Bezwaren
tegen
den
Geest
der
Eeuw
,
bl.
45.
noot.
(a)
(2) BI. 46.
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Maar , dwingeland of niet , zij zijn Gods Stedehouders , (3)
En Vaders (4) van hun y olk ;Aree, die hun magi weerflaat ,
Die onherroeplijk (5) is , her zij dan goed of kwaad ,
En onwedrftaanlijk hun bevelen (6)1 't zijn onze ouders ,
En kindren past gehoorzaamheid: (lents dan alleen,
Als zij zich tegen God verzetten (7) .... Maar, och peen
Dat doen zij even min, als de allerfnoodfte Pausfen;
En 'k zeg dit flechts , om onze leer zoo wat re faufens
Want, onder oils, wie deed den Paus ooit in den ban?
't Is maar war bladgoud , dat de pit vergulden kan:
Want, heeft het yolk geen regt, zijn Grondwet to befchermen,(8)
Wie zou zich over 't yolk ter wereld toch ontfermen,
Zoo de onbeperkte ,Vorst eens opftond tegen God ?
Hij , die de magi bezit , kan 't misbruik Iigt verbloemen. (9)
Maar 'k fchuif dit aan een zij', en fief der volken lot
Afhankelijk van zijn gewisfe alleen. (so) Het noemen
Van dit ons tooverwoord volftaat: want in war land
Nam ooit gewetenloos Monarch het roer ter hand?!
MEE SM.,

Hoe fijn . is uw vernufc!
Mijn Vader-ingewanden ," (is)
o Overdierbre zoon 1 voel ik in mlj ontbranden!....
Vaar voort! vaar voort!
LEE R L IN G.

Laat ons dan 't radicaal gemeen,
Dat zich , helaas! velfpreidt door alle (Linden been ,
Eens dapper vegen! 't Is — ja, meester ! 't is gepeupel,
Janhagel , wolven, tuig ; en 'k wenschce, dat het kreupel
En lam geilagen werd door wachrers , (12) die , als wij,
Slechts weten, wat geboefe het Griekfche volkje zij,
Dat zich , gedwee , door vrome Turken moest doen plagen ,
Maar 't kruis van jezus allerfchandlijkst durft verlagen , (13)
En ook at vrij wil zijn! 't Zijn jacolyijnen; (14) want
De Sultan is Gods Sredehouder in hun land.
IVIEESTER.

o Knaapjen vol van Oostergioed 1" (is)...
L E E It-

(3) Bl. 59. (4) 131. 47. (5) Bl. 47. (6) 131. 47.

(7) Bl. 48. (8) BI. 51. (9) Bl. 52. (so) Bl.
(is) Krekelzangen , D. III. bl. 56. -(12) I31.
( 3) Bl. 55. (soot. (14) Bl. 55. (soot. (15) Krekelz. D.

III. hi. 6i.
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G.
Heb dank , mijn vader
Dat was een buitenftap. Ik treed het doel weer nader. —
Wat is die Comas Conftitutie niet een nest !
Een monfler, onding , (16) wat niet al ! gelijk de rest,
Door booze harten en gekrenkte herfens uitgevonden , (17)
Waar 'c Carbonari- vee de hunne op wilden gronden. (I8)
In Duitschland, och! daar ziet het mede al heel Spaansch
( x9)
Ook de Colonies zijn der godloosheid ten buit. (2o)
Want vijandfchap heerscht , van nature, bij de menfcben ; (as)
't Is anti - Christendom- en - Godsdienst, wat zij wenfchen. (22)
En nu, geeft acht I nu komt de flag eerst op den pijI !
ilechts een dwijl.
De Vorften zijn van God, (23) de volken
't Is geen verdrag o neen ! dat ooit hen zaam kan binden. (24.)
Den ironing bindt geen Conftitutie , (25) neen mijn vrindenl
Geen eed, dien hij , op haar,, vrijwillig , eenmaal deed. (26)
Zoodra het hem gelust , verhreek' hij wet en eed 1 (27)
LEEIthIN

3/MESTER.

Mijn 1 weekling! gtf , mijn levend beeld
„ Wees , door mijn Vaderzucht herteeld ,
Wat 1k".... (28) Maar% is genoeg: wil mij nu verder melden,
Wilt en Geboorte en Aadlijke afkomst bij u gelden.
„

LEERLING.

Geboorte beefc met Verdienfte in 't minfte niets gemeen : (29)
Waar zou het met onze eer- en leergeftoelten been,
Zoovaakdooetlangstgemeen,(3o)verdienstlijkflechts,beklommen?
Geen' add van den mensch (31) vermag men op te foramen.
God fchiep den Edelman ; Hij heeft her onderfcheid
In Adam's kroost , Hij-zelf , ten klaarfte bloocgeleid. (32.)
Er zullen (wie zou zich , ook daar , met ruigt' vereenen ?)
Gewis twee Heemlen zijn, — voor Adel en gemeenen I —•
Maar thans (God beter"t!) fchaamt zich de Edelfte zelfs niet ,
Waar wat te pikken vet, tot poscjes CC geraken , (33)
In ftede dat men zulks 't gepeupel overlies,
Beilemd , om , voor hun zweet , ons dik en vet te maken.
F EES.

(16) Bt. 55. (17) Bl. 56. (18) Bl. 56. (19) Bl. 56.
(r, o) Bl. 56 (20 Bl. 56. (22) B! 57. (23) Bl. 47.
(c4) BI. 5 8 - (^5) B1. 59 . (r6) B1. 59- ( 2 7) B1. 59( 2 8) Krekelz. D. III. bl. 55. ( 29) Bl. 6o. (3o) Bl. 6o.
(31) B!. 62. ( 32 ) Bl. 63. (33) 13I. 63. Wet.
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MEESTER.

Dat 's wear bewezen, en het fink gelijk, een bos!
Men zegge, wat men wil , gij zijt een looze vos. —
Lear inij nu 't hoofdfluk der Publieke Opinie hooren.
LEERLI

NG.

Die werd ten tijde van den Zondvloed reeds geboren:
Toen, en in Sodom , de Woestijn, 's Profeten tijd,
In dien van Jezus zelv' (34.) der Helle toegewijd,
Is alle kwaad (35) uit haar, nit haar alleen , gefproten.
Slechts door den trechcer van de Magten (36) als gegoten,
Kan zij beftaan. Het y olk kan over zijn belang,
Noch mag zulks , zelve oordeelen (37) of beflisfen.
Die Drukpers-vrijheid konden wij ook heel wel misfen;
Zij brouwt wat kwaad! (38) — Europe! ei,hoor mijn'jammerzang!
Wat wilt gij? Vrij zijn, ja I van God, en Vorst, en wetten! (39) —
Gij , Vorften! 't is uw pligt , (40) u moedig te verzetten;
God gaf u 't regt (41) flaat toe ! Geen volksgevoelen meet.
Stelt andre leeraars aan, getrouw aan onze leer;
'c Is heidendom , vrijgeesterij , wat gene leeren,
En Godverzaking. (42) Ook moogt gij het niet vereeren,
Dat liberale vee , met fter en ridderkruis ; (43)
Maar zendt die liever ons en onzen vrienclen thuis.
Stoort u vooral niet aan den naam van dwingelanden, (44)
Maar klemt de tengeIs vast in uwe onfeilbre handen.
Een hooger Magt (45) (men gisf', vanwaar zij d' oorfprong nam!)
Is met oust
R.
ME ESTER.

Ach ! wij zijn als vuurfleen, flaal en zwam:
zijt de !teen, ik 't flaal , het zwain is 't geen wij preken;
1k kets, gij vonkt, en tracht,door 't zwam,den brand te ontfteken.
Z66 flaan wij op elkaar; z66 naauw zijn wij vereend!
Gaan we over tot het Onderwijs.
LEER LI NG.

Ik zie , gij weenc;
En waarlijk , 't is een zaak, die floffe geeft tot tranen!
't Is de eer- en ijverzucht, (46) die prikkets tot de vlijt,
Die men verdooven moet, of 'c Licht zal deeds, ten fpijt
Van
(34) Bl. 68. (35) Bl. 68. (36) Bl. 69. (37) Bl. 7o.
(38) Bl. 7o. (39) Bl. 75. (40) Bl. 75. (41) Bl. 71.
(4.2) Bl. 72. (43) Bl. 72. (44) Bl. 73. (45) B1. 73.
(4 6 ) 131. 75.
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Van elken donapervriend, de vale leer doen tonen ,
Die vuige botheid eischt. Wat is 't gevolg? HeInas!
Twee Duivels fpelen in ons ceeder kroosc den baas ; (47)
't Zijn die van hoogmoed en van nijd. (48) o Dierbre roede 1
Herneem uwe oude plaats , en zweep den knaap ten goede ! (49)
Wat heeft hij toch met zoo veel wetenfchap van doen ?
Dat Jofua de zon deed ftilftaan , that gefichreven:
Waarom niet bij die orthodoxe leer gebleven?
Geen leerfloel (50) zal in 't eind voor menfchen van fatfoen
Mier overblijven, ja geen eerepost (50; en zeker
Genaakc de gouden tijd voor dokter en apteker:
'c Maatfchaplijk ligchaam flaat voor een beroerte bloot, (52)
En Godsdienst,orde en al, (53) het flerft geen' andren dood
MEE S TER.

Ons leerboek naakt het Plot : Verlicbting nog en Vrijheid.
LEE RL IN G.

Ja , wel bekome 't u! 't Is condom Vrijheid blijheid!
Verlichting bovenl Maar ik zeg, en bond het vast,
Dat men in cronkren nacht , gelijk de blinde, tan:
't Is de Eeuw van bijgeloof, onkunde en flavernije; (54)
't Is de Eeuw van duisternis en van afgoderije. (55)
Wijsgeerte is dwinglandij , (56) ten zij van ons oncleend.
Schavotdood, fluikmoord is de lens der Liberalen. (57)
Blijve ieder lijdelijk ; (58) zoo zullen wij , vereend,
Het werk wel klaren, en men zal'geen fchutters halen,
Als willekenr bet y olk in zijn' gezant (59) vertrapt,
Maar zorgen , dat van 't feit geen fnapzieke ekfler klapt!
AffehuwItjk bijgeloof is 't, dat de lig-chaamskwalen
Poogt nit to roeij en, (60) (moge Joost de koepok halen 1)
Een zedelijke ziekte , of wat ook , heelen wil; (61)
Ze zijn noodzaaklijk , en genezen zich van zelve (6z).... Still
Of 't gekken- en verbeterhuis (63) zal 'halts u toonen ,
Wie zot is , ik of gij 1 Men moest er hen maoloonen,
Die aan bet hoofd van Maatfcbappijen durven ilaan
Tot Nut van 't Algemeen, Weldadigheid en Welzijn, (64)
Wier herfens en wier ziel godsjr.mmerlijk van ftel zijn. —
Voorts
77.
(50)
Bl.
79.
(48
)
BI.
77. (49) BI(47) 131. 77.
(51) Bl. 79. (52) Bl. 80. ( 53 ) BT. 80. (54) Bl. 8:.
(55) Bl. 81. (56) Bl. 8r. (57) BI. 81. (58) Bl. 82.
( 59) Bl. 83. (6o) Bl. 84. (61) I31. 84. (62) Bl. 84.
(63) 134 85. (64) BI. 85-
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Voorts haalt and - Israel , in Bai -eigenwaan ,
Of in afgoclerij , in Molochs-, Mammons - vrinden ,
Niet bij ons Nederland, '(65) dat, vol van diep verblinden,
Als 't heidendoni , bijzondre menfchen wear vergoodc, (66)
En eerdienst pleegt voor jenner ,(67) Koster (68) zelfs, en alien,
Die , dom of wijs , den boozen Tijdgeest flechts bevallen. (69)
Aldus ontheiligt men de kerken , (7 0) en, ontbloot
Van fchaardte,loochent; hoont menjezus,(71)en;.... Maar verder I
MEESTE R.
Regt meesterlijk, mijnzoon!—Zoo derfc geeenmaal geen' herder,
o Schapen, mij zoo waard ! Ja , gij , gij zult het zijn!
LEERLING.

Ei , meester , floor mij niet ! Ik ben geheel begeesterd .....
't Is ...'t is een kenmerk onzerEeuw, door trots(72)vermeesterd,
Napraten van elkaar,, (73) en daarvan ben ik rein!
Maar oordeelkunde, maar geleerdheid, onderzoeken,
Maar kennis (74)— ja, dat last zij over voor ons , kloekent
Onfeilbaar wil zij zijn; (75) maar wie is dat, dan laisy?
Men tlelt en Duivelen en Englen aan een zij', (76)
En durft het dierbaar Magnetistne zelfs ontkenuen, (77)
Laakt Maurits , prijst een' Oldenbarneveld , en fcheldt
(Maar, waartoe bier meer vermeld?
Op Dords Synode (78)
'k Zie niets dan gruwlen'; want gij leerdet mij gewennen,
Met can oog flechts to zien ; zoo ziet men altijd fcheef,
En 't fcheefzien is een kunst, waarnaar elk onzer flreev'.)—
'c Is rondom duister; (79) maaf wij hebben mollen-ongen,
En wroeten , clairvoyant, aan aller oog onttogen.
Een zijn of niet zijn ligt op 't menschdom uitgellsreid ;010
Wij wandlen in het lichc, bij helfcbe donkerheid. (8!)
Nu moet ik , tot Be/litit, nog zoo wat redeneren ;
Als nitverkoorre 't yolk vermanen tot bekeeren
En onderdanig zijn; dan mijn regtzinnigheid (82)
Doen blijken , in een vroom fermoen, met fijn beleid;
Profeetje fpelen; (83) voorts den Koningen ter degen
Hunn'
(65) Bl. 86. (66) Bl. 86.
(69) Bl 86. (7o) Bl. 86.
87. 1.74) 1/1. 87 .
(73)
(77) Bl. 87. (78) Bl. 88.
(80 BI. 89. (82) Bl. 92.

(67) Bl. 86. ( 68 ) Bl. 86.
(71) Bl. 86. (72) Bl. 86.
(75) Bl. 87. (76) Bl. 87.
(79) Bl. 88. (8o) Bl. 89.
(83) Bl. 90-92.
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Munn' pligc inpcepren , (84) en de volken nog eens vegen ;(85)
DenStaacs-,( 86)denKrUgsman,(87)denProfesfor,(88) en,voorat,
Den Leeraar (89) toonen, wat ook hurt, bij 't diep verval
Van kerk en !hat, te doen that. ...
MEESTER.

'k Wil 't u fparen.
Gij moogt, zoo!'t u gelust , n daaromtrent verklaren
In openbaren druk. Ik ben voldaan, mijn zoon!
In u herleef ik dens. Mijn liefde zij uw loon!
ja,'k fterf getroost. „ Mijn ziel ,.die me op de lippenzweeft,
" Zal wen dit Leven mij begeeft,
Uw fchedel als een damp omwalmen".... (90)
LEERLING.

Ik ben uw fchepfel, ja 1 U poogde ik na te galmen.
(84) Bl. 94. ( 85) Bl. 94. ( E6) Bl. 95. (87) Bl. 95.
( 88) Bl. 96. ( 89 ) Bl. 97. ( 9o) Krekelz. D. M. bI. 53.

MOORD DER. GEBROEDERS JOHAN EN CORNEL/S DE WITT.

Ik voel mij 't: bloed door de adren jagen,
Dat bruifend woelt en kookt en brands.
Het ftarend oog naar de aard' gellagen ,
Herken ik naauw mijn Vaderland.
Ach! overftelpt van bittre tranen,
Zie ik op eens dien luister tanen ,
Waar Spanje voor in 't niet verzonk.
Ach! Neérlands grootheid is verdwenen;
De gloriezon heeft uitgefchenen,
Die honderd jaren heerlijk blonk !
Snelt aan, fnelt aan, o . flrijdbre Gallen !
Mom de zegevaan geplant.
Laat vrij uwe oorlogsdonders knallen
Langs 't eertijds roemrijk Nederland !
Die roem is thans van hier geweken;
De Vrijheid vlugt uit Nedrlancis flreken ,
Op 't fnood , ondankbaar yolk verftoord.
'k Zie Razernij , ten troon verheven ,
Aan 't blinde yolk haar wetten gevenEn 't edel Broederpaar vennoord !
Maar
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Maar neen, weerboudt dien won, mijn fnaren!
Wijc aan den Beig die gruwlen flier!
't Is een ontzinde troep barbaren,
Die bier bet edelsc bioed vergiet.
o Neen, het zijn geeue echte BeIgen,
Die dus . het bloed der burgers zwelgen !
't Zijn moniters, die, door wraak gefpoord,
Door Razernijen aangegrepen,
De Witten naar de flagtbank flepen —
En Nederland gruwc van dien moord!
Verzink , affchuwlijkfte alter laren ,
Dat zoo veel fchrikbre gruwlen draagt,
En 't heilig bloed dier martelaren
Op Hollands grond vergieten zaagt!
Waarom tier giJ, o zon! uw ftralen
Op zulk een' gruwel nederdalen,
Die 't hart met fiddering vervult ?
Waarom verfpreiddet gij uw' Iuister?
Waarom niet in een aklig duister,
Dien dag, gansch Nederland gehuld?
Ha! 'k zie die tnonfters zamenhorten,
Daar woede ett wraak hunn' arm beftiert;
'k Zie hen op de Edlen nederflorten,
Gelijk bet brullend roofgediert',
Wanneer 't zijn wisfe prooi ziet naken,
Verwoed, met opgefperde
Maar neen, z66 moordt geen woudgebroed!
Geen tijger, fchriklijk losgebroken,
In felle razernij oncftoken,
Leschc zOO zijn' heecen dorst mar bloed!

o! Zie dien vuigen drom , verwilderd ,
Nog juichen bij die gruweldaad!
War woede is in hun oog gefchilderd,
War helfche wellust op 't gelaat!'
Maar neen, wend van die fchriktooneelen,
Die ijsfelijke moordtafreelen ,
o Zangfler , thans uw blikken of !
Tot in het diepst der ziel bewogen,
Kniel ik , met tranen in mijne oogen ,
De Witten , op uw heilig graf !

oGij,
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o Cu , de glorie onzer Vadren,
o Grootsch en edel Broederpaar ,
Hoe woelt en kook mij 't bloed door de adren,
Wanneer ik op uw deugden flaar !
1k zie de hel met al haar fnoodheid ;
Ik zie uw' fieren cooed en grootheid,
Bij 't woeden van 't onmenscblijk rot.
Wat flormen klatren om uw' fchedel,
Vw oog blijft kalm , uw hart blijft edel,
Getrouw aan eer en deugd en God!
Geene uitgezochte martelingen,
Geen folterende ligchaamsfmarr
Kon ooit uw' mond een taal ontwringen,
Die ftreed met de infpraak van uw hart.
Geen dreigend oog van aardfche Goden,
Schoon alles knielt op hun geboden 5
Geen woest gepeupel, hoe het bruit,
Kon ooit uw kalme ziel verfagen;
Verheven boven al bun lagen,
Hebc glj gecrouw uw' pligt vervuid.
Van bier dan die ontzinde Be/gen,
Wier vuige ziel uw doel miskent I
Van bier die drom van bastaardtelgen,
Die fnood uwe edle grootheid fchendt 1
Ilij is ontaard van de edlfte Vadren,
Hem vloeit Been Hollandsch bloed door de adren,
Wie op uw deugd zijn' zwadder fchiet!
1-11j kan uw grootheid Hier befeffen ,
Zich nooit tot u omhoog verheffen —
Maar blijft gekluisterd aan zijn niet!
Wie u dan landverraders noeme ,
Zich blinden laat' door d'ijdlen fchijn;
Wie ooit uw nagedachtnis doeme
zal uw rustplaats heilig zijn!
Daar wil ik vaak mijue offers brengen ,
Een' vloed van dankbre tranen plengen,
En nederknielen op uw graf;
Paar zweer ik haat aan 's lands tirannen —
Dail. dank ik God , die zulke mannen
Aan 0111 gezegend Narland gaf!
Groningen, Junij t823.
A. W. ENGZLEN.

ELSJE IN DE STAD.

ELSJE

651

DE STAD.

vriendinnetjes! 't is waar,
Ik was onlangs in flad;
Maar och ik ben (ronduit gezeid)
Niet op haar fpraak gevat:
Ze prateu daar zoo wonderlijk,
En van zoo vreemde zake.n;
Ik wist niet, of ze-Nederduicsch ,
Dan of ze Arabisch fpraken.

o J a ,

De een zet , er ftond een tenteroos
Te bloeijeu op mijn wang;
Die zag twee Herren in mijn hoofd :
'it Werd voor niijzelve bang.
Dees zwoer, 'k had psjlen in mLjn oog,
En kwam zijn' nood mij klagen:
Een vierde kermde van de pijn;
'k Had hem een wand geflagen.
Men gaf mij tanden van ivoor ,
En haar van zip; (hoe raar
Mijn his was van het fchoonite albast,
Waarvoor mij God bewaarl
'k Had, zeide een oude modegek ,
(Ze zijn in ftad niet wijzer)
Wijl ik hem uitgelagchen had,
Een hart van flaal en sizes..
Een dikkop kon het aan mij zien,
(Het deed mij waarlijk pijn)
Vrouw Venus was mijn moeders naam,
Ik moest Kupido zijn.
Dat noem ik liegen, dat het kraaktt
Of zou niet ieder weten,
Dat ik de dochter van Marti ,
En Elsje ben geheeten?
De een greep regt vinnig naar mijn hand,
(1-10 kreeg een' frisfchen klap:)
Een ander, in de gniep , (hoe valsch !)
Gaf me op den voet een' trap;
Een
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Een derde kneep mij in de kin,
Terwijl mij de andren plaagden,
En noemde mij (al fchimpend vast)
De koningin der maagden.
Men knielde voor mij nedr, en zwoer,
(Wat booze fpotternij 1)
'k Was ... (zal ik 'c zeggen?) een Godin ;
Aanbidden ',poen men mij.
Zoo ware ik don (1k fchrikte er van,
Toen ik het regt doorgrondde)
De vrouw van onzen Lievenheer,
(Vergeev' Hij mij de zonde
In 't kort, men boort in had een taal
't Is waarlijk zonde en fchand'l
Ze zien ook alles anders , dan
Wij menfchen op het land.
Maar wat hun zoo verkeerd doer zien.
Dat hoeft men Met te vragen:
Hunne oogen than zoo raar in 't hoofd;
Het komt van 't brillendragen.
Vrij paar bet Hoogd.

J. W. 1JNTDMA.

ZEEMANS-WOORD.

Mijn vriend! hoe gaat gij zoo te vree
, En onbezorgd weer naar de zee,
• Waar duizenden op zijn geltorven,
„ En waagt ge uzelv' dus roekeloos r
Zoo fprak ik tot een' oud' Matroos,
Die lang op zee bad rondgezworven;
En daadlijk gal hij dit bercheid:
• Wat praat gij Loch van roelCloosheid!
Waar lieten beide uwe ouders 't leven?"
Wel , op bun bedde"....
durft ge u nog te bed begevea?"
G. T.
Nev. No. XII. bl. 589. reg. 4. leze men: est, et non
est ,. ordinariae Icgis pactioe obnoxias.

MENGELWERK.
DE K L E E D I N G.
EENE VOORLEZING. (*)
DOOR
H. MIN LOCHER.

iets van , datgene , wat gcfchikt is , orn de gezondheid
van het ligchaam te bevorderen en aan hetzelve bevalligheid bij te zetLen , met den mensch onverfchillig zijn.
De ontwikkeling zijner geestvermogens vercischt vifel , in
de eerfle plaats , deszelfs zorgen ; dan ook dat ligchaam
is deze mede overwaardig. De mate van den invioed ,
welken wij op anderen uitoefenen, hangt veelal van hetzelve af; het voorkomen werkt meerder of minder vermogend op hen , naarmate het innemend is of terugNot ; en dikwerf was de waarlijk groote man daaraan niet
weinig verfchuldigd. Onder datgene , waarop wij dit alles moeten toepasfen , verdient ook vooral de kleeding
onze aandacht. Zij behoedt of fchendt de gezondheid ,
die teedere bloem welke aan zoo vele gevaren is blootgefleld; zij zet aan onze gefl-alte luister bij, of ontfiert
dezelve door wanfmaak; zij bedekt natuurlijke gebreken ,
of misvormt het pronkfluk der fchepping; zij is foms
Gene onwraakbare getuige van onze kiesch- of losheid,
en niet zelden de maatflaf, naar welken men ons beoordeelt. Is de keuze en inrigting van dezelve nu zoo gewigtig; dan, voorzeker,, zult gij , geeerde Hoorders en
Hoorderesien ! bet billijken, dat ik haar tot een onderwerp , ter vervulling dezer leesbeurt , heb gekozen. Verleent mij , te dien einde, goedgunaiglijk uwe aandacht;
en
(*) Gehouden in het Departement der Mantfchappij TOT
NUT VAN ' T A LGEMEEN te Dever:ter.
1y
NENGELW. 1823. NO. 14.
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en dat uw finaak datgene verbetere , wat gij in mijne
voordragt gebrekkig mogt vinden.
Niemand uwer wane, dat ik tegen de vertnogendfic
gebiedfter, die immer de wereld beheerschte , de Mode ,
eenen aanval zal ondernemen. Haar troon , offchoon flechts
kwikjes en ftrikjes den grondflag van denzelven uitmaken
flaat vaster dan die, welke op rotfen is gebottwd. Neen :
moge ik ook haren fchepter niet kusfen, de voorzigtigheid gebiedt mij , den flag van denzelven te ontwijken.
Maar de gehoorzaamheid heeft toch hare grenzen; en
vrije Nederlandfche mannen en vrouwen zullen voorzeker het aanwijzen van dezen niet wraken: en dit zij mij
dan, bij de behandeling van dit onderwerp , tevens vergund.
I. De kleeding moet , in de eerfle plants, der gezondheid
bevorder10 zip?.
De zefirs van bet Zuiden dartelen flechts zelden door
onze dreven; en , fpelen deze ook fours op ligte wiekjes ,
dan worden zij weldra door hunnen onverzoenlijken vijand ,
den guren adem van het Noorden , vervangen. Na eenen
fchoonen lentedag , die het knopje uit zijne windfelen
lokte , legt- dikwerf de morgen eenen zoom van ijs our de,
ontlokene blaadjes; en meermalen gevoeien wij eene frierpende koude, na den verfchroeijenclen hondsdagsgloed.
En nogtans zien wij dikwerf onze jcugd gekleed , als bey ond zij zich in den tuin der Hesperiden ; den jongeling ,
als ftreelden hem de zuider luchtjes; het mcisje, als had
het niets voor hare rozen te duchten ; de bedaagden, als
leefden zij nog in hunne lente. Het luchtig doek , als
ware het door Arachne geweyen , het gaas , dat den onvriendelijkcn Boreas niet kan afweren, worden met den
naam van klecding beftempeld; terwijl men den moederlijken raad der zorgende Natuur in den wind flaat. Zij
moge den onbedachten eene kille huivering door de leden
jagen , eenen nevel voor de fonkelende oogen hangen ,
den loop der vochten ftremmen , en den lastigen hoest
zenden; zij waarfchuwt te vergeefs; en niet zelden neigt
reeds
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reeds de fchoone bloem het kwijnend hoofd naar bet graf,
eer zij nog het aanwezen van den worm in haren kelk
vermoedt. Dan weder fchijnt het, alsof wij eensklaps
naar den poolkring zijn verplaatst geworden: alles zoo
digt, als fchuilde bet verderf in de zachtkens bewogene
lucht; zoo gekoesterd , als moest de hardnekkigfle jicht
in een dampbad overwonnen worden ; zoo met bont en
pelterijen overladen, als had men den onmetelijken voorraad van bet Noorden uitgeplonderd. Len onophoudelijke overgang van het eene uiterfle tot bet andere , welke
niet dan nadeelig op het ligchaam werken kan: nu aan
den fnijdenden wind blootfte/t , wat then kort te voren, voor den zonneftraal bedekte; de vvarmte van het
bloed , in weinige oogenblikken , eenige graden doet rijzen of dalen, en alzoo voor de menigvuldige kwalen
welke ons bedreigen , den toegang opent. Neen, mijne
Hoorders en Hoorderesfen ! zoo moet het niet zijn. De
wijsheid roept ons toe: „ Neemt de luchtsgefleldheid
waarin gij leeft , in acht; fchikt u naar de verfchillende
„ jaargetijden; wacht u voor het te losfe, te dunne, te
,,onbedekte, voor het knellende en broeijende ; zorgt,
zoo veel mogelijk , dat gij, in elk faizoen, ongeflraft,
„ de verfterkende lucht in het vrije veld moogt inade„ men; dat uwe kleeding der beweging van bet ligchaant
„ niet hinderlijk en den'omloop van het bloed bevorder„ lijk zij; en vermijdr vooral die plotfelinge veranderin„ gen , welke , maar al te dikwerf, de kwijning en den
„ dood veroorzaken.”
II. De Heeding tnoet betamelig

zijn.

Onbetamelijk noem ik het, wanneer de vrouw, door
diens kleeding na te apen , den man nadert; deze zijne
kunne vergcet , en den tijd aan den opfchik verbeuzelt;
wanneer eene afzigtelijke flordigheid bet oog beleedigt,
of wij het gebrek aan kieschheid aan bet onbedekte, aan
vorm of plooi ontwaren. De edele vrouw walgt van den
jongeling, die den Hempel , door de Namur op hem ge.
drukt , heeft uitgewischt , er vermaak in fchept ,'voor zijnen fpiegel, vouwen en flrikjes te leggen , de golvende
Yy 2
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lokken zorgvuldig te krullen , der vrouwen verlierfelen
draagt, en het voorkomcn van den man heeft verloren ;
de man, bij welken vrouwcnwaarde op eencn hoogen prijs
that, van het Mei*, dat de kroon van het bevallig hoofd
voor den mannelijken hoed; het keurig gefneden en als
de tool der zwanen glinfterend kleed voor den overrok
verwisielt , en den teedcren voet in de laarzen eens ruiters knelt , als ware zij gereed om het fnuivend ros te beflijgen ; en de -wereld door te vliegen. De Namur heeft
wijsfclijk do , grenzen voor bciden afgebakend ; en het
overfchrijden derzelve geeft eenen billijken grond voor
het vermoeden , dat men den door haar aangewezen' weg
heeft verlaten. Weldra meent men bij het meisje , dat
het gewaad der mannen draagt, zljn vurig oog, zijnen
ondernemenden geest en het zoo weinig vrouwelijke der
Ainazonen te ontdekken ; en ziet daar het fchoon geheel,
dat ons zoo zeer bekoort, de vermogende indruk van bet
zachte , zedige, huisfelijke , verloren ! Dc vrouw ,
zij den man hoogfchatten, meet bij hem den mannelijken
ernst, de mannelijke deftigheid, zijnen afkeer van beuzelingen, en die krachtvolle vastheid vinden , welke aan
het zwakke klijf den fleun des ftevigen eiks verzekert;
en hij vertoont zich aan haar als cen bevend rietje, dat
voor elke windvlaag moet buigen ! Waarlijk , beide vernederen zich en mis r:en hun doel.
Wat de flordigheid betreft: zij is eene beleediging voor
het gevoel , aan -niemand te vergeven, dear , zelfs bij geringe middelen , het nette , het s,velvoegelijice binnen icders bereik liggen; de klip , waarop het geluk van zoo
menig melsje uit den lageren fiend fchipbreuk te
clikwerf, bij' meer gegoeden, aan den verfpillenden zwier
verbonden ; in den hoogeren niet ielden , bij de verblindende pracht, terugftootencle; de vlek , welke alle de ro.
zen der fchoonen ontluistert, en, bij den man, aan eene
achteloosheid doer denken , die met orde en geregeldheid,
hoofdvereischten in zijn karekter , onbeftaanbaar is.
En het gebrek aan kicschheid in de kleeding? Hier zijn
bet noch de bedricgelijke togtjes , noch de gure winden,
noch
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Hoch de adem van den winter, tnaa.r loerende, altijd bezige , altijd gevaarlijke hommels en wespen, waarvoor ik
onze bloetnen moet waarfchuwen. Zij fpotten en dartelen
met haar ; bet geloof, de eerbied voor hare waarde gaan
bij hen verloren ; zij wagon , wat zij anders zich Met
zouden durven verrneten ; de deugd heeft eenen kamp te
firijden , lien voorzigtigheid zoude vermijd hebben; en —
neen , de kieschheid gcbiedt mij, in cane vergadering
als deze, het bij wenken te laten, wier toepasfing zoo
gemakkelijk moet vallen.
III. De Heeding mag het ligchaam niet ontfieren.
Zouden wij datgene ontluisteren, wat de liefderijke
Voorzienigheid ons gaf, om elkander te behagen; het
denkbeeld van kracht , dat wij bij het aapfchouwen van
den welgevormden en onbedorVen' man ontvangen, bet
gevoel van bet fchoone , bij den aanblik eener bevallige
vrouw zoo ffreelend , uitwisfchen? Mannen! met uwe
hoeden als fuikerbrooden ,. of het omkleedfel eener foot;
met uwen halsdoek , nu Bens een naauwelijks merkbaar
11rookje, dan aan een kropgezwel gelijk ; met uwe gelled
ontbloote borst, of eene fchier toegeknepene keel; met
eenen fpencer, als kondet gij de panden van den rok niet
bekostigen; met een ingerijgd ligchaam , als wildet gij de
evenredigheid, door de Natuur zoo meesterlijk daargefield, zoudt gij behagen kunnen ? Zak gij
bet, fieraden der fchepping! wanneer gij der grillige
Mode te groote offers brengt ; u het bonte , dat fchier
alle de kleuren van den regenboog in zich vcreenigt, laat
opdringen; voor ons die heerlijke lokken , dat vriendelijk
oog en bijna uwe lagchende rozen verbergt, of Karen
gloed door fchitterende juweelen verdooft ; duur betaalt,
wet een ellendig vernuft heeft uitgevonden, al ontfiert bet
uwen vorm en fchendt het die bloemen ? Benadeelt gij
niet, o bloeijende maagd! door u in het gewaad der matrone te hullen, dat alleen bij hare befneeuwde harm
voegt ; gij niet-, eerwaardige moeder ! als gij in den tooi
met bet theisje wedijvert ; gij , eindelijk , niet , oude van
dagen ! als gij om het ijs der jaren den blbemkrans vlecht ?
EHYy3
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Heilige Natuur ! tot ti wijs ik alien terug , die van uw
pad zijn afgedwaald; tot u, de voedfter der drie bevalligheden: eenvoud , onfchuld en frnaak.
iv. De kleeding meet aan het ligchaam bevalligheid

bilzetten.
Waant niet, mijne fchoone Hoorderesfen ! dat ik dit
uw gebied betrede , om aan de meesteresfen in die lagchende kunst lesfen te geven. Wat zoude ik u leeren kunnen ? Wij mannen bewonderen bet gewrocht uwer vingeren , zonder hen, vlug als de gedachte, te mogen volgen. U leeren ! Hoe zoude dit ons mogelijk zijn, ons ,
die niet eens de deelen kunnen onderfcheiden , waaruit
dat betooverend geheel beftaat? Ligt die bevalligheid in
de lok waarmede het windje fpeelt, en die, kunfteloos,
de hoogile kunst verraadt; in de plooijen van het doek ,
door u gelegd; in het net en eenvoudig hulfel , waarvan
uwe cozen eenen hoogeren luister ontleenen ; in bet gewaad , bij de' meest kiefche bctamelijkheid, los en ongedwongen ; in uwe bonding, gang , vriendelijk en goedwillig oog, vereenigd met den zilvertoon uwer lippen ?
Wij weten het niet: en zoude ik u dan leeren willen ?
Neen: verdedigen wilde ik u tegen die ongevoelige en
fmakelooze bedillers, die niet kunnen dulden, dat de
vrouw,, van bet vermogen om te bevallen , in Naar gelegd, gebruik maakt , en de gaven der Namur door eenen
keurigen tooi verhoogt. Zij redeneren noch in bet belang van uwe , noch in dat van onze kunne. U willen
zij datgene ontnemen, waardoor zich de fmaakvolle van
Naar, die minder fijn gevoelt , onderfcheidt; beletten , de
Natuur, die toch in alles u het volmaakte niet fchonk ,
te hulp te komen ; u tot dat ongevormde veroordeelen ,
dat het boerfche en onberchaafde nadert; ons berooven
van het genot , bij het aanfchouwen eerier edele gefialte,
met den toovergordel, •chen zij draagt. Hoe! zoude het
u alleen ongeoorloofd zijn , het fchoone dier Natuur te
verhoogen? Wij lokken immers , door het flijpen, eenen
fonkelenden gloed nit den diamant, en verfraaijen bet betooverend lancifchap , door het vormen van bekoorlijke
groe-
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groepen. Gij zijt gefchikt en beftemd om te behagen:
kiest dan vrij den dos , welke daartoe bevorderlijk kan
zijn ; maar toetst hem vooraf aan de regelen van zedigen zedelijkheid; zijt niet te kwistig met de voortbrengfelen der kunst , opdat zij het fchoone der Natuur , bet
voortreffelijkfte van_ alles , niet in de fchaduw mogen
plaatfen ; vergect simmer, dat de beminnelijke eenvoud
den hoogaen luister bijzet en op den duur bekoort.
Ook dat eenvoudige zij uw fieraad, o mannen! Een effen kleed , van eeneniet fchitterende kleur ; het nette , zonder tot het gezochte en beuzelachtige te vervallen; het
lijnwaad helder als de fneeuw; de vorm deftig en den man
voegende. o! Vraagt het der vrouwe , of gij, op deze
wijze , bare goedkeuring niet verwerft; en laat het aan
de verwijfde pronkertjes over , om zich door hunnen bonten tooi, pomaden en reukwerken belagchelijk te maken.
V. Hoe ver mag men aan de zticht, om door de kiteding te behagen, voldoening geven, en den beerfchenden fmaak volgen.
Er beflaat misfchien geen onderwerp , ten aanzien van
betwelk men zoo vele , zoo zeer uiteenloopencle gevoelens aantrcft. De Mode , deze nu eens bevallige , dan
weder afzigtelijke Godin, die meer verfchillende vormen
aanneemt , dan immer Proteus vermogt, heeft warme vereerders en heete beftrijders : en bier, zoo als dit bijna
altijd het geval is , zal de beste weg wel in bet midden
liggen. Piet eentoonige, waar wij het ook aantrefFen,
verveelt ; de verfclic:idenheid behaagt; de vrouw is wel
eene bloem , maar niet, gelijk aan die van bet veld, wier
tooi in elke lente 'dezelfde blijft; afwisfeling is aangcnaam , onder deze voorwaarde echter,, dat zij het karat:-.
ter der wispelturigheid niet aanneme; de Mode geeft aan
duizenden handen wcrk , maar ook, llaafs opgevolgd, ledigt zij de beurs van ontelbaren , en yerflindt het merg
der huisgezinnen. Soms maalq de Mode zich verdienflelijk, door het bevorderen van het bevallige; meermalen
ook noodzaakt zij ons , het zedig oog of te wenclen, al
bloost
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bloost ook zij Diet , welke door haar is uitgedost gewor.
den. Nu eens is bet deftige te flijf en bet ongedwongene
te los; dan weder het effene te fomber en bet gekleurde
te boat. Naar welke regelen moet men Naar dan volgen? Elan de hand van den gekuischten fmaak en der zedigheid: nu eens meerder, dan eens minder , en foms in
het geheel niet. Het gezond verftand en onze betrekkingen in de zamenleving moeten ons evenzeer de zonderhinge, als de volfirektemodepop, doen veroordeelen. Zich
naar bet algemeen gebruik niet te willen fchikken, voor
700 verre het geene offers van dien fmaak en die zedigheid vordert; zich in het gewaad onzer grootmoeders te
willen hullen , wanneer hetzelve nergens meer , behalve
in de fchier vermolmde familieportretten , beftaat ; met
eenen flatigen fleep daarheen te treden , terwiil de lustige
jeugd in het losfe , doch betatnelijke kleed am ons heen
huppelt ; in onzen bloei den flijven voorvaderlijken rok
le dragen, waarvan de vorm flechts in de gefchiedenis bewaard bleef; als maagd de fchoone lokken onder eene kornet te begraven ; als jongeling het hoofd met eene zoogenoemde burgemeesterspruik te dekken: is dit alles niet
zoo zonderling , dat men zich der befpotting prijs geeft?
Maar , aan alle de grillen der Mode te gehoorzamen-; de
fchoonfte leest te ontfieren , ja zelfs te misvormen ; zich
in een harnas van baleinen te laten knellen , en de gezondheid te benadeelen; den verraderlijken wind eenen
toegang tot onze horst te openen; den dood uit te lokken , om zijne prooi aan te vallen , en lelien en rozen
naar het graf te flepen: welk eene dwaasheid !
Maar ook onze ftand en betrekkingen moeten in aan•
inerking genomen worden. Dat de vermogende vrouw en
het bemiddeld meisje aan de Mode een gedeelte van haren tijd opofferen; met vlugge vingeren , in haren dienst ,
de naald voeren , en zich voor het bordunrraam vermaken ; van haren overvloed iets aan fieraden befteden en
daarin genoegen vinden : we/nu , mils naar het meisje bet
vormen van den geest niet verwaarlooze , bet nuttig bock
haven bet toilet den vcorrang g,eve , .en nimmer nit het
oog
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oog verlieze , dat de bloemen van dit leven vergankelijk
zijn ; mits maar de echtgenoote en moeder om het kieed
de huiszorg vier late varen en hare kinderen niet vergete, maar deze, naar het voorbeeld der Corneliaas , als
hare rijkile juweclen beichouwe. Maar in eenen lageren
Band den hoogeren in alles te willen naiipen ; bij bekrompene omffandigheden met de gegoedilen te wedijveren ; den
tijd geheel aan de Mode te verbeuzelen ; zich het eenvoudige
en nette kleed der nijvere burgeres te fchamen ; zich aan
te fchaffen , wat men naauwelijks betalen kan ; van den
arbeidzamen man en vader meer te vorderen , dan hij door
zijn zweet verdient ; den kinderen te 6nthouden, wat
men aan de kleeding verfpilt; aan het huisbeffuur fchaars
te denken, en zoo met voile zeilen naar den afgrond te
fturen : is dit niet meer dan dwaasheid? Achtingwaardige
burgerklasie ! deze is de klip , waarop zoo vele uwer
fchooncn maar al te dikwerf flooten. Vanhier,, dat zij on.gelchikt worden voor den kring , in welken de Voorzienigheid haar heeft geplaatst; vanhier, dat het huis , waar
de wcelde niet wonen kan, maar fpaarzaamheid pligt is,
hlar onverdragelijk wordt; vanhier, dat het meisje , voor
hetwelk de huis relijke gcnoegens niet langer waarde heb'ben , die buiten hetzelve zoekt ; vanhier, dat zij dikwerf
de Bade words van hem , voor wiens 'land zij niet is op.
gevoed , met 'welken zij niet gelukkig kan worden;
vanhier, eindelijk , dat welhaast armoede , de rampzalige vrucht van verfpilling, op de lagehende welvaart
volgt.
VI. Men heeft het. kostbare niet noodig, orn te behagen.
Neen , zoo ftiefmoederlijk heeft de Natuur hare zonen
en dochteren niet bedeeld, dat zij het goud zouden behoeven , om bevallig te zijn. Sleeks weinigen kunnen
daarovcr beichikken ; en nogtans behagen zij , die frnaak ,
of den waren zin van het fchoone, bezitten. Niet de flof.
-fe van het kleed , maar de vorm ; niet het overtollige ,
maar de fchikking, ; niet het rijke, maar het kiefche bekoren ons. Landmeisje ! met uwen eenvoudigen tooi ; dienstmaagd ! met uw jakje , zonder pracht ; burgerdochter ! met
Yy5
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de kroon der edit Hollandfche netheid en zindeiijklieid ,
zouden wij het oog met minder genoegen op u, dan op
de vrouw, in kostbare zijde gekleed, met paarlen en juweelen uitgedost, vestigen? En gij, die dit goud binnen
uw bereik hebt, voor welke de Neger duikt en de mijnflaaf zwoegt, waant niet, dat gij door dien glans alleen
zult behagen. Het betooverende ligt niet in die fhawls ,
welke flechts weinigen kunnen verkrijgen ; foci in die
leant , wier mazen het oog naauwelijks lean onderfcheiden ;
Hoch in dat fijne doek , dat meer een waas clan eene bedekking is: maar in het hagelwitte, bet vlekkeloos reine,
het volmaakt zedige , het welgeordende , het pasfende
voor kleur en geftalte, voor betrekkingen en jaren, het
wel overeenflemmende van alle de deelen met bet geheel;
en, zoo uitgedost, behoeft gij de vergelijking met geene
vorain te fchromen. Het vereischte voor dien dos, voor
ieders thud berekend , bieden de goede Natuur en de nijvere kunst alien aan; en ook de Noordfche Flora is kwistig met hare bloemen voor de bloeijende jeugd.
VII. Men bedenke, dat de kleeding noch den man, noch
de yroinv maakt.
Nietsbeduiderid fatje! met rok en keurslijf, waarbij uw
ligchaam zoo. veel lijdt, als uw geest door bet ellendig
vlinderleven reeds geleden heeft waan niet, al befprengt
gij u, van het hoofd tot aan de voeten, met bet uitgezochtst reukwater , dat gij den man of der vrouwe beliagen zult. Hij, die het mannelijk karakter niet geheel heeft
afgelegci, veracht den bastaard, die zich moed , kracht,
vuur en zelfflandigheid fchaamt, om de vrouw te naderen ; terwijl deze , zoo lang bet onbedorven gevoel haar
kith, van het fchepfel walgt, dat geene mannenwaarde
bezit. Voor flechts 46n tooneel dezer wereld zijt gij gefchikt: om eene rol te fpelen daar,, waar men voor de
vertooning poppen noodig heeft , en de edele , fiere geest
(om mij van een onduitsch woorclte bedienen) contrebande is. En gij ook, lieve meisjes ! vergeet nirnmer,,
dat de kleeding even min de vrouw maakt : onfchuld ,
goedhartigheid, minzaatnheid, hasfelijkheid zijn meerder
waar-
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waardig, dan alle de juweelen en paarlen , welke de aarde
oplevert. Den man , wien het vergund is , u in dien
kring te zien; op te merken , hoe gij orde en regel bemint; ook bij het genot van den overvloed u der bezielende werkzaamheid wijdt, en den tooi als van een ondergefchikt belang befchouwt , zult gij voorzeker beimgen: terwijI hij u , eerwaardige moeders ! in den kweekhof van kleine engelen altijd bezig, altijd airgende, onvermoeid in het weldoen en zegenen , eene opregte hulde
bewijst, die niet alleen bewondering van het fchoone,
maar meer nog hoogfchatting van bet edele en voortreffelijke is.
VIII. Maakt , bij voorkeur,, voor blue kleeding, van
vaderlandfche flofen gebruik.
Ik bezit die overdrevene vaderlandsliefde niet , welke,
om enkelen te verrijken , al bet vreemde wil verbannen ,
om ons, hoe veel kostbaarder ook, het inlandfche op te
dringen; ik verlang niet, dat men, wanneer het mite
bet laatile overtreft, den fmaak zal opolferen , en ziclt
het genot van het fchoone ontzeggen: maar vaderlandfche
vlijt aan te moedigen; aan kunstmin voedfel te verfchaffen ; handen aan het week te helpen; de zucht tot volmaking der uitvindingen te prikkelen, en het goud binnen eigene grenzen te houden , is verdienftelijk. Ik veroordeel alien ellendigen ,geest , welke, helaas ! maar al te
zeer in onze Noordelijke gewesten heerscht , en niets van
waarde acht, dat niet den vreemden Hempel draagt; er
vermaak in vindt, zich naar de grillen van Londen en
Parijs te plooijen; evenzeer het belagchelijke als het fraaije
uit derzelver handen ontvangt ; terwijl zij ons befpotten,
en de fchatten , die wij in den fchoot dier vreemden uitflorten , gebruiken , om onze welvaart te ondermijnen.
En niet flechts de (loan , maar ook de kleedingaukken
ontvangt men vandaar, alsof geen Nederlandsch hoofd
vernufts , geene Nederlandfche hand bekwaamheids genoeg bezat , om daaraan den vereischten en eenen bevaIligen vorm te geven ; alsof flechts Engelfche en Franfche
vingeren berekend waren , om voor den kieichen fmaak
to
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te fcheppen. Stelt die uwer landgenaoten te week, be.
minnelijke vrouwen ! ontleent van den vaderlandichen grond,
wat•hij u zoo miidelijk zal aanbieden , wanneer gij geleerd
zult hebben , zijne voortbrengfelen te waarderen; moedigt aan , wat flechts dien prikkel noodig heeft , om te
vorderen : — en zoude dan het yolk, wells lijnwaad atom
worth gezocht , dat, met eerie verwondercnswaardige
kunst , kleuren en tinten fchept , en den kweekhof van
uw lagchend beeld, de bloemen , in zijn midden heeft,
aan uwen fmaak geene voldoening kunnen verfchaffen ? De
kleeding moet bevallig zijn : en beantwoordt Wel altijd
dat, wat gij van den vreemden ontvangt , aan dit ver•
eistlite? Vindt het opmerkzaam oog daarin niet meermalen het grillige , die vrucht der 'ongeregelde verbeelding
van het Zuiden , welke altijd rondvliegt , zonder een
rustpunt te vinden : en zoudt gij uwe Noordfche zecligheld wel voor het losfe Nimfengewaad van uwe zusters
aldaar willen ruilen ?
IX. Is eene betamelijke, eenvoudige, Qtakostbare en bevallige kleeding zoo zee,' aan te ply/zeta, dat dan
j, die vermosend op anderen kunnen werken,
daarvan het voorbeeld geven.
Achtingwaardige maagden en vrouwen tilt den aanzienlijken ftand ! gij kunt die van de burgerklasfe terugbrengen van den zoo noodlottigen weg welken zij ingellagen
-hebben. Eene verkeerde eerzucht doet haar u nadpen ,
waar elk hare eigene middelen • behoorde te berekenen.
Menig huisgezin zucht onder den last der verfpilling dier
vrouwen, welke u altijd op zijde willen ftreven , eii het
offer van den ellendigen hoogmoed worden. o ! Geeft
Naar het voorbeeld eerier edele eenvoudigheid , van eenen
Itiefchen , onkostbaren fmaak, van eerie bevalligheid ,
welke dezen tot eenen grondflag heeft. Gaat' het alzoo
te keer,, dat wispelturige , waardoor zoo veel verflonden
'wordt. Wekt hem bij haar weder op , dien • geest van
Ipaarzaamheid , welke onze voorouders bezielde ; en words
daardoor de roddende engelen van zoo vele , die u toch
volgen willen.
Het
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Het beige u niet, mijne Hoorderesfen uit dezen , bij mij
zoo geachten , middelfland! dat ik u opmerkzaam maakte
op eene klip , zoo doodclijk. voor een aantal uwer zusters. Een nietswaardige is de man, die u vleit, gebreken vergoodt, en bioemen over den afgrond ftrooit. Hij
alleen is uwe vereerende tegenwoordigheid en aandacht
waardig, die van dezelve gebruik maakt, om, op den
kicfchen toon der befchaafdheid,
te bnderhouden, te
waarfchuwen te leeren. Als hij fpreekt, fpreekt zijn
hart; als hij raadt, behoeft gij het gift van de loerende
adder niet te vreezen ; en mogt hij ook Toms een gevoelig zwak treffen , het is niet om te wonden, maar mit
uw geluk te bevorderen.
Wilt gij alle , van welken 'land ook , mij een beeld
veroorloven ? Ik vergelijk de zamenleving bij eenen
waarin het ilijve niet kan behagen , maar ook het eindeloos flingeren en kronkelen moet vermoeijen; waar wij
evenzeer het oog van het perk, met niet danhooggeftengelde lelien bezet , als van dat, waarop flechts goIvende Lathyrisfen ftaan , afwenden: terwijl , bij den zachten overgang van viOoltje en vergeet-mij-niet tot de bevallige roos , elk van deze bloempjes , in den natuurlijken dos, ons bekoOrt. Bloeit ook zoo ,. lieve fchoonen!
hi uwe verfchillende kringen , en verrukt ons door eene
ongezochte verfcheidenheid, waarbij ieder uwer winnen
zal. De volgzucht is vooral te veroordeelen , omdat
flechts weinigen in de kunst om wet te volgen bedreven
zijn; terwijl eigen, onbedorven fmaak , gewijzigd naar de
omftandigheden, in welke wij verkeeren, voorzeker het
beste en betamelijkfte kiest.

WAAR-
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WAARNEMINO VAN BEN SCROPHULEUS ONTAARD KNIE.•
GEWRICHT 2 EN DE AFZETTING VAN HETZELVE.
DOOR
H. J. LOGGER,

Med. Chir. Doctor, Obfletricator,, Lid van het zinigerdamsch Heelkundig en het Provinciaal Utrechtsch
Genootfchap, Stads Heelmeester to Leyden.

C

ORNELIS DE WINTER oud bijna 16 jaren, van
zeer behoeftige ouders geboren , klein van geftalte, arm
aan bloed , en van eene zeer fcrophuleuze gefteldheid ,
had reeds meermalen , zonder blijkbare oorzaak aan eene
weeke, ligt pijnlijke zwelling, met gedeeltelijk onvermogen tot beweging , aan het linker kniegewricht gefukkeld;
hetgeen men echter , vooral in het ftedelijk Ziekenhuis ,
(van den 27 Jan. tot den 5 Mei 1820 door eene doelmatige behandeling, zoo wel genees- als heelkundig , en
eene meer gefchikte voeding overwonnen , of liever in
zoo verre gettuit had, dat de zwelling en pijnlijkheid bijna geheel verdwenen , het lid meer bewegelijk werd, en
de arme jongen zijn gering handwerk voortzetten kon.
Wat ons in dit geval, zoo als in andere, uitwendig
bet meest voldeed, was het bedekken van geheel het gewricht door gehekeld vlas , met colophonium befirooid,
en daarna rijkelijk metfpiritus vini bevochtigd. Veel minder
nut zagen wij van het zeovater, zoo uit- als inwendig ,
Ne ficatoria , verfchillende cataplasn2ata , het unguenturn
Neapolitanum, of de volgende lotus:

i Mere. Sublim. corrof.
Virid. fleris as gr. x.
Sacchar. Saturn. 5j.

4q. pur.
M. D.
in andere gevallen niet to verwerpen, vaak integendeel
van cen buitengemeen nut.
Spoe.
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Spoedig echter (den 13 Maart 1822) moest de lijder
andermaal zijne toevlugt tot ons nemen; want de dwelling was weder toegenomen , aanmerkelijker geworden
dan dezelve ooit te voren geweest was , en pijnlijkcr,,
vooral bij aanraking, des nachts , en bij beweging ; het
gewricht was veel ftijver en eenigzins gebogen , en ook
de gewrichtshoofden waren in de zwelling deelende , bet.
geen ik bij vorige onderzoekingen nimmer nog had kunnen waarnemen. Terwfil bovengenoemde toevallen en
verfchijnfelen , namelijk de pijn , zwelling , gebOgen Hand,
en onvermogen tot beweging, meer en meer toenamen ,
werd ook de lijder fpoedig lusteloos, viel af, begon er
bleek uit te zien , verloor den eetlust, regelmatigen flaap,
en kreeg koorts. Aan bet zieke gewricht ontftond eene
eerst twijfelachtige , fpoedig echter zeer duidelijke vochtgolving ; de beenderen werden meer en meer uit derzelver natuurlijk verband gebragt, en lieten 'eitidelijk geenerlei beweging van het gewricht toe. Het ziekelijk , afgefcheiden en tusfchen de gewrichtsdeelen opgehoopte
vocht ontlastte zich door 3 a 4 fistuleuze openingen , die
we! van tijd tot tijd 'genazen , maar ook ieder keer door
nieuwe vervangen werden, en de ftof was van een' zoodanig dunnen , weinig etterachtigen, fcherpen en ftinken.
den aard, dat men gerust .befluiten konde, dat en de
harde en de zachte deelen onderling ziekelijk waren aangedaan , in derzelver ftructuur veranderd , en gedeeltelijk
opgelost. Ook de hooger gelegene huid en fpierdeelen
aan de voorzijde der dij waren reeds verhard , en bier en
daar met knobbels bezet.. Hierbij namen de kracbten
des lijders trapswijze af, de koorts werd aanhoudend,
er ontflond nachtelijk zweet , diarrhoea enz. , zoodat atles ons een , met rasfche fchreden naderend, treurig einde
van dit jeugdig lijden voorfpelde, indien wij niet, na alle
overige meest pasfende inwendige geneesmiddelen , (waaronder bijzonder bet Acidzim Phosphorictsm) en ook uitwendige , zonder eenig noemenswaardig nut, gebezigd
te hebben , tot een groot middel onze toevlugt namen,
hetwelk alleen onze reeds zoo laag gezonkene hoop kon-

672

WAARNEMINC.

do opbeuren. Ik bedoel de afzetting van hot lid ; ,
fchoon-men niet dap met fchroom , uit hoofde van de
groote zwakte en toenemende koorts , tot hetzelve konde overgaan , rekenden wij het ,echter onze pligt to zijn,
niet werkeloos den lijder to zien wegfterven.
Na dus den waardigen Geneesheer C. A. SLEURS, en
de overige , deze kleine , maar zeer weldadige ftedelijke
inrigting , met zoo veel ijver en, trouw bedienende Genees- en Heelkundigen , daaromtrent geraadpleegd te hobben , en alien het eenftemmig daarin met mij eens zijnde, zoo verrigtte ik de kunstbeiverking, op den 29 Sept.
1822, des natniddags , omtrent 4 duitn boven de knie ,
en wel daar ter plaatfe, waar de begirmende ontaardin.g
in de huid fcheen op te houden. Doze operatic en de
gevolgen daarvan waren ,in alien opzigte merkwaardig,
Op de gewone verbeterde manier van afzetten , verrigtte ik bier dezelve, door middel van de circulaire fnede,
eerst door de huid, daarna door de fpieren tot op het
been toe , en eindelijk de zachte deelen , zoo veel mogelijk doende optrekken, ook bet been hoog daar tegen aan.
Vaten werden cr flechts een paar gebonden , en weinig
bloed verloren.
De fpieren doorfnijdende , kwam een Broom van dunnen,
vnilen etter van tusfchen dezelven , en wel in het biizonder van de zijde van het kniewricht af,, to voorfchijn ; de
fpieren zelve waren reeds in hare fiructuur veranderd, als
't ware lederachtig geworden , taai bij het doorfhijden ;
doch ook de veerkracht der fpieren en alle overige zachte
deelen was daar ter plaatfe geheelenal verloren gegaan ,
.zoodat zij in denzelfden ftand , waarin zij doorgefneden
waren geworden bleven hangen , lietgeen , wel is waar ,
groot gemak bij de binding der vaten , deze zich in het
geheel niet optrekkende , gaf,, maar, aan den anderen
kant , het optrekken van huid en fpieren buitengemeen
moeijelijk maakte , en de oorzaak was , dat noch de fpieren near wensch hoog en fchuins genoeg doorgefneden ,
noch bet been hoog genoeg afgezaagd worden konde ;
iiierdoor hingen de bekeeffelen
naderhand losgelaten
zijn-
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tijnde , ongelijkhoekig neder , ftekende hier en dear van
tusfchen de huid, fpier- of peeseinden uit. Tic bragt den
laathe deelen naar binnen, voegde de flappe huid met
moeite naauwkeurig aaneen , en bevestigde dezelve ftevig
met hechtpleisters ; doch de beenflomp was en bleef niet
naar eisch bedekt. Welligt had ik dit een en ander,, Diet
veel goeds voorfpellende, kunnen voorkomen , door de
afzetting niet. daar ter plaatfe to verrigten; doch waar
had dezelve dan moeten gerchieden ? Nog hooger bij bet
heupgewricht , door de rondgaande fnede, of in het heupgewricht zelf, a lambeaux Ilc geloof, dat beide wijzen
van handelen veel tegen zich zouden gehad hebben; de
ealle vooral door de weinige ruimte, die men a/sdan
voor het plaatfen van het tourniquet , het optrekken der huid
enz. overhield; de tweede door de ziekelijke geaeldheid
der zachte deelen , die tot lappen moesten dienen, en den
nicer geweldig werkenden invloed der operatie op geheel
het ligchaamsgeftel , het grooter gevaar van bloeding, en
den in het vervolg meer hulpeloozen toeftand.
Maar onze pogingen werden gezegend, en alles wendde zich ten beste. Het ftervende moest ilechts van het
levende afgefcheiden worden , opdat dit niet meer we•
derkeerig zoude lijden , en tot een nieuw levee zoude;
kunnen opgewekt worden.
Dadelijk ontflond er, na de kunstbewerking , eerie a.l=
gemeene verandering ten goede; de koorts verminderde,
trapswijze , en hield fpoedig geheel op; de flaap, eetlusts,
opgewektheid van geest kwamen " weldra terug; bet geheele ligchaam nam weder in lijvigheid en in krachten
toe , en ook de overgeblevene ftomp was en werd zoo.
danig , dat wij niet dan met voldoening, op hetgeen wij
den lijder hadden doen ondergaan , konden terugzien.
De huid en verdere bekleedfelen plakten zich, binnen weinige dagen , in zoo verre volkomen , dat er alleen weinig
meer , dan het been - uiteinde breed was , open bleef, en,
niettegenflaande alle aangewende moeite , vooreerst niet
hechten wilde ; en fchoon er ook nog , belialve dit , ter
zijde van het been-uiteinde, een' geruimen tijd lang, eene
kwa.
Zz
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kwade lymphatieke flof bleef uitzijpelen , en er zich naderhand eenige kleine fchilfertjes van het been affcheicl-'
den, zoo werd er echter,, noch algemeen , noch plaatfelijk , verder iets kwaad voorfpellends waargenomen ; integendeel naderde de lijder zijne volkomene genezing meer
en meer , en kon , als zbodanig, met eene fchoon gevormde ftomp , (zijnde dik, welgevuld, aan de voorzijde
met het been vast vereenigd , en hebbende in het midden
alleen een dwars loopend lidteeken , als van eene mesfnede
ter lengte van 2 a 3 dwarfche vingeren) op den 22 Maart
1823, ons Ziekenhuis verlaten.
Wat de geneeskundige behandeling na de amputatie betrof,, deze was, over het geheel, zacht voedend , opwekkend en verfterkend; hiertoe diende vooral de Cortex
Peruvianus, met zoodanige bijvoegfels verfchillend gewijzigd , en op zulk eenen voet toegediend , als in het bijzonder de heerfchende toevallen , en teekenen van te veel
verhoogde of te geringe , werkingskracht , vereischten ;
buitendien ook door gefchikte keuken- en keldermiddelen,
zoo als bouillon , foep , rijst , wijn , waarin ons de antipathie des armen jongen lijders tegen de meest pasfende
middelen dikwijls niet weinig hinderlijk was. Uitwendig
handelden wij mede naar omffandigheden ; meestal verbonden wij droog ; was de lekking te Berk , dan maakten
wij afwisfelend gebruik van eene Infrifao Flor. Chamomill.
vulg. , een Decoct. Corticis Salicis albi c. Vino albo , de
Balfam. Peruvian. ; was er te veel erethismus in de
clomp , dan van de Tinctura Opii S. cet.
Bij de ontleding van het kranke gewricht beyond ik de
uiteinden van de 4- en fcheenbeenderen vergroot , derzelver
bedekkendekraakbeenderen grootendeels vernietigd, de geledingsvlakten gecarieerd , zoo ook de binnenzijde der Patella; de omringende zachte gewrichtsdeelen geheel ont
aard , van eene vastere taai leder-achtige zelfflandigheid
geworden , en in alle derzelver tuslchenruimten met vuile
etterachtige ftofFen opgevuld. I-Iet gewricht daarna verder aan de maceratie overgegeven hebbende, zoo boden
de zachte gewrichtsdalen daaraan langen tijd wederftand;
de
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de beenderen echter werden zoo zacht , dat men ze buigen kon, en derzelver Epiphytes fcheidden zich volkomen van de beenderen af.
Ved , dat der opmerkinge waardig is , bevat naar het
mibmorkomt , dit geval ; doch in het bijzonder was het
mij (en dit zij het ook anderen) tot leering, nimmer zich
door onrustbarende verfchijnfelen , zoo als aanhoudende
koorts , zinken der krachten enz. , te laten affchrikken ,
om bet eenig mogelijke middel tot redding aan te wen.
den , wanneer men tlechts met eenigen grond befluiten
kan, dat de algemeene verfchijnfelen afhankelijk zijn van
den ziekteftaat van een bijzonder deel, en afgeleid kunnen
worden uit een ftreven der natuur , uit een vereenigd zamenfpannen van alle de krachten der overige bewerktuig:
de deelen , om het, doode of niet meer bruikbare af te
flooten. Schiet de natuur in dezen ftrijd te kort, of
zoude het ligchaam alle deszelfs krachten daarmede verfpillen , en uitgeput nederzinken v6Or het doel bereikt
te hebben , dat men dan toerchiete , den hinderpaal uit
den weg mime, en het ligchaam zal als 't ware tot eert
nieuw leven geboren worden. Gelukkig hij ,. die eerf
zoodanig beflisfend oogenblik regt kent , daarvan het juisA
te gebruik maakt , en zich dus beroemen kan, in de ware
beteekenis van het woord , ecn dienaar der natuur ge.
weest te zijn !
Nota. In de volgende , bijna even wanhopige gevallen;
ender de behandeling echter minder belangrijke bijzonderbeden opleverende, heeft het mij ook mogen gebeuren ,
over de waarde van het boven geflelde te kunnen oordeelen.
In het eerfte geval , otntrent zes jaren geleden, bij een
boded (caries) in de beenderen van den voorvoet, waaraan
P. , oud bijna 4o jaren, teen der lijders van mijnen Vader in hetzelfde Gasthuis) zeer lang en veel geleden had;
en waarin ik , riiettegenflaande de meest gepaste behandeling, vroeger ook door anderen aangewend, de gebeele getterdheid des lijders en die van den voet hoogst
bedenkelijk- geworden zijkle, de afzetting , vaii bet been,
Zzt
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beneden de kuit , met den allergelukkigflen uitflag verrigtte. Spoedig en volkomen genas P., en nog in het
voorleden jaar zagen wij dien man, te Alphen, in eene
goede gezondheid , en op eene eerlijke wijze zijn brood
verdienende.
Het tweede geval was dit C. v. D. K., Stalmeester
te Gouda, was, ten gevolge van eerie uitwendige beleediging , veronachtzaamde en ongepaste behandeling, federt eenen geruimen2ijd , behebt met een buitengemeen
pUnliik en kwaadaardig Been-fpekgezwel (Osteofteatoma)
aan den regter vborarm , even boven het gewricht van
de voorhand beginnende, en zich over twee derde gedeelten van den onderarm uitbreidende. Dit gezwel, waarvan de grootile uitpuiling de grootte van een manshoofd
evenaarde, vertoonde zich als een opengebroken kanker,
fcheidende aanhoudend eene aanzienlijke hoeveelheid ftinkende, rotachtige , niets meer van etter hebbende ftof af.
Het ftremde ciaarenboven de beweging van den arm bijna
geheel; en dit was niet te verwOnderen, daar de ontaarding zoodanig om de fpierpezen en fpieren zelve was
gegroeid, zoo als ons naderhand bij de fectio bleek , drat
deze het vreemde ligchaam fchenen doorboord te hebben,
en dus aan alle zijden gedrukt en bekneld werden. In de
jnaand Maart 18sto kwam hij naar Leyden, en nam zijne
toevlugt tot mijnen Vader', die de afzetting van den arm,
als het eenige middel te zijner redding, had voorgefteld ,
zoo als reeds in het vorige jaar door andere Kunstoefenaars gefchied was. Bij zijne komst alhier was de lijcier,
door de pijn , gebrek aan flaap, aan eetlust en verlies van
ftof, zoodanig vermagerd , verzwakt , en bet hectisch
karakter der koorts was reeds zoo zeer ontwikkeld, dat
men hem flechts weinige dagen levens meer konde voorfpellen, en dus ook niet dadelijk tot de kunstbewerking
durfde overgaan. Na verloop van ruim acht dagen , echter,, be yond hij zich, door het vlijtig gebruik van de
Cortex Peruv., en door een zacht voedend en opwekkend dieet, merkelijk beter en fterker; waarom men befloot , de kunstbewerking nu niet 'anger uit teftellen. Mijn
Va.
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Vader droeg de uitvoering aan mij op. Ik verrigtte dezelye boven den elleboog , in tegenwoordigheid van den
Hoogleeraar S AN D I F O R T, den Geneesheer des lijders , SLEURS, en verfcheidene andere Kunstoefenaars.
Onder de kunstbewerking en de behandeling ging alles
voorfpoedig , en de lijder nam • dagelijks zoodanig in gezondheid en krachten toe, dat hij, in de maand April,
volkomen herfteld , weder naar zijne woonplaats vertrok.
TAFEREEL DER UlTDARSTINGE VAN DEN VESUVIUS, OP
DEN 22 OCTOBER 1822. DOOR EEN OOGGETUIGE,
(DEN BEER C. SCHNITZER.)

De natuur,, niet zelden vermaak fcheppende in de onbegrijpelijkfte tegenftellingen , fchijnt opzettelijk naast de
bekoorlijkfle , zachtheid en ftilte ademende voorwerpen de
alierverichrikkelijkfte te hebben geplaatst. Zij fchudt haar
afzigtigfte vuil over de aanvalligfle , met bloemen bezaaide weiden uit , en beveelt den donderenden Vulkaan,
„rook- en vuurzuilen langs de lagchende velden der Sirenen
te flingeren.
Van den i8den tot den a iften October begon het onderfcheiden voorfpel eener uitbrake van den Vefuvius; welke
fcdert den jare 1794 door gene andere in hevigheid
overtroffen werd , en den ganfchen omtrek met fchrik en
vrees vervulde. Ooggetuige van die op 24 Februarij
zijnde geweest , meende ik met vulkanifche verfchijnfelen
gemeenzaam bekend te zijn. Hoezeer bedroog ik mij !
Wel zag ik destijds den rand des verderf brakenden af.
gronds ; wel zag ik denzelven flangen van vuur door de
luck flingeren ; wel tong, duizend voeten beneden mij,
de neCitiortende vuurftroom met alles vernielend geweld
daarlyeen , en verdoofde een ontzettende donder mijne
ooren. Maar te vergeefs meet zij zich met dit reusachtig verfchijofel. E61 flag, en de ganIche kap des bergs
borst vaneen , en florae zich in den onmetelijken afgrond des vulkaans ! De winden zwegen , de wolken
maakZz3
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maakten plaats , en de morgenfchemering week fchuw en
bevend terug voor de woede der oproerige hoofclitof.
Nape4 oostelijke gezigteinder was Uri vuurklomp , die,
telkens anders gevormd , uit den ontzettenden tooverketel
opging , met blikfemvuur en donder geftookt , als ware
het om het laatfte oordeel te verlichten.
De Itad ontwaakt uit Karen flaap , ziet met ontzetting
op naar de woeste , breidellooze vuurttroomen , en verwacht al bevende den afioop van eene gebeurtenis , welke
voor de ornftreken van den Vefavius het treurig lot van
Hereulanarn en Pompeji , in den jare 79 na CHRI5Tu s,
doet vreezen.
De morgenzon van 22 October, reeds hoog over het
oosten opgegaan , was niet in ftaat , de alles verduisterende rookwolken te doen verftuiven. Als uit ecne draaikolk, kwatnen zij, beurtelings zwart en. gloeijend , uit
den ontzaggelijken krater to voorfchijn , en omwonden ,
under.geftadigen onderaardfchen donder , den berg al digter en dikker. Tegen twee ure des namiddags fteeg uit
den krater eene datnpzuil op, op zoodanige wijze als
door den jongeren P L I N i u s in zijnen brief is befchreven. De hemel was in de hoogfte ftreken nog rein en
helder. In de gedaante eens vierduizend voet hoogen pijn_
booms van tweehonderd voet in doorfnede aan het ondereinde, praalde de reusachtigezuil boven het hoofd des vertoornden.T t TAN s, bijna als eenvederbos op den hoed des krijgshelds. Eindeloos boven denzelven opgehoopt , boog zij ten
laatfte naar Napels over. De zon praalde tegen de treu,
rig door het blaauw der lucht rondgedrevene , onheilfpellende (loan , welke, de large gevangenis moede , de
gamine wereld , als 't ware, met hare overftrooming bedreigden. De verlichting van dit rookmonfter was onbcfchrijfelijk , maar verfchrikkelijk-fchoon , en elk oogenblik
anders van gedaante. Dan, welhaast hulde de asch , zich
aan hetzelve ontfcheurende , den geheimzinnigen berg in
ondoordringelijk duister.
Onder bange verwachting daalde de dag. Eindelijk verdwenen de laatfle fpciten der avondfchemering. De Mrfu-
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ft tvius fcheen , na zijne eerfte uirftorting in de morgen.

uren, vermoeid ; zelfs in de nabijheid van den berg werd
geen gerucht meer gehoord. Doch wee , wie, deze rust
vertrouwende, tot bet oord der verfcbrikking genaderd
was ! De electrieke vloeifloffen uit den dampkring hadden zich gedurende dezen flilftand der elementen omtrent
de toppen des bergs verzameld. Een ontzettende blikfernftraal verblindde de oogen der menigte , en de krater
barstte op nieuw los. Op eene woeste wijze fchuimende , flortten de helfche vloeden zich nit de kloven , die
onder fchrikkelijk gekraak fpleten en fcheurden. Dwars
door de donker gloeijende rookzuilen been , zag men
fnelvlietende beken van louter vuur den kokenden krater
ontfnappen; de ganfche refuvitis was een brullend vlammengebergte , waarop een hemel van zware, met vuurgloed. doormengde , dampftoffen rustte. Met wild geruisch
floeg de vlam ten hemel , en duizend blikreinftralen fchoten , de dikke duisternis klievende, in de woedende open
belle necier,, of fasten opwaarts tot bet wolkengebergte,
als gold het andermaal de beflorming van den Olimp. —
VULICAAN en junt T E R donderden om ftrijd !
Sedert zesendertig uren hielden de bewoners der naburige plaatfen , ter neérgeflagen door de gedachte aan
bet fchrikbaar lot hunner vroege voorvaderen, hunne oogen
onafgewend naar de fteeds toenemende vlammen gekeerd.
Deze tweede , berhaalde uitbarfting gaf het teeken tot
de algemeene vlugt. Alles zocht in dezelve,eene fpoedige redding. leder oogenblik kon de voorbode van bet
laatfte zijn. Vanwaar leen ik de kleuren voor dit beeld
vans fchrik en vertwijfeling, dat , door den ontzettenden
brand der Natuur verlicht , den angst en de benaauwdheid
eener hopelooze toekomst tot fchaduwzijde heeft; vanWind de ftift , om het medelijdend hart des verwijderden
menfchenvriends deze trekken , dieper dan het gefchiedkundig feit zelve der uitbarfting in de jaarboeken der
verfchijnfelen , in to drukken?
Dit was het oogenblik der hevigfle uitbarfting , en duurde
tot middernacht. Daarna bedaarde de woede van den berg,
Zz4
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en flechts de, door de ontladingen der uitwendige electri.
eiteit tegen den krater ontftaande, donder rolde nog voort.
Den a3ften, tegen vier ure des morgens, verhief zich de
vlam op nieuw. Eene vlammenzuil, hoedanige nog nim'Per zou gezien zijn , fteeg, uit het in rook gehulde
vuurgraf,, in de dikke fchemering van den herfstmorgon
op , en bij elke uitwerping werd de lava over den ganfchen
omtrek des kegels uitgegotgn. Aan de oostzijde van den
Vefuvius was de asch- en fteen- regen reeds
vier voet hoog netrgeflort. , De lava verdeelde zich in
vier hoofdftroomen , van welke de eerfte, bijna een vierde uurs breed , uit de westzijde van den krater , de He.
remitaadje voorbij, naar den kant van Refinaliep, en, na
de verwoesting van verfcheidene morgen lands , fangs den
weg tot den Kluizenaar bleef liggen. De tweede, een
half uur breed, ontftroomde der zuidoostzijde van den
krater, en rolde, over oude lava, naar Bosco tre cafe
been , zonder verder fchade te doen. De derde ftroom
drong uit een' aan den voet des kegels ontftanen kleinen
krater te voorfchijn , en nam met den voorgaanden bijna
gelijke- rigting. De vierde, eindelijk, kwam van uit de oude
kruin des vulkaans nedrwentelen , en wel aan de zuidzijde
van den berg naar Torre del Greco, desgelijks , over oude
lava hem ffroomende. — De vulkaan had zich thans wet
tot rust begeven , en de lava was reeds beflorven , d.
met eene korst van zwarte flakken overtrokken , van onder welke hare roodgloeijende ingewanden dampten; maar
het gevaar Boor de inwoners was daarom nog niet geweken. De dampkring was dermate door de asch verdonkerd , dat men te Portici en Refina, op vollen
dag, lichten en fakkels moest ontfleken.
Den soften hield het uitwerpen van asch en fteenen
eenigzins op, en enkelen beproefden bet, om in home
verlatene woningen terug te keeren.
Den asiten, des morgens, wierp de Vefuvius wolken
van asch en lapillo uit ; de laatften vielen in Qttajano en
Somma near ; de eerfte werd mar Nola, en vervolgens
Laar Salerno en Paestum gedreven alwaar fchoon 56
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iniglien verwijderd, de dampkring op den 22ften, naar- het
zeggen van reizigers , voor een oogenblik zoo zeer door asch
en rook verduisterd was, dat zij den weg niet meer konden vinden.
In den nacht van 25 op 26 regende het geweldig, en eerst
den 26ften des morgens had de Yefuvius zich uit zijn ondoordringbaar wolkenhulfel losgemaakt. Aan toevallen van
lucht noch weder onderworpen,- heeft de volkomene herfchepping van het aanzien eens bergtops zoo zelden plaats,
dat men den Vefuvius in zijne nieuwe, geheel veranderde gedaante niet herkennen, noch zijne oogen in den beginne gelooven kon. Hij had namelijk , bij de hevigheid der uitbarfting , over de dertig toifen van zijne eigene hoogte (gelijk
dit ook in den jare 5794 het geval was) zelf verilonden, en kon, den vorm betreffende, bij een in het bovenfte
middengedeelte afgebroken fuikerbrood vergeleken worden.
Reeds dezen dag, en vooral den a7ften, verbond zich de
door de lucht ftuivende asch, gedurende den regen, met bet
water, en, omtrent twaalf uren gaans ver, had men het zonderlinge fchouwfpel van een volllagen, meer dan vierentwin.
tig uren aanhoudenden, /lijkregen.
Den a8ften en volgende dagen duurden de aschuitwerpingen nog voort; uitbraken van vuur vonden geene plaats meer.
Den 31 October hadden wij eindelijk eenen zuiveren hemel.
Doch den aden November verhief zich wederom een dikke
waim uit den krater , en verduisterde onzen dampkring op
nieuw ; dit duurde zelfs tot den 4den voort.
De krater, gelijk ik reeds boven heb aangemerkt, had eene
van de vorige geheel verfchillende gedaante aangenomen.
Voorheen kon men denzelven in een vierde uurs gemakkelijlt
omgaan; door de inftorting der geheele bovenfte heft van den
kegel was deszelfs buitenfle omtrek ten minfte vijfmaal grooter geworden, daar vijf vierde uren thans naauwelijks toereikend zijn. De Vefuvius fchijnt alzoo ook den weg aller
vulkauen te zullen bewandelen; en welligt zal fpoedig een
meer ons toonen, waar de bekoelde vuurmond begraven ligt.
De tegenwoordige uitbarfting was te hevig, dan dat men
den krater tot op twee uren afflands had kunnen naderen.
Slechts 'weinigen waagden het, gedurende dezelve , tot aan
den Heremiet, die zijn kluis geen oogenblik verliet, door
te dringen. Voor het overige is het opmerkenswaardig , dat
de brounen in den omtrek, en zelfs de wellen in Torre del
Zz5
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Greco — de gevoeligfte Hephestometers (aankondigers van el.
ke verandering in den vuurfpuwenden berg) — geene de
minfte verandering in den stand des waters deden kennen.
De lava was niet zeer dun , en vloeide this langzaam. De
overige vulkanifche ftoffen werden veel menigvuldiger en
aanhoudender, dan biy vroegere uitbarftingen, uitgeworpen.
De heerenweg tusfchen Torre del Greco en Torre dell' Annung iata , zoo wel als deze beide plaatfen zelve, desgelijks Bosco ire cafe, Ottajano en So' m yna, - lagen vier, vijf, bier en
daar tot acht voet diep in de asch en lapillo begraven; zelfs
de, federt 1743 jaren bedolvene, nu langzamerhand weder
voor den ling gehaalde huizen van Pompeji werden op nieuw
met eene , een half voet dikke, laag van asch bedekt , welke
echter fpoedig weer weggeruimd werd.
De met de hervinding van Pompeji ontftane vraag , over de
toedragt van deszelfs verwoesting , in het jaar 79 na CHM s.
au s , waaroVer de Hoogleeraar 111, 1, 1 eene zeer lezenswaardige verhandeling (*) gefchreven en den eerfien-wenk
tot de regte befchouwing gegeven heeft , is, mijns achtens,
door de tegenwodrdige uitbarfting geheel opgelosr. De plaarsjes Summa en Ottajano, bijna its dezelfde rigting van den
liefuvitis of als Pompeii gelegen ondergingen ditmaal de
heat van deszelfs noodlot. Derzelver huizen ftaken acht tot
tien voet diep in eene masfa van asch en lapillo, die volinaakt gelijikt Op de bedekking van Pompeji. De regen loste
de ktilideelen op, en verbond dezelve met het zand en de
lapillo tot eene zoo vaste korst , dat zelfs de volgende geweldige ftortregens er niet konden doordringen. Het lijdt geun
twijfel, dat de Vefuvius, na een' fliffland van misfchien dui.
lend en meer' jaren, bij de in 79 plaats grijpende hervatte
uitbarfling, eene ontzaggelijke tnenigte zand , asch en lapillo
mitwierp, welke vlak naar deze, niet ver van den Vefilvius
gelegene , ftad werd gedreven; de door eene zoo hevige explojie bijeengetrokkene wolken ontlasrtep zich van het hydrogenium (waterftofgas), en gaven , door den nedervallenden
regen, aan dit vulkanifche mengfel de vastheicir-welke heden
nog kenbaar is , en die het fchilderwerk in tempels en hui.
zen , even als andere broze voorwerpen , voor het indringen
Van water en vochtigheid befehutte.
Ge(*) Fa a faoco a Pacqua, the fotterro Pompeii: ed Eredano ? Scoperta
geoloilco-istorica fatta daft' aurora it di 14 ed 21 Ottibre aio. Napoli aib.
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Gedurende de tegenwoordige uitbarffing warden, alleen in
de Prefektuur van Napels, den az en n3 Oct., bij de vierduizend ongelukkige zwervers opgenomen en gevoed; de
overigen vonden in kerken en andere oPenbare gebouwen der
naastgelegene plaatfen eene toevlugt.

DE SPECTATOR.

VII.
11 ale faut point mettre un ridicule oz) it tly en apoint: c'est
fe gdter le gout, c'est corrompre fon jugement et celui des
autres. Alois le ridicule qui est quelque part, it faut Ty voir,
Ten tirer avec grace, et dune maniere qui plaife et qui
LA BRUYERE.

M en kan de wereldfche zaken ernflig of boertig behandelen; men kan ze beweenen of belagchen. Met tweederlei
wapenen kan men tegen de 'menfchelijke gebreken en verkeerdheden ten ftrijde trekken: en deze zijn ernst en fcherts;
doch die zich van deze laatfle bedienen wil , moet de zaak
van alle kanten wel opnemen, om de regt befpottelijke zijde
te ontdekken; bet is daar, dat hij bras kan fchieten met een
wapentuig, dat overal • elders geen vrncht 'zou doen, maar
waar al het nadeel en gevaar van 't zelve op hem terug 2ou
vallen.
Welk geluk , dat er nog een ander middel dan ernst bellaat,
om de menfchelijke dwaasheden aan te randen1 Hij put zijne
krachten nit en worth moedeloos, die een' zwaren last tegen
een' fleilen berg opwerkt; hoe veel ligter valt het daarentegen , zoodanigen last luchtig met den voet naar beneden te
itooten, en in zijne nederkanteling tot in de uiterfte diepte
na te °agent Het eerfle is het gcval , wanneer wij te zwaartillend , te ernflig zijn; bet tweede, als wij de dwaasheden
te weinig achten, dan dat zij ons hoofd breken of ons
hart krenken zouden.
Mevrouw Scherts is wel zeer beminnelijk I Zij doet ons
vrolijk wandelen lungs een pad, waar, zonder haar, verveling , droefgeestigheid en wrevelzuchc ons gezelfchap zouden
zijn; baar onderhoud doet ons over de moeijelijkheden van
den levensweg ongemerkt henen ilappen; zij weet ons, at
koutende, veelal te brengen, waar wij wezen moeten;
wat
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wat veel meer zegt:: zij is gewoon een luchtig en bevallig
kleed te werpen over vele dingetr, waarvan het wanflaltige
en aanflootelijke ons zoude bedroeven , ergeren , ja tot haat
vervoere n ; zij weet ons toegeeflijkheld en geduld in te boezemen omtrent menfchelijke dwaasheden, omdat zij menIchefijke zwakheden zijn , en ftemt ons tot vergevensgezindheid.
Sons is zij in hare fnapzuchc wel wat los of al te puntig ,
maar nimmer kwaadaardig , zelfs niet als zij , hoe zeldzaam ook,
zoogenaamd bitter worth: want men moet haar niet verwarren met Spotternij. Deze dame toch tracht de gebreken
ouzer medemenfchen tot .carricaturen op te hoogen , en overdrijving is nimmer aan te bevelen.
1VIaar om tot de zaak terug te komen : men moet de belagchelijke zijde der dingen wdl weten te onderfcheiden wel
weten te befchouwen, en in 't behoorlljke licht.te plaatfen,
zal men zich met vrucht van fcherts bedienen.
Dat zegt nog al zoo iets! Metfclient daartoe wel eenigzins
wijsgeer te Ain; van menfchen en zaken en betrekkingen,
vooral van het hart, eene grondige kennis te bezitten; en
dan nog behooren een zuivere fmaak On een fijn vernuft niet
tot de min noodwendige begaafdheden.
Zaken kunnen belagchelijk zijn; maar menfchen zijn het,
die dwaasheden begaan. Wenfchelijk ware het 2 als men hier
altijd zaken van perfonen konde affcheiden , en zich alleen
anaar met de eerften bezig houden: maar de zaken zijn bier
altijd bedrijven, of gevolgen van bedrijven, en dat van redelijke wezens, van menfchen. Dus moet de fcherts, al heeft
zij zaken ten doel, altijd op perfonen terugvallen. Pit moet
wel de eigenliefde krenken van hem , er in betrokken is,
maar heeft ten minfte het voordeel van belangftelling te ver,
wekken bij elk, die erkent, dat alles , wat het menfchelijke
betreft , ook hem aangaat, en niets daarvan hem vreemd is.
Maar, wanneer moet men de verkeerdheden met ernst be&kit:len , en in welk geval kan men met fchets volflaan ?
Voorzeker komt dQir alleen ernst te pas, waar de verkeerdheden eenen wezenlijken invloed hebben op het menfchelijk geluk, den vrede en de goede orde in de maatfchappij.
Aldaar zou fcherts verkeerd zijn, en het oogmerk niet bereiken kunnen. Men trekt tegen ftruikroovers niet op met badiwes of karwatfen, maar laat hen in den mond van we1geladene pistolen kijken. Doch wanneer men de dwaasheden enkel in zichzelve befchouwt, en niet ais nadeelig Haar buiten
wer.
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werkende, dan mag men er met los kruid onder fchieten; en
zoo zulks al eens niet baat, het fchaadt ten minfle Hier.
Hieruit volgt evenwel Met, dat dwaasheden van zoo wei.
nig belang zijn re achren , dat zij enkel zouden dienen oin
zich daarmede te vermaken: o neen! in de zedelijke wereld
is niers onverfchillig ; al wat dwaas is , is sevens verkeerd ;
wat verkeerd is, flrijdt met orde en regelmaat, is werkelijk
ondeugd.
Maar wanneer een ligchaamsdeel door eenig gebrek is aangeftoken , gaat men niet dadelijk over oin' het of te zetten;
men beproeft allerlei geneesmiddelen, en meestal wordt de
verdere loop van het kwaad geftuit of onfchadelijk gemaakt.
Het blijfpel om van het puntdicht niet re fpreken) is
her kunstgewrocht, dat de bedrijven en karakters van de belagchelijke zijde vooritelt. War wordt er niet eene kunst vet.eischt , om die voorftelling natuurlijk , naar waarheid, bevallig, leerzaam en verbeterend re doen zijn I
Doch, vindt men de fcherrs te weinig peperachtig in fommige gevallen , zonder dat men zich nog van ernst bedienen
wil; er is nog een derde, nit beiden zamengefteld , en dat
is de hekeling of fatyre. — Dit wapentuig bezit een onberekenbaar vermogen; een vermogen , dat de kracht van despotengeweld en van kerkelijken banvioek oneindig te boven gm.
Dit wapentuig is vooral ontzetrend in de handen des waren
dichters. Te meermalen heeft het, in die handen, over eer
of fchande, roem of verachting, voor de volgende eeuwen
beflist: want de gefchiedenis lam niet na, daarvan kennis re
nemen, en er voordeet mede te doen.
Maar laat ons van het onderwerp niet afdwalen. Het belagchelijke, waar het re vinden is , wet te onderfcheiden, en
op eene behagelijke en onderrigtende wijze boertend ten won
te valt niet zoo ligt , als men zich wel eens verbeeldt. Gezond verftand , juist oordeel, geoefend vernuft,
maar vooral een fijn zedelijk gevoel, zijn daarvan de onmisbare vereischten.
Hij , die met dezelve niet bedeeld is, zal al ligt het belagchelijke zoeken, waar het niet beflaat; of zijne voorftel.
ling zal, door gebrek .,aan waarheid en Datum, gelled mis.
lukken. En geen wonder ! Als, datgene , wat voor zout op
den disci: 'geplaatst wordt, fmakeloos is, wie zal er zich dan
van willen bedienen ? Hij bewijst dan, dat zijn fmaak valsch
is ; en hij voert bet oordeel van anderen op het dwaalfpoor, dat

hij

4516

DE SPECTATOR.

hij zelf in zijne onkunde bewaudelt. Maar (telt hij bOvendien
het heilige en eerwaardige als belagchelijk ten coon, danmag
men daaruit opmaken , dat zijn gevoel verdoofd , en het in
zijne ziel zedelijk nacht is.
Nu zou ik wet met eenige voorbeelden trachten te Raven,
waar zich eigenlijk het belagchelijke in bedrijven of karakters
voordoet , en daartoe eenige derzelven voor oogen ftellen ;
loch de keuze maakt mij te zeer verlegen. De dwaasheden
tech wemelen door elkander als muggen op een' zomeravond ;
men kan er geen oog op houden. Waar te beginnen , en
waar te eindigen?
Maar, ik meen er wat op gevonden te hebben! Plaatfen
wij ons aan het venfter; monfteren wij de voorbijgangers.
Lant ons, op het geval af, met flechts zeven , zoo als zij elkander opvolgen, kennis maken; en ik vrees waarlijk , dat zij
elkander zoo fchielijk volgen, ja als 't ware op de hielen treden zullen , dat ik naauwelijks tijd zal hebben , om van elk
hunner maar zoo veel te zeggen, als Volftrekt tot ons oogmerk noodig is.
Maar, Welk „een klein-fteedfche trek : de voorbijgangers
tot voorwerpen van bedilzucht of befpotting te maken !
Stel u gerust, vriend! gij zijc hier vreemd , en kent geen'
van die menfchen. zijn dus voor u wezens nit de lucht
gegrepen ; en, om uw geweten, zoo noodig, nog verder
gerust te ftellen , verzeker ik u , dat ik de waarheid niet te
kart zal doen.
Zie daar al, om te beginnen, een man, eenmaal met tijdelijke middelen gezegend geweest, en die het met die middelen, naar zijn doen, ver gebragt heeft. Wel waren het
voor hem tijdelijke middelen! Men kan zijn talent of begraven , of op woeker uitzetten ; maar hij verflond er een derde op: de kunst , namelijk , om het vleugelen te geven en
te doen vliegen ; nu , het is dan ook gevlogen. De ijdelheid
gaf hem daartoe het middel aan de hand. Altijd en overal
en in alles pracht en praal: het moest al gond zijn, wat er
blonk. Maar', om alles met het gond van uiterlijke vertooning te kunnen overtrekken, moesten zijne platen zoo geweldig worden uitgerekt en uitgeklopt, dat er niet dan blade
gond overbleef; dit, weet men, words met een luchtig
windje al ligtelijk opgenomen, en weg is het!
Het fpijt mij ... nog veel had ik op dat kapittel te zeggen, maar zie daar wetter een ander ! Vauwaar hij afkomfli
is ,
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is , weet niemand ; genoeg, hij is er. We/ , zeer veel heeft
hij gereisd, en overal, waar hij geweest is, fchijnt hij, vol.
gens zijne verhalen , gewoond te hebben. Hij heeft op den
top der hoofdpirarnide in Egypte, op den 'porfeleinen wren
in China, en op de pick van TenerifFe geflaan. Noem eens
iemand, dien hij niet kent, niet gefproken , met wien hij
niec eenmaal zaken gedaan heeft! Hij kreeg zijn deel in 's werelds tegenfpoed: nu eens bankbreuk , dan weder brand,
overftrooming , misgewas , oorlog , huisbraak , meikevers,
fchipbreuk , verlorene procesfen , en wat niet al, bragten
hem uit zijne bedrijven; maar telkens kwam hij het war te
boven. Geen wonder, hij heefc een onbepaald vertrouwen,
een onwankelbaar krediet. Kortom, plaats he:n op zijn hoofd,
hij zal, even als zekere kurken-mannetjes, van zelf weer op
zijne beenen te land komen. Hij vraagt naar de marktprijzea
van allerlei producten, den koers van alle mogelijke effecter:.
Hij heefc belang in alle aankomende fchepen en buitenlandfche brievenmalen. Onder ons: er is niets van dat Mies wanr;
hij heefc met niets van dat alles te maken. De man wil en.
kel aller aandacht trekken, en vindt zich , in de zamenleving, nergens op zijne plaats, dan — op den voorgrond.
Zie daar dien langen, mageren man, met zijn ftrak gelaar,
verwaarloosd in kleeding en in voorkomen. Denk niet, dat
hij arm is: hij is fchatrijk. Zijn genie is onuitputtelijk,
om, van al wat zijne hand vindt, partij te trekken. Zijn
meet dan eens gekeerde rok is verfteld met de uitgefnedene
flippen. Hij draagt flopkoufen, om koufen uit te winnen.
De hoed , dien hij op het hoofd heefc, draagt, even als de
Westertoren, heugenis , zoo wet van rood-wit-en-blaauw, els
van Oranje , en zou, als hij denken konde, o tijden! o ,zeden!" denken. De fleet van zijne ouderwetfche paraplui is
vrij kort: hij heefc het handvacfel afgezaagd tot eene greep
voor zijne kamerfchel. Hij' gaat in de fchemering wandelen,
om bezoek te ontwijken; want dan zou hij Licht op moeten
fteken. Zijne bezigheid beflaat in turven tellen, grutten meten enz., als hem geene geldzaken roepen; maar te alien tijde zit hem de Mammon op de hielen. Hij heeft kind noch
kraai, zelfs geene kat, enkel eene huishoudfter. Hij kan nog
tien jaar leven, hoogst twintig; dan zal hij flerven ; maar
dan zal het wat in hebben , zijne erfgenamen ab intestato
op te fporen; want tot het waken van een testament kan hij
niet
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niet befluiten, omdat bet denkbeeld van vermaken of afflaan
hem hatelijker is, dan dat van den dood zelven.
Een oogenblik geduld, tot deze dames voorbij zijn; want
van haar nil nifi bene. Zie zoo!
Deze beer is een nederig edelman. Hij verwaardigt zich ,
de algemeene luck in te ademen, ja zelfs de firaten eener
burgerlijke ftad te betreden; en dit is veel, zeer veel. Ook
fchijnt hij zich niets op zijnen adel te laten voorftaan; hij
durft met burgerlieden verkeeren en in gezelfchap zijn, ja
lief zelfs, in een' wijsgeerigen roes, zich eenmaal verluiden,
dat alle menfchen inderdaad elkander gelijk zijn, althans zeker voor God. 1k geloof zelfs, dat men hem, buiten pijn
en banden, als het er op aan kwam , wel tot de bekentenis
zou kunnen brengen , dat de onderfcheiding van geboorte alleen op vooroordeelen berust , en in - de middeleeuwen Le
huis behoort. Maar , wat zal men zeggen! Natuur gnat boven de leer. Daarora gij , burgerlijke Julia , neem u in acht
voor de betuigingen zijner liefde en der onwankelbaarheid
zijner trouw; want, tot welk een punt het ook komen mogr,
hij zou eer eene hem toevertrouwde vesting zonder flag of
floot den vijand overgeven, een' vreemden beer in zijn lard
roepen, een' hem toegeworpen' handfchoen vergeten op te
rapen, eer hij , door een zedig hnwelijk met eene fchoone ,
rijke, welopgevoede en deugdzame jongedochter nit den burgerfiand, zijn' naam bezoedelen, zijn geflacht fchandvlekken, en zijne afkomst verbasteren zou. Vraagt men nu, wat
hij vermeent , dat het onderfcheidend en uitfluitend voorregt
zijner iaste zij ? Zeker geene meerdere deugd, geen' edeler
moed, geene hoogere verdienften: , neen! enkel het ingebeelde regt, om de vruchten van deugd, moed en verdienften in
te oogften en te genieten, zonder , zoo als men in den burgerftand gewoon is, dezelve, door eigene geestkracht, vhjt
en volharding, zeif opgekweekt te hebben.
Het beginc reeds wat te fchemeren, en wij zouden wel,
haast Licht behoeven. Als het ons om inwendig licht te doen
ware , dan zou ons deze man zeker te flade komen. Gij
ziet, hij is van een' geheel anderen flempel dan de edelman.
Hij is inderdaad een groot Licht ; en dat hij zijn Licht onder
eene korenmaat zou willen verbergen, dit zal hem wel niemand verwijcen. Hij laat het niet alleen fchijnen, maar loopt
er overal mede rond. De grootfle wijsgeeren weten alleen,
dat zij niets we= ; hij overcreft hen, want hij weer alles.
Maar
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Maar dit alles weten, war heeft zulks te beteekenen , als
men ook niet van alle dingen het hoe en het warm: weer;
dat wil zeggen , als men Diet alleen weet , maar ook kent?
Dit is bij hem het geval. Voor hem is de natuur zeer begrijpelijk , of liever zeer natuarlijk. Als zij flier beftond , men
20U haar verdichien. De natitur is berekend voor ons begrip, omdat zij zich uaar onveranderlUke wetten regelc; en
die werten weer onze man op zljn' duim. Verwondert zich
iemand over den geregelden loop der hetnelbollen ; dit is
voor hem zeer eenvoudig, omdat dit, volgens de wet der
zwaartekracht niet wel anders kan. Is men opgetogen over
de wording en ontwikkeling van bezielde wezens, hij is dadelijk in de weer met zijne levenskracht; en wie vindt darn
ook dit Hier zeer natuurlijk? Spreek flier van de geheimen
der zielkunde ; want als hij mechanieus ware , en dit is bij
bij ongeluk niet, dan zou hij u de zielen , even als D R E IS•
E L de fterren en planeten, in een' gtazen bol re zien geven. Met dat alles beftaat 's mans alwererij alleen in woordenpraal. Hij voert u onophoudelijk in een -cioolhof van redeneringen rond; maar ge fluit altijd met hem op de woor.
den: kracht, beginfel , neiging , vermogen, aandrift , wet, eigenfchap , hoedanigheid , natuur, enz. juist deze zou hij ons
moeten leeren kennen, om ons lets te leeren ; maar zoo is
de laardunkende mensch met zijne alwetenfchap: hij klautert
onophoudelijk van fport tot fport, en meent het al vrlj hoog
te brengen; doch merkt niet , dat ht/ , even als het wezeltje
in eene rondloopende 'traliekooi, in weerwil van alle moeite
en ingebeelde vordering , niet van flandpunt verandert, en
zich al in een' zeer engen kring bcweegt.
Maar .... nu komt er zulk eene drift under de voorbijgangers, dat ik er niet /anger her oog op houden kan. Wij
kunnen het dus niet tot de zeven brengen , maar rhoeten
ons , voor dirmaal , met vijf vergenoegen. Welaan , miju
vriend fluiten wij het ventler,, en ga met mlj de Mifanthrope zien fpeten ; het is nu juist nog tijd.

DE NISLIIRTE EXPEDITIE TEGEN PORTORICO, 2.0 SEPT. 1822,

(In eenen Brief nit Curacao.)

Het mislukken der in alle opzigten misdadige Expeditie regen Portorico, ondernoinen door een' hoop Fortuinzoekers ,
die
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die van den geest van opttand, waarmede de zwarten en gekleurden in de Wesancil'in titans bezield zijn, wade gebruik
Maken, om aldaar eene omwenteling te bewerken, zal voorzeker ten uwent veel geruchts gemaakt hebben. 1k zal u
kortelijk mededeelen, wat van deze zaak waarheid is.
Op den no Sept. 022 , arriveerde alhier, onder Nederlandfele vlag, gene Brik, genaamd Henri, aan boord hebbende
6$ pasfagiers , en komende, gelijk voorgegeven werd , van
St. Euflatius. Dit vaartuig kwarn ons echter terftond zeer
verdacht voor, omdat deszelfs pasfagiers nit Franfche, Duitfche en ihnerikaanfche Ofilcieren en eenige Kadetten beftonden; welke laattten , gelijk men vernam, nit eene Artillerijfchool in Noord ilmerika gedeferteerd waren. Eeingen dezer bende waren gewond, ten gevoige van eenen twist , welke aan boord tusfchen de Noord ./Itnerikanen tegen de Fran/then en andere vreemdelingen had plaats gehad, en tot een
klein gevecht was overgeflagen.
De tweedragt onder hen fcheen in deze haven voort te duren. Men befchuldigde den Kapitein van het vaartuig, dat
hij zonder reden dezelve was binnengeloopen , en dat hij
voornemens was, de Brik hier te zijnen voordeele te verkoopen; en men vond het daarom noodig, hem het kommando
van dezelve te ontnetnen. Intusfcben wist deze den Fiscaal
eene Proclamatie in handen te fpelen, waaruit bleek , dat de
pasfagiers van genoemde Brik , welke gezegd werd tot een
Eskader van zes vaartuigen te .behooren, te zamen aan boord
hebbende 600 man, niets minder ten do el hadden , dan zich
meester van het Spaanfche Eiland Portorio te maken, en
char de nieuwe Republiek Bojica te Itichten. Men anderzocht nu naauwkeuriger de papieren van het vaartuig , en
bey ond, dat dezelve vatsch , en de naamteekeningen van den
Heer A. DE VEER, Gouverneur van St. Euflatius , en van
andere Ambtenaren aldaar nagemaakt waren. De Fiscaal albier haalde nu teritond het vaartuig aan , en nam den Chef
der Expeditie in verzekerde bewaring.
Het hoofd dezer onderneming, noemende zich in zijne Proclamation, die hij eigenhandig onderteekend had, Opperbevelhebber van het Leger en Prefident van de Republiek
jica, was een zekere DUCOUDRAV HOLSTEIN, en op
ons Eiland zeer wel bekend, daar hij geduende ruim twee
jaren bier gewoond en lesfen in de muzijk gegeven had. Hij
is van Duitfche afkomst , maar langen tijd in Franfcben dienst
ge
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geweest , en heeft , als' Chef if Escadron , den oorlog in Spanje
bijgewoond, waar hij gevangen genomen en naar Cadix gevoerd werd. Door de Agenten van Zuid Amerika liet hij
zich overhalen , om zich bij den flanclaard der Onafhankelijken te voegen , en vertrok naar Mexico, waar hij flechts
korten tijd vertoefde , en zich naar Noortl - Amerika begaf, Andermaal trad hij in dienst der Independenten , en we! als Generaal- Majoor onder BoLtvAR, in welke hoedanigheid hij
Kommandant van Boca - chica geweest is; maar, ontevreden
over het flecht befluur eu de onkundige handelwijze van den
Generaal BOLIVAR, nam hij zijn affcheid uit Columbiaanfchen dienst, en zette zich als Muzijkmeester, eerst te Carthage:2a daarna te Port - au Prince , op Haiti neder. Zij.n
rustelooze geest bragt hem fpoedig op Curacao, waar hij
twee jaren geleefd heft van hen geven van lesfen op de fortepiano en in de Spaanrche taal zich altijd bezig boudende
met het maken van plannen in de toeko inst, offchoon hij
reeds 6+ jaren telde, en voegende bij eenige taleeten, die
hij aan eene befchaafde opvoeding en verkeerIng te danken
had , veel grootfpraak en fnorkerij. in het begin dezes jaarS
vertrok hij naar St. Thomas , voorgevende het zwerven moe.
de te zijn, en zich maar Ajne familie in het Hollleinfche
begeven. Ook had hij, gedurende zijn verblijf alhier, een
werk gefchreven over den tegenwoordigen oorlog in Zuid,
Amerika, hetwelk, zoo wel wegens taal en flip als belangrijkheid , naar het oordeel van deskundigen , vele verdienften
had. Hij hoopte dit in Europa in druk uir te geven , en er
fehatten door te verkrijgen. Te St. Thomas vereenigdc hij
zich fpoedig met den Heer vo6EL, die als Koopman vele
jaren in de Westindien verkeerd had , om naar Noord Amerika te gaan en eene Expeditie tegen Porto -ico nit te rusten,
en vond daar,, voornamelijk te Philadelphia en Baltimore,
vele medeitanders, die hem van alle krijgsnoodwendigheden,
als 700 geweren, 2 veldflukken , fabels, piflolen , kruid, eat.
(welke uitrusting op 200,000 daalders gefchat words) tot
deze onderneming voorzagen onder belofte van deze waarde
in Portoricofche producten terug te zenden. De eerfle beftemming dezer Expeditie was naar bet bovet p.vindsch Eiland
St. Bartholomew , .waar zicli alle fchavuiteu zouden vereeni,
gen , om , zonder eenige wettigheid , zonder eenig gezag,
alleen op zichzelve, dit voor de rust der Maatfehappijen en
A: a
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voor de veiligheid der Westindiên zoo fchadelijk plan te vol.
voeren.
Van andere vaartuigen, tot dit Expeditie - eskader behoo.
rende, hebben wij niets vernomen. Aileen is er, gelijktijdig
met genoemd vaartuig, nog eene andere Brik binnen deze
haven gekomen met Noord - Amerikaanfche vlag en papieren,
geladen met ammunicie en wapenen,welke, gevaar bemerkende, een paar dagen daarna weder vertrokken is. Ook zijn
er van tijd tot tijd, op andere Amerikaanfche vaartuigen,
verfcheidene pasfagiers, tot cleza Expeditie behoorende, albier aangekomen; maar, het ongelukkig lot , der Brik Henri
en derzelver pasfagiers, die de hoofden van den that en het
leger der nieuwe Republiek moesten uitmaken , vernemende
fpoedig wcder vertrokken. De pasfagiers van gênoemde Brik
hebben, na door den Raad van Juftitie alhier verhoord te
zijn, vrijheid gekregen om te. vertrekken ; alleen zijn de
hoofden dezer onderneming, beflaande behalve den Ileer
DUCOUDRAV, uic bovengenoemden Heer VOGEL, beftemd om de waardigheid van Intendant in de Republiek Bojica te bekleeden, en den Staatsfecretaris ERVIN, een
Noord Arnerikaan, die zich uit de geregtelijke verhooren
als een fchrander man heeft doen kennen, en te voren fchrij.
ver van een periodiek werk in Noord- Amerika geweest is,
in verzekerde bewaring gehouden. War er van deze drie perfonen worden zal , is aisnog onbekend. Intusfchen is de Brik
Henri, ook genaamd de Eendragt ,met derzelver lading, publiek verkocht , en degenen , die op de revenuer daarvan vermeenen regt to hebben , gedagvaard.
War nu van deze onderneming zou geworden zijn, indien
dezelv.e bier niet gelukkig verijdeld ware geworden, is moeijelijk te beflisfen. Het hoopje y olks, dat dit waagfluk onOmani, was wel ]Hein, en daarenboven nog verdeeld; ook
had de Gouverneur van Portorico, door den Spaanfchen Ambasfadeur in Noord - Amerika , reeds kennis van deze onderneming, en alles in gereedheid gebragt tot hunne ontvangst.
Doch wie kent Portorico niet, als een groot, vruchtbaar en
zeer bergachtig Eiland , van waar zulk een hoop onheilflichters,
zich Bens genesteld hebbende, moeijelijk te verdrijven zoa
geweest zijn , en voorzeker uit de groote Neger - bevolking
van dit Eiland een' magtigen onderfland verkregen hebben.
Daarenboven kennen wij nog niet de geheele uitgefirektheid
van dit plan , dat met den fraatjea namn van bevrVing van
For-
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Portorico befleinpeld wordt; want , hoewel er in de papieren
van de hoofden der Expeditie, zoo ver men weer, Diets
aangaande eene zamenzwering op Portorica zelve gevonden is,
zoo is het echter eene daadzaak , dat de Gouverneur van dat
Eiland, de Generaal LATORRE, dien wij , nit zijn bevelhebberfchap op de vaste kust, als een der zachtmoedigfte en
menfchelijkfte Generaals kennen, die de Spanjaarden.in dienst
hebben , verfcheidene perfonen beefs doen ter dood brengen,
als overtuigd van met de bewuste Expeditie in verbindtenis
te flaan waaronder zich zelfs een der aanzienlijkfte ingezetenen , genaamd n u B o i s, beyond.
De geest der Spaanfche Creolen (blanke afaamme/ingen van
Europeanen) hebben wij to zeer leeren kennel), zoo wel op
de vaste kust, als op het Spaansch gedeelte van St. Domingo, op welke laatae plaats zij zich,. zonder eenigen bijaand.
van buiten, onafhankelijk maakten, om Diet te gelooven ,
dat velen hunner van de eerfle gelegenheid , om zich van
Spanje onafhankelijk ce maken , zouden gebruik gemaakt heb..
ben. En welk eene onderfleuning verkrijgt Diet doorgaans
zulk eene onderneming, als de eerfte beginfelen, hoe gering
en nietsbeduidend ook, flecks gelukt zijn! Van alle kanren,
zoo wel van Noord- .1merika als van de omliggende Eilanden, zou het voorzeker naar het fchoone, vruchtbare en
op de andere Westindifche Eilanden zoo zeer geprezene Portorico coegevloeid zijn. Men weet reeds, en wel op vrij
goede gronden , dat,' op het Eiland Haiti , Soo Negers ge.
reed waren, om, op de eerfte tijding van de landing der Expeditie , zich bij dezelve ce voegen. Doch , wat hiervan ook
zij, zoo veel is zeker, dat de beide eerstgenoemde Opperboofden der Expeditie , die langen tijd op Haiti gewoond
hebben , Diets verzuimd zullen hebben , om hunne bekenden
aldaar op te weltken ter bevordering dezer onderneming ; ge.
lijk zulks de Heer DUCOUDRAY op ons Eiland gedaan
beeft, zoo als gebleken is nit kopijen van brieven, bij hem
gevonden, waarin hij verfcheidene zijner voormalige kennisfen uitnoodigde, om y olk van bier aerwaarts te zenden, en
zelve hem daar te volgen; Welke zaak terftond door de Regering alhier onderzocht, doch geenszins van de zijde der
ingezecenen flrafbaar bevonden is. Ook is het nagenaeg bewezen, dat het Gouvernement dezer Neger - kolonie van deze onderneming kennis droeg , en dezelve zou onderfteund
hebben; een bewijs te meet- van de gegrondheid der vices,
Aaa3
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welke het beftgan dezer Neger-kolonie aan de geheele WestWien veroorzaakt , althans nu , daar de Prefident dezer zwarte Republiek, door het in bezit nemen van Spaansch St. Doyningo, zijne zucht , om veroveringen te maken ,aan den dag
gelegd heeft.
Om verder te gaan , zoo hadden de ondernemers dezes aanvals op Portorico van het Moederland niets te duchten; want
dir heeft in zoo vele jaren niet de minfte onderfteuning kun.
nen geven aan de zoo veel belangrljker vaste kust, welke,
nog op dic oogenblik, met 2 of s000 man Spanjaarden, met
pen' goeden geest bezield en welgewapend en onderhouden,
weder, voor eenigen tijd, voor het Moederland te herwinren was; welken fchok de in Europa veel geruchts makende , loch krachtetooze en flecht geadministreerde Republiek
Columbia nlet zou know wederflaan.
Vic dit alles geloof ik, blijkt , dat er van deze Expedltie
voor het beboud van Portorico veel re vreezen was. En nu
heb ik nog Piet eens gefproken van de krachtdadige hulp ,
welke deze Expeditie van de Engelfchen te wachten had ,
die (uit zulke edele, menschlievepde beginfelen!!) elk vrijheid en onaffiankelijkheid zoekend yolk, dat zich van het
ink der overheerfching zoekt re ontflaan, onderiteunen; ge.
nit zulks gebleken is uit verfcheidene Expedition, die openfijk in Engeland zijn nitgerust, om de Spaanfche Zuid-Ame.
raaanIche provincien onafhankelijk van het Moederland te
maken; terwiji die zelfde Britten, hoewel zij de Engelfclae
ferfche en Hanoveraanfche legioenen, die naar-Zuid-Ameriket
vertrokken zijn, door gebrek, ziekte en eene ondankbare be.
handeling, welke zij , met alle andere vreemdelingen, van de
trotfche Spaanfche Creolen ,die hun beftaan aan dezen te dan.
ken bebben, moesten ondergaan, hebben zien wegfmelten,
echter nog in hunne onbaarzuchtige oogmerken blijven vol.
harden , de Independenten van Zuid Amerika met alles onderfteunende. Voorzeker! van de Engelfchen had deze onder.
Deming op Portorico alle mogelijke onderiteuning te hopen
gehad , en vele duizenden ponden fterling waren, misfchien
flechts alleen om een Bering handelscontract, ter berchik.
king der Bojicanen geweest. Wij wenfchen intusfchen ons
1;leine Eiland en alle andere Kolonien in de Trestindiin, die
belong in hare veiligheid en rust flellen, van harre geluk met
het mislukken dezer onderneming , en wij hopen in Inge
Exped44:1 re hooren regen Spaanfche Kolonien,

dic,
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die, van wege den zwakken toelland van het Moederland,
werks genoeg hebben ()in zich flaande to houden (*).
(*) Wij achtten dczen grief der mededeelinge wel waardig, en rekenden het
overbodig, er eenige aanmerkingen bij te voegen;zulks aan den Lezer overlatende , voor zoo verre hem de heilig, zaak der Vrijheid ea Onafhaulielijk•
held van andere Volkeu alcefchciden vim de Inja e;in,;en van vreemde Gelukzoekers, ter harte gaat. — Redact.
••••■• ■•••••■••■■•••,■•

EENE VERGADERING DER IVIETHODISTEN TE JEFFERSON STAD
IN DEN STAAT VAN INDIANA , IN NOORD - AMERIKA.

(Volgens

JAMES I, LIN 'T , 1818.)

Ik kwam te Jeferfon - find, en had , gedurende mijn verblijf aldaar, gelegenheid, eene van de graore vergaderingen
der Methodisten van de fekte van "WESLEY to bezoeken,
die gehonden worden in de opene nicht, De piaars naderende, waar dezelve flood gehouden te worden , deed mij alreeds
de menigce van paarden en rijcuigen, en der Lenten in de ommeftreken, ontwaren, welk een ontzaggelijke toevloed aldaar zou plaats hebben. In het midden van bet plein was
een vrij hoog gefloelte opgeiigt voor den prediker. V6t hem
was eene ruitnte van ongeveer dertig voet in het vierkant,
voorzien van boomftammen , in den vorm van banken op rijen
geplaarst, door eene aftluiting in twee deelen gefeheiden,
voor mannen en voor vrouwen. Deze ruimte was in het bijzonder gerchikt voor hen , die door de Goddelljke genade
.getroffen waren, en die dezen neat der genade door gegil en
ftuiptrekkende bewegingen van allerlei nerd openbaarden. Het
gerucht, dat zij maakten, was zoo geweldig, dat ik, in
weerwil van de ingefpannenfte aandachc, van de rede des predikers niets kon verflaan, dan eenige uicroepingen, zoo als:
dieerlsjkbeid! heerlijkheid! snagt ! Jezus Christus ! en dergelijke. — Na verloop van eenige urea werd de dienst afgebroken, en de toehoorders verfpreidden zich , om te gaan middag•
malen. Sommige der bekeerden, uftgeput door bun gefchreeuw
en trekkingen, werden gedragen mar afgezonderde tenten, en
omringd door jongedochters, die zeer harmonieuze gezangenzongen. Na den middag beklom ten andere prediker den
floel, en de ruimte wend op nieuw vervuld door de bekeerden , of door hen, die het wenschten te worden. De rodeI12 ,211 fprak een zeer gemoedelijit gebed uit , hetwelk dour de
ganAaa4
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ganfche vergadering in diepe {like word aangehoord , behalve
dat de bekeerden van tijd tot tijd Lange en luide verzuchtin.
gen nitboezemden, verzeld van het woord amen. Het gebed
werd gevolgd van eerie preek. De leeraar kondigde zijnen
hoorderen zijn naderend vertrek tit dit werelddeel aan, en dat
hij gekomen was , om voor altijd affcheid van hen te nemen.
Hij fprak vervolgens de grijsaards aan, hun herinnerende ,
dat, in het oogenblik dat zij en hij gereedflonden het aardsch
verblijf te verlaten, zij Hier konden nalaten met bekommering
te denken aan hetgene er van de kerk zoude worden, wanneer zij niet weer waren. Alle de bejaarde mannen der vergaderinge beantwoordden zniks door luide zuchten en herhaald
gehuil. De redenaar merkte verder aan, dat er onder zijne
hoorders vele jonge mannen zich bevonden , en zeide: , 1k
hoop, dat velen uwer zich zullen bekeeren, en zoo vele
gidfen worden der vrome Christenfchaar in het vervolg,"
Nieuwe kreten verhieven zich op deze vermaning. Eindelijk
wendde hij zich tor dat gedeelte der ruimte , door de vrouwen
bezet, en fprak : War u betreft , mijne zusters l" Oogenblikkelijk werd zijne Item verdoofd door eerie losbarfting van
uitroepingen en ongeirticuleerd gefchreeuw ; de beroering was
ten top geftegen, en de ftuiptrekkende ligchaamsbewegingen en
verdraaijingen werden geweldiger dan immer te voren. — Bij de
naderiug van den nacht keerden de meeste der toehoorders naar
hunne Lenten terug, en men ontftak groote vuren rondom her
kamp. Eerie diepe ftilte volgde op het geraas van den dag ; van
tijd tot tijd hoorde men echter lieden fchreeuwen , terwijizij
her veld doorliepen: „ 1k was een groat zondaar, en flout
verdoeind to worden; maar nu ben ik bekeerd , eere en lof
zij God 1" — Met het aanbreken van den dag begonnen de
gezangen van nienws. Ten zeven ure trad een prediker wederom op het geftoelte, en de tooneelen van den vorigen dag
werden vernieuwd. Deze vergaderingen der Methodisten
duren gemeenlijk verfcheideue dagen; maar zij beginnen echter
in miskrediet te geraken, dewljl zij aanleiding geven tot dusdanige wanorden, dat de regering genoodzaakt is geworden ,
dezelve, door maatregelen van voorzorg, te voorkomen; ook
vinck men in den that Kentucky vele Methodisten, die dezelve nimmer bijwonen, en ze zelfs openlijk afkeuren.

ZEI.D•

ZELDZAAM VOORBEELD VAN LANGEN SLAAP.

697

ZELDZAAM VOORBEELO VAN LANGEN SLAAP.

(Volgens c.

F.

j o ti N. Wiener Zeitiehrift, Junij 1823.)

D

en 13 April 1802 begat zich ANDREAS HERZEG, een
tamelijk welgeftelde hoer nit her dorp Uhorska, in het Neograder Comitaat in Hongarije , met het krieken van den dag
op weg naar een ander dorp, om planken in te koopen. Op
den terugweg ging hij op den middag bij zijnen broeder te
Bereesno aan, om hem over zekere anngelegenheid te fpreken.
Van daar zijnen weg , die over eenen berg ging, huiswaarts
voortzettende, overviel hem- een dikke mist, verzeld van
fneeuwjagt , voor welke hij in eene rotsfpleet, waarin voor
omtrent drie perfonen ruimte was, fchool. Hier beving
hem een llaap, die. tot den 8 Augustus, en dus voile zestien
when, onafgebroken duurde , zonder dat n ER z E G in dezen
ganfchen tijd eenige hoegenaamde fpijze hat genoten. Bij
zijn ontwaken vond hij zich zeer mat en krachteloos, en de
kleederen waren aan' de zijde,op welke bij gelegen had,verrot. Met moeite ileepte hij zich als 't ware, naar huis,
waar men hem natuurlijk voor verongelukt hield, en, in het
eerfte oogenblik , niet wilde opnemen. Tot den achtften dag na
zijne wederkomst konde hij , van wege pijnen in de onderkaak,
den mond niet opened, en flechts eenig vocht tot voeding
gebruiken. Vervolgens iliep hij andermaal drie dagen achtereen , en ontwaakte van zelve, nadat in het hoofd zich eene
verzwering had geopend, waarvan de etter nit beide ooren
zich in overvloed ondastre. Thans was zijne krankheid geweken, en de man herhaalde zich zigtbaar, zoodat hij tot
vorige krachten kwam. Hij leeft nog, in volkomenen wetfland. — De echtheid van dit zeldzaam geval is door geregtelijke bewijsflukken volkomen geftaafd en voor de vergetelheld bewaard.

AAN EEN AFGEVALLEN BLAD.

M et de doodverw overtogen,
Ligt gij, eertijds fleurig blad!
Dan , ontluisterd , voor mijne oogeq,
In 'r bellijkte wandelpad.
Aaa5

Gij,
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Gij , die me eertijds kondc bekoren
Door uw lagchend groen gelaat,
Hebt rhans al uw fchoon verloren ,
Daar ge eerlang in 't ftof vergant.
Blaadje, dat , een jaar geleden,
Een naauw zigtbear knopje waart,
Gij zijc wis, geen jaar na heden
Reeds verrot in 't flijk der aard.
Aan den wind ter prooi gegeven ,
Wordt gij, door zijn woest geweld,
Zonder rustplaats, omgedreven
Over 't thans ontgraasde veld.
't Vogeltje, dat , buiten kommer,

Zijn bevallig leatelied
Kweelde in uw behaaglijk lommer,,
Kreunt zich aan uw, noodlot nier
zomerdagen,
Niemand, wien ge,
Dektet voor den zonnegloed ,
Hoort ge uw' onfpoed thans beklagen;
Men vertreedt u met den voet.
Treurig beeld-van 't menschlijk !even/
Beeld van mijne aanwezigheid
Ja, ook 'c aanzijn, mij gegeven,
Dunn bier flechts een' korten tijd:
Eens zal ik, als gij , verteren ,
Zal mijn ftof, als dorre blaan,
Ook tot de aarde wederkeeren;
Eens zal ik , als gij , vergaan.
'k Zal, 't is waar, wel bij mijn flerven,
Door die lotverwisfeling ,
Niet de liefde en achting derven
Van mijn' aardfchen vriendenkring;
'k Zie hen, ga ik grafwaarts henen,
Droevig om mijn fponde flaan;
'k Zie welligt bun bitter weenen
Nog met brekende oogen aan.
Dan,
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Dan , met die van al mijn vrindeu ,
Zal mijn naam boast grafwaarts gaan,
En naauw (poor meer zijn te-vinden
Van mijn ondermaansch beflaam.
Zoo, van iedereen vergeten,
Worth Mgt mijn ontvleescht gebeenr,
Ongekend, daarheen gefmeten,
Tot het zich met de card vereent.
Zoo verlies ik al den luister
Van mijne aardfche aani,vezigheid,
In het ondoordringbaar duister,
Over 't doodenrijk verfpreid.
Zoo, ten grafkuil ingedragen,
Zinkt mijn ligchaam weg in 't Ilijk.
Zoo ben ik, na weinig dagen,
Rotcend blad! aan u gelijk.
Dan , wat nood? de boom blijfcleven,
Schoon het blad in 't ftof verdwijnt;
Nieuwe lonnner zal hij geven,
Als de lente weer verfchijnt:
Reeds kan oog het knopje vinden,
Dat, wen war de voortijd daagt
Met zijn zoele zuidewinden,
Nieuw ontlohen blaadje draagt.
Zoo blijfc ook mijn geest aanwezig.
Als het lijf in 't graf verflijt,
Blijfc bij met ontwikkling bezig
Voor den dag der eeuwigheid.
ja, de dag zal eenmaal naken,
Dat mijn rustend overfchot
Uit den 'doodflaap zal ontwaken
Tot vernieuwd, verjongd genot.
Werpt dan vrij, o gure vlagen!
't Groen gewaad der boomen af;
Ruk, o dood ! met felle
Vrij mijn ligchaam weg in 'c graf, —
'k Weer,

AAM EEN APGEVALLEN BLAIN
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Weet, zoo,wis de boom zal 'Aiken
Met een meuw, een jeugdig groen,
Zal de dood eens van mij woken,
't Graf zich voor.mij opendoen.
Dan zie ik mijn vreugde groeijen,
Als het weligfte plantfoen;
Dan zal ik veel fchooner bloeijen ,
Dan de boom in 't fchoonst faizoen.
Vaak web zien wij 't kleed der boomen
Door de winden nederflaan;
11t, ik Zal geen onheil fchromen,
Niets mij tinnier doen vergaan.
'k Leef, in bovenaardfche kringen,
Van. verganklijkheid bevrijd,
Onder eeuwge hemellingen,
Eeuwig, en-in zaligheid.
War zie ik in mijn hell volmaken;
ontrust mij leed noch piju;
Wit zal mil geen herfsc meer naken;
Diar zal 't eeuwig lente zijn.

llr.

's Kage.

C. L 0 0 lj E

stxT

NISCHIEL.

MICHIEL zou' weten? —
Dat ik, parmantig in een leuningftoel gezeten,
Mijn Gascen zou' vertellen, wie hij was? —
Van al de rommelzoo, die ik halfilapend las ,
Heb ik de bladen der Legende minst gefleten.
Laat zien , nochtans !— — MICHIEL en MICHAEL fchijnt den?
is 't ddn? wel nu ? dan moec hij VAANDRIG wezen !
„ Bij de onzen, Neef?" Neen , oolijk Nichtje; neen!
Zijne akte kreeg hij dan , voor dag- en nachtlichc fcheen
Bij DE ENGLEN ! en werd finds voor braaf foldaat geprezen.
Hij floeg, toen 't Geescendom querel had, daar omhoog ,
Den Leelijkerd, die Eva zou' bekoren,
Zijn Vaandel als een vliegenlap aan de ooren,
Dat hij, de wolken uit, kopneer mar onder vloog;
Om , in Firkanus pot (*) Vooreerst wat malsch to finoren.
Dit

k? dat 1k jets yams' N T

(*) Bij Veldcnacr.

SINT MICHIEL.
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Dit {Ink deed micnAGL! Korts hceft hij , zoo men zegt •
Met heel zijn fchaar verlof gekregen;
Wijl ' T LEGER VANGELOOE thans " itrijdt voor ' S HEMELS regt"...
En (daar 't om 't zoet genet der Inquifitie vecht)
Met een Trappist aan 't hoofd, niet dood/laat dan tot zegen !
Dock! zwerfr, bij Vrouw of Man —bij Meisje ofjongen Borst,
Iets Om-1door 't hart, dat merkbaar van den Vorst
Des (listers komt? M I C II I E L blijfc ons zijnbijiland geven I --.
Nog zijn de functies van den HEILIG niet gefchorst;
En, waar zijn Kaarslicht brandc, , wordt KwaLl Begeere verdreven.
29 Sept. 1823.

A. C. W. STARING.

AAN EEN ' BULHOND ONZES TJJDS.

Bekel, ftaak uw jankgehuili
Sluit eens uw' verpescen mull!
Zullen dan, helaas! onze ooren
Uw gefladig basfen hooren,
Steeds gepijnigd door den klank
Van uw' vuilen Rekeizang?
Zult gij !anger achtb're fchimmen
Knarfetandend nog begrimmen,
Brommend grijnzen, fel verwoed
Tegen al was groot en goed,
Braaf en edel is te noemen,
Blaffend fteeds u zelven roemen
En de keffers, die, in 't klein,
Apen van hunn' meester zijn,
Die geftadig op ftaan pasfen,
Of zij u ook hooren basfen,
En wier treden zijn gerigt,
Waar ge uw been hebc opgeligt?
Eigen lof klinkt fchor in de ooren:
Neen! het is niet meer te hooren ,
Dat gij fteeds uw braakfel roemt
En den zang van and'ren doemt.
Waan niet , dat uw vuile woorden
Ooit een kiesch gevoel bekoorden;
Dar, wanneer ge op a pes fcheldt,
Ge ook een tier bij wijzen gelds.
Neen!
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Neent men heeft uw fchimpgezangen
Slechts met taai geduld ontvangen,
Omdat ge een, in onzen tild,
Waarlijk groote Bulhond zijt.

EENE FABEL 1.71T DE PEN VAN NAPOLEON (*).

(Naar her oorfpronkelijk Handfehrift, in bezit des Graven
DE VEMARS.)
LE CHIEN , LE LAPIN , ET LE CHASSEUR.

Cesar , chien earth renown:6',
Mais trop enfle de son merite ,
Tenait arretd dans son gite
Un malheureux lapin de peur inanime.
Rends toi, lui cria-t it d'une voix de tonnerre ,
Qui fit au loin trembler les peuplades des bois;
Je suis Cesar, connu par tant d'exploits,
Et dont le nom remplit toute la terre.
ce grand nom, Jeannot - Lapin,
Recommandanf a Dieu son dine pénitente ,
Demanda , d'une voix tremblante:
Tres Serdnissime mdtin ,
Si je me rends, quel sera mon destin?
Tu mouras I — Je mourrai ! dit la bete innocente ;
Et si je fuisP - Ton trdpas est certain.
Qyoi! reprit l'animal, qui se nourrit de thym,
Des deux cotes je dois perdre la vie ?
Qua votre illustre Seigneurie
veui'lle me pardonner , puisqu'il me faut mourir ,
Si jose tenter de m'enfuir :
Il dit, et fuit en hdros de garenne.
Caton l'aurait HAM, je dis qu'il n'eut pas tort;
Car le chasseur le voit a peine
Ou'il l'ajuste, le tire — et le chien tombe mart.
Oue dirait de ccci notre bon Lafontaine ?
AIDE - TOI , LE CIEL T'AIDERA."

J'approuve fort cette
Hij fchreef dezelve op de Kweekfchool to Brienne in
15 en x6 jaren oud zijnde.

na3 ,

tusfchen Os

ffi
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RECEPT OM EEN ECHT HOVELING TE WORDEN.

RI. 3 Fs onberchaamdheid, van de fjnfte Coon,

groeijende op eerie rots, het 'Were";
genaamd.
a fp huichelarij.
geveinsdheid.
3 et; vleikunst.
a 3; zelfvertrouwen.
Dit alles gekookt in het nat van -bevalligheid, gedureinle
een dag en nacht, opdat zich deze kruiderijen ten naauwfte
te zamen vereenigen. Giet vervolgens dit afkookfel door
eerie zeef van ruime confcientie; en, wanneer het kaud
geworden is, doe er dan bij zes Iepels water van geduld en
drie van goede hoop. Gij zult een' overheerlijken drank
bekomen, om een volmaakt Hoveling te worden.
1, 0°r/roof/

HANDEL. DA VINCI. WILHELM BAUER.

M

en vroeg HANDELi welke zijne gewaarwordingen waren,
Coen hij zijn heerlijk, majestueus hallelujah componeerdet
Iiij antwoordde: De Hemel fcheen zich voor mij te ontfluiten, en mij dacht, ik was in de tegenwoordigheid des AI..
magtigen."
Toen DA VINCI bet beroemde Avondmaal in het Domini.
Inner klooster te Milaan zou fchilderen, ftaarde hij , van Hit
aijn nabijgelegen werkvertrek, zoo tang op den be,rooktert
muur, tot dat zijne verbeeldingskracht aan deszelfs vlekken
vormen leende, en zij zich voor dezelve, op eerie wonder.
bare wijze, tot aangezigten vormden.
WILHELM BAUER, een trefferijk Schilder van Straw'sburg, Clerk in het landfchap en in bouwkundige ftukken,
welke hij door heerlijke beelden bezielde, had de gewoonte,
terwijI hij fchilderde, nu Staansch, dan Itallaansch , dan
weder Fransch, en wel zeer luid , te fpreken; zich bierdoor.
in that flellende, het eigenaardige zijner perfonen des te levendiger eu karakteristieker, naar den verfchillenden landaard,
nit te drukken.

ZELDZAAM VELDPRODUICT.

L

ODE w 1J S D E XIV hield revue over . zline Fran rche en
Zwitferfche gardes op het veld van Ouille. Een boer uic dat

dorp, die erwten gezaaid had op een hem toebehoorend
fink lands, vond hetzelve dien dag bedekt door eca bataljon

Zeit-
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Zwitfers , die zijne erwten vertraden. De boer, Wien de
nienwsgierigheld , om den Koning te zien , derwaarts gelokt
bad , Mond verbaasd, toes hij de vernieling zijner gezatlide
erwten aanfchouwde. Hij verzon eene list, om fchavergoeding te erlangen, die hem gelukte. Zoo hard hij maar
kon , begon hij te roepen: n IVlirakel l mirakel l" — Wac
fchorc u, goede vriend, vroeg hem een Officier , „met uw
mirakel roepen?" De boer, zonder hem te ancwoorden ,
fchreeuwde al voort. Dit ltwam den Vorst ter ooren , die den
boer voor zich deed komen, en zelf hem vroeg , waarom hij
uldus mirakel riep. , Wel, Sire ," zeide deze, 't is oindac
ik op dit fink lands (hetzelve den Koning aanwijzende)
erw,
"
ten gezaaid heb, en er zijn Zwitfers opgekomen!" — Deze
fnedige inval behaagde den Vorsc dermate, dat hij den boer
eene ruime fchadeloosftelling verleende.
GEVAT WEDERWOORD.

E en Graaf van Limburg bezocht den Hertog CHRI STOF..

EL van Wurtetnberg, terwijl hij , met een groot gezelfchap ,
aan tafel zat. ,, 1k zit hier bij mijne fchapen l" riep de
Hertog hem. lagchend toe. De Graaf bemerkte, dat alien
tatnelijk belchonken waren , en antwoordde: ,, Zoo gij ze
Met .wdl geweid hebt, gfj hebt ze ten minfte wdl gedrenkt!"
CATALANI EN DE POEDEL.

Reggio , 20 Mei, 1823.
De wereldvermaarde CATALAN', den 19 van haar landgoed bij Florence alhier aangekomen, gaf ons heden een
Concert. Kunstkenners verklaren, dat zij , zoo mogelijk , in
Item en voordragt nog gewonnen heeft. De geestdrift , door
!mar verwekt , is onbefchrijfelijk. Ilt wil thans echter alleen een
voorval vermelden, dënig in zijne foort, waarvan ik ooggetuige was , en hetgeen het onbepaald vermogen der Toonkunst op de treffendfte wijze kenbaar maakt. Mevr. C A T ALANI zong juist : Se mai turbo it tuo ripofo, wanneer een
toevallig achter het tooneel zich bevindende Poedel uit zijne fchuilplaats te voorfchijn kwam , zich nevens de groote
Zangeres op de achterpooten plaatfle, haar ftijf aankeek , en
met welgevallen naar hare toonen fcheen te luisteren. Zij
voer voort; en het publiek , als betooverd , bewaarde een
diep ftilzwijgen. Eindelijk fcheen haar evenwel deze zonderlinge bewonderaar te vervelen; zij maakte eene beweging
van misnoegen met h et hoofd , .hetgeen den ongebeden gast,
na eenige minuten , bewoog, zonder eenig gewag te maken ,
op dezelfde wijze, als hij gekomen was , bet tooneel te verlaten. De Zangeres befloot haar gezang; de bond was vergeten ; alles leefde flechts voor haar. — Zij gaat van bier, over
Milaan, naar Parijs, niet om daar te zingen, maar, om aan

zoeter gevoel, hare twee Zouen re bezoeken , hot te vieren.

MENGELWERK.
VOORLEZ1NG , OVER DEN ALOUDEN ROErt DER STAD
DEVENTER , ALS KWEEESCHOOL DER ECHTE
GEESTBESCHAY:NG.
DOOR
3. VERBURG,

floogleeraar der Oosterfche Letterkunde. (*)

H

et zal wel geene verontfchuldiging behoeven , wanneer de liefde voor mijne moederftad mU drkift , orn , ten
aanhooren van hare bewoners , die tot bet edele werk
eener wijze vorming van Neer/ands teedere jeugd en geringere ftanden zoo gaarne het bunne toebrengen ,mij bezig te houden met de vermelding van hetgene deze aloude zeta der wetenfchappen reeds vroeg heeft aangewend
ter ontfleking en aanvuring van die geestdrift der wijsheid
en menfehenliefde , die thans in de heiderfte viammen alotn
uitbreekt, en den gezegenden invloed der verliehting zelfs
tot in de duistere fchuilhoeken der armoede verfpreidt.
Het lustte alkj , uit oudere en nieuwere befeheiden 1)0een te zamelen , hetgene aan slit mijn oogmerk beantwoorden konde. (t)
Soort(*) Bij ge/egenheid , dat het oog der Nederlanders gevestigd is op de verfpreiding van het Licht der befchaving , door
de uitvinding der Drukkunst te Haarlem, zal bet niet ongepast zijn , door het mededeelen dezer Voorlezing , gebouden
in hem Deventerfcke Departement der Maatfchappij TOT NUT
VAN 'T ALGEMEEN in bet jaar 1818 , de gedachtenis te verlevendigen van het aandeel , 't welk Deventer van ouds • af gehad h eeft in de bevordering en bandhaving diet geestbefchaving ,
sin welke ROSTER ' S uitvinding vieugelen gegeven heeft.
(f) De voornaamile bronnen , waaruit ik geput heb , zijn :
THOMAE A REMPIs Opera, LINDEBORNII Historiet
NENGELW. 1823. NO. 15.
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Soortgelijke bedocling had de beroemde WA SSE Ntoen hij v66r veertig jaren zijn Hoogleeraarsambt aan deze plaats aanvaardde. Doch zijne zeer gezochte LatijnIche Inwijdingsrede , welke ik niet bezit, noch
tor hiertoe gelezen heb , is in weinige handen , en flechts
leesbaar voor hen , die de taal der* Geleerden verfaan. (*)
Ook is de zaak wet waardig , om op nieuw herinnerd,
en vruchtbaar genoeg , om uit velerlei oogpunten befchouwd
te worden.
Ik wenschte u dan aan te toonen , hoe Deventer reed's
ten kweekfcRool van overvloedige geestbefchaving , door hadere wsysheid en uitgebreide wetenfchap , verflrekte, toen
domme onkunde en woeste zeden nog w!yd en zild in Europa de overhand hadden.
Vergunt mg, dat ik u vooreerst op den oorfprong van
dit verfchijnfel, en vervolgens op deszelfs voorname gevolgen , opmerkzaam make.
I. Ziet hier dit verfchijnfel in zijnen oorfprong.
Omftreeks het begin de p 'veertiende eeuw , toen' de beoefening der wetenfchappen langen tijd deerlijk was verwaarloosd, en daardoor in hoogere en lagere flanden de
menfchelijke geest eene afzigtelijke gedaante had gekregen , en de leer der H. Schriften in groote verbastering
was, ,geraakt, fond in Italie een voortreffelijk Redenaar
en Dichter,, FRANCISCUS PETRARCHA, op. Deze
verwierf zich genen onflerfelijken naam , wegens de herfelling der befchaafde letteren , die , van zijnen tijd of
aan, begonnen te herleven , en kort daarna , door het te
voorfchijn brengen van in het duister begravene bandfchrifB E RGH,

Episeopatus Daventrienfis , REVII Daventria illustrata , n u m11 AR ' S Kerkelijk en Wereldlijk Deventer, ejusdem auctoris
4nalecta.
(*) Deze fchoone Redevoering : De urbe Daventrid eraditionis in Betio matre et confervatrice celeberrisnd, d. i.
Over de /lad Deventer , als de wijdvermaarde moeder en behoedfier der ,befehaving in Nederland, is mg naderliand ter
lezing gegeven.
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fehriften van vele oude gedenkflukken , en door de komst
der tilt Konfiantinapel gevlugte Grieken in ItaliO, met
nieuwe kracht en luister herrezen.
Kort Da den leeftijd van PBTRARG HA muntte onder Deventers ingezetenen , zoo in geleerdheid als in zelfverloocliening en zucht ter navolging van den nederigen
en werkzamen Verlosfer der wereld, uit, GEER T
GROOTE, Of GERHARD DE GROOT, in het jaar
134o geboren. De heilige ijver van dezen grooten man
moge zich boven de dweepzucht zijner eeuw niet geheel
hebben kunnen verheffen , te midden van eene noode*looze gettrengheid omtrent zichzelven ftraalt in zijne gevoelcns en daden , door den geachten T H o Da As A K E
P I s befchreven , zoo veel ware wijsheid, zeldzame bekwaamheid en echt Christelijke gezindheid door , dat hij
door den helderdenkenden mosnEIM, in zijne Kerke.
/tyke Gefchiedenis, mijns bedunkens te rest, hoog worth
geroemd.
Deze GEERT GROOTE was alhier de ['Halter van
eene broederfchap., die, door haren geleerden arbeid en
ijverige kunstvlijt, der Christenheid onbcrekenbare dienften bewezen heeft.
Uit aanzienlijke ouders gefproten , met inagt en rijkdom
overvloedig bedeeld , werd hij van zijnen vader,, die albier Schepen en Burgemeester geweest is , reeds vroeg
naar Parffs ter Iloogefehole gezonden. Aldaar, uit eene
onbekrompene beurs , in de wetenichappen en kunften
onderwezen , maakte hij zoodanige vorderingen , dat hij
niet alleen op zijn achttiende jaar den graad van Meester
verkreeg, maar zich ook den roem verwierf, dat niemand
ter wereld hem in eenige toen in zwang gaande wile kunst
of wetenfehap overtrof.
Of hij wezenlijk , door eene te verre gaande roemzucht
gedreven , en door ijdele trotschheid en praalzucht aangefpoord, in verhevene eertitels , winstgevende en hooge
geestelijke waardigheden , lof wegens uitttekende talenten , bij het intreden zijner loopbane, zijn hooglle geluk
gezocht hebbe , wil ik liefst in het midden laten. Want,
ofBbb4
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ofichoon hij dit zelf getuigt , en zijn Ievensbefchrijver dit
1evestigt, was het misichien flechts aan den invloed eener
verkcerde zedeleer te wijten , dat hij zijne eerambten mer
derzelver voordeelen varen liet, en zichzelven , wegens
zijn voormalig ftreven naar cer en aanzien, gearengelijk
veroordeelde.
Hij meende zich dan van de wereld te moeten losmaken, en zijne bekwaamheden voortaan niet meer ter voeding van eene verderfelijke eerzucht , maar ter overwinding van zichzelven en ter bevordering van het heil zijner medemenfchen te moeten befteden. Te died einde
verkoos hij zich , eene wij1 tijds, in een Karthuizer klooster, te Monnikhuizen , bij Arnhem, eene cel ter fchuilplaats. In de ftilte der eenzaamheid bier voor God en
zichzelven te leven ,--tor dat hij , genoegzaam voorbereid,
als een licht, fchijnende in de duisternis , de verregaande
zedeverbastering zijner eeuwe krachtdadig zoude kunncn
te keer g,aan, was zijne bedoeling. Van zijne ligchaarnskwelling , zijn waken en vasten, zijn hard haren klccd
zal ik niet fpreken als van bewijzen zijner boetvaardigheid, maar als van kenteekenen eener beklagetijke dwaling
zijner eeuw, die in foortgelijke zelfpijniging , zoo niet
het wezen der deugd, althans het middel ter zelfverbetering zocht.
Wel verre , echter, dat ooze CEERT c tt 00TE hien.
bij tevens geene blijken zoude gegeven hebben van ernfligen toeleg op verbetering van zijn hart, floeg hij biertoe eenen beteren weg in. Vlijtig Iezen en onderzoeken
der H. Schriften, en het aanwenden van zulke hulpmiddelen , die eene verlichte rede en eene verftandige zedekunde billijken moeten, zier daar de oorzaak van zijnen
buitengewonen Christelijken ijver , die zich , in vervolg
van tijd, in waarlijk edele daden en heilzame ondernemingen openbaarde. Zijn ijver bleef niet binnen de muren
van -liet klooster befloten. Na Brie jaren zich aan doelmatigen letterarbeid te hebben toegewijd, vericheen hij
weder in het openbaar,, om zijne veelvuldige begaafdheid
en wetenfchap , als prediker van het Christendom , ten
al-
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algemeenen nutte aan te wenden. Voor allerlei menfchen
van verfcbillende kunne, rangen en ftanden , aan vele
oorden van ons Vaderland, op dorpen• en in fteden, liet
zijne welbefpraakte tong zich hooren, met dien uittlag ,
dat hij veler harten diep bewoog , de goedkeuring van
verftandigen verwierf, en aan - de heftemming , tot welke
hij geordend was , op de uitnemendfte wijze voldeed.
Doch , gelijk het gaat , de buitengewone wijsheid en geest.
drift , met welke hij zich tegen de verbastering van zeden
verzette, haalde hem den haat en nijd van fommige zijner tijdgenooten en voorname gcestelijken op den hals.
Hiervan was het gevolg,dat men zijne leer verdachr wist,
te maken, en bet zoo verre te brengen, dat hem het
prediken in bet openbaar verboden werd.
Van nu of aan befteedde hij den overigen tijd van zija
leven met bet huisfelijk onderwijs zijner vrienden en aanbangelingen , die van alle kanten tot hem toettroomden.
Ter verfpreiding van het licht der kennis, bezigde hij
eenige zijner leerlingen, op eigene kosten, tot het affchrijven van Goclgeleerde boeken. Zijne onverzadelijke
begeerte naar grondige beoefening der gewijde Schriften
ging gepaard met eenen onvermoeiden ijsver in het verza,
melen van die werken der Geleerden , waaruit zijn geest
een' voorraad van heilzaam voedfel fcheppen kon. Hij bet
zich bewegen om ook zelf nuttige fchriften te vervaardigen , en uit de Kerkvaders uitgelezene wijsheidlprenken
voort te brengen. De lijst iijner werken, door Rtvtus in zijn verheerlzikt Deventer gegeven, getuigt van
GROOTE 'S milde fchrijfader., Op fommige der door hem
behandelde Itoffen moge de flempel zijner eeuw gedrukt
zijn , andere fchijnen belangrijk. En hetgene THOMAS
KEMPis, uit een van GROoTE 's gefchriften, ter
aanwijzing zijner grondftellingen heeft bijgebragt, levert
blijken genoeg op van eene edelaardige denk- en fchriifwijze, van eenen geest , in de fchool der wijsheid gevorrld, ter verachting en befIrijding van vele dwaasheden en ondeugden dier duistere en zedelooze tijden.
Geen wonder, dat Olin GERHARD DE GROOT9
door
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door dezen geest gedreven en met dien invloed bij velen
voorzien , gretig het oor leende aan PLORENS RADWUN Vicaris der Lebuini-kerk, van Utrecht herwaarts
overgekomen, om hem te hooren , toen deze hem voorfloeg, om eene broederfchap op te rigten , die, door
nuttige werkzaamheid , boVen alle andere verre uitfteken
zoude. Deze broederfchap zoude beftaan nit die leerlingen van DE CROO T, welke hij bekwaam had gekeurd
tot het affchrijven van boeken , eene kunst van groot
aanbelang velOr de uitvinding der drukpers. Met deze geleerde Schrijvers wilde BLOR.ENS, indien zij_yerkozen ,
ane beurs maken , en alzoo in gemeenfchap leven. Daar
de grondregels' dezer vereeniging vlak zouden aanloopen
tegen de luiheid der ledigloopende bedelmonniken, aarzelde Meester GERHARD een weinig , uit vrees voor
derzelver tegenkanting. Dan , op herhaalde aanfporing van
PLORENS, befloot bij moedig, om eerfte voorflander
en verdediger dezer ftichting te worden. Het doel dezer
ftichting was uitnemend. Zij , die ter zamenwoning befloten , zouden' met den arbeid hunner handen den kost
moeten winnen , en zich , naar het Apostolisch voorbeeld,
gemeenfchappelijk toewijden aan de verfpreiding van eene
gezuiverde Godsdienstkennis. Onder het opzigt van D E
GROOT, zouden zij zich , naar de uitfpraak der Goddelijke Openbaring , op een voorbeeldig Christelijk leven
toeleggen , en aan de uitbreiding van bet rijk der waarbeid, door vlijtige beoefening dier wetenrchappen , welke
het Licht in de duisternis konden doen opgaan , belangeloos medewerken. Althans fommige hunner werden bij
voortduring gebezigd tot bet bezorgen van affchriften van
belangrijke gedenkilukken. Zij befteedden veel vlijt aan
de bearbeiding der befchaafde letteren. En bet ondcrwijs
en de zedelijke vorming der jeugd werden de voorwerpen
hunner teedere zorge. Een gedeelte der broederen , echter, Meld zich met verfchillende nuttige handwerken en
ambachten bezig. Deze , van de letteroefenaars in verlchillende verblijven afgcfcheiden , hadden nogtans met dezelve alle goederen gemeen , en waren op bet eendragtigst
ver-
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vereenigd ; hoewel geen dezer rangen aan eenige gods.
dienfige gelofte verbonden was. Ook eene edele vrouwenfchaar nam deel aan deze ftichting , en verdeelde haren
tijd tusichen eigene oefening van haren geest , het onderwijs en de opvoeding van -jonge dochters , haar aanvertrouwd, en zulke bezigheden , welke aan hare kunne bijzonder voegden.
De broederfchap, onder den naam van Broederen en
Klerken (d. Gewijden) des gerneenen levens , welken
naam zij zichzelven gaven , in vervolg van tijd zeer vermaard geworden , begon hare zamenleving ten huize van
dien Heer FLORENS RADWIJN, op aanraden van zijnen Meester GEERT GROOTE, die allereerst het oppertoezigt had, doch , op zijn flerfbed, hetzelve aan
FLORENS overdroeg. Vanhier dat deze ftichting ook
alom is bekend geraakt onder den naam van neer Florenshuis ; welke benaming nog in vele oude boeken uit
dit huis oorfpronkelijk , en in de boekerij van ons Athenaeum bewaard , vooraan gefchreven is.
Het vooruitzigt, dat bij den dood van FLORENS,
Wiens huis tot de Vicarie behoorde , de broederfchap hare
woning zoude moeten verlaten , deed dezelve eerst verhuizen naar een naburig gebouw in de Engeftraat. Doch
dit huis voor de broederfchap to klein en niet gefchikt
zijnde , fond de Vrouw van Runen, naderhand Kanonikes
in Diepenveen, swEDER genaamd , in het jaar 1391 ,
het hare, hetwelk veel grooter, en gefchikter was, bijwijze van ruiling , of liever van gifte, af. Dit haar huis fond
in de Pontfteeg. FLORENS het het ten gebruike der
broederen , in het jaar 1391, gereed maken , uit het vaderlijk erfgoed van eenen derzelven , LUBBER T TEN
BUSSCHE, am het gefticht overgegeven. Aan dit gebouw, hoe langer hoe meer vergroot , trokken de broeders het Vicariehuis , over de Nieuwitraat flaande , alwaar zij de grondflagen van hunne godsdienflige vereeniging gelegd, en hetwelk zij daarom voor groot geld hadden aangekocht. De overvloedige ruimte, welke zij van
tijd tot tijd Verkregen , gebruikten zij tot het zetten van
ge.
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geheel nieuwe gebouwen; zoodat in bet jaar 1441 , eerst
het broederhuis zelve , en naderhand 1487 ,- de keuken , de eetzaal en het gasthuis, en alzoo bet geheele geflicht , met zijne beide poorten in vollen luister te voorfchijn kwam.
Volgens de oorfpronkelijke inftelling , moest Beer Florenshuis bewoond worden door vier of meer Priesters
met acht of meer Klerken en eenige huisgenooten, die,
door zekere hinderpalen belet , buiten flaw waren om kloosterlingen to warden, of, antlers tot het kloosterleven niet
genegen, gezind waren, in het gemelde huis , den "Illerhoogfien op eene eerbiedige en betamelgke ryze flandvastig
te dienen , en , Vrouwe SWEDEEin hunne gebeden gedachtig , in nederigheid, kuischheid en andere deugden to
Leven, en, elkanders lasten dragende, naar het bevel van
Christus en de Kerk, zich dagelijks meer te oefenen in
den dienst des Heeren,door het betrachten van allerhande
-deugden en het doen van goede werken.
Deze zijn de eigene woorden van het beding, onder
hetwelk de overdragt van het huis-der Vrouwe van Aunen aan deze broederfchap gefchiedde. Hierbij kwam nog
een ander beding , hetwelk de beitemming van dit broederhuis nader bepaalde. De ?Hester; en geestelfjke perfonen van dit huis zouden gehouden andere godvruch.
tige en welgezinde menfchen, van hen huisvesting begeerende, zoo lang behoorlijk van bekwatne huisvesting to
voorzien , als zij Priesters en geestel0e perfonen zouden
oordeelen to kunnen flrekken tot meerder heerlilkheid van
God en zfin welbehagen. Inzonderheici moesten zij aankomelingen , die zich aan het kloosterleven te Windeshem,
of in een onderhoorig klooster,, wilden toewijden , tot
hunne gemeenfchap uitlokken ,"te hunner behoorlijke voorbereiding.
Nadat de Priesters van deze flichting, welke, bij vergunning van de regering dezer ftad, eerst dienst hadden
gedaan in de kapel van St. Gregorius-Gasthuis buiten de
!lad, gewettigd waren om den dienst te verrigten binnen
den omtrek van hun huis, bouwden de broeders 'dat
kerk-
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kerkje, hetwelk thans nog dient,ter bewaring der flails
boekerij. (*)
Dit geeft mg aanleiding, om van den oorfprong dezer
boekerij te gewagen , welke aan die van Heer Florenshuis
Naar eerfte aanwezen fchijnt verfchuldigd te zijn.
De meergemelde eerfte voorflander en verdediger Bier
heilzame inrig,ting , GEER T GRooTE, had zijnen ,naar
den fmaak van dien tijd, welingerigten en rijken boekenfcliat , ten gebruike der broederfchap, medegedeeld aan
FLORENS, haat.' beftuurder , en JOHAN VAN DEN
GRONDE, Priester onder beding , dat, in vervolg van
tijd , altijd drie opzigters ter bewaring der boeken zouden
worden aangefteld, en men niet karig zoude zijn in het
toeftaan der boeken ter lezing aan anderen ‘ Zoo zorgvuldig was Meester GERHARD in het bewaren en verfpreiden van het heldere licht , hetwelk zijne oogen befcheen.
Bij deze boeken voegde ook VAN DEN GRONDE de
zijne van geen geringe waarde. Insgelijks bragt F L ()IR R Ns het klein aantal, 't welk hij bezat, in de gemeenfchap der broederen. flit deze verzameling van gefchrevene boeken werden voor deze broedergemeente, naar de
behoefte dier tijden , veelvuldige en fomtgds keurige affchriften bezorgd, hoedanig een, door eene zuster, gefchreven alsof het gedrukt was, hetwelk, door zijne netbeid en pracht , het oog verrukt, en, wegens de moeite
en bet geduld der bearbeiding, verbaast, nog heden in
onze boekerij gevonden word y. Dergelijke affchriften moesten , bij het uitvinden der drukkunst, dienen, om de
boekwerken door den druk nog fpoediger en algemeener
te doen verfpreiden. Ook vindt men nog heden gedrukte
boeken van dien oorfprong in onze (tads boekverzameling,
welke ook vele andere van oude dagteekening van deze
broederfchap fchijnt overbehouden te hebben.
De kunst van het affchrijven der boeken, door deze in
gemeenfchap levende broederen geoefend , verdient onze
bijzondere aandacht. Hiertoe werd niet weinig geleerdheld
(*) In 1818 dock nu niet meer.
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Leid en bedrevenheid vereischt. Deze kunst gaf aanleiding tot eene verbazende ontwikkeling der yerflandelijke
vermogens en geestkrachten van hare beoefenaren. Zij
was niet touter werktuigelijk , maar vorderde kennis van
zaken , taal en oordeetkunde. De affcbrijvers werden door
naauwkeurige befchouwing van de gedenkflukken der beroemde wijzen , welke zij door hunne affchriften vereeuwigen wilden, ter navolging van derzelver fchrijfflijl en
deugden ,tot zelfdenken en het mededeelen hunner eigene
nafporing kraclitig aangedreven. De voorgang en bet opzigt van zulke wijdberoemde mannen , als GEER T GAO oTE en FLORENS RADWIJN, belluurden den letterkundigen ijver dier broederen tot het edeltie doel. En een
groot aantal jongelingen, vowel behoeftigen , welke tot
deze fticbting , als eene oefenfchool der wijsheid, hunne
toevlugt namen, werden bier van affchriften der ouden,
tenen toen nog zoo zeldzamen boekenfchat vrijkelijk voorzien. Rijken en armen onder deze kweekelingen verkregen hier eene, voor dien tijd, uitflekende zedelijke zoo
wet als verftandige befchaving, en eene wetenfchappelijke
vorming , die niet nalaten kon de heerlijkfte vruchten
voort te brengen.
Zoo kom ik van zelf tot de befchouwing der gevolgen , welke deze wijze ftichting voortbragt.
II. Ja, inwoners van Deventer! nit dit overoude genicht uwer voorvaderen kwam eene onafgebrokene reeks
der edelaardigfie letterhelden te voorfchijn , die, aan de
voornaamfte fcholen dezer Nederlanden , als heldere zonnen in eenen ftikdonkeren nacht van woeste onkunde uitblonken. Eene altijd werkende Voorzienigheid bediende
zich van hen , om den dageraad dier befchaving te doen
opgaan , in wier vollen glans wij ons thans verheugen.
\Vat zeg ik ? bijna alle die kweekfcholen der wetenfchappen , waarop Belgic en Westfalen roemen mogten, die
fcholen, zoo bloeijende door hare inrigting als door den
grooten toeloop van leerlingen , hadden haren oorfprong
aan deze Deventerfche •broeclerfchap des gerneenen /evens te danken. Wanneer men nu hierbiij in aanmerking
neemt
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neemt, dat deze broederfchap, in de vijftiende eeuw,,
door openbaar gezag der Kerkvergadering van Conflans ,
goedgekeurd, zich wijd en zijd, door Nederland , Duitschland , ftalie , Portugal, Sicilia' en den Gemdfchen Staat,
heeft verfpreid; dat, onder haIr opzigt , ook verbeterde
vrouwengeflichten, naar dezelfde grondbeginielen van
Christelijke eendragt , algemeen nuttige werkzaamheid , gezuiverden Godsdienst en deugdijver,, hoedanig een QEERT
CROOTE allereerst te zijnen baize had opgerigt , bier
en elders in menigte werden daargefleld, en dat de invloed dezer broederen op de verflandsverlichting en zedeverbetering der, kloosterlingen tevens zeer groot was, —
hoe overvloedig en heilzaam moeten dan al wijders de
vruchten dezer Deventerfche inftelling geweest zijn ! Wat
zeg ik? deze flichting ontwortlelde de barbaarschheid dier
tijden. Door hare aanvoerders werd in haar een kostbaar
zaad van wijsheid geftrooid , hetwelk , gering in zijne beginfelen , door zorgvuldige aankweeking , van onder bet
onkruid der dwaling en des zedebederfs , hoe langer hoe
heerlijker naar buiten te voorfchijn kwam, en door volgende eeuwen been , tot op dezen dag , gedurig rijkeren
oogst oplewrde , treffender blijken gaf van zijnen hemelfchen oorfprong.
Maar laat mij wederkeeren tot de befchouwing der verbetering van bet boogere fchoolwezen in deze flad, zoo
als dit mede een der eerfte en aanzienlijkfle gevolgen was
der oprigting van ons Frater- of Broederhuis. Het is
toch een onderwerp , der aandacht van geringere zoo wel
als hoogere flanden , van ongeleerden zoo wel als geleerden ten hoogfte waardig, te zien , hoe, te midden der
duisternis , eene krachtdadige hervorming in den geest der
fchranderfle en grondigfle beoefenaars der wetenfchappen
ontilond, die een zuiverder licht op de Hoogercholen deed
fchijnen , hetwelk van daar ook allengskens op de lagere
afdalen, en op velerlei wijze het oog van den eenvoudigen befchijnen moest.
In navolging der voor de jeugd en den Godsdienst zoo
nuttige fcholen , door Keizer KAREL DEN GROOTEN
en
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en zijnen zoon, LODEIVIJK DEN GODVRUCHT/CEN, gefticht , hadden de Deventerfche Kanoniken , middelwezens tusIchen de wereldlijke geestelijken en menniken , ook /tier al zeer vroeg eene fchool opgerigt. Doch
hunne nalatigheid in het bezorgen van bekwame underwijzers had .deze fchool ook al vroeg in diep verval doen
geraken, toen dat groote Deventerfche licht , yeas Jiralen zich, gelijk D U M B A R zegt , uitbreidden door het
geheeleChristenrf/k 5 011ZeGIERT GROOTE, verfcheen.
Deze vriend van godsvrucht , ware wijsheid en heilzame
wetenfehap wist, door zijnen onvertnoeiden arbeid, ook
de fchool dezer /tad uit haren vervallen /hat op te rigten ,
eri Naar van uitftekende leeraars te doen verzorgen. Het
onder zijne belt/terming geflichtelleer Florenshuis diende,
gelijk wij reeds zagen , op de voortreffelijkfte wijze onecle
ter bereiking van dit doe/. De rijke voorraad van de geoefendfle mannen , we/1w de leerlingen van dit huis aan
de doorluchtige fchool dezer flad opleverden , maakte Deventer tot Neerlands gemeenen kweekhof der wetenfchappen, in we/ken duizenden van jongelingen, van alle oorden zamengevloeid, eene verftandige en zedelijke worming zochten , hoedanige zij nergens elders meenden te
kunnen bereiken.
Dan, nimmer bloeide die doorluchtige fchool flerker,
dan onder het beftuur van ALEXANDER HEGIUS,
haren voormaligen kweekeling. Deane voortreffehjke
aar, nit Westfalen geboortig , had onder anderen tot leermeester gehad den in alterlei talen en wetenfchappen zoo
bedrevenen RUDOLPHIIS AGRICOLA. Had deze zijn
leermeester de kennis en beoefening van de oude gedenkftukken der Griekfche wijzen uit Italie in Duitschland
met vurigen ijver overgebragt , en daardoor gezorgd , dat
deze onwaardeerbare bronnen van diepe wijsheid, velerlei
wetenfchap, verftandsbefchaving en goeden fmaak ook
mildelijk ftroomden in zijn Vaderland, — REGIUS, met
dicn zelfden ijver bezield, leidde de zuivere ftroomen uit
deze bron , van. Deventer , al verder of , door geheel Nederland. Alle die wetenfchappen , welke op de bevorde,
ring
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ring van menfchelijkheid gcacht worden eenen veelvermogenden invloed te hebben, werden door hem zoodanig
bchandeld , voorgeftaan , uitgebreid en verfpreid, dat tot
dezen wegwijzer eener befchaafdere letteroefening , als tot
eenen Unigen in zijne foort, uit verfchillende fteden en
landfchappen een groot aantal jonge lieden gezonden werd ,
of van zelf de toevlugt nam , ter ontvlieding der woestheid hunner eeuw, ter verkrijging eener ware befehaving
en veredeling van gest:
De zucht , door bet broederhuis des gemeenen /evens
opgewekt, tot het affchrijven der oude gedenkftakken van
wijsheid, was uit deze Deventerfehe flichting overgeg,aan
tot de kwcckfchool der wetenfchappen. Doze kunst, wake zich in den beginne voornamelijk bepaalde bij het vetmenigvuldigen van de handfchriften der Kerkvaderen ,
de zich , met de toeneming der befchaafde letteroefeningen , hoe langer hoe meer tot andere voortreffelijke voortbrengfels der oudheid nit. Door deze kunst bragt Deventers fchool, in vervolg van tijd, vooral na de uitvinding der drukpers , dan ook hoe langer hoe meer toe tot
herftel der wetenfchappen, door het te voorfchijn brengen
van meesterftukken van 'oordeelkunde en vernuft , die,
eeuwen tang, in het flof der vergetelheid als bedolven
waren geweest. 1-18CILIS moet eenen zeldzamen aanleg ter bevordering van den Bens in Europa ontvonkten
liver voor de hervorming van den wetenfchappelijken fmaak,
en voor de aanwending van denzelven ter bevordering van
goede zeden, gehad hebben. Hij ffreefde zijnen grooten
leermeester op zijde. Dertig jaren heeft hij de boven alle
foortgelijke, te dien tijde , uitmuntende Deventerfehe fchool
befluurd, omareeks het einde der vijftiende en het begin
der zestiende eeuw. Den edelen fmaak der ouden drukte
hij, in dichtmaat en ongebonden rede , zoo fchoon uit,
dat men hen zelv4e fcheen te hooren. Meer bedacht op
het verfpreiden van nut onder zijne tijdgenooten met zijn
levend onderwijs en voorbeeld , dan met zijne fchriften
onder de nakomclingfchap ,fchijnt hij aan het vervaardigen
van bock werken geenen zwaren arbeid te hebben befteed.
Nog-
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Nogtans hceft hij zich door een veertiental gerchriften ,
welke hij over verfchillende onderwerpen uitgaf, volgens
bet pordeel der toenmalige befchaafde letterminnaars ,
eenen onfterfelijken roem verworven.
Met zijne groote bekwaamheden paarde hij eene beminnelijke nederigheid. De bekrompenheid der menfchelijke
kennis verloor hij niet uit het cog. Toen hij reeds aan
het hoofd der wijdberoernde fchool van Deventer flond ,
ging hij nog als een leerling met AGRICOLA om. En ,
daar deze groote man even gaarne van hem leerde , ontftond onder deze-edelaardige menfchen eene, van eerzuchtigen wedijver verre verwijderde , openhartige wisfeling van
gevoelens en kundigheden, eene rnecledeeling van geest,
die ter bevordering van den ontluikenden bloei der wetenfchappen ongetwUeld zeer veel heeft toegebragt.
Dat wij ons zoo veel mogelijk in den toelland dier tijden verplaatfen, om ons, een regt denkbeeld te vormen
van de oorzaken, die medewerkten om Deventers fchool
hoe langer hoe aanzienlijker te maken.
De verheffing van Deventer tot een Bisdom , door r, tt r.
Ltrs DEN II, Ironing van Spanje en Vorst der Nederlanden, in het jaar 1459 , gaf aan deze flad geen'
ringen luister. Daardoor werd de befpoediging van at hetgene ter opluistering dier heilzame geftichten , welke bier
te voren reeds waren opgerigt, en gevolgelijk ook der
Deventerfche fchool , dienen kon , aanmerkelijk bevorderd.
Nrar dezen Bisfchoppelijken zetel vloeide , uit alle oorden van Europa, eene menigte menfchen van allerlei rang
en ftand, met verfchillende inzigten, zamen. Die gaf den
broederen des gemeenen levens de fchoonfte gelegenheid ,
om hun weldadig ontwerp , om ter verlichting en veredeling van den menfchelijken geest regt Christelijk werkzaam te zijn , al weer en nicer uit te breiden. Zij lokten
eme menigte jonge lieden herwaarts ter fchole , welke zij
voor niers huisvesting gaven. Aan * deze milddadigheid
van Heer Florenshuis nam bijna .deze ganfche ftad deel.
Er was fchier geen burger, of hij had eenen behoeftigen
kweekeling der wetenfchappen I aan wien hij bed en tafel
vet.
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verfchafte , te zijnen huize. Men maakte er Godsdienst
van, om gefchikte jongelingen , wien het niet aan vetmogens van geest , maar wel aan hulpmiddelen ter verkrijging van eene wetenfchappelijke opvoeding ontbrak,
om ftrijd van het noodige re verzorgen. De verlichte en
zedelijke beginfelen der broederfchap zegevierden bier hoe
Langer hoe meer over het bijgeloof en de verbastering
dier tijden , en bragten, door hunnen weldadigen invloed
op het hooger onderwijs te dezer plaatfe , bij voortduring
eene heilzame hervorming in de letteroefeningen en befchaving der jeugdige veritanden te weeg. Dit doorzagen
Deventers inwoners. Daarorn kleefden zij de Florenttyr.•
fche broederen zoo zeer aan , en onderfteunden op het
krachtdadigst hunne pogingen ter uitbreiding van het nut,
hetwelk de fchool der wijsheid bier ftichten lion. Men
vindt gewag gemaakt van ingezetenen ,die cen aantal leerlingen van het broederhuis, hun toegeichikt , opnamen.
En REMBERT, Deken van de Lebuini -• kerk , hier ge.
komen met het grootsch voornemen om drie paarden te
houden , veranderde van ontwerp ,en nam zes arme fcholieren geheel voor zijne rekening. Hij huisvestte hen ook
in zijne eigene woning , en voorzag hen rijkelijk van de
gewijde kleeding der Deventerfche ftichting. Zoo wegflepend is de kracht der goede voorbeelden.
Onder de beroemde mannen , uit deze fchool voortgekomen , viel ,aan THOMAS A K E M P I S een foortgelijk
lot ten deel. FLORENS nam hem eerst eenigen tijd in
zijn huis , gewende hem aan het onderwijs , en verfchafte
hem tevens de boeken , welke hij voor hem noodigkeurde.
Naderhand bezorgde hij hem kosteloos huisvesting bij
eene achtingwaardige vrouw , wier weldaden , aan hem en
zijne medgezellen bewezen, A K E M P I s dankbaar vermeldt.
Hoe moest bij zulk eene inrigting de Deventerfche fchool
bloeijen , vooral onder het langdurig beftuur van eenen
man als HEGIUS!
Zeer beroemd zijn de namen ook van andere beftuurderen der fchool, welke eene opvolgende reeks van de helderfte leiditarren , die den donkeren nacht van barbaarschheid
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held al meer en meer verdreven, hebben ultgernaakt.
Dan , onder alle dezen, fchijnt het licht van H E G I U S
de helderfte ftralen te hebben verfpreid. Althans de roem
van zijne eigene begaafdheden en wetenfchap , en de vermaardheid der leerlingen , door hem gevormd , gaat alles
te boven.
Onder de, duizenden , welke de milddadigheid ewer voorzaten , door de broederfchap des gemeenen 'evens opgewekt
en gerugfteund, naar dezen Nederlandfchen kweekhofder
edelfte verftanden , ten tijde van lino I u s beftuur, henenlokte, was een groot aantal kweekelingen , die , van
bier op het groot wereldtooneel te voorfchijn getreden ,
door de eerwaardigfte deugden en den loffelijkften voorgang in het rijk der wederopluikende wetenfchappen, verre boven hunne tijdgenooten uitftaken. Waar zoude ik
het einde vinden , indien ik u flechts de voornaamflen
wilde opnoemen ? Ik bepaal mij liever tot twee treffende
voorbeelden, Paus ADRIANUS DEN VI , en den
grooten DESIDERIUS ERASMUS.
Ja, M. H., de luister, uit Deventer over de lang verduisterde wetenfchappen opgegaan , heeft ook den Pattielijken zetel te Rome omfchenen. Uit de .herfenen van HEGILTS heeft ADRIANUS de eerfte beginfels dier kundigheden ingezogen, welke hem eenen eerften rang onder
de wijsgceren en Godgeleerden zijner eeuw deden bekleeden. Zijne vroege jeugd, allereerst te Utrecht, zijne geboorteplaats , ontwikkeld , kreeg wijders bier te Deventer
eene uitfiekende vorming , die eenen beflisfenden invIoed
moest hebben op zijne verdere letteroefeningen, welke
bij te Leuven, werwaarts omftreeks het midden der vijftiende eeuw ook reeds een tak der Florentünfehe broederfchap was uitgebreid, roemrijk volbragt. Na verfchillende
geestelijke en andere hooge waardigheden , zoo op de
laatstgenoemde plaats, als in Zeeland, te Utrecht en te
Antwerpen, te hebben bekleed , wedervocr dezen braven
zoo wel als doorkundigen en ervarenen man de hooge
eer , om zeven jaren de leermeester van K A R E L DEN
V, naderhand diens Geheintfchrijver , en vervolgens , als
Kar-
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Kardinaal en ]3isfchop tevens Onderregent van Spanje te
worden. Hierop volgde zijne verheffing tot den Paufelijken ftoel , welken hij ; door invloed van zijnen Keizerlijken leerling , als het toppunt van eer beklom, maar door
het neclerig befef zijner feilbaarheid, welke hij beleed, en
door zijne gretige zucht-, om de van hem erkende droe4
vige verbastering der Kerk te hervormen, met eene zeldzame zedigheid ,dock helaas ! te kort, verfierde. Van
zijne fchriften onder welke et een tegen den hoogmoed
is ingerigt, zal ik verder niet gewagen; om nog een woord
te zeggen van ERASMUS, als zijnen medekweekeling def
Deventerfche fchOol , onder het beftuur van tin c 1 u s.
Ook ERASMUS, wiens wijsheid en deugdliefde , wiens
groote wetenfchap en geestkraeht , wiens fchriften en daden het oog der verbaasde Nederlanderea niet flechts
maar ook de aandacht van het befchaafde Europa ja de
opmerking der ganfche Christenheid hebben naar zich ge-a
trokken, die Vorst der wetenfchappen, ontving hier de
vorming zijner jeugd. — Had zijne kinderlijke Item, onder de koorzangers der Utrechtfche hoofdkerk , gediend
tot het uitbrengen der zachtfte toonen ter bevordering van
een welluidend maatgezang, zijn geest kreeg bier verder
die liefelijke Itemming tot zachtmoedige wijsheid , die hem
ook naderhand, te midden van den hoogften roem, niet
begaf, op eene vreedzame wijze deed medeiirbeiden aan
bet ten roan ftellen der zotheid zijner eeuw , en hem diepe
inzigten verfchafte in de H. Schriften , welke hij bier gea
leerd had refit te onderzoeken en verftandig te ontvotra
-wen. Het is wel zoo , dat hij , nog maar veertien jaren
oud zijnde, van hier vertrokken is; maar hij had toen
reeds, volgens zijne eigene getuigenis , het hooger on.
derwijs van nEarus in deze ftad genoten , en het blijkt
tevens uit een berigt, voor zijne werken te vinden, dat
hij reeds zeer vroeg van Utrecht berwaarts gekomen is , om
onder het opzigt der edele broederfehap van Heer Flbrens.
halt zijne opvocding te erlangen. En welk eenen verbevenen aanleg van geest En A sinus hier reeds openbaario
de , getuigde de voorfpelling van sINTHE MI us , eenen
der
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der geleerde broederen van dat huis : dat hij ten booglten toppunt van befchaving zoude opklimmen. Hiermede ftemde overeen het gevoelen van den grooten A G R Idie , de fchool van HEGIUS bezoekende , en ,
c
onder vele opflellen der leerlingen , dat van ERASMUS
uitftekend bevindende , dien jongeling voor zich Bet Itonen , deszelfs voorhoofd - Naar opftreek , zijn gelaat zwijgend befchouwde en hem toevoegde : Gij ztilt groot
zsyn. De pogingen dezer maatfcbappij ter verbetering
van bet lager fchoolwezen hebben doen zien , wat men
bij jonge lieden van dien leeftijd bij eenen'tamelijk goeden aanleg , door het eerfle onderwijs reeds vermag.
En wie zal dan , na al het gezegde , in twijfel trekken ,
dat een jongeling van dien zeldzamen geest als E R A Su u s, van wien reeds zoodanige hoop door hevoegde beoordeelaars werd opgevat , onder het opzigt eener flichting , die voor het lager en hooger onderwijs gelijkelijk
zorg droeg , en onder het geleide van IIEGIUS, hier ,
op zijn veertiende jaar,, reeds de fievigile grondflagen
Van zijne toekomftige grootheid heeft gelegd?
Behoef ik meer te zeggen , G. H. , om den alouden
roem van Deventer te handhaven ? Door deze en foortgelijke mannen, door zoodanige inrigtingen , door zulk eene
fchool zijn de wetenfchappen in ons Vaderland berfleld ,
de zeden hervormd , de Godsdienst gezuiverd. Gansch
Nederland erkent dankbaar,„ hetgeen bet te deen opzigte
oorfpronkelijk aan deze clad verfchuldigd is. Van bier zijn
de vonken , die ecnen edelen gloed , ter verdrijving der
donkere nevelen van woestheid en onkunde , in deze oorden ontflaken , het eerst verFpreid. Het vuur van Christelijke werkzaambeid , noesten ijver en ware (g.eestbefchaving , alzao ontvlamd , is van hier verder door gansch
.Europa been aan 't branden geraakt. Veranderde tijdsomflandigheden mogen het aanzien der had en barer doorluchtige fchole vrij wat verminderd hebben, Deventer
btijft, door alle eeuwen been, de eer behouden , van de
moeder der verlichting en befchaving in de Nederlanden
te zijn.

De-
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Deze moederfchool moge hare telgen in andere fteden,
gewesten en landen hebben overgebragt, ook bier is eene
fpruit van haar tot op den dag van heden bewaard gebleven. Toen haar oude luister fcheen te zullen vervallen
was het de verftandige ijver van eenen edelmoedigen krijgsman en de teedere zorg van eene wijsheidminnende vroawe (*), die bier eene nieuwe kweekfchool der wetenfchappen , uit hunne nagelatene goederen, ftichten wilden. Een
verlicht fladsbeftuur was de gereede en naauwkeurige nitvoerder van hunnen uiterften wil. En zoo verrees die
inftelling welke onder de Hoogefcholen van ons Vaderland te alien tijde eenen aanzienlijken rang had, en,
fchoon door den rampfpoed der tijden foms bevig geteisterd , door Gods genadige befcherming onafgebroken thande bleef. Ik bedoel ons Athenaeum (t).
Door geestvruchten van allerlei ward , en eenen rijken
oogst van wijze , geleerde en brave mannen , die bet in
zijnen fchoot gekoesterd , aan de . Kerk, den Staat, de
Hoogefcholen geleverd heeft, voldeed het ten voile aan
de bedoeling zijner ftichters en de verwachting van zijne
befchermers en verzorgers. Niet uitgebreid was dekring,
waarin deze nieuwe fchool zich bewegen kon ; mar in
nederigheid en Mite flichtte zij onberekenbaar veel goeds.
Aan bet tweeledig doel barer ftichting vorming van
jonge lieden tot de hoogere wetenfchappen, en verfpreiding dier wetenfchappen zelve werd op velerlei en onder(*) A NNA VAN TWICKELO,Wedt1WC van PlIARTINLIs
OEDEKER, en BALTHASAR BOEDEKER, haat ednige
zoon.
(-1-) in den laatfien tijd der Frarifche overheerfching werd
het Deventerfche Athenaeum , even als de Utrechtfthe Aka.
clemie , in eenen zonderlingen en bij ons onbekenden vorni
van Ecole fecondaire gegoten. Onze tegenwoordige Vorst her.
gaf aan hetzelve al fpoedig den ouden rang onder de lioagefcholen van ons Vaderland. En federt deze herftelling is het
van zijne kwijning, door de Franfc,'Te Univerfiteitswetten
veroorzaakt , zoo zeer bekomen , dat het in het laatstverloo.
pen Akademiejaar renendertig Srudenten wide.
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derfcheidene wijze tot hiertoe beantwoord. Een edelaardig Koning gevoelt haar aanbelang, en laat niets onbe-proefd te harer opluistering (*).
En gij, Ingezetenen van Deventer ! bij de asch uwer
voorvaderen , bij uw gevoel voor den heilzamen invloed
der wetenfchappen, bij uwen ijver voor waarheid , Godsdienst en goede zeden, waardeert dit goede , dat onder u
is; moedigt het aan met Rile magt , die gij bezit; levert
het ongefchonden aan de nakomelingfchap over! Wat is
kostelijker dan wetenichap , wat belangrijker dan wijsheid, wat roemwaardiger, dan voorflander en handhaver
van eene overoude en algemeennuttige leerfehool van
grondige kennis en verlichte Christelijke deugdbetrachting
te zija ?
(*) Een aanzienlüke boekenfebat der voormalige Gelder.
fche Akademie werd door den Koning aan oils Athenaeum
ten gebruike gegeven, waarvoor dan ook een nieuw locaal
op het Raadhuis der clad Deventer is in gereedheid gebragt,
alwaar die nieuwe boekerif geplaatst werd, en werwaarts ook
nu ontangs de oude , nit het bovengemelde kerkje van her
Fraterhuis, werd overgebragt.
OVER DEN OENERAAL SAN-MARTIN, EN DEN TEPEN..
WOORDIGEN TOESTAND VAN PERU.

L

(Naar het Fransch.)

erika ontwikkelt zich met reuzenfchreden. De Vereenigde Staten, die het heerlijk gezigt eener wijze vrijheid vertoonen, door de wetten en eenen telkens aangroeijenden voorfpoed gevestigd, tellen reeds hij de andere
Volken van ilmerika gelukkige navolgers, die zich hun
voorbeeld zullen weten ren nutte te maken. Nog eenige
jaren, en dit nieuwe vaste land zal inderdaad eene nieuwe
wereld zijn , vol kracht en level , tot de hoogfte vlugt
en de Iloutfle ondernemingen in flaat. Van Kaap Hoorn
tot Labrador , overal waar de mensch zijne woonplaats
kan vestigen, zal hij vrij zijn niet onbeteugeld en woest
ge-
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gelijk de oude, bewoners , maar in Nat tot ontwikkeling
en oefening van alle vermogens der ziele. Reeds heeft
bet meerendeel- der oorfpronkelijke inwoners het zwervende !even, verlaten , en fmaakt de eerfle vruchten der befchaving. De afflammelingen der Spganfche veroveraars
zullen ook eerlang burgers zijn, bezield met het gevoel
hunner waardigheid en hunner regten , — geene verdrukkers nicer, zoo min als verdrukten. De onafhankelijkheid
is bijkans overal reeds bevochten ( 1): er blijft flechts
over, om aan de nieuwe Staten de inilellingen en wetten
te geven, die hun voegen. Dc flaatsregelingen, door eenige dier Staten aangenomen, zijn nog flechts proefnemingen , en zullen gewigtige veranderingen moeten ,ondergaan. Reeds is het kortflondige Keizerrük van Mexico
verdwenen , om voor een vrij en yertegenwoordigend Gemeenebest plaats te maken. Het Keizerrijk van Brazilie op een' hechteren grondilag te rusten;
maar , omgeven van Republieken , door flrijdige beginfelen geflingerd , heeft het , zoo als het than is, weinig
geruste dagen te wachten. Zoo Brazilië zich niet van
het Moederland afgefcheurd had, zou het dit eenmaal
zonder moeite en binnenlandlche oneenigheden hebben
kunnen doen , misfchien zonder bloedflorting ; maar de
overgang van de Monarch!" tot de Republiek is zoo gemakkelijk niet, en heeft tot hiertoe nergens zonder burgertwist plaats gehad.
De oorfprong en de ontwikkeling der flaatsregeling van
Peru levert een zoo zonderling verfchijnfeI op , dat alles ,
wat tot de kennis daarvan kan bijdragen, in Europa verdient behartigd te worden. In dezelve was , met de geI ijk(*) De Republiek van Columbia is door den Iaatften wa.
terilrijd van Maracaibo genoegzaam gevestigd. Peru alleen
fchijnt, door het oogenblikkelijke verlies van Lima, nog in
eene onzekere worfteling gewikkeld; maar, rondom van Ge.
ineenebesten omgeven, door .den Volksgeest en BOLIVA R
bcdreigd , zal de Spaanfclie Onderkoning ook dadr eerlaug
voor de zaak der vrijhOd moe;en zwieliteu.
Ccc3
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lijkheld van Regten , tevens de Adel , erfelijke Titels ,
zelfs eene Ridderorde (die der Zon) en eel uitfluitende
Godsdienst van den Staat , met onverdraagzame bepalingen , behouden , alles zeer verfchillende van het voorbeeld
der Vereenigde Staten van Noord- 4merika, wier groote
verdediger , WASHINGTON, ook wel , na het einde
van den oorlog der onafhankelijkheid , eene orde van
CINCINNATI'S inftelde tot beleoning der dappere verdedigers van het Gemeenebest , maar welke niet lang in
Eland bleef. Zelfs de benaming van orde der Zon is
vreemd , en herinnert aan de oude dienaars van dat hemellicht
in Peru; eene benaming, die ('t geen zonderling is) bijna te gelijk door de Christenen en Muzeknannen , die zich
op de puinhoopen van den ouden Zonnedienst in Peru en
Perzie hebben gevestigd , als een vereerend teeken van
onderfcheiding omhelsd is (*).
De Man , aan wien Peru tevens zijne vrijheid en die
llaatsregeling te darken heeft, is Don 30St DE SAN..
MARTIN, geboren fn 1 778 te 7apegu, een plaatsje in
de Spaanfche Provincie Paraguay , waarvan zijn Vader
bevelhebber was. Acht jaren oud zijnde , werd hij door
zijne bloedverwanten naar Europa gebragt , en in het
Collegie der Edelen te Madrid gep/aatst. Terilond na
volbragte letteroefeningen ging hij onder dienst , woonde
de veldtogten der Spanjaarden tegen Frankr!yk geduren4
de de Omwenteling bij , geraakte in 1808 te Cadix bil
den moord van den Marquis DE LA SOLANA, bij wien
hij Adjudant was en op wien hij zeer geleek , in !evensgevaar,, diende vervolgens onder den Generaal CASTANJOS, droeg veel bij tot de overwinning op de Franfehen
bij Baylen, blijkens den openlijken lof in de openbare berigten , en was achtervolgens Luitenant - Kolonel bij de
le(*) Ft t 11 -AL i-Khan , de tegenwoordige Roiling van
Perzie, heeft, gelijk men weet, ook eene orde der Zon op-

gerigt. Negenhonderd jaren vO6r de omverwerping van den
Zonnedienst in Peru, werd in PerztV de dienst van het Vuur
door de Mohannaedanen verfloord en bijkans vernietigd.
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legers van Andaluzia , het middelpunt , Estramadura,
en Portugal.
Toen eindelijk de ProvinciVn van Rio de la Plata zich
onafhankelijk verklaarden , en alle hare kinderen te barer
verdediging opriepen , luisterde s AN-MAR.TIN naar de
item des Vaderlands; hij keercle over Engeland terug naar
Buenos-Ayres, .de FIoofclflad van het nieuwe Gemeenebest, hetwelk zich naar de Zilver- (Plata-) Rivier had
genoeind. Eerlang had hetzelve , door de zorg van s A NDIA R T eene bende van Granadiers te paard Wier
dapperheid en krijgstucbt algemeen bewonderd werden.
Met i5o , man van dezen troep verfloeg SAN-MARTI N
geheelenal Soo man, die de Gouverneur van Monte-Video
naar Opper - Parana zond;: , en de overwinnaar bekwain
daarvoor deti rang van Overlie.
Minder gelukkig waren de wapenen van bet Gemeenebest in de veldflagen van Vileapujio en Agouma. S A N.
DI A R. T I N moest deze nederlagen herffellen , en den togt
des Onclerkonings van Lima fluiten , die nict alleen overwinnaar, maar ook .fterker in petal was. Maar de zorg
des nieuwen Veldheers wist bet zegevierende leger te keeren. Slechts zijne gezondheid noodzaakte hem , bet bevel over dit heir, dat in een zeer ongezond land ilond ,
neder te leggen , en te Cordova in Tucuman eenige rust
te genieten. Zoodra hij weder in that was te dienen ,
vertrouwde men hem de Provincie Goya (*) , een grensgewest , hetwelk toen het gewigtigfte punt van verdediging was. Niet lang duurde zijn bewind over dit gowest ; maar de gevolgen daarvan voor hetzelve waren onvergetelijk. Orde , krijg,stucht , onderwijs bij het leger;
ge(*) Cup behoorde voorheen ftaackundig tot Chili , maar
is daarvan door het hemelhooge gebergte der Andes gefcheiden, en grenst ten Oosten aan de woestijnen of grasvlakten
van Buenos - Ayres. Het is een uitftekend vruchtbaar land,
maar heeft des winters hevige koude, des zoiners zware hette, en lijdc veel van droogte. 1)e inwoners zijn dun gezaaid. De Hoollift ad is Mendoza'.
Ccc4
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gemak en veiligheid van gemeenfchap ; een kanaal tot aan+
voering der wateren , die thans groote vlakten vruchtbaar
maken; eene nieuwe flad , op de boorden van hetzelve
gebouwd; de verfraaijing der Hoofciflad Mendoza ,
deze weldaden van een goed beffuur verzekeren s
MARTIN van de duurzame erkentenis der bewoners
van Cup.
Ondertusfchen werd de vrljheld van Amerika van alto
kanten bedreigd. FERDINAND VII had de volflrekte
magt weder in handen genomen (1814) ; de Onderkoning
APODECA bevredigde Mexico, meer door beteid dan
door wreedheid ;MORIL L o hernam Cart hagena , NieuwGranada en bljna geheel Venezuela ; OSORIO, en zijn
opvolger MARCO, deed Chili zwichten; eene Portuge.
[che bezetting lag te Monte - Video ; de Spanjaarden waren meester van Opper - Peru , en in Spaansch - Amerika
was Buenos - Ayres nog de laatfie fchuilplaats der onaf.
hankel ijkheicl.
Twee legers bedreigden te gelijker tijd de Provincie
ergo, dat van Peru en van Chili. Het laatfte beflond
uit 8o0o man uitgelezene troepen. SAN-MARTINWiSt
hetzelve door valiche geruchten te verdeelen. In het be.
gin van 1817 trok hij met s000 man Noordwaarts op ,
terwijI men horn in het Zuiden verwachtte. Voor de eerite maal trok een trein grof gefchut de befneeuwde hoop
"Indo over. Met onnoernelijk veel moeite kwam men aan
de overzfjde , en bereikte den 12 Februarij (*) den vijand
te Chacabuco. De Republikeinen waren minder in getal
mar hadden het waste befluit, te overwinnen of te fierven ; de zegepraal bekroonde hunne pogingen ; dezelve
bevrijdde Chili van het Spaanfche juk. De Koningsgezinde
Generaal MAROUELI bleef op het flagveld; het overfchot van het geflagen leger zocht eene Rhuilplaats in de
V*.
( s ) Men herinnere zich, dat Februarij in het zuidelijk
halfrond eene der warrnfte zomermaanden is, en met onze
Augustus overeenkomt. In den winter is het overtrekken der
"des oninogelijk,
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Vesting Talcahuano. Dus heeft een gevecht, hetwelk men
in Europa niet weer dan als eene fchermutfeling der yourhoede zou rekenen , in ilmerika een' nieuwen Staat gefticht.
In de volheid hunner vreugde en dankbaarheid droegen de
Chilezen den Veldheer, die hun de vrijheid hergeven had,
het hoogfte bewind op. Doch SAN-MARTIN weigerde
zulks, in weerwil der dringendfte aanzoeken, en verklaarde
niemand dien hoogen rang waardiger, dan zijnen krijgsmak,
r-ker o' Ir It GGINS, wien hij een grout aandeel aan de over:
winning toekende. De algemeene toeftemming bevestigde deze
keuze; en de bevrijder van Chili keerde naar Buenos - "lyres
terug, om aldaar eenen nieuwen krijgstogt tegen Peru in gereedheid te brengen. VOOr ziju vertrek boden de Overheden
der Hoofdftad St. .Togo' hem een aanzienlijk gefchenk aan;
hij befteedde zulks oogenblikkelijk aan eene openbare boekerij , waarvan dezelve nog verftoken was. Eenigen tijd te voren had hij de helft zijner bezoldiug aan het Vaderland afgethan, en de Echtgeuoote des_edelen mans tot datzelfde
einde hare kleinooden opgeofferd.
Terwijl SAN .. 41 ARTIN aldus te Buenos - Ayres werkzaam
was, verfchafte o' HIqGINS zich in Chili , door betrekkinifinerika , de middelen,
gen met Engeland en
eene Zeemag; te bekomen, die de ondernemingen ter zee tegen de jonge Republiek zou kunnen verijdelen. Züne voorzorg was alles behalve overtollig; want, eer hij nog gereed
kon zijn, deed de Onderkoning PRZUELA een nieuw leger
onder os oat o,500Q man fterk, te Takahuano landen, hetwelk, met de bezetting dier plaats vereenigd, den weg naar
Chili infloeg. tVeldra ontmoette men het Republikeinfche
leger, 9000 man fterk , onder o' H Inn; N s en s A 14-tn
TIN, die zich toen weder in Chillbevond. De Koningstroepen
hadden de minderheid in getal ; maar een overval des naclits
verfchafte bun de zege. De overrompelde Republikeinen vlo.
den bijna zonder gevecht. Gelukkiglijk trek de regter vleu,
gel , onder den Generaal LAS HERAS, in orde terug tot
onder de muren der Hoofdftad, tachtig uren van het flagveld
bij Cancha Rayada.
Tegen deze rarnpen bleef den Chilezen hun moed en s A NM A R T I N over. Binned veertien dagen had deze bekwame
Veldheer het vertrouwen herfteld, bet leger herzameld, en
bood nu den vijand in de vlakte van IlleiTpo , drie uren van
de Hoofdftad, den flag aarr: Thans was osonlo de i-lerkfte,
Ccc5
en
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en zijn heir beftond nit uitgelezene manfchappen ; nogtans
was de zegepraal van zijnen tegenftander volledig, en het
Spaanfche leger werd bijna geheellijk vernietigd. De Generam os onio bragt niet meer dan 73 man met zich naar Talcahuano; al het overige was gefneuveld of gevangen.
Doch SAN • MARTIN was de man niet , om op zijne
weren te rusten. Hij begreep , dat Chili nooit gerust kon
zijn, zoo lang Peru in Spaanfche handen bleef; en hij vormde this het grootfche ontwerp , om ook dat uitgeftrekte land
te bevrijden. Tot dat einde reisde hij weder mar Buenos-Ayres, om de middelen tot dezen belangrijken cog bijeen te brengen. De Ilechte wegen en zijne zwakke gezondheid beletteden hem de terugkomst in Chili, v66r het einde van Oc.
tober (*).
Intusfchen had de nienwe Republiek eene Zeemagt bekomen. Er was van het konvooi nit Spanje naar Callao in
Peru beftemd , bet grootile gedeeIte opgeligt. Lord coc
RANE kviam kort daarna tilt Engeland , en aanvaardde het
bevel over bet Chilefehe fmaldeel. Hij moesc in de baai van
Callao de Spaanfche zeeningt aanvallen, die men dacht dat
Chili bedreigde. Maar tot deze onderneming.Was nog niec
atles' gereed , en de geidmiddelen van Chili waren uitgeput.
De onvermoeide SAN-1U eit TIN begaf zich this nog eons
op weg naar Buenos - AjTes , , in Februarij 1819, niet alleen
omonderfteuning voor den Vereenigden aanval op Peru ter
zee en te land, maar ook om de binnenlandfche gefchillen
der nienwe Republiek te dempen, en zijn Vaderland, door
de groote toebereidfelen te Cadix bedreigd , te hulp te korner,.
Doch dezen tog volbragt hij niet. In tijds werd hem
berigt, dat zeker ftruikroover,, met name j o s r y MIGUEL
CARRERA, onder weg op hem loerde , met oogmerk om
hem te vermoorden. Had de Generaal ilechts drie urea verder gereisd hij ware id handen diet booswichten gevallen.
Nu keerde hij mar fifendoza weder , om , wanneer weg zoo
onveilig bleef, liever de terugreis naar St. Jago aan te ne.
men. Doch zijne gezondheid had met cleze togten veel ge_
leden. Van den voet. der Andes tot aan den mond des' Liver(*) Men bedenke, dat Buenot..elyres goo uren verre van Mendoza of is; de
reis loopt door biroans oubewoonde grasvlakten. Van Blendoza naar St. fago
;p oet men dan nog den geiieelen fleet gebaanden bergrug der iindos over. En
desen weg leide SAN-. MAIL , met zijn ziehelijle lischaam, herbaalde ma.
len linen en weder of, woar bet den dienst ties Vaderlonds gold.
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verftrooms heerschte de grootile wanorde. Daarbij werd hij
in zijne befluiten deerlijk geflingerd:aan den eenen kant bood
de R egering van Chili hem, met belofte der krachtigfie onderfteuning, bet bevel over het bevrijdingsleger van Peru
dat nu gereed flond te velde te trekken; aan de andere
zijde drong de Regering van Buenos - 'lyres bij hem Ran , oni
met zijn' Iegertroep zoo fpoedig mogelijk bet jammerlijk verfcheurde Vaderland te hulp te komen, waar thans partijzucht
en regeringloosheid de overhand hadden. De Generaal
GRAN o , die op de-•grenzen van Peru flond , ontving dezelfde bevelen. Hij gehoorzaamde. SAN-MARTIN kon
niet befluiten, het groom oncwerp, waaraan hij zijn levee
gewijd had , de bevrijding van Zuid -Amerika , bepaaldelijk
van Peru , geheel vaarwel te zeggen. Hij keerde Met terug.
Misfchien is hij in dic geval niet van ongehoorzaamheid aan
eene door hem als wetcig erkende Oppermagt vrij te pleiten ; mar, zoo bij voor den regterfloel eener geflrenge •Zedekunde te kort fchiet, hij is althans door den uitflag, en het
gebruik , dat hij van zijne behaalde voordeelen wist te trekken, volkomen geregtvaardigd.
Terwij 1 SAN-MARTIN de Andes overtrok, rees in de
Plata - Republiek de regeringloosheid ten toppunt. Het leger van den Generaal BRI,GRANO erkende hem niet meer
voor Opperhoofd: een ruiterdrom van r000 man jagers der
Andes, een der besce troepeu des legers , verflrooide zich;
en de Generaal A 1.-v A a ADO iron zijne 2000 man niet
enders behouden , dan door dezelve uit dic brandpnnt
des oproers te verwijderen en naar ChM te voeren. (Zou
dic geene regrvaardiging, althans verontfchuldiging, voor
s A N-MARTIN opleveren?) De partijen onrbonden de
Regering van Buenos- Ayres. SAN -MARTIN vernarn zuiks
onderweg, en meende nu her gebied over zijne afdeeling re
moeten nederleggen, daar bet gezag niet meer beflond, herwelk hem anngefteld had. Hij deed dus ftilbouden, zijne
Officieren vergaderen , en deelde hun zijn befluit mede. Doch
met eenparig geroep benoemde men hem tot Oppergeneraal,
welken titel hij echter niet aanvaardde, dan onder flellige
voorwaarde, dat het Leger hem naar Peru zou volgen.
Eindelljk waren dan alle zwarigheden tegen dezen togt opgeheven. Den '2 4 Augustus 'Sao begat* het vereenig.de bevrijdingsleger van Peru zich op weg. SAN-MART1N, ook
door de Chilefehe Regering tot Opperveidheer verkozen ,
(zoo-

73 2OVER DEN GENERAAL, SAN - MARTIN

(zoodat zeifs de Admiraal COCHRANE met ,de zeemagt onder hem flond), had , ter gemoetkoming in de kosten der
onderneming, een, landgoed, hem door die Regering opgedrongen, voor de helft der waarde verkacht.
Dit geheele leger , met zoo reel moeite bijeengebragt, en
waarvan zoo veel afhing, bedroeg niet meer dan 370o man,
en moest een land , door meer dan 20,000 krijgshaftige en
Welgeoefende foldaten verdedigd , pan innemen. In dezen
veldcogt fpreidde SAN-MARTIN vooral zijne Nat- en
krijgskundige bekwaamheden ten coon. Hij trok met omzigtigbeid voort , liet niecs aan het coeval over, en werd
uitnemend door zijne manfchappen onderlieund. De Gener aal door hem naar het gebergte gezonden,
toeg den Spaanfchen Veldheer O' REILLY, en nam hem gevangen. Bijna alle gewesten ftonden op ; de foldaten kwamen zich bij honderden onder de banieren der vrijheid
ren. De Onderkoning PE z uEL A was afgezet , en vervangen
door den Generaal LASEENA. De Fregatkapitein, Don
ra A N u E L A e. it ON, kwam , met den titel van Commisfaris
van den Conflitutionelen Koning van Spanje in Chili enPeru ,
(Tear te laude aan. Men hield , ,den a junij 1821 (*), te
Punchauca een mondgefprek , ter bevordering van de algemeene bevrediging. Zoo de Veldheeren van beide zijden
genoegzame magt hadden gehad, zouden gewis de vijandelijkheden gefchorst , en de anderhandelingen, op den grand.
flag der onafhankelljkheid van Amerika , begonnen zijn. Maar
de mindere hoofden des Spaanfchen legers wilden van gene
bevrediging op dien voet hooren, en de krijg werd hervat.
Na zes weken hadden de Koningsgezinden niet meer dan de
iterkten van Callao, de haven van Lima , in bezit , en de
flooldflad Lima opende hare poorten voor de bevrijders,
Zoodra s A N- MARTIN dus meester van Peru was, leide
hij zich toe, om aan her land een krachtig befluur te geven. Misfchien werkte bet nog zoo verfche voorbeeld der
oniusten in het Republikeinfcbe Buenos - Ayres mede , om
hem van al te demokratifche regeringsbeginfelen afkeerig to
maken; althans hij meende zich voor het oogenblik de voile
magt, onder den naam van Protector of Befchermheer, te.
moe(4) In den Franfthen tekst feat tS20. Dit met eater eene drukfout zijn ,
dear,zoo even gezegd is, cist s A st-st p n T /sr eerst in Augustus 182,o de vu.
derneming begun.
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Thoeten toei5igenen. Toen werd ook de boven gelehetfle
ConfEtude van Peru beraamd, op welke hij eenen onmiskenbaren invloed gehad . heeft. Maar kan men eener Natie, die
lang aan den leiband geloopen heeft , zoo veel toevertrou.
Wen als aan zulk eene, die reeds vroeg proeven van hare
Iracht heeft gegeven? Wat zou er van Peru , zonder mannen,
in fhat heczelve als een' vrijen Staat te regeren, geworden
zijn, indien de groote geest van SAN.MARTIN niet voor.
eerst voor deszelfs beflaan bad gezorgd? De vijand hield
nog de fterkten van Callao in ; u4 het gebergte kon ARENA ■
LE s hem niet verdrijven; hij was nog magtig in de Provin.
cien 4requipe en Opper-Peru. Zij durfden zelfs het gebergte
verlaten en Lima naderen, in de vaste overtuiging, dat de
[lad bun de poorten zou openen; maar SAN-MARTIN
wachtte hen buiten de flad af, verfloeg hen, en nu gavel's
zich ook de rot-ten van Callao over. Toen werd de bovengenoemde Ridderorde der Zen ingefteld. Een vriend der onafhankelijkheid van Peru, de Marquis DI TORRE-TAGLE#
werd met de noodige belchikkingen over het leger , en het
beramen van een mondgefprek tusfchen Bor. IVAR en s A NMARTIN, belast. Dit gefprek had plaats , den 25 Julij 1822 ,
am de boorden van den Guayaquil. Het zou van belang voor
de Gefchiedenis zijn , de bijzonderhêden van het onderhoud
tusfchen deze twee buitengewone mannen , bevrijders van
Zuid - Amerika , te Mennen. De gevolgen daarvan zijn be.
ken& Naauwelijk was SAN-MARTIN te Lima tern, of
de Generaal ALVARADO verjoeg, met 4500 man keurtroepen, den vijand nit Arequipe en Opper - Peru ; terwijl
ARENALES help , met 65oo man , uit het gebergte ver.
dreef. Thans vergaderde het eerfte Congres van Peru, in
welks handen de Befchermheer de hem toevertrouwde magt
'nederleide, waarvan hij geen gebruik had gemaakt dan ten
nutte des lands. Hij weigerde het bevel over het leger, hem
door het Congres aangeboden, en leeft thans in den fchoot
van zijn gezin te Valparaifo in Chili. De opvocding eener
dochter, de nige vrucht van een gelukkig huwelijk , maakc
al zijne bezigheid uit.
Gedurende dit befiuur van dertien maanden heeft s A zl.
MART IN de letteren en bet onderwijs bevorderd , Lancaster- fcholen opgerigt, en zijne boekerij aan de Hoofddad Li.
ma, die er geene had, gefchonken. Hij heefc zich , als Protector, (en dun met de geheele magt bekleed) vergenoegd
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met een derde der bezolding des Onderkonings. dimerika
beefs, in eene halve Eeuw, drie mannen van dezen Hempel
voortgebragt, WASHINGTON, BOLIVAR en SAN-MARTIN, (behalve de ftaatslieden, die buiten het oorlogsveld
]tun Vaderland nuttig waren) en dit zou alleen kunnen volftaan, om de lasteringen van PAvw tegen het nieuwe Werelddeel te logenfiraffen.
Volgens de jongfte berigten, heeft het Congres van Peru
een Cornice benoemd, gelast om aan hetzelve een ontwerp
van Conftitutie aan te bieden, verfchillende van die van s ANMARTIN, en rustende op de volgende grondflagen : Peru is
den vrije Staat; de Natie is Sonverein, en onafhankelijk van
Spanje en elke andere Mogendheid ; de Roomfcbe Godsdienst
is die van den Staat ; het Regt van Verkiezing berust bij het
Volk, dat van Wetgeving bij deszelfs Vertegenwoordigers;
de vrijheid der drukpers, de veiligheid van perfonen en ei.
gendommen, de affchaffing der verbeurdverklaring van goederen, van onteerende firaffen, van erfelijke waardigheden,
van voorregten, en van den Slavenhandel, worden plegtig
vastgefleld en gewaarborgd. De wetgevende Magt words uitgeoefend door ddne Kamer van Vertegenwoordigers. De uitvoerende Magt mag noch erfelijk, noch levenslang aan ie.
vaand worden opgedragen. In lijfftraffelijlte zaken doen Gezworenen de uitfpraak. Een Senaat waakt voor de uitvoering
tier Scaatsregeling; hij fielt aan de uitvoerende IVIagt de bur.
gerlijke en geestelijke ambtenaren voor, en roept , in buitengewone gevallen, het Congres bijeen. Eindelijk zijn
de Ministers , te zamen en hoofd voor hoofd , verantwoordelijk. Er moet een algemeen lager ondeewijs voor alle klasfen der Maatfchappij plaats hebben. — Er is ook onlangs
een aanvallend en verdedigend verbond tusfchen den vrijen
Staat van Peru en de Republiek van Columbia gefIoten,
hetgeen echter Met alleen gemeenfchappelijke verdediging
der onafhankelijkheid en krijgsverrigtingen, maar ook under.
Huge zamenwerking tot het welzijn der burgers van beide
Staten bedoelt. Peruanen zullen in Columbia als ingeborene
burgers worden aangemerkt, en omgekeerd de Columbianen

in Peru.
Zoo gaat bet licht in Peru op, terwijl bet in Spanje onder de kimmen duikt
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VIII.
Non fumum ex fulgore ......
HORA TI US.

onderflaande brief, onlangs gevonden, heeft de Spectator vermeend zij nen lezeren niet te moeten onthoudens
Mijn FIeer en Vriend
Ge moogt zeggen wat ge wilt, de domper is een nuttig
werktuig. Zoo lang de kaars die kroon op heeft, blijfc zij
in wezen en verbrandc Met. Waartoe ook al dat zien? De
natnur geeft ons , bij nacht, maan, fterren en glimwormen.
Daarmede kan men het wel ftellen. Het voegt ons, geen ander Licht to gedoogen, dan wat der vleermuizen geen hinder
kan toebrengen.
ilet doer mij in mijn hart goed, dat onze dorpskerktoren is
afgebrand. Deze had, even als de Westertoren te Amiterdam , de figuur van eene lantaren. Nu beeft men een' nieuwen gezet, die, gelijk de Haringpakkerstoren volkomen de
gedaante van eenen damper heeft. Zijne fpits toeloopende
geflalte eindigc in een' metalen knop , waarboven een weerhaan, die ook kan doorgaan voor een weer - nil. Wat fchoon
zinnebeeld, een domper op eene kerk! Welke aangename
herinneringen worden daardoor niet verlevendigd!
Gaarne zie ik ook den domper op een hoofd. Van de
Paufelijke tiaren fpreek ik niet: ik bedoel mijne flaapmuts,
die mede naar een' domper gelijkt. Het moeit mij, wanneer
ik die voor eenen hoed moet verwisfelen, daar de hoed mij
reeds genoeg op de oude Hollandfche guldens verveelt.
Onlangs zeide mij iemand: als gij uwe flaapmuts rood laat
verwen , gelijkt zij volmaakt eene Jakobijnfche muss. Maar
ik zal wel zorgen , dat zij wit althans niet rood
word y. Ailes komc toch alleen maar op de kleur aan.
Maar, om van dompers , flaapmutfen en kerktorens of to
happen, wil ik u jets van mijn voornemen vertellen; en dat
is, dat ik voornemens ben , bij alle gelegenheden met mond
en pen te verbreideu, dat verlichting, welverre van noodig

en nuttig, integendeel overtollig en verderfelijk is.
Bat
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Dat er Licht moet wezen , kan ik niet tegenfpreken; niaat
dat er licht wezen moot, opdat wij zien zouden, wil ik nog
niet zoo geheelenal toegeven. De mensch althans behoeft
en moet niet sneer zien dan volarekt noodig is. Eeri paard
loops blind in den . rosmolen rand, en het , gnat er te beter om. Ms men in de fchethering Wandelt , dan is men weI
genoodzaakt voor zich heen naar zijne voeten te zien, am
niet te vallen; en dit is toch bet beste gebruik, dat men
Van zijne oogen maken kan; veei meer heeft men ook niet
noodig ,- om zijn pad te bewandelen.
't Is waar, de Godsdienst heeft al een zeer helder licht
ontfloken; maar, gaf de Hemel dat licht , het werd aan ons
avergelaten , en bet is ons volkomen toevertrouwd , am dat
Licht zoodanig te temperen en te matigen , als noodig is, opdat de menfchen niet te veel zouden zien. Daar is dan ook
al voorlang wat, ja velerlei op gevonden. Wij plaatfen bet
b. v. in een' matgeflepe.rt bol , zoodanig gekleurd en bemaald, als met onzen fmaak overeenkomt ; en dan zetten wij
het achter een gevernist chasfinet, met allerlei hieroglyfen
en donkere figuren befchilderd; vervolgens verfpreiden wij
eenen donketen nevel er om been, oin een' heiligen eerbied
en een buiverend van verre than te bevorderen; ofliever, wij
fluiten den geheelen toeftel in eene enge kast, en laten als 't
eens heilige . dag is, vaor geld en gaede woorden,daarin glu..
ten door een aogglas, dat we al weder naar welgevallen flij.
pen en kleuren kunnen; en door al zulke middelen zal men
zich zeker aan dat licht niet blind kijken.
Maar wat doen nu ante hedendaagfche filozofen? Zij vet=
tneten zich, dat Licht , zoo als het is, op een' eenvondigen kandelaar te plaatfen, zoodat alien, die in den huizd
zijn, er bij zien kunnen. En waarom doen zij dat? Zij zeggen , om bruikbare menfchen, degelijke burgers, getrou,
we huisvaders te vormen. Wees, this prediken zij, infchikkelijk, gehoorzaam , dienstvaardig, dankbaar,, weldadig, vergevend, grootmoedig ; bevordet al wat eerlijk, liefelijk en
welluidend is. Maar wat is dit alles anders dan hoogmoed
en zelfzucht ? Zij willen door dengden, welke toch niets
tinders dan blinkende zonden zijn, zich den weg naar den
Hemel banen; want zij weten, op hunne wijze, ook van
eenen Hemel te fpreken, waar, zoo als zij voorgeven , wel
wat anders te doen zal vallen , dan op fchuiftrompetten te
blazen. Maar ook zijn het wezens , die niets anders aanbidden I
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den, zoo zij jets aanbidden, dan den Afgod van hun eigen
lk , en al hun dichten en trachten is touter werktuigelijkheid.
Neen, volgens mijne leer, moeten de menfcheu Heeds
werkeloos en ander inwachting blijveh, hunne zedelijke krac,hten laten influimeren, en zich om goed te doen volkomen
magteloos gelooven. Zij moeten aan den baffler flechts knabbelen, zonder lets van de pit te weten. Zoo blijft ons Ode
in fland , en wij varen er wet bij.
Maar, ook uit een flaatkundig oogpunt befchouwd, zijn
zoodanige lijdelijke wezens rep bruikbaar en zoo als zij wezen moeten. Zij moeten knielen voor een' Opperheer, en in
hem de Hemelmagt eerbiedigen, ook dan , ja dan vooral,
wanneer hij met zijne onderdanen door den mond van kanon.
nen fpreekt. Zoo doende, weet men Godsdiensc en Stankunde in het huwelijk te vereenigen; zoo doende, hebben
wij den geheelen mensch, naar lijf en ziel , met al zijn' aanleg en vermogeus , volkomen in bedwang. Op die wijze is
er al heel war mede nit te regten; en wij prediken hem dark
voor, als hij aanfporing behoeft:
Verheug u, dat gij zijt een vrijgevochten beest:
Is 't naar het ligchaam niet, dan is het naar den geest.
Doch vervalt hij tot misdrijven, waartoe ontvetendheid en
verwaarloozing al ligtelijk het fpoor banen , o! dan Nat de
galg gereed, en hij moge dan niet ons, maar den Duivel de
fchuld er van geven. Dat hit thisvatle , is toch verkieslijker, dan dat hij ftaande zou blijven door middelen, welke
de tegenwoordige gruweleeuw aan de hand durft geven.
Op zulk eene wijze words de volmaakbaarheid, met welke
die dwaze eeuw zoo veel op heeft, eens regt bevorderd. Want
als de geest van alle zijden en door allerlei middelen cerug
words gedrongen , dan moet hij zich wel op een enkel punt
bepalen; en was zou dat punt toch wel anders kunnen we.
zen, dan elks bijzondere kostwinning? De fchoenmaker, ale
zich letterlijk bij zijtie leest houdt, zal als fchoenmaker zich
meer en meer volmaken, zoo ook de lijndraaijer,, de fchoenpoetfer, de orgeltrapper, ja de bedelaar niet uitgezonderd;
en hoeveel zal de welgeregelde maatfchappij daar niet bij
winnen! Men zal overal geleerden, atnbachtslieden, boeren,
foldaten, monniken en hovelingen, maar nergens menfcheta
ontDdd
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ontmoeten , die toch in de zamenleving al een zeer lastig gefpuis zijn.
Tot dusverre den gevonden' brief. Als dezelve aan den
Spectator gerigt ware , zou hij dien op deze of foortgelijke
wijze beantwoorden:
Geleerde Heer!
Ik ben het volkomen met uwe Geleerdheid eens, dat het
licht zeer hinderlijk is, als men de menfchen bedriegen en
beflelen wil. Tracht daarom alle lichten uic te dooven, die
onder uw klein bereik vallen, en laat u een' doofpot achterna dragen, om het vuur, dat door die lichten onder ons
ontftoken is, in te rekenen.... Maar neen 1 de lichten , welke u zoo hinderlijk zijn , flaan als vaste Herren aan den hemel te flikkeren , en dit is jammer. Daarom zou ik u raden,
uwe rust liever te houden; en daar toch uwe oogen, omdat
ze duister zijn , geen licht kunnen verd7gen, zou het welligt voor u verkieslijker wezen, in de donkere mijngroeven
of te dalen, om uwe leer voor de aldaar arbeidende flaven
te prediken. Die leer zal bij hen zeker ingang vinden; want,
in de onderaardfche gewelven opgeltweekt , hebben zij van
het daglicht zelfs geen denkbeeld, en zullen u gereedelijk
op uw woord gelooven. Laat dan de bovenwereld, zich naar
welgevallen in het licht verheugen; is zulks te haren verderve , dit gaat haarzelve aan , en gij moogt u imniddels met
de hoop kittelen, dat het voor haar mede eenmaal nacht zal
worden. Maar dit moogt ge wel onder uwe vrome wenfchen rangfchikken. —
Dat die malle flaapmutsbrief ons nu ook . zoo lang op moest
houden 1 Wij hadden ouzen lezeren nog een Hervormingsplan
mede te deelen, tlrekkende, om de bezwaren, tegen de negentiende eeuw ingebragt , uit den weg te ruimen. Eenige trekken zullen wij daaruic overnemen, niet om dezelve den lezer
ter beoordeeling ce geven , maar om hem te beduiden, hoe
het wezen moet.
In de kerken moet de oude Regtzinnigheid weder op het
altaar gefleld worden , wel te verftaan niet de Regtzinnigheid
van het Evangelie, maar van de fcholastieke Godgeleerdheid.
Zij, die voor dat beeld niet nedervallen en hetzelve niet aanbidden, zijn van alle de voordeelen der burgerlijke msatfchappij verfloken , en moecen voor den Geloofsraad te regc
Haan.
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than. Bovendien moeten zij door een kennelijk teeken onderfcheiden worden en een afzonderlijk kwarcier bewonen.
Voor het overige that het aan de wereldlijke magt, -om hen
ten vure te doen veroordeelen. Daarentegen zij, die voor
dat beeld getrouwelijk de knieen buigen , kunnen aflaat bekomen van hunne zedelijke verpligtingen, waar het minder
naauw op aankomt , mits de uiterlijke fchijn maar in acht
genomen worde. Er moeten Haven, bedelaars en misdadigers
zijn. Slaven , om den vloek des Hemels ten uitvoer te brengen ; bedelaars , om het onderfcbeid der flanden in 't oog ce
doen loopen; misdadigers, opdac het aan geene ftrafoefeningen ontbreken zou.
De fchoone kunflen hebben zich voortaan alleen te bepalen tot het bezingen der dwingelanden, zoo lang zij niet gevallen zijn; tot het fchilderen van bijzitten , als Madonna's ;
tot het beitelen van ilandbeelden voor dweep- en vervolgzieke Koningen, en tot het bouwen van Gottifche kerken en
Katakomben.
De beoefening der wetenfchappen moet alteen flrekken ,
om onze kundigheden te doen inkrimpen , en vowal niet uit
te breiden. Ook moet men dezelve niet aanwenden tot nitroeijing van menfchelijke kwalen, omdat er volflrekt kwalen
wezen moeten, en men aan het beftaande getal , hoezeer le.
gio , tech waarlijk niet te veel heeft.
In de ftaatkunde words FE/RDINAND DE VII aan site
Souvereinen als voorbeeld ter navolging aanbevolen. Leve
de Koning! leve de Godsdienst verga de Natie ! was de
(waarlijk naïve) kreet der Spaanfche Geloofsmannen , toen
de tafelen der Grondwet verbroken werden; en deze kreet,
waarbij men nog het : leve de Inquificie I te voegen hebbe,
moge vrij door ieder yolk worden nagegalmd, dat mede zulk
eene plegtige verrigcing mag bijwonen.
Overal toch, waar een Koning zich bij cede aan eene
Grondwet verbonden ziet, kan hij zich naar welgevallen van
dien eed ontflaan. „ Ms de goede trouw van de aarde werd
„ verdreven, dan behoorde zij nog eene fchuilplaats te via„ den in het hart der Koningen.” Zoo dacht men voorheen;
maar, federt ook de Protestanten hunne Jezuiten gekregen
hebben, begint men er anders over te denken. Men bekreune zich niet aan de zedelijke fleilooren, die het prediken van
induced een fchurkenflreek , en het aanrandeti eener bezwog ene Conllittuie oprOerfloken noemen; want, ow bet doel te
be.
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bereiken, dat wij ons voornellen, behoefc men niet kiesch
re zijn in de middclen.
De Geboorte gaat voor verdienfte, en de Adel voor alles.
De burgerlijke trots moet zoo diep mogelijk vernederd worden ; of liever, men heeft geen burgers meer noodig, maar
wel zoodanige duisterlingen, die enkel pligten te vervullen,
maar geene regten te vorderen hebben.
Het onderwijs der jeugd worde dienstbaar gemaakt aan de
kunst, om de geestvermogens der kinderen te verflikken ,
zoodat zij regt gefchikt zijn om zich als lastbeesten door
het despotisme te laten drijven; en daartoe worde dat onderwijs bij nitfluiting aan de monniken toevertrouwd , ook bij
hen, die zich Protestanten noemen, die mede van monniken
•vodrzien zullen worden.
Alle weldadige maatfchappijen en inrigtingen ten algemeenen nutte dadelijk of te fchaffen, omdat weldadigheid en ge.
luksbevordering leerftellingen van eenen Godsdienst zijn,
dien wij , ter bevordering van ooze oogmerken, wel in den
mond voeren, doch dien wij , als de grondoorzaak van het
heiltooze Liberalismus, inderdaad geen goed hart toedragen;
waarom wij ons dan ook maar alcijd met de fchors behelpen,
in afwachting dat de leer van Mekka, welke ons meer dienen moet, eenmaal meer algemeen worde. De weerhaan toch
is aan geene bepaalde ftreek gebonden , en de wind wit we/
eens wit een' anderen hoek waaijen.
Om Rile deze doeleinden te bereiken, moet men beginnen
met de Conflituttin te weren , waar zij ftaan ingevoerd Le
worden, en te ondermijnen, waar zij reeds ingevoerd zijn.
Waar geene Conftitutie beflaat , daar is de Koning al ligt de
fpeelbal van zijne vleijers, van allerlei foort van dweepers,
maar vooral van ziJne driften. joist omdat in eene onbepaalde
Monarchij de croon zoo wankel flaat, wilien wij dien Regeringsvorm. Maar daar, waar de troon zijn fleunfel vindt in
de liefde en in bet belang der volken, o! daar zijn de Janitfaren zoo Wel als de monniken overtollig, en in zulk een
land, derhalve , geeft het voor ons geen troebel water om in
te visfchen.
Ziet daar eenige ftalen nit den Damper-katechistaus in proza! Men zal dus het goede werk aanvangen met den fteen
der Conftitutie ()Inver to halen; maar, waar zuiks ook gelukken moge , • in Nederland zal dit bezwaarlijk gaan. Onze

Koning fprak, men Hij de Grondwec zoude aannemen, als
volgt:
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voigt : (*) ,, De Eed, diet, wi j op de Grondwet zullen uitfpreken , 'Mat ons federt lang gegrifeld in bet harte. Gezind
on; zelve de maatfchappelijke inflellingen te eerbiedigen, wake
die trefeltyke panden (de welvaart, de algemeene en bijzon.
dere vrijheid en de regten aller ingezetenen) waarborgen,
VERWACHTEN EN VORDEREN WIJ DENZELFDEN EERBIED VAN
ALLE DE INWONERS DEZER LANDEN; EN HIJ , DIE ZICH vooftTAAN VEROORLOVEN MOGT, DOOR DADEN OF GESCHRIPTEN, DE GEVOELENS VAN ONDERWERPING VERKLEEFDIIEID EN
TROUW , DIE ELK BURGER AAN DE GRONDWET VERSCHULDIGD
IS , TEGEN TE .GAAN OF AAN WANKELEN TE BRENGEN,
ZAL ZICHZELVEN HET LEED TE WIJTEN IIEBBEN, DAT VOOR
HEM,

Uri.

DE STRENGE TOEPASSING DER WETTEN , OP ZULIE

En svie zal zich dan
nog in datzelfde Nederland vermeten, de handen aan dat
heilige te than? Wie zal dater de onbefchaamdheid hebben,
om den Koninklijken meineed te prediken, en het flellig
voornemen aankoncligen, om die leer, bij alle gelegenheden,
met mond en pen te verbreiden? Zoo iemand , dan toch zeker Diet flrafreloos!
OVERTREDINGEN GESTELD, VOLGEN ZAL.

Zie Publicatie in dato 24 Augustus 1815 , No. a. Staatsblad , No. 45.

DE DOOD VAN EDWARD JENNER.

Door c.

W. H U F EL AN-D.

(Journal der pract. Heilkunde , 1823 , drittes Stuck.)
Medegedeeld door

F. s.,ALENANDER,

D.

Den 26flen van Louwmaand 1823 flierf,te Berkeley, in bet
Graaffchap Glocester,, in den ouderdom van 74 jaren, E DDoctor in de Genees. en Heelkunde. Ge•
ruimen tijd heeft hij deze beide uitgeoefend. Als practiferend Geneesheer trok hij de aandacht door zijne verhandeling
over de angina pectoris. Naderhand heeft hij de praktijk opgegeven,, en zich bepaald tot de beoefening der natuurkunde
en natuurlijke gefchiedenis. Reeds in het jaar 1775 ontdckte
hij het beveiligend vermogen der koepokken voor de kinder.
ziekte; maar zoo groot was zijne naauwgezetheid en oinzigtigheid, dat hij deze ontdekking eerst tweeentwintig jaren
vervolgde, eer dat hij die, in het jaar 1798, bekend maakte.
Toen deze ontdekking beproefil werd bevonden, werd hem
ll d d 3
door
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door het Parlement een dankadres gezonden, hetwelk vergezeld ging van eene belooning van 3o,000'poncien fleri. De
Genees- en Heelmeesters der Engeliche Zeemagt lieten te zijner eere een' gouden gedenkpenning in gereedheid brengen;
en alle de geleerde Genootfchappen , zoo wel in Engeland
als geheel Europa, becnigden hem hunne ongeveinsde erkentenis; van de aanzienlijkfle verkreeg hij het Iidmaatfchap. De
fled Londen verleende hem , in Wintermaand 1805 , het burgerregt, waarvan het bewijs hem in eene gouden, rijk met edelgefteenten verfierde doos werd toegezonden. Eerie gedenkwelke op algemeene kosten zaI worden opgerigt, zal
de gevoelens van dankbaarheid der tijdgenooten tot het nageflachc overbrengen.
In de laatfte jaren van zijn leven was hij nog altijd onvermoeid bezig met alles, wat tot de volmaking zijner uitvinding betrekkelijk was, en er fteeds op nit, om te ontdekken , waardoor de koepokken zouden kunnen ontaarden, en
hoe men zich daartegen meer kan verzekeren. Eindelijk bepaalde hij zich nog tot het heelend vermogen der huidziekten, het zij die nit de natuur voorkomen, of door de kunst
worden voortgebragu hij fchreef tot dit oogmerk eene verhandeling over het nut der zaif met den braakwijnfleen.
Zijn dood werd door eene plegtige uitvaart gevierd , en
befloten, dat voor hem een Monument in de Westminflerkerk zal geplaatst worden. Hij zeif, echter , heeft de fchoonfle gedenkzuil voor zich geflicht, en deze zal altijd blijven
beftaan. Hij zeif flaat dear als iemand , op, wien de dood
geene magc heeft; en kan van iemand gezegd worden, dat
hij voor deze wereld onfterfelijk is , het kan van JENNER
gelden. Hij is voor ons niet geflorven, en hij zal nimmer
fterven; hij leeft door alle tijden en voor alle werelddeelen. Hij zal leven in ieder, dien hij voor de pest der kinderziekte behoed heeft, en in ieder moederhart , hetwelk hem
bet behoud van haar kroost verfchuldigd is. Hij zal worden
genoemd tot aan den jongften der dagen , als de grootfte wel.
doener van het menfchelijk geflacht. Zalig hij, wien zulk
een lot is te beurt gevallen!
Ja, eerwaardige HUFELANDI nog grooter waarde verkrijgt deze lofrede op JENNER, door u uitgefproken. J E NN E R kon geenen beteren lofredenaar vinden dan in u, die
door uwe pogingen u ook zoo verdienflelijk hebt gemaakt in
de
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de uitbreiding van hetgeen eerie ware weldaad voor het menfchelijk geflacht mag genoemd worden. Moge ook u eens ,
maar fpade, een dankbaar nageflacht onder de weldoeners der
menschheid verheffen! — Maar, hoe diep wij vereeren hetgeen JENNER gewrocht heeft, en hetgeen gij nog zult
doen, wij erkennen in deze pogingen de vaderlijke hand eerier
algoede Voorzienigheid, die ook hier wederom het goede
heeft gewerkt, en der menfchen kundigheid dienitbaar heeft
gemaakt ter bevordering van menfchelijk geluk. Op deze
vaderlijk zorgende Voorzienigheid blijven wij dan vertrouwen, wat er ook moge te berde gebragt worden, om wan.
trouwen to zaaijen, en, gerust op de uitfpraak eens wijzen,
zien wij de verdere toekomst tegen; want elke raad , of elk
werk, datuit menfchen is, zal verbroken worden, maar wat
uit God is, dat zal blijven beikaan!

OPMEREELIJKE EN WELGESTAAFDE DROOM VAN TWEE PERSONEN
TEN ZELFDEN TIJDE , EN IN DEZELFDE BEWOORDINGEN
TER NEDER GESCIIIIEVEN. (*)

's Hage, den 8 November 1823.
Aan den Heer Redacteur der raderlandfche Letteroefeningen.
Mijn Heer!
Reeds lang was ik voornemens, UEd. eenen merkwaardigen droom, ter plaatiing in het Mengelwerk van uw geacht
maandwerk , mede te deelen; maar de beflendige aarzeling van
haar, die denzelven gehad heeft, om , als 't ware, voor het
publiek te verfchijnen, hield mij , mijns ondanks, hiervan terug. Dan, onlangs vond ik in den Recenfent oak der
Recenfenten, No. IX , Menge/werk , bl. 383 , eenen droom verhaald, die zeker veel opmerkelijks inhoudt. Daar dit verhaal
mij echter bekend was, (ik herinner mij evenwel Diet , waar
ik het gelezen heb) en ook de echtheid van dit verhaal misfchien
(4') De Redacteur, hoezeer enders geen minnaar van droomgetchiedenisfen,
vond geene bedenkiug in de pleading van Alt verhaal, hetgeen, hoe onver•
klaarbaar ook, in zicbzelve overtuigende blijkeu van geloofwaardigheid bevat ;
en te minder nog, dear de Inzender zijnen naam voor hem Diet verborgen
Well Het oordeel zij voorts den gederden Lezer verblevec.
Ddd4
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fchien door geene levende perfonen zoude kunnen worden
bevestigd, heb ik , alle wederftand gelukkig te boven gekomen zijnde , befloten, UEd. eenen merkwaardigen droom
mede te deelen, die op een' en denzelfden nacht,* door twee
onderfcheidene perfonen , zoo wel woordelijk als zakelijk-is
gedroomd, en zonder eenige andere aanleiding dan den indruk , dien dezelve naliet , aan elkander bij misfive is medegedeeld, zonder dat de eene van de andere desaangaande vooraf lets bekend konde zijn.
Ten einde UEd. de waarheid van hetgeen ik u wil mededeelen
duidelijk te maken, moet ik UEd. het volgende verhaal doen:
In de maand October 182o, en wel den 3den dier maand,
zeilde van de Helder in zee het fchip de Johanna Magare.
iha , Kept. P. T. R OSK AM, beflemd near Berbice. Met hetzelve vertrok mijne dochter met hares echrgenoot en kindje,
benevens eene dienstmaagd. Dic fchip bereikte den 16 November daaraanvolgende de plans zijner beftemming , waarvan mij reeds bij misfive van den uden derzelve maand berigt werd gegeven.
Bij eenen nader bij mij ontvangenen brief, gedateerd 15
Februarij 1821 , en ontvangen p. het fchip de Vredenrijk den
5 April, werd mij kennis gegeven, dat het fchip de Johanna
Margaretha den 19 Januarij 1821 van Berbice was vertrok`ken , en men dus hoopte , dat de daarmede geexpedieerde
brieven ons reeds zouden zijn geworden. Dit was echter
geenszins bet geval ; en nu werd het niet binnenvallen van
dat fchip eene wezenlijke reden tot ongerustheid , welke nog
aanmerkelijk coenam door den drown, waarvan ik UEd. alsnu
het verhaal doen zal.
In den nacht van den 9 op so Maart 1821 droomde mijne
vrouw het volgende, hetgeen zij bij haar ontwaken mij dadelijk verhaalde , en nog dienzelfden dag flier alleen aan onderfcheidene perfonen verhaald heeft, maar ook , nit hoofde
van den zonderlingen indruk , dien deze droom bij haar achterliet, terflond opfehreef, en inlaschte in eenen door haar
gereed gemaakc wordenden brief aan hare dochter; welke
brief van tijd tot tijd vervolgd werd, om met bet eerst zeilende fchip te worden verzonden. Het verhaal mijner echt.
genoote luidde woordelijk aldus:
„ Ik droomde van nacht, dat ik in Berbice was gekomen,
„ en aan onze dochter vroeg , om met haar hare keukentjes
• te gaan zien ; dit deed zij , en wij gingen derwaarts over
„ een'
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een' goeden weg; doch terugkomende , liep die weg alte„ maal over glas ; ik werd bevreesd en vroeg aan onze
„ dochter, of zij daar niet bang voor was „dear zulks bear
„ bezeren kon; doch zij antwoordde: ach neen, moederliefl
• dat ben ik al gewton ; geef mij maar de hand; en zoo
, gingen wij dan ook gerust te zamen ,. tot wij eau den zee„ kant kwamen; daar zoude zij mij het (chip laten zien, dat
hear had overgebragt; ik dacht een groot (chip te zien,
dan het was zeer klein , zoodat ik uitriep: wel foei! had
„ ik dat geweten, ik zoude nog veel meer beangst geweest
zijn dan ik nu was; en zoo als ik dat zeide, floeg het
„ (chip om , en het verzonk.” Terwijl mijne vrouw op hetzelfde oogenblik ontwaakte.
Deze droom werd, zoo als ik boven reeds zeide, afgefchreven, en de brief, met eenige daarbij verzondene goederen , gaxpedieerd p. het (chip de Pieter Antoni j, 't welk
den 17 Mei 1821 van Texel. naar Berbice onder zeil ging, en
aldaar in het begin der maand julij is gearriveerd.
Intusfchen was het-den 59 JanUarij 5825 van Berbice vertrokken (chip, de Johanna Margaretha, nog niet binnengevallen , en natuurlijk begon men over het lot van dat (chip
zich te verontrusten ; maar, Coen. de, voornoemde brief milner vrouw werd gelloten en verzonden, 't welk in April
1825 reeds plans had, was well do hoop, dat bet nog zoude binnenkomen, niet geheel verloren. Onder he4 vergeefsch
wachten near haze/ye, en terwijl de indruk, door den boven verhaalden droom gemaakt , bij mij., doch geenszins bij
mijne vrouw, was gef/eten, ontvangen wij den iz Junij 182z
een' brief van onze dochter, gelloten den 25 Maart te voren, en verzonden van Berbice met bet (chip de,Welyaart,
't welk den to junij in Texel was binnengekomen. Wij op*
nen dien brief met veel verlangen; en reeds bij den aanvang ,
en wel onder den datum van 12 Maart, fchrijfc mijne dochter, bij vervoig van haren brief, waaraan zij den 8flen te
voren bet laatfle gefchreven had , woord voor woord het
voliende:
Ik droomde onderdaags, neve moeder! gij in Berbice
waart gekomen, en mij vraagde om `mijne keukentjes te
zien; ik deed zulks , en wij gingen daarheen over een' goe,, den weg; doch terugkomende, liep die altemaal over glas;
„ gij werdt bevreesd , en vroegt mij, of ik daar flier bang
• voor was, daar dit mij bezeren kon; ach men, zeide 1k,
,, &at
Ddd5
32
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ik al gewoon; geef mij maar de hand en zoo
dat
gingen wij beiden te zamen, tot wij aan den zeekant kwa7) me.; daar zoude ik u bet fchip laten zien, dat mij had
overgebragt; o het was zoo klein; wel foei, zeidet gij ,
had ik'dat geweten, ik zoude nog veel meer beangst zijn
„ geweest dan ik nu was; en met dat gij dit zeidet, floe.g
„ bet fchip om en verzonk, en ik werd wakker gemaakt
door mijn kleinen lieveling."
Dat het lezen van dezen zoo geheel overeenkomfligen droom
met dien, welken mijne vrouw gehad had, een' verbazenden
indruk maakte, ja ons met ontzetting vervulde, last zich
gemakkelijk begrijpen. Want hoe,toch is het natuurlijk te
verklaren, dat twee perfonen, door zulk eenen affland gefcheiden , waarfthijntijk op :hetzelfde oogenblik, in 's Hage
en in Berbiee volmaakt heczelfde droomen , en in dien droom
dezelfde woof-den fpreken, en die' elkander in dezelfde bewoordingen overfchrijven? Er is bier lets bovennatuurlijks,
lets mij geheel'onverklaarbaars.
Maar dit is eerie waarheid: het fchip de Johanna Margaretha, Kapt. aosKAai, den .19 Januarij 1821 van Berbice
gezeild', is ninirner te regt gekomen: Toen, de droom in Berhire en 's Hage ,gedtwind werd, had de reis, zelfs zonder
tegenfpoed , nog niet kunnen volbragt worden , en zoude ik niet
hebben' durven‘ befluiten: dat fchip is op dat oogenblik vergaan, en zulka is door, die beide perfonen in Karen drown
bijgewoond en gezien. War de overige omftandigheden van
de beide droomen betreft, ik waag mij in geene gisfingen ;
misfehien zal ook de tijd hieromtrent inlichting geven.
Vindt UEd. dit verhaal, dat in alles ten voile met de
waarheid overeenftetht, 'en waarvan de vereischte bewijzen
kunnen worden geproduceerd, belangrijk genoeg, om hazel.ve in uw Mengelwerk te plaatfen, en te doen ftrekken als
eerie bijdrage van de werking van de geesten van naauw vermaagfchapte perfonen op elkander , (lets ,'t welk ik , fchoon
-daarvan geene perfoonlijke ondervinding bebbende , niet durf
tegenfpreken) zoo geef ik UEd. daartoe vrijheid; terwij1 ik
de eer heb met achting te zijn,
Mijn Heer 1
UEd. beftendige Lezer
W. F. S.
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Er fchijnt niets verdemoedigender voor den Mensch , dan de
opmerking, dat een dropje wijns, te veel gedronken, of een
dropje waters, de , herfens ingedrongen, den wijsften onder
ons tot een voorwerp voor het dolhuis kan waken, en dat
eene geringe verandering in het weeffel der herfenvezelen, of
het ontbinden der tonge, de Dieren tot fchepfelen zou waken,
die ons de heerfchappij der aarde, niet alleen met hunne wapenen, maar ook door grondftellingen en bewijzen konden
betwisten; en echter, hot is eene daadzaak, hoezeer ook
onze trots daaronder moge lijden. Of ons hooger verftand in
eene fijnere bewerktuiging van ors ligchaam, dan in een
wezenlijk verfchil van datgene , wat wij onzen geest of onze
ziel noemen, zijnen grond hebbe, doer niets ter zake; want
in beide gevallen hebben wij zulks niet aan onszelven, maar
aan Hem te danken, die het ons verieende, zonder dat wij
het hoe kunnen bevatten, en die alleen de ziel nit baren
doodilaap weder kan opwekken. De trots op een groot verftand is alzoo even dwaas als die op geboorte, rijkdom of
fchoonheid: de zedelijke deugden, • en de kennis, die de
Mensch zich door vlijt en opoffering van zinnelijk genot
heeft verworven , zijn het ddnige, waarop hij zich eenigzins
zou kunnen beroemen, bijaldien niet de Christelijke zin zich
tegen dusdanigen roem verzette; -- de Natuur is bier
flechts voorbereidend werkzaam geweest;cle ontwikkeling liet
zij voor ons over, oni ons het edelfle gefchenk, de V,rijheid,
niet te ontnemen. De poging, om het Dier tot Mensch te
verheffen, of dezen tot gene te vernederen , gelijk de knorrige S W Err in zijne Reizen van Gulliver heeft gedaan, is
dus even onnoodig, als de Dieren tot bloote machines te,willen
verlagen ; en de wijsgeer zal evenzeer zonder fchaamte in de
verrigtingen van den Olifant, den Hond of den Aap vonken
des verftands opmerken , als hij zonder zelfverheffing het onmetelijk overwigt van den menfchelijken geest gevoelt, hetwelk hij veelligt aan de fpraak alleen te danken heeft. De
Apen bebben, van Duds reeds , waarfc.hijnlijk van wege de
gelijkheid buns ligchamelijken bouws met, den onzen , inzonderheid gediend tot ,hatelijke of ,onregtvaardige vergelijkingen ;
en indien LINII/EUS hen tot eene tweede foort van Menfchen (den Nachtmensch) verheft , zoo heeft het ook niet
aan
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aan natuurkundigen ontbroken, die hen, met betrekking tot
de volkomenheid hunner geestvermogens, beneden de meeste
andere Dieren plaatfen , en hun niers , dan eene befpottelijke
zucht tot nabootfen, toekennen. Welligt ftaat inderdaad de
Rap ver beneden den Olifant; welligt is het onderfcheid tus•
fchen beide alleen gelegen in het bloedrijke en het galachtige
temperament. — De navolgende karaktertrekken dezer twee
merkwaardige Dierfoorten, die voor ",t minst de verdienfte
van echtheid bezitten, verdienen onze aandacht:
In het voorjaar van tEo8 kwam een wijfjes Orang-Outang ,
elf maanden oud , te Parifs aan, en werd, gedurende een
half jaar, door den beroemden CUI/IER met een wijsgeerig
oog waargenomen. Drie maanden na zijne geboorte had hij
zijn vaderland Borneo verlaten, kwam op zijne negende maand
in Spanje , en werd vandaar te land naar Parijs gevoerd. De
leis over de Pyrenein , die reeds zoo menigeen kwalijk bekomen is, kwam hem op eenige bevrozene vingers te ftaan,
en haalde hem eene verkoudheid op den hats, die een' hardnekkigen hoest ten gevolge had, waaraan hij, na verloop van
vijf maanden,
De Orang Outang bezit eene ongemeene vaardigheid, om
de hoogtte boomen te beklimmen, en fangs de takken van
den eenen boom op den anderen te klauteren, zoodat hij ,bij
voorkeur van vruchten levende , in een digs woud zijn geheele leven kan ftilten , zonder immer de aarde te raken; en
dit fehijnt werkelijk zijne leefwijze te zijn , want op den
groat kan hij niet dan bezwaarlijk en zeer Iangzaam VOOTEkomen , door eene fchuivende beweging op alle vier de beenen, gaande alleen op de achterbeenen, wanneer hij aan de
eene hand geteid wordt. Hij zit op de hurken met kruifelings
overgeflagene beenen, juist als een Oosterling, zoodat men in
verzoeking zou komen, om re vragen, wie van hen dit den
anderen hebbe afgekeken. Ook zijne wijze van liggen heeft
y ea gelijkheids met de onze; hij vlijt zich neder op den rug
of op zijde, met ingetrokkene beenen, de armen kruiswijze
op de borst. Op zijne legerflede dekte hij zich gaarne warm
toe, en nam daartoe alles te baat , wat hem' in handen vie!.
Hij bezigde dezelve, zijne handen namelijk, tot alle verrigtingen , bijkans even als wij. Gezigt en gehoor waren zeer
fcherp; maar de muzijk had voor hem niet de minfte aanlokkelijkheid. Deze trek is opmerkelijk , onderfcheidende
den Aap niet alleen van den Mensch , maar ook van den
Oli-
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Olifant en meer andere dieren. Hil was zacht, ongemeen
goedhartig en gezellig, en de blijken, die hij hun, die met
hem verkeerden, van zijne teederheid gaf, beflonden in ware kusfen. Zijne liefde jegens zijnen meester, den Zeeiiffi..
cier DECA E N, was inderdaad verbazend. Op zekeren morgen , na lang zoeken, hem nog te bedde vindende, wierp hij
zich van blijdfchap op hem, hem omhelzende. De Heer
DECAE N had de gewoonte, hem aan tafel zelf te voeren,
terwijI hij hem achter zich op zijn' floel liec klauteren. Op
eenen middag; opmerkende, dat de floel van zijnen afwezigen meester door een' ander' was ingenomen , weigerde hij
niet flechts, in weerwil zijner gulzigheid , de hem aangebodene lekkernijen, maar wierp zich op den grond, floeg met
groot misbaar zich op het hoofd, en gaf zijn misnoegen of
verdriet op allerlei wijze te kennen. Het is onmogelijk , bier
eene opregce toegenegenheid te miskennen; gelijk de vol.
gende trek zijne goedhartigheid bewijst, anders geene eigenfchap der Apen. Twee kleine Katten, die hij zeer lief had,
droeg hij gemeenlijk under den arm of op her hoofd. Wanneer nu de Katjes, meer zelfliefde dan wederkeerige teederheid gevoelende , uit vrees voor vallen, de klaauwen in zijne huid floegen , verdroeg hij de pijn met groat geduld.
Eens bekeek hij hare nagels zeer oplettend , en poogde dezelve , hoewel flechts met zijne vingeren, om haar niet zeer
te doen, uit te trekken; maar, daar zuiks niet lukken Wilde , onderwierp hij zich met lijdzaamheid weder aan de vorige fmart. Al zijne handelingen fchijnen te bewijzen, dat
het hem flan nadenken zoo min , als aan de bekwaamheid, om
afgetrokkene en algemeene denkbeelden te vormen, ontbrak;
dat hij zelfs (hetgeen op zijnen ouderdoin nog opmerkelijker
is) am de toekomst- dacht ; rerwij1 , daarentegen , van eigenlijk
inflinct zich minder bij hem vertoonde, dan bij andere dieren.
In heftige gemoedsbeweging zijnde, wentelde hij zich op
den grond, floeg zich voor den kop, en fchreeuwde, on/
deelneming te verwekken; van tijd tot_ tijd hield hij eensklaps op, keek de omflanders aan, en, wanneer hij zag,
dat zijne tooneelwoede (dat ik het zoo eens noeme) zonder
werking bleef, ving hij zijn fpel van nieuws aan. Zijn mishagen drukte hij door hoofdfchudden nit; en, wanneer men
zijn' zin niet deed, dwong hij , even als een flout kind. Aan
reel maakte hij, gelijk zijne medegenoodigden , gebruik van
lepel , vork enz. ; en, wanneer h j daarmede niec naar zijn
ge.
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genoegen kon voortkomen, vervoegde hij zich tot zijn'butirman , om hem to helpen. Hij dronk nit een glas , hergeen
hij met beide handen vasthield, en zecte het daarna bedachtzaam weer op tafel , zijne hand daaronder houdende. Eer hij
zich te bed begaf, zocht hij zijne deken , en wist die altijd
te vinden , hoe zorgvuldig men ze ook had weggeitopc. Zijne gezelligheid deed hem alles uitdenken, om bij het gezelfchap to komen. Hij klom op een' ftoel , die naast de deur
fond , om het for te bereiken , en opende zelf de deur.
Men fchoof denzelven eens ter zijde; eensklaps werd de
deur geopend , en men zag den Aap van een' noel klimmen ,
dien hij met veel moeite derwaarts gefleept had.
Het valt niet te loochenen , dat de vermelde bijzonderheden trekken van verftand en nadenken aanbieden, .die niet te
miskennen zijn ; maar er ftraalt daarin altijd iets kinder- of
fchalkachtigs door, en men mist er den ernst en het karakter des Olifants in; of liever, men merkt met vermaak, in
dit kontrasterende, de verfcheidenheid op, waarmede de Natuur ook de geestvermogens onder de dieren heeft uitgedeeld. — Onder al de voorbeelden van'de kloekheid des Olifants, in honderd boeken , van BUFFON ' S Natuurlijke Histank tot de Duizend - en- een- Nacht, to vinden, is welligt
niet den, dat her verfand, de leerzaamheid, en de vastheid
van karakter(zoo ik dit woord hier mag bezigen) van dit edel
dier in hoogeren graad bewijst, dan ecgene de Engelschman
FORBES als Ooggetuige verhaalt. fa de Oostindien woonde
hij den veldnigt van 1775 tegen de Maratten mede bij, en
reisde op den rug eens Olifants , welken flechts de fpraak
fcheen te ontbreken , om menigen Mensch gelijk te zijn, of
zelfs te boven te ftreven. Wanneer de Heer FORBES teekende, fond de Olifant onbewegelijk Waar vruchtboomen
aan den weg Itonden, brak hij den besten tak af, reikte denzelven, zonder iets voor zichzelven to nemen, den geleider
toe , en dankte , door een zacht geluid , voor het deel , hem
gegeven. Wanneer eene twijg over den weg hing, die de kasc,
waarin de reiziger op den rug des Olifants gezeten was , binderlijk Monde zijn, zoo brak hij dezelve af, en bezigde haar
als een waaijer, om zijnen meester te verkoelen erfcle vliegen
re verjagen. — De Olifanten in het Engelfche leger kregen,
behalve hunnen dagelijkfchen kost , bladeren en koren , eene
foort van koeken , in de landstale mosfaulla genoemd, uit
meet, borer, fuiker en kruiderijen beftaande, en welke doze
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dieren bij lange togcen of zwaren arbeid noodig hebben, tot
behoud van gezondheid en krachten. Desniettegenftaande werden de Olifanten der armee elken dag magerder; en, bij
naauwkeurig onderzoek, kwam het aan 't licht, dat hunne
geleiders de koeken geftolen en zelve genuttigd hadden.
Thans werden eenige opzigters aangefteld, in wier tegenwoor.
digheid de Olifanten moesten gevard worden ,, waarop zij
dan ook fpoedig zich herhaalden. Maar weldra vielen ze ,
ondanks dit voortdurend toezigt , weder af; tot dat men eindelijk ontdekte , dat hunne trouwelooze en wreedaardige geleiders hen hadden afgeregt, om de koeken in den mond te
houden, zonder ze op te ecen, en dezelve, nadat de opzigters zich verwijderd hadden, hunnen geleiders onbefchadigd
terug te geven, die er dan zichzelven op vergastten, of ze
verkochten! —Wie verfchijnt hier in het voordeeligfle licht,
het Dier of zijn Heer, de Mensch 2 Wanneer men weer,
hoezeer de Olifanten op dit lekker beetje gefteld zijn, zal
men Diet minder de leerzaam- en gehoorzaamheid bewonde.
ren, welke het den geleiders mogelijk maakten, hen in zoo
korten tijd tot dien graad af te regten , dan de fterkte van karakter en de zellbeheerfching, welke het dezen edelen die.
ren mogelijk maakten, der zoo nabij liggende vetzoeking wederfland te bieden, en hunne lievelitigsfpijs den geleiders
goedfchiks af te than. Men vergelijke zulks met de handelwijze van menigen 1VIensch, wien eene zaak van waarde
wordt toevertrouwd, die hij zich zonder gevaar kan toeè'igenan; of van een' dronkaard , wien zijn meester, of de zorg
voor eigene gezondheid, den brandewijn verbiedt , en wien
onverwacht eene voile flesch van den geliefkoosden drank
wordt voorgezec!... Waarlijk , de vergelijking is diep vernederend voor onze, vaak zoo hoog gerbemde, menfchelijke
natuur.

LIST VAN LEN' KRANKZINNIGE.

Eene ware Gebeurtenis.

I

n het Noorden van Engeland had onlangs een hoogst op.
merkelijk voorval plaats. Een man, algemeen als krankzinnig bekend, , op last der beambten van Manchester,
naar het Gekkenhuis van Lankaster vervoerd te worden. De
opzigter des Armenbeftuurs nam deze netelige taak op zich ;
en,
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en , naardien de gekrenkte geestvermogens van genoemden perfoon met geene geweldige vlagen gepaard gingen , befloot de
opziener, zijnen patient zonder eenige dwangmiddelen naar
de plaats zijner beftemming te geleiden, en bragt hem , on.
der voorwendfel van een pleiziertogje, ook gelukkig te Lan.
kaster. Intusfchen had de waanzinnige, orntrent de ware bedoeling zijns geleiders , eenigen argwaan opgevat, en was
diensvolgens op zijne hoede. Te Lankaster aankomende ,
was het te laat , om nog dien zelfden avond naar het geflicht
te gaan, en begaven zich de reizigers alzoo,voordiennacht
Haar eene herberg. Waarfchijnlijk bragt de patient denzelven
in ftille Oapeloosheid door; immers reeds in den vroegen morgenflond ftelde hij zijn heimelijk ontworpen plan te werk:
hij ftond, namelijk, nil op, doorzocht de zakken zijns geleiders, en — vond het formelijk bevelfchrift tot zijne opname in het genoemde huis. Terftond kleedde hij zich , flak den
brief in zijn' zak, en ijide naar het geflicht, waar hij den
Directeur liet wekken, en hem zeide, dat hij in de herberg
een' krankzinnige had, dien hij gaarne zonder veel omflag
wilde overbrengen, en hem diensvolgens , in den loop van
den voormiddag, als deed hij met hem eene wandeling , in
des Directeurs handen zoude overleveren. Het zou echter,
voegde hij daar nevens , welligt noodzakelijk zijn, hem vooreerst te knevelen en het hoofd kaal te fcheren , dewijl hij
wet eens wat wild was, en thans vooral geweldigen weerfland
zou bieden, dewijl hij zich gedurende de reis vast in het
hoofd gezet had, dat hij zelf de geleider was, die hem (den
fpreker) als een' krankzinnige naar het Gekkenhuis moest
overbrengen. Dit alles fcheen zeer waarfchijnlijk: de Directeur las den brief, die, natuurlijk, geen fignalement behelsde ; en daar de patient, wiens ganfche ziel op dit eerie
punt werkzaam was, zichzelven niet verried , wekte zulks
bij hem geene achterdocht , en hij nam terfiond de noodige
maatregelen, am zijnen nieuwen gast, near de bekomene aanwijzingen , te ontvangen. — De krankzinnige, in de herberg
teruggekeerd, wekte zijnen argeloozen geleider tot het on:bijt, waarbij hij hem zeide, dat
alreeds eene groote wan.
doling had gedaan. „ Waarlijk ?" hernam deze:
dat fpijt
mij ; ik wilde gaarne met u uitgegnan zijn." — Nu , dat
kan nog gefchieden ; ik ben in 't geheel niet moo." — Weldra waren zij op de been , en het ging, zoo als de patient verwazht had, rest op het Gekkenhuis aan. , Welk een fchoon
ge-
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gebouw I" riep deze met fchijnbare verwonderIng.
Ilebt
gij pleizier, om het eens te zien?"
„ o Ja! als dat zijn
konde," Welaan, wij willen het beproeven 1" riep de ge.
leider , trotsch op zijne vermeende list, en blijde, dat hij
zelf hem de uitvoering zoo gemakkelijk maakte. Met drift.
betrad hij nu met zijnen patient het voorpleili; terwiji deze
zich digt aan hem hoot , en de miene aannam , alsof hij heti
niec uit het oog durfde verliezen. Intusfchen had de Directeur hen reeds zien opkomen, en kwam hen met twee forfche kerels te gemoet, ten einde zijn gewaande gast
mogt ontfnappen. Zoodra de opzigter den Directeur nabij
was , maakte hij eene beleefde buiging, tastte in zijn' zak,
en zeide, listig grimlagchende: „ Mijnheer/ ik breng u een'
armen man, die ...... Maar hoe ftond hij als van den.blik.
fem getroffen, toen hij den waanzinnige.kiiel voornittreden.,
hem aan' den Directeur zijnen eigenen lastbrief met de woorden
zag overreiken: s Dat is de man !" en zich , ten zelfderi
oogenblikke , in vier reuzenfterke armen voelde vastgeklemd 1...
Verlegenheid , verbaasdheid en woede volgden elkander onmiddellijk op: hij zwoer, dat hij de opziener en gene de
krankzinnige was. Maar men wist immers reeds, dat hij dat
zeggen zou! En toen nu de laatfte in .zijne verwoedheid zoo
verre ging, dat hij begon te flaan, te trappen, ja te bijten.,
zag men zich wel genoodzaakt, den razende de handen to
binder, en, om de koortshitte te temperen, hem het hoofd
kaal to fcheren. — Intusfchen keerde de ware krankzinnige
bedaard naar Manchester terug, en zeide tot hen, die hen/.
vroegen , waar zijn geleider was : „o ! Die is rizend , en ik.heb
hem in het Gekkenhuis te Lankaster achtergelaten." — Toen
nu het bevel der Regering tot deszelfs ontflag alddar aankwam,
was de man op het punt van werkelijk krankzinnig te worden, en kwam, na verloop van een paar dagen, befchaamd
en met omwonden hoofd , te Manchester terug.
NET GEBED.

(Naar het Fransch van LA MARTINE.)
Daar daalt in heerlijkheid de koning van de dagen ,
En ftatig treedt hij of van zijnen zegewagen;
Een fraaigekleurde wolk ontcrekt hem aan ons oog,
Doch maalt met gloeijend goud zijn fpoor aan 's heinels boog,
Eee
En
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En-ftort door 7t-..111 ghtruim been de purpren wedergianfen.
Gelijk een,gulden lamp ;-gehangen aan de tranfen,
Moudt zich, bij 't zweven, ginds de maan in evenwigt,
En op de graszob daalt haar zwak en Ile:vend licht.
pefluijer Van den nacht ontplooit zich op de bergen.
nu._ lichr en bruin elkaar een poos nog tergen,
Verheft- natuur de„ziel , in aandacht opgelost ,
Tot .Hem „die .cla,g, en •nacht doet widen op hun'
Bel fRhijiits, alsof 'ze aan God , in bovenaardfche talen,
Den dank en hulde van de fchepping wil betalen.
Zed* den ofterdienst, bepaald aan emu,' noch grond I

De teMpelis Thdelal ;. het altaar is.dit rood;
De - heemleil zijn 't verwulf;' enal die tifitelvieren
Die , half omneveld dat .vetheven ' welffel fieren ,
Dees ilerrett , door 't azuur met , wijsheid als gezaaid
Zijn 't waslicht„ dat den nacht in Vbedehnis Verfraait.
fombre 'heitigdom verfpreidt de maan ',bar Itralen;
Zij zwaait voor 't dog van God, terwijI .ze op aarde dalen,
plegtflatig been eft Weer, gelijk een.N#Vierookvat,
En - brengt den avondgeur. Hem Eot een' offerfchat.
Die zuivre wolkjes „naar het °Osten Ioegedreven ,
`Terwiji ziJ op de wielc Van 't westewindje zweven,
Ln "t-langzaam'llervend licht met kleuren hen bemaalt,
Waargeen rollijn ined gloeit, waar geen topaas mee praalt,
Ze an, de wierook, die daar fitjgt en heilenwademt
Tot voor den, trOofi van 'Hem, wien hulcligt al wat ademt„
Dah:,:ach! dk boor geen nem , geen koormuzijk. Zoo zat
Geen lied dan rijzen voor den KOning van
heelal?
't , Zwijgt alles: flechts mijn hart flaakt lof en dank en Bede.
De fletnine van 't heelal zijt gij this , o mijn rede!
Qp le ! avonciftralen, op de vleuglen van den Wind ,
Verheft mljn zielszucht ., als een reukwerk , Godgezind
Zich tot miJn' Schepper, leent een fpraak aan alle leven,
Wil heel natuur mijn tong tot zijne aanbidding geven.
1k fineek uw' Vader - bilk hier of nit hooger fpheer ,
Fn vul de. wildernis met uwen naam , o Heer!
En Gij, die op den croon, omringd van heerlijkheden,
't Muzijk der heemlen boort! Gij hoorLook mijne reden;
Terwij1 mijn lage geest, tot hooger onbekwaam,
Uw glorie bier aanfchouwt, bij 't fluistren van uw' naam.
lk
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Ik groet U, bron en doel van U , van alle dingen t
Bezielend laat Ge uw' blik-door ftof en ijdel dringen,
God, Schepper, groote Geest , wien ik als Vader eer;
Want oncley• elken naam belijde ik U, o Heer!
Al hoorde ik nooit, uw woord,,.iklees die leer der waarheid
Aan 't fchittrend itarrendak.met onbeloken klaarheid.
Uw grootheid teekent mij de ruime hemeltrans,
Deze garde uw goedheid, en de Itarren uwen glans.
Gij bragt Uzelven voort in uw volfchoone werken :
In al 't gefchapene is uw afdruk op to merken;
En mijne ziel wedrkaatst, op hare beurt , dit al.
Mijn geest bepeinzende uw verfcheiden . deugdental;
Ontdekt U overal, en buigt aanbiddend neder,
Werpt in zichzelv' een' blik , en,vindt ook daft. U weder.
Zoo gloort • de dagvorftin aan 's hemels blaauwen boog,
Schept in den vloed ,haar beeld
maalt het voor mijn oog.
o Coed- en fchoonheidsbron! 't zegt weinig, to gelooven;
lk zoek,ik ftreef Haar U; niets patine uw gunst bovep.
Mijn ziel is flechts een itraal van licht en teederheid,
Die van der eeuwen zon een' enklen dag zich fcheidt,
Doch, ver van U verteerd door nameloos verlangen,
Terugklimt , tot hem wear die vuutbron op zal vangen.
Ik adem , denk, gevoel, bemin in 'U alleen.
U zie ik door bet -Boers der zinuenwereld been.
Mij blinkt uw heerlijkhéid in heel de fchepping tegen-,
Daar ik in elk gewrochc uw magr en liefde zegen.
U zocht ik , en ik ben tot deer woestijn gevlugc.
Als hies de dageraad. daar losjes door de Incht
Haar Iluijer zweeft, de poort der blozende uchtendkimmen
Ontfluit, en .paarlen ftrooit, die op de bergen glimmen ,
Het fchijnt uw bilk mij toe, die uit de hemeltent
De wereld toelonkt, en het daglicht tot ons zendr.
Des middags ftaak' de zon het ftijgen aan de tranfen,
En overftroome mil met koesterende glanfen;
Wanneer mijn zinnen zich verkwikken bij 'dien glued,
Uw kracht, uw adem is 't, o Heer! voor mijn gemoed.
Zie ik omhoog den nacht bet ftarrenheer geleiden,
En over 'c fluimrend rond den valen fluijer fpreiden ;
Schoon eenzaam in-woestijn en duisternis , den nacht
Bepeins ik clan in vred, zijn lieflijkheid en prachr.
Van kalmte en fchaduw en flilzwijgendheid omgeven,
Ben ik U naderbij , aanbid U zonder beven ;
Terwijl een reiner dag zijn flralen in mij fchiet ,
En ik een ftemme boor, die 't hopen mij gebiedt.
ja,. Heer! ik vest mijn hoop op uw verheven deugden.
Gij , die met voile hand bet Leven en zijn vreugden
Rondom U henenftrooit, hebt nooit mijn zijn bepaald
Tot luttel dagen bier, waar meest de rust aan faalt.
1k zie U heel natuur bewaren en bezielen :
En zou de Schepper zich verlagen tot vernie:en ?
Eee2
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Getuige van uw magt, en op uw -goedheid flout,
Is 't eindeloos geluk, waarop mijn ziel vertrouwt.
Vergeefs omwolkc de dood met zwarten damp mijn fchrede;
Dwars door die neevlen boort het "daglicht voor mijn rede.
Het is de laatfte fport der ladder naar omhoog,
't Gordijn des heiligdoms, dat nedrvalt voor mijn oog.
Haast lichte (ik fmeek het, (leer!) Voormij die . fchoone margen
Of, blijft dat uur met uw geheimen nog verborgen?
Verhoor mijn noodgefchrei uic 's hemels tinnen! want
Het ondeel en 't heelal verzorgt thy Vader - hand.
Laat uwe goedheid mijne zwakheid fteeds behoeden,
Met brood mijn ligchaam en met hoop mijn harte.voedent
Verkwik , met denen ftraal
uw alkoestrend oog ,
Mijn' geest, .dien zinlijkheid met neevlen overtoog!
De dauwdrop . wafemt weg.in 't zonlicht, pas verrezen;
Verfmeit ook , zdO mijn ziet voor eeuwig :in uw wezen!

Middelburg, 1823.

F, SIFELL
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Het is een quade greep de jeugc te willen dwingen
Etf als met tnkel kragt het leeren op te dringen;
Het kind, dat barde tugt en droeve flagen vreest,
Krijgt dofheid aan het breyn en domheyt in den geest.
Hoe menig edel kind, tot kunst , alleen geboren ,
Heeft , door een ftrenge fchool , de boeken afgezworen ;
Heeft door een wrangen nurk , of om een harden plak ,
De leerzugt afgeleyd, gelijk een lastig pak!
Voor haven ftuur gebaar, en Hagen voor de beesten;

De reden is genoeg vaor wel - geboren geesten;
Daar is geen ander vrugt te trekker' uyt den dwang,
Als dat en vrije ziel neemt elders haren gang.

't Is best de frisfche jeugt door EERZUGT op te wekken,
En door gevreesde fmaat van luyheyt of te trekker; ;
Men ftelle wat men wit de jonge zinnen voor,

Dit is de beste toom en dat de beste [poor.
(Uit bet Huwelijck, boofdfluk Moeder.)
Den Redacrenr zijn in de tweede Proeve van eon' Domperkatechismas eenige
wezenliike foltten aangewezen tegen het metrnm, die den vervaardiger fehijneu
ontfnapt te ziin , en voor .wier mededeeling hij zijee erkentenis betuigt: dao,
Czarhil zelt het een bet-wild °pael noemt, en het hier meer op zaak.dao
dicht aankomt, vertrtmwt hij, dat de Lezer,, ook louder nadere zanwijung
dezelve wel goedgunflig zal verbeterd hebben.

MENGELWERK.
VERHANDEL1NG , OVER DEN BEPERKTEN 1NVLOED DES HANDELS
OP DE BESCIMV1NO EN WELVAART DER OUDE VOLKEN,

Door
C. BACICERI
Advocaat te etinflerdam.
Sedert men begonnen heeft eenen wijsgeerigen blik op de
gefchiedenis der itaten van Europa te vestigen, vooral federt
de ftaatkunde het oogpunt werd, waaruit men dezelve befchouwde, is het eene gewoonte geworden , om den invloed
van de hoofdgebeurtenisfen Op de welvaart , de befchaving
en bet lot der volken te ontwikkelen. De invloed der kruistogten is door vele meesterlijke pennen gefchetst. De ontdekkist van Amerika, offchoon in hare gevolgen op Europa
nog niet te berekenen, gaf tot de meest verfchillende gevoelens aanleiding. In d'e Louvre , .waaruit eens de bazuin
van vervolging en vernieling klonk, vroeg men jaren
daarna, Welke de invloed der hervorming geweest was; en
nog dagelijks wordt aan de onderfcheidene ftelfels van wijs.
begeerte bijna alles toegefchreven , wat onze tijd goeds of
kwaads heeft voortgebragt.
Onder deze oinflandigheden is het te verwonderen, dat tot
nog toe niemand de vraag heeft beantwoord, welke, in de
tijdvakken der oude en nieuwe gefchiedenis , de invloed van
den handel op de welvaart en befchaving der volken geweest
zij. Eene vraag , des te belangrijker, omdat befchaving en
welvaart wederkeerig op den handel eene werking hebben,
welke zijnen gang 'moet leiden , en de wijze bepalen, waarop dezelve gedreven worth; des te gewigtiger, omdac in de
nieuwe gefchiedenis de handel het gemeenfchappelijk doel
van alle befchaafde nada uicrnaakt, en, om mij zoo eens
nit te druliken, het brandpunc is , waarin zich alie ftralen
vereenigen.
Het is eater niet alleen nit de bloote gefehiedenis van
den handel, maar vooral nit deSzelfs verichillenden aard, de
wijze , wazrop deze gedtertli wordt, en de voorwerpen ,
welFff
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welke dezelve bevat, dat deze vraag moet beantwoord worden. Mijn obgmerk is, mu in dezen geest kortelijk den invloed des handels in de oude gefchiedenis na te gaan, en lit
zal hetzelve vervuld rekenen, wanneer deze tweeledige ontwikkeling u met mij overtuigen zal , dat deszelfs invioed in
die tijden veel beperkter ‘ geweest is dan thans. En hoe is
hieraan te twijfelen, wanneer men bedenkt , wat de handel
voor Europa geworden is, federt deszelfs herleving in de
zevende en achtfte eeuwen? Ell de toen opkomende republieken van &dig was de handel zoo wel de voornaamfte oorzaak van voorfpoed , als de eerfte reden van onderlinge twisten en vijandelijkheden. Er was geen gemeenfchappelijk
middelpunt sneer; elite kleine ftaat beftond op en voor zichzelven. Eigenbelang bragt werkzaamheid en ijver voort. De
eenigzins herftelde rust, de iniloed der christelijke leer op
de zeden, de ontluikende Vrijheid , der fteden en vele andere
omflandigheden bevorderden den handel, en de vermeerderende welvaart deed deszelfs nut gevoelen. Door den handel waxen , in de twaalfde en dertiende eeuwen, Braband en Plaande,
ren bet welvarendfte en rijkfte land der wereld. Het e-lang
van deszelfs ligging bragt fiberalf. begi'nfelen mede. De aard
van den handel der ganfeaten , die zelve noch kunst- noch
natuurvoortbrengfelen hadden, maar voortbrengfelen van elders naar elders overvcierden, was.op flapeldwang en wering
van vreetnden gevestigd. De ilante ve,rviel , naarmate ieder
volt meer iljn' belang leerde inzien. leder yolk wilde zelf
handelen; maar het ontbrak aan middelen en kapitalen. Hierdoor ontftond de commisfiehandel, en vestigde. zich dadr,
waar men, door natuurlijke ligging en rijkdom, denzelven
voeren kande, in de Nedrlanden; de omftandigheden des
tijds ver'plaatften "denzelven een weinig noordelijker in ons
vaderland. Ook deze moest verdwijnen , en de handel werd
en zal hoe langer tide meer warden, hetgeen ,dezelve van
natuur is-, eerie uitwisfeling van voortbrengfelen, Zoo waar
is het, 'dat alles vervallen moet, hetgeen in zichzelve de
kiem niet draagt van zijne volmaking I Vergeefs is het, her,
ftelling te wenfchen van datgene, waaronder men eens, gelukr
kig was, wanneer de geest, welke die , oude .vormen bezielde , vervlogen is I
Eene tweede aanmerking, welke, zonder op onze.tijden
terug te zien, den handel der ouden in deszelfs invloed leers
beoordeelen, is deze , dat dezelve bij hen meestak een gevoig
van
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van den oorlog was. Zij handelden over het ilgemeen‘met
geene andere volken, dan met de zoodanige, die zij na den
oorlog onderworpen hadden, of met Welke zij hierdoor in
kennis en aanraking gekomen waren. In dezen zin zegt
MONTESQ VIE dat de ouden landen ontdekten door hunk
ne oorlogen, gelijk wij door onze zeereizen; en in deze
teekenis is dus de oorlog bij de ouden evenzeer het eerfte
middel ter befchaving , als de handel het In nieuwere tijden
geweest is.
De waarheid van deze aanmerking flraalt overal in de handelgefchiedenis der ouden door; en wanneer wij hierbij bedew.
ken, dat in dezelve geene algetneene blijken voorkomen van
verregaanden handelsnijd en van oorlogen om den handel gem
voerd, welke zoo veelvuldig aijn , in de, nietwere gefehiedenis, dan zoude men als een kenmerkend-on4rfcheid kunnen
aatinemen, dat handel bij de ouden een gevolg, 'bij de Menweren eene oorzaak van oorlog geweest is.
Hiermede tot het onderwerp zeif ouergaande, zal ik eerst
in een gefchiedkundig overzigt, .en daarna uit den aunt des
handels: en bijkomende omitandigheden., hetzelve trachten ter
on twikk elen.
De handel vooronderflelt filet alleen maatfchappelijke vereenigingen , maar ook weer behoeften, dan de volken in hun.
ne kindschheid gevoelen. Wij zouden dus tie vroegfte oud;
held onopgemerkt kunnen voorbijgaan, indien dezelve niet
eenige algemeene en zeer eenvoudige waarheden opleverde
welke de reeds gemaakte aanmerkingen bevestigen. De ge.
fchiedenis der eerfte zamenleving is geenszins die van rust en,
vrede, maar veeleer. van eenen beftendigen twist en oorlog:
Het denkbeeld van. 'eigendom en gehoorzaamheid aan wetten was ,tang vreemd aan volken, die een zwervend herdersleven leidden ; en zij., die dit met vaste woonplaatfen verwisfelden, waren altijd aan de aanvallen en ftrooperijen van an•
dere nomadifche flammen blootgefteld. In zulk eenen toettand is er nog geen gemeenfchappelijke handel mogelijk.
Vandaar,, dat •dezelve aileen in het zuidelijk gedeelte van
llzde pleats had, alwaar de 'volken , onder alle de voordeelen
van luehtftreek , vruchtbaarheid en ligging , van de vroegfte
tijden af, vaste.woonplaatfOn vormden, dczelve Zitbreidden ,
en, vooral van den Ganges ,tn Esphraat af, in doe volkrijkfte
fteden verzamelden.
Doch-ook bier zenoten . deze natiEn, ender alleenheerfchene
de
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de. mogarchen aan flaaffche onderwerping gewoon , geene
duurzame rust , en dikwijls vestigde zich de eene magt op
den ondergang van de andere. Vandaar, dat wij dikwijls de
vermelding van een yolk, waarvan ons de gefchiedenis den
naam of de heldendaden opgeeft , naderhand verliezen , en dat,
wie deze befchrijving gaf, hetzelve niet kende dan door een'
met hen gevoerden krijg. Vandaar, dat de weinige gefchiedkundige overblijffelen omtrent deze oude, nation meestal verfchillen , naar de verfchillende bronnen, waaruit dezelve geput werden. Vandaar, dat dezelfde volken bij onderfcheidene fchrijvers.geheel verfchillende namen dragen , en bet moeijelijk , ja onmogelijk is, om, hetgeen HER on OTUS,CTEs I A S, DIODORUS en de Joodfche fchrijvers hierover hebben te boek gefteld , behoorlijk re vereenigen.
De . zucht naar veroveringen veroorzaakte echter, dat zich
fpoedig in 11zie mote beerfchappijen vormden, waardoor her
verkeer der onderivorpene volken gemakkelijker gemaakt werd.
Het belang breidde dezen landhandel tot naburige volken nit;
dezelve werd gewoonlijk over dezelfde wegen gedreven, en
men kwam in ftapelplaatfen te zamen, alwaar zich alles vereenigde, wat de rijkdom , weelde en vruchtbaarheid van
/hie hadden voortgebragt..
Don ook deze handel werd dikwerf geftoord , en de rijken, door welke dezelve gevoerd werd, waren dikwijls aan
groote omwentelingen onderhevig. Zoo komen ons, bij,
voorbeeld, kleinere volken der oudheid, wier gefchiedenis
wij bet hem kennen , de Joden, nu eens vrij , dan weder
cijnsbaar voor. Wij zien hen, na hunne togten nit Egypte,
met het zwaard in de hand , woonplaatfen zoeken, anderen
verdrijven, zich vestigen, in eeuwigen itrijd , leven met hunne naburen, nu verwinnaars, dan verwonnen, en eindelijk,
in volkrijkheid en welvaart toegenomen, onderling verdeeld,
weder tegen elkander 111. 1.11:len , zoo als zij te voren den gemeenfchappelijken, vijand bevochten. Gelijk hunne gefchiedenis in het klein, zoo is die van Azii in het groot; en
zelfs de fleden, die het meest door grootheid maw fchitterden , waren aan gedurige veranderingen onderworpen.
Dit gelds omtrent den landhandel, welke, uit den nerd der
zake, als die ter zee voorafgaande , mag befehouwd.worden;
doch men mag ook vooral den oprfpropg en de ontwikkeling
van dezen toefchrijven aan eene zucht rot veroveringen.,
waardoor
volken elkander- leaden kennen. • pit zien
wij
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wij in de gefchiedenis der eerfte handeldrijvende nada, de

Phenicie-rs en Egyptenaren. Deze laatften vooral kenfchetst
niet zoo zeer zucht naar handel, als wel naar veroveringen,
en wij zien dit ten duidelijkfte in die enkele tijdvakken van
roem, welke ons nit hunne vroegfte oudheid eenigzins bekend zijn. SESOSTRIS, van wiens grootheid Memphis
tempelen en Egyptes piramiden nog heden gewagen,verfchijnt
ons als een veroveraar,, die, behalve oorlogen te lande, zijne
zeetogten tegen Gelukkig Arable , tegen de naburige kuscen
en die van Indii rigtte. Egypte bad wel, vooral te lande,
eenen levendigen handel ; het voetde wel de voortbrengfelen
van zijnen vruchtbaren bodem nit; doch de meestal beer"
fchende priesterfchap weerde voorzigtig vreemden en vreemden invloed. Het geheimzinnige , waarin het zijn geheel
volksbeflaan wikkelde, was een onoverkomelijke hinderpaal
tegen dez zeehandel met andere befchaafde natiEn; en hoe•
veel eeuwen verliepen er niet na SE SOSTRIS, teen Egypte,
onder andere dynastien , zich naauwer met de Grieken verbond , eenige inftellingen ten nutte des handels vormde, en
eene haven flechts voor de Griekfche zeevaart opende (*) I
Voor het overige ontging ook Egypte bet lot niet, waaraan
een befchaafd y olk onder ruwe naburen is blootgefteld, en
hetzelve was, zoo wel ter zee als te lande, met hen in gedurige oorlogen gewikkeld.
De Phenicigrs zijn het yolk, betwelk de ouden uitvinders
van den handel genoemd hebben, omdat men aan hen de
meesce inftellingen te danken heeft , welke aan den handel
verbonden zijn. De natuur zelve, welke hun eenen onvruchtbaren, doch woudrijken bodem en veilige havens ge7
geven had , fcheen dit yolk voor de zeevaart beftemd te hebben. Hun rijkdoin en magt getuigen van den invloed, welken deze op hunnen flaat gelled heeft ; en nog verwonderen
wij ons over de ftoute togten, welke zij hebben ondernomen.
Ook bij dit yolk heeft zich door den oorlog de handel ontwikkeld. Zij kotnen ons bij de oudfle fchrijvers, bepaaldelijk bij II o M ER U s , als zeeroovers voor ; en het is meer in
behaalden buit, dan in den handel, dat de beginfelen van
hunne grootheid te zoeken zijn.
In volicrijkheid en magt toegenomen , verfprcidden zich de
Plzeniciers in volkplantingen, waarvan de voornaamfte op de
kus(*) I500-525 V. C. onder AMASIS.
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kusten van Afrika en Spanje en aan de westkust van Sicilia
zijn aangelegd. In zoo verre kolonidn in de oudheid eene
behoefte waren voor een y olk, hetwelk verre handelreizen
ter zee onderndm , kafi men zeggen, dat deze ten tante des
handels ftrekten ; doch of dezelve bepaaldelijit met dic oogmerk werden aangelegd , mag men betwijfelen. De meeste
waren gevolgen van flaatkundige gefchillen , waardoor een gedeelte der burgers genoodzaakt werd, andere woonplaatfen op
to zoeken.
Dit was althans de obrfprong van Carthago , de eerfte handeldrljvende republiek der oudheid , welker flichters, ten gevolge van ftaatkundige onlusten , Tyrus hadden moeten verlaten, en welke al fpoedig, door handel en veroveringen, den
moederftaat evenaarde of overtrof. Carthago gecft ons , door
de wijze , waarop hetzelve zljne magt op de eilanden vestigde , en de micide/en, waardoor het zijnen handel in het westen handhaafde , de bewilzen van zijne politick in den handel.
Indien wij zijne gefchiedenis, vooral in verband met die van
Sjraeufe, waarmede deszelfs belangen in gedurigen ftrijd waren , beter kenden, dan zoude het welligt het best met onze
niettwere ftaten te vergelijken zijn. — Moeijelijk is het, die
oorlogen, welke eene zucht tot veroveringen doet ondernemen, altijd van die te onderfcheiden , welke het belang van
den handel fchijnt gevorderd te hebben. Doch, koodra Carthago in zljne republikeinfche beginfelen ontaardde, en de magt
in handen van enketen viel, was in zljne oorlogen geen handelbelang meer,, maar veroveringszucht alleen te herkennen.
Deszelfs oorlogen met Rome flonden met den handel in gccn
verband, en waren veel minder nog hierdoor veroorzaakt.
Dezelve waren het noodzakelijk gevolg, toen twee volken,
die beide hunne magt wilden uitbreiden , om het bezit van
Sicilli in aanraking kwamen.
De oorzaken van Carthago's vat zijn niet alle met genoegzame zekerheid te bepalen. Binnenlandfche factidn; de magt
van MASSINISSA, CATO ' S wrok , en Romer trouwelooze
politiek, meet dan hunne wapenen, hebben hiertoe medegewerkt. Doch zeker is het, dat Carthago bet belang van
zijnen handel opofferde, door zich Spanje te onderwerpen , in plaats van zijne zeemagt te verfterken; zeker is het,
dat de veroveringsgeest van zijne veldheeren, en niet mislukte handeloorlogen, de ondergang waren der flad, op wier
puinhoopen sc I P to creurde.
Naar-
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Naarmate een land magtiger en aanzienlijker aan de oude
fchrijvers is voorgekomen, naar die mate is deszelfs gefchiedenis meer in een romantisch gewaad gehuld; en wlj moeten
het der oudheid coegeven, dat zij, om haren oorfprong te
veredelen, bare beginfelen met fabelen doorweven heeft. Dit
gelds in het bijiorider omtrent Griekenland , hetwelk van clO
vroegfte tijden of 'niet weinig tot uitbreiding van den handel
heeft toegebragt. Dit land, alwaar wij de Pelasgen en Hellenen het eerst aantreffen , tusfchen drie werelddeelen gelegen
en door zeal' omringd', maakte de zeevaart noodzakelijk en
de derwaarts verhuisde Egyptenaren en Pheniciers fchijnen
niet weinig te hebben toegebragt, om dezelve uit te breiden.
Het voorbeeld echter der Grieken bewijst niet alleen in
den beginne , maar ook in de tijden van hunne grootile magt,
dat de zeevaart en kolonien der ouden meer voor den oorlog
dan den handel werden aangelegd. Lang bepaalde zich dezelve alleen blj zeerooverij (*) ; en, offchoon de gefchiedenis
aan mtNos, koning van Creta , de eer geeft van de zeeen
hiervan het eerst te hebben gezuiverd , duurde dezelve echter nog fang voort. 13eroemd zijn , in de gefchiedenis van
hunne heldeneeuw,, de vloten, tegen Troje uitgerust , en de
togcen der zlrgonauten. Sommigen hebben hierin een vereenigd doel van handel en oorlog erkend; dock ook deze
vereenlging fchijnt weinig anders dan rooverij aan te dniden.
Aan de volksverhuizing der DorPrs, welke in de eeuw na
den val van Troje volgde, hebben wij niet sheen de flichting
der Griekfche Oaten , maar ook die van hunne voornaamfte
kolonien te danken. Vele Hellenen, en vooral de befchaafdften van hen , de loniers en Aeolijrs , uit den Peloponnefus
gevlugt of verdreven, vestigden zich op de kusten van Kleindizig en de nabijliggende eilanden. De handel had dus Beene
aanleiding tot deze kolonien gegeven, offchoon dezelve niet
naliet hare welvaart en magt te bevorderen. Onder eene menigte fteden , door hen gefticht of vergroot, waren Mitylene,
Milete en Phocea de gewigtigfte voor den handel.
De Griekrche kolonien , welke zich in Italig en Sicilig
hebben nedergelaten , zijn meest' van lacer oorfprong, en in
eenen tijd gefticht, toen bijna elke Grickfche flad eenen vrijflaat vormde, waarin politieke onluscen dikwills tot doze
verhuizingen aanleiding gavel' (**). incusfchen werden dezelVO

(*) T t u c. lib.

e.

5. (.*) 750-550 v. C.
F f 4
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y e belangrijk voor den handel, en flegen hierdoor tot een•
hoogen trap van aanzien en magi. Onder vele zijn Tarentum ,
op het vaste land , en Syracufe, eene volkplanting van Corinthe in Sicillê , de voornaamfte.
Griekenland was , behalve door zijne Jigging, ook nog door
een,geest van vrijheid, het hoofdkarakter van zijn yolk, en de
menigvuldige kleine vrijflaten , waarin hetzelve verdeeld was ,
ztter gefchikt voor den handel. Het is derhalve to verwon.,
dezen, dat zich in zijne voornaamfte plaatfen de handelgeest
niet. krachtiger ontwikkeld beefs. Doch, altijd in ftaatsgefchillen verdeeid, meestal onderling in ftrijd , hebben zij •dit
minder behartigd. Hunne zeemagt was , alleen aan den oorlog
gewijd , en de heerfchappij der zee het hoofddoel der
ilthenienfers. Deze zucht , hun door MILTIADES ingegeven, door THEM-ISTOCLES bij Salamis, 4rtemilium en
zoo vele andere zeeflagen vervuld , is van dien tijd of in alle
hunne pogingen to herkennen. Vandaar bet aanleggen van
kolonia aan den Hellespont en ce Naxos; vandaar de ftichting
Ivan Zmphipolis en andere plaatfen aan de 117acedonifche en
Thracifche kusten; vandaar,, eindelijk , hunne pogingen, om
Eubaa en Megara , Potidea en Olynthus in onderwerping to
houden. Spoedig volgden ook de Spartanen en Thebe hen
hierin na , en de zeemagt van dezen is, met geen ander oogmerk aangelegd. De Griekfche linen echter, welke van Dorifchen oorfprong afflamden , waren daarenboven, door hunne
zcden en Lvcunc us wetgeving, voor een vreedzaam verkeer met volken en voor den handel ongefchikt. De iltheWafers, door sozoN merer voor de weldaden van den vrede
gevormd , hadden dit wel met hunne naburen niet gemeen;
maar, fober in hun huisfelijk leven, prachtlievend alleen in
hunne feesten, was de handel hun tot geene behoefte geworden.
De voornaatate handelfteden van Griekenland zelve waren
ilthene en Corinthe. De laatfte, ass moederflad van vele
kolonien, order welke Corcyra en Syracufe de voornaamfte
waren , konde echter de afhankelijkheid van deze niet band.
haven, gelijk dit met Potidea plans had, hetwelk jaarlijks
hare magistraten van Corinthe ontving. Het is derhalve niet
waarfchijnlijk , dat deze koloniCin wegens den handel derwaarts zijn overgebragt , offchoon zij in bet vervolg denzely en niet weinig hebben bevorderd.
Iles fehoontle tijdvak in de gefchicdenis van Griekenlands
han-
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handel is gelijktijdig aan de Perzifche monarchij in .dzie. Verdeeld in zoo vele vrijaaten, als hetzelve fteden telde, was
algemeen belang tegen Perza de band, welke dezelve vereenigde. Onafhankelijke volken, aan de kusten der Middellandfche zee gevestigd, tinderhielden door den handel de,gemeenfchap van hunnhen oorfprong, en verhieven zich door
denzelven tot aanzien en magt. Uit de havens van Tyrus- en
andere Phenicifche fteden ontving Europa de voortbrengfelen
van , wier volken, naauwer vereenigd., dezelve onverhinderd van verre aanvoerden: Etypte nant, onder de p II Au Ao's , op twee zeeEn deel aan den handel der volken. Co-

rinthe, Phocea en andere Criebiche fteden dreven haren handel
door de omzetting van dziattfthe waren tegen den wijn en de
olie van Italie. Tarentum en Syracufe , de inwoners van het gelukkigeMasfilie en van Cades waren in een levendig verkeer met
4frika's kuscen , alwaar Carthago in bet westen , Cyrene in het
oosten hunnen handel uitbreidden. En waren bet wel de zuilen
van HERCULES ,die den handel der oude wereld beperkten ?
Neen ! ook buiten dezelve ftevenden noord- en zuidwaarts
Carthago's ftoute kielen op naderhand nieuw ontdekte wegen.
En wat mogen wij niec vermoeden van deszelfs verbindtenisfen met magcige handelflaten,—van Carthago , hetwelk in zijne
verbonden voor bet toen geringe Rome zoo zorgvuldig zijne
westerfche bezittingen verborg? — In den naauweren kring
van Criekenlands zeal.' was alles leven en welvaart. Milete ,
na Tyrus en Carthago de eerfte handelflad der wereld,breidde zijnen handel nit in de Zwarte zee en bet Palus Meath,
waarvan het de kuscen met eene menigte volkplantingen bezec had. ilthene had in den Piraeus. eene veilige haven, we/
voor zijne zeemagt aangelegd , maar voor den handel Diet
min belangrijk. Zooveel voorname eilanden en fteden aan
de degei7Che zee, zooveel vrije, zooveel handeldrijvende
flaten. — 0 tijden van vrijheid en glorie, waarom zijt gij
zoo fpoedig verdwenen! Waarom moest eens SERVIUS s U LPICIUS in uwe verwoeste grootheid het trefiendfle zinnebeeld
der aardfche vergankelijkheid vinden! (*)
De handel vergezelt de vrijheid , en Mgt den fchepter der
dwingelandij. Criekenland had op Cheronea's velden zijne on,
afhankelijkheid verloren; en de omwentelingen, welke op
deze tijden volgden, gaven aan den handel eene verandering,
wel(*) c i c. Ep. IV. 5.
F f f .5

766

DE BEPERKTE INVLOED DES HANDELS

welke denzelven minder algemeen weldadig maakte, ofreboon
zij.nienwe wegeri opende. Het is onmogelijk te bevroeden ,
welke de gevolgen van 'de Perzifehe oorlogen voor den hair
del zouden geweest zijn., indien niet met A. LEZCANDElt -zijne magtert'heerfchappij wares -vervallen; maar niemand,-die
de gefciiiectenis van Macedonia . kent , zal beweren, dat deze
oorlogen om. den ,handel ondernomen werden. Dezelve waren
eene uitvinding van den khranderen I LI P-10 U s , om Criekenlandlgedwee aan zijne,regering te onderwerpen, en A, L E X.•
API DE itArloog met verdubbtilde drift( de loopbaan in , welke
help zijn . vader geopend had. Had , hij zich ooir de overWinning kennen . voorftellen, welke zijne wapenen bekroonde? Leerde hij niet wen eerst de noodzakelijkheid van eene
zeemagt gevoelen , toen MEMNON hem met eenen nanval
dreigde? 'En is het Met zeker in de gefchiedenis , dat hij
Azle eerst kennen leerde,- men hij er (treed 7- Intusfchen
koiniende voordeelen van' den handel met deze gewesten zijnen fcherpen bilk niet ontgaan , en men moet zwijgen over
de mageigke gevolgen, waar het vermetel zoude zijn te
bellisfen.
41exandrie , door den overwinnaar van Azle geflicht, was
In zijn begin eene militaire koionie , rnaar werd weidra het
middelpunt van den handel der wereld. Egypte , onder de
dynastie der PTOLEMAE e N bloeijende, onderwierp aan zich
Cyrene , Lybiê en de Phenicifche' kusten; en de' vrije handei,
die weleer 'de Middeliatidfche zee doorkruiste, werd weldra
de eigendom van ..4texandrie alleen. Door de vnart op den
„drabs:44in zeeboezem en de Indifche kusten waren de behoeften van alle befehaafde' nada aan zijnen handel onderworpen, en bet flrekte denzelven, zoo wel te laude als ter
zee, over de geheele bekende wereld ult. Rhodus, Corinthe
en Carthago voerden denzelven nog op de Middellandfche
zee ; maar , toen de twee laatfte fleden vervielen , was haar
verlies voor den handel naauwelijks merkbaar.
Het verval van deze fteden was het werk van Rome , het..
welk ook allengskens zijne magi over die ftaten uitbreidde,
welke uit het Macedonisch rijk waren ontilaan. De gefchiedenis van Rome , zoo algemeen bekend , befpaart mij de moeite van een betoog , dat zijne oorlogen niet wegens den handel gevoerd werden. Deszelfs handelstraktaten met Carthago,
waarvan het eerfte tot de vroegfte tijden der republiek beboort, waren hoofdzakelijk ter wering van zeerooverij nange-
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gegaan , en toonen , dat de Romeinen ook hiermede bun.
ne zeevaart begonnen hebben. De heerfchappij op de Adrian/the zee werd •gevestigd door hunne Illyrifche oorlogen, en
de vernieling van dezen zeerooverftaat gaf hun eenen gebiedenden invloed in de Zaken van Griekenland en op de ilfrikaan..
fthe kusten. Nu waren lief dart tens hunne wapenen , dan
hunne verbonden , dan weder de politiek van eenetvCAT 0
of eenen TITUS Q INTIUs FLÄNINius, welke de middelen werden ter vergrooting van hunne magt. Eerlang zag
Rome de geheele bekende wereld aan zich oriderworpen. De
handel, Diet meer ' door eene reeks. van vrije Dad& gedreven ,
kwijnde , en behield of kreeg hoe larger hoe meer den-vas.
ten gang, welken dezelve floor den nanleg van Alexandria'
genomen had. Fangs dezelfde wegen werd alles •vervoerd en
overgebragt ; en naar mare Rome onder zijne overheerfchers
zijnen glans verloor, verloor ook de handel der wereld die
gedaante , waarin dezelve zich vroeger vertoond had. Dezelve beftond altijd , maar niet meer op die weldadige wijze, in
die verfcheidenheid , in dat leven , waardoor dezelve op het
aanzien en de magt van een land zijnen invloed kan uitoe.
fenen.
Het gefchiedkundig oogpunt , waaruit wij den handel der ouden
hebben berchouwd , is reeds een genoegzaam bewijs , dat dezelve wet gevolg , maar nimmer oorzaak van hunne oorlogen
geweest is. Echter•, altijd geneigd om met dnze denkbeelden
ons in de oudheid to verplaatfen , blijft het eerie vraag , der
oplosfing wel waardig , wat de reden hiervan geweest zij ;
waarom de handel , waardoor toen reeds zoo vele nada hare
magt en aanzien vermeerderd hadden ,geene ijverzucht ,geenen
handelsnijd hebbe opgewekt ; waarom dezelve niet toen reeds
bet doel van eller pogingen , en hierdoor eene bron van twist
en oorlog geworden zij ? — Wie in den geest der oudheid
indringt , zal de reden hiervan beter gevoelen , dan ik dezelve
in eenige trekken omvacten kan. Onder de ftaten der oudheid
beftond niet die' verbinding , die gemeenfchap , welke thans
de ftaten vereenigt , en de handel was niet, gelijk thans, in
zijne zegenrijke gevolgen bekend.
Een flan behoeft , gelijk elk van zijne leden , eenen gezelligen
omgang , en is , op zichzelven flaande , den mensch gelijk , die
in eenen afgezonderden toeftand zijne denkbeelden niet kan uitbreiden. De ftaten der oudheid waren voor dezen vriendfchappe•
lijken omgang noch door hunne zeden , noch door hunne wetge.
ving
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gevorirld, en op den hoogften trap van hnnnebefchaving
kunnen wij de ruwheid, die hiervan het gevolg was, niec
miskennen. Ter verdediging meestal zamengekomen , onderhielden zij niet minder de vijandfchap, welke hen van anderen
fcheidde, dan den band, die hen onderling vereenigde; en
de wecten, waardoor •deze maatfehappelijke banden werden
verzekerd, yermeerderden altijd de fcheiding der volken. Dezelve boezemden den burger eene uitfluitende neiging in voor
zijue zeden, zijne gewoonten en zijnen vorm van regering,
en hiercloor ,ontflond die verachting van vreemden, welke alken oude ftaten eigen is. - Vandaar die menigvuldige flaatsvormen, welke de gerchiedenis der oudheid oplevert ; vandor dat politiek fanatisme, de bron van zoo vele onlusten
en oorlogen. Sparta was door LYCURGUS tot eene foldateil. republiek gevormd , wier leden, zelfs ten koste hunner
zedelijkheid, door eene ruwe opvoeding totitrachtige en fterke burgers gemaakt werden. dithetie, door fmaak en kunilen
tot eenen onbegrijpelijken trap van befchaving geftegen, zag
neder op elks, wat het omringde. Rome kende zijns gelijken
niet. Vreemdeling en harbaar was bij de ouden edn. De
godsdienst, later een band der volken, gaf uit zijue rijke
verfcheidenheid toen • nog aan elken Rau zijnen befchermer,
of verbond ten hoogfte eenige fteden van gelijken oorfprong.
Dit verfchil van zeden, wetten, flaatsvorin en godsdienst
had in de oudheid gevolgen, welke ons nu eens met bewondering, dan weder met affchuw vervullen. Hee maakte
de vriendfchap teederder, de vijandfchap verfchrikkelijker.
Het bevorderde huisfelijke en maatfchappelijke deugden,
maar foot , den vreemdeling buiten den kring van onze zedelijke verpligtingen. Vandaar die liefde tot het vaderland bij de
ouden , welke wij vruchteloos tot fteun van onzeltaatsvOrmen
terugroepen, maar •welke niec altijd nit een hart voortfproot ,
vrij van haat en verachting. Zij moge de grootheid van hunne
ftaten hebben bevorderd; maar voor de menschheid in het
*lgetneen was dezelve verderfelijk. Wie uwer (want wij
mogen in zekere mate van hunne helden tot het karakter van
een yolk befluiten) wie uwer deelt niec in mijnen eerbied
voor den edelen Patricier,, PUBLIUS CORNELIUS
SCIPIo? Aanfchouwt hem als boezemvriend van zijnen
LRELIUS, als zoon, als broeder. Bewondert hem in zijne
maatfchappelijke deugden, als vrijwillig balling te Liturnum ,
als Conful te Rome. Ddiar ziet hem niec als held ; ziec hem
niet
ving

DIJ DE OUDE VOLItEN.

769

niet in bet bloedbad van Illiturgis, waar zljn overwinnend
beer geenen wapenloozen, geene zwangere moeder , geenen
zuigeling fpaarde, en waar hij door het vuur vernielde, wat
het zwaard niet verdelgen kon (*)!
Ja, M. H 1 betreurenswaardig was , bij al de grootheid der
ouden, het lot der menschheid. De vaderlandsliefde moge
bij ons niet zoo vele- deugden voeden; maar de eer , die in
onze legers bare plaacs bekleedt , befpaart ons ook hare gruwelen. De oorlogen weleer een gevolg van volksvijandfchap , zijn thans een gewrocht van flaatkunde geworden.
Men erkende in de oudheid geene natuurlijke regten der volken, en Europa was in geene flaten verdeeld, wier verbonden op beginfelen van gelijkheid fleunden. De vrede was
e'en ftaat van niet-oorlog; maar men kende den weldadigen
zin niet, die bij ons vrede beteekent.
Deze omilandigheden waren dan een onoverkomelijke hinderpaal tegen den handel, en de bekrompene depkbeelden der
ouden over den vorm en de Jigging der g arde hebben ook zeker de uicbreiding van denzelven vertraagd. Doch bier moeten wij een groot verfchil tusfchen de oudheid en onze dagen erkennen. Wij hebben onze meerdere kundigheden vooraI
aan den handel te danken; en de handel is dus in onzen
tijd niet als gevolg, mast als oorzaak van onze ontdekkingen
te berchouwen. De ouden daarentegen kenden de wereld
niet verder, dan hunne legers waren doorgedrongen. In hun.
ne wijze van fpreken zijn kali en de zuilen van HERE U.
L E s de uithoeken der aarde , en van hunne vijf zonen waren drie,6f wegens de warmte of door de koude, onhewoonbear. Buiten eene noodzakelijke aanraking, bemoeiden de
volken zich niet met elkander. Vanwaar anders , dat noch
TH U CYDIDE S noch HERODOTUS een woord van de Roe
twines; gewagen? De gefchiedenis !evert ons van deze onbekendheid de fprekendfte bewijzen. Toen de Crieken hunne
vlocen tegen • xER x E s bij ilegina hadden verzameld , hielden
zij het voor onberaden, naar Samos te zeilen , omdat zij ilegina even ver van Samos waanden als van de zuilen van
HERCULES (t). Volgens LIvIUS (§) wist men waarfchijnlijk te Rome niets van ALEXANI5ER ' S veroveringen
in iitie; en Carthago, bet handeldrijvend- Carthago zelf,
wist niets van de uitrusting der talrijke vloot der Romeinen ,
en liet zich hierdoor voorkoinen. (")
AlLivius,

XXVII!. cap. 20. (t)
C.

(5) IX. 61. (**) POLICE.

R. D T. Viii. C. 132.
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Alle die middelen, welke bij ons 6f de handel 6f de meer
algemeene befchaving heeft ingevoerd , en waardoor de gemeenfchap der volken wordt bevorderd, waren onbekend..Ik
zal nu niet van de geregelde posten, van geldhandel , wisfel,
verzekering fpreken, of van foortgelijke uitvindingen van later
tijden. Maar de oudheid kende zelfs, ter regeling van wederkeerige be/angen , geene gezanten, gelijk deze thans bettaan , en die, welke de ouden zonden, waren meestal Of ow
oorlogsverbindtenisfen aan te gaan, Of ow eene foort van
voogdij over de volken nit te oefenen.
Rene andere voorname reden , welke de handel in de oude
wereld niet heeft doen worden hetgeen dezelve thans is ,
was , dat men denzelven in zijne zegenrijke gevolgen niet
kende. Want, onathankelijk van alle de redenen, die denzelven belemmerden , was ook de handel der ouden uit zijnen aard niet algemeen voordeelig. V66r de ontdekkingen
van COLUMBUS en vAsco DE GA m A was de landhandel
de voornaamfte; de•zeehandel beftond, althans wat de hoetianigheid betreft , hoofdzakelijk uit waren, welke eerst te lande waren overgevoerd. Indien wij ons voornamelijk bij den
laatflen bepaald hebben, is het, omdat dezelve een' meer algemeenen invloed heeft op den bloei en de welvaart der vatken, en omdat de landhandel te alien tijde meestal tangs dezelfde wegen tot de Phenicifche havens ,tot Alexandra of de
andere Afrikaanfehe kusten gevoerd werd. De moeijelijkhe.
den waaraan de groote landhandel onderhevig is, maakte,
dat zeer vele voorwerpen voor vervoer onvatbaar waren , en
dat men andere niet dan in veel geringere hoeveelheid dan
thans konde pverbrengen. Vandaar, dat de groote handel met
Azle meestal beftond in fpecerijen, wierook , edelgefteenten , metalen en prachtige kleedingftukken, en geenszins alle
die waren bevatte, welke thans voor ons behoefte zijn geWorden.
Hoe gezocht dus ook de waren van het oosten mogen geweest zijn, hoezeer zij vooral• de zucht mogen opgewekt
hebben om deze rijke gewesten te veroveren, is het echter
niet te ontkennen, dat dezelve minder aan de behoeften voldeden, dan wel de weelde bevorderden ;en indien wij bedenken,hoezeer deze tegen de toenmalige thatsbeginfelen ftreed,
hoezeer zij de hoofddeugden der ouden , dapperheid en moed ,
ondertnijnde , dan verklaren wij ons niet aileen de anders
onbegrijpelijke verachting, welke de oude wijsgeeren den
ban-

BU DE OUDENOLEEN.

721

handel toedroegen, maar wij moeten zetve erkennen , dat de.
zeive minder voordeelig was,
De handel , welken de landen, aan . de Middellandfche zee
gelegen , onderling dreven, had dit met den grooten handel
wel Diet gemeen, maar dezelve bepaalde zich web, voornamelijk tot warenhandel, en minder tot kuustproducten. De
wijn en olie van Italie en Gail „het koogn van de Egyptilche en Barbarilli•he kusten, en het metaal , uit Spanjes rijke
mijnen gedolven, waren de hoofdvoorwerpen. Dit Mies
maakte den handel der ouden eenvoudiger ; het waren de ruwe producten , welke men overvoerde; handel en fabrijkwezen waren nog niec vereenigd. De fchipper was meestal zeif
koopman , en er waren niec, gelijk than , zoo vele ftanden
in de belangen des handels gewikkeld, offchoon in fommige
landen, gelijk dit in het bijzonder van Egypte gezegd words,
eenige inftellingen te zijnen nutte beftonden. Deze echter
konden aldaar van geen' zeer grooten omvang zijn, daar de
handel in Jai een handel van toevoer was , zonder dat de
befchaafde landen van Europa dezelve wederkeerig dreven.
Vtranneer wij deze aanmerkingen overwegen, zullen wij mogeiijk naderen tot de oplosfing der vrage, waarom de handel
bij de ouden niec het .gemeenfchappelijk doel van alle vol..
ken geworden zij; waarom hierdoor geen handelsnijd tusfcheu
hen is opgewekt , en dezelve.geene aanleifling tot oorlogen
gegeven heeft, Handel en zeevaart waren bij alle ouden veracht ; en in Athene zeif, Athene , , hetwelk zijne grootheid
en misfehien zijn volksbeftaan aan de zeemagt verfchuldigd
was, fchreef AT o (*) het verval aan den handel en de zee..
vaart toe. De Romeinen lieten denzelven aan Haven en vrij.
gelatenen over; en zij waren er zoo *erre af, om alleenhandel te zoeken , dat zij veeleer aan de volken , die hun
onderworpen waren , de vrijheid lieten , om Rome alles toe
te voeren. Van de vroegfte tijden van Rome af vinden wij
wetten, waarbij het aan lieden van aanzien verboden werd ,
om door den handel hunnen rang te bezoedelen (t). Deze
denkbeelden waren zoo algemeen, ftonden in zulk een naauw
verband tot hunne inftellingen en de beginfelen, waarop hum
ftaats.
feqq. en dg
(*) Zie Ise Geese, Diatribs its Polit. Plat. print. pag.
aid. aangeh. plaatfen.
(t) Omtrent den militairen 'zeedienst koesterde men dezelfde begrippen.
A ass zozzLes oordeelde, dat men er geen' bijzonderen (land toe noodig
Polit. VII. c. 6. Bij de
bad, en dat de boereu denzelVen konden vervullea.
,
Romeinen beftond dezelve uit de zoodanigeu, die zij in henna legioenen niec
wilden toelaten. P or. v B. lib. V.
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flaatsgebouw rustte, dat er eeuwen moesten verloopen, v66r
dat de hand der kooplieden, van verworpen, gelijk dezelve
was, werd, hetgeen dezelve thans is, de bron van bloei en
welvaart eens yolks. Dezelve hadden op hunne buitenlandfche betrekkingen zulk eenen invloed, dat de grondzuilen der
flaten moesten vervallen en vernieuwen, eer de handel was,
hetgeen dezelve werd, het krachtigfle middel ter befchaving
der menschheid, en eens , door het algemeen being , hetwelk denzelven tot zich trok, reden en aanleiding tot menigvuldige oorlogen.
WAARNEMING OMTRENT DE GELUICKIGE GENEZING EENER
PHLEGMASIA DOLENS PUERPERARDM. Door E. W IC

s, Med. Dr. te Middelflum , in Groningen.

De vrouw van G. B. v. B., 32 jaren oud , van eene zwakke ligchaamsgelleldheid , doch vlug en levendig van geese,
zijnde wollennaailler van beroep , teed , omtrenc de derde
maand barer zwangerheid, aan eene ongeregelde fpijsvertering, hoedanige, aan dezen tbeiland niet ongewoon, bij hair
met eene algemeene zwakheid der verteringsorganen fcheen
gepaard 'te gaan. Onder het gebruik van bittere en aromatieke
geneesmiddelen werd deze toeltand , na eenigen veel
verbeterd, en vervolgens geheel herfteld. Zij bleef nu voorts
gezond tot aan het einde der zwangerheid. Op den 4 Oct.
1821 beviel zij van tweelingen. De verlosfing was natunrlijk en niet zeer langwijlig. Dezelve werd evenwel , na de
ontbinding , achtervolgd van eene vrij aanmerkelijke bloedvloeijing uit den uterus, welke de vroedvrouw,, door het
leggen van doeken, natgemaakt in koud water, met azijn
vermengd , op den bulk , gelukkig had beteugeld.
Nu bleef de vrouw , alhoewel zwak zijnde, vrij wel, tot
op den negenden dag na de bevalling , wanneer zij hevige
pijn begon te gevoelen langs den loop der dijezenuwen, zoo
wel der voorfte als achterfte, aan het linkerbeen. Dezelve
nam needs toe, en er voegden zich nog andere ziekteverfchijnfelen nevens, zoodat ik de lijderes ,.op den 14 , in den
volgenden toeltand be yond: de huid was droog over het
ligchaam; de pols klein, verfneld, doch niet hard; de lijderes klaagde over gedurigen dorst; de tong was bedekc met
een wit muceus beflag, hoedanige in catharrale ongefteldheden
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Bien dikwijis pleeg te worden waargenomen; de adembaling
eenigermate verhaast en bezwaard. Het kiagen over geweldige
pijn hield aan, welke van de heup , omftreeks den oorfprong
der direzenuwen, begon, en zich langs dezelve nu door bet
geheele been tot aan den voet uititrekte. Et Het zich aan
deze deelen geene hitte of zwelling waarnemen; (loch de poi
gingen tot beweging waren zeer moeijelijk , en gingen met
vermeerdering van pijn vergezeld. — Tot dusverre word de
pIcatfelijke ongefteldheid door mij befchouwd, als enkel van
een' catarrhalen card te zijn , waartoe trouwens bet vatten
van koude gedurende de verlosfing en de aanwending der kou:
de fomentation gereede aanleiding konden hebben gegeven:
Op bet uitwendig aanzien des Ongemaks was lifer vele over=
eenkomst te befpeuren thet de afectio ifckiadica Cotunnils
Ik Het dan terwij1 de hevigheid en aanhoudendheid der
pijn (hoewel de Overige teekenen der Ontfteking ontbraken)
mij een' ontftekingachtigen bard des ongemaks deden vooronderftellen, eenlge bloedzuigers hangs de pljnlijke ftrekking
des deels aanzetten, eri voorts eene fpaanfchevliegpleister ter
plaatfe van den grooten draaljer leggen. Inwendig werd een
Infuf. flor. charnotn. ,et papa y. rhead.; vereenigd met Sal:
atnnson., Extr. bardan., Spir. Mindereri, Rob fausbuci err`
Yinum flib., gebruikr.
Den volgenden dag , den tsden, werd ik 's morgens vroeg
geroepen, daar men vrEesde, dat haar tdeftand veel verergerd
Was; en ik Iran niet ontkennen „ blj mijne komst , terwona
derd te zijn over de verandering, welke er plants vond.
aanfchouwde namelijk , zoodanige gezwollenheid van het
geheele been, van de teenen of tot aan de heup'; dat deszelfs omvang zeker meer dan tweemaal dien van het regret'
been te boven ging. Deze zwelling 'verCpreidde zich teyens over een gedeelte van den onderbuik aan de aangedane
zijde des ligchaami. Van de costae fpuriae af, tot aan het
kniegewricht, hadden de deelen een volkomen daar marmer
gelijkend aanzien, door de mengeling van blaadwe i Witte en
roode ftrepen; de zwelling was vrij hard , of gefpannen,
en veerkrachtig bij het aanraken; de hitte gerihg; de be.
weging van het been en der dije onmogelijk, en het ged
voe/ van zwaarte des deems sanmerkelijk en h'oogst lestig.
De aangelegde veficans had zeer wel gettokken, zoodat er
zieh veel fereus voeht door ontlast had, waardoor ook de
*orige inwenchge pUnlijkheid des ongemaks eenige vermindeMENGELW. 1823. 1W. x6.
UNE
Ggg

77.4

IVAAnNE rr ING.

ring bad ondergaan. De affeheiding van zog bleef voortdq.
Ten, aihoewel dezelve, wegens den float van zwakheid, wantin de lijderes verkeerde, niet overvloedig kon zijn. De /achiae waren reeds vroegtijdig opgehouden. De koorts was
niet hevig , en zelfs minder, dan vOOr de uitzetting der zwelling had plants gehad. De lijderes was inmiddels droefgeestig en zonder eetlust.
De onderkenning der ziekte was dan nn niet meer duister,
en ik werd overtuigd, dat ik bier te doen had met die eigenaardige ziekteform , welke men ons in lateren tijd met
onderfcheiding heeft doen kennen , als bij uitfluiting der
kraamvrouwe eigen, en dus , overeenkomflig de booftiverfchijnfelen, waarmede gepaard gnat, thans algemeen bekend flan onder den naarn van phlegmafia dolens alba puer-

perarum.
Ik herinnerde mij nu, Mort to voren, eene waarneming gelezen te hebben van Dr. orTTER AI A N, in het Journal van
HUFELAND, rfle No. van 182o, aangaande dezelfde ziekte; en het gelukkig gevolg, dat zijne aangewende geneeswijze gehad heeft, deed mij befluiten , om daarnaar, in de
behandeling mijner lijderes, hoofdzakelijk te regelen. 1k
lief dan de vejicans aan de binnen- en bcnedenzijde der dije
leggen , en de geheele zwelling inwrijven met een fmeerfel ,
beflaande uit gelijke deelen van bet Ung. mercuriale en Liniment= volatile; — het reeds vermelde infufum werd voortgebruikt.
Den volgenden dag was de zwelling, voor zoo ver deze
zich .tot den onderbuik bepaalde, reeds aanmerkelijk minder
geworden. De twee fpaanfchevliegen werkcen zeer fleck,
zoodat uit do opene plaatfen bij voortduring eene aanmerke1ijke hoeveelheid weivocht ontlast werd. De huid was nu
ook meer ontfpannen geworden, en dezelve fcheen zich tot
eene betere doorwafeming voor to bereiden. ik oordeelde
daarom dezelfde behandeling re moeten doen voortduren; er
word nu ook nog een vcficans aan de buitenzijde der dije
gelegd.
Op den volgenden dag- werd wederom eerie aanmerkelijke
vermindering der zwelling waargenomen , zoodat dezelve aan
den bulk en bet bovendeel der dije genoegzaam niet meer te
befpeuren was. De lijderes, nogtans, be yond zich tin in
eon' meer koortfigen toefland , en begon zwakker te worden.
Dc ral ammoniac= werd uit het inwendig geueesmiddel weg.
ge-
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geinten , en de veficaus aan de binnenzijde der knit geplaatst.
Hierop was de zwelling aan de dije of; den voigenden dag
genoegzaam geheel verdwenen; de zwakheid der lijderes nani
imniddels toe; de zogiffcheitling bleef, hoewel in eene geTinge mate, fleeds voortduren. Nti werd de veficans nogmaals
verplaatst , en onder de knit aangelegd; terwijl haar een De.
corium cost. Peruv. met Liq. anodic. en Sy0. cart. aLlr. inwendig werd toegediend , daar de krachten dringend onder.;
finning vorderden.
Onder bet gebruik dezer middelen begon weidra de koorts
of te nemen terwijl de eetlust en krachten toenamen, welke
voorts door een ligt verteerbaar; doCli krachtig voedfel en
eenigen wijn meer en weer werden bevestigd. De zwelling
van bet been door de laatst aangelegde veficans veel vermin.;
derd , offchoon niet geheel weggenomen zijnde, werd er Beene nieuwe geappliceerci , maar de vorige in ettering gehou..
den. De that der Wares keerde op deze wijze ten gunfligIle; de zwelling , verdween allengskens geheel. Ida eerageri
tijd , atzoo voortgegaan- zijnde, werd waargenomen, dat er
nog eene geringe zuchtige zwelling om de enkels benevenS
een gevoel van zwakheid in het Bangedane been, was overgebleven; waarom ik borde 'elde, de ettering te moeten doeu
ophouden. Een en ander verfchijnfel werd , door de aanwending van den Balfamus opodeldock., bij wijze van wasfching,
naar de manier van omen Landgenoot , den beroemden v A N
DER HAAR, en de applicatie van een uitdrijvend verband ,
binnen ongeveer twee weken geheel weggenomen, zoodat de
lijderes volkomen herfield mogt worden genoePnd, en in (last
*as, voor een groot gedeelte , hare twee zuigelingen van het
noddige voedfel uit eigene bronnen te voorzien.

GESCHIEDRUNDIGE BIJZONDERHEDEN AANGAANDE GABRIEL

If ACOSTA , GELEEFD HEBEENDE TE AMSTERDAM, IN
HET BEGIN DER XVIIDE EEUW.
GABRIEL D ' ACOSTA was geboren te Porto, in Portugal,
omtrent het einde der XVIde eeuw. Zijn vader had het Jood_
fche geloof vaarwel gezegd, en, naar het fchijnt, het Christendom uit voile overtuiging ornbelsd. Het mogt echter deten niet gebeuren, om zijnen zoon in dezelfde grondbegin..
Fels te doen volharden. Terwij1 de jonge D' ACOSTA beiig
Ggg
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was, de Regcsgeleerdheid op de Hoogefchool te beoefeuen,
begon hij eenige twijfelingen te koesteren omtrent de Goddelijkheid der Evange!ieleer. Zichzelven meer zielerust voorflellende in de omhelzing •van het voorouderlijk Joodsch geloof, verzaakte hij weldra het Christendom , zonder te worden wederbouden door het verlies van bet aanzienlijk ambt,
hetwelk hij , als Schatbewnarder van eene rijk begifcigde perk
in zijn vaderland, bekleedde. Zijne overredende taal gold zelfs
zoo veel bij de overige leden van zijn geflacht, dat alien
zijn voorbeeld naVolgden , met hem Portugal verliecen, en
de flad ihnflerdam , in het vrije Nederland, tot hun verblijf
voortaan uitkozen.
Hier, echter, ondervond URIEL D' ACOSTA dat een
woelgeest nergens welkom en nergens gelukkig is. Naanwelijks was hij te iltullerdant gevestigd, of hij geraakte in
openlijken twist met de Rabbljnen van zijne gemeente. Dezen verweet hij , dat zij van de voorouderlijke leer afdwaalden. Helm's! toen reeds , en tins niet flechts in onze dagen,
moest het jodendom uit den mond van eenen D' A c os T A de
befchuldiging hooren van verregaande oneerbiedigheid omtrent
de geboden hunner oudere Leeraars en Schriftuitleggers. Evenwel men gunde hem den tijci niet , oin zijne Bezwaren in
het lichc te geven. Men vermoedde daarin eenigeu zuurdeefern van Sadduceismus; en reeds ve•Or de uitgave werd zijn
work hevig aangevalIen door zekeren Spaanfchen Joodfchen
Geneesheer,, in een Vertoog over de Ouflerfeltjkheid der Ziel ,
in 1623 uitgekomen. cosTA bleef hem ge en antwoord
fchuldig. Doch.de Regering van i/mfierdam vond weinig behagen in zijn gefchrijf, en liet het voor de Joden hoogst ergerlijk fmaadfchrift niet alleen ophalen , maar firafte den.
dweepzieken Schrijver met eene gevangenis van tien dagen
en eene geldboete van driehonderd gulden. Daarenboven fprak
de Portugefche gemeente den banvloek over den vertneteien
betweter uit. Zijne eigene broeders namen het batik , om
alle gemeenfchap en zelfs alle gefprekken met hem te vermijden. Hij verhaalt, dat vooral de kinderen op 's heeren
ftraten hem fmadelijk bejegenden. Men kreet hem overal
voor eenen boozen ketter ult. Zijn eigen huis verfchafte
hem geene veilige fchuilplaats meer ; en hij verfcheen niet
naar de toenmalige handelwijae der liedvoeor,
voor de deur,,
(*) Hii verwisfelde hie/ den mem van G A g Iti z r. tegen den joodfehen naain,
van u RIR L.
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door geen verbeterd onderwljs bedorvene jeugd , flijk en on•
reiuheden van allerlei aard vlogen op hem af.
Vijftieu jaren fang verduurde hij met onbuigzame fierheid
de vervolgzucht zijner geloofsgenooten. Eindelijk verklaarde
hij zich bereid, om zijne dwalingen te erkennen. Hij deed
aanzoek tot verzoening; Men fond hem den vrede vrij fpocdig toe tegen eene fchrlftelijke verklaring, de plegtige herroeping van zijne vroegere dwalingen behelzende; en her
fcheen alsof n' A cos TA voortaan den rang in de zamenleving zou hernemen, waarop geboorte en kunde hem aanfpraak gaven.
De uitkomst bewees het tegendeel. A cosTA was en
bleef onruscig van geest en gedrag. Nieuwe onvoorzigtige
gedragingen haalden hem ten tweeden male bet ftrafgerigt der
Synagoge op den hals. De hartstegteltjhe gemoedsftemming
zijner volksgenooten. kende geene palen meet. Zij openbaarde
zich in zoo vele fmadelijke bejegeningen, dat D' A COSTA
Bich alweder gedrongen z!tg; de kerkelijke overheid in te
roepen , en zich bereidwillig te verk/aren , hare tuchtiging te
ondergaan, zich vleijende alzoo met toegevendheid te zullen worden behandeld.
In deze hoop werd D' ACOSTA. deerlijk te leur gefleld.
Verdraagzaamheid was Coen niet aan de orde van den dag.
Het kerkelijk vonnis veroordeelde hem, om in rouwgewaad,
op eene verhevene plaats, in de Synagoge te verfchijnen, en
aldaar, ten aanhooren van de ganfche gemeente, met luidcr
femme eene nederige belijdenis van al zijne zonden en metnigvuldige dwalingen voor te lezen. Daarop voerde men hem
in een' hoek van het tempelgebouw, bond zijne handen aan
een' pawl, onrblootte zijnen rug, en de Voorzanger telde op
denzelven naauwkeurig 39 geefelflagen af. Flier bleef het
iet bij. Men deed hem aan den ingang der Synagoge nederbukken, en de ganfche liefderijke Joodfche gemeente nam
haren uittogt over hem heen.
Deze verregaande flnaad voerde Ds * c o sz A's drift ten
hoogften top. Hij werd fchier geheel waanzinnig. Hij ftelde
een gefchrifc op, waarin hij niet alleen zijne geloofsgenooten, maar ook de Regering van AmIlerdam op her hevigst
annvalt; hij fmeekt daariu de huip der nakomelingfchap af,
en fpreekt den vloek over gansch Nederland tilt (').
Met
(*) Naar het °ordeal van J.

C LCR c, is dit werkje met reel. 'nor en ill/
o Biblht:rejue univ. pour l'aanee /C87.

emu wegflepeudeu 4ij1 vP,;efteld.
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Met deze letterkundige wraak niet tevreden, trachtte hij
zijn' eigen' broeder om te brengen, als zijnde een zijner geduchtfte vijanden. Hij deed op denzelven te vergeefs een
piftoolfchoc, en maakte daarop zelf een einde aan zijn leven,
Omtlreeks het jaar 1440.
Aldus eindigde itleze ongelukkige dweeper, wiens he/der
oordeel en ongemeene kundigheden door vriend en vijand erkend worden , maar wiens ontijdige geestdrift bet ongeluk
van zijn !even uitmaakte. De herinnering aan zijne lotgevallen en uiceinde is chans niet ongepast. Dezelve leeren, tot
welke rampzalige uiterfien eene hartstogtelijke gemoedsftemming, door Godsdiensc noch Rede behoorlijk gematigd, het
beste herfengenel drijven kan. Zij wijzen verder aan, dat, hoe
bege:Ilijk het tijdperk der Dordfche fynodale 'gefchiedenis ook
fommigen fchijnen moge, het egellacht van D' A COSTA nogtans weinig reden heeft, om de onverdraagzaamheid van die
tijden terug te wenfchen. Zij breng ons eindelijk zeker be.
kend fpreukje weder te binnen Gelijk de ouden zongen,
piepen de jongen."
(Hec bovenftaande berigt over D' ACos TA is getrokken nit
Bibliotheque univerfelle , T. XXVII. p. 327—
330i BAYLE, Dictionnaire crit., au mot 4costa ; B A S N A.
GE, Iiistoire des Alfs , T. VI. P. a. p. 467 en 468; en uit
ta AtzuoT, lIfirnoires littiraires fur les Pays-has, T. /V.p.rs.)

J. LE CLERC,

Hetzelve is met eene wederlegging nitgegeven door r H. VAN 1, i Ia.
in zijn werk de veritme Religionis Chi-istianae arnica collmio cum
erudite jadaeo. Goudae , say. it?"
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TOGTIE NAAR FREDERIKSOORD WILLEMSOORD WILNELIVIINA's.
OORD EN DE OMMERSCFIANS , IN JOLIJ 1823.

Eindelijk kregen wij bet eerfle huffs van
Fillemsoord , of kolonie No. 3, in het gezigt ; en voor hetzelve beginc een uitmuntend aangelegde, zeer breede weg,
welke de ganfche uitgeftrektheid der kolonien doorkruist,
voor het gebruik van welken men geen tol hoegenaamd beboat te betalen. De bouw der buisjes of fchuren viel mij
dadelijk in het oog:- ik vond dezelve fraaijer en grooter dan
Elie, welke ik in 1319 in de eerfle kolonie van Frederiksoord
gezien had ; en ik vernam dan ook, dat de huizen der iaatsc
altijd Inter zijn dan die der vroegere;
men
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men doer zijn voordeel met de opmerkingen van deskundigen,
en de verkregene ondervinding wordt niec verwaarloosd. De
tuintjes rondom de huizen, of eigenlijk tusfchen dczelve,
(want de huizen zijn alien 13o fchreden van elkander verwijderd) ftonden zeer lief; de aardappelen op het veld beloofden een goed gewas. Minder goed frond in deze kolonie
de rogge, hetgeen denkeltik het geval wel niet zoude geweest zijn , indien de beide , welke bier zeer dor en zandig
was , bij den aanieg duchtig ware gemest geweest ; doch
reeds in den jare 18!:o, toen deze kolonie gellicht werd ,
was de Maatfchappij voornetnens , ten einde den faster , die
z;:lfs de edelae ondernemingen met zijnen vuilen adem bezwalkt , ook hieromtrent den mond te ftoppen , geen, of ten
minae niet dan zeer weinig, mest van buiten te ontbieden,
maar flecks met eigen bereide mesa/often bet heideveld re
bebouwen. Het gras en de klaver flonden, zeker ook. door
dezelfde oorzaak , vrij fchraal; echter was er voeder genoeg
voor de koeijen, welke ieder huisgezin bezit. Het had veel
moeice in , om in deze kolonie, welke zeer hoog ligt, putten te graven, welke. goed, drinkbaar water konden verfchaffen; men heeft zulks echter zeer wel volbragt, en dczelve
,met turf opgemetfeld ; ieder zestal huizen bezit zoodanig eel?
put. Al voortgaande, ondervroeg 1k 'vele kolonisten mar
hunnen toeftand , en het grootae gedeelte dergenen , welke
fprak , waren zeer vergenoegd met hun lot. De meeste kinderen waren uit Dordrecht, waar men , drie jaren geleden ,
den verflandigen maatregel genomen had , om alle de kinderen uit een weeshuis , en met dezelve eene menigte armen ,
gezamenlijk meer dan 300 zielen, naar bier te zenden. Deze
maatregel heeft voor de ftedelijke kas eene aanmerkelijke be..
zuiniging opgeleverd , terwijl tevens de weezen en armen cr
zoo gezond mogelijk uitzien en volmaakt tevreden zijn;
welk lot hup voorzeker nimmer in zulk eene mate te Dordrecht miude te beurt gevallen zijn. Inderdaad, de Maatfchappij van Weldadigheid heeft zich bij de Natie dubbel verdienftelijk gemaakt, doordien zij ook de weezen in hare kolonien heeft willen opnemen , en hen tot een gezond en fterk
menfchenras vormen. Wanneer men toch de weeshuizen in
de- onderfcheidene fleden van de provincie Holland (want vender kan at niet oordeelen) bezoekt, en aandaclitig gadellaat,
hoe akelig over 't algemeen de kineeren er nitzien , en went
ecue -menigte van misman In-en zich onder dezelve bevinden
ell
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en dan tevens bedenkt , dat elk dezer kinderen meer dan
f too ,ja wel fomsf i4o jaarlijks kost, terwij1 zij in de kolonien voor f 45 warden opgenomen; wie zou dan niet wen,
fchen, dat elle weeshuizen in de koloni6n werden overgebragt? Men werpe tnij niet tegen, dat de meeste ambachtslieden uit de weeshuizen voortkomen, en dat het dus niet
voorzigtig zoude gehandeld zijn , alle weezen in ddns op het
land over te brengen. Gefteld dat dit zoo ware, zouden dan
niet, bijaldien er gebrek aan bekwame werklieden in de lieden kwame , pen aantal voormalige weezen, of derzelver kinderen , nu tot fterke en gezonde menfchen opgegroeid, zich
volgaarne tpt de bewuste werkzaamheden aanbieden Daarenboven is deze manier van befteding, uit een ander oogpunt
befchouwd, nitermate belangrljk voor de ver}igting der armoede in de fteden , daar men bij ieder zestal kinderen twee
bejaarde gehuwde lieden, zonder kinderen, ais huisverzorgers alsmede twee arme huisgezinnen, kosteloos voegen
kan waarlijk de meestmogelijk voordeelige manier van belleding ; en wie weten wil , hoe die menfchen verzorgd worden,
die kome bier en zie, en lig zal verbaasd ftaan. — De hoofdgebouwen van Willem:0W bevinden zich' op de vier hoeken
van een groot plein, nagenoeg in het midden der kolonie;
dezelve zijn de fchool, fpinzaal , woning van den Onderdirecteur, met bet toezigt over deze kolonie belast , en woning
van den Directeur der fpinnerkjen. De fchool is gebouwd op
1tosten van Z. K. H. den Prins van Oranje, en te diens eere
draagt deze kolonie dan ook den naam van Wilkmsoord. Van
de hoofdgebouwen reden wij , door de, een half uur Lange,
regte rij van huizen , over een' altijd fraaijen en gemakkelij.
Iten weg, nftar het eind van deze kolonie No. 3, waar de ko?
lonie No. 6 begint; deze is grootendeels eerst in den verleden
jare 1822 aangelegd, en men was er nog druk bezig met het
branden der heide, welke bebouwd zoude worden. Het moge iemand wonderlijk toefchijnen, dat in eene beftaande koIonic nog beide valt te branden; doch de zoodanige wete,
dat de Maatfchappij van Weldadigheid gewoon is, voor de
nieuw verwachc wordende kolonisten, door de oudere flechts
morgena grond, welke bij ieder huis behooren,
it van de
te laten bebouwen, waarvan de nieuwelingen dan ook het
jaar van hunne aankomst de vruchten kunnen plukken; doch
Oat zij de overige twee morgens zelve moecen oncginnen en
bebouwen , waarin zij door gefchikte Onderdirecteurs en See-
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tiemeesters onderwezen worden. De rogge fond bier tameIijk , doch de aardappelen en de klaver zeer goed. Daar deze kolonie nog niet geheel on E gonnen is , heefc ieder huisgezin flechts eene koe; ik vond fommige huizen nog onbewoond, en vernam, dat men er altijd eenige in voorraad gereed maakt , ten einde in that te zijn , om, in gevalle er met
de eene of andere fad of regenten van godshuizen een contract gefloten wordt, dadelijk de huisgezinnen te kunnen vesEigen, en zulks heefc altijd in de laatst aangelegde kolonie
plaats. De hoofdgebouwen der 3de kolonie dienen sevens
voor deze 6de; de kiuderen gaan daar ter fchole, en de kolonisten gaan mede te Steenwijkerwold ter kerke. De 6de kolonie
verlatende , kwamen wij aan de 4de, of Wilhelmindsoord,
welke in 182 2 is aangelegd, en geheel van de fcheepsfloot , een
door kolonisten gegraven kanaal , doorfneden is. De oogst fond
bier allezins voortrefFelijk , en de koeijen zagen er mede zeer wel
ult. Wij reden de kolonie regt door , tot aan eene pleats , waar
drie bruggen over de fcheepsfloot liggen; de eene leidt naar
bet naburig dorp Noordwolde , de tweede naar de oost - vierdeparten of het avenge regce gedeelte van No. 4, en de derde
naar dat gedeelte der Ode kolonie, waarin zich de hoofdgebouwen bevinden. Wij floegen den laatften weg in, daar wij
nog gaarne vOOr het vallen van den avond in ons logement
wilden zijn. Na eenigen tijd gereden te hebben, kwamen
wij tangs de vier groote gebouwen en de ftnederij, en yenvolgens in No. 2. Deze kolonie, tit s4 huizen beihande,
is in 1819 aangelegd; en ik herinnerde mij, dezelve nn doorrijdende, met groot genoegen, hoe ik in dat jaar bier niets
dan barre heide had gezien, met welke te bebouwen men
een begin maakte: thans zag alles er welig en tierig uic; font.
mige tuintjes waren met de fijnfte groenten vervuld, en konden met die van den besten hovenier in Holland gerust vet.geleken worden. o, Hoe klopte mij het hart van vreugde ,
bij het aanfchouwen van al dit goedel en ik wil niet ontveinzen, dat tranen van aandoening mijne wangen bevocbtigden. — Ult No. 2 kwamen wij tangs het itarrebosch van
Westerbeekfloot en tangs de kolonie No. t aan ons logement.
Spoedig gingen wij de kolonie , welke regt over bet loge.
went ligt , doorwandelen. Welk eene verandering, federt mtjn
eerfte bezoek! Ik had nimmer durven denken, dat heide
zoo vruclabaar konde worden. De landen en tuinen zagen
uic, alsof zij federt eeuwen bebouwd waren geweest; he t
gg5
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bet was toch nog geene voile vijf jaren geleden, dat bier
niet het minfte fpoor van groen was te vinden. De vruchthoomen in de tuinen waren zeer vermeerderd, daar ieder ko•
lonisc er jaarlijks een bij, krijgt. Ik be y ond, dat in deze
kolonie eenige huizen waren weggenomen , en vernam dat
zij in de 4de kolonie waren verplaatst, en wel om de zeer
goede reden, dat ieder kolonisc morgens bouwland moest
hebben, en men in den beginne flechts 2 morgens bij ieder
huis had genomen, terwijl naderhand bleek, dat zuiks gemakkelijk tot 3; konde vermeerderd worden. Uiterst tevreden over alles, wat ik gezien had, ging ik een bezoek afleggen bij den Directeur der kolonie, den Heer w. VI S S E It.
Tot mijne innige fpijt vernam ik van zijn Ed., dat de Geteraal VAN DEN BOSCH naar 's Hage was, om de algemeene vergadering der Hoofdcommisfien, zoo van Weldadigheid
als van Toevoorzigt, te gaan bijwonen. Het is deze Generaal alleen , die het Route ontwerp heeft durven vormen, en,
niettegenflaande alle tegenkantingen ,van vuig eigenbelang,
dwaze onwetendheid of lage bedilzucht en faster, door zijn
fchtander brein en ijzeren wil verwezenlijken, om het fchrikbarend aantal onzer armen in zulk eene mate te verminderen,
dat hetzelve voor de natie niet meet te vreezen zal zijn. —
Het zal den lezer van dit reisverhaal _misfchlen niet onaangeImam zijn, lets meet te vernemen van dezen menschlievenden en zich voor het algemeen weiztln geheel opofferenden
man, wien men ; even,,gelijk HOWARD, voorzeker eerst na
Ajnen dood (welken-de Hemel -nog vele jaren, tot zegen van
de ongelukkigen in Nederland, verhoede!) naar waarde zal
fchatten. Deze bijzonderheden zijn mij door een' mijner
bloedverwa pten medegedecld, die den Generaal vele jaren in
tie Oostindiën in zijn openbaar en huisfelijkleven naauwkeurig heeft gekend en gadegeflagen. — JOHANNES VAN DEN
Hos c It is de zoon van een' Geneesheer op een dorp, nabij
Bommel in Gelderland gelegen. Reeds vroeg hield zijn vlug.
ge geest zich bezig met wiskunRige berekeningen. Nog zeer
jong zijnde , ging hij als Luitenant der Genie naar de Oostindiin. Hier gedroeg hij zich, zoo wdl, dat hij tot Kolonel wend bevorderd ; doch., door zich al te vrijmoedig nit
te laten over de willekeurige handelingen van onzen toenmaligen Gouverneur - Generaal aldaar, den Maarfchaik DAENDE L s , haalde hij zich de ongenade diens mans op den hals ,
ell outving bevel , OSII binncu zeer korten tijd Jaya te verlaten ,
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ten, hergeen hij dan ook, niet zonder aanmerkelijke fchade
aan zijne bezittingen , bewerkflelligcle. In het vaderland teruggekeerd , yam hij tegen de Franfchen, onder wier juk
wij toen zuchtten, een' geweldigen afkeer op, zoodat hij
zich dadelijk bij de omwenteling vrijwillig aanbood , om het
bevel te voeren over bet beleg van Naarden, waarvan hij
zich uitnemend heeft gekweten. 'Verna werd hij belast met
bet overzenden van troepen near de Oostindiên, en bedacht
de voor bet Gouvernemenc zoo voordeelige wijze van de Ibis
daten door koopvaardijfchippers derwaarrs te zenden, terwiji
bun girds de vracht in kofUj bank! werd Voor zijne dienften werd, hij dan ook tot Generaal Majoor en Ridder der
Willemsorde, van de derde ktasfe bevorderd. — Reeds lang
had her verbazend mita' onder armen en hun deerniswaardig
lot zijn menschlievend hart getroffen, en was hij bedacht op
een middel, om dezetve uit de laagte, waarin zij gezonken
waren , te verheffen, en hen in nuttige burgers der maatfchappij te herfcheppen. Geen der in groot aantal in druk
verfchenen plans van werkhuizen enz. fcheen hem voldoende toe ; en , verder over dit ptint nadenkende, herinnerde hij
zich , hoe hij in de Oostindiin een groot ftfik woesten grand
alleen door verarmde huisgezinnen had does ontginnen en bebouwen , en hoe zulks eindelijk eene groote winst had opgeleverd ; en, ziedaar,, eensklaps was het ontwerp gefmeed : ooze
men moesten op de talrijkeheiden, welke bijna eenderde gedeelte van ons •vaderland beflaan , overgebragt worden,als het eenige
middel , om dunrzaarn in hun onderhoud te voorzien. Gezegenz
de inval , die charts bijna 4.000 menfchen aan armoede of fchandelijke bedelakij • heeft onttrOkken I — Het had nog al eenige
moeite in , om twaalf manner van naam bij elkander te krijgen,
die zich wilden verledigen tot het uitmaken der Commisfie van
Weldadigheid. Met nog grootere moeite kwam er eene permanence Commisfie tot ftand, waarin de edele FABER VAN
RIEMSDIJK zich zoo uitermate verdienflelijk maakt. Zulks
gelukte evenwel , en vele onder onze landgenooten gaven
gaarne hunne zeeuwen tot verwezenlijking van het ontwerp,
en this tot ftichting der eerfle kolonie. Hier was VAN DEN
a o s CH , van het aanbreken des dagernads tot. hat in den
avond, nu, bij :t bebauwen der beide, wear hij zeif handen
aan 't werk !Meg, dan weder bij de metfelaars en timmerIfeden, welke de huizen bouwden , tegenwoordig; terwiji hij
op alles een waakzaam oog hield , en your de belangen der
Mut-
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IVlaatfchappij van Weldadigheid zorgde. Men zoude denkerf,
dat, na zulke vernweijende werkzaamheden , gedurende den
ganfchen dag, de edele man zich ten minfle de hoogstnoodige nachtrust zoude vergund hebben; maar veelal bragt hij
den halven nacht met fchrijven door, daar de correspondentie der Maatfchappij in den beginne ook grootendeels voor
zijne rekening kwam. Zijne .opofferingen ftrekten zich zelfs
zoo verre uit , dat hij de niet onaanzienlijke reiskosten van
en naar de kolonie altijd voor zijne rekening nam , en niet
wilde, dat die ten laste .der Maatfchappij zouden komen.
Nietiegenflaande dit &les, worden er onder ons, NederIanders, nog lieden gevonden, die de verfoeijelijke onwaarheid durven verfpreiden, en onkundigen genoeg, die dezelve
gelooven, dat VAN DEN BOSCH en de braven , welke met
hem aan het hoofd der kolonidn en der Maatfchappij ilaan ,
eanzienlijke bezoldigingen trekken en , gelijk men fpreekt ,
hunne beurs maken! ... De twee hoogae traktementen,
'welke door de Maatfchappij van Weldadigheid betaald worden, zijn, het eene van f ssoo aan den Kapitein w. v ss_e a, Directeur , die zijne beeoldiging bij het leger daarvoor verloren heeft, en eel; van f a000 eon den Ileer
w. A. o ,c KeRSE tweeden Secretaris der Maatfchappij in
's Hoge, wiens traktement bijna gebeel- door de opbrengst
van .het tijdfchrift de Star wordy goedgemaakt. Doch door
alle deze uitweidingen , weike mij de zucht voor waarheid
en refit deden waken, en om diegenen onder onze natie,
welke dit mogten lezen, en nog niet genoeg met de Maatfchappij van Weldadigheid bekend zijn , In te lichten , ben ik
van het verhaal mijner reis afgedwaald. Ik bragt den
nacht in het nieuwgebouwde logement te Frederiksoord in
eene goede kamer en op .een zucht bed verkwikkelijk door,
nadat • ik alvorens rijtuig befleld had, om mij den volgenden
morgen naar de Ommerfchans te brengen. Vroeg opgeftaan
zijnde, doorbiaderde ik het boek, waarin vreemdelingen verzocht worden hunne aanmerkingen op de inrigting enz ‘ der
kolonien mede te deelen; ik vond er geene van eenig aanbelang-, (aan laffe fcherts van eenige ongevoelige wezens, den
naam van menfchen fchier onwaardig, ontbrak het niet) maar
zoo veel te meer blijken van goedkeuring, en onder deze
fommige fraaije versjes. Met genoegen zag ik ook in dit
bock de Emmen der twee Leidfche fludenten, welke hunne
medebroeders bij de Subcommisfie der Maatfchappij te Leidos
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den vertegenwoordigen. Het that inderdaad tot groote eer
tier ftuderende jeugd te Leiden , dat meet. dan zoo hunner
het lidmaatfchap der edelfte Maatfchappij, welke ooit be.
flond, hebben aanvaard. Mogt ' bet voorbeeld , door deze gegeven , op alle onze Hoogefcholen algemeene navolging vinden! — Daar mijn rijtuig voor tiond, begaf ik mij dadelijk
in hetzelve, en reed, langs de huizen en gronden van kolonie
No. , naar Wapferveen , een weinigbeduidend gehucht; van
daar naar Havelte, bij welk dorp wij eenige groote ileenen
of zoogenaamde Hunnebedden , in de heide zagen liggen. Na
een' geruimen tijd door woeste heide gereden te hebben,
welke het te wenfchen ware , dat het eigendom der Maatfchappij van Weldadigheid was , kwamen wij aan her zoo
bijzonder nuttige kanaal , 't welk in 1769 van Meppel naar
4sfen gegraven is, en een groot gedeelte van Drenthe doorloopt. 1k vernam, dat, federt het aanleggen van dit kanaal,
zeer vele landen bebouwd zijn geworden, welke te voren
altijd woest hadden gelegen. Zuiks is er een natuurlijk gevolg van; en het ware dus ook in dit opzigt te wenfchen,
dat de Maatfchappij van Weldadigheid meer algemeen door
de natie onderfteund word , ten einde zij in that gefteld mogt
worden, meer en grootere kanalen dan tot dusverre te doen
graven. — Onder het, voor iernand, die een' geruimen cijd
door heide gereden heefc , zoo vrolijk gezigt van tiroomend
water , reden wij tangs het kanaal , en , hetzelve verlaten
hebhende, kwamen wij fpoedig te Mopped, eene vrolijke,
welvarende plaats, welke ik nu voor de tweede maal bezocht. Na ons daar ververscht te hebben, vervolgden wij
ouzen weg langs de Hoogeveenfche vaart , een kanaal, dat
tusfchen Hoogeveen en Meppel is gegraven, voornamelijk ons
den turf zoo veel te beter te kunnen afvoeren. Wij ontmoetten eene menigte boeren , die de produkcen van bun land en
vee te Meppel gingen ter markt brengen ; zij zagen er alien
welvarend nit. Het kanaal verlatende, hielden wij regts, en
kwamen vervolgens aan het lange vlek , de Wijk genaamd,
dat gedeeltelijk in Drenthe , gedeeltelijk in Overijsfel ligt.
De weg was meestal zeer zandig, doch fraai belommerd, en
tins niet onaangenaam. Na eenige uren gereden te hebben,
gedurende welke wij onafzienlijke ftreken heide ontmoetten
en ook fommige, ilukken daarvan doorreden, kwamen wij te
ilvereest , een dorp niet verre van de Ommerfchans gelegen,
en welks Predikanr aldaar den Godsdienat aan de Hervormde
be-
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bedelaars verkondigt. Er verliep nog eenige tijd , vO6r wij
de Ommerfchans bere i kten , of eigenlijk de herberg van K R Os ! 1,1 o A , niec ver van dezelve aan de Dedemsvaart gelegen,
waar wij afflapten , en dadelijk de 5de kolonie , rondom
de fchans geiticht , gingen bezigtigen. De Ommerfehans
was federt den jare 1672, wanneer zij het laatst tegen den
Eisfchop van Munjier diende, door 's lands regering bijna
verlaten, en be yond zich in een' zeer Vervallen toeftand.
Zij trok de aandacht der Nhatfchappij van Weldadigheid
is zijnde, wegens de onmetelijke heidevelden en veenlan..
den, waarrnede zij omringd was, uitnemend gefchikt tot
eene Melting voor bedelaars, in den fmaak van de vrije
kolonien der Maatfchappij. Men onderhandelde met het Goti--.
Vernement, en tie Koning ftond weldadig het vruchtgebruik
der fchans nail de Maatfchappij af. Deze kocht eenige
derden morgens heide en hoogen veengrond, welke random
lagers, en liet een grodt gebouw van een molten oppervlak..
te, gerchikt om mood bedelaars te ontvarigen, op de fchars
oprigten. Men bouwcre tevens voorloopig buiten dezelve zcs
groote boerenwoningen, en zonderde voor elke derzelve
morgens af; terwijl die -kolonisten uic No. 1, welke door een
braaf gedrag en groote kunde in den akkerbouw uitmuntten ,
op dezelve als huutders geplaatst werden. De bedelaars
werken bij deze , kolonisten, in grooten getale, in daghunr
terwijl deze laatiten alleeri het 'toezigt behoeven uit te oefenen. Onder geleide van qen' dezer mannen , zijnde as o LENAAR, van Haarlem, ging ik de fchans en het groote gebouw op dezelve bezigtigen; het bevatte tegenwoordig 90d
bedelaars, nit bijna alle gewesten van ons koningrijk bijeen..
gebragt. De meeste mans, en ook vele vrouwen, waren bui.:
ten op het veld werkzaam, meestal aan het ontginnen der
beide of het affteken van hoogen turf; enkele mans waren op
tie ruime binnenplaats bezig met klompenmaken en houtza.
gen. De meesten, welke ik ondervroeg, waren tevreden mei
bun lot , maar verlangden toch zeer om in vrijheid te zij n.
Nu, wie is in de gen/one maatfchappij ook vrijer dan eat
bedelaarl Doch lui te Leven, gaat bier zoo gemakkelijk Hier.
Vooreerst moeten zij hunne voeding en kleeding verdienen,
en wanneer zij dan nog f a5 hebben overgewonnen, worden
Zij voorgedragen om in vrijheid gelaten te worden; Ik vond
'neer algemeene tevredenheid bij degenen, die op 't veld
werkten, dan bij die, welk-e in Janis waren, -Deze taatflert

bad-
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hidden allerlel foort van kiagten wanrvan ik de meeste zeer
ongegrond be y ond. Ik fprak den vriendelijken Directeur bierover, en vernam , dat het meest luije of ziekelijke en zwakke menfchen waren. Indien ik nu de velden niet had rondgewandeld, of den Directeur niet had gefproken, zoude ik
misfchien door die enkele luije fchepfels een minder goed
denkbeeld omtrent deze voortreffelijke ftichting hebben op..
gevat. Eenige jaren geleden bezocht ik het bedelaarshuis te
Hoorn, waar her onderhoud van ieder bedelaar aan 's lands regering of aan de ftedelijke befturen 's jaars f !so kost. De
menfchen zagen er bleek en naar nit, en benadeelden
door bun huiszittend werk niet alleen hunne gezondheid,
maar ook de beftaande fabrijken. Hier, daarentegen, zagen
de honderden, die ik op 't veld aan 't werk bezig vond, er
zoo gezond mogelijk nit. Zij kosten 's iaars f 35 aan !mane
zenders, en verrijken het vaderland met honderden morgens
welige korenakkers, boekweitvelden, enz. welke zij nit de
dorre heide fcheppen. leder edelaardig mensch , die deze
waarachtige daadzaken leest, zal zich met mij bedroeven over
de tegenkantingen , welke de Maatfchappij van Weldadigheid
van wege het bettunr van het becielaarsbuis te Hoorn heels
moeten ondervinden , en zijnen wensch bij den mijnen voegen, dat Z. M. de Koning , zoo eel mogelijk, ons armenwezen onder het opperbeheer der edele Maatfchappij
brenge. — De Onmerfchans zoude voorzeker zulk een groot
anntal bedelaars niet kunnen bevatten , indien men vier de ver...
flandige inrigting- gemaakt had van deze des naehts in hangmatten te laten flapen, welke; des morgens naar den zolder
opgehanid, de zalen ruim laten voor het werk van den dag.
Men was druk bezig met bet bouwen van werkloodfen op
de groote binuenplaats,. gelijk mede , op een der bastions,
van eene ziekenzaal en eene fchool , ten einde de zalen, die

daartoe thans in het hoofdgebouw gebezigd worden, te kunnen ontruimen. Wanneer dit werk gereed is, zal men nog
tloo bedelaars meer, en dus in 't geheel 1200, kunnen huffs.
vesten. Ik heb reeds verhaald , hoe ik de menfchen op
mijne wandeling rondom de Ommerfchans heb aangetroffen,
maar nog niet van bet gewas gefproken. Alles fond bier even
fchoon, vlas, aardappelen, rogge en boekweit, en dit alles
was flechts twee jaren geleden woeste grond! Ik was even
zoo te moede, alsof ik mij in een betooverd land beyond.

Op een der bastions Itaande, zag ik beneden mij de breede
grach-
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grachten der fchans ; in de nabijheid , en zeifs zoo vet het
gezigt zich nitflrekte , waren alle velden op het fraaist gee
fchakeerd; bier had men het zachte groen der vlasvelden,
daar de goudgele halmen der rogge , daar het zich openende
wit der boekweit, ginds weder de bloeljende aardappelen. Op
de bastions zelve had men eene boomkweekerij aangelegd,
welke in 't vervolg alle kolonien der Maatfchappij van vruchtboomen zal voorzien; ook had men eenige duizenden wilgen
en linden langs de gracht geplant, 6m, groot zijnde, tot
kiompen gebruikt te worden. Ik bezocht mede de flrafkolonisten, welke gelukkig gering in aantal waren. Dit zijn de
zoodanigen, welke in de vrije kolonien of zoo lui zijn, dat
zij niet eens hnnne voeding kunnen verdienen , of zich in
andere opzigten uitermate flecht hebben gedragen. Na aldus
den toefiand der fchans en van derzelver bewoners zoo veel
in mijn vermogen was , naauwkeurig te hebben opgenomen , lief
ik infpannen, en kwam, uitermate tevreden over alles, wat
ik gezien en opgemerkt had, laat in den avond in miju logement te Frederiksoord. Ik vergunde mijzelven flechts eene
korte nachtrust , en ftond op 5 toen de klok der kolonie No,
i de kolonisten tot het werk opriep. Deze klok is door een'
Luitenant ter zee aan de Maatfehappij gerchonken; ik vond
deszelfs naam in den rand gegoten: BAGELAAR aan
de Maatfehappij van Weldadigheid. Dergelijke gefchenken
zijn, naar mijn oordeel , zeer gepast, en ik geloof, dat zij
der directie zeer welkom zijn. — Mijn voornemen was , om
heden te voet alle de vrije kolonien te gaan doorkruifen, en,
na een goed ontbijt genuttigd • te hebben, begon ik met koe
lonie No. F , bezocht daar de meeste huisgezinnen, de fehool0
fpinzaal, magazijn , enz. en wandelde vervolgens langs het
flarrebosch naar No. 2, waar ik mij niet 'anger dan den uur
ophield, om zoo veel te ' rneer tijd te hebben voor de jongee
re kolonien. Ik kwam dan fpoedig in No. 4, en kon niet
nalaten nogmaals den fchoonen oogst te bewonderen , welke
bier de veldeN bedekte. Naauwkeurig bezigtigde ik de hoofdgebouwen; dezelve beflaan uit x. De mime fchool, tevens
ingerigt tot eene R. K. kerk. Deze laacfle flicking is eene
wezenllike weldaad voor de R. K. kolonisten , welke anders
men ver moesten gaan , om hunnen Godsdienst waar te nemen. Zeer vele boeren nit den omtrek maken ook gebruik
van deze ' kerk, welke hun niet weinig gemak veroorzaakti
Z. M. de Kollin heefl den Kapellaau een traktement toegee
legd
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legd, alsmede eerie woning voor zijn Eerw. nabij de perk
in gereedheid doer brengen. 2. De fpinzaal, ingerigt even
gelijk in de andere koloniEn. 3. De woning van den Onderdirecteur. 4, De algemeene weverij en verwerij der ItO/onia,
waar bet laken tot eigen gebruik vervaardigd worth. 5. De
fmederij. De finid alhier vetvaardigt al het in de koloniEn
benoodigde ijzerwerk. Verder wandelde ik langs de fcheepsz.
floor tot aan de bevorens reeds gemelde plants, mar drie
bruggen ()tier dezelve liggen; , ik floeg den weg links in ,wandelde de 4de kolonie door, bezocht vele akkers , VerVolgens
de Ede kolonie met derzelver velden , en kwam na verloop
van eenige wren in NO. 3, of Willemsobtd. Ik doorkruiste
deze kolonie in alle rigtingen bezocht een aantal hitiAen
waarvan er hier too zijn , wandelde dikwtjls tusfchen de ak:
kers door van de eene naar de andere wijk (alle de kolonita
leder . van 24 huizen; de
zijn in wijken verdeeld,
wijken WOrden befItturddoor
door ten' wijkmeeSter; deze zijn
meescal oude onderofficiers, eerie goede inrigting onder menfcheri, welke vdtdr hunne aankomst alhier weinig aan ordd
gewoon waren; de nommers van huis en wijk naafi op de
tr enfierS); in ddn Woord , ik nam alles zoo naauwkeurig mogelijk op. Uitermate voldaan ging ik naar de kolonie No: 6
terug; van daar door 14c). 4 e waar een aantal kolonisten be.
zig was met mergel te graven, zijnde eerie foort van vettt
garde, welke op de heide gebragt en daarocier fijn gemaakt
worth. ilt gebriakte inijn middagmaal (daar bier geene herberg met een kolonisten -huisgezin, en kon hunne fpijit
zeer wel image!). Daarna zecte ik mijne wandeling voor
en, toen ik aan de drie bruggen kwam , floeg ik de oost .;vierdeparten of het oostelijk gedeelte van kolonie No. 4 in. Nat
een aantal huizen voorbijgegaan te zijn, ontdekte ik de Dembakkerij , beilaande uit y e/doyens; de fleenen, welke dezelve
Oplevert , zijn van eerie zeer goede hoedanigheid terWij1 men
er jaarlijki eenige millioenen bakt; deze worden alle red
dienfle der kolonien gebruikt , hergeen eerie aanmerkelijke
befparing van kosten veroorzaakt ; gene nienigie ko'oaisten
Was hier bezig met het vormen der lieenen, en bet lediged
der ovens; de fteenen werden .docir de fcheepsfloot naar de
grondeu van kolonie No. gebragt, ten einde daarinede aldaft de huizen te bouwen. Zoo was ik dan na eenigen tijd
de kolonie No. 4 ten einde gewandeid , en be y ond mij
de gronden van No.
De fcheepsfloot waS reeds tot 2211
"fa
NiENGELW. 1823. NO. 16.
Hh
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bet eind dezer kolonie verlengd , en innalc te dos de miciMin
van aanvoer zeer gemakkelijk. De kalk , tot den bouw der
'huizen alhier benoodigd , werd op de plaats zelve in veldovens gebrand , terwijl de fchelpen dadelijk uit de Zuiderzee
door de Linde en vervolgens door de fcheepsfloot aangevoerd
werden. De wegen en flooten waren in deze kolonie geheel
gereed; vele akkers waren reeds met boekweit bezaaid. en
men zoude fpoedig met den bouw van 25 huizen een begin
maken; groote lioopen fleen lagen op de plaarfen , voor de
huizen beflemd; een- huis , tot model gefchikt , flood reeds ;
betzelve was grooter dan in de andere koloniän, en met pannen gedekt; dit iaatfle be yond men verkieslijker,, en op den
duur goedkooper,, dan daken van riet , welke ook het gevaar
van brand meer te vreezen hebben. ik bezig vervolgens het
groote fchapenhok, waarin des nachts eenige honderde
pen bun verblijf hebben. Deze dieren vinden des daags bun
voecifel op de heide, en de mest , welke des nachts door
hen gemaakt wordt, dient tot de eerfte ontginning der heiile. Zoo verliet ik dan kolonie No. 7 , of de laatfle der
tot nog toe door de Maatfchappij geftichte. Nog geene voile
vijf jaren is haar kolonifatieilelfel in werking , en reeds verrijst Naar zevende pronkfluk op de kale, dorre beide ;inderdaad
voor den menfchenvriend bet aangenaamfle fchouwfpel ! -Van bier wandelde ik Haar Dolderfum , een gebucht , waar
de Maatfchappij eenige boerenwoningen heeft, welke bij
door haar gekochten heidegrond behoorden. Zij heeft brave
kolonisten als huurders op dezelve gephatst ; deze menfcbert
brengen zeer gemakkelijk jaarlijks hunne hour .op, terwijI
zij 'sevens de nabijwonende boeren met de voortreffelijke
inanier van landbouw der IVIaatfchappij bekend maken. Ik
vernam, dat men te LFateren , niet verre van Dolderfum, bezig
'as met een gebouw op re rigten , beflemd tot een land•
bouwkundig Inflituut in den fmaak van dat van den Heer
FELLENBERG te Hoftvijl, en ingerigt ter huisvesting van
8o kweekelingen, welke uit de meest belovende zoons van
kolonisten zouden gekozen worden, en die naderhand den post
van Onderdirecteur in de kolonia zouden bekleeden. Te
Feenhuizen , twee men verder en in het noorden van Drenthe
bij Norg gelegen , werd een gebouw geplaarst , dat drie morgens grond, oude maat, groot is ; hetzelve zal , moeten dieren
tot woning voor een verbazend groot aantal . (2 k 3000) vondelingen , verlatene kindercn , enz. en 98 huisgezinnen van
ko-
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kolonisten, welke deze kinderen op de velden random het
gebouw in den landarbeid zullen onderwijzen. Welk eene onderneming ! echter voor eene Maatfchappij als deze niet te
groot of uitgebreid. — Van Dolderfum wandelde ik vervo!.:
gees door de welige korenakkers van daar wonende boeren
naar I2ledder. In dit dorp gaan de ProteSfantfche kolonisten
van de kolonidn I, 2 en 4 ter kerke. Dit laatfle gebouw
was ten tijde van de ftichting der eerfte kolonie geheel on=
bruikbaar,, zoodat men de godsdienftige bijeenkomflen in het
fchoolhuis moest houden. De. Maatfchappij float eene over.
eenkomst met de gemeente van redder, volgens welke dd
eerfte de kerk zoude herftellen en de laatfle daarvoor eene
aauzienlijke uitgeflrektheid heide zoude afflaan , waarop dan
ook de kolonie No. 2 gedeeltelijk is geflicht. — Van Pledder
wandelde ik , fangs de kolonie No. r , naar het logemenc,
en , na daar eenigen tijd gezeten te hebben , gevoelde ik eersi
aan mijne voeten, welk een' geduchten marsch ik heden had
afgelegd. — Den volgenden morgen bezocht ik het nabij mijn
Iogement gelegen groot koloniaal magazijn van kleedingfluk.
ken enz., het bureau, tie groote bakkerij tier koloni6n enz.
begaf mij vervolgens naar Steenwijk, en vertrok van daanover
Blokziji naar ilmflerdarn. Gedurende de zeereis , welke
uren duurde , had ik niet weinig aanleiding om hartelijk te
verlangen, dat op de Zuiderzee toch ook eese of meer ftoombooten mogten varen, zoo om . redenen van algemeen nut,
als opdat de genoegens van een anders zoo aangenaam reisjd
'filet door het fukkeldri op zee zouden vergald worden. —
Zoo heb ik dan Landgenooten! aI mijn togtje naar
door de kolonia der Maatfchappij van Weldadigheid verhaald.
Hetzelve tot eigen genoegen eft herinnering op bet papier
gefteld hebbende, zoude het nimmer door den druk algemeett
zijn gemaakt indien ik niet bij fommigeii . uwei de zonderlingfle denkbeelderi (om niets anders te zeggen), omtrent do
inrigting, doel en middelen dezer Maatfcbappij hadde opgetnerkt, welke ik mij ten pligt rekende, zoo veel mogelijk
weg te nemen. 1k heb in alles , naar mijn beste weten, der
waarheid hulde gedaan. Indien gij nu van het nut der Maarfchappij van Weldadigheid overtuigd zijt , onttrekt u dan niet
langer aan het lidmaatfchap derzelve; en gtj , die meet dan
eenen enkelen Zeeuwfchen rijksdaaldet voor de edelfle zaak over
bebt , zendt uwe giften aan de permanence Commisfie . in
's Age, of-aan den Secretaris der plaatfelijite SUbcommisfidi
MeH hh 2
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hoedanige er in e1ke clad gevonden worth. Naar mate de na.
tie meer geeft, kan de Maatfchappij meerdere armen , wee.
zen enz. koloniferen. Mogt dan eens de dag aanbreken , waar.
op ieder Nederlander, die 's jaars 52 ftuivers of meer van
ziJne inkomften kan misfen, dezelve op het altaar der men.
fchenliefde kwame offeren I

VERYLAATSING VAN EEN GEHEEL STEENEN HUIS ZONDER
HET AF

BREKEN.

New-Tork, 4 Junij , 1823.
Ten einde eene der ftraten (de Illaidenlane) van de flad
New-Tork te vergrooten en regelmatiger te doen zijn, was
bet noodig, het huis No. 85, in dezelve ftaande, bf of te
breken, df 211 voet achterwaarts te brengen. Dit gebouw
heeft drie verdiepingen, 25 voet breedte . en 45 voet diepte,
gedekt met tei , en is van eene aanmerketijke waarde. Het ontwerp,om hetzelve in zijn geheel te verplaatfen , werd gevormd
door den Heer SIMEON BROWN, die reeds vroeger flaagde
in het verkruiJen van een twintigtal gebouwen , deels van
brikileen zamengefteld , en, in fommige gevallen , zonder de
bewoners van het huis in het geringfte te moeijen, noch de
meubelen weg te nemen. Dit gebouw, geheel van fleen ,
en weiks berekend gewigt ongeveer 35o tonnen (7000 kwin.
talen) moet bedragen, is desgelijks verplaatst geworden in
ziJn geheel; blkivende de fchoorfteenen, venfters en deuren
op derzelver pious, zonder in het minfte fchade te
Men began met heczelve te plaatfen op het geftel, beftema tot den vervoer, en gisteren werd het in beweging gezet door middel van drie evenwijdige fchroeven , Ioodregt
voor. aan, het huis geplaatst, ieder van welke in werking.
gebragt werd door twee of drie mannen. Hetgene men als
bet moeijelijkfte gedeelte der bewerking befchouwde., was
de noodwendigheid, om het ganfche gebouw ongeveer twee
voet boven het waterpas van deszelfs grondvesten op te heffen. Men bereikte bet doel , en wel enkel door middel van
twee fcbroeven , van onderen aangebragt , die bet gebeele
huis zachtjes opligtten tot de vereischte hoogte. In den loop
van den dag deed men bet 16 voet vorderen, zonder eenige ramp .noch befchadiging hoegenaarnd en duel' lumen
vol-
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voibragt men de nog overige 5z voec. Men Weld de hewer.
king voor zoo vojkpmen velig en gevaarloos, dar,, gedurende de verplaatfing, de eigenaar ongeveer 15o perfonen bij
zich ontving, die hij op een keurig collation onthaalde. De
onkosten dezer onderneming bedroegen omtrent een vijfde
gedeelte van de waarde des ganfchen gebouws. Het lijdt ech.
ter geen twijfel, of deze uitvinding zal in bet vervolg overal , waar •zij uitvoerbaar is, to werk gefleld worden,.daar
men aldus nog altijd een aanmerkelijk gedeelte der gewone
kosten van afbraak en herbouw befpaarr.
Den Heere Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Weledel Heer !
De 7de der maand Julij 11. was voor alle Friezes:, ja voor
ieder' Nederlander, wien de roem des Vaderlands ter bane
gnat , onvergetelijk; daar , op dien dag , bet , door den be.
roemden G A B R I e L vervaardigd, Borstbeeld des Friefchen
Dickers GHSBERT JAROBS, in de St. Martini- kerk to
Bolsward, plegtig ontbloot werd. Bij deze gelegenheid fprak
de Eerw. HALBERTSMA eene Redevoering uit , welke hem
en den Dicker, die er het onderwerp van was, evenzeer
tot eere ftrekt. Van het vers, waarmede de begaafde Redenaar eindigde, en hetwelk algemeen reeds verkrijgbaar gemaakt is , waagde ik het, eene vertaling in het Vriesch to
vervaardigen , welke hiernevens gnat , en voor welke ik UEd.
minzaam om een plaatsje in UEd's geacht. Tijdfchrift verzoek ; zullende UEd. hierdoor verpligten,
Weledel Ikea
UEd's dienstv. Dienaar en Lezer
P. BOELES, P.

D. 111. ce Pingjum.

OON DE FRIEZEN , BY IT ONTBLEATJEN FEN IT KOPSTICK FENNE
RYMER GYSBERT JAPICX, YNNE ST. MERTENS TJERCKE
TO BOALSERT.

Fier fen dit Fries'ne heyligdomme
Forwrigg', uwz finned onwirdd'ge stir,
Dy trneppet de aders grenthqrs- blomme
In 't freamd bopp' cyne naem fore ker ;
Hhli 3
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Dy jimmer uwtlanz' weanwit gemzet,
Ney Franfche aef Britfche piepen dOnsfet
Ip, lef, op Tjutfche fraenjen poch'c.
Hy bet it eynlanz' gled forlerne,
Lyck't op in freamd lanzdouwe berne;
Fy / walgfom iz "t , het m'oon him fjocht.
Fier, fier bier wey, by , dy nert fwolgjen
Fen 't f'nyn him fchammet njuencke uwz saint
De frearnde, dy by tinsf'c to folgjen,
Forfinyt wa'm falme d' eere ontnaem.
hearr' bier nea, wer tanckbre mygen
(Fenne Ade fteamme wirdd'ge cwygen)
De eerkranz' frisfelgje om it haed,
Pat Friesians teal oer 't wolcke - fwircke
Forheagge bet trog fyn goune wircke
In Hollins rymers fete ynn"t fchaed.
fier hier wey! y binne ontaerdgjet.
Toll' 't binne - haed mey wyn in tzaef!
Wa uwz trog fyn menearen fniaedjet,
Dy fnye w' az onwirddig aef.
Mar by, waems cleugd jiette onfordyll'ge,
Waems aedel grien in onforwyll'ge
Iz ,
d' aedel dy fortjienst' uwz jouwt ,
In op de guwn dear Fries'ne lieuwen
jearm ery font meer az tweyntig yeuwen
Oonn"e ftinz' fenne aders gloarje bouwt:
Waems bloed ynne yeren fied't in bruwzet
For' Kening , kinst in aefkomse- lan,
Kom neyer, bier, weEt jern him fuwsket,
Op affears graef uwz broare - han.
Hy kin, by fil him falme eerje,
De ney-fiet jiette op him gloarrearje
Az geaman, frjuen fenne ad'wets
Syn klang, wer f'ae niey'n Fries'ne tonge
Fenne aders Ian in deughden fjongje,
Klieuwc, mey' dat luwd, tyds - cosck to fpyt.
Tjuwg, GYSBE RT! tjuwg it, bot forgetten
Yn 't jOntyds Boalfert (al to fljuecht !)
JOE) greatheyt, trog nin graef befletten,
Dogt' et neyfiet, dogt all' wild nu rjuecht.

BY IT ONTBLEATJEN FEN IT KOPSTICK FEN GYSDERT JAPICX, 795

0 ! muwicke jOn liet jiette yn dizz' ftuwne
Uwz fnipp'-re Fries'ne famne - buwne
Jearm fin wier op nin freamde let;
Dan they it gluerckjen fen jearm eaghjes
Stantfries'ne tzjerls allinne leaghjes,
Dy gruw'let 't healflachze appe - bret.
Swar bier , wer GYSBERTS kopftick preallet,
Hier, wer fyn djoer -wirdci" biente rest :
„ Wy hide — wa op 't freamd foreallet —
Oon 't rjuecht' in fljuechte Friefche fest."
Giet dit for fuwIle raenjen wycken,
,Dan gjealpt (God wear dit uwnck trogee dycken
Oer greyden, fietten, 't fcholp'rig fat;
Mar 't lock in -wolfeart fen uwz Aden
Blieuwt mey jearm Ade deugd behaden,
In Friesian bioeyt trogg' ruwne yenfad.
(Naar het Nedercluitichg svart den Eerw. I.HALBERTSMA.)

DE GOLF VAN BAJA, BIJ NAPELS.

(Naar bet Fransch van LA MARTINE.)
Ziet gij, hoe 't water, pas bewogen,
Op zijne zoomen als vervloeit,
En hoe de dartle zefir ftoeit
Met golfjes , door zijne ademtogen,
Bij 't vreedzaam kabblen_, nook vermoeid?
Lan ons in 't luchte fchuitje fpriiigen,
Dat, zachtkens door mijn hand befluurds
Langs de oevers, die de baai omringen,
Weldra voorzigtig heneufchuurt.
Daar vlugten verre reeds tie &ancient
TerwijI ge, met bevreesde handen,
Den roeifpaan, u gehoorzaam, knelt,
Trek ik, met kracht op 't riem gebogen,
Door 't ruifchend water, voor uwe oogen,
Een voor, die met ons henenfnelt.
Mijn God! hoe frisch .zijn bier de Iuchten I
Ja Phebus zonk de baren in ,
IVIaar fchonk nog eerst, op onze zuchten,
Zijn' fchepter aan de nachtvorftin.
II h h 4
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Een wolk van geuren, losgebroken
Uit bloemenknopjes half ontloken ,
Verfpreidt zich over 't bloeijend land;
En 't avondwindje, toegevlogen,
Snell met die geuren near den hoogen,
Enitort die over zee en ftrand.
Wat zangen rollen langs dit water,
Wat juichtaal klinkt er aan zijn boord!
Dit vrolijk lied, dat wild gerchater
Smelt de Echo zaam tot can akkoord.
De visfcher groet, met :blijde toonen,
De plek , waar vrouw en kindren wonen ,
En reeft en haalt de zeilen in,
Om niet bij nacht den plas to bouwen.
Zoodra 't op nieuw hem mag aanfchouwen ,
jubelt zijn gezin.
Juicht, fpringt
Maar zie ! de nacht, reeds aan het dalen,
Leent bruine kleuren aan de zee.
Wij zien geen ftrand meet bij het dwalen;
't Is nil en fomber op de rea.
Zwaarmoedigheid, hoe langs hoe droever,
Z/c nu ce peinzen aan den oever,
Den Killen oever van het meet.
Haar blikken zweven langs de puinen
Van zoo veel marmren en arduinen
Paleizen , templen, heen en wear.
0 landftreek, tot de wieg der vrijheid ions geheiligd!
0 fchouwplaats, waar weleer verheven deugd verfcheen,
'Mans tegen 't woeden van geen' dvOingland meer beveiligd !
Uw croon is neargeftort, uw heldenrij verdween.
Maar onze ziel , zichzelve onttogen,
Voelt bier tot eerbied voor hun grootheid zich bewogen.
Zoo fehetst een tempel ons, al fchond hem ook de tijd,
Den luister van den God, waaraan hij was gewijd.
Doch, eedle mannen! 'k wil uw fluimrend ftof niet floren.
Rust, Cato's, Brutusfen! rust, Roomfche helderilloet!
Geen krijg , geen burgertwist beroere mijn gemoed!
'k Wil bier een teeder lied, een' zoeten coon doen hooren.
Het was in deze fel ()one iireek ,
Die vNt, vernuft en finaAlc verfierden
Waar
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Waar lachjes en vermaken zwierden ,
Dat Flaccus hooffchen dwang ontweek.
Hier was het , dat, Tibul's akkoordeu
Het oor van Delia belcoorden.
Hier zocht Propertius Vjn dierbre Cynthia.
Zie verder 't lieflijk oord , waar Tasfo zat te kwelen.
Biedt iets dien zwerveling door vorstlijke ongenA,
Dien minnaar zonder hoop, een fchuilplaats aan ?— 0 ja
Hem weec menschlievendheid dit plekje °toe te deelen.
Daarna gaf hij den geest , omilreeks dat eigen
De glorie lacht hem toe, te midden van zijn' kommer:
Reeds grijpt hij naar den palm ; maar deze ontvlugt zijn hand;
En ach zijn lauwer fchenkt alleen zijn' graffled lommer
0 dichterlijk verblijf! o Baja's heuvelkling!
En gij, wellustig dal! gij zaagt in uwen kring
Al wac ter wereld gram mogc heeten,
Maar ach! die tijd verdween , en flechts de erinnering
Heeft roem en liefde niet vergeten!
Niets hoor ik dan 't geruisch der baren ,
En de Echo op het puin met haren jammerkreet.
Zoo moet het alles henenvaren,
Wij zelven ook I — wat grievend leed!
Haast wordt ons fpoor nog min gevonden,
Dan 't zog, waar deze fchuic in gleed,
Zoo ras in deze golf verzwonden.
Middelburg,

A. F. SIFF/A.

1823.

(Voyez la dixreptidme des
Meditations Fatigues.)

VOOR DEZEN EN

NU.

(Een Tegenhanger van het versje , onder dezen titel voorkomende in bet Ilde Deel der Krekelzangen van Mr.
W. BILDERDJK.)

or Priest'ren werd aan 't Volk, wat waar zou zijn,geleerd,
Do
En 't Volk als Slaven door' Tirannen geregeerd.
0 , welk een fchoone tijd was dat geroemd poor dezen!
Nu zijn we in dwazer eeuw, en 'c blad werd onigekeerd:
Gem
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Geen dweepziek rot bepaalt
meer, war waar za/ wezon ;
De Vorst geeft met zijn Volk , geen Dwing'land flelt de wet ;
Geen volksgezinde Vorst, flechts een Tiran moet vreezen ;
De Leeraar uit zich vrij, en niet, gelijk voor dezen ,
Worth hij, om 't geen hij leert , verjaagd of vastgezet.
En zouden dan nu Vorst en Leeraar achterblijven,
hen noch vrees noch dwang meer knelt? a
Neen 1 hij, die thans den Koning
Gelijk een paal , waar ieder aan kan wrijven,
Verdiende, voor die lastertaal,
Veeleer to pronken aan een' paal,
Tot dat hem de add'rentong mogt in den mond verftijiren

VII

GODSDIENSTVRIEND y DWEEPE1

IIVICHELAAR.

(Een Tegenhanger van het versje, under den titel: &fist eta
Filozoof, voorkomende in het Hde Deel der Krekelzangen
van Mr. W. BILDERDIJR.)
Wie is de ware Godsdienstvriend?
Die God in ftillen ootmoed dient
Die, Hem ter liefde, edel handelt,
En needs het regte pad bewandelt ;
Die nimmer een geloof belijdt,
Dat met zijne overtuiging ftrijdt;
Die zich in zijn geloof verheugt,
Maar nimmer pronkt met eigen deugc1;
Die zich in zijn geloof beroemt ,
Maar min verlichten niet verdoemt ,
Een' dwalend' broeder niet befpot,
Maar voor zijn beering bidt tot Gods
Wie z66 den God zijns barren dient,
Die is de ware Godsdienstvriend.
De Dweeper houdt het voor gewis,
Dat zijn geloof het denige is.
Wie niet op zijne wijs geloofc ,
Acht hij van Gods genaA beroofd,
Noemt hem een' blinde zonder Licht,
Een Dnivelskind, een Hellewicht ,
Dien, wilde 't de Overheid gehengen ,
Hij fpoedig zou tot red g brengen,
Wiens
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Wiens ftijven nek hij wel zou buigen,
Met vuur en Mal hem overtnigen,
En dwingen tot de erkentenis,
Dat zijn geloof het ddnige is.
Hij dwaalt; doch math zijn goede trouw,,
Dat ik hem nog verfchoonlijk horn.
Maar is hij dan nu Godsdienstvriend?
Heeft hij dien fchoonen naam verdiend ?
Hem dien te gevgn, waar' Gods liefde flout gelasterd :
Die naam voegt hem flechts als een basterd.
De Huichelaar heeft geen geloof ,
Maar fchreeuwt een' ieder de ooren doof,
Om 't geen, nit roemzucht of om gond,
Hij thans voor zich verkieslijk houdt
Als zijn geloof bekend te waken,
Offchoon het nook zijn hart kon raken,
Offchoon de Godsdienst hem gewis
Nook doel , maar altijd middel is.
Steeds• boort men hem zijn denkwijs roeinen,
En and'rer denkwijs fel verdoemen;
Hij dankt, in luide erkentenis,
God, dat hij geen van dezen is ;
't Is zelfroem, naar de deugd te flreven;
Geen deugd beflaat er in dit Leven
Wat roemt men deugd en zed'lijkheid? (*)
Slechts zijn geloof, flechts zijn gevoelen,
Dat is het ware zielsbedoelen,
En rede en deugd is ijdelheid.
Wie nu dien poespas niet verftaat
En liever zien wil dan gevoelen,
Wie ongaarne in het duister ftaat
En zich door onveritaanb'ren praat
Niet leiden laat naar 's mans bedoelen,
Dien fcheldt hij voor een' Filozoof,
Dat is, naar hem , een man, die God en Waarheid lasterr.
Maar is hij zelf dan Godsdienstvriend?
Heefc hij door zijn gefchrol dien fchoonen naam verdiend?
Neen , vrienden, neen1 hoe dwaas waar' dit geloofl
Voegt hem die naam dan ook als basterd?
Neen, naar zijn eigen merk is hij een Filozoof.
(*)Men zie het -tersje, onden den titelt Deugd, rein Geleof, mede in bet
fide Dtel der krekeixangen te vinden.

'SOO

SENTENTIE VAN EEN ' PrtAn-

SENTENTI g VAN EEN' FRANSCIIMAN OVER DEN OORLOG
MET SPAN/E.

De verblinding der driften of perfoonlijke en ftrafwaardigd
belangen -allepn konden dezen oorlog verlangen, dien alle algemeene belangen verwierpen; en zij , die de fcheuring tusfchen Frankrijk en Spanje begeerd hebben, kunnen, noch
voor Frankrijk, noch voor de belangen van deszelfs troop,
geenen oorlog wilLen s in welken de tegenfpoed zonder verfchooning , het ongeluk zonder iteklag , de Zegepraal zonder
voordeel en zonder eer zijn zullen.
DATPERliEiD EN KINDERMIN4

(Naval and Military Anecdotes, &c. /W.)
l3ij de beftorming van Carrickfergus (I76o) had iets
dat den hoOgfien moed en de edelfte
inschlieve
een treffend verbapd daarftelde. Terwip in de firaten up net
felst geflreden wend , en tie Britten den FranIchen (onder
THUR (ST) elke fchrede betwistten, kwam een kind-uit een
der huizen loopen , en be y ond zich op Bens in de kleine tusfchenruimte, die de ftrijders ,Vane1kander fcheidde. Schier
op hetzelfde oogenblik (prong een jOng man nit de voorfte
rij der vijatiden, fchoot , te midden van den kogeliegen,
het verwilderde knaapje toe, nam het in'zijne armen, brags
het' pijlfnel in het huis , waaruit het gekomen was , terug ,
hernam toen even vaardig zijne plaats, en zette den ftrijd
met de grootfte dapperheid voort. Deze edele man men
naderhand vernam, was — de Craaf VAN SCORDECK, eed
geboren Zwitfer.
M OLIk RE I S TARTUTFE:

T

oen M O L tkRE zijn' Tartufe gar , vroeg men hem, wat
hem web becvogen had, oin te gran preken ? Waarom ,"
AntwoOrcide hij , zich wendende tot Vader MAInnou R 6,
Prediker van de Orde van St. Ignatius, die, als zoodanig, vele
grollen uitftalde; waaronl zon het geoorloofd zijn , konie.
ditn op den preekftoel te fpelen ; en thij niet, predikatiin
„ op het tooneel te doen ?"
Meng. bl. 772. reg. n.

o. ant catharrale , lees catarhatee

