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BO E KBESi., HOU WINGr
.Urne Gronden voor het Christendom herzien en op nieuw
bevestiggd. Gevolgd naar het IIoogduitsch van Dr. G.
S. F K A N C K , Hoogleeraar in de Goc'gcleerdheid te
Ii/cl , door J. H. K R o M, Predikant te Gouda. Te
Ariduena , bij P. Nijhoff-. 1323. In gr. 8vo. X en 467
131. f 3 -r2 -.

én allerbelangrijkst werk ! De waardige a a OM heeft
zich nieuwe verdienl}en verworven , door zijnen voorzeker niet geringen arbeid aan hetzelve. Een uitvoerig verflag overlatende aan dc B dragen tot de Gocigclecrcle II'etenfchappen (*.) , viIlen wij Hechts zoo veel vermelden ,
als noodig is ter wettiging van onze herhaalde betuiging
Een allerbelangrijkst werk!
Gij vindt hier dan , Lezers ! zeer veel meer clan eerie
vertaling van F It A N c ans Entivruif einerflpologetik der
Christlichen Religion, vóór zes jaren uitgegeven , en „c
vindt tevens dat Entwwf ezv. in zijn geheel. K r, o nr geeft,
ter afwisfeling, aan F R A N c .t E's verhandeling nu eens
dien fliji, dan dien der redevoering, dan weder van een
vertoog; nu leest men zaulenfpraken, dan brieven. Ge
dit door ic R o m alzoo gedaan, om het treifeliii: bock,-keris
dat echter meer voor geletterden was, tot een beknopt
en onderhoudend Ieesboek voor den belèhaafden (land te
doen firekken , in welken nog al te veel gevonden worden, die al ligt, bij hun verkeer in de wereld, door een
vlubtig woord, of cene min of meer klemmende bedenking , ook wel door eenig min of nicer ontwikkeld wijs
denkbeeld, dat zij opvangen , gevaar loopen voor-gecri
hun beloöf, hunne godsvrucht en rust. (BI. IV, V.)
Daarom is ook alles , wat den eigenlijk gezegden geletter=
(*) Dit is reeds gefchied in No, V van 1892,
BOEKBESCH. 1324. NO. 1.
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terden dienen moet, uit den tekst weg elaten, nu en dann
ook de orde veranderd , fomtijds bijna letterlijk vertaald ,
dan, overeenkomftig niet F R A N C lt E 's vergeleken' arbeid , die van K tz o at geleverd. Intusfchen is ook voor
hen, die dit werk als {i udieboek gebruiken willen, ge
toch in den tekst is weggelaten , leest men-zorgd.\Vat
in aanteekeningerl, achter denzeleen geplaatst, bi. 324-3S7, die in belangrijkheid winnen , door hetgeen tc K o mr
er van zichzelven heeft ingelascht; maar vooral is voor de
zoodanigen gezorgd door de op het einde geplaat{Ie fchets
van den Schrijver, met bijgevoegde aanwijzing der bladzijden, welke fchets niet alleer_ dienflig is , om nagenoeg
geheel het oorfpronkelijk werk ta kunnen herlellen, en;
daartoe dus den aankomenden Godgeleerde en Christenleeraar ter bearbeiding wordt aangeprezen , maar ook,
doordacht en uitgebreid, hun zeer nuttig zijn zal, die,
tot regt verftand en meer volkomene overtuiging, meerdere inlichting verlangen; bijzonder, daar dezelve wordt
voorgegaan door eene opgave (van F 1& A N c r. c , doch aan
KRO nt) van die gefchriften , welke , tot de ver-gevuldor
uitbreiding dezer fchets , behooren te worden ge--der
raadpleegd. Vóór deze opgave leest men des Hoogleeraars
aanwijzing van het noodzakelijke en belangrijke eener opzettelijk bewerkte verdediging van den Christelijken Godsdienst tegen het ongeloof, welk [luk de inleiding is voor
het oorfpronkelijk werk. Eindelijk wordt dit aanhangfel
geopend door een hoogst behartigenswaardig voorberigt ;
en alzoo — wij herhalen het — is er gezorgd, en vol
gezorgd , voor beide foorten van lieden, die aan-doen
eene grondige kennis van de hechte gronden des Christendoms behoefte hebben.
Het zij dan zoo , hetgeen ook Recenfent meer dan eens
gevoeld heeft , dat de oplosfing van elke tegenbedenking
niet altijd zoo goed gelukt is , als de uitvoering van het
bewijs zelve; deze is toch zoo gelukt , dat wii het gerust, even als de waardige bearbeider van dit werk , voor
onmogelijk verklaren , dat iemand, zoo hij althans waar heid wil en zekerheid zoekt, die dit werk leest, en den
geest
-
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secst van hetzelve vat , niet van de waarheid dcs Christendotns zal overtuigd worden,. en niet zal gewapend
zijn tegen allerlei aanvallen des ongeloofs , niet bevestigd
tegen den nadeeligen invloed van fommige , al of niet min
of meer opzettelijk, los daarheen geworpene gezegden,
bij welke , ja , de kenner wel den fchouder ophaalt , maar
die toch bij minder onderrigten fchadelijlce werking doen ,
en die -- het is , helaag ! maar al te waar — in eenige
íchriften van fmaak , reisbefchrijving geféhiedenis , roman en dichters, gevonden worden.
Behoudens dit alles blijft het ons fpijten, dat wij niet
Van K Ii o at zelven, die daartoe reeds lang het plan had,
een werk hebben mogen ontvangen , voor die lezers (en
lezeresfen ook) in den befchaafden (land opzettelijk ge
aan de overtuiging aangaande de gronden-fchrevn,di
des Christendoms behoefte hebben ; niet , omdat wij het
onderhavige werk daartoe minder gefchikt achten : het tegendeel is reeds gezegd; maar — ht boek heeft nu toela
een zeker al te deftig en ernflig voorkomen; en ziet er,
door die aanteekeningen , en dat aanhangfel , en twee voor
berigten , ligt niet mooi genoeg uit, o ni het welgevallen
van de lezers Van modeichriften of werken van Tinaak te
trekken , zoodat het misfcliien daarom niet in de regte
handen komt. Mogt echter elk, die kan, het daar breiigen , waar het moet wezen , opdat menigeen nog dank
baar roeme op het Christendom , wien het nu nog zoo
waard niet is ! Want waarlijk , de fatfoenlijke man en dc
begaafde vrouw treffen hier inhoud en voordragt aan
die fmaken moeten, zoo zij waarlijk goeden fmaxk heb
verfzerken moeten , zoo zij voor gezond voedtè>'-ben,
vatbaar zijn.
Dubbele verpligting heeft men dus aan den werkzamen
Christenleeraar,, die, door zijnen arbeid , aan r R e N Cïc r's werk hefleed, tevens tot eene nicer bel}udeerde
oefening in de gronden des zuiveren Christendoms aan
geeft; en wij verwachten, dat elk Theologisch-leidng
Iloogleeraar zijne leerlingen op dit werk (dat wij aan alle,
vooral jonge Predikanten , die hunnen (land eere willen
aanA
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aandoen, ruimfchoots aanprijzen) zal opmerkzaam tnaken. Hoe goed en nuttig werd (om dit eens in 't voor
te zeggen) voor den Theologiac - flzrdioJ is de groo--bijgan
te vacantie , (dit woord behoorde in geen woordenboek
der fludenten -te (laan , -neide B o R G E i) beíleedde hij er
ook oenigen tijd van in de rangfchikking, der hier voorkomende zaken , naar de fehets achter het werk ! Mogt
x tz o m -- men weet , dat hij lid is van het Provinciaal
Kerkbefluur in Zuidholland — niet te vergeefs deze woorden hebben gefchreven: „ hoezeer ik gaarne erken ,
meermalen met bewondering en blijdfuhap op te merken ,
welke voortreffelijke kweekelingen op onze Hoogefcholen
gevormd worden, zoo komt het mij voor, dat deze echter wel eens minder tegen het Deïsme gewapend zijn,
dan zij in ieder ander vak der godgeleerde í'udiïn voor
zijn opgeleid. Het doet mij innerlijk leed, als-treflcijk
ik opmerk, hoe gemakkelijk eene of andere Dcïstifche te
jongen mensch , die den Godsdienst in eene-geníprakd
gemeente moet handhaven, uit het veld (laan, voor het
minst geweldig fchokken kan ; en met weedom fiel ik mij
dan voor, hoe zulk een waardig jong mensch ," (en, voegt
er de Recenfent bij, jongheid is een voornaam vereischte
der thans hecrfchende promotie - mode , zoo het fchijnt)
„ welligt eerlang geroepen tot eene zeer aanzienlijke flandplaats , al fpoedig met het openlijk of meer bedekt ongeloof in aanraking komt, en zich m.oeijelijk, als Apologeet
van het Christendom , hetwelk toch ook zijne roeping
is , zal kunnen handhaven ," ezv.
En nu nog, Lezer! erne proeve uit het werk zelve.
De Schrijver, tredende in liet bekende gevoelen van c x.
B 0 N N E T , omtrent de wc;arleren , zegt , bl. 233: „ De
wonderen kunnen inderdaad gevolgen wezen van eene
natuurwet, die tot nog toe hechts niet dikwijls genoeg
als natuurwet gewerkt heeft, noch ook heeft moeten
werken , en echter vroeger of later als eene gewone algemeene natuurwet zal worden erkend. De verfchijnfelen van den magneet en der electriciteit kunnen ons tot
voorbeeld zijn. Eenmaal , na eene algemeene nieuwe. bewerk-
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werktuiging, zoo als wij ons de opflanding der doodcn
voorflellen, ziet men welligt, hetgeen men nu wonderen
noemt, even zoo gewoonlijk in dc orde der dingen gebeuren , als nu het geboren worden , liet flerven , ezv. In
dat geval houdt zoo iets 'op een wonder te zijn; maar
tot dat dit tijdperk gekomen is, blijft het een wonder,
omdat een Gezant van God alleen nu weten kan, wanneer zulk eene natuurwet, voor dien tijd, haar aanzijn
en hare werkzaamheid aan den dag leggen zal."
Doch, hoe ongaarne Recenfent thans van dit boek
fcheide, hij kan niet meer aThhrijven, uit plaatsgebrek.
Het werk , zoo als het nu daar is , (en het prijst zich
ook door duidelijkheid van letter en zuiverheid van taal
aan) hebbe eenen goeden opgang, en ftrekke velen in ons
vaderland, dat wij er van harte heil mede wenfchen, tot
verfierkin; in het allerheiligf}e geloof, en van eenen
dankbaren ijver voor de waarheid, zoo als zij door Jezus
Christus is

Leerrede over de Maatjchappij van IWeldadigheid. Foor
Nederlanders van alle Gezindheden. Te Zierikzee, bij
F. van Meeren. In gr. $vo. ,} 1 13I. f :- x - :

D

e ongenoemde fteller dezer Leerrede is met hooge
geestdrift voor de Maatfchappij van Weldadigheid ingenomen , en fpreekt een hartelijk woord , om ieder op ie
wekken, die Maatfchappij , zoo veel men maar immer
kan, te onderlleunen. Het oogmerk is goed; het opflel
is wel; en hartelijk wenfchen wij, dat 's mans poging
voor die Máatfchappij vele leden winnen zal. Inderdaad,
het is vreemd, dat niet ieder Nederlander alle bedenking
ter zijde zet , en krachtig onderlleunt de poging van den
braven en verflandigen Vorst, die zoo veel goeds wenscht
te 1}ichten. Wij althans gcvcn gaarne onzen penning
zonder verder onderzoek, God dankende , dat ons dezelve , en nog veel meer, niet gevorderd wordt tot liet voeden van jagthonden of andere liefhebberijen van eenen
Prins , wiens poging allezins edelmoedig , en wiens wel.
verdiende luf nienlëlieltliefde en weldadigheid is.
Be.
A3
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Def riding der Vaccine of dc Vaccine aan de begin/den
der Godsdienst, der Rede en der;zuare Geneeskunde getoetst. Door A B lt A H A BI C A PAD 0 s E, llled. Doet.
Te fImflerdarn, b ij C. G. Sulpke. 1823. In gr. 8vo.
XVI, eta B ..f 2. 8 -:
Y1 et boekje van den Heer C A P A D o S E, waarbij dat
van Mr, W. B I L D E R D I J K een meesterfluk mag ge.
noemd worden , zou eigenlijk geene wederlegging , ja
hoegenaamd geene melding behoeven, zoo deszelfs doet
niet al te verderfelijk, en de fchinbare orde en geleide.
iijkheid der voórdragt voor den minkundigen niet al te
wegtlepend en overtuigend waren, en ons daardoor ver
boek niet met dat verachtelijk flilzwijgen te-pligten,h
behandelen , dat het anders tiendubbel verdienen zou. De
Recenfie, die wij thans leveren, is dus meer ingerigt voor
e'en zwakken, die gaarne Benige hulp en teregttivijzing
ontvangt, dan voor den zelfdenker, die alleen den hoogst
dwazen en d•veepziekeu geest behoeft te kennen, die den
Schrijver bezielt, en op elke bladzijde doorllraalt, oln
liet oordeel der afkeuring over zijnen arbeid uit te fpreken , en vastelijk overtuigd te zijn, dat er van zulk eene
zijde onmogelijk iets goeds te verwachten is. Wij beginnen met de beCchouwing van dien geest zelven; vooreerst,
om elk , die hooren wil en kan , niet lang in het onzekere te laten omtrent het oogpunt , waaruit hij c A n A DOS F te beíchouwen hebbe; ten andere , omdat het bij elk
gefchrift, dat misfchieln eenigen invloed op de publieke
opinie kan uitoefenen , hoogst noodzakelijk is, de ware
bedoeling van den Schrijver aan te toonen, en wel voornamelijk, wanneer deze die bedoeling niet op den voormaar op den achtergrond geplaatst heeft. Dit laatI e nu
heeft CA PAD 0 S E gedaan. Immers, uit de hoofdverdceling van zijn boekje , waarvan het eeríle IIoofdítuk
de Vaccine v t gcneeskrndige begin/den befrijdt, het
tweede over rle weze handelt, 'raarop zich de ontdckki;sg
C1
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€n verdoe ver fpreiclin der Vaccine heeft voorgedaan , en
het derde de Vaccine aan de begi-felen der Godsdic;ist
toetst; uit deze hoofdverdeeling, zeg ik, moet men opmaken , dat de geneeskundige beftrijding der Vaccine,
juist zoo als het behoorde, door den Schrijver als liet
eerfile punt in questie is befchouwd geworden , en dat hij
de argumenten , uit den Godsdienst ontleend , onder de
bijredenen telt. Doch juist het omgekeerde heeft plaats.
CA P A D OS n heeft liet algemeene denkbeeld, dat de Eeuw,
die wij beleven , een zanienweefièl van boosheid en ongodsdien(ligheid is , ten grondtag gelegd. hieruit heeft
zijne zuivere logica het bef]uit opgemaakt, dat de Vaccine , als zijnde eene vrucht der Eeuwe , zeer zeker tegen
zedelijkheid en godsdienstigheid urijdt. Dit fraaije ftelfel
heeft hij in het tweede en derde gedeelte van zijn boekje
op zijne wijze opgefierd en ontwikkeld. Daar hij echter begreep , dat niemand zich door bloote mystieke redeneringen
zou laten afíchrikken van iets , waarvan hij het plak ßeke nut
duidelijk meende in te zien, moesten er ook geneeskundige
argumenten te hulp geroepen worden , wer onpart dighcid
en lraarheid men zich geniakkeliik kan verbeelden, wanneer uien zich flechts herinnert , dat dc Schrijver apriori
bepaald had, dat de Vaccine verderfelijk zijn moest. Dat
dit alles , gelijk wij het hier hebben opgegeven , dc eigenlijke loop der denkbeelden van c A P A v 0 S E geweest
is , en dat hij alleen uit list aan zijne geneeskundige belèhouwing der zaak , hoewel in zijne oogen de minst gewigtige, den eerl}en rang heeft toegekend, blijkt vooreerst
uit de geheele ftrehking van liet boekje, dat, zelfs inhiet
geneeskundig gedeelte, overal de teekenen draagt eener
verregaande en voorbeeldelooze dweepzucht, ten andere
uit de zwakheid der geneeskundige argumenten zelve en
het onbewezene der redekavelin en, die beide zoo zeer
in het oog loopen , dat C A P AD 0 s a, indien hij onbevooroordeeld geweest ware , en eenvoudig als .4lcdieuis
geredeneerd had , zich onmogelijk door zoodanige ` ron
zou hebben laten overtuigen. Leveren wij dan eerst-,-den
zoo wel uni liet zoo even gezegde te bevestigen , als uni den
A4
v er -
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ver[iandigen met een enkel woord genoegzaam in te lichten , een en ander voorbeeld van des Schrijvers mysticism1us , of liever volt agene krankzinnigheid , en gaan wij
dan over tot de meer opzettelijke toetfing der geneeskundige redenering. Wij beginnen met bi. 3, waar men,
in eene noot van geheel geneeskundigen inhoud, de vole
gende fraaije aanmerking vindt: Is het niet eene bedroe
zaak, dat men verflandige mannen, en zelfs door-vend
het licht der Waarheid beflraalde Christenen, de Vaccine,
die door hen althans als een gevaarl k middel moest befchouwd worden, , met alle (1. allen) fiver ziet yer dedigen, en terwl z ij hunne kinderen, het troostend en heilaanbrengend water des coops, wiens hooge waardij men
veelal in onze dagen over het hoofd ziet , onthouden, als
niet kunnende overeengebracht werden (1. worden) met
het zoo troisch en echter zoo nietig menfchelijk verfland ,
zoo vinden z ij geene zwarigheid hoegenaamd sn het onverfandig en onvoorzichtigg onderwerpen van hun kroost aan
deze kunstbewerlkirzg. Hoe vele van die ongelukkige fchepfeltjes ontmoeten wij niet dagel ksch (1. dagelijks) (en , GoJ
weet met welk eene (nart !) die wel met het Koepokgift be/met zin , maar nog niet hebben mogen ontvangen die gave des Heiligen Geests, welke met den (loop , dat pand vats
Gods liefde, zoo innig verbonden is ! Zie Hand. der flpost,
II: 38 — 39. lalle aanmerkingen zijn hier overbodig.
Geven wij liever nog een paar f'aaltjes van dezelfde foort.
BI. i S t deelt ons de Schrijver de navolgende Latijnfchu
dichtregelen ter eure van j E N N E ii en derzelvcr verta,ling niede; er bijvoegende, dat de pen beeft bij het teV
iedrfchrijven van zulk eene taal !

Jennerum celebrant, Jennero altaria pontint
Jennerum magni nunninis in/tar habent.
Succrescens proles et postera turba per aevum
Jennerum patrem dixerit esfe Jrun1.
Voor Jenner klinkt hun' dank: Voor Jenner ftaan de altaren
Als voor een weldoend God , door hen , alom gefierd.
Door 't kroost dat nu ontlnikt, door 't kroost van later jaren
l`ti'ordt ecusyï Jennner's Naam als Vadernaam gevierd.
EEN
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EEN WELDOEND GOD (zegt hier de Schrijver) EN EENS
DISNSCHEN NAAAI EEUWIG ALS VADERNAAM GEVIERD!

fJchuweltjke geest des tijds ! tot welke razern en brengt
gij den ongelukkigen mensch ! Ons gezegend Evangelie
zegt „ Gij en zult niemand uwen Trader noemen op der
aarde : Want Een is uw kader, namelijk die in de Heme/in is."
,

Wat moet men toch wel zeggen , Lezer! van zulk een
wezen, dat Of dom genoeg is, om dichterlijke uitdruk
duizendmaal bezigt , voor Godslastering-kinge,dm
nit te krijten, Of kwaadaardig genoeg, om , tegen beter
weten aan, verontwaardiging te huichelen over iets, dat
zonder eenige kwade bedoeling gezegd is ? Wij kunnen
ons niet onthouden van bij deze twee curieuze (taaltjes nog
een derde te voegen , dat misfchien nog wel het meest karakteristieke van alle is. De door ons bedoelde plaats leest
men op bl. 2 i8 , waar de Schrijver in profetifche geestvervoering uitroept: Christen waakt ende Bidt! (1. waak
en bid! Foei ! dat had B I L DE RD :J I: u toch beter moeten leeren.) Erken aan alle deze werken des Bozen
!

Gcests, dat hij az verleiden wil, en van uwen Heiland verwijderen. .7/lies alles wordt in het werk geteld om u te
verb?inden en de oogen te doen fluiten voor het gezegend
t d/lip dat nabh is , de wederkomst van den Heere j Ez U S C fI a I S T U S 0172 te richten beide de doode en de levende. 5a Christenen, dit tijdflip nadert, en terwijl ow
J/erlosfer u de krachtige vermaning gegeven heeft ran te
Waken en te Bidden , geeft gij u roekeloos aan de flaap van
het duivelsch Magizetismus over , terwijl e x R I S T U S tot u
gejproken heeft, zeggende : verheerlijkt God in ow lichaam
ende in uwen geest , zoo ontheiligt g ij dien God door
beide uw lichaam en uw geest, met giften van allerhi
taart te voeden en aan te ktiveeken. Na dit gelezen te heb.
,

ben , zal geen onpartijdige of verflandige van ons eilchen
of verwachten , dat wij ons met het godsdienfl:ig en
zedekundig gedeelte van C A P A D o S E 's gefchrijf een
oogcnblik langer bezig houden. Wij flappen er dan bij den van af, en merken alleen dit non aan, dat de zoo
even
li
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even aangehaalde woorden van c A P A D 0 s E ons gegronde hoop geven op de aan[laande tweedragt en den daaruit
voortfpruitenden ondergang van deze nieuwe kinderen der
duisternis. Immers , het Magnetismus is , onder al de
voortbrengfelen dezer Eeuw, bijna het eenigf'e, dat genade vindt in de oogen van DA C 0 S T A , en wordt daar
bij C A P A D o S E hier en elders voor duivelsch-entg
uitgekreten. Wij hebben dus reden van ons te vlcijen
met de fpoedige en letterlijke toepasfing van het gezegde
van onzen Zaligmaker (M A It K u s III: 26): Indien de Sa-

tan tegen zichzelven opflaat en verdeeld is, zoo kan hij
niet be/loan, maar heeft een einde.
Wij gaan thans , in de tweede plaats , over, om te bewijzen , dat , gelijk wij te voren zeiden , ook de geneeskundige argumenten onbeduidend , de redenering onbewezen, en dat zelfs de orde en duidelijkheid der voordragt Hechts fchijnbaar is. Het gebrek aan avezenl jke orde
en ftrengheid van redenering blijkt al aanftonds uit de
hoofdverdeeling des onderwerps , door den Schrijver voorgefteld. Volgens hem zijn de argumenten der vooril:anders van de Vaccine of ontkennende Of flcllige. De ecrftc
bepalen zich tot eene vergelijking tusíchen de Inoculatie
der gewone Kinderpokken en de Vaccine, met oogmerk
om de fchadelijkhcid der eerfte , in tegenoverhell ing van
de laatfle , aan te toonen : de tweede Poort , daarentegen ,
handelt over het heilige nut der Vaccine. Deze hoogst
doelmatige verdeeling heeft , ja , aan den eenen kant, aan
c A P A D 0 S E 's boek eene meer respectable dikte gegeven , maar,, aan den anderen , zijne logica bitter ten toon
gefield. Immers, wat hebben wij met dit geheelc vergelijkend onderzoek tusfchen Inoculatie en Vaccine te doen ?
Het oogmerk dier compar•atie kon ílechts tweeledig zijn ;
Of om de Inoculatie boven de Vaccine, of om de laatfte
boven de eerfle te verheffen. Maar voor den lezer was
dit volkomen nutteloos , daar niemand aan de Inoculatie
meer denkt, daar niemand zich op dit 000enblik meer niet
het negatief nadeel, naar alleen met het pojitief nut der L'acciiie bemoeit. Even nutteloos en ongepast is dit onder zoek
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zoek uit het oogpunt van den Schrijver,, daar deze Iioeulatie en Vaccine evenzeer afkeurt en bettrij.lt, en alleen
bewijzen wil, dat men door de Vaccine niets gewonnen
heeft. Maar , om dit laatfee aan te toonen , was alle ver
iets vroegers, dat evenzeer afkeuring ver--gelijknmt
dient, overtollig. De bellrijding van liet pofitief nut alleen werd hier als hoofdzaak gevorderd, die nu, door des
Schrijvers verkeerde behandeling, bijzaak geworden is,
en door de fplitfing der argumenten zeer veel geleden
heeft. In plaats toch van eene en dezelfde Helling in
eens afgehandeld te zien , vindt men die eerst als negatief en dan als pol/tief argument; zoodat er of tweemaal
hetzelfde gezegd, Of bij, het po/itieve argument op het
negatieve verwezen is. Zoo is b. v. de laat(le der nega.
Lieve hellingen : de Inoculatie vermeerdert de flerfie, de
Vaccinatie vermindert dezelve; en de voorlaatfte der pofatieve: de Vaccinatie vermindert dezelve. De Schrijver
verraadt dus een groot gebrek aan goeden en bondigen redeneertrant in het algemeen.
Onderzoeken wij thans, of dezelfde zwakheid van betoog
ook in elke bijzondere argumentatie zigtbaar is , en beginnen
wij daartoe met de eerfee grondhelling derVaccinatores : De
Inoculatie brengt fours eene zeer gevaarlijke, ja loodel jke
ziekte voort ; de Vaccinatie veroorzaakt flechts eene geringe
on ligte ziekte. Tot beftriiding hiervan voert de Schrijver aan:
i °. Dat de Vaccine wel op het oogenblik der kunstbewerking, of kort na dezelve, geene aanmerkelijke gevolgen
heeft , maar echter eene zeer fijne, alles doordringende ,
en daarom zeer gevaarlijke kracht moet bezitten , daar zij
eene zoo aanmerkelijke verandering in het ligchaam door
een zoo gering middel te weeg brengt, en dat zij even zoo
goed als de Cicuta, Belladonna, of het Opium, een gift
mag heeten. 2 0 . Dat de Vaccine niet altijd van gevaar
ontbloot is, en dat er voorbeelden beítaan van derzelver
doodelijhe gevolgen. — Op het eerífe merken wij aan:
Dat de Schrijver wel vooronderflelt , maar niet bewijst ,
dar de werking der Vaccine zoo gevaarlijk als krachtig is.
Zonder dit bewijs is echter zijne redenering van geent de
min-
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miníle waarde. Vooreerst , omdat niet alle geneesmiddelen, die groote kracht uitoefenen, gevaarlijk zijn. Of is
b. v. het fulfas cle Quinine gevaarlijk, dat dil:;verf, in
kleine hoeveelheid gebruikt, de koorts wegneemt? terwijl er denkelijk toch meer kracht vereischt wordt, om
de ziekte en al hare woede te overmeesteren , dan om het
werkeloos beginhel, zoo als de Vaccine doet, te beilrijden. Doch :nisfchien zal de Schrijver dit niet toegeven.
Wij voegen er daarom , in de tweede plaats , bij , dat , al
ware ook de kracht, die de vatbaarheid vernietigt, grooter, dan die de bellaande ziekte be(lrijdt, ook dan het
groot gevaar nog niet bewezen is. Wij verwijzen den
Schrijver naar deszelfs eigene verklaring, bi. 7, dat er in
de natuur oneindig veel gevonden wordt , dat verre verheven is boven den hoogflen trap van menfchelijke redenering.
Dit erkent hij zelf, en wij vragen hem dus af, wat heue
regt geeft, de Vaccine , zonder Genii betu js , onder die
verfchijnfelen te tellen , wier oorzaak en nitwerkfel men
genoegzaam verklaren kan. De zwakheid van des Schrijvers redenering blijkt, ten derde, uit de gemakkelijkheid,
waarmede dezelve zich , juist tegen zijre meening aan
op de natuurlijke Kinderpokken laat toepasfen. Immers
zou men even zoo goed dus kunnen redeneren De voor beelden van lieden, die ttiveemaal de natuurlijke Pokken
kr ijgen, zijn hoogst zeldzaam. Ergo vernietigen de Kin.
derpokken zelve de toekomende vatbaarheid voor die ziekte
in het ligchaana van den lijder. Welk een hoogst gevaar lijk vermogen moeten derhalve de .Kinderpokken ook na de
herfielling uitoefenen op het dierlijk organism us,daar zij
zulk Gene verbazende verandering in-hetz elve te wecg brengen! Men zegge niet ,dat het Bene natuurpk, liet andere onnatuurlijk toegaat. Want wie bewiist zulks ? Is het
niet veeleer waarfchijnlük, dat er erne flerke overeenkomst
beflaat tusfchen de wijze , waarop de Kinderpokken , en
waarop de Vaccine, de kiem van, en de aan(laande vatbaarheid voor, de ziekte vernietigen? En , ten vierde, al
gaf men ook toe , dat de Vaccine een gift ware , zou zulks
trog niets tegen dezelve bewijzen , daar verre cle meeste
ver-
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vergifren , in kleine hoeveelheden toegediend , dikwerf
hciizauie gevolgen hebben. — Tegen de tweede bedenking,
van C A P A D 0 S L zal het genoeg zijn , de voorbeelden ,
die hij zelf aanhaalt , in het middm te brengen. Het Heelkundig Genootfchap te Londen (zegt hii) verklaart, clat
er van 164,331 gevaccineerden drie voorwerpenaandegevoigen der Vaccine zi ngcfor vcn. T oegegeven dat de waar
gegrond is, dan bewijst het gevolg, dat uien er-netig
uit kan afleiden , wel tegen Benen of anderen Vaccinator,
die ítcllig verzekert, dat er niemand aan fterft , maar niet
tegen de Vaccine, wier nagenoeg vollrotnene onfchadelijkheid
in het algemeen , en wier voortrelFélijkheid boven de Ino:ulaiie (waaraan dikwijls een individu uit 600 flerft) in
liet bijzonder , er ten f erhtle door gewaarborgd wordt.
De tweede gronddelling der haccinatores is : De Inocu-

latie mnisvormnt f onatijds den mnensch met naden , pokdalen,
en, . ; van de haeciuic heeft men niers dergelijks te vrcezen. Nergens vertoont zich de Schrijver meer in zijne
nietigheid dan hier , en dit kon wel niet anders , daar liet
onmogelijk was , te dezen opzigte erne parallel te maken tusfchen de Inoculatie en de Vaccine , die nooit ie
CA P A D 0 s it heeft dus, ten einde zich-mandIisvort.
uit deze moeijelijkhcid te redden , tot iets , dat hier voIftrelct niet te pas kom t, zijne toevlugt moeten nemen ;
tot den uitfat namelijk , die fonitijds op de Vaccinatie
volgt , en wel niet de napokken , maar nooit niet de misvorming , hetzij door de natuurlijke, hetzij door de ingeënte hinderziekte veroorzaakt , kan vergeleken worden.
Maar, wat meer is, de Schrijver zelf gevoelt, dat dit
zwakke en nietsbeduidende argument nod niet eens te bewijzen is. Hij erkent zelf, dat het post hoc , ergo propter
hoc, geene genoegzame bewijskracht in zich fluit, en dat
het niet zeker is , of de lijders buiten de Vaccine van dien
uitflag waren vrijgebleven. En wat voert hij nu aan, om
zich te redden ? Dat , zoo men dien uitdag niet befchouwt
als een gevolg der Vaccine , hij ook regt heeft, om te
ontkennen , dat het bevrijd blijven van de Kinderziekte uit
de Vaccinatie voortvloeit. Dit verdient g ccne wederleggiP,g.
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ging. Of beflaat er dan eenige evenredigheid tt:sfchcin
beide de gevallen ? Het onbeduidend getal der genen ,
die na de Vaccinatie door Kinderpokken zijn aangetast,
bewijst voor het nut der Tlrccinatie ; maar dat ílechts
66 perfonen uit 164, 381 gevaccineerden aan huiduit[lag
leden , bewijst , dat het geoorloofd is , denzelven aan andere oorzaken toe te fchri.jven.
De derde grondflelling is deze : De Inoculatie verwekt
Bene be/mettelt)7e ziekte; de Vaccinatie niet. De waarheid
hiervan moet de Schrijver zelf erkennen , en het zwijgen
was hem dus dadelijk opgelegd. Maar hij wilde toch iets
zeggen, al kwam het hier vlfirekt niet te pas. IIij ver
dus , dat het hier gehelde den voordeeligen invloed-klart
der Vaccine op het menichelijk lichaam niet bewijst
(welk bewijs ook zeker niemand ooit of ooit daarin gezocht heeft); dat men derhalve even min regt heeft om
de Vaccine te verfpreiden als de Inoculatie, en dat het
gebruiken van dwangmiddelen te dien opzigte Gene ongc=
hoorde wreedheid is. Wij zullen op deze vooronderílellingen, die volílrekt niets ter zake doen, geese aanmerkingen maken , dan deze alleen, dat het aan niemand minder voegt, over despotieke maatregelen te klagen, dan
aan de hoofden dezer feite , die , konden zij hechts , zoo
gaarne eenen AIETTERNICIJ, Of CIIATEAUBRIA ND , of andere wezens van denzelfden flcm ,cl , tot invoering cener algemeene 4avernij , in de )land zouden
werken.
De vierde gronditclling Iuidt dus : De Inocrclatie kan
wiet in alle omfiandigheden en op alle perPonen zonder onder f `heid worden in het werk ge/cld; de Tlaccinactie wel.
De Schrijver noemt dit gevoelen eerre 1cliancielijke kwak
zegt hier veel , dat behartiging verdient, over-zalverij,n
de verfchillende behandeling van eerre en dezelfde ziekte bij
onderscheidene individus. Doch , hoezeer wij het hierin
met hem vrij wel eens zijn , twijfelen wij echter , of dit
der goede zaak wel veel fchade zal toebrengen , daar wij
ons genoegzaam overtuigd houden , dat boventcaande fielling geenszins door het meerderdeel der Geneeskundigen
ZOO
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Ion onvnorwaardelijk omhelsd wordt , als de Schrijver het
wil doen voorkomen , en dat niemand hunner (eenige heethoofden uitgezonderd, wier perfoonlijk gevoelen de zaak
zelve niet fchaden kan) even fpoedig tot het vaccineren
van iemand , die reeds eene niorbeufe afectie had , als
van een' volftrekt gezonden , zou overgaan , dan alleen in
het beval, dat eene kwaadaardige en ílerk verfpreide epiden:ie alle uitftel gevaarlijk maakte. Wanneer c A P A D o s,
dezelfde gronditelling belirijdende , hier nog verder bij voegt , dat het toedienen van een en hetzelfde middel aan alle
individus op dezelfde wijze liet kenmerk van kwakzalverij
is , en dit tracht op te helderen door het gefzippo cord
voorbeeld van een' Geneesheer , die voorgaf de vatbaarheid
voor de koorts bij allen te kunnen vernietigen, door vier
ot' vijf drachmen kina extract 's morgens te doen gebrui.
ken; wanneer hij liet verder kwakzalverij noemt, dat men
dezelfde TZaccine aan het kind en den grijsaard toedient,
dewijl beide niet dezelfde vatbaarheid voor de Kinderziel,.
te hebben, — dan vinden wij ons verpligt, den lezer te
doen opmerken: Vooreerst, dat het voorbeeld, door
c A P A D 0 S E gekozen , om , ware het mogelijk , de haccinc befpottelijk te maken , zijn doel mist. Onderzoeken
wij eens , waarom dit voorbeeld de Vaccine als voorbehoedmiddel in een belagchelijk licht fielt; en wij zullen
bevinden , dat zulks niet daaruit voortkomt , dat alle voorbehoedmiddelen zonder onderfciieid , en dus ook het hier
genoemde , belagchelijk zijn , maar alleen daaruit , dat het
gekozen voorbeeld op zichzelf abí srd is , omdat ieder
weet , dat kina geene koorts voorkomen , maar wel verdrijven kan. Of zou men, b. V. , nod dezelfde belagcheliikheid befpeuren , wanneer uien liet geval veranderde,
en , bij het uitbarflen eener pest - epidemie, aan den gezonden de volgende voorbehoedmiddelen voorfchreef? Gebruik bloedzuiverende en het bederf befirijdende middelen; zuiver de lucht in uwe vertrekken; houd u buiten
alle -emeenfchap niet perfonen, die niet tot uw huisgezin
behooren , enz. In zult, een geval zou immers ieder het
gepaste dier raadgevingen inzien ? -- Ten buttre zouden
wij
-
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wij op de befchuldiging van kwakzalverij, door C A P Aa
D o s r afgeleid uit de gelijke wijze, waarop de Vaccine
aan het kind van drie maanden en den man van zestig
jaren wordt' toegediend, eenvoudig dit kunnen antwoorden : dat c A P A n o s E , als onbekend met de wijze , waar
Vaccine de vatbaarheid voor de Kinderziekte we,--opde
neemt , ook niet bevoegd is te bellisfen over de voel
zaamheid der gelijke toediening van dit middei aan perfonen van verfchillende jaren, en dat deze geheele zaak dus
niet van redeneringen , maar van de ondervinding afhangt.
Maar wij willen den Schrijver liever met zijne eigene wapenen beflrijden. Hij zelf erkent, bi. 42 , dat de grijsaard minder vatbaarheid voor de Kinderziekte heeft dan
de zuigeling, doch meer krach dan deze tot het gelukkig
doorliaan der Vaccine. Hieruit volgt, dat er meer kracht
vereischt wordt , om de ziekte bij den zuigeling dan bij den
grijsaard uit te roeijen , en dat de zuigeling bij de Vaccine
meer gevaar loopt dan de grijsaard. Indien dus de Vaccine
bij den zuigeling de vatbaarheid voor de Kinderziekte
_wegneemt, zonder hem eenig gevaar te veroorzaken ,
dan kan men gerustelijk aannemen , dat zij bij den grijs
vatbaarheid en meer Merkte , dezelfde-ard,metin
gevo'gen hebben zal.
Komen wij thans tot de vijfde en laatfee negatieve
grond[Ielling , waarop de Schrijver het vooral geladen
heeft : De Inoculatie vermeerdert de ferfte; de haccinatic vermindert dezelve , of, zoo als hot laatftc gedeelte dezer propofttie op bi. 46 voorkomt, de Vaccine vermindert
niet alleen het getal flerfgevallen aan de Kinderzielte,
maar ook de algemeene fe^fte. Hiertegen merkt dc Schrijver aan : i°. dat de verhouding van geboorte, fterfte en
bevolking niet naauwkeurig kan worden opgegeven ; 2°.
dat ,al ware dit mogelijk , het reid/aac hiervan ten voor
Vaccine eerst na een' vollen rnenfchenleeftijd-delr
zou kunnen blijken ; 3°. dat vele Schrijvers , die zich met
het vervaardigen van burgerlijsten hebben bezig gehouden, ten einde den goeden invloed der nieuwe inentings^ij,.
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wijze te toonen , hoogstwaarfchijnlijk van kwade trouw
te befchuldigen zijn.
Van deze drie ftellingen flrijdt de eeríle met de rede
en de ondervinding, daar beide leeren, dat er alleen in
enkele aanzienlijke loop of hoofdCteden , door den grootgin
toevloed der vreemdelingen enz. , eenige onzekerheid in
de verhóttding der bevolking tot liet getal der geborenen
en flervenden bollaat. De derde Helling is nog dwazer,
omdat zij Bene onbewijsbare lastering behelst , die zich zelve omverwerpt. Immers zouden wij zeer gaarne
eens van den Schrijver hooren , wat die woorden : Zeer
vele Schrijvers , die zich met het vervaardigen van bargerlijsten hebben onledig gebonden , beduiden moeten. Waren dan deze voorílanders der hacci;ze tevens Agenten van
Politie, of Officieren van den Burgerlijken Stand, en als
zoodanig belast met het opmaken der fterf- en geboorte
neen , welken invloed konden zij dan uit-lijsten?zo
dier lijsten, welke de Schrij--oefnpdvralchi;
ver hun toerekent ? Wat eindelijk de tweede of hoofd
aangaat , die wij, uit hoofde van haar gewigt,,-heling
eenigzins uitvoeriger behandelen moeten , deze berust of
op een misver[fand , of op Bene opzettelijke verduistering der waarheid. Want dat de Schrijver zegt, dut het
refrrltaat der flerflijsten ten voordeele der Vaccine eerst
na een' vollen menfcllenleeftijd zou kunnen blijken , Raat
in verband met de helling der Vaccinatores, dat de Vaccine de algemeene ferfte aanmerkelijk vermindert. Daar
nu c A r A D o s s zijne bronnen niet aanhaalt , zijn wij
buiten haar, de juiste bewoordingen op te geven, van
welke zich de verdedigers der Vaccine hebben bediend.
mij twijfelen echter niet, dat hij hunne gezegden of ver
verkeerd begrepen heeft, en dat hunne eigen--drai,of
bedoeling
deze geweest is: De Vaccine doet het
lijke
getal der genen , die anders aan de Kinderziekte flierven ,
afnemen , en vermindert dus de algemeene flerfte op dien
leeft d, die het meest aan de Kinderziekte onderworpen
is. Dit laat zich hooren: maar te hellen, dat of de 1/aceine of eenig ander middel in haat zou zijn , cenigen inB
J OEItBGSCH. 1824. NO. I.
vloed
,
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vloed op de algemeene flcrfte, tien of twintig jaren door
elkander gerekend, uit te oefenen, is zoo ongerijmd , dat
wij, Op CA P AD 0 SE's verzekering, dit niet als een ge
Vaccinatores zullen aannemen. En geflcld dat-zegdr
de een of ander zulks gezegd had , dan bewijst zulks alleen, dat er een enkele dwaze verdediger der Vaccine
beflaat, en niet, dat de Vaccine zelve af te keuren is.
De Schrijver had dus gerustelijk de vergelijkende flerílijsten van LT/tenen, Pars en Montpellier, die hij, bl. 53
en 54, tot beulrijding van dit gevoelen aanhaalt , kunnen
achterwege houden; en dat zoo veel te meer, omdat der-.
zeiver bewijskracht, als men die hier noodig achten mogt,
vol(irekt nietsbeduidend is. Want tusfehen de relaticve
fterfte te Pars van 1723 -1763 en van 1307-1817 laat
zich Beene vergelijking maken , daar het ontwijfelbaar is ,.
dat de bevolking in de laatstgenoemde jaren veel grooter
was dan in de eerfie. En wat [Pcenc,n en Montpellier betreft, van eerstgemelde Pfad vindt men de fTerílijsten van
1 7 8 9- 180 7 niet die van 1807-1817, en van de laatfle
die van 1771 -1792 met die van 1192 -18o6 ver eleken. Neemt men nu in _ aanmerking, dat de Vaccine in
1798 ontdekt is , dan ziet men dadelijk , dat de eerfte
ulerilijst van Íheenen en de laatfiefvan Montpellier hier
van geene waarde zijn, als époques behelzende, die ge
v>ódr, gedeeltelijk na de uitvinding der Vaccine-deltijk
verloopen zijn.
Maar wat zullen wij zeggen van de nietige redenering,
die de Schrijver hierop dadelijk laat volven bl. 54 en 55,
waar hij, fchoon te voren zijdelings erkend hebbende,
dat dc Vaccine in de eerule levensjaren de flerfte vermindert (bi. 48) , desniettegcn(laande de groote ßerfte in. de
Vondelingshuizen , waar thalzs de Vaccine vrij algemeen
is ingevoerd , grootendeels op rekening dier kunstbewer.
king Relt, maar het bewijs fchuldig blijft. Om dit eenigzins aannemelijk te maken , had hij ten minfie vergelijkende lijsten moeten leveren , en aantoonen , hoeveel kinderen er in een en hetzelfde huis , bij gelijke bevolking ,
vddr en na de algemeene invoering der Vaccine geltorven
wa-
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waren. Maar niets van dit alles vindt men hier. De Schrijver vergenoegt zich met op te geven , hoeveel kinderen
er in een dergelijk gelicht te Dublin van 1798 (NB. het
jaar van de uitvinding der Koepokken) tot 1805 waren
opgenomen en geilorven; hoeveel voorwerpen er in de
laatfte zo jaren in het Hospitaal voor Von_lelingen te escou (waar vóór zo jaren de Vaccine zeker nog niet was
ingevoerd) waren opgenomen en overleden, en hoeveel
van de Ioo er te Weenen in 1811 en 1812 gellorven zijn.
Dit tot een proefje van des Schrijvers bondigen redeneer
Wij zijn het intusfchen, gelijk wij boven reeds-tran.
te kennen gaven, hier volkomen met hem eens, dat geene Geneeskunst in het algemeen (en dus ook Beene Vaccinc in het bijzonder) de aarde bevolken of ontvolken kan.
Hij had onzentwege zijne lange redenering hierover kunnen befparen. Maar, gelijk wij dit zijn gevoelen goedkeuren, zoo kunnen wij evenwel niet nalaten onze verbazing te betuigen over den volzin , waarmede hij zijne
argumentatie beluit : LPB zien dus hieruit dat de Geneeskundc geen invloed heeft op de bevolking en de flerfte,
beide uit een hooger Jlandpunt befchouwd. — Naar is zij
daarom nutteloos ? 0 Neen ! het z ij verre; zij vermag zeer
veel om in eenen bepaalden kring _ individcss , die door
ziekte gekweld worden, te behouden; hierin beflaat haar
vermogen -- maar ook hierb ij bepaalt z ij haar invloed,
en fluit haren werkkring ! Wanneer men deze aanmerking in eene verdediging der Vaccine aantrof, zou men
ílraks begrijpen , waarom de Autheur dezelve had ter neder gefchreven ; maar,, ze hier vindende, moet men waarlijk verfleld ftaan over het ongerijmd gedrag van Cap nn o s it, die , als 't ware, aan zijne tegenpartij in den mond
geeft , om , al hetgeen hij hier van de Geneeskunst zegt,
op de Vaccine met even zoo vele woorden toe te pasfen s
en met hem uit te roepen : 117jij zien drys hieruit , dat de
Vaccine geen' invloed heeft op de bevolking en de flerfte.
Maar is z ij daarom nutteloos ? o Neen, het z ij verre!
Zij vermag zeer veel, om , in eenen bepaalden kring, in.
divides te behouden.
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Zoo hcbben \Vij dan de beO:rijding der mgatieve af'gtJ"lenten ten voordeele der Paccine voet voor voee gevoJgd, en, zoo wij vcrtrouwen, geheelenal ontzenuwd.
Gaan wij thans over tot de befcnouwing der pofttiew argtlmentCfJ, waarvan wij de vier eerf1:e, die de Schrijver
zelf f1echts met een enkel woord behandclt, met Hilzwijgen kunnen voorbijgaan, daar er bij de wederlcgging der
negt1tJ~ye argll,menten reeds genoeg over gezegd is. Zij
luidcn, namelijk, dus: I. De Koepokflof is een wilig en
Jchuldefoos gift. II. De inenting der Koepokktn verdient
boven die del' natuurlfjke Pokken gefteld te worden. III. De
Koepokinenting veroorzaakt eene altfid plaatfelfjke en noolt
gevaarlfjke uitbotting. IV. De Koepokinenting 1Vcrkt op
dezeljde wfjze op alle indiv/dus zonder onderfcheid. Met
terzijdef1:elling, derhalve, van deze reeds afgedane punteD, gaan wij over tot de Vde poJitieve en door den
Schrijver met vccl omlJag aangetaste grondfl:el1ing: De
Vaccine is een zclcer a!toosdttrend en onfeilbaar voorbehoedmidde! tegcn de Kinderziekte. Dc hiertegen ingebragte tegenwerpingen komen hierop neder: 1°. Dat men
de ware Vaccine van de val/the niet kan onderfcheiden,
terwfj! de va!fche gcC'fl voorbehoedmiddd opleverm kan.
~o. Dat er een aanta! voorbeelden beftaat van per/onen ,
die, na gevaccineerd te zfjn, of door de gewone Kir:derziekte, of daaraan grenzende bflfoorten, z(jn be/met.
3°. Dat tillS de Paccine ?ve! biJ het grootfte aanta! Gevacdneerden, maar met bij aile, het ontftaan der Kinder·
ziekte voorkomt.
De bekentenis, bier in het derde punt door den Schrijver zelven afgelegd, maakt alle verdere uitweidillg genoegzaam overtollig, vermits CAP ADO S E, zo(\c!ra hij
dit eells heeft toegegeven, tegen zijne eigene fchaduw
vecht. Zeer weinige Vaccinatores zullen toch nog tegen,yoordig hardnekkig blijven verdedigen, dat de Vaccine
(geJijk hij hUll in den mond legt) een zeker altoosdurend
en onfcilbaar ')Ioorbe!wedmidde! tegen de Kinderziekte
Neen; de mogelijkheid bel1aat er ongetwijfeld, dat een
of ander indiyidu na de VaccitJafie nog door de Kinderpok-
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pokken wordt be(met. Maar dit bewijst volílrekt niets
tegen het nut der Vaccine, daar deze die mogelijke onzekerheid in uitwerking en gevolg volflrekt met alle gevees- en voorbehoedmiddelen gemeen heeft, die men dus
alle zou moeten alfehaffen , zoodra men de Vaccine om
zulk eene reden verwierp. Het komt er hier Hechts op
aan, om één uit drie wegen te verkiezen ; en die keuze
zal wel bij niemand, die doordenkt, twijfelachtig zijn.
Men moet of, niet C A P A DOS E, de Kinderziekte , die
zeer zeker luizende flagtoffers maakt , ja zelfs hem , die
ze eens gehad heeft, voor 't vervolg niet beveiligt, ongefloord laten voortwoeden, of de Inoculatie, die zelve
tot de verlpreiding der ziekte aanleiding kan geven , en
den lijder dikwijls wegfleept , kiezen, of eindelijk de J7accinatic, die voor niemand gevaarlijk is, geene epidemie
veroorzaakt, en in verre de meeste gevallen een voorbehoedmiddel oplevert , algemeen trachten in te voeren.
Ja , wij herhalen het , algemeen trachten in te voeren,
ten einde daardoor die veríchriklkelijke epidemics voor te
komen , welke zoo vele duizenden wegslepen en Ge
zelven iomtiids in gevaar brengen , en ten-vrzcineä
einde tevens de vatbaarheid voor de Kinderziekte zoo
veel mogelijk uiit te roeijen.
Dan , juist tegen deze poging verheft zich de Schrijver,
in de Vide plaats , met de meeste hevigheid. Het is
niet mogelijk, zegt hij, de vaibaarheid voor de Kinderziekte door de Vaccinatie of iets anders te vernietigen.
Wij zouden hier aan C A n A D o s E kunnen tegentiverpen,
dat het er bitter weinig toe doet , of de Vaccine, zoo
als hij het bi. 83 gelieft te noemen het ontfraan der Kinderziekte, als verfch nfel, belet, dan of zij de vaiänarheid voor dezelve uitroeit, en dat dus voor hen, die alleen op de zaak en niet op de woorden zien , zijne geheele disputatie van Beene de mintic kracht of waarde is.
Maar wij zijn edelmoedig genoeg , om ons niet eens van
deze gegronde en alles afdoende aanmerking te bedienen ,
en willen liever geduldig aanhooren , wat hij te zeggen
heeft.
,
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C A P A D o S E begint met te ílellen , dat er zonder
den zamenloop van twee oorzaken, waarvan men de ecne
vatbaarheid , de andere gelegenheidsoorzaak noemt , geene ziekte ontslaan kan, en dat die gelegenheidsoorzaak of
buiten of binnen het ligchaam zich kan ontwikkelen. Ver
dat de vatbaarheid voor alle ziekten, en dus ook-der,
voor de Kinderziekte , gezocht moet worden in ADAM'S
val en liet daaruit voortgevèoeide bederf, hoewel die vatbaarheid en de gelegenheidsoorzaken zich op duizenderlei manieren wijzigen, en dus de een meer aan die, de
ander meer aan deze ziekte onderhevig is ; waaruit dan
vervolgens wordt afgeleid , dat alle ziekten flechts ontwikkelingen zijn eener aangeborene vatbaarheid , en dat
alle onderzoek omtrent het befinettelijke of niet befinettelijke eener ziekte nutteloos is j vermits er zulk een onder
kwalen niet bef'aat; en, eindelijk,-fcheidtusn
dat, fchoon hij den oorfprong der Kinderziekte niet hooger dan de twaalfde of dertiende Eeuw kan opvoeren ,
zulks niet bewijst, ïat zij niet ouder is, en dat, al heeft
zij ook niet altijd bellaan, de mensch er evenwel zeer
wel de vatbaarheid voor kan bezeten hebben , even als
de Aloë, fehoon eerst na honderd jaren bloeijende, bij
hare wording de vatbaarheid tot bloeijen reeds bezit , en
de jongeling, man geworden, flechts de vatbaarheid ontwikkelt, die hij in de wieg reeds bezat. — Ziedaar des
Schrijvers redenering, die wij nu een weinig van naderbij
befchouwen zullen.
Vooreerst is de onderfcheiding tusfchen vatbaarheid en
gelegenheidsoorzaak op vele ziekten niet toepasfélijk , en
dikwijls niet meer dan een bloot woordenfpeI, zoodra
men ten minfte met den Schrijver aanneemt, dat ook de
gelegenheids- of opwekkende oorzaak inwendig ziin kan.
Wij zullen dit met een en ander voorbeeld ophelderen.
Wanneer iemand een' korten hals en een dik en volbloedig ligchaam heeft, noemt men hem vatbaar voor beroerte : en zijn ordertusfchen die zelfde korte hals, die
dikte en volbloedigheid geene optifekkende oorzaken der
beroerte? Wanneer men onderhevig is aan verftoppingen
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in den onderbuik, . is men vatbaar voor hypochondrie:
en wat zijn ondertusfchen die verpoppingen anders , dan
opwekkcnde oorzaken der hypoc.hoiadrie 2 Deze geheele
fíelling is dus niets dan eene redenering in circulo.
Het is daarom ook niet te verwonderen, dat de Schrijver
zichzelven nier begrepen , en zijn eigen argument omvergeworpen heeft op bl. 88 , waar hij , van den meer
minderen graad van vatbaarheid bij verfchillende-dernof
perfonen fprekende , er bijvoegt : De waarheid hiervan
blikt ten duidelzykfle bij de bcfchousvirag , dat Toms de een
of ander bij eerie lichts aanfekislgs- oorzaak wordt aan
(welk vei fch rafel nimmer zou kunnen waalge--Setas
nomen worden, zoo niet die vatbaarheid reeds te voren
bi hem befaan had) terwijl hij te voren eerie zwvare epidemie weerflondt. Volgens den loop der redenering, fpreekt
c è r A D o s E hier over het veríchil der vatbaarheid, en
heeft dus deze met de gelegenheidsoorzaak verward. Want
de vatbaarheid, als aangeboren, moet bij Een individu
dezelfde zijn en blijven ; de bijoorzaak alleen kan veranderen. En is het dus de laatste, die hier in aannmerking
komt , en niet de eerde ; is , zeggen wij , de opwekkende
oorzaak zoo alles afdoende , dat bij hare afwezigheid de
vatbaarheid zelfs bij de zwaarste epidemie ílaapt, wat
is dan toch deze vatbaarheid anders dan een bloote naam,
Bene ijdele herfenfchim ?
IIet kan ons dus , in de tweede plaats, van niet veel
belang zijn , of de Kinderziekte al dan niet Uit AD AM 'S
val oorfpronkelijk is , en of wij aan die gebeurtenis onze
vatbaarheid voor die kwaal hebben toe te fcllrijven. Wij
willen echter op dit punt in het voorbijgaan liet een en
ander aanmerken. Dat het menschdom phyfiek en moreel
bedorven , en daaruit ook de vatbaarheid voor ziekte in
het algemeen ontslaan is , zal niemand ontkennen ; maar
dat daarom de vatbaarheid voor, en de oorfprong van, cl=
le kwaal in het bijzonder uit den val van A Ii A ai moet
worden afgeleid, is ons in het geheel niet gebleken. Er
zijn kwalen , die men als liet oorfpronkelijk erfdeel van
den gevallen mensch befchouwen mag , en die men in alle
tij134
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tijden en bij alle volken wedervindt , omdat zij onafl'chcidelijk zamenhangen trief, en een natuuriijk gevolg zijn
van , ons ontfleld orgauaismus : maar er zijn er ook vele,
die alleen hier en daar, bij fommige natiën , en in een of
ander bijzonder klimaat, worden aangetrofFen; en onder
deze durven wij niet alleen , voor zoo veel liet oo fpronakelijk vaderland dier kwalen aangaat , de pest , de gele
koorts , de venerifche kwalen , maar ook wel degelijk de
Kinderpokken rangfchikken. Immers, fchoon deze veel ouder zijn , dan de Schrijver , met wiens h istoria Medicinae
het er Plecht fchijnt uit te zien, hier opgeeft, en fchoon
een leek, die nooit in de Medicijnen gefludeerd heeft,
hem hier nog een aangenaam nieuwtje vertellen kan, dat,
nameliilc , Y 1 Z I D, de tweede Khalif van den flam der
Ommayaden , die in het jaar 683 van c H Ed 1 S T U s f;ierf,
door de Kinderziekte gefchonden was , en dat A B 0 u L
A B B A s, cie eerfle uit het Huis der flbbajiden3, in het
jaar 73 aan dc Kinderpokken overleed, (n B u L F E DA
.f. M. T. I. p. 3ç3 , II. p. 6); zoo blijven wij altijd
nog op eene zeer- respectable distantie van A D A M, en
vinden de kwaal in het Oosten en bij de Oral ieren all een . Van daar hebben waarfchijnlijk de Kruisvaarders
haar in de twaalfde Eeuw (de époque, door den Schrijver opgegeven) naar Europa overgevoerd. Toen had
men haar, indien men in die dagen de middelen had gekend , dadelijk kunnen weren ; even als men nog heden
pest en gele koorts met goed gevolg buiten het befchaafd
Europa fluit, en even zeker in vroeger Eeuw de overbrenging der venerifche kwaal in ons werelddeel had kun.
neu tegengaan. Het is waar , de Pokken zijn bij ons naderhand endemisch geworden; maar zij zijn echter bij den
Europeaan niet oorf ; n.= í:clijk, en er kan dus geene reden worden uitgedacht • die het phyfaek onmogelijke van
dcrzelver verbanning, (lat is van liet terugkeeren tot den
ouden toe[land, bewijzen zou.
Ten derde moeten wij den Lezer opmerkzaam maken
op de hoogst verderfelijke gevolgen van dit herfenfchimmig 1lelicl der vatbaarheid , zoo als C A i A D 0 S E het
voor,

BESTRIJDING DER VACCINE.

25

voordraagt. Er is, zoo als wij boven zeiden, volgens hem,
geen onderfcheid tusfchen befinetteliíke en niet befmettelijke
ziekten, daar alle gevaar te dezen opzigte in de oorfpronkelijke vatbaarheid van eiken individu , met de gelegenheidsoorzaak vereenigd, en niet in den aard der ziekte fchuilt.
Wij willen hier niet aandringen op het hoogst befpottelijke
en incon/equente dier redenering, wier omgekeerd gevolg, juist
tegen den wil van den Schrijver aan, dit zijn zou : dat er
voor een aantal ziekten, die nooit van den eenen op den anderen overgaan , geene vatbaarheid bij den mensch beulaar.
Wij willen hier aan CA P AD OS E niet breedfprakig onder het
oog brengen , hoe deerlijk hij zichielven tegenfpreekt, wane
neer hij erkent, dat nu eens de lucht , wol , papier enz. ,
dan weder een befinet perfoon de vatbaarheid opwekken ; terwijl zulks Hechts bij weinige ziekten plaats heeft, en, waar
het plaats heeft, onmogelijk kan verklaard worden , zonder
dat men eerre van lucht, wol, papier enz. onderfcheidene
finetftof aanneme. Neen ! wij laten dit alles daar, hoe belagchelijk het ook zijn moge, en bepalen ons alleen bij het
gevaar, dat er in die leer gelegen is. Hoe is liet mogelijk ,
dat CAP A D o S E zich niet fchaamt ? dat hij niet beeft van
zoo veel fchuld op zich te laden? Hij geloove voor zich zelven , wat hij wil ; maar wachte zich , om door zijne
drogredenen onfchuldigen ten val te brengen, en hen te ver
vrees voor befinetting ,waar zij-leidnoft ge
niet befiaan kan, óf, hetgeen nog duizendmaal erger is , tot
roekelooze trotfering van wezenlijk gevaar, en onverantwoordelijke verwaarloozing van alle voorbehoedmiddelen.
Eindelijk, ten vierde, moeten wij nog een woord zeggen
van de fraaije voorbeelden , uit den laten bloei der Aloë en
de manwording des jongelings ontleend, om te verklaren,
hoe de latere ontwikkeling der Kinderpokken met de oor
vatbaarheid voor dezelve heeft kunnen gepaard-fpronkelij
gaan. Elke wederlegging is hier bijna nutteloos; maar wij
kunnen toch niet nalaten, in het voorbijgaan, al het onbegrijpelijk dwaze en ongepaste dier vergelijkingen in een hel•
der daglicht te Hellen, door er eenvoudig dit van te zeggen,
dat zij dan eerst van waarde zijn zouden, wanneer Of de
eeríte mensch zelf, al ware het dan na verloop van een of
meer honderd jaren, de Kinderziekte gekregen had, Of wanneer er, omgekeerd, eene geheele rij van Aloes of van jongelinB5
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lingen elkander ware opgevolgd, alvorens een der eerílen
bloeide of een der laatsten een' baard kreeg.
Thans blijft ons nog de befchouwing van het Iaatf'ce argument
over ; want het voorlaatlle : De Vaccine vermindert de flea fte
in het algemeen , is reeds vroeger onder de negatieve hellingen afgehandeld. De laatíte helling dan, die door C A P A D Os aan de haccinatores wordt toegefchreven, is van dezen inhoud : De Koepokinenting bevordert de gezondheid, wel te
verftaan ook buiten en behalve de uitroeijing der Kinderziekte. De Schrijver erkent zelf, op b!. 96 , dat vele , niet alle,
Vaccinatores dit gevoelen aankleven; en wij voor ons ge.
looven ook, dat het, op zijn best genomen, onbewijsbaar is.
En, al gelooft men het ook, het blijft altijd bijzaak. Het
doel der Vaccine is geen algemeene maatregel van gezond
maar het tegengaan der Kinderpokken. Wij hebben dus-heid,
alleen te doen met de tegenflelling van c n PAD 0 SE: De
Vaccine fchaadt de gezondheid.
De Schrijver begint met breedvoerig aan te toonen, dat
men zich vergist, wanneer men, met fommige Geneeshee
de Vaccine verdedigt, door hare gevolgen met dé heil--ren,
zame uitwerking der gewone geneesmiddelen te vergelijken.
Wij behoeven hier niet bij ilil te ftaan : want deze redenering
komt op den volgenden fraaijen en van zelfs vervallendeu j5llogismus neder: De Vaccine is een voorbehoedmiddel. Genees en voorbehoedmiddelen werken op verfchillende wijze. Ergo
werkt de Vaccine verkeerd.
In de tweede plaats rangfchikt CA P A DO SE de Kinderziekte onder de ontwikkelingsziekten , die de Natuur tot het groote doel des wasdonis in het werk felt , en die men derhalve
kan noch mag tegengaan , zonder het gefiel ten hoogfte te
fchaden. Hier drijft hij de dwaasheid ten toppunt, en ontziet zich niet , de Pokken, als ontwikkelingsziekte, te ver gelijken met de dikwerf lastige en onaangename verfchijnfe.
len, die de huwbaarheid bij den jongeling of de maagd
voorafgaan of vergezellen, ja met den toef}and der vrouw in
barensnood ! ! ! Hier is waarlijk elk woord van wederlegging
bijna eene beleediging voor onze Lezers. Hoe! is dus de
Kinderziekte een geregelde (normale) toeftand des ligchaams ?
Hoe jammer, dat zij dan niet altijd in -Europa geheerschc
heeft! Beklagenswaardige inwoners van dat werelddeel, vóór
de twaalfde Eeuw , de cone zoo heerlijke gelegenheid tot
ontwwikkeling gemist hebben ! Weg dan met uwen verdichten
roetm ,
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roenl, GODFRIED VAN BOUILLON, TANCREDO, en
gij overige Ridders des heiligen Oorlogs! Gij hebt nimmer de
Pokken gehad, en gij zoudt in Raat geweest zijn, den Sar raceen, die dit heerlijk voorregt had genoten , met uwen heldenarm te verpletteren?
Om dit heerlijk helfet te onderfchragen , merkt de Schrijver, in de derde plaats, aan, dat de Kinderziekte zoo ge_
vaarlijk niet is, en dat de fchrikkelijke fierfte, door haar
veroorzaakt , meestal het gevolg is van de verkeerde , ja
moordende behandeling van onkundige Geneesheeren. Hoe
durft gij dit fchrijven , CAP A DO st? Herinner u de beken
afgelegd , dat er in Amler--tenis,opbl.8adruzven
dam, de Pfad uwer woning, meer dan negenhonderd perfonen
door de laatlle Epidemie zijn weggerukt; en bedenk, dat gij
dus, met een' enkelen pennetrek , de blaam, van moord en
fchandelij ke onkunde , niet alleen op uzelven , maar ook op
uwe achtingwaardige Ambtgenooten geladen hebt !
Voor 't laatst , eindelijk , bewaart de Schrijver eene zijner
kwaadaardigfle en listigfle aanmerkingen. Hij vergelijkt, in
de vierde plaats, de Vaccine met de kwaadaardige puist en
de zwarte pok der koeijen , die voor den mensch doodelijk
zijn, en zoekt daardoor aan urinkundigen en zwakken een'
fchrik voor de Vaccine in te boezemen. Intusfchen berust
alles hier, gelijk genoegzaam overal bij CAPADOSE, op
ijdele gisfingen en redeneringen, niet op bewijzen. Kon de
Schrijver een enkel voorbeeld aanvoeren, waar de Vaccine
doorloopend dezelfde verfchijnfelen vertoonde als de pustula
maligna of de zwarte pok, dan zouden wij toegeven, dat
daaruit een gewigtig argument tegen de Vaccine kon worden
afgeleid: maar uit die fchijnbare overeenkomst te gisfen , dat
er wel kwaad in de toekomst fchuilen kan, doet niets af,
evenmin als de gelijkheid van eenige verfchijnfelen bij den
aanvang der beide ziekten. Wie toch weet niet, dat vele
niets met elkander gemeen hebbende ziekten zich aanvankelijk
door gelijke teekenen aankondigen, zoodat een voorzigtig
Geneesheer menigwerf bij zijn eerfle of tweede bezoek over
den aard der kwaal geene bef isfing durft wagen?
Na dit alles geeft de Schrijver eene definitie van het kwaad,
dat , naar zijn inzien , de Vaccine in het organismus kan ílich.
ten (bl. 1:6). Doch, daar hij zelf op de volgende bladzij de bekent, dat men hem kan tegenwerpen, dat deze geheele
defuitie eene loutere befpiegeling is, en daar hij werkelijk
in
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in het vervolg er geene enkele fyllabe van bewijst , en zich
tot verdediging derzelve eenig en alleen met gisfingen en declamatiën tegen het meer en meer toenemend bedarf des
menschdoms behelpt, hebben wij waarlijk geen' den minften
lust, om ons met deze ijdele fuppofitiën een oogenblik bezig
te houden.

Ziedaar, waarde Lezer! ons gemotiveerd oordeel over dit
gevaarlijk prulfchrift, waarvan wij de nietigheid onwederfprekelijk meenen bewezen te hebben. Wij moeten u ten flotte
nog waarfchuwen tegen eene listige en fchijnbaar gewigtige
bedenking (bl. '?7 en volgg.), die wel niet in het genees
gedeelte voorkomt, maar echter .tegen de medifche-kundige
bekwaamheid van ;z N N E R gerigt is. Zij betreft een zeker
boekje van dien 'Geneesbeer, ten titel voerende: Over den
door kunst voortgebragten uitlag in zekere ziekten , hetwelk
onlangs in het Nederduitsch vertaald is. De Schrijver zoekt
E N N E R als een' groven Empirist ten toon te ttelien , en
beflrijdt hem , niet door argumenten , maar door het aanhalen
eener Recenfie in de Yaderl. Letteroeff. van Maart 1. 1. , waar
dat boekje wordt afgekeurd. Indien li eg genoeg zij, auctoriteiten aan te halen, zonder iets te bewijzen, dan kunnen wij
tegen deze Recenfie eene andere overilellen in den Pecenfent
ook der Recenfenten , Julij 1823, bl. 368. Maar dit behoeft
niet eens. Wij durven er zonder fchroom bij voegen , dat een
der bedaardite, geachtfte en oudste Geneesheeren onzes Vaderlands dat hoekje met zijne goedkeuring vereert , en JE NN E R's methode als hoogstverkieslijk befchouwt.
Een enkel woord nog over het floc. Wel mag met. zeggen ,
dat het einde ook hier het werk kroont! „ Hierna Itrevende"
(om „ niet wijzer te zijn dan den Almachtigen ;" en dat zijt
gij , CA PAD OS E , door de ondankbaarf'e verwerping van dit
Godsgefchenk.) „ Hierna (1. naar) firevende met alle mijne
„ vermogens, —zoo verklaar ik hier niet alleen nimmer deze
hoogst verderflijke en ongeoorloofde . kunstbewerking te
„ zullen in het werkftellen, MAAR OOK DAAR, WAAR IK
, EENIGEN INVLOED HEB, EN WAAR MIJN RAAD IETS VERMAG,
DEZELVE TE BEZIGEN, OM OUDERS EN VOOGDEN VAN HET
GEVAARLIJKE EN NADEELIGE DER VACCINATIE TE OVERTUI -

waartoe ik mij plichtshalve geroepen gevoel." - Wij
voor ons, Mijnheer CAPADO S K! gevoelen ons pligtshalve
geroepen, de aandacht van ons verlicht Gouvernement , dat
zich almede pligtshalve geroepen gevoelt, die zelfde Facci-
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natie, inzonderheid bij den geringeren fland , met allen na.
druk te bevorderen en alle tegenwerking te keer te gaan, op
deze onbefchaamde verklaring van opzettelijken wederhand te
vestigen; alstnede op uwe hoogst opmerkelijke verzekering,
in de narede bij de tweede uitgave , dat gij alreeds „ hebt
„ mogen ondervinden, dat dit werkje, VOORAL IN DE LAGERE
„ KLASSE bij eenvoudige burgers met graagte en toejuiching
„ gelezen wordt."
Dan, het wordt tijd, dat wij eindigen. Wij befuiten dan
onze beoordeeling en wederlegging met den hartelijk gemeen.
den wensch , dat :i et B L DER D ]J it DA COSTA en CA P A.
D o S F ga naar verdieufte ; dat elke kring van vrienden der
Menschheid en d.-s Vaderlands hen, als pesten der maatfchappij , met verachting en verontwaardiging uit hun midden ver
wat C A PAD OSE in het bijzonder aangaat , dat-bane;,
elk verfiandige zich hoe eerder zoo beter ontdoe van eenen
Geneesheer,, wien de verdediging van dweepzucht , domheid
en bijgeloof nader aan het hart ligt, dan de gezondheid en
het leven zijner patiënten.
LEYDEN SI S.

Gefchiedkundig Tafereel van het Liberalismus van ouden en
lateren tijd. Uit het Hoogduitsch van W. T. K R U G, Hoog leeraar te Leipzig. Te Amflerdam, bij de Gebroeders Die.
derichs. 1823. In gr. 8vo. 152 Bl. f I -Io-:
liet boek, 't welk wij hier aankondigen, moet reeds door
zijnen titel belang wekken. Wat immers is thans meer het on.
derwerp der gefprekken, dan het Liberalismus of deszelfs tegendeel ? Men kan zeggen, dat Europa tegenwoordig in de
liberale en antiliberale partij is verdeeld , meer dan in de
Roomrche en Protestantfche gezindten. De naam moge , in den
thans gebruikelijken zin, uit Spanje afkomflig zijn, waar de
eerde Vergadering der Cortes in 1812 in de partij der Liberalen en Servilen (naderhand Perzen) gefplitst was; de zaak is
bijkans zoo oud als de zedelijke en veríiandelljke befchaving
des menschdoms. Ook vinden wij in het beknopt verfing
harer lotgevallen , ons hier door -den Heer K RU G aangeboden, deze daadzaak zeer goed betoogd. Doch eene goede
bepaling der zaak moet hare Gefchiedenis voorafgaan. Stellen
wij deze, met hem, in het onbekrompen volgen van het beginfel der volmaakbaarheid, in het nafporen en aantoonen van
het
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het goede en voor de welvaart des menschdoms naar ligchaam
en ziel gefchikte, kortom in liet Jireven naar verbetering, in
tegenoverllelling van het hardnekkig vasthouden aan het eenanaal beftaande, omdat het bejiaat, — zoo kan men zeggen,
dat het Liberalismus de geest is , die Europa en deszelfs
kinderen, gelijk het Servilismus die, welke Bzië's en 4fri.
ka's aloude Volken onderfcheidt. Hier is alles vastgeklemd in
doode , verllijvende vormen , die alle vordering weren, en
allen voortgang als heiligfchennis beletten ; terwijl in ons werelddeel , federt de dagen van Griekenlanels oadite Wijzen en
Wetgevers , Heeds een geest van onderzoek, van zucht tot
vrijheid, van voortgang tot liet betere heeft plaats gehad,
'welken zelfs de Middeleeuw•^n niet hebben kunnen fluiten,
blijkens eene merkwaardige plaats uit den fchoolfchen Leerar Tn0MAs AQU1NAS, hier in de Noten aangehaald, en
waarop wij zullen terugkomen. Wij mogen nog verder gaan,
en zeggen , dat deze volmaakbaarheid , deze mogelijkheid
van, en breven naar voortgang, het kenmerk der menschheid
is boven de dieren. De bij , de bever bouwen hunne wonin.
gen gelijk inden aanvang der fchepping : het dier gaat in zij
kunstdriften niet vooruit; dezelve zijn volmaakt door den-ne
wijzen Schepper naar deszelfs behoeften berekend : den mensch
alleen , die naakt en hulpeloos ter wereld komt , is vernuft
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de

onoverzienbare

loopbaan van verbetering in zijnen toehand geopend. Zoo legt
cie eene Eeuw den grond tot de vorderingen der andere , ten
minße daar, waar liberale begrippen en inflellingen de mo.
gelijkheid tot die vorderingen doen ontgaan. Maar in China,
in Ilindostau, in Turkije, in Marocco doet de mensch zijner
nature geweld aan , om naar de eenzelvigheid van het dier
te gelijken. En ditzelfde willen nu de Servilen. Zoo mag
b. v. Spanje niet beter, niet welvarender, niet verlichterworden, dan het vóór drie of meer Eeuwen was; en de vriend
der Menschheid en des Vaderlands , die zulks begeert,
die daartoe pogingen aanwendt, wordt aan de hoogfte galg
gehangen, die men federt Eeuwen kent; immers in het bouwen dier firaftuigen alleen mag men vorderingen maken ! ...
Doch, keeren wij tot onzen Schrijver terug.
De Grieken komen het eerst in zijne befchouwingen voor.
Hunne Wijsgeeren worden, met reden, als de eerue voor.
Handers van het Liberalismus gekenmerkt. Merkwaardige
plaatfen deelt hij daaromtrent, onder anderen uit den niet al
,
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gemeen bekendeil XE NO P H A N E S , mede, die de dwaasheid
van den Afgodsdienst reeds 450 jaren vóór cu R IS T U s beweerde. Doch ook toen viel aan de liberaliteit van gevoel
lens bij de beftuurders der Volken, zelfs in demokratifcho
Staten, tegenfland, en aan hare verkondigers vervolging te
beurt. PYTHAGORAS en SOKRATES werden ter dood
gebragt , en ARISTOTELES onderging bijkans hetzelfde
lot. De voorftanders van het oude verbanden ,it A RN E A DE s
uit Rome. Doch zoo in Griekenland als Rome drong niet•
temin de wijsgeerige denkwijze door , nogtans (en dit had de
Schrijver nicer moeten doen uitkomen) niet de ware liberaliteit van gevoelens , die in Rome, met uitzondering van enkele groote mannen , niet te huis was. De Romeinen kenden
enkel bijgeloof of ongeloof, overheerfching van anderen of
eigene flavernij. Jammerlijk zou het er met de vorderingen
der menschheid uitgezien hebben, zonder het Christendom.
Met hetzelve begon een nieuw en beter tijdperk voor de liberale gevoelens, waarmede KRUG ons in de tweede Afdeeling bezig houdt. V1et zeer veel juistheid doet hij reeds de
Profeten als handhavers der onbekrompene of liberale gevoelens voorkomen, die den geest der Godsregering tegen de
doode vormen zoo wel, ais tegen de verbastering door den
Afgodsdienst handhaafden. C H R I S T U S deed zulks nogtans
oneindig volmaakter. (Het hinderde ons zeer, bij den kun
Schrijver, van Ilem , in wien de-digenwlm
volheid der Goddelijke wijsheid en wetenfchap woont, te
hooren zeggen, „ dat hij zonder wetenfehappelijke kennis of
„ hooge kunstbef'chaving was." Deze uitdrukkingen hebben
hier, blijkens den zamenhang , geenen kwaden zin, maar zijn
nogtans zeer ongelukkig gekozen. Ook de Kerkvaders riepen
veeltijds de liberale begrippen, de vrijheid van onderzoek,
de dwaasheid der flaaffche verkleefdheid aan het oude,
de natuurlijke regten der menfchen, hunne gelijkheid voor
God, en de dwaasheid van de goddelijke vereering der Vorllen
tegen den Afgodsdienst te hulp. Doch ook hen, gelijk den
verhevenen Stichter van den Godsdienst en zijne eerfte leerlingen, vervolgde de zucht voor oude misbruiken, die de
Christenen als nieuwigheidzoekers, Godverzakers en gevaar.
lijke menfchen voor den Staat brandmerkte. Naauwelijks was
ech ter de Kerk niet K O N S T A N T Zj N ten troon verheven,
of de vervolgde werd op hare beurt vervolgfler, overladen
met de plegtigheden en misbruiken der bij fcharen toefiroo-
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mende Heidenen. Daarop volgden de tien Middeleeuwen,
die de IIeer K RUG , in weerwil der loftuitingen van vele
zijner landgenooten, welke thans bijna Mode geworden zijn,
met zeer veel regt in een donker licht plaatst. Het fchijnc
ons echter overdreven , wanneer hij zegt , „ dat men van het
„ Liberalismus in de Middeleeuwen weinig of niets aantrof."
Men denke flcchts aan den grooten T H 110 D o RI IC , aan de
pogingen tot befchaving van K A RE L den Grooten en A LF R E D (waarvan de Schrijver zelf op b]. 85 gewaagt) , aan
de volksvrijheid , die zich juist in de Middeleeuwen zoo
heerlijk in de Italiaanfche Gemeenebesten, in de Duitfche
Rijkssleden, in Nederland en Spanje ontwikkelde, en die
veelal uit een godsdienflig beginfel haren oorfprong ontleende. Italiaarlfclze finden fchonken de vrijheid aan alle lijfei
uit het beginfel der Christelijke gelijkheid; de Scha•-gen,
lastieken zelve kenden de Wetgevende Magt aan het Volk
toe. (zianteek. bl. 140, 141.) De groote PETRARCA
was de liberaalJl e man van zijnen tijd ; hij juichte de bevrijding van Rome door R I ë N z I (den R ï E G o dier dagen,
en evenzeer het flagtoffer van ellendelingen) van ganfcher har
durfde de bedorvene kerk van die stad het Babylon-teo,n
der Openbaring noemen. Maar dit was ook reeds het morgen
beteren tijd; en de minnaar van L A U R A-rodvane
kwam flechts een paar Eeuwen te vroeg, om L UT x E R,
MELANCIITON en ULRICH VAN HUTTEN in ddnen perfoon te vereenigen. Met de Hervorming daagde de liberalitert in vollen glans. Zij bevrijdde Geneve, Zweden , Nederland, en , in vervolg van tijd , ook Engeland. Het is onverfchoonlijk in den Heer KRUG, dat hij een der keerpunten in
de Gefchiedenis van het Liberalismus, de bevrijding van Nederland, en de plegtige afkondiging van de Regten des Volks
door onze Staten Generaal, in 1581 , niet vermeld heeft. De
Vertaler heeft dit verzuim in zijne lezenswaardige aanteekefingen achter het boekdeel verholpen. — K R u G houdt zich
meer bijzonder bezig met den geest van het Liberalismus in
Engeland, in Noord - 4merika, en deszelfs overdrijving in
Frankrijk. Omtrent Spanje, Portugal en Italië fpreekt hij
zeer twijfelachtig , van de Carbonari met minachting en verwacht nu nog (in I&22 !) heil van het dusgenaamde Heilige
Verbond. Doch misfchien was dit het éénige middel , om
zijn boek in Duitscnland gedrukt te krijgen , of althans vervolging te ontfuappen. Wij durven vrijmoediger fpreken , en
zeg-
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zeggen , dat de jongl}e gcbeurtenisfen in Spanje de wettigheid
en noodzakelijkheid der poging , oin den Koning van dat lend
aan wettige banden te leggen , volkomen hebben geregtvaardigd. Zij is mislukt; maar R iEGO, die edele martelaar der
beste zaak , mag zeggen : Exoriarre oostris ex osfibus ultor t
Het beluit doet den Heer K R u o als eenen genmatigdea
voorflander van het Liberalismus kennen. Alle overdrijving
keurt hij af; doch in de zaak zelve is hij volkomen overtuigd , dat men den voortgang van den menfchelijken geest
niet mag, en ook , daar de groote meerderheid der Europe.
fclze bevolking de liberale beginfelen voorlaat , niet kan aan
banden leggen. Immers , onder alle flanden , zelfs onder de
Grootes, den Adel, ende Roomfche Geestelijkheid, (dáár echter wel het minst I) zijn onbekrompene gevoelens doorgedrongen. Belangrijk zijn de uittrekfels uit brieven van J o ZE F II ,
waaruit de edelaardige beginfelen van dien Monarch , den liberaalJlen misfchien, die immer eenen troon beklom , ten overvloede blijken. Over F REDE RI K II zonden wij minder
flellig durven fpreïcen; zijne woorden waren goed, maar in
zijne daden was hij een te groot liefhebber van willekeurige
maatregelen. J o z EF II bezigde die nimmer, dan wanneer
de bitterlte tegenhand der antiliberalen, die zich toen onder
eene volksgezinde gedaante vermomde , hem daartoe noodzaak.
te. Aandoenlijk zijn zijne klagten (bl. 93, 94) over de
miskenning, die den grooten man, door de lasteringen van
domheid en boosheid , te beurt viel. Heil zij der asfche diens
menfchenvriends, en onverwelkelijke roem zijner nagedach.
tenisfe I In _ plaats van F R EDE R I IC II hadden wij liever
gezien , dat K R U G j o z E F's broeder, den edelen LE oroLn, Wetgever van Toscane, genoemd had.
Wanneer nu, ten flotte, het Heilige Verbond, in vollen
ernst , als de befchermer van het Liberalismus wordt befchouwd ,
zoo dwingt ons zulks eenen glimlach af. Het éénige bewijs
daarvoor zijn de woorden der akte: maar (wij vragen Hechts,
zonder toe te pasfen) noemde zich ook de broederfchap van
L 0 Y 0 LA niet naar den heiligen j E ZU s? Wij zouden hierover veel kunnen zeggen; doch alle dingen zijn niet oorbaar.
De Noten des Vertalers achter het werk hebben wij reeds
met lof vermeld. Zij dragen blijken eener kundige hand ;
maar de veelal ingewikkelde voordragt fteekt ongunftig af bij
de klare voordragt van r. R u G , in omgekeerde rede tot liet
tegenwoordige Boog- en Nerlea•duit/che taaleigen.
BOEKP,ESCII. 1824. NO. I.
C
la-
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Ynlerius. Eetre Ro;tzeirrfclze Cefèhzedenis tilt de tijden van dc
vcrvolbingen der eerie Christenen onder de regering van
Keizer T R A 1 A n o s. Naar liet Engelsch vnn w AL T E P.
S COT T. Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. 1823.
In gr. Uvo. Te zarmen 737 Bi. f6- so-:

D

e titel leidt tot het denkbeeld van een martelaarsboek; en
men vindt in het werk dadelijk den dood van een' bloedgetuige, en dien van een' onverlaat, die zich , om oproer te tlichten, voor een' Christen uitgaf. Voorts geraakt er een afgeleefd Leeraar der Christenen, met Gene doorluchtige leerling
van hem , in banden , worden beide wel door Valerias op de
zonderlingfte wijze bevrijd, doch verliest de Leeraar in beider onderaardfche wijkplaats het leven , en wordt alleen de
heldin des werks door den held naar een veilig verblijf in
Brittanje gevoerd. Klaar voor het overige bevat het verhaal
zoo zeer niets fombers en affchrikkends. Het maakt daaren.
tegen over het geheel den lezer gemeenzaam met de kunstvol afgefchilderde Romeinfche leefwiize, zeden en gebruiken
van een' tijd , toen Romes gouden eeuw wel is waar lang
voorbij, maar alles er echter nog genoegzaam onveranderd op
den voet van die eeuw ingerigt was. Men leert er tevens liet
plaatfelijke van Rome en deszelfs naaste omlIreken kennen,
waaromtrent in de korte begrippen van Romeinfche oudlhe.
den een volftrekt ililzwiigen heerscht , en waarvan inmiddels ,
tot regt verland van menige plaats der Ouden , eene tot dus.
ver uit den Thefaurus van G R A E V I U S te pu tere kennis
vereischt wordt. De Schrijver heeft zich intusfchen in her
oorfpronkelijke , dat wij reeds vóór de vertaling lazen, hier
en daar vrijheden veroorloold , die zich , onzes achtens , niet
laten regtvaardigen. De heldin en eerie nicht van haar, die
almede eene hoofdrol fpeelt , beliooren tot de Semproniuslen;
beide hadden dus Sempronia kunnen worden genoemd, en zoo
heet nu ook de nicht zonder voornaam. De heldin voert
daarentegen enkel den voornaam van Athanafia , die van gee.
Tien Romeinfchen Rempel is, en denkelijk op geen Romeinsch
graffchrift van dien tijd in Roma fotterranea, bij G R U T itr& u s , of elders , gevonden worden zal. Voorts first een
Centurio nu en dan aan het hoofd van eene ruiterbende; Va
wordt op de enkele belijdenis van geloof aan Jehovah-lerius
ge..
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àedoopt; Capito's verdediging van het Epikuristntts blijft onbeantwoord; de held ontvangt een aantal brieven van verfchillendé perfonen uit Rome, maar vindt vervolgens aldaar slechts
eenen enkelen neef, die aan hem gefchreven heeft. Meer andere tegenuirijdigheden verraden met de opgenoemde , en vele on vaarfchijnlijkheden, dat de uitnemende Genie, uit welks
puntige peu het origineel vloeide , zoo als vele Ichitterende
vernuften , te weinig gedulds had, om zijn opttel na de afwerking bedaardelijk over te zien, en zich tot een onderling
vergelijken en toetfen van het eene aan het andere neder te
zetten; offchoon hij denkelijk wel vermoedde, dat er nog
veel te verhelpen viel , en hierom zijnen naam verzweeg.
Want W A LT E It s COT T Ran t op den Engelfchen titel niet,
maar vloeide op den Nederduitfchen, blijkens het voorberigt
van den uitgever, uit gistingen van heat en anderen, waar
zekere omf{reeks I Iaarlem woonachtige Heer L o c 1--omtren
II A R T misfchien eenig narigt zal kunnen geven. Vat hiervan
zij , liet oorfpronkelijk werk was reeds een duchtig hulpmiddel voor de beoefening der Romeinfche letterkunde, en de
vertaling is zulks te meer, daar men er de onwaarfchijnlijkheden en tegenfirijdigheden geheel verdwenen en menig ander
gebrek verholpen vindt. 1MTisfehien heeft de vertaler zich
daaromtrent zelfs te veel gepijnigd , en zulks hier en daar
invloed op zijnen ftijl gehad, welke wel eens minder los is,
dan menige lezer verlangen zal. Het origineel was dit intus•
fellen nog veel minder ; en het behoud van deszelfs naifheid
vorderde zekerlijk wel eens letterlijkheid , die veelal niet vrij
van iroefheid is. Desniettegenflnande zal men deze Nederduits
fiche uitgave van een werk, dat een' overvloed van uitnemend voedfel voor verfland en hart oplevert, gaarne geheel
ten einde lezen; en kan zij inzonderheid voer jonge lieden,
die Akademifche lesfee over de Romeinfche oudheden hebben
bij te wonen, eene uitlokkende inleiding tot dezelve worden.
Hij eindigt irret de bekende brieven van Trajanus en Plinius ,
als aanhangfel, waaromtrent het Nederduitsch ons boven het
Engelsch voldoet. Eenige aanteekeningen bewijzen des vertalers gemeenzaamheid met Dr. w I L L I C i-I's Gezondheidsboek.
In twee andere handelt hij Mythologisch over Atps, waaromtrent de ontmande Galli in de vertaling , IIde Deel , bladz.
i58 , zingen :
-
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Hij is nu cie Phrygifche kust weer genaderd ;
Van waar hij 't gewest, dat hens hatelijk fehijnt,
Blijmoedigtijk intrad. Hij ziet er, hoe fchuimend
En barnend de zee tegen 't rotfige land klotst.
Hij fiaart op de kim van het eindeloos water;
Doch vindt er geen fcheepje, geene uitkomst, geen hoop,
Maar zwellende monflers, die 't aardrijk beflormen.
Zij brullen, als 't voorfpan, dat ginds op hem vlatnt.
Ontvlied het, Atys vlied, o vlied!
Cybele's kar bereikt u ras, enz.
Aan drukfeilen ontbreekt het niet; maar wij hebben onder
dezelve nog geene zinflorende gevonden, dan:
En wat weekt er niet in 't nat,
Dat deze offergroet bevat?
Ile Deel , bladz. 351 , bovenaan ; lees : offergroef. Ilde Deel ,
bladz. 237, omllreeks het midden: ,; trekken deze kluisters ti
nog aan ;" lees : uw oog aan. „ Dit oogenblik is van her
uiterfie gevaar voor haar, voor ons , voor ons allen;" I!de
Deel , bl. 277, onderaan ; lees : Dit oogenblik is een oogenblik van het uiter/fe gevaar. Dat de proeven niet door den
vertaler zelven gecorrigeerd zijn, dit befluiten wij voorts
uit eenige puristifehe verbeteringen. Onder anderen fchijnt
het dikwerf gebruikte porticus, dat het Engelfche portico ver
wel eens ten onregte in galerij verkeerd, met name-vangt,
in het life Deel, bladz. 4.7.

H o M E R U s, naar het Grieksch, in Neder..
duitfche verzen gevolgd, door Mr. JA N VAN 'S G R A V E NW E E R T. Ijle Deel. Te Brnjlerdam , bij J. van der Hey.
1823. In gr. 8vo. XXIII, 216 Bl. f 4-io-:

De Odysféa van

Tet is voor ons hart en gevoel eene alleraangenaamfl:e verIkwikking
i wanneer wij , ons doodelijk verveeld hebbende
door het lezen van de voortbrengfelen van ontilelde herfenen,
gelijk die van deVIJGEBOOMEN, BILDERDI KEN, NUSES, DA COSTAS, CAPADOSES en anderen, wederom
goede boeken , het zij dan oorfproukelijke , het zij vertaal de ,
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de, bij de hand mogen nemen. De Heer VAN 'S GRAVE NWEERT heeft veel lof ingelegd met zijne vertaling van de
Ilias. Dit heeft hem ook mede aangemoedigd, om de Odys[ca te leveren, van welken arbeid wij het eerfte Deel aan
Hetzelve bevat acht Boeken, en ftaat van twee-kondige.
gelijke Deelen gevolgd te worden. 1-Iet Voorberigt is allezins lezenswaardig, en behelst de flotfom van hetgeen de
Vertaler, na langdurige lezing en overdenking over den geest,
bedoeling en waardij van de Odysfea, ook met de Ilias ver
denkt. Wij vereenigen ons gevoelen daarmede gaar -gelkn,
dit komt dan ook grootendeels overeen met dat van-ne;
LONG INUS, die zoo bekwaam was om over HOMERUS
te oordeelen, gelijk zijn boekje over de Verhevenheid getuigt,
en de verlorene gefchriften zeker nog meer getuigen zouden.
Volgens L O N G IN U S, dan, is de Odysfea gelijk aan de ondergaande zou, welke hare; gloed verliest, Innar het majestueuze behoudt. Iiet is iel te betreuren, dat de Odysfea
nog door geenen Geleerde met die vlijt en zorge bearbeid is,
welke aan de Ilias te beurte viel. De arbeid zoude zeker
langdurig, maar aangenaam en nuttig zijn. Dezelve is weg
voor eenen uwer,, edele Jongelingen ! die u in ons-geld
vaderland thans met zoo veel ijver en flandvastigheid op de
beoefening der oude letteren toelegt. Overal zijn bronnen
voor u geopend, welke te voren onbekend waren. Befleedt
er Hechts eene onafgebrokene vlijt aan, om u dezelve ten
nutte te maken , en , met langzamen , maar vasten tred voortgaande , zult gij eindelijk een werk verrigten, hetwelk u
niet eenen oogenblikkelijken , maar altoosdurenden roem zal
bezorgen , en de eer des vaderlands verhoogen.
De Odysfea had, gelijk de Ilias, bij ons reeds eenen Ver
gevonden , vóór V A N 'S G R A VEN WEER T ; en de I Iee--taler
ren k. DE VRIES en P. H. PEERLKAMP hebben allergunfligsc geoordeeld over de Odysfea van wijlen den geleerden
en fmaakvollen ilmJlerdamfchen Geneesheer o OS T E R D ;1 K,
gelijk wij verneinen uit de Voorrede, geplaatst voor de Oden
van HORATIUS, door denzelfden OOSTERDIJK ZOO uitflekend vertaald. Maar hij beeft niet gewild, dat de Home
vertaling , als misfende de laatfle bechaving, het Iicht-,'ifche
zonde zien. Daarom verheugen wij ons te meer over den
arbeid van 's GRAVE N W E E R T. Om den Lezer eenigzins met
denzelven te doen bekend worden , kiezen wij ter befchouwing het zesde Buck..
-
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De Vertaler laat voor hetzelve , gelijk voor alle, een' kor.
ten en duidelijken inhoud gaan. Dit Boek behelst het bekende geval van u L Y S S E S met N AU S I C A ä, dochter van
den Phaacifchen Koning A L C 1 NO U S.
BI. 153. De harde kluisters. Daaruit kan fchijnen, dat
de Phaacizrs in de flavernij van de Cyclopen leefden. H oM E R v s wil, dat de Phceaclërs door de Cyclopen, hunne
naburen , dikwijls overvallen en geplunderd werden.
BI. 154. Haar deur was ongefloten. Misfchien vat men de
meering van H OM E R U s beter op , door te vertalen, dat de
deur ge/loten was. Dan is de fictie ook aardiger, dat MIN E R V A , zoo fijn en fuel als de wind , door de geflotene
deur ging.
131. 154. De bloem der vrouwenjeugd. Is een bljvoegfel van
den Vertaler, en firookt niet met het volgende, daar NAU'
s i c A ii Hechts bedienden medenam.
BI. 155. 1f aar 't water, enz. 110 ns E R u s plaatst geen
water of rivieren op den Olympus. Hij zegt alleer., dat he
er nooit regent of fneeuwt ; welk beeld de helderheid en
drooge lucht beter doet uitkomen.
BI. ij6. Men vliegt. De Vertaler gebruikt dat woord
meer, om uit 'te drukken hetgeen ti OM E R u s eenvoudig zegt:
„ Men ging, men gehoorzaamde," enz. IIet vliegen is bij
i3 o as ER U S of natuurlijk , of overdragtelijk bij fterkere aan-

doeningen dan

hier het

geval

is.

BI. i^6. Om zinc//ilk weér te keeren. Is onduidelijk ge.
zegd . Moest N A U S I C A it zindelijk wederkeeren, of hare
kleederen? Het eerfte ligt niet in het verhaal; het tweede
afrijdt tegen den aard onzer taal.
BI. 156. De Vertaler prijst hier N A U s 1 C A ä's kunst in
het befluren der muilezels. H o M E R U s niet. En her zal
ook doodeenvoudig zijn toegegaan. In het einde van dit
Boek rijdt ze met opzet wat zachter, waar de Vertaler ook
de kunst in 't fpel brengt.
Bi. 163. Laat de Vertaler „ den fchrander•en ULYSSES
niet gretigheid her fobere maal genieten." II o nt E R us noemt
u LV S S E s hier, beter, den man , die zoo veel had uitaejtaan. Dat fober maal voegt hier ook niet. De Vertaler had,
bi. 156, de fpijs en drank, aan N AUS ICAü door hare ouders mede gegeven , nog al wel opgelierd. Het is wel dent
kel;jl; , da t tie Dames van dien tijd niet aten , alsof ze op
eeae
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eerre Franfche fchool waren ; maar de portie zal ook ruimer
toegedeeld geweest zijn.
Deze kleinigheden zijn ons onder anderen, bij de vergelij.
king van dit Boek met het oorfpronkelijke, voorgekomen.
Ze zijn niet te verzuimen door iemand , die ons no M E R US
geheel wil leeren kennen. Zij hebben bij den ouden Dich.
ter geest en kracht. Want hij blijft zichzelven en de Natuur
overal getrouw. Ilij moge een ruwe diamant zijn -- wij
moeten den íleen in zijne oorfpronkelijke waarde laten, en
denzelven niet verminderen door veel te polijsten.
Ten flotte deelen wij Bene proeve mede, tot getuigenis
voor de natuurlijke bevalligheid en waarheid van HOME RUE,
en voor de netheid en keurigheid van den Vertaler. Onze
keuze valt op de aanfpraak van u L Y s s E s aan N A U s I C A ä,
bl. 559.
Ik fineek uw' bijstand af, o Godheid of Vorftin t
Zoo ge in den hemel _woont, moogt gij der Jagtgodin,
Des Blikfemkneders telg, in edelheid van trekken,
In fierlijkheid van leest, tot evenbeeld verftrekken;
En zijt ge uit minder bloed, of uit een aardsch gelacht,
Dan driemaal heilrijk zij , die u heeft voortgebragt,
Uw vader en uw 11am, die wellust in u fcheppen,
Wanneer ze een maagd als gij den vluggen voet zien reppen;
Doch incest gelukkig hij, die op den bruiloftsdag,
U eens den heilgen naam van ega fchenken mag.
Nooit zag ik zulk ecn' mensch; ik blijf als opgetogen,
Zoo trof een dadelboom op Délos kust mijne oogen
Bij Febus outerkoor.
Nadat U L vs S E S de aanleiding tot die vergelij king nader
verklaard, en er iets bijgevoegd had over zijne doorgeftane
ellenden, befluit hij zijne aanfpraak aldus:
U geev' dat Godendom een leven zonder leed ,
Al wat gij wenfchen moogt, een eigen huis op aarde,
Een' ga , dien gij bemint ; want niets heeft grooter waarde
Dan 't heil van man en vrouw, die, eensgezind van hart,
Den braven tot een vreugd , den onverlaat tot fmart ,
Ilun goed beftieren, en, met wederzijdsch vertrouwen,
Ilun welvaart en geluk op zorg en eendragt bouwen.
Wij houden het daarvoor,, dat de Heer VAN 's
C4
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een verdienftelijk werk heeft ondernomen, hetweile
onze Letterkunde tot eer verftrekt. Wij raden onze jonge
Dichters, die het Grieksch niet verflaan, de fchoonheden
van n 0 M E R us hieruit te leeren kennen, en, waar het pas
geeft, na ce volgen.
WEERT

Frederik %3ornjein. Door P E T R ONE L L A M 0 E N S. In II
Oeelen. filet Platen. Te Amnflerdain , bij Schalekamp en
van de Grampel. 1822. In gr. 8vo. Te zamen 780 BI.
f8- :-:
Zoodanige verdichte verhalen boezemen eene levendige belingilelling in, en vervullen ongemerkt het hart met edele
neigingen. Mejufvrouw M 0E N s voert ook hier met waarde
de pen, en dit vaderlandsch voortbrengfel doet allezins eer
aan haar hart. Flare bedoeling was, hare gedachten mede te
deelera over verfchillende gewigtige onderwerpen. Deze gedachten prijzen zich aan door juistheid en overreding; en maar
zelden zal men bij dezelve zich gedrongen gevoelen tot af
Zij betreffen de waarde van den-wijkngofterz.
Krijgsfland, en vormen het hart van den Soldaat tot edel
opoffering en menschlievendheid ; of zij betreffen den-moedig
Godsdienst , en ademen den meest verdraagzamen geest der
Christelijké eensgezindheid en liefde. Zij betreffen ook andere onderwerpen, de trouwe Liefde vooral , en dragen blijk,
dat een edel, deugdzaam hart de pen der waardige Schrijf
er beftuurde. Deze gedachten zijn ingeweven in de gefchie--ft
denis van Frederik Bornüein, den held van het verhaal, en
eenen held in den eigenlijken zin, die het voorbeeld is van
een leven naar meest zedelijke grondbeginfelen en flandvastige
deugd, welke dan ook eindelijk belooning vindt in de armen
eener waardige geliefde. Bornflein's perfoon en gefchiedenis
is in aanraking niet een aantal andere deugdzame menfchen,
welker waarde te fierker uitkomt door dezen en genen ondeugenden; en hier en daar neemt men bij de lezing zoohartelijk deel in de omilandigheden der handelende of lijdende
perfonen , dat het hart tot tranen geroerd wordt.
Op het kunstmatige valt hier of daar wel iets te zeggen,
hetgeen men echter gaarne over het hoofd ziet. Het 2811e
hoofcillnk bevat eene epifode van 4o bladzijden, betreffende
eersen Franfchen Unigrant, zoo weinig met het overige des
ver.
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verhaals verbonden , dat men dezelve misfen kon ; men kan
dezelve echter ook met genoegen lezen. In één woord, deze
vaderlandfche roman behaagt ons; hij geeft aangenaam onder
edele neigingen. Mejufvrouw-houd,enftmar
M o E N s moge hare landgenooten nog dikwerf onthalen op
zoodanige vruchten van haren geest, den Nederlandfchen
naam handhaven, en veel goeds flichten !

De Maagd van Orleans; of Lotgevallen van j E A N N E D'A R C,
de beruchte (liever: vermaarde) Heldin. III Deelen. Uit
het Fransch. Te Arnßerdam, bij J. C. van Kesseren. 1823.
In gr. 8vo. Te zamen 97o BI. f9 - : -:

D

e heldin is bekend. Hare onopgefmukte gefchiedenis levert ons het voorbeeld van hooge geestdrift, edelmoedige
dapperheid en moed, en tevens beminnelijke vrouwelijke
deugd. Zij heeft Frankrijk gered, en werd het flagtoffer van
ondankbare veronachtzaming, de wreedaardigfte wraak en het
kwaadaardigst bijgeloof. Zij levert alzoo uitmuntende fiof
voor een hoogstbelangrijk verhaal. De keuze van het onder_
werp is dus boven alle berisping, en de uitvoering fierlijk en
hier en daar aandoenlijk genoeg. De te groote uitvoerigheid
heeft ons echter doorgaans bij de lezing gehinderd, en bovenal de gedurige herinnering, dat de gefchiedenis vervalscht
is. Iie herhaalde verklaring, hier en daar aan den voet der
bladzijden, „ historifche waarheid," bevestigde de overtuiging der vervalfching van het overige, en beneemt alzoo aan
de illurte alle kracht. Op die wijze gefchiedenisfen in eenen
roman te verkleeden, draagt onze goedkeuring geenszins weg;
liever hebben wij dan een geheel verzierd verhaal.
De Maagd van Orleans fpeelt in de gefchiedenis van Frankrijk, en ook in die der menschheid, eene hoogstmerkwaardige rol. Wij zien, wat geestdrift, door goede beginfeleu
opgewekt en telkens op nieuw bezield, en ook door eene
bekwame hand geleid, kan uitregten. En JE A N N E'S echte
gefchiedenis toont bij de proef de ondankbaarheid van eene
diepgezonkene natie en een verdorven hof. Wij konden den
lach niet terughouden bij de herfchepping van het eenvoudige landmeisje in eene Vorstin, en bij de moeite, die zich
de Schrijver geeft, om dit in het voorberigt te doen voorkomen als gefchiedlkundige waarheid. Trouwens, ja! zoo iets
C5
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is aan de orde van den dag. Zij, die zoo veel heeft uitgeregt , en zoo waardiglijk een leger aanvoeren kon , moest im
wel uit ander bloed, dan dat van gewone menfchen , uit-mers
Koninklijk bloed, gefproten zijn ! ...
Wij zijn juist geene groote voorfianders van de bijzitten
eens Konings; echter is hier aan A G N E S S OR E L geen regt
gefchied : de gefchiedenis doet haar niet zameufpannen met
de vijanden der Maagd.
Wij loopen alzoo niet zeer hoog met dit werk. Ware intusfchen de Maagd niet uit de gefchiedenis bekend , en lazen
wij dit werk enkel als roman, dan ware welligt ons oordeel
gunfliger. Nu, echter, zien wij liever de herinnering opge.
roepen aan haar zoo als zij was, en de verzierde inkleeding
hinderde ons bijna overal.

Huisboekje voor Perloofden en pas --Gehuwden , en voor dezulken, die eenmaal den Huwelijkenflaat zullen omhelzen.
Naar het Hootiduitsch. Te 1i7zflerdam, bij J. C. van Kesteren. 1823. In kl. 8vo. 153 BI. f

i

- 5 -:

Voor hoogere (landen is in dezen finaak van onzen at A R T tNET,van EWALD, EHREN BERG,en wie nog al meer?het
een en ander voorhanden; maar voor den burgertland ontbrak
zoo iets nog. In dit gebrek wordt door het tegenwoordige
boekje voorzien, waarin men het meest belangrijke bijeen vindt. In eenen befchaafden toon, echter duidelijk genoeg,
worden de pligten van het huwelijk behandeld, en de wijze,
de hartelijke fchrijfwijze, maakt indruk. Huisfelijk geluk
fiaat op den voorgrond; en wordt aangewezen , hoe het hu_
welijk gefloten en geleid worden moet , opdat daaruit het
huisfelijk geluk voortvloeije. De bijzondere waarde van den
Godsdienst wordt ten dezen aangedrongen, en een_ zuivere,
edele, blijvende liefde befchouwd als het hoogt}e geluk. De
niet het huwelijk verbondene bezwaren, de noodzakelijkheid
van een werkzaam en huishoudelijk leven, en de opvoeding
der kinderen , geven verder de ftof voor dit nuttige boekie,
hetwelk niet verl}andige en roerende woorden van Bene goede moeder aan hare pasgehuwde dochter en eenen regtfcha.
pen vader aan zijnen pasgehuwden zoon wordt befloten. Moge dit werkje veel gelezen, maar ook veel beoefend worden !
Het huwelijk worde wederom, of liever het blijvc, de waarborg
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borg der maatfchappelijke orde en ware levensvreugde! De
heilige band van den echt knelle niemand door eigene dwaasheid ; en , hetgeen de jonge mensch voor den hoogften wensch
zijns levens houdt, worde zóó door hem geleid en genoten,
dat het hem ieder genot verhooge en iedere kwelling verzoete!
Er zijn vele ongelukkige huwelijken; dan, wee hem, die
zich daarom van het huwelijk terughoudt! Men volge des
Schrijvers verftandigen en godvruchtigen raad; en men zal
bevinden, dat men den goeden Schepper niet genoeg daarvoor danken kan, dat Hij niet gewild heeft, dat de mensch
alleen zou zijn.
Rekenkunde , of Handleiding ter , meerdere uitbreiding der
Brithrnetica ; voorzien met een' regel van vieren op de prak
M. N. o E v R 1 E s. (Poor rekening van den Schrij--tijk;dor
ver.) Te Groningen, bij R. van Groenenberg. X822. In
kl. avo. 18 Bl. f : - is - :
Bij een weinig nadenken is deze Handleiding verftaanbaar genoeg, en kan ieder onderwijzer dezelve met vrucht gebruiken. De Rekenkunst wordt van den grond opgehaald, en alcoo leert men oordeelkundig cijferen. Het werkje is natuur
voor geen uittrekfel vatbaar. De naamlijst der Inteeke-.-ljk
raren is bewijs , dat de Schrijver met lof bekend is , en in
cie algemeene achting deelt. Moge hij zich tot verderen ar•
beid aangemoedigd zien !
Nederland werd dikwerf opmerkelijk belchcrnid en gered, door
de krachten der Natuur. Ben Leesboekje voor alle Ouders
en Kinderen , die de Gefchiedenis des Vaderlands hoogfchatten , door A. V A N Z U T P H E N. Met Plaatjes. Te Gorinchenz, bij J. Noorduyn. In kl. 8vo. 87 Bi. f : - 6-:
Fier oogmerk van dit boekje wordt op den titel duidelijk
aangewezen , en wij herinneren ons foortgelijke opmerkingen
uit onzen vroegeren leeftijd. Het is wel waar, dat eene
werkzame Voorzienigheid ook in de beveiliging en uitredding
van andere volken en ftaten tastbaar is; dit neemt echter niet
weg, dat wij in onze gefchiedenis de Goddelijke bewaring
en redding dankbaar opmerken. Eene bevoorregte natie, -eetl bevoorrcgt volk, — een partijdig God! neen, dit leert
ons
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ons de wereldgefchiedenis niet. Wij prijzen dit boekje intus
aan, tot dankbare vereering van Hem , die ook ons va-fchen
!nimmer vergat. Onder de 26 opfchriften zouden-derlan
wij No. io: De Remonflrantfche Predikanten viii gun grit

Loeveflein, en No. 22: LERNHARD NIEUWENTIJD komt
tot ernflig nadenken, uitmoniïeren, als minder de redding des
vaderlands door de krachten der Natuur aanwijzende. Voor
bet overige laten wij alles , ook de houtfneêplaatjes , door.
gaan; het is een kinderboekje, en wij willen dan ook zoo
naauw niet zien.

De kleine Robinfon, of de Lotgevallen van Robinfon Crufoé.
Tot nut en vermaak der Jeugd. Naar den vijfden Druk
uit het Fransch van H. L E M A I R E. Met Platen. Te Deventer, bij A. J. van den Sigtenhorst. 1823. In kl. 8vo.
213 BI. f r-8-:
Nieuwe Gedichtjes voor Kinderen. Door M. W E S T E R M A N.
Met Platen. Te dmßerdam, bij M. Westerman. In kl.
8vo. 68 Bl. f 1-2-:
1Je vermelding van deze boekjes flrekke den Lezer tot bewijs , dat wij dezelve uit het gros der duzend - en - een , die
ons dagelijks onder liet oog komen , hebben uitgekipt , oni
er zijne aandacht meer bijzonder op te vestigen. En dit is ook
alles , wat wij in dezen vermogen. De kleine Robinfon van
LEMAIRE, op eene andere wijze dan die van CAMPE bewerkt , moge dezen niet verdringen ; maar dit zouden wij
ook niet wenfchen. Genoeg, dat zich dezelve met vermaak
niet flechts, maar ook met nut laat lezen; en de vermaarde
historie is rijk genoeg voor eene nieuwe , verfchillende bewerking. Nog eens: het werkje laat zich met uitnemend genoegen_ lezen.
De Heer w ES T E R DIA N is, blijkens deze nieuwe Gedicht.
jes, in het vorig bundeltje niet ongelukkig gelaagd ; anders
toch ware er geen tweede verfcheenen. Hij oogfte er genoegen en voordeel van !

Bibliotheek in miniatuur. Te flnlffer dam, bij M. Westgr-

man. 1823,. f 4-16 -:
Len allergclukkigfte inval, waarvoor menig lezer in miniatuur
den
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den vinder danken zal. Offchoon Ke :mis, St. Nicolaas en
11'reu!ijacr achter den rug zijn, het blijft te allen tijde een
fraai gefchenk voor de lieve Jeugd. Gewijde en Yaderlandfc,'ze Gefchiedenis , Geographie , Mythologie, Natuurlijke Illstone, Kruidkunde , Arabifc,ie L'ertellingen , Zedelijke Verhalen, — ziet daar de rubrieken, waarin een tiental aardige,
kleine, nette boekskens is verdeeld , verfierd met geëtíte
prentjes, en befloten in een fierlijk werkdoosje, met een
helder glas van boven , waarin zich dit Kinderbibliotheekj.e
als fpiegelt, en alzoo het bevallige niet het nuttige hand aan
hand gepaard doet gaan. Ouders , die uwe lieve kleinen wilt
verblijden, koopt deze Bibliotheek in miniatuur, en (wij
fpreken bij ondervinding) gij zult er een genot voor finaken ,
dat noch Komedie, noch Concert, noch wat weelde en wereld op een' vlugtigen avond fchitterends aanbieden , u kun
-nevrfchaF!
Grootvader St. jirlien , onder zijne Kleinkinderen , en hunne
Speelmakkers. Naar het Fran,ch. Met Platen. Te Amßerdam, bij G. Portielje. In i21ro 14.7 Bi. f1- 8 -:

D

it werkje is gefield in eenen goeden kindertoon , en klimt
langzaam op. Grootvader weet zeer aardig ce verhalen. Bij
de uitgave intusfchen van zoodanige werkjes in onze taal
moest men toezien , dat men niets overbragt , hetgeen bij
ons reeds voorhanden is. Wij vonden hier eenige oude bekenden. De IIeer St. Julien deed wel eene goede keus bij
zijne verzameling ; maar onze vertaler deed minder goed , dat
hij voetítoots alles opnam. De overbrenging der versjes komt
ons voor wèl gelukt te zijn.

Democritifche Tafelliedjes. Te Haarlem, bij V. Loosjes. 1822.
In 121110. 64 Bi. f I-2-:
Een goed glas wijn en een vrolijk liedje zijn welkom aan
den disch, in eenen vriendenkring; doch voor den wijn moge de gastheer beter zorgen , dan dit boekje voor het liedje!
Zij zijn , ja, bruikbaar, maar meer toch niet, eene enkele
misfchien uitgezonderd. Maar, als de wijn voor het overige
goed is, kan het er zoo mede door. Niets is er intusfchen,
dat het kiesch gevoel in eenen befchaafden kring hinderen
zal; en dat is toch al veel.

Ne.
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Nederland/die Muzen - Almanak. 1824. Zesde Jaar. Te Rot•
terdam, bij J. Immerzeel , Jun. f 3- IoAlmanak voor het Schoone en Goede. 1824. Te dsnflerdam
bij G. J. A. Beijerinck. f i - Io-:
Jaarboekje, aan Bevalligheid, Deugd en Kunst gewijd. i8^4.
Te Amflerdanz , bij M. Westerman. f 2 - io-:
lllmanak tot Nut en Vergenoeging , voor de ondes/cheidene
Standen des 1! 7aatfchappelijken Levens. Door J. A. u 1ttc E N s. 1824. Te Groningen, bij J. Oomkens. f: -6-:
Almanak voor het 1/erjland en Hart. 1824. Te Arnflerdam,
bij C. Schagres. f I - ta - :
Almanak der Akademie van Groningen. Tuiaalfde .jaargang.
1824. Te Groningen', bij J. Oomkens. f : - 14 -: Nuttige en aangename Tijdkorter in ledige oogenblikken, of
Almanak voor het Schrikkeljaar 1 824. Door A. H A Z E L :I OF F.
TwaalfdeJaargang. Te Groningen, bijA. flazelhoff. f: -g :

V v ij zouden, inderdaad , kunnen volfiaan met de wederverfchijning van al deze Jaarboekjes eenvoudig aan te kondigen,
(en ook dit zelfs ware thans reeds overbodig) en daar dan
bij te voegen, dat die alle zich nagenoeg zijn gelijk gebleven, en dus ruimfchoots aanbeveling verdienen; hetgeen ook
uitnemend zoude firooken met onze engbeperkte ruimte,
bij de honderden nog te vermelden boekdeelen , die zich tot
ontzettende hoogte bij ons. ophoopen, en bij de breede plaats,
die het gefchrijf van den ultra- vromen en wijzen Dokter
C A PA DO S E ons als ontflal. Maar iets meer,, dan dit
algemeene, vordert toch wel de erkentelijkheid voor de
mooije, netgecartonneerde en fijnvergulde boekskens, die ons
menigen vriendelijken blik, ja wenigen zoeten kus van vrouw
en kinderen verwierven , in wier handen ze doorgaans ., na ei
lezing, overgaan.
-gen
Inderdaad, ze worden met elk jaar al keuriger en-zwieriger,
en fchijnen onzen hedendaagfcllen Jeremiasfen tod te roepen:
DA CO STA -BILD ER DIJ IC ! el , flaak dat Eeuwverdoemen!
Gij mogt haar, flaart ge op ons, veeleer de gulden noemen.
-

Wel dan! wij kunnen van alle, elk in zijne foort, zonder
vleijerij, honorabele mentie maken.
Mir.

ALMANAKI{EN.
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Misten wij ongaarne in den Muzen - Almanak ook nu weder eenige der fchitterendite bloemen , het is alsof de hier
ten toon gehelde haren glans en geur als 't ware verdubbel
om ons voor dat gemis fchadeloos te flellen. Vader-den,
FEITIi, en LOOTS, en SP AND Aw, en zoo vele andere
beroemde kweekers , wier namen' de beste loffpraak zijn ,
verfchijnen hier weder; maar ook andere minvermearde droegen het hunne bij , om den luister van den bloemkrans te
verhoogen , bij verfcheidene van welke wij ons over de blijk
verdubbeling van bevalligheid en geur en kleur mog--barfie
ten verblijden. — De plaatjes winnen het almede veelal nog
van vorige ; daarentegen hebben ons eenige in het oog vallende
drukfouten meer dan weleer gehinderd, waarop wij , voor
het vervolg, de attentie des uitgevers moeten vestigen, die
ons van de aanwijzing verfchoone.
Wanneer wij den wensch uiten, dat het Schoone en het
Goede, ook in ons Vaderland, zich evenzeer uitbreide en
verhooge als in het boeksken van dien naam , meenen wij
eerre even opregte als vleijende hulde toe te brengen aan
den vervaardiger van hetzelve. Inderdaad , inhoud en uitvoe.
ring laten weinig of niets te wenfchen over. De poézij is,
over het geheel , keurig; en de prozatukjes — kort,
maar goed. Onder de eerfte vonden wij een fl:ukje, door
TOLLENS aan zijnen Vriend S U It IN GAR toegeëigend , zoo
roerend en troostrijk, dat wij het, door de opname alhier,
wenschten toe te eigenen aan allen, wien de bitterde aller
rampen wogt getroffen hebben !

De naoederlooze Kinderen aan hunnen Fader
Wij komen en kusfen voortaan u alleen,
Want moeder, o Vader! want moeder is heen;
Wis zond zij wel gaarn u een kus ook van haar,
Maar hemel en aarde zijn ver van elkaar.
Och, Vaderlief! zie ons zoo treurig niet aan;
Wij hebben u immers dat leed niet gedaan ?
Een ander (zoo hebt gij gezegd bij haar lijk)
Nam enkel uit liefde haar op in zijn rijk.
Maar zij ook dat rijk nog zoo heerlijk en fchoon,
En zweev' er nu moeder verheugd om Gods troon;
Zij alles hier namaals veel blijder dan nu ,
Toch blijven wij, Vader! nog gaarne bij u.
Soms
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Soms flair gij naar boven zoo droevig liet oog,
Als zaagt gij en zocht gij naar moeder omhoog;
Dan fluit gij wear de armen op eens on ons heen ,
En noemt ons uw troost en uw alles alleen.
Och , prang ons toch dikwijls zoo vast aan uw hart,
Dat mindert, (wij zien het) dat balfemt uw fmart.
De Vader, die moeder daar boven vergeldt,
Heeft ons hier tot troost in uw treuren gefield.
En is 't eens met treuren en troosten gedaan,
En landen wij allen bij moeder eens aan,
Dan hebben wij eeuwig en zalig haar weêr,
En vreezen voor fterven en fcheiden niet meer.
Het boekje van_ Bevalligheid, Deugd en Kunst, moge opgeflagen zijn in prijs; het is ook toegenomen in bevalligheid.
Ja kunst almede? Ja, lieve Lezer! dat is moeijelijk te beflisfen. Het ziet er wèl uit, zoo wel van binnen als van
buiten. De plaatjes zijn allerliefst. — Ééne aanmerking houde
ons de uitgever ten goede. Wij wenschten voortaan de
prentjes om de versjes , in fiede van de versjes om de prentjes; waarbij zeker beide in oorfpronkelijkheid zullen winnen.
Een woord op zijn pas van den braven U I LK E I s ontleenen wij uit No. q.:
„ De Disfertatie , of hoe maakt men het best een' grooten
waan; ? — A. Gaarne wilde ik wat bekend worden, en naam
maken door mijne Disfertatie. Welk eene ílof zou ik dus het
best kiezen, Profesfor P B. Spreek een of ander groot en
beroemd man tegen, of verklaar u tegen algemeen door ver
aangenomene gevoelens en ontwijfelbare waarheden,-flandige
zoo zult gij bekend worden en naam maken! A. Dit is naar
voorbeelden, die zoo wel in de XIXde eeuw, als vóór vele
verloopene eeuwen, plaats hebben; maar ik verlang geen H ER OST RAT US te zijn , dien men voor krankzinnig houdt of
vloekt."
Dan — ons fchiet geene ruimte meer over, om van de
drie laatstgenoemde Jaarboekjes in het bijzonder te fpreken.
Wij moeten ons dus vergenoegen niet ook deze, die hunne betrekkelijke waarde volkomen handhaven, onzen Lezeren met ruimte aan te prijzen.

BOEI(BESCHOUWING.
Zevental Lcerrcdcnen van J. B. MAS S ILL 0 N; Bis.:.
/chop van Clermont. [Tit liet. Franseh vertaald. Te
Rotterdam, bfj J. ImmerzeeI; Jun. 1823. In gr. 8v;.
X, 390 BI. f :3 - 60 cents.

Met hartelijk genoegen zien wij, laa! het zijri te Cpa..:
de, dan toch eindelijk in onzen leeftijd, een Zeventai
Leerredenm van den grooten MAS ~~ L LON uitgegeven
in onze moedertaal, en weI onder Priesterlffke GoedkcuJ;
ring, 't geen wij vooral voor onze Roomschgezinde Leo:
zers en Medechristenen hier aanteekenen. Voor velen uit die
Kerk, Priesters zoo w'el als Leeken, mag het misfchien
nuttig zijn, door de Voorrede nader on1errigt aangaande
den venrlaarden Bis/chop van Clermont te bekomen, of
derwaarts hen te verwijzen; voor anderen achten wij zllIk~
overtollig: en in het afgemeen is het genoeg voor Protestanten, hc~ getuigenis van onzen v AND E R PAL rvi
aangaande lir ASS I L -L 0 N hier te herhalen, om hen be..:
geerig te maken naar het kanfelwerk van eenen Reden:tat',
door hem veteerd met den titel van" den Fran/Clien c r"
C E ROo"
\N'ij mogen ems dus, met den Voorredel1aat,
wel eenigzins daarover verwonderen, dat de arbeid van
cen zoo welfprekend man, uit' de Eeuw en van het Hor
van L 0 DEW IJ K XIV, tbt dusvetre onvertaald bIeef;
terwijl menigte van laffe Iiefdesgefchiedenisfen, het hart
~n de dtiften ontftekende Romans, en anciere fchrifteri
van luttel waatde ;gretig in onze tale overgebragt en door dli
Leesgezelfchappen als verOoilden werden. En echter, fchO'on
wij ons hierover meermalen beklaagd hebben en nog be.::
droeven, wij befchouwendit niet als de ~enige of zelfs
voorname reden, vvaarom l\I ASS T L LON en andere voor..
name werken· van uitheemfrhe Letterkunde langer dan tlen!:!
Ee.uw onvertaald blevei1. Eerder zOllden wijaan den gods.;
dienlHgen fmaak en denkwijze, woals die Ilier te iande
IlOEI\BESCH. 18~4. NO.2.
D
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was tot a:111 de jongstverloopene jaren , vccl toefchrijvcl1 ,
ell dc l11oe~;clijke taak, Olll Llicn c [ c !, it 0 in Ol1ze taal
te eloen fpreken, niet over het hoard willen zien. Ook
houden wij het daarvoor, dat, zoo waarlijk " dc wan" fmaak van een niet oliaanmerkclijk dee! def lezende wercld
" aanleiding geeft tot het.dagelijks aanwasfchcn (aanwasfen)
" van den hooggeklommen vloed del' vertaalde romantilchc
" fchriftcn ," die wanfmaak weI het minst te zoeken is bij
de leden van ProtestantlChe Kerkgcnootlchappen. ,Vant,
fchoon wij geenszins de Protestant en van gcdachten benzclgcest geheel vrijkennen, het ontbreekt onder hen niet
aan eenen rijken voorraad van godsdienfl:ige en zedekundige boeken; en worden er vele Lecsgczclfchappen gevondcn , waar Leerredenen en de arbeid tcr ilichtingc niet
zijn uitge{]oten, ja hoven Romans en vaak langwijligc
Rcisverhalen verlangd worden. ,Vat hiervan zij, daar
wij ons ten volle overtuigd houden van de mocite en zorgen ,aan deze vertaling bei1:eed, en wij over het gdlCc1 aan
<,l.e uitvoering derzelve onze goedkcudng niet mogen weigeren, vleijen wij ons tevens, dat dit boekdeel, zoo bij
Room[chen als Onroomfchen, een gunil:ig onthaal bcje..
gcncn ., en alzoo deszelfs aftrek tot voortzettir.g van
9czen vcrdieni1:elijkcn arbeid zal aanllloedigen. Allc~{1s
belangrijk toch is, bijzondet· voor dcn Roolllschgezinde.,
de inhoud van dit zevental Leetredcnen, welke, gelijk
bekend is, aHe voor den Koning en deszelfs Hof, met
Cbristdijkc vrijmoedighcid en hartelijken ernst, door den
rijlcbegaafden Bisfchop zijn uitgcfprokcn. Ziet hier de
lijst dcnzelven: I. Op hct Feest van ALLEIIEILIGEN :
over het ge/uk deT Regtvaardigell. II. Op ALLERZIELENDAG: de dood van dm Zondaar en de dood van
den Regtvaardige13. III. Op dcn eeri1:en Zondag van den
ADVENT: over den algemeenen Oordee!sdag. IV. Op den
twecdcn Zondag van den ADVENT: over de Ra17lpC13
en Smarten. V. Op den Fecstdag der ONTVANGENIS
VAN DE H. l\IAAGIl 1IIARIA. VI. Op den dcrdcn Zon...
(l.il~ van den ADVENT: over het aitfic! der Bekeeri13!J.
VII. Op dcn vicrdcn Zondag van dcn ADVENT: over de.

-zids-.
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zielrgefieldheid, om ter Tafel des Heeren te gaan. Over
de meeste dezer onderwerpen, vertrouwen wij, zullen jon
oudere Protestantfche Leeraars (zoo hun de toe--gen
gang tot het oorfponkelijke niet openf'caat) tenen MA SS I L L 0 N volgaarne lezen , en , ondanks verfchil van denkwijze , zijne uifekende voordragt bewonderen , ja , ,hetgeen bij ons zeker is, met vrucht bij hem ter fchole gaan.
Immers , in kracht en bevalligheid van zeggen , in hoogen
(doch, onzes inziens, vaak overdrevenen of al te f'rengen) ernst, ware zalving, duidelijkheid en welgekozene
orde , munt hij uit als Kanfelredenaar, en er is in hem
eene rijke belezenheid en velerlei toepasfing op te merken
van de H. Schrift en Kerkvaderen ; alhoewel wij het oor
L A Ii A R P E , die zegt , ,, dat hij van beide het-delvan
„ gelukkigst gebruik maakte,"niet ten volle beamenkunnen , bijzonder niet omtrent den Bijbel. Maar onze Roomschgezinde Landgenooten , wien het tot hiertoe , in eigene
moedertale , aan waarlijk ffichtende , en voor de behoefte
van onzen tijd en fmaak berekende Godsdienítige Leesboeken te zeer ontbrak , moeten wij vooral noodigen,
om dit kostelijk Sieraad der Fransch - Katholijke Kerk niet
te veronachtzamen , maar tot opbouw in Christelijke ze•
den zorgvuldig aan te leggen. Wij houden ons van alle
verdere beoordeeling dezer Leerredenen daarom te meer
ontfagen , dewijl dewijl dezelve ons gevoelens en uitdruk
kon doen afkeuren , waaraan de Kerk van Rome als--kinge
nog cone te hooge waarde hecht , om met koele bedaard
daarover den twijfel in een Protestantsch Maand -heid
te lezen. Eenmaal, misfchien eerlang, zullen die-fchrit
menfchenvonden , meníchenI eifels en menfchengevoelens ,
ook' in het godsdien/lige, verdwijnen; want de poorten der helle overweldigen nimmer de waarheid, die in
Christus is ; maar het eenvoudig fchoon , de heldere glans
van deze zal, bij den voortgang der verlichting, ffeeds
beter gezien , duidelijker gekend worden. Liever, om
hetgene van ons over rr A S S I L 1.0 N gezegd is te 1haven , bieden wij des onzen Lezeren eene proeve aan, om
daaraan te toetfen , tot hoeverre deszeifs welfprekendheid
uit
Da
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uit de vertaling, die voor ons ligt, kennelijk zij. Wij
verkiezen daartoe de uiterile oogenblikken van het Eierven eens zondaars; want geheel dat uitvoerig bewerkt
tafereel van zijnen dood hier op te nemen , verbiedt ons
beftek : „ Niets meer vindende in de herinnering van het
verledene dan martelende wroegingen ; in alles , wat zich
aan zijn oog opdoet , niets dan voorwerpen van bedroeving; in de voorftciling van de toekomst , niets clan fchrikbeelden ; niet langer wetende , waartoe zijne toevlugt te
nemen , noch tot de fchepfelen , die zich verwijderen ,
noch tot de wereld , die verdwijnt , noch tot de menfchen, die hen, niet van den dood kunnen vrijkoopen,
noch tot den regtvaardigen God , dien hij als zijn' verklaarden vijand befchouwt , wortielt derhalve de ftervende
zondaar met zijne eigene benaauwdhcden ; hij foltert zich zelven; hij woelt en tobt om den dood te ontwijken, die
hem aangrijpt, of om althans zichzelven te ontwijken;
uit zijne brekende oogen vonkt iets akeligs , iets woests,
dat den verfchrikkelijken toeftand van zijne ziel aanduidt ;
uit de diepte zijner droefheid wellen door zuchten afgebroken woorden op , die maar ten halve verflaanbaar zijn ;
hij werpt op het beeld van den Gekruisten iistèlijke blikken , twijfelachtig , of het vrees of hoop , haat of liefde
is , die zij uitdrukken ; nu grijpen hem benaauwvdheden
aan , die onzekerheid ]aten , of zijn ligchaam zich ontbindt, of wel de ziel de aannadering van haren Regier
befpeurt; hij flaakt diepe zuchten , en men weet niet , of
het de herinnering zijner zonden is , die hem deze zuchten afdwingt, of de wanhoop over liet verlies van liet
leven. Te midden dezer akelige worficlingen vertlarren
eindelijk zijne oogen , zijne trekken veranderen, zijn
gelaat wordt misvormd , zijn verbleekte mond opent
zich van zelve, geheel zijn ligchaarn trilt; en onder
deze laatfte ftuiptrekking ontwiikt als met weêrzin zijne
rampzalige ziel haar leetnen omkleedfel , reist henen naar
God, en vindt zich alleen voor zijnen ;reduchten regterftoel. = Zoo , M. B. , derven de geien , die God vergeten
hebben gedurende hun leven ; ook zoo zult gij flervean ,
als
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als uwe zonden u vergezellen tot in dit laatfle oogenblik.
Alles zal voor uwe oogen veranderen , en gij zult u zelven niet veranderen. Gij zult flerven, en gij zult zondaar
íierven , zoo als gij geleefd hebt , en uw dood zal gelijk
zijn aan uw leven." — Meer te zeggen tot lof en aan
M A S S I L L 0 N, reeds vóár onze geboorte-prijzngva
vermaard over geheel Europa, is, op zijn minst, overbodig. Maar noode zouden wij van den welfprekenden
en waardigen Bisfchop affcheid nemen , zoo ons de hoop
niet llreclde van hein weldra op nieuw in een vaderlandsch
gewaad bij onze ongeletterde Landgenooten te zullen mogen aanmelden. Op den titel van dit boekdeel vindt men
een fchoon en welgepast vignet , voorflellende het Christe l ij h Geloof, dat dd beeidtenis van 11 A S S I L L O N ten
Hemel opvoert.
T,yaaTftal Leerredenen van G. L E N T tl E m r„ E D D I NG I u s, Th. Dr. en Predikant te i-lsfen. Te Groningen, b j W. Zuidema. 1822. In gr. Svo. 213 Bi.
f I-80.

li et is waar, dat het aan Beene goede lecrredenen ontbreekt, en dat men met de uitgave van alledaagfche en
middelmatige thans vrij wat waagt. Dit begreep ook de
Eeres. R E D D I N G i u s , die zijne opbellen niet hooger
dan afedaagfche en populaire aanslaat. Wij wenfchen echter zeer, dat men overal en altijd op deze wijze hoore
prediken , en meenen , dat ook dc meer kundige toehoor
daarbij allezins kan tevreden zijn. Goede keuze van-der
het onderwerp , geregelde verdeeling, duidelijke opheldering en ontwikkeling, en zuivere , welmeenende aandrang
tot deugd , — waarlijk , wij moesten dit in iedere leerrede
vinden; dan, zoo lang dit nog het geval niet is, ntaliet ook geen kwaad, dat zoodanige leerredenen nu en
dan het licht zien ; zij Plichten door het goede voorbeeld
nut , en zullen wel alrijd hunne lezers vinden. Wij zijn
liet eens niet den vriend , die tot de uitgave dezer leerrede D :;
nit
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aanraadde : „ zij zullen aan velen , om hare gemakkelijkhcid , bevallen ;" en wij verklaren gaarne , dat wij de.

pen

zelve met genoegen lazen , en den uitgever dank verichul<iigd zijn. Beknoptheid prijst dezelve vooral ook aan.
Ziet hier den inhoud : I) i K o R. III: 9°. il/vat wij zin
en worden , hebben wij aan God te danken. 2) J u D. 12.

Overdenkingen over het naenfchaelijk leven, van den herfst
ontleend. 3) I T IH E s s. V: 18. 11'ij moeten God voor alles danken, wat Hij ons doet overkomen. 4) i KoR.XV:
3_b. 33. IPaarfchuwving tegen het loszinnig denken en/preken van de eeuwigheid. 5) P s. VIII: Io. Gods majesteit
op aarde alom zigtbaar. 6) P K E D. VII: Io. Onze leef
tijd is de beste. 7) Ma T T. XII: 46 -50. Over het ondelfcheid in de tinaarde en duurzaansheid onzer betrek
LUK. XVI: 1-13. Het beste gebruik van de-kiagen.8)
aardJche goederen. 9) S P R E U K. X: I. .Het groot belang ecner verflandige opvoeding van kinderen. i o) G E N.
1I1: 5. liet nadeelige en dwvaze van meer te willen weten,
dan God geopenbaard heeft. II) S P R E U K. XXII: 24,
s5. LPaarfchuwing tegen oploopendheid en den omgang met
driftige menfchen. I.) P s. XXXIX: 6 1). Het nuttige van
het verfandig denken clan de ferfelijkheid van onszelven
en van de onzen.
Ons oog valt op de zesde leerrede, waarvan wij het
beloop willen aan(Iippen : I. Het geloof, dat het menschdom over liet geheel van tijd tot tijd beter wordt, ver dient verre de voorkeur boven het geloof aan eene toenemende verergering: want i) het firekt tot eer van God;
2) het komt overeen met de gefchiedenisfen, en 3) met
de beloften Gods; 4) het fleunt op de ondervinding van
onzen leeftijd ; 5) het leidt ons tot menfchenliefde, 6)
en wekt ons op tot zelfverbetering. Met eenvoudige,
maar krachtige toefpraak aan ten dezen anders denkenden
wordt dit fluk benoten. In een Ilde deel worden, als
hulpmiddelen om tot dit geloof te komen , of in de beoefening daarvan te volbarden , opgegeven en aangedrongen: i) het gedurig bedenken, hoe fleckt en nadeelig
bet te enovergellelde geloof aan eene toenemende vererge-
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gering van liet menschdom zij; 2) het veel werk maken
van het onderzoek van Gods woord ; 3) ons wachten voor
ontevredenheid en eigenwijsheid; 4) meer achtgeven op
het goede onder onze medemenfchen; 5) onszelven niet
alle de onzen gefladig zoeken te verbeteren.
Inderdaad , in dit een en ander is toch meerdere en nuttigere wijsheid, dan in al DA c o S TA's ge{chrijf. En
de Heer RED DIN eins is toch ook Doctor ; dat zegt:
Leeraar. Is 't zoo niet , MM-Iijnheer n T L D E R D IJ. K ?
De Eerw. it E D Dl iv G i u s (lichte nog lang , met mond
en pen , veel nut , bij geletterden en ongeletterden !
Proeve eener opheldering en verdedi^ing van het B ijbelfche verhaal aangaande de Schepping der Wereld, benevens -lanmcrkingeia o„atrent den Watervloed ten tijde
van Noach. Door I'. B ii o u w E 2 , P Z. Predikant te
Blija en Hoogebeintnm. Z'e Leeuwarden, b ij J. W.
Brouwer. In gr. Svo. ioo BI. f i -:

O

nder nicer bewijzen der onbekrompene , liberale manier
van Bijbelverklaring, vrij van alle mcnfichclijk gezag, die
thans de Hervormde Kerk in ons Vaderland zoo loit elijk
boven vroegere tijden onderscheidt , kan ook dit boekje
dienen. Men weet, (lat de grootti Geologifche ontdek.
kin-en der vorige Eeuw bij fommigen verdenking tegen
het gezag van M o z E s deden ontflaan , en hetzelve rangfchikken onder de mythen der aloude Vollzen. Reeds vóór
50 jaren hield de godvruchtige en kundige Abt J E it US A L E M het denkbeeld eener vernieulving der Aarde voor
de beste oplosfing, die men van de (federt nog veel vermeerderde) bewijzen eener hooge oudheid des Aardbols
loonde geven. Andere Godgeleerden dachten liever aan
lange tijdperken , die MO z E s dagen zou hebben genoemd.
Tot het laatfte gevoelen íchijnt onze groote Bijbeluitleg
V A N D zit P A L M over te hellen; althans hij (preekt-ger
daarvan niet ongunilig, in zijnen Bijbel voor de Ycitgd.
De Eerw. B it o u w L it , liet Scheppingsverhaal opzette.
lijk
D Y.
-
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lijk behandelende , om deszelfs inhoud ook niet de bekende wetten en daadzaken uit het gebied der Natuurkunde
olkomen te doen firooken , flaat Benen anderen en in velerlei opzigten hem geheel eigenen weg in. Vooreerst
ontveinst hij , na den lof, aan de Scheppingsgeíchiedenis
toekomende , die zoo ver boven alle andere snythifche of
wijsgeerige droomen uitíleekt , geenszins de zwarigheden ,
welke dezelve drukken. Ter beantwoording daarvan onderfcheidt hij vooreerst (op liet voetfpoor van bijkans alle
hedecdaagfche Uitleggers) Gen. I —Il: 3 van het volgen.
de, als een geheel op zichzelve ftaande f{uk. Gen. II: 4
ell very, is, volgens hem, de vrucht der overlevering van
liet Goddelijk onderwijs aan het nog kinderlijke Mensch dom , en dus ook in een' kinderlijken toon gefield ; Gen.
1--II: 3 daarentegen , veel verhevener , klaarder en tref
onmiddellijke Openbaring van-fendr,istlg
,
God, aan ni o z E s gedaan ten einde, bij de aanftaande
Wetgeving , het Volk een klaar denkbeeld van de Almagt
buns Befchermgods , als van den onafhankelijken `Vereldfchepper , te geven. Deze Openbaring nu heeft , vol
onzen Schrijver, nr o z E s niet in duidelijke woor--gens
den, niet door ingeving, maar in een gezigt ontvangen.
De bewijzen, hier tegen de beide eerfee wijzen van Openbaring bijgebragt, fchijnen ons wel zwak voorgedragen;
maar wij kunnen niet ontveinzen , dat wij , het Schep
eens met opmerking in de onder(Ielling-pingsverhalo
des Schrijvers lezende, hetzelve nog meer bewonderd heb
om deszelfs treffende eenheid. Dit gezigt (hetwelk-ben,
zich
verbeelden kan , dat m o z u s gedurende zijn
men
yeertigdaagsch verblijf op Sinai gehad hebbe) moest als
ter inleiding dienen van dc nieuwe huishouding, waarin
de russe des Sabbats , van den zevenden dag , als het
feest der \Vereldfchepping, werd ingelleld. Immers vóór
dien tijd, i eent onze Schrijver, was de viering van dien
dag aan het Menschdom , zelfs aan de Aartsvaders , ge
onbekend; en wij vinden er inderdaad, vóór de Si--hel
i7ait27'che Wetgeving, gecne froren van. M o z r s heeft
nu genszins de oorJpron clijhe fcleppir?g van vlezen Aardbol y
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bol , maar deszeifs vernieuwing , na Bene omkeering , die
de vroegere bewoners verdelgd had, gezien en gefchilderd. Hij meent dit te kunnen bewijzen , althans waar
te maken , uit a Petr. III: 5 , 6, welke plaats hij-fchijnlk
geenszins van den Zondvloed , (dit woord beteekent Hechts
Bene zware overf'róoming in 't algemeen)' maar van de
vroegere omkeering en verwoesting der Aarde door het
water verflaat, en er dan de latere, nog toekomende,
door het vuur, zekerlijk met meer juistheid tegenover
dan deze tegen den Zondvloed , die ílechts (en dit-ftel,
tracht de Schrijver nu^uitvoerig te betoogen) eene plaat
dat gedeelte der Aarde,-felijkovrtmngwas
waar de menfchen zich toen ophielden. Immers het blijkt,
naar Bene fchrandere opmerking , uit de getlachtregisters ,
dat de voortteling der menfchen vóór den vloed in geheel
geene evenredigheid fond tot die van deze tijden. N on e x was boo jaren oud , toen hij flechts drie zonen had.
Nu wordt, uit het verhaal zelve , en uit natuurkundige
gronden, betoogd, dat de Noachifche overftrooming de
geheele Aarde niet heeft bedekt, en waarfchijnlijk niet eens
de hooge bergen van dzië. Dan gaat de Schrijver, na
de bijbelfche, over tot de natuurkundige gronden voor
de herfchepping der Aarde, en derzelver hoogeren ouder
dan van zesduizend jaren. De tegenwoordige droo--dom,
ge grond is eenmaal bodem der zee geweest , blijkens de
fchelpdieren op de hooge bergen; die bodem heeft no g
vroeger andere foorten van thans vergane planten en dieren gekweekt (den Mastodonte, en de vele dierfoorten ,
door c u v i E P. ontdekt); en eindelijk , de overgeblevene
Cporen geven bewijs , dat de Aarde langen tijd regelmatig
door het water is bedekt geweest ; geene lagen fchelpdie.
ren, zoo als vele der thans aanwezige, konden in die
geregelde orde liggen, wanneer ecne eensklaps opgezette
zee, niet woedenden form vergezeld , die dieren daarheen
lead gevoerd. Even min konden de fleenkoolbeddingen in
den korten tijd van den Zondvloed gevormd zijn.
Nu gaat de Schrijver over, om , naar de gelegde gronden , het Scheppingsverl;aal te ontwikkelen. IIet is een
Dsge.
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Bezigt , aan MO z ES vertoond , van de opdroogin g , herfielling, vruchtbaarmaking en bezieling van den tot dood
vervallen' Aardbol. Eene duistere zee,-fchewostlid
geheel met nevelen bedekt, rustte op de Aarde. Den
geest Gods (niet een' hherken wind) ziet nI o z E s , in de
gedaante misfchi n van Bene lichtende heerlijkheid, daar
heen zweven. Hij fpreekt , en het tooncel heldert-over
op ; men ziet de duisternis in een oogcnblik verdwijnen ;
doch eerst den volgenden dag zijn alle nevelen wegge
wolken gevormd. Den deden dag is het-vad,en
drooge land uit het water verrezen; den vierden fcheurt
liet wolkgordijn ; het azuur des Hemels vertoont zich aan
het bewonderend oog des aanfchouwers , en met nog nicer
bewondering ziet hij de Zon, en na een' wolkcloozen
dag de Maan; hemellichten, niet wier tijdverdeelende,
meer dan met hare koesterende eigenfchap de voorzibtige
Wetgever de tot Afgoderij overhellende Israëliten bekend
maakt. Reeds was de Aarde, eer men nog de zonne[chijf
zag, met allerlei planten bedekt; nu komen ook de dieren , en eindelijk de mensch , de kroon der fchepping , te
voorfehijn. — Vatten wij zóó het verhaal op , dan behoeven wij ook aan geene groote tijdperken , aan geene freonen
in plaats van dagen , eigenlijke dagen van 2 . uren , te
denken, waarop de zeer bepaalde uitdrukkingen des Schrijvers van avond en morgen ons beenwijzen. Ook vindt
de Schrijver (een verklaarde Neptunist) de uitbarflingen der
vuurbergen niet voldoende, , om het Aardrijk te vormen;
terwijl ook de fchcpping van planten en dieren door geene natuurwetten, maar door Gods onmiddellijken wil (en
dus zoo goed in eersen dab als in duizend jaren) te verklaren is.
Zie daar het beloop van dit kleine , maar belangrijke
werkje, hetwelk wij ter behartiging aan alle Godgeleerden en tot onderzoek aan Natuurkundigen aanbevelen.
,
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De Pfalmcra , kortelijii opgehel ?ercl , erg tot f icI tirrg van
Clir•is t; nen betiverkt. I1dle Strrkj e i fde Gedeelte , Pfaim
XYII—«XIII; benevens acme kedevoeri;zg b ij de iiivan Thea nieuwe Orgel in cie liesuk te 7c1lurn.
Door T. E. nI n B t u s , Prediluvit te Beers en ellrr„a.
Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer. 1823. In gr. 8vo.
VI cn 296 BI. f2 -20.
,

1n onze Letteroef. van ..1821 hebben wij van de bewerkin- der eenentwintig eeríle Piàhnen door den Eerw.
rr E B I u s het noodige verflag gegeven , en daarin opgemerkt, dat wij wel hadden gewcnscht, de kortheid en
bondigheid, over het geheel genomen , meer betracht te
zien. Wij herhalen dezen wensch , bij de aankondiging
van dit tukje ; en dit is de voornaamlle reden , waarom
wij het ten fpoedigfle aankondigen , opdat dus de Schrijver, wil hij zijn werk volkomen ten einde brengen en het
vertier van hetzelve bevorderen, zich toch voortaan meer
op de kortheid toelegge. Het eer!le flukje beflaa.t uit 235,
en liet onderhavige uit 274 bladzijden , waarin flechts
twaalf Pfalmen behandeld worden. De uitlegging en de
ílichtelijke aanwending konden , behoudens de klaarheid ,
en moesten veel korter zijn , en al hetgeen weinig of niets
ter zake doet, behoorde vermijd te worden. Wil men
zich op den duur niet genoegen laten lezen , dan moet men
zich de moeite geven , om , zoo veel mogelijk , niets te
zeggen , dan hetgeen te pas komt en van belang kan gerekend worden. Op den predik(loel kan alles niet zoo afgepast zijn; maar, als een Predikant voor het publiek
fchrijft , moet hij , in onze dagen , zich bevlijtigen , om
ziin werk fmakelijk te maken , en daardoor deszelfs nut
te bevorderen.
Wij ]zeuren wel niet af, dat cenc Redevoering , bij de
inwijding van een nieuw Orgel gehouden , op de hegcer.
te van fommiben , gedrukt wurde; doch vonden het minder gepast , om dit bij dc verklaring der Plàluien IC doen
hoe-
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hoezeer de Heer M r; B I u s gepoogd heeft dit bijvoegrel
te pas te-brengen, en in den 33(ieu Piiim daartoe Gene
gefchikte gelegenheid meende te vinden , zoodat hij , oni
die reden , in dit Rukje niet meer Plàlmen geven , en
hetzelve ten fpoedig[Ie het licht wilde doen zien.
Wat de reden zij, waarom het eerfte flak te Groningen en dit te Leeuwarden is uitgekomen , meldt de Schrijver niet. Wij wenfchen intusíchen, dat de uitgave nu
vervolgens te Leeuwarden blijve voortgaan ; anders zou
men welligt op het vermoeden komen, dat het gering
vertier de oorzaak van die gedurige verandering zij , en
beginnen te vreezen , dat het werk, bij gebrek van een'
drukker , zou blijven íleken. Eerie betere, zorgvuldigere
en kortere behandeling zou , bij ons althans, zoodanige
vrees, dien wij nu reeds niet geheel onderdrukken kunnen , doen verdwijnen.
Helon's Bedevaart naar 5eruzalern. Door F. S T r. A U S s.
Uit het Iloogduitsch. IIIde en 11/de Deel. Te „Lnferdarn, bi J. van der Hey. In gr. Svo. 276 en 255
Bl. f 6-so.
Nadat wij in de jaren 1821 en 1822 een afzonderlijk
verflag van de beide eerlle deelen des onderhavigcn werks
gegeven hebben , voegen wij ons verflag over de twee laat41e deelen bijeen, zoo wel om de kortheid te betrachten
omtrent een werk , dat reeds algemeen bekend en in zeer
vele handen is , als ook omdat deze beide laatftc deelen
in één jaar uitgekomen zijn. Het geheele werk nu in
onze moedertaal uitgegeven zijnde, kan men beter over
deszelfs inrigting en des Schrijvers oogmerk oordeelen.
Het geeft dan , inderdaad , een zeer belangrijk overzigt over
den toelland der Joodfche natie ten tijde van Hyrkanus ,
zoo wel met opzigt tot het burgerlijke als tot het godsdien{Iige; en, offchoon omtrent het laatfte oogpunt het
door den Schrijver opgehangene tafereel hier en daar mogelijk wat te guntlig zou kunnen fchijnen , kan men echter
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ter dc goede karakters in deze verzierde gefchiedcnis niet
overdreven of gedwongen noemen , vooral daar er zelfs
in de meer bedorvene tijden van Jezus nog Nathanaëls
en Simeons gevonden werden. Wat nu het hoofdoogmerk
van dit werk betreft: de Autheur wilde den toeftand der
Jood[che natie, niet lang vóór de komst van den Mesfias , zoo affchilderen , dat het belang van het geloof aan
dezen beloofden en verwacht wordenden perfoon in het
fchoonf e daglicht gefield werd. Hiertoe moest dan HeJon , de held van het verhaal , ílrekken. „ Een jonge , in
de toenmalige Griekfche wijsheid onderwezen en alzoo
gevormde Jood (zegt hij in de voorrede van het Itte
Deel , bi. XVI , XVII) is hier. op een der hoogere keerpunten des levens tot de wet van Jehova teruggekeerd.
IIij wil nu dc wet volkomenlijk vervullen; en , dewijl hij
gelooft, dat hem dit Hechts in het land zijner vaderen,
voor den Altaar van Jehova, gelukken kan , reist hij van
Alexandrië, waar hij geboren en opgevoed was, met zijnen oom naar Jeruzalem , houdt zich dat half jaar, waarin de hooge Feesten invallen, in het beloofde Land op,
wordt Priester en Echtgenoot, en komt, door onderfchcidene leidingen en ondervindingen, tot de overtuiging, 'dat de vrede der ziel flechts in het geloof aan den
beloofden Troost van Israël te vinden is." Dit vernuftig
en tevens voor den Christen [lichtelijk denkbeeld wordt
langzamerhand zeer wel ontwikkeld en uitgevoerd, zoodat Melon eindelijk op zijne terugreis naar Egypte, welke
hij op een Phenicisch fchip deed, aan zijne vrienden en
medgezellen verklaarde, (bi. 204-206 van het laatlle
Deel) hoe het bij hem innerlijk , in het thans geëindigde
jaar,, en op de Bedevaart , gegaan was , en hoe Jehova
hem den waren vrede had leeren zoeken en vinden.
„ Vrienden ! zeide hij onder anderen, die hemelhooge ceder van trotfche eigengeregtigheid is gevallen ; den langen
gang ben ik doorgewandeld, en de Star is mij verfchenen , die mij door het leven leidt. Dat- weet ik, dat ik
zalig ben door het geloof!" Nadat hij uitgefproken had,
zonk hij, als ware het , weg in het zalige gevoel der toekomst.
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komst. Allen, die rondom hem zaten , zwegen; want
de kracht zijns geloofs scheen zich aan allen met eene onuitfprekelijl:e uitwerking nmede te deelen. — Nu fcheen
de Schrijver, na dit vermeld te hebben, zijne taak te
hebben afgewerkt. Maar , wat nu verder met Melon en
zijne vrouw gedaan ? IIet vindingrijk vernuft des Schrijvers doet fpoedig een' form opkomen , die het fchip tegen eerre rots verplettert ; en , fchoon hij niet uitdrukkelijk verhaalt , dat Helon ook omktivam , fchijnt toch de
zamenhang het aan te duiden. Waarom niet liever Ilelon
niet zijne vrouw behouden laten aankomen in de flad zijner geboorte , hem aldaar dat zelfde geloof laten prediken , en aan zijne kinderen op zijn fierfbed aanbevelen ?
Dan , dit voor rekening van den Schrijver latende , die
plotfeling fchijnt te hebben willen eindigen, voegen wij
hierbij de aanteekening op de laat[Ic bladzijde: „ Ontkwam
Helon nog aan het lijfsgevaar ? of verzonk hij in de golven , zoo als de geheele oude Godsdienstinrigting , bij dc
komst van den Mesfias, op Wien hij hoopte , vergaan
zou ?" Wat dunkt u, Lezer! van deze allegorifche
fpeling ?

Leesboek voor het eerie onderwijs in de Wijsbegeerte,
door F. w. D. S N E L L, gewoon iloogleeraar in de
Il/j'sbegeerte te Giesfen. II Deelen. Naar den zesden
verbeterden Druk, uit het Hoogduitsch vertaald, door
A. J. A T z r ra A. Te Winfclioten , bij H. V. Huifingh. In gr. Svo. Te zamen 366 Bi. f 3-:-:
Dit Leesboek is voor lagere en hoogere fcholen ingerigt, en heeft ten doel, een dverzigt te geven over het
geheel ontwerp de c wijsgeerige wetenfchappen. Zielkunde
door ervaring heeft den eeroen rang; daarop volgt de
Logica , of Redekunst; voorts de Bovennatuurkunde, de
wezenkunde , de wereld- en de zielkunde door fluitredenen ; en niet de wetenfchap van het fchoone wordt het
eer-
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cerlie Deel gefloten, liet tweede behandelt de zedelijke
\.Vijsbegeerte, het Natuurregt , en de zedelijke Godsdienst
Bij zulk eenen rijkdom van inhoud volgt van zelf,-lcer.
dat alles hier Hechts kort behandeld is. Trouwens het
is een leerboek , waarvan zich de Leeraar bij het onder
bedienen kan. Te regt heeft echter de Schrijver het--wijs
zelve een leesboek genoemd ; want ieder, die niet geheel.
enal in deze wetenfchappen vreemd is , bevat alles , wat
hier voorkomt, gemakkelijk, en zonder nader onderrigt.
Van de gelchiedlenis der wijsbegeerte wordt weinig of niets
gezegd; de kundige Schrijver oordeelde te regt , dit te
moeten overlaten voor het hooger onderrigt.
Wij hebben dit gefchrift met groot ,genoegen gelezen ,
en oordeelen, dat het vooral den Schoolonderwijzer wel•
kom wezen moet. Behalve het overzigt van hetgeen de
wijsbegeerte behandelt, ontvangt hij hier, in geregelde
orde, aanwijzing van hetgeen algemeen bruikbaar en nuttig is , en , bij een\weinig nadenken , genoegzame aan
opheldering en uitweiding, waartoe overvloe--1eidngto
dige bronnen voorhanden zijn.
Wij beleven (dit zeiden wij onder het lezen dezer
handleiding) gelukkige dagen, daar de wetenfchappen,
tot het gemeene leven teruggeleid, toegankelijk worden
gemaakt voor allen, en wij behoeven noch dorre en geleerde onderzoekingen , noch kunsttermen , om derzelver
bruikbare vruchten in het gemeene leven te genieten. Ge.
leerdheid en fludie behouden echter hare waarde, en er
zal nog altijd genoeg moeijelijks en donkers over zijn tot
wetenfchappelijke nafporingen onderzoek. De lichtere punten komen genoegzaam uit, en de nijvere burger, ja ambachtsman , is niet langer vreemd met hetgeen hem zoo
nuttig is ; het nader onderzoek en het meer donkere is voor
den geletterden , die het verder bearbeiden en bruikbaar
maken kan. Alzoo voorbereid niet nuttige kennis, ziet zich
de jongeling de baan geopend, en hij zal te ijveriger
werkzaam zijn, naarmate hij gevoelt, dat hij meerder
behoeft, om den ongeletterden vooruit te zijn. Moge
Hechts zoodanige beoefenaar niet in het nicer algemeene
be-
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berusten ! — Natuurlijk is dit werk noch voor uittrekfel, noch voor het mededeelen van eenige proeve vatbaar.
Het verdient intusfchen allezins lof.
Specimen medicum inaugurale de,Iodio, quod —defendet
JACOBUS BROUWER STARCK,Ltlgd. Batavus,
ad diem XXI Junii 1823. Lugd. Bat. spud C. C. van
der Hoek.

D

e verdienflelijke en geleerde in OLD IU S DE W IT
heeft niet regt de navolgende felling, in zijne op denzelfden dag aan eene andere Iloogcfchool openlijk en met
luister verdedigde Disfertatie, (de Machina asmica, Tra=
jecti ad Rhenium ex ofc. ,loh. Altheer, 1823.) onder meer
andere opgenomen ; „ IIet Iodium , liet eerst uit de
loog der foda verkregen , (ex lixirio matris vilioris fo» dae extractum) leert met een luisterrijk voorbeeld, van
hoe veel belang liet zij , door een naauwkeurig onder=
„ zoek na te gaan , hetgeen bij verfchillende fcheikundige
, bewerkingen overblijft, en dikwijls voor onnut wordt
, weggeworpen." IIet zal derhalve van belang zijn, dat ,
door dit voorbeeld geleerd, men dergelijke nafporingen
zal herhalen ; wij intusfehen verblijden ons , op zooda•
nige wijze tot kennis van het Iodlum gekomen te zijn;
een geneesmiddel, wel nog maar korteling ontdekt , doch
van welks goede werking men reeds belangrijke uitkomflen heeft gezien.
Van hoe korteren tijd echter de aanwending eens ge=
neesmiddels dagteekent, van zoo veel te geringeren omvang zal al datgene zijn , hetwelk tot deszelfs aanwending, werking, en wat dies meer zij, betrekking heeft.
Het kan alzoo niet anders , of dc Geneeskunde bezit tot
nog toe hechts enkele waarnemingen omtrent het Iodium,
die ook slechts hier en daar in derzelver jaarboeken worden aangetro fen. Hoe meer zich de waarnemingen over
hetzelvevermenigvuldigen, hoe wenfchelijker het wordt,
dat men de veríchillende waarnemingen verzamele , opdat
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(Ie Geneesheer te bekwanmer overzigt erlange , en tevens
de gelegenheid verkrijge , over het oogenblikkclijk nut en
de voortdurende waarde van zoodanig middel te kunnen
vordeelen.
Spoediger , , dan dit anders wel het geval is, zien wij
dezen wensch vervuld , doordien het den Heere s T A R C K,
Zoon van den zeer verdienílelijken IIaagfchen Geneesheer
J. C. S T A R C K , behaagd heeft, zijne Inwijdingsverhandeling voor de geneeskundige loopbaan aan deze ftof
toe te wijden. Aangenaam is het, deze Disfertatie op onzen bodem te zien verfchijnen, terwijl er buitenlands nog
zoo weinig of liever geen afzonderlijke `efehriften over
het Iodiri,n beflaan , en zij , op dezen tijd in het licht
verfchenen zijnde, kan wedijveren met de eenigzins vroeger uitgekomene Verhandeling van Dr. C. a. t NI S P E L,
(de Iodio, Disf. inaug. med. Beral. 9 Maart t8a3. P.
65.) van welke onze Schrijver Beene kennis fchijnt gedragen te hebben; hetgeen ook zelden liet geval is van zul
buiten dit Rijk gefchreven , niet in-kegf:hritn,d
den boekhandel komen , en eerst door den tijd kunnen
bekend worden.
De Heer S T A R c K , om ter zake te kotsen, wilde
opzettelijk het Jod/um behandelen , omdat , hetgeen reeds
over hetzelve elders is gefchreven, nog te zeer verfpreid
is , en wij Hechts éJne bijdrage , en wel in de Hollandfehe taal , door den geleerden v A N R o s SV a: te Amllerdam medegedeeld, bezitten. De Verhandeling is in
vijf Hoofditukken verdeeld: I0. De fcheikundige beflanddeelen van het Iodium. 2o• Deszelfs werking op
het dierlijk ligchaam. 3°. Een ontleed- en natuurkundig
onderzoek der glands la thyroidea. 40. Over het gebruik
van het Todsurn en deszelfs bereidingen in het zoogenoemd kropgezircl en andere gebreken. so. Eenige waar
-nemig,t
hetzelve gedaan.
Deze afdeelingen doorloopende, verneemt men eerst de
toevallige ontdekking van het led/tam door c 0 U r, T o l s
in het jaar 1313 ; hoe men het federt verder heeft nage
welke planten het gevonden is; hoe het ver--fpord;in
LOEKL'ESCII. I824. NO. 2.
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kregen kan worden ; terwijl verder wordt nmedegedeeld,
Net een door de voornaam(fe Scheikundigen is waargcnoinen over de werking van andere ligchamen op liet Ia.
en de verbindtenisfen , welke het niet deze aan
terwijl dit IIoofdflulc wordt befloten met de op--gat;
telling van Benige reagent/a, waardoor deszelfs tegen
-wordighe
kan ontdekt worden.
I-Iet Iide IIoofdfluk begint met eene waarfchuwing om
gebruik van dit middel , en niet ten onregtc -trenh ,
want liet fchijnt tot de vermogende te behooren , en wij
kennen deszelfs uitwerking , vooral die van oenigen duur,
nog niet volkomen. Proeven , op gezonde en ziekelijke
geílellen genomen , en derzelver werking , worden opgegeven. Wanneer men , uitgaande van hetgeen de waarnemers verhalen , van liet Iodiunz kan zeggen , dat het zij
werking tot de bloed- en watervaten en het zenukvge--ne
íl:cl uitftrekt, zoo mag het wel onder de veelvermogende
middelen geteld worden. Wij twijfelen dus niet , of de
I leer s T A Ii. C It zal in het vervolg zijne proeven met dezclfde onmzigtigheid doen, met welke hij, over het geheel , over de aanwending van dit middel oordeelt. Van
deze z41de vooral is deze Verhandeling den jongen Genees
aan te prijzen ; zij getuigt van zekere bezadigdheid,-her
liet ficraad, zoo wel van den jongeren als meer bejaar-

den Arts.
Wij zullen ons bij het IIIde IloofdiJuk niet ophouden.
De Schrijver deelt daarin kortelijk liet een en ander mede , dat waardig is geweten te worden , zoo wel van het
ontleedkundig maaktel der glrandrrhz thyroidea, als van
derzelver verrigting; beflutitende echter met zijne voor
wel met HE D E N U s , dat er nog-gancrs,eltf`}ijk
veel duisters ten opzigte dezer klier beflaat, en wij omtrent dcrzelver verrigting niet meer kunnen doen, dan —
g is{'en. De Schrijver houde ons ten goede , dat wij ook
zijne u tfpraak niet kunnen bijvallen , en wel liet minst ,
wanneer hij dezer klier zoo veel toekent omtrent den omloou van het bloed naar het hoofd.
Belangrijk is het IVde Iloofdituk door de befclirijving
der
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der werking van liet Ioddi!!m op de ontaardingen der ge

klier , in {oniini e landen zoo menigvuldig voor -noemd
onder den naam van Lropgczwel.
-komend
Wij mogen , om niet te uitvoerig te worden , niet bij
het ziektekundige (lilfl:aan, en zwijgen daarom over dc
vermoedelijke oorzaken enz.; ook omtrent de genees
bereidingen kunnen wij niet in bijzonderheden tre--kundige
den : het wetenswaardige wordt medegedeeld; over het
doelmatige en zekere van derzelver aanwending zal de ondervinding verder moeten be(lisfen , ook over de zamen
verder zullen uitgedacht worden. Wij-íl:eing,do
vernemen tevens uit dit Ii uofdfluk, dat het Iodiuw , eens
met nut in liet kropgezwel aangewend zijnde, men ook
is te rade geworden , hetzelve in ziekten van eenen overcenfl:emnienden aard voor te fchrijven. Ook tegen andere
kliergezwellen aangeprezen , zal de ondervinding dit nader moeten bevestigen. — Bij de optelling van hetgeen
reeds van het Iodii m is gezien, voegen wij den wensch,
dat dit middel wederom niet te onbepaald zal worden aan
Als middel om algemeen aangewend te wor--geprzn.
den , zal het nimmer kunnen gelden; te onbeperkt gebruikt , nmislukt al dra de werking , het komt in minachting, en de bijzondere goede dienften worden vergeten,
hetwelk reeds niet meer andere , deugdzame middelen het
geval is geweest.
Deze waarlijk belangrijke Verhandeling wordt belloten
met eenige , den Schrijver vriendelijk medegedeelde , waar
geleerden als kundigen Geneesheer-nemigvadzo
en Lijfchirurgijn des Konings , W AC II T E R ; zij ge
alles , wat de volma-tuigenva'smblfting
kunst betreft. Van niet weinig gewigts is mede-kingder
de waarneming van den geleerden s C H E I D L E It , ook
met roem te 's Gravenhage de Geneeskunde uitoefenende,
zijnen jeugdigen vriend verifrekt ; zij behelst de verbeteringen , welke een der verharde eijernesten door her gebruik
van het lorhim heeft ondergaan. Vij hopen voor het
belang der kunst en tot heil der lijderes , dat de begonHen
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nen verbetering door cone duurzame (Ierftelling moge gevolgd worden.
Ten flotte wenfchen wij hartelijk , dat zoo veel goede
aanleg voor de beoefening der Geneeskunde der verdere
volkomenheid moge te gemoet flreven, onder dc leiding
van eenen Vader, even hoog te achten om uitnemendheid
van inborst , als om erkende verdienden omtrent dc kunst,
en tevens zoo verdien[Ielijk omtrent het Vaderland, he twelk hij gedurende vele jaren in meer dan céne betrékking van nut is geweest, en op welks erkentenis hij eerre
regtmatige aanfpraak heeft. Gcene openbare onderfchciding moge tot hiertoe van zijne verdienften getuigen , zij
worden erkend van elk , die edel denkt en wèl gevoelt.
Algemeene hoogachting en huisfelijk geluk zij en blijve
voor hem op den duur bewaard!
Nagelatene Verhandelingen en Redevoeringen van 1tfr.
H. C. C R A s, voorafgegaan door eerre Likrede op denzelven, door Mr. J. M. r, E ii PE R. In twee Dec/en.
Iflc Deel. Te fdinfler(lam, bij J. van der Hey. 1823.
In gr. 8vo. 392 131. f 3-90.
De naam van c R A s zal lang onder ons in zegening
blijven. Een man , die genoegzaam vijftig jaren aan liet
onderwijs wijdde, — aan een onderwijs, hetwelk mannen
al S een' KEMPER, VAN WESELE SCHOLTEN,D.
J. VAN LENNEP, J. D. MEIJER, R. H. ARNTZEN I U S, A. R. F AL C I: en nog zoo vele anderen vormde; een man , die , te midden van alle de ftaatkundige
formen en opgewekte har tstogten , altijd getrouw bleef
aan gematigdheid , bedaarde vrijheidsliefde en praktifche
wijsbegeerte , — die de eer des Hollandfehen naams ophield door de vermelding des lofs van D E G RO 0 T, bij
eenc vreemde Maatfchappij uitgefchreven , — wiens diepe
geleerdheid nimmer met norschheid of trotschheid gepaard
ging, maar die , naar P L A T O'S voorfchrift , veelvuldig
aan de Gratin offerde , zoodat zijn tachtigjarige ouder dom ,
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dom , in :ninzaamhcid , fpraakzaamheid en gulle levens
vele jonge lieden bc(chaamde , en het zonder -vreugd,
vooroordeel des vreemdelings wegens het Ilollancl--lin„
fche phlegina logcnílrafte : zulk een nian verdiende een'
Lofredenaar,, celijk hij zelf op D n G x o 0 T was geweest.
En hij heeft er een' gevonden in een' zijner uitíiekendi e
leerlingen , den en als Regtsgeleerde en als Staatsman beroemden Hoogleeraar K n M P r R.
Deze Lijkrede , die der verdien ('ten van c r. AS volkomen
regt doet, begint treffend. De Spreker , naauwelijks meester
van zijne aandoeningen , ziet in c r. A s den laattien zijner
onmiddellijke Leermeesters aan deze Aarde ontrukt. ,,Het is
„ mijn laatst vaarwel," zegt hij, „ aan het gefacht, dat
„ tnij is voorgegaan. Ja — allen zijn zij geweest ! Zoo
„ lang nog één hunner leefde , plaatf'e deabetrekking zelve
„ van leerling mij als in het tweede lid der aanwezige ge„ flachten. Hun aftreden wijst mij mijne tegenwoordige
„ plaats." -- I Ietgeen verder volgt, zij nog verre af!
Aan dezen leerling en vriend was dan ook best de uit
achtergelatene werken van den overledene toever--gavedr
trouwd. Men ziet daaruit , (hetgeen trouwens ook vroeger aan liet Publiek was gebleken, door cie uitgave van
verícheidene Redevoeringen van C R A S in het Algemeen
Magazijn van Wetenfclaap , Kunst en Smaak) dat c R A S,
hoewel zich in geleerde onderwerpen altijd aan de Lat ynfche taal houdende , toch ook in de Moedertaal zuiver,
Naar , bevallig en popculrair wist te fchrijven. Daar C x A s
zoo min een doctor zrnzbl•aticns als een uitfluitend ßelfclminnaar was , zoo zijn deze Redevoeringen, die veeltijds
over onderwerpen uit het gebied des gemeencri levens han
voor iedereen verflaanbaar , en , fchoon geenszins-dclen,
oppervlakkig of onbelangrijk , nograns niet irret zulk een'
toebel van geleerdheid of hele; enllcid overladen , als men
wel eens in flukken van dezen aard aantreft. De onder
zijn ten deele van dien aard , als voor ieder be--werpn
fchaafd Publiek van belang zijn , anderdeelsdezulke , die
meer bijzonder voor zijne hoorders in Gene koopbad geichikt waren. De twee eerstbedoelde zijn over liet fchoone
in
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in de Natuur en Iiunflen , en over de verdeeling van de
pligten der Menfclien.
Die over het fchoon is verreweg 'de uitgebreide. Zij
heeft ons , wegens geleidelijkheid, fcherpzinnige onder
juistheid van vele bedenkingen , en febran--fcheidng,
derheid in de oplosfing van tegenwerpingen , zeer bevallen; hoewel de verdeeling van het fehoon in foorten , de fplitfing der volmaaktheid ih vereischten , toegepast op het íchoon, misfchien wat al te verre ver
te fijn uitgeplozen is. Dit gevoel voor het fchoon-volgcen
toch , hetwelk in ons binnenf}e huisvest , laat zich , naar
ons denkbeeld, niet zoo verre vervolgen, zoo veelzins
analyferen. Dc flotfom nogtans van het onderzoek is
zeer zinrijk: „ De volmaaktheid is de bron, de uitwer„ kende oorzaak van het goede en het genoegen in hetge„ meen, en de zinneltyk befefte volmaaktheid is de bron
en grondgag van het fchoone en deszelfs behagen, ge„ lijk dan ook integendeel de onvolmaaktheid de oorzaak
van her kwade en het verdriet, en de zinneljk befefte
„ onvolmaaktheid de oorzaak van het leelijke en deszelfs
„ mishagen is." (Bl. 145.) Men zou echter kunnen vrasen, waar, volgens deze flelling, de plaats is voor het
genoegen, 't welk ons het verhevene, en voor het mis
welk ons het kleine en poppige veroorzaakt.-hagen,'t
Men kan toch eene fformende zee, een onweder , , een'
hoogen ijsberg, den Ilarrenhemel, met de fchijnbaar ver-,
warde f:arrenbeelden , niet zoo eigenlijk fclioon noemen,
zoo min als de daad van den flervenden C A T 0 of o T H 0 :
er ontbreekt die Harmonie , die volmaakte ronding aan ,
welke liet fchoone kenfchetst. En toch zal niemand ontkennen, dat alle deze voorwerpen verheven zijn, en aan
de ziel eene nog hoogere aandoenifig fchenken , dan het
bekoorlijkf:e landfchap, of het uitffekendfle kunstwerk.
K e N T heeft dit fraai uiteengezet , en aan het fchoone en
verhevene beide regt laten wedervaren. Eene enkele
herhaling hebben wij ook aangetroffen : op bi. I$6: „Het
„ brandende T o/e (behaagt) meer dan eene brandende
1h, en de fd oone MA G D A LE kV A van G U I DO
itl let Paleis Co'ostmi te Rome meer dan een onbekend
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„ vrouwebecld;" en bl. 192 , 193: „ Eene brandende
„ fl-ad in het algemeen ... behaagt minder dan een in
„ vuur en vlam ílaande Troje. Een íchoon ge(clhildcrd
„ vrouwebeeld zal behagen ; maar ... eerie berouwhclb„ bende Al A G D AL L N A van den grootgin G u I D o zal
„ verrukken."
De Verhandeling, behelzende bedenkingen „ omtrent
„ de algemeen aangenomene verdeling van de pligten der
„ Mentèhen, in die tot God, tot zichzclven, en tot an„ deren , met een kort onderzoek , of er ook pligten en
„ regten omtrent de redeloo..c dieren kunnen plaats heb„ ben," begint met een' lof der Zedekunde,en ccneverontfchuldiging, dat de Spreker een onderwerp uit dezelve
in het Departement Letterkm de van Felix Meritis behandelde. Zulk eene verontíchuldiginy zou tegenwoordig
wel noodeloos zijn. Bij de behandeling der pligten omtrent het Opperwezen voegt men 'een overzigt der bewijzen voor hetzelve, hetwelk ons overtollig voorkomt.
De vraag, of er ook erne vierde kiasfe van pligten, die
atntrent de dieren, begaat, wordt , in weerwil der ontl.enning ban fommigen , toellemmend beantwoord. Bij de
gewigtige tegenwerping, dat wii dan ook geen regt heb
om de dieren tot ons dekfcl en voedsel te dooden ,-ben,
wordt de oplosfing uit dc Helling , dat alles tot 's nienfchen nut is geschapen , op bi. 330 afgekeurd , maar op
bi. 334 niet andere woorden aangenomen ; namelijk , „ (lat
„ wij in vele gedierten Beene andere bekwaamheid , geen
ander oogmerk ontdekken , dan dat zij ons tot voethel ,
„ of ook tot dienst en verligting van velerlei arbeid kun„ nen [trekken. Dit wettigt ons , om van die bekwaam„ heden der dieren volgens (lie oogmnerketi gebruik te dare„ keta." In 't algemeen komt ons deze Redevoering als
de zwakfle van alle voor.
De twee overige Hukken, meer bijzonder aan Koop
Zeevaart gewijd, en dus ook in het Departe--handel
ment Koophan del der Maatfehappij Felix Meritis voorgelezen, loopen , de erne over het Strardre. t, de andere
over liet verval vuur dc,a Kooj,hrczxlcl (in 1791.) In dc
eerE4
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eerfte vernemen wij veel wetensw: ardi^s nopens de bchandeling van geflrande perfonen en goederen, vooral in
vroegere tijden. Wij zien op het onbetwistbaarst liet Regt
geflaafd, dat, volgens de eenvoudigfle uitfpraken van het
gezond verfland, de fchipbreukeling bezit op hetgeen hij
nog kan redden, en daar tegenover dan de handelwijze
der Volken gefield , vooral in die Middeleeuwen , welke
dc kabaal van het Despotismus en der domheid tegen
onmatig verheft. Toen was niet het welzijn-wordigz
des Veils , naar het bezit van den grond, het begintel en
de Regtsgrond der heerfchappij. De groote meerderheid
des volks, was gelijk aardkluiten aan dien bodem verbonden (attachés 4 la glèbe.) Alles , wat daarop viel, was
goede prijs, zoo de bezittingen van vreemdelingen (droit
d'aubaine) , als de aanwas des lands door de rivieren ,
en alles, wat de zee op het Eirand dier Polyphemen opwierp , hetzij menfchen, hetzij goederen. Dit noemde
men Regalia, of Koninklijke Regten. I Iet ging zoo ver,
dat dc kleine Despoten aan hunne onderzaten vrijheid gaven, om den wind te gebruiken. Bijgeloof voegde zich
daarbij , zoodat men wel eens in de kerken hoorde bidden , dat God het Strandregt (dat is , de fchipbreuken
en daarop volgende plundering) 7nogt zegenen ! De ver
eindelijke afíchafling van dit heillooze Regt-zachtinge
hebben wij, volens onzen Schrijver, aan de invoering
van het Romeinfche Regt , gedeeltelijk zelfs aan het Kanonicke, te danken. Onze Graven hebben daarvan ook niet
zeer lang gebruik genaakt. De verlichting, in de rsde
en i6de Eeuwen aangebroken, deed liet overige, zoodat
eindelijk deze vlek op Christen-Natiën werd uitgewischt.
Zoo nog langen tijd de Regering zelve de goederen aan
meest binnen jaar en dag, aan de wettige eige--floegn,
naren teruggaf, zoo werd, . eerst door K A R E L D EN
S T 0 U T E N en zijne Dochter nr AR I n, daarna door de
Staten bij het Plakkaat van 1638 , bepaald, dat de eigenaren zelve huunne geflrande goederen zouden mogen bergen.
De laatfile Verhandeling, over het vervaldes [laude/s, bevat vele belierri ensv. aerdige aanmerkingen over dit hoogst-
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gewigtig ftuk. Het is wel waar, dat federt, door de Praufc,'ae Omwenteiing en hare gevolgen , de handel onmetelijk geleden
heeft en vervallen is ; maar men ziet toch , dat ook in 179t
de kooplieden reeds klaagden ; dat de klagten algemeen en
bekommerend waren; dat, volgens c it e s , „ her verval van
„ den koophandel eene waarheid was, zoo blijkbaar, dat liet
„ onmogelijk en nutteloos zou zijn , dezelve te willen ver
bloemen." Nog meer: reeds in 1750 waren de klagten-„
over verval zoo algemeen, dat de goede en volklievende
Prins WIL L E M IV eene onbe$aalde vrijheid aan den koop
wilde geven, ten einde, zoo mogelijk , verderen te--handel
ruggang te weren. Men moet zich dus nog verwonderen,
dat , na zoo vele ontzettende rampen, die federt 1793 ons
Vaderland getroffen hebben , er Zoo veel welvaart nog is overgebleven. Zeer juist, naar ons oordeel, en ook wel degelijk
op onze tijden toepasfelijk , zijn de oorzaken van het verval,
door den Redenaar opgegeven. i) De minachting voor den
handel , in vroegere tijden bij onderfcheidene Volken betoond, waardoor het in een groot gedeelte van Europa voor
fchcrndelijk gold, indien zich althans de Adel met den koophandel moeide. Dit befpottelijk vooroordeel (hetwelk ook,
in een' hoogen graad , de Ouden koesterden) is thans grootendeels verdwenen: adeltrots van buitendien overtollige wezens alleen houdt liet nog hier en daar flaande. De Neder
rs, reeds zeer vroeg van die vooroordeelen vrij ,maakten-lande
zich tnéester van de markt tusfchen ht Zuiden en Noorden.
Dit was zoo veel te gemakkelijker, daar er 2) de bijzondere
godsdienflige verdraagzaamheid in ons land, en 3) de centrale ligging van, hetzelve tusfchen de Middellandfche en Oost zeeën bij kwam. Ook deze beide oorzaken zijn vervallen;
men vervolgt nu weinig meer om den Godsdienst, en ieder
Volk haalt zijne goederen onmiddellijk , zonder vrachtvaarders
of Commisfiehandelaars te bezigen. Doch ¢) deed de nijvere,
werkzame en zuinige aard onzer Natie nog meer af. Deze is
grootendeels verbasterd: de weelde heeft de fpaarzaamheid,
eene menigte uitfpanningen, onbekend bij ons voorgeflacht,
de beminne lijke huisfelijkheid onzer Vaderen vervangen. Scherp
wordt het gedeelte onzer jongelingfchap , 't welk toen reeds
de ledigheid en vertlrooijing , met verzuim , ja verachting van
het vaderlijk bedrijf, najaagde, uit zucht tot verltrooijing
ongehuwd bleef, en liever rentenierde dan werkte, doorge.
i1reken. Deze billijke klagten zijn in dien tijd niet verhol E$
pen;
:
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pen; integendeel , de flof daartoe is vermeerderd , en het is
nu niet bij een langzaam verloop uit zichzelve gebleven; cone
gewelddadige verlegging heeft zoo'vele bronnen gefopt , ver
regten hebben den finokkelhandel zoo-bodswetnhg
algemeen gemaakt, de zucht tot verhrooijing heeft zoo zeer
veld gewonnen, dat, hetgeen toen bij vermindering bleef,
thans tot wezenlijk verval is overgegaan, en eindelijk, zon
onverwachte gebeurtenisfen of krachtige maatregelen , niet-der
volflagenen ondergang van den koophandel dreigt.
Dit eerfie Deel is nog , behalve de Lofrede van EE MI P L R,
met een Lijkvers van den thans ook reeds ontfipenen R. II.
A R N T Z E N I U S , en met een fraai 'Portret van CRA S, voorzien.
APP U LE II

Opera omnia , cum notis integris P.

C 0 L Vif

etc. imprimis cum animadverfionibus hucusgne ineditis
F R. 0 D E N D 0 R P II , Tom. II, continens Florida cc
Opera philofophica : accedunc Apologia et Fragmenta, cum
notis inlegris turn reliquorum Interpretum , cum i S A A C I
CASAUBONI, quibus fuas adjecit JOHANNES Bos-

s C H A. Lugduni Bat. apud S. et J. Lucht,n ans. 1823. 4°.
X. p. 614.
APPULEII OUDENDORPIANI Tom .

III. flue Appendix

et JO . PRI.
CA E I ad Metam. libros commentarios, excerpta ex JAN I
G RUT E It I fuspicionum libris ineditis , JO. P RICA E I Comm.
ad Apologialn , SC . GE NT I L I s notas felectas ad Apologiam, JOANNIS BOSSCHADisputationem de APPULEII
Vita, fcriptis, codicibus MSS. et editionibus, et Indices
necesfarios. Lugduni Bat. apud S. et J. Luchtvans. 4c. p.
730. — Tom. IL er III. f 20.50.
APPULEIANA, continens PIi. BEROALDI

D

ertig jaren lang heeft OUDEND ORP aan eerie nieuwe
uitgaaf van A r P U LE J US gearbeid , doch zag er geen enkel
blad van gedrukt; dertig jaren lang hield de uitgave van L IV I U S DRAKENBOR G bezig, en hij genoot den roem niet,
dien zijn werk verdiende ; dertig jaren arbeidde T E W ATE R
aan den Kerkvader A R N 0 B I U S ; en men zou bijna denken,
juist niet dat liet dertigtal noodlottig moet zijn , maar dot
het Celle groü^e zelfopolE'Ering kost, eerre taak op zich te
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nemen , wier voltooijing hoogst onzeker is , en wier verdien.
fie het nageflacht eerst zal erkennen: de tijdgenooten van
0 U D E N D 0 R P ten minfte deden hem geen rege wedervaren;
hij kon geenen drukker voor zijnen A P P U L EJ U S vinden.
„ Hij zou zijn werk hebben kunnen in het licht geven ,"
Zegt RU H N K EN I U S in de praefatie voor het eerfle deel ,
„ zoo niet de boekverkoopers dc zaak uitgefleld en op de
„ lange baan gefchoven hadden, omdat zij twijfelden, of,
„ bij eene uitgaaf van APtPULEJUs, hunne winst zoo vet
„ en gereed zou zijn, als bij die van andere Schrijvers, we'„ Ice dagelijks in de fcholen en collegiën behandeld worden."
Welke reden R U H N I{ EN I us mag gehad hebben , om dit
gezegde, dat wel eenigzins fcherp is, ter neder te Hellen,
laten wij daar; doch dezelfde groote man trok zich de zaak
van O U DEN D 0 R P na deszelfs dood aan, van wiens zoon,
CORNELIS OUDENDORP, hij verlof kreeg, om den ArPUL £ j US in het licht te geven. Wie heeft, federt dien
tijd, het eerjle deel niet leeren kennen, verfchenen in 1786,
en de praefacie van R U UN K E N I U S, qua quidena laudata-

rurn praefationum numerum item auctum es/c, afirnsare non
dubitamus, volgens W Y T T. Bibs. Gr. IX. ii I. Baar wie
verwondert zich niet tevens, dat dit eerfte deel zestien jaren
ter perfe kon liggen? Ook hiervan wordt de fchuld geheel
aan den boekverkooper geweten; maar zouden misfchien tusfchenkomende drukke bezigheden en een weinig verveling
aan de zijde van den uitgever mede in het fpel gekomen
zijn? Want twee drijfveren, die anders, bij het uitgeven
van nagejatene fchriften, foms krachtig werkzaam zijn, ontbraken hier geheel: met zulke weerbarflige en onwillige
boekverkoopers zal de winst voor den uitgever zoo vet en
gereed niet geweest zijn, en waarfchijnlijk lag deze bovendien geheel buiten de berekening van den edelen R U II N K Er< i Us: en hij had den naam van OUDENDORP, hoe be
roemd anders, niet noodig, om daarmede in genootfchap op
den titel te prijken en onfterfelijk te worden : dat immers dit
gevoel beftaan kan, leert V IL LE M Al N, in zijn Discours
prél. voor zijne uitgave van CI CERO de Rep. „, %ai aclievé

„ one difcile entreprife, foutenu pa'- la fatisfaction de nt'as•
focier aux pen/des d'un grand homme, et peut-être ausft
„ par Pespérance, que mes foibles efforts , en f'attac'aant aa zin
monument désormais indef ructible , deviendraient tnoins pé,, risfables , et laisferaient une fois quelque fouycnir. — Ee
„ moi,

„

,
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mmmoi,qui ne f is ici qu'lln Copiste et gn'Un imititeur,fass ;Yd3
„ eependant Ie zradsrte pr•ivilcège que cet artiste cl'7lthie:cs, grri,
cyant travaillé - In fratz.e de i i erve, grtwa foss ao;„
„ dans an coin de l'immertel ouvrage , fonts le bouclier de In
„ Déesfe. " Zulk eerie, taal is zeker opregt en voor dc vuist
-

maar er beflaat ook een bloote lust om nuttig te zijn , om de
eer en den roem onzer voorouderen te handhaven , niet doer
gefchreeuw en declarraati<n , maar door handen aan het werk te
Haan , en, wat zij onvoltooid lieten , te voleindigen.
Wat hier ook van zij , federt 1786 kwam niets meer van
den APPULEJUS in het licht, en WYTTE NnAcII fchrcef
in het Vita R' U II N K. p. 193 : Religirn A P P U LE I I pars ad/inc in
fcriniis contineta.r: et est feine idonea m ateria, in qua trac-

tanda ac prodenda doctus aliquis juvenis doctrinae fin eta nt
laatdemqure confcgttatur. De wersch van w Y T T E N B A C II
.en van alle beminnaars onzer echte Filologie, is vervuld; I Ieeren Curatoren der Leydfche Akademie hebben dien fchat sliet
onder verzegelde bewaring teruggehouden; maar hier is meer
dan een jongeling werkzaam geweest , en dit was noodig,
zou de uitgave voltooid worden , zoo als zij thans het licht
ziet. Het moet een labor improbus geweest zijn voor den
I leer BOSSCHA, de noten van PETRUS COLVIUS, Jo-

-

ANNES WOISERIUS, GODESCIIALCUS STEWECHI-

us en GE VE RIJARTUS ELI%IENIIORSTIUS te fchikken,
hier en daar te befnoeijen, met die van O U DE N DO R P in
verband te brengen, en, de Hemel weet het! misfchien ge.
deeltelijk over te fchrijven. Weinigen weten, wat het is,
drie volledige registers te maken op tekst en noten, over
drie kwartijnen loopende; doch had zich hierbij de taak van
den uitgever bepaald, men zonde zeggen: het is een uier kzrtam man, en er bij denken, wat gewoonlijk bij die uit
gedacht wordt. Nu vinden wij in liet tweede deel -fprak ,
op vele plaatfen , bijvoegfels van L OS s CH A : de vergelijking
der handfchriften, de onderlinge tegenfpraak der verfchillende
uitgevers, of zijn eigen onafhankelijk inzigt in eerie óf andere plaats , brengen hem op gistingen of toelichtingen, die
niet verwerpelijk zijn. liet zoogenoemde conflitueren van
den tekst lag geheel voor zijne rekening : en , voor zoo verre wij tot nu toe gezien hebben , heeft n o s s C II A getoond,
dat hij uit den grooteg voorraad van critifche bouwfloffen ,
welke te zijner befchikking was, met verfland en oordeel
eerie lecelo leditiaaua wist daar te dellen.
Op
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Op het laatfie gedeelte der fchriften van A P P U L r•. j us,
zijne /Jpologin, beflonden noten van vcrlchilleilde Geleerden;
maar 0 U D E ND 0 R P had ze nog onaangeroerd gelaten: de
apparatus leverde evenwel eenen fchat van collatiën en kant
hiermede arbeidende, heeft de Heer-teknigop;,
B 0 S S C Ii A aanmerkingen op dit laatfle gefchrift geleverd,
die minder geleerd zijn dan die van 0 U DE N D 0 R P , maar
misfchien door dezen, zoo hij leefde, niet afgekeurd zouden
worden. Bij liet behandelen van eenen Schrijver als APP uL E j U s, is het voor nos s c iI A niet onvoordeelig geweest ,
zoo naauwkeurig met P L A U T U S en de andere Comici be-.
kond te zijn, als hij in der tijd getoond heeft te wezen.
Voorts is B os s c 11 A bekend geworden met de onuitgegeven libri firspicionumn van J. G R UTE R U S in de Bibliotheek
der P.emonflranten te Amfterdam. Zij zijn hem ten gebruike
toegeflaan door den Heer ST U A R T, en hij heeft daaruit
overgenomen al hetgeen op A P P U L E j u s betrekking heeft.—
Eindelijk levert de uitgever eene bij uitflek volledige en
doorwerkte verhandeling van 8o pag. over het leven, de
fchriften , de haudfchrifteu en de uitgaven van A P P U LE J Us;
hij heeft hier de praefatiën van de voornaamf}e uitgevers ingelascht, en ze tot .eene volledige historic literaria van zij
Schrijver dienstbaar gemaakt.
-ne
In zijne praefatie geeft B 0 S S C I3 A verfing van de lotge.
vallen dezer Editie: hij betuigt zijnen dank aan allen, die
hem in zijnen arbeid nuttig geweest zijn , vooral aan den
Hoogleeraar v A N LENNEP , wiens bijftand , in moeijelijke
gevallen, hein niet nutteloos geweest is. Hij beklaagt zich ,
dat de latiniteit zijner eigene noten eenigzins de kleur gekregen heeft van die zijner voorgangers , welke hem zoo
lang voor de oogen gezweefd hebben : zoo veel te beter
voor de uniformiteit, zouden wij zeggen, indien wij hier
durfden kortswijlen; maar uit den geheelen toon dezer een•
voudig en aangenaam gefchrevene praefatie meenep wij B o ss c n A een' diepen zucht te hooren lozen , een' zucht, die
de voleindiging eener taaije taak aankondigt ; wij fympathi.
foren met hem, en durven hem tot troost verzekeren , dat,
zoo het gewaad van zijn notenlatijn eenigzins donker en befinet was, hij in zijne voorrede po/itis novus exuviis nitidusque juventa weder voor den dag komt.
Aan de Heeren L U c x TM A N s wordt de welverdiende lof
der vlijt, naauwkeurigheid en belangeloosheid gefchonken.
Wie
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Wie zal hier zijn zegel niet aan hechten, voor Wien de roerli
hunner drukkerij niet vreemd is , en die met de kunde eri
den ijver bekend is, waarmede zij tegenwoordig belluurd
wordt?
Zullen wij nn zeggen , dat hiermede deze twee boekdeelen gerecenfeerd zijn, en de belofte volbragt is, die WYT'T E N B A C u omtrent het eerPre deel gedaan , maar niet ver
heeft? — Zoo wij al de kracht daartoe hadden , deze-vuld
plaats zou er ongefchikt toe zijn, en het tijdllip te vroeg,
om een meer dan onbekookt oordeel te vellen over den dertigjarigen arbeid van eenen onzer groote Letterhelden , en
liet vijfjarig zwoegen van den geleerden B 0 S S CH A, om den
roem van o U DEN DOR P te handhaven. Wij noemen dit eerre
bloote aankondiging, eerre relatio brevior, op onze wijze.
Gelijk men zegt, dat een hoog Geregtshof noodig is, om
perfonen van een' hoogen rang te oordeelen, zoo ware het
te wenfchen, dat wij eerie Bibliotheca Critica, of eenig tri
dien fmaak, bezaten. Maar zoo dit ooit opgerigt-bunali
wordt, 'en deze twee boekdeelen daarvoor verfchijnen, dan
zal het toch wel blijken, dat het werk van OUDE N DORP
te goed was , om , met hoe veel zorg dan ook tegen worm
en mot verdedigd, voor altijd in eerie kast der Leydfche Bi
weggefloten te blijven , en tevens , ((lic vermoeden-bliothek
wij) dat de naam van B OS S C IS A eerie plaats op den titel
verdiende , en met dien van O U D E ND 0 R P mogt vereenigd
worden.
J. G.

Ilde Deel. Te ,i4ntfler•dam, bij J. van der lley. 5822. In gr. 8vo. XII en
í64B1. f4-5o.

Gedichten van
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oo voordeelig en bevorderlijk als het, in de meeste opzigten , voor de ontwikkeling der talenten eens jongen Dichters is , dat hij in de nabijheid van eenen beroemden Meester leve, en door denzelven met raad en teregtwijzing vereerd worde , even gevaarlijk is dit van eerie andere zijde. De
dagelijkfche omgang met den grooten man, tegen wien hij
hoog opziet; de zucht, om deszelfs lesfen en wenken, te
regt als eerie groote gunst befchouwd , zoo ftipt mogelijk: op
te volgen , en de genadige beoefening van deszelfs dichtwerken,
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ken, hoeijen den jongeling, als 't ware, binnen den kring,
in welken de Meester zelf zich beweegt. In het eerst durft
hij denzelven niet overfchrijden; want, zoo al niet de afkeuring , ten minre de minder kwistige lof des Meesters ftraft
hein voor den gewaagden buitenfprong : het ligt toch in onzen aard, dat wij onze leerlingen gaarne zoo gelijkvormig
mogelijk aan onszelven zien ; en zoo wordt weldra datgene
eeue gewoonte, wat in den beginne flechts dwang was, en
de manier des ten voorbeeld gekozenen grooten Zangers de
toovercirkel , binnen welken de tot man gerijpte jongeling
fiaat vastgebannen. Dan volgt hij ftiptelijk de door denzelven
gebruikte vormen; want deze, gelijk fommige lievelingsuitdrukkingen en dikwijls gebezigde kunstgrepen, kan men zich
her gemakkelijkst eigen maken; maar liet genie, dat deze
vormen fchiep , en zoo heerlijk in dezelve doorblonk , juist
o:ndat zij onwillekeurig door hetzelve gefchapen waren , dit
kan de leerling zon maar niet overnemen ; en datgene wordt
voor hem een prangend keurslijf, wat voor den Meester een
los en natuurlijk gewaad was ; alle oorfpronkelijkheid gaat
verloren, en, in plaats van Poet, dat is fchepper, wordt
wen Aoj st. Op deze verleidelijke en toch zoo gevaarlijke
klip zijn reeds velen van onze jongere Dichters gefirand, en
vooral zij , wien een ongunftig lot den toegang tot de rijke
bronnen van liet klasleke kunstfchoon geweigerd heeft. Hij
toch , die vlijtig de Griehfche en Latijnfche Dichters beoefent, vindt daar niet alleen de beste modellen, maar tevens
de rijkfl:e verfcheidenheid. Hij leert de getrouwe navolging
der natuur van II OM ER u s, de fchildering der hartstogten
van so P110o CLE s, de grootstmogelijke keurigheid der uit
I R GIL I U s , den frnelrelyden toon der wee.-drukingva
moedige liefde van TI B U L L US, enz.; en op deze wijs
wordt hij bewaard voor de eenzijdigheid en het gemanierde,
dat anders meestal het gevolg moet zijn , wanneer hij zich
eenen levenden beroemden Zanger ten voorbeeld kiest, zon
(laat te zijn , deszelfs al te grooten invloed , door het-derin
tegenwigt van eenen door de oudheid gevormden fmaak, on.
fchadelijk te maken.
Deze aanmerkingen, welke misfchien niet geheel nutteloos
zijn in eenen tijd, in welken men dagelijks hoort uitroepen:
dal is in denfnaak van TOLLENS! dat is echt BILDERDIjX IA ANS C A ! enz. , moesten OnS van het hart , en kunnen tevens tot eere gepafte inleiding dienen voor onze beoordeeling
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der Gedichten van VAN som E REN; want deze hebben de
thans vrij zeldzame verdienfle van aan dit euvel ten minfle
niet mank te gaan. Hoewel te Rotterdam opgevoed en woon
behoort deze Zanger in geenen deele tot de fchooI-achtig,
van T 0 L L E N S , offchoon dan ook in fommige kleinere flukjes de invloed niet geheel onmerkbaar is , welken deze groo.
te man, onwillekeurig, op hein uitoefende; en wij zeggen
het openhartig, dat juist deze onafhankelijkheid van geest
ons gunllig voor den Dichter inneemt : want daardoor bewijst
hij , dat niet de Kunst alleen , maar ook de Natuur hem tot
Dichter gemaakt heeft; en dit is in deze eeuw der rijmers
waarlijk al zeer veel ! Wij hoorden liet dus zeer gaarne, wan.
neer hij , in de Opdragt van dit tweede deel zijner Gedichten , de volgende regels aan JE R ONI MO DE V RIES toezingt:
Neen, alles wat mijn nimf op 't heilig altaar legt,
Is aangeboren fchat, met waarde en niet gebreken:
Wat nchtloos zij haar krans geflingerd door de vlecht,
Maar nooit heeft zij haar tooi aan andren afgekeken :
Meer fchoon blinkt in haar oog de verfche wilgenkroon ,
Die zij zich zelve breidde uit eigen hofgebladert,
Dan 't krakend lauwrenloof geflrengeld door de Goör,,
En kruipend aan hun' voet door de onmagt opgegaderd.
Offchoon ons de laati}e uitdrukkingen minder bevallen ,
daar het toch onder alle uitleggers der fabelkunde eene uit
zaak is , dat A r 0 L L o met den krakenden lauwer -gemakt
geenszins de Midasooren der rijmende onmagt omfcha--krans
duwt., Doch dit in het voorbijgaan ; liet was ons hier alleen
om liet denkbeeld en niet om de uitvoering te doen , en het
denkbeeld begrijpen wij.
Deze voorzang flemde ons gunilig, en wij bleven in deze
ílemming, ook na het herhaalde doorlezen des bundels; want
overal vonden wij fpranken, ja zelfs dikwijls vlammen, van
echte poëzij , welke echter niet ongefloord en niet geftadig
in eenen zachten, helderen gloed voortbranden, maar fours
door eenen wiudfloot wel eens uit de ware rigting geblazen,
of door eene regenvlaag van prozaïfche regels half uitgebluscht, of eindelijk door den rook van verkeerde beeld
flechte taalronding overwalmd worden. Na eene-fpraken
beknopte opgave van de onderwerpen en de behandelingswijze der voornaamlle dichtflukken in dezen bundel, zullen wij
dit oordeel door cenige aanhalingen Raven.
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De Heer V A N s o m EREN is zeer gelukkig geweest in het
winnen der eereprijzen, welke door onze zuidelijke broeders,
met een edel doel , wat al te kwistig worden uitgeloofd. Drie
bekroonde dichthukken , alle in deftige Alexandrijnen , openen den bundel. Het eerde is een Lofdicht ter eere van s 1MO N STE V Y N, in twee zangen , dat, eenige prozarfche regels uitgezonderd , vele verdienflen bezit , bijzonder in de
kunflige behandeling van onderwerpen , die minder voor cie
poëzij gefehikt fchijnen, b. v. de befchrijving der Reken
Doch in de overgangen vindt men•eene ze.-kundeopbl.9
kere hardheid , welke zeker moeijelijk te vermijden was , daar
S T E V Y N in zoo vele en' zoo zeer verfchillende opzigten,
als taalbouwer,, waterloopkundige,'rekenkundige, geleerde,
krijgsheld en flaatsman , moest bezongen worden. Vanhier
dan ook de verdeeling in twee zangen, welke echter niet belet, dat ook iedere zang flechts zeer los verbondene brok
behelst. Het ware te wenfchen geweest, dat de-fluken
Dichter ééu gronddenkbeeld, ééne hoofdbron mogt gèvonden.
hebben, uit welke hij deze hoedanigheden als zoo velevoortvloeijende fpranken afleidde, en dus beter de eenheid, het
moeijelijktte en voornaamfte in ftukken van dezen aard, had
bewaard.
Beter is dit vereischte in het oog gehouden in her tweede
prijsvers , een Lofdicht op den ook door N IE R ST R A S'
bezongenen R v s E N s, in wien zich ook verfcheidene ongei.
lijlkfoortige hoedanigheden vereenigden. Doch in andere op•
zig ten is dit fluk op verre na niet zoo uitgewerkt als het vorige; en hierover verwonderen wij ons te meer, daar het onderwerp oneindig géfchikter was voor eene dichterlijke be.
handeling.
De Her flelling der Moedertaal in de Zuidelijke Nederlan.
den, het derde prijsvers , is vol kracht én leven; de gloei
vaderlandsliefde fchijnt hier eiken regel te hebben in--jendil
gegeven. Hier heerscht ook niet die anders te dikwijls voor.
komende ongelijkmatigheid van toon, welke nu tot het ge.
zwollene opklimt, en dan weder valt tot het plat prozaïfche;
maar alles is waardig, edel en krachtig. Dit fluk houden
wij voor een der beste uit de geheele verzameling.
Om ` het gelijkfoortige der wijze van behandeling laten wij
hier volgen , de Dood van STEFAN U 3, Cl] , de Lof vat:
it lt A s ai u s , beide insgelijlks uitgebreidere dichtftnkken in
Alexandrijnen. Het eerie is cone welgellaagde proeve van
F
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gewijde poëzij , geheel geftoffeerd met beelden en uitdrukkingen uit de heilige oorkonde der Christenen; doch de poë_
cifche ftij1 is hier zeer ongelijk, nu zeer gezwollen, dan
laag, zelfs verre beneden het veredeld proza; b. v.
Toen zegt men dat een 1lraal, gedaald van 't Englendom
Op ééns zijn aangezigt met blinkend licht omgloorde.
Maar 't woedend Moordrot , dat aan 't wonder zich niet Hoorde,
Riep luider — flopte 't oor, en, tierende te meer,
Viel 'top hein aan — (loot hem in boei — trok hem OMVEER , enz.
;

Op den Lof van e R A s nz u s hebben wij eene aanmerking
van anderen aard: de inleiding tot den lof is veel grooter dan
de lof zelf; zij bevat eene zeer gerekte fchildering van den
toestand des menschdoms op het oogenblik , dat E R A s MU s
het wereldtooneel betrad ; de verdienden , daarentegen, van de.
zen grooten man, welker vermelding altijd hoofdzaak blijven
moest, zijn zeer weinig uitgewerkt. Eigenlijk bepaalt zich
alles,wat van dezelve gezegd wordt, tot deze regels, welke
wij tevens cot een haaltje van des Dichters fikfchen trant
uitfchrijven :
Ja, Hem - altéén is de aard haar volgend middaglicht,
Hem, eerule [eerst'] ontginner,al haar' laatren bloeiverpligt1
'k Schat, Wijzen! die ná hem het nachtrijk hebt befprongen,
'k Schat u naar waarde hoog; — van millioenen tongen
Stroome eeuwiglijk uw lof: gij . Eedlen, gij waart groot !
Maar grooter was de held die eerst uw boei ontsloot —
De fchel van voor uw oog deed vallen: met zijn wenken, [???]
Die vonken zijner zielt u leerde om zelf te denken:
Zijn fcherp gepunte pen in 't hart der zotheid flak,
En 't nachtgefpuis verstomde als zijn orakel fprak
Die 't langte pad verkoos om 't zekerst doel te winnen
Al 't geen hervorming vroeg hervormen ging van binnen —
Hervormen Hechts, niet floopte of neêrfoeg met geweld,
Wat mooglijk door den tijd van-zelf zou zijn geveld:
Die met Gods Heilig Woord, die Lamp in zijne vingren,
De zwarte vlekken wees der fnoode zielendwingren ,
En waar het waarheid gold noch Paus ontzag noch vorst,
Maar fchat en rang verfmaadde en 't purper weigren dorst.
Wij erkennen liet , wij vinden hier treffende denkbeelden en
fom-
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fommige gefpierde regels, want er zijn ook nog wet een paar
gerekte onder; doch is dit niet te weinig voor den aanleg
van een dichtiluk , in hetwelk het bijwerk negen bladzijden
beflaat, en voor een onderwerp, van hetwelk zoo veel meer
te zeggen viel?
Van deze uitgebreide en deftige flukken gaan wij over tot
de Romances, van welke er ons drie worden aangeboden.
Zwarte .Jan is een vaderlandsch finkje , dat wel iets heeft
van de manier van T o L L E N s, en dat door eene fikfche behandeling aan eene weinigbeteekenende gebeurtenis gloed en
leven bij zet. Nog veel beter, echter, beviel ons Eginhard
en Emma, in welk gedichtje de naïve en ongemaakc een
verhaaltrant zoo uitnemend gefchikt is voor het roe.-voudige
rende des onderwerps. VA N $ OME R E N wordt dikwijls , en
niet geheel ten onregte, van gezwollenheid en bombast, even
als H ELM zit s, befchuldigd ; doch hier bewijst bij , dat dit
gebrek hem niet aangeboren, maar flechts aangewend is; en
wij hebben dus te meer regt, om van hem de inachtneming
te vorderen der fpreuk: De eenvoudigheid is de Hempel van
het [c/bone. In dezen zelfden Iieven trant is ook de barmhartige Samaritaan ; men hoore flechts het eerfle couplet:
Niet hij , die zich nooit in het weldoen verbeugt,
Aan vrienden of vreemden om 't even:
Wel mild is met beden voor 's evenmensch deugd, (')
Maar karig in 't helpen en geven ;
Niet hij, die daar prevelt: „Mijn Heer en mijn God!"
Als heilig zich toont voor de fcharen:
Maar liefde des naasten, dat groote gebod,
Vergeet bij den dienst der altaren,
IIet innigst verzuimt van de zaligfile leer;
Niet hij — neen, niet hij I —is een kind van den Fleer.
Doch niet overal is de maat even vloeijend , de uitdruk
zuiver; b. v.
-kingev
Hij hijgt op jn

ezel (en reist ver

der heen

Wis balfemt die leeraar van 't liefdegebod
Des lijdenden wonden en zeeren.
() Moest dit niet heil of geluk zijn?
Fa
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Dit lantße, vieze woord is ons tot nog toe nergens elders
voorgekomen.
En reinigt met olie de kerven ,
En balfemt gewrichten en nerven.
Beide deze eindrijmen gijn waarlijk niet fraai: kerf, voor
wond, kan er nog eenigzins door; doch boe men zenuwen
(want nerven mag toch niets anders beteekenen) balfemt,
betuigen wij niet te begrijpen, of het moest gefchieden per
arrikroskoop.
Niet minder fchoon, doch in eenen geheel anderen trant,
Is liet keurige en krachtige flukje aan de Noord- en ZuldNederlanders , en, als de plaats ons niet ontbrak, deeldes
wij gaarne het grootfte gedeelte van hetzelve mede. Waar
de pligt tot en het belang van verbroedering zoo treffend
wordt aangewezen en aangedrongen , geeft de Kunstregter
niet alleen zijnen bijval en houdt eene geringe aanmerking
gaarne terug , maar reikt ook de Vaderlander met dankbaar
-heidn
liefde de hand aan den Dichter.
Minder beviel ons de Poëzij, een Lierzang vol vuur en
verheffing , maar in welke men geene andere dan reeds hon
meer malen geuite denkbeelden aantreft ; en in een'-dern
Lierzang wil men toch zoo gaarne nieuwheid van beelden en
uitdrukkingec. Het derde couplet bevat eenen onvoleindigden volzin: foms kan dit fraai zijn, gelijk met het Quos.
ego .... van V I R G 1 L I v S; maar bier heeft het afgebrokene de verdienfte der kortheid niet. VA N S o Iu E R EN heeft
het in dit ftuk fchrikkelijk geladen op de Theoretici, hier
zeer bevallig ezeldrijvers genaamd, die met hunne dwaze re-.
gels en wetten den Dichter willen beperken, en roept uit:
Alleen het fchoon firekt haar ten baken I
Maar die ezeldrijvers beweren immers, dat zij door eene
vlijtige befchouwing van dat fchoone in de meesterflukken
4er Ouden en modernen fommige regels hebben geabflraheerd,^
welke de noodzakelijke bedingingen van het ware fchoon
zijn; en wanneer. bet foms zoo met de zaak gelegen mogt
zijn, dan doet men best met op die arme zielen niet zoo
vreesfelijk te fchelden, maar liever eens bedaard aan te hoo
; dan zal men het misfch en-ren,watzijghben
lee.
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leeren infien, dat de onbefchaafde natuurlijke aanleg den Dich
ter wel eens op dwaalpáden leidt, voor welke die theoretifche regels, mits niet te kleingeestig , maar cum, grano falis i
dat is met verftand, toegepast, hem het best zouden Waar:
fchuwén:
Onder de overige kleinere flukjes bekoorde ons bijzonder
de Lof van den Kus, een puikjuweel van bevalligheid en
godsdienftige en zedelijke gezindheid. In hetzelve fcheeri
ons eene enkele uitdrukking onnatuurlijk op bi. 8t , waar
gefproken wordt van kusfen,
Die, door mannentrouw geßarneld,
En vervuldigd vroeg en fpä ,
Van de lippen eener g3
Woekrend worden ingezameld.
J A N u s SECUNDUS heeft , gedachtig aan het Mille mop
di Veneris van 0 I I u s , een aantal kusmanieren bezongen; maar tot het famelen heeft hij het nog niet gebragt.
Het (lukje, hadergreugde getiteld, is, gelijkmen in eiken
regel zien kan, uit een hart , door en aantal aandoeningen
gefchokt, voortgevloeid. Die wildheid, welke in hetzelve
heerscht, en zich nu hier disli daar henenwendt, om nittogt
te zoeken voor den ítroom der verfchillendite aandoeningen,
benevens het eenigzins ongevijide der pdétifche uitdrukking;
getuigen zulks; en het is in onze oogen daarom des te fchooner. Bij zulke gelegenheden moet alleen het gevoel fpreken en de kunst geheel zwijgen. Van de twee verzen voor
de Aalmoezeniers Weezen geven wij het laatste en kleinfle
verre den voorrang, wijl de krndertoon zoo gelukkig in hetzelve getroffen is, en het ons bij al die eenvoudigheid toch
imog een' traan flit het oog lokte. Bij het eerfe fchijnt reed#
de vorm van Cantate minder gepast, en ook de toon is niet
kinderlij k genoeg ; daarenboven zijn regels als deze:
De form ontwortelt eiken meest
Het kreupel trekt hij over.
zelfs voor fommige volwasfenen onbegrijpelijk, voordat men
hun verklaard heeft , dat, door eene dichterlijke losbandigheid , het kreupelbosch hier , kort af, het krrupel genoemd
wordy.
Zietdaar dan eene beredeneerde opgave van hetgeen iii de
ten bundel te vinden is. Uit dezelve blijkt, onzes inziens ,
dat
F3
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dat de heer VA N SOME RE N eenen voortreffelijken natuurlijken aanleg bezit, welke nog heerlijker vruchten zoude
dragen , indien de zachte hand eener veredelende befchaving
de waterloten hier en daar hadde weggefneden , en de welige en
vruchtbare takken overal meer gelijkmatighenengeleid. Daarom
bevallen ons , over het geheel , de kleinere [tukjes beter dan de
grootere verzen ,al zijn dezelve dan ook met goud en zilver be.
kroond : de eertie zijn uitfiortingen van een oogenblikkelijk
dichterlijk gevoel ; maar bi; de laatfile moeten verßandige ordening en geoefende kunstzin den Dichter ter zijde flaan , of zij
blijven fchoone brokflukken , en worden nimmer een fchoon
geheel. Daarbij is het zeer moeijelijk, in bukken van langeren adem, den aangeheven' toon tot aan het einde vol te
houden. De kunst, welke n o i LE A v aan R A ca N E leerde, de kunst om langzaam en moeijelijk te dichten, is hier
de beste helpfler; en wij kunnen dezelve niet genoeg aan
VAN S OM E R E N aanbevelen. Deze zal hem influisteren,
dat dergelijke regels, als:
De fchrandre geesten en verhevene verbanden
Ontftaken, wreven zich door al de vrije Landen. (bl. 5.)
Vriend van Oranje, en Hooft , de Groot , en meerdre grooten ,
Was hij de ziel en lust der Leydfche kunstgenooten. —
De Wiskunst was 't vooral die 't alomvattend brein
Bij iedere oefning koos ten onbedrieglijk fein:
Niet die ijskoude leer van cirklen en van hoeken
Werktuiglijk zaamgelijmd uit ftroeve, dorre boeken,
Maar zonder geest, of ziel , of kennelijk verband ,
En nutloos bij 't gebruik in hoogren levenshand. (bl. 8.)
geenszins die dichterlijke houding bezitten, welke wij tegen
regt hebben om in de poëzij te vorderen. Dan-wordighet
zal bij hardheden vermijden, als:
T c war Duinkei ' zijn' voet gaat in de Noordzee wasfchen.
(bi. 41.)
en onleesbare regels, als
Tot waar zich de Alp-rug 't fineeuwend Noorden tegenkant.
(bl. t44•)
Dan zal hij waken tegen eenen leoninus als op bl. iii:
Dit fpeet den Farizeër en doeg zijn' trots ter neer.
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en tegen het bezigen van woorden, welke, daar zij de finelting in hun midden doen plaats grijpen , voor onze poëzij
niet gefchikt zijn; b. v:
Zijn paden geëffend , en de hoop die hij verkondde.
of van foortgelijke als de volgende:
Natuur prijkt dubbel fchoon in keur van zomerdosfen. (bi. 4.)
niet welk woord v A N S OM E RE N veel fchijnt op te heb.
ben; hij gebruikt het ook van STESAN us:
uit hij in killen dos —
zijn antwoord.
Wij meenden altijd, dat dos kleeding, en wel fierlijke klee.
ding, beteekende, en hebben nooit gehoord, dat het op de
houding, den fland werd overgedragen.
Doch genoeg, misfchien te veel; maar het is eenmaal zoo,
wij houden niet van het toezwaaijen van onbedingden lof,
en zouden oordeelen onzen pligt te kort te doen, indien wij
niet even onbewimpeld de gebreken aanwezen , als wij gaarne de
fehoonheden doen uitkomen. Alleen hierdoor kan een Recenfent
eenig nut Richten, zoo al niet bij den beoordeelden zelven,
ten minfle bij andere aankomende Dichters. Mogten deze,
mmogt V A N S OM E R E N zelf de aangewezene gebreken zoo
veel mogelijk vermijden, en alles even heerlijk zijn als de
volgende meesterlijke regels !
Ja, fGhoone Moedertaal! dat zijt — dat blijft gij waard ,
Gij , fehoontle Zuster van de Schoonen dezer aard !
Gij , fcherp en rond naar 't past, wegfiepend in uw vallen,
En rijk tot kwistens toe in al uw woordencallen:
Nu, dondrend als de florm die op de rotfen breekt,
Dan, lieflijk als de taal die 't westenwindje fpreekt:
Vol hoogen , heilgen ernst, als gij de Godheid huldigt:
Vol mannelijken klein, als gij de deugd ontfchuldigt:
Ontzettend in den krijg, als gij triomf gebiedt ... .
Maar,, Lireelend , als gij vleit in 't dartend minnelied :
Wellustig, als gij lokt en liefde gaat betuigen:
Verteedrend, als gij fineekt bij 't needrig kniënbuigen:
Met laagheid nooit befinet, niet laf — niet wulpsch van toon ...
ja, dierbre Moedertaal! waarachtig, gij zijt fchoon! —
F4
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Cefchiedenis der Griekèrz. Een Leesboek voor de Jeugd, door'
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ort , klaar en zakelijk, ziet daar den lof, dien wij
goedet harte aan dit werkje mogen geven, hetwelk ons ter
ordelijke en aangename herinnering ftrekte van de oude Griek.
Fehe gefchiedenis , en der jeugd de merkwaardige voorvallen
aanwijst op dien belangrijken grond. Wij hebben hier niets
van aanbelang gemist. Eeniglijk zou het niet kwaad geweest
zijn, bijaldien de jan:etállen der gebeurtenisfen doorgaans waren opgegeven, daar een minkmrdige nu wel eens twijfelen
zal, of hij zich vóór of na de Christelijke jaartelling plaat
fen moet. Het werkje is inmiddels onderhoudend en leerzaam.

A an den zich noemenden

PROTESTANT, die onlangs , te Leyden, bij L. UER DIN GIT EN ZOON , een prulfchrifc aan
de Roomsch - katholijken dezer dagen heeft uitgegeven. (*)

Heer PROTESTANT!
Tusfchen ons geene complimenten ! — Ik geef u den naam
van Heer, niet als een eertitel , dewijl ik u geenen waardig
acht, maar omdat dat zoo de gewoonte is, en gij Heer zijt
van het uwe, zoo gij iets zoodanigs bezit; en ik heet u Protestant, niet alsof ik u erkende voor een lid der Protestantfeite, dat is tegen alle beperking van Christelijke vrijheid
protesterende kerk , want deze verzaakt gij , terwijl gij alleen
voor eene voormalige Sekte ijvert, welke gij nog tot fchande
firekt, en al het overig Protestantendom doemt en lastert;
maar
(*) De Redacteur , , verzocht het volgende te plaatfen , ver=
meende 'zulks niet te mogen weigeren ; latende den fteller van
het gefchrift aan de Roártisch - katholijken dezer dagen verantwoordelijk voor den heftigen toon in deze uitdaging van
eenen achtingwaardigen Remon(Irantfchen Leeraar, ten gem
volge zijner regtmatige verontwaardiging over eene terging
zonder oorzaak , eenen wrok zonder wedergade , en eene aan.
tijging zonder bewijs.
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snaar Protestant noem ik u , omdat gij , voor uze!ven, federt
lang protesteert tegen at, uwat waarachtig , eerlijk , regtvaarrlig , rein, liefelijk, deugdzaam en loffelijk is, en diarom tegen allen , die dit voorflaan , verachtelijk overftaat. Nu dan,
Heer Protestant in dezen zin! waarom u vans dezen titel be.
diend en uwen naam verborgen, daar gij toch wel weet,
dat gij voor niemand , die iets van uwe fchandfchriften in de
laatfle jaren gelezen heeft, onbekend kunt blijven? Is het,
omdat gij u eindelijk zelf wegens die fehandfchriften begint
te fchamen , en echter uwe fchrijfjeukte niet beteugelen kunt ?
Maar neen, voor fchaamte zijt gij niet vatbaar. — Is het
dan , omdat u de geefelfíagen, die u van alle kanten, zoo
talrijk als welverdiend, federt eenigen tijd worden toegediend, wat zeer beginnen te doen, en gij die gaarne, onder
een vreemd masker , ontwijken zoudt? Dan zult gij u jammerlijk bedrogen vinden , daar geen masker in de wereld in
Raat is, om u , in uwe gedrogtelijke mismaaktheid , genoeg
onkenbaar te maken. Dit fchrijven moge u daarvan-zam
overtuigen. — Maar zacht ! Ik weet waarachtig niet, of ik
er wel mede voort moet gaan. Ik heb daar uw jongde vod
gelezen, en, na ernftige overdenking, weet ik naar mijn genoegen niet te beflisfen, of gij nog wèlybij uw hoofd, dan
of gij alreede bijsterzinnig geworden zijt, zoo als ik, reeds
vóór jaar en dag, voorfpeld heb , dat teleurgeftelde en ver
hoogmoed u, in weerwil van alle uwe lomp en dote-nedr
gehuichelde nederigheid , gewis eenmaal, zoo gij in het leven bleeft , maken zou. Zoo ik wist , dat dit laatfte reeds
werkelijk het geval was, ik zou de pen met verontwaardiging wegfmijten, en mijzelven geftreng veroordeelen over alle
neiging, om eenen krankzinnigen, die voor zijne daden niet
meer verantwoordelijk is, daarover hard aan te fpreken. Maar
gij hebt reeds federt zoo lang in velen. geraaskald, en u echter in anderen wèl bij uw verfland getoond , dat ik , voorals,
nog, Beene andere onderdelling kan maken: en , derhalve;
tast ik hierin mis , dan worde deze als nooit gefchreven aan
niet, dan moot gij hem voor goede munt-gemrkt,nzo
aannemen. Zie hier dan, wat ik u te zeggen heb.
Gij hebt nu jaren lang uwe gal uitgeftort over de Remonfiranten en derzelver Genootfchap, in alle de tijdperken van
deszelfs beftaan , maar vooral tegen deszelfs eerfle Erich ters ,
fchoon de allerminfle onder hen duizendmaal waardiger was
dan gij ; gij hebt niet opgehouden hen te belieger; , te laste-
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ren, te fchelden en te verdoemen ; en men heeft uw razen
niet, dan met een verachtend ßilzwijgen, beantwoord. Ik
heb dat goedgekeurd , en heb hetzelfde ook gedaan. Geen
enkel woord is, tot hiertoe, tegen u aan mijne pen ontflipt ,
tot welke hoogte gij mijne verontwaardiging ook dikwijls
hebt gaande gemaakt : maar eindelijk heeft uwe toomeloo.
ze kwaadaardigheid mijn geduld overwonnen , en wil ik u
niet langer ftraffeloos de heiligen laten fchenden, voor wier
braafheid mijn hart den diepften eerbied voedt. Zwijge langer , wie wil , en meent, dat hij het, zonder lafheid, kan
verantwoorden; mijn zwijgen, daar deze heiligen zoo aanhoudend en zoo tergend door u mishandeld worden, gedoogen de
verwijten van mijn geweten niet, hetwelk mij luid de verpligting verkondigt, om hen, die voor zichzelven niet meer
(preken kunnen, en die zich bij de geheele wereld, welke
godsdienftige vrijheid, verdraagzaamheid en verlichting hoogfchat, verdienftelijk gemaakt hebben , in hunne eer te hand.
haven. Schoon gij bij geene der zaken kundige en eerlijke
lieden één aasje crediet hebt , om deze voortreffelijke mannen eenigzins te kunnen benadeelen, en gij hun bij zulken
niet de m ist e fmet kunt aanwrijven , dit is het geval niet bij
eenvoudige en onkundige lieden, die ligtelijk, gelijk uwe
fcurrile bedoeling is, door uwe fchaamtelooze verzekeringen
zouden kunnen vervoerd worden , omdat zij geen denkbeeld
hebben van zulke rekelachtige driestheid, welke, zonder
eenig het minst bewijs, de verachtelijkfie laagheden en moodlie misdrijven, waarvoor zijzelve alleen vatbaar is, opdicht
aan oufchuldigen. Ik wil u daarom , ten dienfte van zoodanigen , en om u ook bij hen allen invloed te benemen, voor
hetgeen gij zijt, dat is voor eenen eerloozen leugenaar, lasteraar, en hoe men u al verder met kwade namen zou mogen
benoemen, ten toon (tellen, door u, gelijk ik doe bij dezen,
openlijk uit te dagen, om te bewijzen, hetgeen gij nu weder,
in uw bovengenoemd prulfchrift, op b1.26, hebtuitgefineten.
„ De nieuw opgefiane geweldenaars (lastert gij daar) verko„ ren de ballingfchap voor een ftil burgerlijk leven in het
vaderland , dat zij zoo fchendig beroerd en verdrukt had.
„ den. En wat werd van hun? Bij menigte vielen zij de
„ Roomfche kerk toe, waar tegen zij zich altijd zoo hevig
„ verzet hadden, en de hevigilen, en (ik durf zeggen) de
„ oprechtilen in 't Arminiaansch geloof gingen tot deze kerk
„ over." — Wie zijn hier bij u die nieuw opgeflane geweldevaars , die de bailing/chap verkoren voor• con f il bur cruli jl
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leven in het vaderland? — Geene anderen, dan de wetteloos
afgezette Remonftrantfche Leeraars, welke, met gadeloozen
moed, de zoogenoemde Akte van Stilßand weigerden te teekenen, en zich daarom ballingfchap getroostten, voor zoo
veel zij niet, met nog meerderen moed , boven ban en boete, en fpijt het gevaar des eeuwigen kerkers , die aan etrelijken met de daad te beurt viel , in het vaderland terugkwa•
men, en er de gemeenten , van welken men hen verjaagd had,
onder het kruis dienden. Deze braven, deze helden des
Christendoms, voor welken al, wie edel denkt, al verfchili
hij hemelsbreedte van hen in godsdienttige gevoelens , niet
dan eerbied en achting voeden kan, — met andere woorden,
deze afgezette en gebannene Remonftrantfche leeraars (want
anderen zijn er toen niet gebannen) vielen, zegt gij , nij
MENIGTE de Roonzfche kerk toe; en , omdat gij wist, dar
gij het loogt, voegdec gij er, om uwe lezers te bedriegen,
en te doen denken, dat gij die overloopers naar de Roomfche kerk zeer wel kendet,met eene onbefchaamdheid, waar'
van ik geese wederga weet, bij, dat zij de hevigjlen, en,
(gelijk gij durfdet verzekeren) de oprechtJlen in 't Arminiaansch geloof geweest waren. -- Nu ! ik daag u, zeg ik,
openlijk uit, om te bewijzen hetgeen gij hier hebt gefchreven, dat de opgenoemde Remonitrantfche Leeraars bij menigte de Room the kerk zijn toegevallen. — Indien gij aan
deze uitdaging niet voldoet, zoo zink dan, ook bij die op.
regte eenvoudigen, welken gij thans alleen nog kondet hopen
te bedriegen , in die verachting weg , waarin alle brave ver.
flandigen u , finds lang, hebben nedergeftooten ! Zoo gij het
echter wagen durft hierop te antwoorden, zoo neem u in
acht, en zie wel toe: want men zal uw fchrijven ziften, dat
zweer ik U!
Io Januarij, I824.
EEN REMONSTRANT.

Den Heere Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijn Heer!
liet is UEd. ongetwijfeld bekend , dat ik eenen voorloopigen
Brief aan Dr. A. CA P A D os E door den druk gemeen gemaakt heb , en dat op denzelven, eenige weken geleden, een
Antwoord is verfchenen. Dat antwoord is , zoo wel wat deszelfs vorm als inhoud aangaat , mij voorgekomen van dien
a and
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aard te zijn, dat een wederantwoord van mijne zijde ondoelmatig en voor de zaak zelve zonder eenig nuttig gevolg zijn
zoude, te meer daar ik mij ongaarne in eenen theologifchen
twist zoude wikkelen , waarin de zaak der Vaccine dan al
ligt zoude ontaarden. Daarenboven komt het mij voor, dat
de Schrijver van hetzelve het eigenlijke hoofdzakelijke punt,
de ERVARING, welke ik eeniglijk tot fcheids- en fchutsvrouwe
gemeend had te moeten aanvoeren, onaangeroerd gelaten
heeft. En , geloof mij , zij alleen ; op echte , noch van
hypothefen , noch van a priori ontleende meeningen uitgaande, waarnemingen gegrond en door deze gerugileund, zal
hier de baak kunnen zijn, waarop wij eeniglijk hebben af te
gaan. Ik zal dus niet weder antwoorden. Dit alleen wenschte
ik, door dezen , den Heere c A P A D o S E kenbaar te doen
worden , dat ik ßeeds van meening was , dat de woorden van
een eerlijk, opregt man, die altijd fpreekt zoo als hij denkt,
niet anders zijn kunnen dan de verílaanbare taal van hetgene
hij gevoelt , van datgene, wat zijn hart gevoelt ; dat ik dus
de beoordeeling van de uitdrukkingen in mij ne Lofrede opt E NN E R , die door hem met mijnen naam in dat antwoord herbaald zijn, befchouw als veroordeeling van mijn hart, welks
oordeel ik in mijnen brief zeide, dat alleen aan God toekomt; terwijl ik dezelve , al noemde hij ze tienmalen gruwelen, en als trotferende de Majesteit Gods in hoogmoedige
taal, even dikwijls zoude blijven herhalen, en hij dan toch
aan mij zal dienen over te laten de uitlegging of verklaring
welke ik vermeene, dat aan dezelve behoort gegeven te worden.
Ik herhaal het dtis, dat ik niet op dat antwoord zal wederantwoorden, het onverfchillig achtende, of dit ftilzwijgen
door den Heer CAPADOSE voor een bewijs gehouden wurde, dat ik mijne flelling blindelings vasthoude; maar henk
daarbij ernílig en gemoedelijk verzekerende, (het is mijn hart,
dat in deze woorden zich uitdrukt) dat dit ftilzwijgen in
geenen deele een bewijs oplevert, dat ik „ van liet ongeoorloofde en verderfelijke der Vaccine ten volle overtuigd ben.'
Met de plaatfing van dezen brief in uw geacht Tijdfchrift
zult gij verpligten hein , die de eer heeft zich met achting
te veekenen,
Mijn Heer!
UEd. dienstvaardigen

AtnJerdasn,
to Januarij , 1324.

1. VAN DER BREGGEN, CORNA
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BOEKBESCHOUWING.
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-A1 had de Heer M. w.

B i L b a R DIJ ic zich niet , in
openbare aankondigingen, als Schrijver van dit boekje
genoemd , toch zouden geest en toon en Eiijl en fpel^
ling hem als zoodanig genoegzaam kenfchetfen. Nogtans moet men dit boekje niet met zijne onlangs uit
Toelichting gelijk Hellen. Veel hebben de--gekomn
zelve , ja wel , met elkander gemeen ; maar de op anders
razende toon , die in de Toelich--denkfchl
ting van het eene tot het andere einde heerscht, regeert
hier hechts nu en dan en bij vlagen. Er is meer logica
in, hoewel de Schrijver fomtijds ook hier wonderlijke
fprongcn maakt. Hij fchermt wel ook hier, gelijk $ T.
ANTON I U S in de woestijn , met den Duivel ; maar liet
is reeds zeer veel in hem , dat hij (op bl. 18) erkent,
dat niet alle dwaling van den Booze komt. Er heerscht
over 't algemeen de zonderling{}e mengeling van goed en
kwaad, van waar en valsch in dit boekje, waarvan wij
ons Beene reden hebben kunnen beven, dan door de befchouwing van het karakter en de individuéle denkwijze
des Schrijvers. Wij- zullen aan onze Lezers den fleutel,
dien wij meenen gevonden te hebben, op dit en eieer
andere godsdienftige eu ftaatkundige gefchriften van B I LD E RD IJ I: , in handen geven.' Zi mogen zien, of het
Plot bij hen daarmede opengaat.
De Schrijver dan van het voor ons liggende werkje,
een man var een cholerisch - melancholisch temperament, e'ene hboge mate van zelfgevoel , door loftuitingen federt zijn twintigl'e jaar kitteloorig geworden , in
het flaatkundige van kindsbeen af aan het monarchale gedeelte onzer oude Conflitutie gehecht, daarvoor met mond
LOEKBESCH . 1824. NO. 3.
en
0
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en penne geijverd hebbende , en tevens ten liren;tle ver
aan de Dordfchc Kerkleer , moet ten gevolge-klefd
e'er flaatkundige gebeurtenisfen zijn \raderlaud verlaten.
Dit prikkelt den ingekankerden haat (die in zijn gefiel
voedel vin(l t) tegen alles , wat door hein nien)vighcid ge
wordt , tegen alle vrijheid in Staat en Godsdienst,-noemd
nog meer. In Duiitschland ziet hij weinig van de eerde
maar des te meer van de tweede. Daardoor nog nicer geer;erd en verbitterd, komt hij in Ncdcrland terug. Daar
is , in het Staatkundige , alles nieuw geworden ; de oude
Conflitutie is afgebroken, en door één ondeelbaar Getneenebest, met geheel vernieuwde inrigtingen, vervangen. In het Godsdienllige is men ver van de ftouthcid
der Di^itfchers; maar men begint er zich hoe langs zoo
meer uitfluitend aan liet woord van. God , in plaats van
aan de Canaones - Syriodi Dordraceni , te hotuden. Dit is
hem een gruwel. De infcelling van het Koningrjk hollaid. geeft hem .eenige hoop op de vervulling zijner wenfchen ; maar dit bettuur wordt door .het Franaf he ver
waarbij hij zich geheel verwaarloosd ziet ; en-vange,
ook de infleiling van het Koningr jk der Ncderlandcn
vervult zijnen wensch — de herflelling van al liet oude,
en niets clan het oude -- voll rekt niet. Daarbij komen perfontie teleurílellingen, het ontfnappen van een' post ,
waarvan hij meende zeker te zijn, enz. Dit alles vervult
nu zijne buitendien reeds met het Menschdom ontevredene ziel met den bitterf'cen mentchenhaat , haat vooral tegen alle voortgangen in licht, kennis , en gevoel van
menfchenwaarde en menfchenregten. Wat den Godsdienst
betreft , is hij een geftreng voorflander van C A LV IJ N
en G 0 nt A c: U s, en haat de Remont'ranten tweezins ,
als voortlanders eener liberale denkwijze in den Godsdienst, en als- aanklevers der gewezene Staatspa; tij ,
welke het meest tegen de eenhoofdige Regering was. 1 1ij
is een Protestant , en tegen de Roomt he kerk; maar, niet
zoo zeer op „ronden van Evangelifche vrijheid , als van
het verfthil der Room%he en ifervor;;ade kerkleer. 1-let
hindert Leta meer , dat de_Roo.nsci;gezindcn op het (poor
-
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van M o n ti A) in de gelbenge begrippen van A u c u sT t N u S over de genade en vóorbefchikking cenigzins
rekkelijk zijn , dan dat dc domheden der Middelecuwcn,in
Frankr k en Driitschlanrl weder fchaamteloos het hoofd
dreigen te verhelfen, en dat in het Zuiden van F •an;lrijk tweeduizend Protestanten als flagtoffess van geloofshaat gevallen zijn. Zijne geheele. ziel helt eigenlijk , door
de liefde tot een befiisfend gezag , meer over rot liet
Roomfche dan tot het Protestantfche beginfel (het, laatfile
is het Aposiolifche voorfchrift : Beproeft alle dingen ,. :en
behoudt het goede) ; maar de afwijking der Roomscligeainden van de Predestinatieleer,, op , het voetfpoor
je
maakt hehl van die kerk afkeerig, en, vandaar-zuiten,
zijn motto , uit den zoo bij uitftek liberalen,. Priéf. van
P A U L u s aan de Galaten ontleend : Een uweinig zrrni
cleefem, verzzturt het geheele -deeg. (GAL. V: 9.) Doeli,
laten wij het boekje geregeld doorloopen.
De Schrijver begint met de Helling , dat de vlagt der
Grieken naar Europa, kort V 6r de,. verovering an lionfiantinopel, de Hervorming, onvermijdelijk maakte , door
de. Ileideníche denkbeelden en zeden, die deze gebeugte.
nis te midden van het Christendom zou hebben overgcplant. Overdrevsn, zeer overdreven is `-vel dit gehelde
daar juist de grootfee vrienden en beoefenaars der -klas!e'fche letterkunde in vroegere eeuwen, D A N T E en .p Ea
T R A It CA, tevens het ftcrkst voor verbetering, der .Ilciden/ehe gruwelen van Nieuw Rome ijverden , hetwelk .P L_
T tK A It CA niet zoo vele woorden een Babylon noemde ; —
het is onjuist , daar E r. A s nr us tevens de voorlooper
der klas/ifche geleerdheid en der Hervorming , en de voor
Hervormer iv E L A N C II T o N zelfs een dei-treflijk
eerfile Philologen en Letterkundigen van zijnen tijd was: —
doch liet valt, aan den anderen kant, niet te ontkennen ,
dat dc zedeloosheid en ongodsdienflighcid , ja praktikaal
Athe smul , wel nimmer zulk eenc hoogte bereikt lieb=
ben als in . Italic , to€n c E S A ti n o tt c i A verraderlijk
moordde, iv A.c rr 1 A v it L r.1 meineed en verraad ver
een Kardinaal dc onnatuurlijke misdaad prees -,deig,
G2
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en de goddelooze AR E T IN U S fchreef en tof ver
toen niet L U T u E R en ZWINGLI wa--wierf.Zo
ren opgetreden , liet frond gefchapcn , dat , onder de vormen des Christendoms , een nieuw Heidendons den hoofd
Kerk zou hebben vermeesterd ; en daarmede-zetldr
11rookte de diepe onkunde der Geestelijkheid aan den Bijbel , vooral aan het Nieuwe Testament , wonder wel.
Men zou allengs den Bijbel verdrongen , en dan de Hei
als Ondergoden, GOD als J UPITER, CHRIS--ligen
T u s misfchien als A P 0 L L 0 hebben aangebeden. De
dichttrant dier tijden helde reeds zeer daartoe over. Maar
de Voorzienigheid , die de tijden van het Heidenfehe bij
voorbijzag , en eerst toen het ongeloof van E P I -gelof
e u RU S algemeen werd, en zich met het bijgeloofflechts
bekleedde, zijnen Zoon op Aarde zond, verwekte ook
de IIervornmers niet in den dikken nacht van bijgeloof der
Middeleeuwen, maar toen de vormen van dat bijgeloof
Rechts tot voertuig aan het ongeloof dienden. In zoo
vetre heeft d; Schrijver dus gelijk, wanneer hij liet Deismus met de Room/cite Kerk als naauwer verwant befchouwt ,
dan met het Protestantismus. (BI. 13.) Immers de ui
raken aan elkander , , en liet getal der On cloovi--terfln
gen , b. v. , in Frankrijk is veel grooter , dan in Engeland. Waarom ? Men befchouwt de ftatiye Room /chc
plegtigheden fpoedig Hechts als plegtigheden; en de denkende man , die de ongerijmdheid der Teeringen inziet , en
wien de Bijbel onthouden wordt, vervalt tot het niterfte
van, op zijn best , God uit de Natuur alleen te erkennen , en eerre Openbaring te loochenen , die hij in hare
eenvoudige fèhoonlicid niet kent.
De [Jeer B 11. D E ti D K tast alsdan korrelijk, maar op
zegevierende gronden , de onfeilbaarheid der Room/chc
kerk aan , welke, door die kerk als bewijsgrond aangevoerd , inderdaad niets anders is , dan eene getuigenis in
hare eigene zaak. Mij maakt een zeer gefchikt gebruik
van eerre uitdrukking van L E M .n t a T t; E , die , gedrongen misschien en in liet naauw gebragt door tegenwerpingen , of zoekende (op zijn n 0 S S U 1. T s) de Protestan-
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tanten door bedriegelijke voorhellingen te mompen, het
gezag der Kerk ílechts aan dat eener geregelde Oppermagt
gelijk fielt , die voorfchrijft en het zwijgen oplegt, zonder
te beílisfen, wat waar of valsch is: het zou dus niet
meer zijn , dan Bene ftaatkundige inrigting, om rust en eenig.
heid in de Kerk te bewaren. Deze uitlegging bevalt onzen Schrijver zeer; maar hij merkt met reden aan, dat deze
huisfelijkc inrigtivgen dan ook de genen, die buiten de
Roomfhe kerk zijn, niets aangaan, en hen tot niets ver
Dat grof gefchut waar men bij de Roomfchen-pligten.„
altijd een uiterlle toevlucht in vond, zoo niet om zijn
„ tegenílrevers ter neér te• gaan , ten minfte om hun in
den damp en 't geraas die het van zich gaf, uit de
„ handen te ontfnappen , is dan nu voortaan in alle ge„ fchilvoering tegen Protestanten, vernageld."
Daarop volt een betoog, dat het Deismus, de gemeesac viand tegen het Christendom opgeflaan, in de Roomfche kerk eerst het hoofd opgefloken heeft. Doch hiervoor
ontbreekt liet bewijs, daar men deszelfs oorfprong in het
Protestantsch geworden Engeland zoekt. Waarom niet
liever op het vorige verwezen, en gezegd, dat Italíé ,
het Paufelijk Italië, onder A L EX A ND E t>. VI en L K o X,
de wieg van het Deismus, ja van het Iltheïsmus was
Ook dc Traiifche Encyclopedisten met de khool van v o L•r A 1 R E bekomen rijkelijk hun deel. Maar het is flioode
laster , die aan n 1 L D E R D tJ K nieuwe titels tot verachting bij alle weldenkenden geeft , wanneer hij zegt , dat
Amerika, waar nog zoo veel zedelijkheid , deugd en
godsvrucht (zelfs met hodistiJche godsvrucht) heerfchen,
„ van zin Koning als van zin God is afgevallen;"
wanneer hij zegt, dat „ benden van bedorven Daitfchers
de zedeloosheid bij ons zaaiden en voortplantten; tot
„ ze eindel k zich van het openbaar onderw 's meester
maakten , ca het opkomend gejiacht ten verderve voer„ den." Deze Helling, verfocijelijlk, indien zij niet belagchelijk ware , beweert dus , dat onze voortreffelijke , in
geheel E uropa geroemde , Schoolinrigtingen tot zede loosheid en Deismus geleiden ! Het zou overbodig zijn ,
iets
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ïets hierop te antwoorden. Wil de Heer a I L DE RD IT I(
niet behooren tot de genen , die lasteren hetgeen z ij niet
verftaan , (2 P E T tt. II: 12) zoo bezoeke hij zelf onze
fcholen , en zie dáár, of er ,eerre Christelijke zedeleer,
geenc liefde tot God en den Naasten wordt onderwezen.
De Ileidelberbfche Catechismus wordt wel niet meer aan
alle kinderen ingeprent, en. . . hinc iliac lechrymae! De
'Schrijver geraakt zelfs zoo in woede , dat hij van dwang
fpreekt , dien het geboefte zich tegen den Godsdienst der
Vaderen aanmatigt. Wie is dit geboefte? Waar is ii
1\iederland zelfs een fchijn van dwang? B I L D E R D IJ K
zegt, dat men in Roomfche landen het Protestantendorn
niet kent: dit is waar; maar even weinig kent Mr. W ILLE n1 B 1 L D It It D iJ K alles , wat tot het Schoolonderwijs
in ons Vaderland behoort , en oordeelt daarover als een
blinde over de kleuren; zoo wij niet moeten befluiten,
dat hij ze kent; maar uit louter duivelfche kwaadaardig
zucht tot tegenfpraak zijnen zwadder daarop uit--7heidn
ílort. Liefst gelooven wij het laatf{e nog niet.
Eene der zonderlinge flellingen van onzen Schrijver is
het verband tusfchen ,1ezuitismus en Vrijmed'elarij. De
laatfie kennen wij niet , en willen dus niet over dezelve
oordeelen ; maar liet boezemt ons een zeer gunstig denk beeld van' haar in , dat zij de eere geniet van gehaat en
vervolgd te worden door de kinderen der duisternis onZcr Eeuwe ; dat Tirannendienaars en Despotenknechten er
eerre giere in (tellen, de onregtvaardige bevelen hunner
Meesters tegen deze Orde met den meesten ijver te voltrekken ; ja dat thans ook in Spanje alles, wat braaf is ,
wat het tegenwoordigheerfcllende heulenrotverfoeit, onder
den naam van Vrijmetfelaar moet lijden. Nog eens: wij kennen
de Vrijmetfclaars en hunne bedoelingen niet; maar , volgens
de uitfpraak des Zaligmakers : aan hunne vruchten zult
g^ ze kennen , mogen wij de flichters van liet Blinden Llflite.-ut en van zoo menige andere weldadige inrigting,
die zoo mild zijn in het onderdeunen van nuttige inrigtin gun en hunner behoeftige broederen, niet veroordeelen.
au de %ez .sten? Dezen kennen wij zoo veel te beter.
Hier
,
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Hier doen zich aan onzen geest op de moordenaars van
onzen WI L L E M I, van HE N D R I K IV van Frankr ijk,
van j o z r r I van Portugal, de aan(Iokers van het Buskruidverraad en van den dertigjaribcn Oorlog, van het bloec(bad te Thorn, de burgeroorlogen in Zwoeden, en den dood
van vele duizende Christenen in japan. tien , die bedervers en verbasteraars der zedewet, deze duisterlingen,
door den grooten P A S C A L zoo wèl ontmaskerd, (lelt
B I L D E R D Ij «., te regt , als gevaarlijk voor de zedelijk
voor. MVlaar hoe hij aan een-heidntCrsom
verbond tusfchen hen en de Vrijmetfelaars denken kan,
begrijpen wij niet. De laatden beguu(tigen doorgaans de
zaak van verlichting en volksvrijheid; de eerílen werken
die uit alle krachten- tegen. De laat(len worden (buiten
de Conflitutionele Staten) overal vervolgd; de eertien door
de nachtvogels van alle landen ingeroepen , geëerd, en
met het onderwijs der jeugd belast. Ongetwijfeld zouden
de jeziiiten in de gunst onzes Schrijvers ,; die zij door
overeenkomst van hoofdbedoeling zoo wel verdienen , aan
(laan, indien zij niet ongelukkig in de-merklijhog
leer der Voorbefcltikking van hem verfchilden. Doch
hiervan ftraks nader. Nograns wordt een en ander hier
gezegd, dat behartiging verdient. Te regt klaagt hij over
de reeds vroege verbastering des Christendons door de
fpitsvondigheden der Wijsgeercn. Ook zegt hij van de
Conciliën : „• Maar deze beflisftngen- zelven , in de vroe„ ier eeuwen juist en niet kennelijken invloed van den
„ Geest Gods bedaan , werden al (feeds neer door mensch„ lijke bewegingen, door inzichten van tijdelijk belang
„ en van drift of partijzucht bepaald , en ten laatfte tot
bloote refultaten van convenientie of Staatzucht ; ja
fomwijlen was 't een dwingende overmacht die ze al
perlte, of Bene overhee-i ching van een filozolisch
„ fystema over 't I Ieilig woord Gods." Waarlijk ! elke
blik op de Kerkge ch•sedenis bevestigt deze uit praal:. Men
denke aan Nicca, Ephefüs, Chzlccdou, Iiozl lr,ziinopel,
7rente en D u rlrec'ht !
De vourgaande beiclwuwVingcii waren enkel inleiding,
G_,
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om tot het groote punt te komen, om de Roomschgezinden tegen het Pelagianisntis , tegen het fleliel van den
vrijen zuil te waarfchuwen. Er zijn namelijk, volgens
I3 I L D E lt L I j K, eenige wijzen van zien , waaronitrent de
Christenen veilig van elkander kunnen verl'chillen. Ilicr
konden wij naauwelijks onze oogen gelooven , zoo tolerant
is de man ! Wij lazen met verwondering en vreugde , „ dat
„ niet alle dwaling uit te roeien is; dat wij dwalende
menfchen zijn, noodwendig aan dwalingen vast; dat
„ wij dus ook den dwalende moeten liefhebben en
dragen, enz." (bl. 17 , i$.) 'Wij hoopten waarlijk ,
dat de geest van Christendom en Protestantismus hier
Bene der grootfle , maar ook moeijelijl.f'e overwinningen
behaald had; maar -- wii hadden ons te vroeg verheugd.
Alle die goddelooze Pelagianen , -4rminianen , of hoe zij
heeten mogen , die het wagen durven te gelooven , dat de
mensch vri is, en dat er buiten die vrijheid voor hein Beene
verantwoordelijkheid zou bellean , -- deze koesteren dc dnivclenzucht om hun eigen lot te waken, en vinden bij den
Schrijver zoo min , als, volgens hens , bij God , genade.
Neen ! de mensch is niet vrij , zoo min als een vallende
fleen (bl. 2o). Er is flechts één volfirekte vrije wil, die van
God (bl. 21). (En het zedelijk kwaad dan? (lit is dus de
wil van God ? Welk Bene lastering ! Om niet te zeg en
dat alle zedelijkheid, alle aanfpraalc van God op zulke val
door Hein vallende flemen dan ophoudt.) De lvaar--lend,
de van den mensch is eene Godtergende inbeelding. Daar
nu de Roomfche kerk de vrzjlleid van den ?vil leert, (wij
herinneren ons eerie voortreffelijke plaats van den grooten
r n N F L ON daaromtrent) — daar zij het gevoelen van
den kettermaker A u c u s 'r t N U s van lieverlede heeft
verlaten , (een nieuw hoofdfI-uk tot de gefchiedenis harer
variatiën) en daar althans de . ezniten meer overhellen
tc t het f'eifel van r E L A G r U s, Benen der veriichtfle,
kundig [le en braaffle mannen van zijnen tijd , zoo is deze kerk reit dien lice/de geheel bij onzen Schrijver in ongenatle gevallen. De mensch heeft , volgens Vader A oc, u ei' IN o s, ve;a 't Z^iriic Iztcls dann wonde en logen (bl.
24),
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Dus zal ook wel de Heer B I L D E R D IJ K van dit
lot der menschheid niet zijn uitgefloten, en het volgende
geeft daarvan de fprekendfte bewijzen. De edele, echt
Christelijke DIRK vOLKERTSZ. (niet J. D.)KOOP.NH E R T wordt een geleerde tivoelgeest genoemd; de verdrukte, vervolgde Remonflranten , die Gode liever gehoorzamen wilden dan de men fchen, die weigerden, den vijand
van een Vaderland, dat hen fnood mishandeld en uitge.
worpen had , ook in het allergeringfie ten dienfee te [laan ,
heeten nieuw opgeflane geweldenaars, die het Vaderland
fchendig beroerd en verdrukt hadden. De geest der zonde
en der logen bereikt den hoog(len top in B IL D ERI) IJ K , wanneer hij , om zijne flelling beter te doen uit
zegt , dat de Remonflranten bij menigte de Room--komen,
24).

J he kérk toevielen ,1-vaartoe de hevig/len en oprecht/len hun
overgingen. Wie, behalve B E a T I U S, waarvoor-ner
bijzondere redenen waren, wie der Remonftrantcn van
naam is dan tot de Roomfche kerk overgegaan ? B I LD E It D IJ K lastert in algemeene termen, veiligheidshalve,
omdat bijzonderheden hens zouden befchamen. — Na nog
Benige declamaticn tegen de Heidenfehe deugden, die,
volgens AU G U S T I N U S, blinkende misdaden genoemd
worden , en het wijzen der Roonischgezinden op hunne
nederige Heiligen , (o ! waren de boosaardige c x kz I LL us, de walgelijke F 11 A NC I S C U S, de brandilich ter
D 0 MIN IC U S ZOO edel, zoo nuttig aan liet menschdom geweest, als SOKRATES, EPAMINONDAS,
I' H 0 C ION Of C IC ER a!) — na deze nitboezemingen
volgt het Plot, waarbij de Roonischgezinden tegen den
hoogmoed (het flelfel van den vrijen wil) worden gewaar
gezegd , dat , wanneer dit punt eenmaal ge--fchuwd,en
vonden is , het andere wel fchikkcn zal.
Ziet daar een getrouw verflag van dit zonderlinge voort
waarin men den Sclhrijver geheel kan herken--brengfl,
nen ; fchoon , gelijk wij boven zagen, de kracht der waar
hein ook veel goeds en veel waars heeft doen zeg -heid
Hiertoe behoort ook de waarlclluwing tegen het-gen.
cssmz,s in Duitschland. Inmmers het Rationalismus verdient
G5
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dient naauwelijks'.eenen anderen naam, wanneer liet alle
ílellige bovennatuurlijke Openbaring ontkent, en dus het
Christendom -- men zegge , wat men wil — niet hooger fielt dan een ftelfel van Wijsbegeerte. Het is waar,
deze zucht is niet nicer zoo geweldig als vóór ruiul 20
jaren : wanneer men echter nog in de {lad , waar L AV A T E R en H E S S het E,vangelifche Christendom met
mond en pen verdedigden, in Zurich, eenen s e H U L Tx E s s alle onmiddellijke Openbaring , en dus alle zekerheidvan geluk voor den zwakken mensch, onbewimpeld ziet
loochenen , en pogingen doen , om het Christendom op
zijne wijze tot eenen Godsdienst der Rede te vervormen ,
en hein in geachte tijdfchriften in liet Noorden van Duitschland ziet toejuichen , dan mogen wij, met B I L DE R D IJ K,
wel zeggen, dat het Deismus de gerneene vijand is van
alle Christengezindten. Maar het is wreed , liefdeloos en
onchristelijk , ééne eenige gezindte in ons Vaderland daar
gelijk te rellen; het is ongerijmd of kwaadaardig,-med
Pelagic mismus en Deismus te verwarren; het is verfoeireliJk, eenen UITENBOGAARD, DE GROOT, Of
K A 11 P H U I Z E N , niet het Deismus ook hechts van verre
in aanraking te brengen. Zulke ílrijders , bezield met
den geest van wrok en vervolging , behoeft de zaak van
God, die. van het Christendom , niet.
• De flijl is niet fraai. De volzinnen zijn hier en daar
gebrekkig.
-

Annales Academiae Lovanienfis prilni et fecundi anni, iide a die VII a idus Octobris anni MDCCCXVII ad
diem V a nonas Octobr. MDCCCXIX.
Annales &c. anni tertii, inde a die IV a nonas Octobr.
anni MDCCCXIX ad diem VI a idus Octobr. MDCCCXX.
Annales &c. anni quarti, inde a die II a nonas Octobr.
anni 1\ID000XX ad diem I a idus Octobr. MDCCCXXI..
Lovanii apud P. Y. de 111at to maj.
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dc welvaart van zijn vaderland dankbaar verheugt, eene
fireelende gedachte, dat de noordelijke en zuideli;ke pro
vinciën niet Hechts in een flaatkundig opzi gt liereenigd
en tot een onverdeeld geheel verbonden zijn, maar dat
deze vereeniging ook de opleiding en vorming van liet
aankomend geflacht omvat; eene vereeniging , welke het
verblijdend vooruitzigt opent, dat de echt liberale geest ,
in de verordeningen van 's lands beftuur op liet hooger en
lager onderwijs doorf}ralende , zich eerlang algemeen ver
overal de weldadigfte vruchten voortbrengen-fpreidn,
zal. Verfchillende redenen werkten eertiids ongetwijfeld
mede, om aan het akademisch onderwijs in het Noorden
en het Zuiden van ons rijk eene bijzondere fhrekking te
geven ; doch dit verfchil moet in onze dagen ganfchelijk
wegvallen, daar de .gemelde verordeningen die gewenschte
eenheid allerwegen bevorderen , voor zoo verre de eigen
behoeften van elk gewest zulks gedoogen.
-ardige
Van de heilzame uitwerking, welke de bemoeijingen
van 's lands bef'uur omtrent het hooger onderwijs in het
Zuiden reeds gehad hebben, geven de voor ons liggende
Jaarboeken der Leuvenfche Akademie een treffelijk blijk.
Zij bewijzen, dat deze Hoogefchool , eens de kweekhof
van eenen E R A S Al U S en zoo vele andere groote mannen , haren alouden roem van geleerdheid ook in onze dagen weet te handhaven, en in de rij harer Zuid- en Noord
zusteren met waardigheid kan pronken.-Nedrlanfch
Wanneer men de jaartallen van de uitgave dezer Annalen
1821-1822) net het tijdftip vergelijkt, waarop de Akademie te Leuven herfteld 1S (1817), zou men intusfchen
ligtelijk op het denkbeeld kunnen geraken , alsof hier de
ijver ontbroken had, welke de Noord - Nederlandfche IIoogefcholen , blijkens de veel vroegere uitgave van derzelver
Annalen , zoo voordeelig onderfcheidt ; doch men behoort
hierbij vooral in het oog te houden, dat liet gemakkelijker is , op een reeds lang gebaand pad voort te gaan , dan
eerie geheel nieuwe baan te openen , en de veelvuldige
hinderpalen uit den weg te ruimen , die zich gewoonlijk
dtitarbij opdoen. De welgefchrevene kote \zuurrede van
den
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den Hoogleeraar D U DI B E C K voor het eerfie deel ver
zwarigheden , waarmede de Raad der Lci veszfche-meldt
Akademie bij de uitgave van deze Jaarboeken te wgritclen
had; en de hier bijgebragte redenen zijn zoo voldoende,
dat geen onpartijdige de gemelde vertraging aan ijver- of
werkeloosheid wijten zal. Doch , hoewel wij het gegronde van deze redenen erkennen , moeten wij evenwel ons
leedwezen betuigen , dat wij daardoor van het genoegen
verfloken zijn, om Intreêredevoeringen van die Geleerden
te lezen , aan wie , van de herftelling der Akademie af
aan , liet onderwijs werd toevertrouwd. Plaatfelijke om.
ílandigheden maakten het noodzakelijk , dat de Hoogleer aren , bij die hertelling beroepen, van de gewone ver
om hunnen post met zulk eene Redevoering te-pligtn,
aanvaarden , ontflagen, en dat de naderhand te beroepene
alleen daartoe gehouden werden; en hierdoor misten wij
die belangrijke bijdragen tot de kennis van den geest,
welke het onderwijs aan eene geleerde flichting bezielt.
Bij dit wezenlijk gemis moeten wij ons vergenoegen
niet hetgeen wij hier vinden, óm de Lcuvcnfche Iloogefchool wat nader te leeren kennen. En dit alles is zeker
dien aard , dat het ons niet dan goede gedachten-lijkvan
inboezemt omtrent de wijze , waarop de weten(chappen
aldaar behandeld en voorgedragen worden , gelijk uit, de
volgende opgave van den inhoud dezer Annalen blijken zal.
'Behalve de Koninklijke befluiten en verordeningen betrekkelijk de herstelling der Akademie , de gewone lijst der
lesfen en der verdedigde Disfertatiën , de prijsuitichrijvin.
gen , de beoordeelingen der .ingekomene. verhandelingen ,
en meer andere huishoudelijke fchikkingen, vinden wij in
het eerfie en tweede deel een Discours , prononcé le 6 Octobre I S 3 7 , jour de l'iraflallrrtioI2 de l' Univerfité de Lou' Recteur magnifique
vain, par Al. H A R B A U R, Home
,tour la premiere année , en van denzelfden IIoogleeraar
een Discours , prononcé le 5 Juin 1818 , k l'occafaon de
l'ouverture des (alles cliniques, eene Oratio publico dicta,
cum d. III Oct. i SIS Rectoris magnifici menus denuo in
fe reciperet, alsmede eene Oratio pub/ice habita die 24.
JIpri-
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.4prilis i8_o, quuumn Rectoris magnifzci mums deponeret.
Deze twee laattle Latijnfche Oratiën behandelen geen bepackt onderwerp , maar de eense schetst den toeftand,
waarin de Akademie zich op dat tijdtip bevond , terwijl
de laatste een verflag van het gebeurde in het afgeloopen
jaar behelst ; cene bijzonderheid , waarover de Hooileer.
aar zich , in een afzonderlijk monitum ad Lectoreni , door
liet aanvoeren van voldoende redenen, verdedigt. Het
eerfle deel behelst nog eene Prolufio van den Hooglceraar
n v M 1, r C t , primae lectionum ferici praefaxa , waarin
hij , na eenen blik op den lotwistèl der jongstverlopene
jaren geworpen , ' en de herflelling der Lcuvenfche Akademie met bliidfchap vermeld te hebben , een overzigt of
eene Encyclopedie van de wetenfchappen geeft, tot wel
beoefening hij de íluderende jongelingfchap opwekt.-ker
De bekroonde Prijsverhandelingen, welke in het tweede
deel gevonden worden , behooren tot het vak der Regtsgeleerdheid, der Natuurkunde en der fraaije Letteren. De
Bertie, van den Heer VAN DE N D A LE, behandelt het
onderwerp : Quid fit traditio ? Quonam jure et quibus datis ca/Thus adldomimam transferendum requiratur? Qreaenam praeter cam alia fint requifita ? Quid denique circa
ca jure hodierno conflitutum ? De tweede, van den IIeer
N 0 T T E , loopt over de vraag : Quid in corporibus ge•

neratim fumtis posfrmus cognoscere , quid non posjimus ?
Et quis prelude fit Ecopus, quern phy/ices /ludiofus frbi
propofitum habere debeat P Terwijl de Fleer I nI a E I: T , in
de derde, ecne geographiam geeft pagorum illaruna ye
tustae Germaniac regioruim, quae inter Sea/dis et Mofae
flrumina ftae friere ?
In het derde deel vinden wij eene Oratie van den Hoogr
leeraar S E N T E L E T, publice dicta, cum die X Octobr:
;beo Rectoris magnifaci menus deponeret. Uit de inleiding van deze Redevoering moeten wij opmaken , dat de
fludie der Natuurkunde , waarvan het onderwijs gemelden
Hoogleeraar is aanbevolen, op de Leuvenfche Akademie,
als minder nuttig of noodzakelijk , eenigzins verwaarloosd
werd, en dat zulks hem aanleiding gegeven heeft,.àln de
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jongelin,,en tot het beoefenen van die wetenfchap op te
wekken, als een belangrijk midlel ter bevordering vanalgemeen welzin en van bijzonder geluk.
De bckroondc Prijsverlhandeliuugen in dit deel loopen
over de navolgende onderwerpen. Die van den IIeer MO TT r behandelt de vraag : Oa.ae est origo yerifi;nilior elec-

tricitatis in columna electrica , et qua ration compofatio
et clecompofitio corporusn hrejus ope obtirzentur ? In die van
den Ileer Ira . S A I N T D1 0 U L I N disferitur de plantarum flructrrra , et enzrcicarztur ex pliyfiologicis et chemicis
pracceptis procc.cfus vegetationis capita maxime memoranda. De IIeer V A N D E R T 0 N explicret et e Graecis po ti.s finau,"n f?ntibrss ill.zstr•at C I C E K 0 N I S libr°urn , qui
Cato mayor , five cIe Scnectuti i^zfcribitrsr. De Beer
s c H o L L A E It T beantwoordt de vraag, : Quid fit pofcsfio ? Ouotuplux 2 Qz.omodo acquiratz.r, retineatur ct
a,nittatuur 2 En de Meer c 0 H E N x II O N R A A D levert
een antwoord op het voorftel: Quid font afcctus arainzi 2
ZIncdenam orir.satur 2 nr.i frr?zt coram in corpus Immanum
ej/ 'ctus ? imn medicus iraócrcrthn in acgris cos excitare debet et quonzozlo P
Het vierde deel behelst , in de eerde plaats , de Intre3redlevoeringen van twee nicuwberocpene Hoogleeraren ,
t. w. van den

Heer VAN SOLINGE N en BAUD,,waar-

van de eerfie handelt de acl iain.iculos zrzlz ferreorum;z abrzfrß

perniciofo, eorurzclenzque erfar faluvcrlirra, in 'arte obfetricia factitasucda.; en de tweede cle laradibus , gr.ibus of
ferri potent me ^noria II. J. I: n c A 1 fed. Doet. , quondam in anivcr/late Lovanienfi profes/oris primarii; ver
Oratie van den IIoogleeraar v n c o S T n r,,-volgens
de tranfstiorze a /at u natural ad fatum civilern , ge
hij deszelfs aftreding als Rector-houdenSOct.i821,
eindelijk
zes
bekroonde Prijsverhandelingen.
mnagnificrzs , en
Ex juris prrblici . prir:cipiis demonflretur legcm non
verbis , fed volant ate , cuzjus verba fagrza flint , conflate.
Dein varice proponarat:zr reg zrlruc , quere .verbis club/is , ii.;
inves,tigarzdaa volantate adhiberi posfrrtt , fizigulrtequc exemplis .illuflr ciztur etc. Op deze vraag vinden wij een
ant-
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amwoord van den IIeer V A N D b., K T 0 N. Collignntur,
clisponanteer et illufrent ee r fragn c°;.tr e ti R V S I P p í
philofuplii floici etc. Aan dit voordel heeft dc Heer B AC U L T voldaan door cone ongemeen uitvoerige Verhandeling. Quacritzir Jiinctionis Nepalis expofatio etc. Op
dit flut, heeft de Heer N I II 0 U L den prijs behaald. Da-

ties fit radius jßhrerae , cui fingula corpora folida, quorum hedrac front polygona duóplicis generis rege /aria , anguli folirli nequales vel f jmmctrici , infcripta fuut. Ouaerantur va/ores genera/es, qui praebcv2t quantitatem etc.
Op deze vraag heeft de heer r, u m p s liet eernetaal wem
gedragen. Dé vraag uit het vak der Natuurkunde : nuacnuin lint corpora permanenter aëriformia five gzuae gaz,ts
dicuntur? Quacnam faut fingztli e /is et proprietates ? .Li
quibus geucratinz dt7ferant a vaporibus ? is door den Heer
it r Y I1 L N s -beantwoord ; terwijl de Heer I- E N s nr AN s
Bene gevraagde historian 2aturalem , technicam et ehemmaicam opii ejusque fuccedaneoruw, levert.
• Lene eigenlijke beoordeeling der bovengemelde [lukken
komt uit den aard der zake hier niet te pas. Wij beIluiten daarom met de betuiging van het genoegen, waarmede wij deze jjaarboeken der Leuvenfche Hoogefchool heb.
ben doorgeloopen , en voegen er onzep_ wepsch nevens,
slat de fluderende Jongeling!chap op , dien zetel van geleerdheid op den duur zulke dooril^Iande blijken, geven
moge van ijver en grondige kennis , als de aangekondigde
boekdeelen bevatten.
Antiquitas IIebraica breviter deicripta, auctore J. H. PAx it A U, editio altera, indicibus aucta. 1823. 8vo.
f4 - 90.

Antiquitatis Hebraicae breviter defcriptae appendix, five
alterius editionis pracfatio et indices , auctore j. 1i.
PAR EAU . Traj. ad Rhen. typis ,y. Iltheer. 1823.

8 vo. f

:-90.

Van de eerfte uitgaaf der Hebreeuwfchc Oudheden door

den

aot; J. ii. PAREAtY
den Hoogleeraar P A R E A U, in 1817 gedrukt, hebben
wij, in de Letteroefeningen van hetzelfde jaar, een uit
gegeven , en in hetzelve onzen wensch ges-voerigtla
uit, dat genoegzame Registers her nuttig gebruik van dit
werk bevorderen wogten. Aan dezen wensch is in de
nieuwe uitgave voldaan , welke , voor een Latijnsch werk,
vrij fpoedig op de eerlle is gevolgd. Dit goed vertier
heeft voorzeker den Schrijver opgewekt en aangefpoord,
om zich de moeite te geven van Registers op hetzelve te
vervaardigen. Deze zijn io2 bladzijden groot, en ook,
niet een' afzonderlijken Titel en de nieuwe Voorrede , te
bekomen voor de bezitters der eerfte uitgaaf. De Schrijver, namelijk, heeft, zoo als hij in deze korte Voorrede
zegt, zich den lastigen pligt opgelegd, om de gelijkvore
migheid der bladzijden in de beide uitgaven te behouden. Dit moet hem inderdaad zeer veel moeite gekost
hebben. Trouwens in deze tweede uitgaaf is nog al het
een en ander veranderd en bijgekomen. Dan , gelijk de
Hoogleeraar zelf verklaart, hem is volltrekt geene genoegzame reden , bij het naauwkeurig overzien van zijn
werk, voorgekomen, om hetzelve zoodanig te veranderen , dat de eerftie uitgaaf daardoor bijna van geen gebruik
sneer zou kunnen gerekend worden. Hoezeer hij hierin
zieh onderfcheide van vele, vooral Duitfche , Schrijvers ,
zegt hij natuurlijk niet, en behoeft Recenfent ook niet te
íe;gen; dit onderfcheid kan, door ieder bevoegd regter,
gemakkelijk opgemaakt worden. Althans wij zijn reeds
in de gelegenheid geweest , om te verneinen, dat bezit
uitgaaf zich verblijden over de inrigting,-tersdf
Heer_
r ARE A U gevolgd is. De beide uit
,lie door den
hebben dus 477 bladzijden, behalve het voorwerk,-gaven
en de . l.Kegisters zijn met afzonderlijke bladzijden gedrukt.
De uitvoering is vooral niet minder keurig en fchoon
dan bid dc eerf}é uitgaaf, en drukker en uitgever hebben
er waarlijk eer van.

Ta.
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Tableau Synoptique &c: Synoptifche Tafel, aantooneiide
de rangfchikkinb der 39 Metalen naar aanleiding hiinner kenfchetfende eigenfchappen, verdeeld in zes afdee=

lingen a%olgens T H E N A R D en anderetie 7'e Zutphen ,
lüj H. C. A: Thieme. (Zonder jaartal.) 2 Plano
vellen. f : - 40.

D e ongenoemde .opfleller van deze Tafel,
die wij hier
de

beoefenaars der
in twee talen ontvangen , heeft aan
Scheikunde zeker geen' ondienst gedaan, door hun hier in
het, kort, in verfchillendé kolommen, de algemeene ei
alle metalen , de verdeelingen van T H E--genfchaupv
r A R D en derzelver karakters , de namen der métaalfoorten, den toehand, in welken dezelve gevonden worden,
hun aanzien, fpecifieke zwaarte, fineltbaàrheid en ontdekkers te doen kennen. Het verwonderde ons intusfehcn ,
dat de drie nieuwe metalen, het Lithium namelijk, waar
óxydumn, de Lithine, door ARFREDRON In-vanhet
i 8 i 8 ontdekt' werd, het Selenium, hetwelk den beroeniden a E R z E L I.0 s tot ontdekker heeft (1817), en liet
CadinZium , door S T R O M E IJ ER in 1818 gevonden , hier
geheel onvermeld bleven. Ook ware het welligt beter ,
het Maanehemetarsl , hetwelk D A V Y tot deszelfs métaaltoelland fchijnt te hebben gebragt, en het Kie/elnietaal , door denzelfden D A v Y en anderen mede afgefchéiden van zuurbof bekomen , uit de eeríte afdeeling weg
te laten en bij de tweede te voegen. Het Nickel behoo:de ook in de vijfde klasfe te f'aan , daar Ptt o us T bevonden heeft, dat het protoxydurn van dit metaal bij eene
hevige warmte weder gedesoxygeneetd wordt, en dit is
het karakter der vijfde afdeeling.
Synoptifche Tafelen zijn van eene erkende nuttigheid in
alle historifche wetenfchappen, niet zoo zeer om zich
daaruit de wetenfchap aan te leeren, maar om zich liet
reeds aangeleerde fpoedig en met orde te herinneren. Ook
heeft het in de Chemie aan zulke Tafels niet ontbroken.
Die
1-1
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Die van F o v 1: c r o 1 zijn bekend , doch thans nier nicer
toereikende. Wij hopen dus, dat de ongenóemde Schrijver moge voortgaan met deze Tafelen voor den ganfchen
omvang der Scheikunde, opdat ons land hierin liet lof
voorbeeld volge van onze. naburen. Tot deze on--felijk
derneming, en tot alle andere pogingen , om kennis onde zijne landgenooten te verfpreiden , wenfchen wij den
onbekenden Schrijver voortdurenden lust.

Reizen in Egg pte en „lyubic , door G.. BE L Z 0 N I. Uit
het Fransch vertaald. hide Deel. Met Bene Kaart
van den loop des NijIs. Te Groningen, bij W. ZVouters. 1823. In gr. 8. Villen 3L6 Bl. f 3 5 0
-

Z

.

oo is dan het uitmuntend werk van den beroemden
reiziger B E. L Z ON I volledig in onze taal ! WVij hebben
nu iedere der drie reizen in zoo vele deelen afzonderlijk.
Deze inrigting is beter in de vertaling , dan in het oor
waarin het geheele werk- in twee deelen ver -fpronkelij,
Ook heeft de vertaler zeer wèl gedaan , met de-vatis.
aanteekeningen niet achteraan , zoo als in de Franfche
uitgaaf, maar overal onder aan de bladzijden te plaatfen ,
alwaar zij behoorden.
"rij hebben dit deel met uitltekend genoegen gelezen,
en de vlijt , de opmerkzaamheid , de naauwkeuriheid , de
voorzigtigheid , en vooral den moed tevens en de onverfchrokkenheid des reizigers gedurig bewonderd. Zijn ge
volledig werk, en bijzonder dit derde deel,-helnu
bevat een aantal zaken van het grootfte belang voor de
aardrijkskunde, de oudheidkunde, en , onder anderen
ook , voor de menschkunde. 1Vij mogen niet twijfelen ,
of hetzelve zal door velen Irret graagte en nut gelezen
worden. De flijl is, met eerre behagclijke en ongekunftelde eenvoudiglteid,die overal de grootfle waarheidsliefdc ademt, fomtijds fchilderachtig, zon als bij de befchrijving van een' buitengewonen en in meer dan één opzigt
rampvollen aanwas des Nijis , welke , zoo als de Schrijver bi. 29 zeer eigenaardig zegt , zoodanig was, dat
niets ter wereld ons misíchicn een zoo goed denkbeeld
van
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van den Zondvloed geven kan , als de vallei des Nils,
zoo als hij en zijne reisgenooten dezelve thans voor oo en
hadden. Ook heeft ons bijzonder getrolFen zijne befchrijving van de dorheid der woestijnen en van de groote
waarde des waters voor den reiziger in dezelve, bl. 9;
en volgg. Van deszelfs onpartijdige waarheidsliefde getui t , onder anderen , des bekenden reizigers B It u c E 's
verdediging, bl. 71 en 72 : In het algemeen mag men
rekenen, dat alles, ivat men gezegd heeft, om dezen rei
tiet vertrouwen te doen verliezen , alleen voortkomt-ziger
uit de afgunst van aridere reizigers , welke niet zoo veel,
als hij, gezien hebben , of uit de vooringenomenheid van
lieden , die genegen zijn , de wvaarheid te ontkennen van
alle verhalen , welke niet overeenkomen met hunne ge.
brekkige kundigheden.
Hetgeen dit deel een bijzonder belang bijzet , is het
bijvoeglel, of aanmerkingen en waarnemingen, getrokken
tut het dagverhaal van MevrouIV u x L ZO N I, bl. 2 35
tot aan het einde. Zij had, namelijk, zoo veel hooren
fpreken van de Turken en Arabieren, dat zij begeerig
was, de zeden der vrouwen van deze volken te leeren
kennen. Deze zucht nu , die haar, als reisgenoote baars
mans , bezielde , kenmerkt al aanftonds eene vrouw van
(Teen' alledaaglchen flempel , en van eenen , voor hare fekfe , buitengewonen moed. Als zoodanige komt zij ook
voor in Betseen van hare aanteekeningen is uitgegeven ;
en men kan, naar alle waarheid, zeggen , dat hare inborst zeer veel overeenkomst had met die van haren echt.
genoot. Dit gedeelte bevelen wij vooral der felioone fckfe ter lezing aan. Onze vrouwen zullen er uit zien , hoe
gelukkig zij zijn, in vergelijking der Oosterfche en bij
vrouwen , die, in hare afzondering,-zonderTukfch
veelal niet minachting behandeld worden , en die , zoo als
de Sch ijfller liet ondervond, zulk een gedrag van den kant
der mannen verdienen. Zou dit echter niet voornamelijk het
gevolg zijn van de onwaardige bejegening, welke haar de
mannen van kindsbeen af doen ondergaan? — Dan, het is niet
alleen met opzigt tot den toeflanclder Oosterfiche vrouwen,
tI 2
dat
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dat deze vrouwelijke aanmerkingen belangrijk zijn. Zij zijn
het ook in andere opzigten. Zoo lezen wij b. v. over de
Bijbelverfpreiding in Egypte: 1171 men het lezen van de
overzetting des Bijbels inderdaad nuttig doen worden ,
zoo behoorde men eerst fcholen op te rigten , gelik in Indié , ten einde ecne geheele hervorming in zeden en begrippen te bewerken. Van het moeijelijke der Bijbelverfpreiding in Egypte fpreekt ook DE L ZO NI, bi. 154.
Magazijn voor Wetenfchappen, Kunjlen en Letteren,
behelzende : I. thj'sbegeerte des Levens. II. Gefchiedenis. III. flardr jks- en Volkenkunde. IP. Fraaije
Letteren en Mengelwerk. Verzameld door N. G. V A N
K A M P E N . Ifle en Ilde Deel, en Illden Deels ijle Stuk.
Te Jlmjierdam , b ij P. Meijer `Varnars. 1822-23. In
gr. 8vo. f I0-25.

li

et Algemeen , Nieuw Algemeen en Iraderlandsch 117^tgazAn van tl'eten/chap, Ku nst en Smaak, hetwelk onaf
1812 heeft bellaan , is de verza--gebroknva1785t
melaar bewogen , met Benige verandering der rubrieken
weer voort te zetten. Dit, en wat de hooggeachte man
verder omtrent deze verandering enz. zegt, is bii onder
gebleken , daar nu al verlchcidene (lukken -vindgres ,
meer dan twee deelen uitmakende , het licht zien. IIet
zon te veel van ons gevergd zijn , om daarvan telkens
verflag te doen , en iedere verhandeling of bijdrage afzonderlijk te beoordeelen. Mistchien ware zulks ook menigen fchrijver niet aangenaam geweest, daar toch het
plaatfen van een optlel in eenig mengelwerk nimmer niet
cone afzonderlijke en opzettelijke uitgave gelijk geleld is
geworden, en liet montieren zoo veler voortbrengfels van
ondericheidene íchrijvers vooral zijne zwarigheden heeft.
I Iet werk in het algemeen , liet Magazijn, hiermede hebben wij te doen , en daarvan moest natuurlijk een Boel
gedeelte het licht zien , eer wij over de algemeene en
duurzame waarde Benig oordeel konden vellen.
Het
-
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IIet is waar,, de goede uittag tier vroegere , deels genoemde , ondernemingen , en de naalp des mans , die zich
thans aan liet hoofd heeft gefield, deed iets degelijks_verwachten. Maar, er had toch een ftil(land van verfeheidene jaren plaats gehad; het aantal Maandwerken, die allerlei opnemen , was vermeerderd , en Prof. T Y D E M A N
ging met zijne Mnemofyne voort. Er was alzoo grond , out
aan de gepastheid der hernieuwing te twijfelen; en beter van
de ganfchc zaak gecue melding gemaakt, dan met de ouden van dagen geweend over den tweeden tempel. Nu be•
ftaat die vrees bij ons niet meer. De manier der uitgave
bij kleine Hukken, de verdeeling der ítof in bepaalde rubrieken , de meerdere fchifting (naar het ons voorkomt)
onderfchciden het werkje niet ongun(Iig van de Leydfche
verzamejing. En , voor zoo verre wij ons inzonderheid
liet laatf'e gedeelte des Iladerlandfchen 1llabaz jns herinneren, behoeft het daarvoor althans in algemeene waarde
niet te wijken. Onze eigene letterkunde is in niets zoo
rijk , als in verhandelingen of redevoeringen , oorfpronkelijk tot de voordragt in onderfcheidene Maatichappijen bellemd , en de vermenigvuldiging der gelegenheden , om
dezelve voor de geheugenis te bewaren , wordt niet ligt
te groot; terwijl dit werk zekerlijk in zoo verre boven
andere gcichikt is tot dusdanig doel , als de geringere omnflag , en vooral de verdeeling , het gemakkelijker voor den
liefhebber maakt , om i'poedig na te Gaan en te vinden, wat
bij wenscht. Doch dit bepaalde oogmerk der bewaring,
tot duurzaam gebruik, maakt, naar ons oordeel,eenebijzondere kieschheid tot 's verzamelaars pligt ; terwijl andere tijdfchriften, om allerlei reden gelezen, en, binnen
het bepek van weinige dagen of weken , door duizende
handen gaande , ook het losfere, dat - flechts voor het
oogenblilk genoegen doet en waarfchijnlijk nut ficht, ge.
rustelijk kunnen opnemen. Daarom zouden wij , bij voorbeeld, redevoeringen of verzen, bij de eene of andere
min belangrijke gelegenheid uitgefproken, flechts dan
plaatfen , wanneer zij of eenig nieuw denkbeeld gelukkig
ontwikkelden of allerbijzonderst uitmuntten. Zekerlijk
moet
H3
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moet altijd voor het aangename worden gezorgd, gelijk
de natuur bloemen en vruchten geeft; maar in een magazijn flaat men toch altijd eer de laatfe dan de eerfle op,
van welker geur zoo ligt het beste vervliegt.
Wij hebben reeds te kennen gegeven , dat wij Beene
monflering. van alles zullen aanílellen. Wanneer wij zeg
LENNEP, SIEGEN BE EK, VAN HALL,-gen,datVAN
WESTERBAEN, Dß VRIES en een aantal anderen
van meerdere of mindere bekendheid en roem , als ook dezulken , die dezelfde hoogachting verdienen en zekerlijk
eenmaal zullen bereiken,HAbIAKER, VAN LIMBURG
BROUWER, GEEL, BOXMAN, VAN DER HOEv E N (één van het waardig drietal), hunne medewerking
niet hebben ontzegd, ja dat ook w. D E c L E R c Q en
(zoo als van zelve fpreekt) VA N K A DI P E N vlijtig het
hunne bijdragen, bijdragen, dan zal niet ligt iemand twijfelen aan de voortreffelijkheid van het geheel. De historiíche afdeeling is inzonderheid rijk. D E C L E K C Q's
fuel, maar veel bevattend overzigt van de Grieket der
9aicu ere Gefchiedenis, hoewel wat donker geschetst, ge
zeldzame kunde ; Do. D1 U L L E R'S laatfle fir d-tuigvan
vara het Christendom verdient onzen ruimen dank; Pr.
Dt 0 L L 'S D E L A M B R E is een flaal van keurigheid bij
naauwkeurige wetenschap. Ook in het vak der fraaije
letteren is.veel uitfiekend fraais. De aardrijks- en volkenkennis, meest van den verzamelaar, is huogstgcwigtig.
In één woord , men mag overal zeer voldaan zijn , en er
is weinig of niets , waarvan men zegt : „ dit kon wel
gemist worden." Echter houden wij kortere opílellen
en kleine dichtílukjes , voor eene verzameling als deze,
zal zij zich eenigzins onderfcheiden van zoo vele dergelijke, minder gefchikt.
Tot een befluit van ons aanprijzend overzigt íla hier
een deel van de allerlaatfle bijdrage, van het vers, na
onzen reeds genoemden en meer en meer be•-nieljk,dor
roemden Improvifaator, aan den Heer j 0 H N B OW R 1 N G,
uitever eener bloemlezing uit Nederlandfche Dichters te
Londen :
ja ,
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Ja, verfcheiden zijn de volkren,
Die de kreits der aard bevat :
Maar zij knielen voor één Godheid ;
Zij waarderen éénen fchat.
'c Is die fchat, dien ons de Dichtkunst
In bezielde toonen biedt,
't Zij zich in den Pfalni van 't Oosten
Haar verrukking overgiet ;
't Zij ze in 't Lied van Gods Profeten
Tolk der grootfche toekomst wordt,
Of in Hella's melodijen
't Lagchend beeld der fchoonheid (tort.
't Zij ze Tiaccus lier doet klinken
Voor het blij gevoel der vreugd ,
Of on s Tasfo's zang doet hooren ,
't Lied der wellust en der jeugd.
't Zij de bardenfchaar van 't Noorden
Pal in 't uur des frijds blijft (taan,
Of we in Milton's dichttafreelen
't Paradijs zien opengaan.
Allen -werd een vonk gegeven
Van dat boezemfweltend vuur,
Dat een hooger glans doet fchittren
In den doolhof der natuur.
Ieder volk vertoont die fpranken,
Die de God des Heipels fchenkt,
Als de poëzij zich uitftort
En tot hooger leven wenkt.
Heil dan , wie de fchatten zamelt ,
Mild bij volk op volk verfpreid,
En tot offers in één tempel
Al die gaven voorbereidt.
Ja , als van de rei der talen
't Stofkleed langzaam nederzinkt,
En één geest door al die hulfels
(Met meer klaarheid henen blinkt.
Dan zijn alle menfchen broeders,
Broeders — kindren van één God,
Broeders , in zijn Zoon vereenigd
En befteiud tot hooger tot.
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1 S S E N , in den gelukkigen avond
zins leven; : benevens eenige van 's mang nagelatene
fchriften. Uitgegeven door J O HA N N ik It N O L D
M 0 M M. Ifle Stuk. In 's Gravenpage ,, b ij de Wed. J,
Allart en Comp. 18a3. In gr. 8vo. a68 Bi. f 2-SO.

MATTHIAS. j OR

nder de Leeraren der Hervormde Gemeente was de
waardige j o R i s s E N met lof bekend , en genoot alge,
meene hoogachting. Hij was een godvruchtig man , die
zijn geloof beleefde met gemoedelijke trouw, dichtte door
leer en voorbeeld zeer veel goeds , en zijn aandenken zal
nog lang in zegening blijven, Dat hij niet bedaarden moed,
flille onderwerping, en in de geruste verwachting van
het eeuwige leven , vrolijk gettorven is, zal niemand be
vreemden; en then zal hier met genoegen zien , hoe hij,,
onder de aanhoudende liefdeblijken zijner beminde echtgenoote en waardige kinderen , in goeden ouderdom kalm
den geest gaf.
De Heer MO m M , die huisvriend en zoo wat handlam
gen in het fterfhuis fchijnt geweest te zijn, en die den
grijsaard innerlijk hoogachtte , befehrijft dit afílerven uit
genoeg ; en het kan niet anders, of zijn boekje-voerig
was het groot aantal der vrienden en bekenden van Vader j o it t s s E N welkom; dit zal ook wel liet geval zijn
met het tweede Rukje, waarin ons eenige brieven en fragmenten van de eigene hand des overledenen worden be.
loofd.
Meer zouden wij van dit boekje niet zeggen , hetwelk
alleen voor 's mans bekenden en vrienden belangrijk is,
en zijne koopers in genoegzaam aantal wel vinden zal,
indien de hoogachting voor den waardigen j o R is s E N
ons niet tot de volgende aanmerking drong, bpdat's mans
karakter geen' aanfloot lijde bij de zoodanigen , aan wien
hij minder bekend was.
De brave . kundige en febrandere J o R I s SE N had zijne
eigene wijze van zien en zich uit te drukken , welke wel
eens den fchijn had van aanmatiging. Zijne dikwijls zeer
naï
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naïve uitdrukkingen fchenen wel eens gewaagd en flout. Wanneer men den anders waarlijk edelmoedigen Godgeleerde en.
verdraagzamen Christen niet kende, fluitte dit. Maar die
Item kenden, gaven hem gaarne deze zijne eigenheden toe.
J o R I S s EN zeide dikwijls hetgeen hij zelf gevoelde en begreep,
(immers dit hopen wij) offchoon bij het anderen niet helder
maken kon; en deze zijne gevoelens fprak hij uit, als waren het axiomata. Daarbij gevoelde dan de Heer MO M n1
Benen nadruk en kracht van woorden, die hem verbaasden.
Nu tracht hij dan, hetgeen in de ziel van 30R155 EN lag,
op te helderen. Die ophelderingen laten wij gelden, wat zij
gelden kunnen ; en het is ons om het even , of hij j o R ISSEN al dan niet begrepen hebbe. Intusfchen heeft dit bij
M o M M , die alles , wat j o R I s s E e dacht of fprak, voor
een Evangelie houdt , toch invloed op zijne beoordeeling van
andere Predikanten, die , zij mogen al als j o R is S E N den.
ken, echter voor zich geen behagen vonden in j O RI S S E N'S
wijze van fpreken, en, bij al het fchijnbaar naïve eenvoudige , echter dikwijls donkere taal. Eenige Predikanten , die
den braven Vader j o RI S SEN liefhadden en hoogachtten ,
hebben hem op zijn flerfbed bezocht. M o M M heeft hunne
gefprekken opgeteekend, zoo als hij die opnam. Ware dit
vooruitgezien , gezegde Predikanten hadden den man of niet
bezocht , of hein anders geantwoord , indien hij namelijk hen
aszoo toegefproken had. Doch dit laattle moeten wij betwij.
fielen. Noch de hier medegedeelde lof, noch de berisping
wordt, indien wij wèl onderrigt zijn, erkend; en wij kenden
den braven grijsaard te wèl • om niet volkomen overtuigd tG
zijn, dat bij onmogelijk op zijn dundbed iets kan gezegd
hebben, hetwelk ftrekking had, om den dienst verdacht te
maken van waardige Ambtsbroederen. In diervoege althans
zeide TORI S SE N het zeker niet. De Heer M o m M had beter gedaan, in den geest des overledenen , de Gemeente op
te wekken, die waardige mannen om buns werks wille hoog
te achten. En de Haagfche Gemeente kan, dunkt ons, ui l
de hier opgegevene gefprekken eeniglijk zien, wat de Heer
Ili o M M, maar geenszins , wat de nu zalige j o R is s EN, in
hare Leeraren te prijzen of te berispen vond. — Uit hoog
voor den overledenen , den ileller dezes ook en finds-ahting
jaren bekend, veroorloven wij ons deze aanmerking; en wij
meenen , dat de fchim van den waardigen man zich , ten dezen
vooral , aan M OM at 's boekje , zoo het hein bekend ware , er
zou.
-ger;v
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Gemeenzame Brieven , ontworpen met een zedelijk doel, als bij
vorming van het hart onzer afwezige kinderen-dragent
naar de leer van het Evva;igelie. Door J. v A N E Y ic. (Foor
rekening van den lutheur.) Te 's Gravenhage, bij W. K.
Mandemaker. 1822. In gr. Svo. 304 BI. f 2 - 40.

H et werk voorhanden is eene aangename proeve, dat het fchrij-

ven van ouders aan kinderen , ook in eenen godsdienftigen geest,
in onze zoo bitter•geh-rverde Eeuw, nog niet geheel in onbruik
is; en wij gelooven gaarne, dat zoodanige brieven den kinderen
welkom zijn, en dat zij dan den goeden ouden vader zich levendig zbó. voorftellen , als hij voor zijne. kinderen werkzaan
a an de fehrijftafel zit. Wij gelooven tevens wel, dat er vrij
betere brieven op deze wijze gefchreven worden, als die,
welke thans voor ons liggen ; evenwel , 'ongevallig waren _de=
zelve den kinderen zeker niet; althans één moet vooral wel-.
kom geweest zijn, waarvan dit de aanvang was : „ Kinderen!
,, Hiernevens bekomt gij uw flagtbeest, voor den aanl'aanden
„ winitertijd, als bijdrage ter voorziening in de behoefte van
een huisgezin, wiens (welks) zorg zich reeds voor tien
„ ménfchen moet uitfirekken; laat het dier, dat voor het„ zelve zijn bloed zal florten, en zijn vleesch tot voedfel
„ geven , met het zachte weder nog eerie wijl in het land
dierlijkin wellust" [het beestje zal toch wel geen Stier
geweest zijn Y] „ fmaken, althans zoo lang de lichtende
„ nachtvorftin haren zachten invloed over de velden fpreidt."
Voor het overige dragen zij bewijs van de liefderijke belangitelling van den grijzen VAN E Y K in het tijdelijk en
eeuwig welzijn zijner kinderen. Eenen goeden briefpijl hebben wij echter in alle, zonder uitzondering, gemist; over
't geheel is dezelve te wijdloopig, en aoorgaans voor ons
duister genoeg, vooral ook wegens den fchrikkelijk langen
periodenbouw. B. V. „ 0 mijne kinderen! welk een heil,
„ welk een zegen !" [Jezus Hemelvaart] „ ja, hij is het onderpand onzer hemelfche erfenis , zoo onze harten zich maar
met hem vereenigen , zoo wij alles bij hein zoeken, wat
,, wij eens tot hemelfche zaligheid zullen noodig hebben ;
„ dan, dan zal de flooping van onze aardfche hut eerst een
begin zijn van liet ware leven; aardfche grootheid, die voor
eene wijle fchitt,ert , ach ! zij wordt met üof bedekt , en
„wie
,
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_, wie onderfcheidt die hand vol flofs dan van (lat van den
„ hutbewoner? En zoo het leven van den Vorst niet een
leven was in den geest van Jezus Christus, wat zal dan
het fterven zijn, het leven van den Christen, liet leven
„ des geloofs; ziet in de heerlijkheid van zijnen Heer, zijne
„ erfenis , den waren aanvang van een leven, als met de te,, genwoordigheid van den redder zijner ziele, in verband zal
„ ftean, die gezegd heeft : „ daar ik ben zal ook mijn die„ naar zijn ," enz.
De versjes, hier en daar ingevlochten, dragen, voor zoo
ver het ipfe fecit's zijn, het bewijs , dat de Heer v A N E YK
in waarheid zeggen kon, dat het hem niet vergund is den
Parnasfus te bellijgen, maar flechts aan deszeifs voet wat op
te dreunen... =- Moge de brave man nog lang zich met het
fchrijven aan zijne kinderen vermaken, en zijne welgemeende lesfen en opwekkingen voor dezelve nuttig zijn! Zij zijn
den goeden oude gewoon , en de liefde is gemakkelijk voldaan ; maar die den man heeft aangeraden, deze brieven het
publiek aan te bieden, deed eene •dwaasheid; zij zullen den
fmaak in het lezen van romantifche vruchten , geteeld op
vreemden bodem, en die de_ Auimerende driften opwekken ,
gewis weinig afbreuk doen. Wij gelooven gaarne, de Schrijver ontving ook zijn talent; maar dat ééne talent (hij loopt
er zelf niet hoog mede) is het talent van voor hct.publiek te
fchrijven niet.
De Ijeldendood van MICI3IEL ADRIA ANSZOON DE RUI
Door HENDRIK HAKMEN KLIJN. Te ilrnJier--TER.
dain , bij T. van der Hey en Zoon. 1823. In gr. 8vo. XVI
en 54 Bi. f I - 50.

-Alvorens tot de beoordeeling van het Dichthuk ovèr te
gaan , moeten wij een woord fpreken 'ver den Brief des Heeren KEM PER, in de Voorrede afgedrukt. Het is niet nondig, den lof der wijsheid te herhalen , die in denzelven doorfraalt. Recenfent erkent, zijne eigene denkbeelden ten aan.
zien der ongepastheid , om oude Haarkundige twisten , uit
den aard der omtlandigheden des tijds voortgcfproren, en met
de voormalige Republiek der zeven Gewesten tot het veld
der bloote Gefchiedenis verwezen , 1lechts meer verhelderd
en bevestigd te hebben wedergevonden. r`e oppervlakkige
lezer zou , ja , wel kunnen vragen: hoe komt liet dun, dit
niet
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niet geheel Holland (later) tot de zoogenaamd patriottifclie,
en de overige gewesten, bijzonder Vriesland en Utrecht , tot
de prinsgezinde partij behoorden? Doch K E M r E R geeft Hech is
den eeruien grond aan; terwijl de weetgierige de verdere ontwikkeling der bedoelde twisten, onder anderen ,ins T v A It T'S
Inleiding tot zijne Yaderlandfche Gefckiedenls kan vermeld
vinden. Alleen gelooven wij, dat zijn Ed. minder ontevreden zou geweest zijn over den toon, waarin zekere (lukken
van een jong Dichter door de meeste tijdfchriften zijn beoordeeld , indien hij toen reeds al de partij woede van deze
en andere beftrijders van den Geest onzer Eeuw hadde gekend. Wij althans houden ons , bij het verflag van 's mans
vroegfte dichtwerk, geenszins fchuldig aan eenig verwijt;
fehoon zeker dat gemis van alle verbeterlijkheid, hetwelk
Hechts de verzenen tegen de prikkels flaat, de pen in het
vervolg ineerder fcherpte. Of zou K EM r K R tot die velen
kunnen behooren , die , in weerwil der verfchrikkelijke citer=
lien van at LOK R D If K C. t., nog altijd zoo teêrhartig blijven , ten aanzien van elk hard woord , aan deze. . ja ! razende
fchreeuwers toegevoegd ?
Doch, komen wij tot onze voorname teak, en wel, om
den overgang gemakkelijk te maken, door de overfchrijving
van dat hot , welk tot bovengemelden Brief aanleiding gaf:
-

T,

rust, rust allen zacht! gij Helden! die uw leven,

'U zely' aan 't Vaderland, ten offer hebt gegeven!

Gij , eerfie Willem ! groot als redder, vorst , en Held !
Gij, Maurits! gij, De Groot! De Witten! BarneveldI
Gij , I'redrik Hendrik! derde Willem! Tromp ! De Ruiter !
Gij, elk naar 't volksgeluk een grootfche fpooronttluiter!
Rust zacht! hoe ook verdeeld in middel en gevoel :
?één waart ge in trouw en moed , één waart ge in wensch en doel.
Rust zacht 1 het nageflacht erkent en roemt uw waarde !
Vereenigd, fluimert gij in de eigen dierbare aarde:
Vereenigd ? ... Ja, vereend Raat ge allen voor Gods troon ,
En kent geen fcheiding meer, en fmaakt een heerlijk loon .
Daar ziet gij 't dwaze van dat rust en heil verkwisten !
Daar fcheurt het nietig rag, der menfchelijke twisten !
Daar juicht ge om 't volksgeluk , aan 't Vaderland verleend,
En om den broederband die allen thans vereent;
En fmeekt gen ii voor hen , wier zinloos onderwinden
Weêr opdelft de oude veere, en dreigt dien knoop te ontbinden :
Daar
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Daar fiueekt ge om duurzaamheid van dezen heilgen band !
En de Almagt hoort die bede , — en zegent Nederland.
Dus eindigt het Dichthuk, dat eerst in gedrongene trekken
het ganfche bedrijfvolle leven van den grooten Admiraal
fchetst, en dan zijnen laatilen zeelag en dood zeer uitvoe.
rig behandelt. Na het veelvuldige en voortreffelijke, om.
treat D it R U I T E R reeds gedicht , vroeg reeds door v o ND E L, later inzonderheid door F E t T H , welke namen !) komt
het ons voor, een zeer gelukkige, greep van it LIJN geweest
te zijn, (zijne voornaamfte bedrijven waren mede reeds door
L 0 0 T s, TOL LE N S enz. bezongen) juist zijn laatfie be.
drijf, zijn heldhaftig fineuvelen, ter hoffe te verkiezen. Ook
heeft de Dichter deze taak niet alleen zeer gelukkig, maar
daarenboven op zulk eene wijze volvoerd , dat hij mogt fuiten, gelijk hij gedaan heeft: immers, wie weet niet, hoe er
gemompeld is, wat DE RUITER zelf van de zwakheid der
toegevoegde vloot dacht, en met welk eene zwaarmoedigheid
de ervaren grijsaard dezen togt te gemoet ging; Irraar van dit
alles bijna geen woord bij K L ij N. Wij hebben, in het bij
ook den Dichter moeten toejuichen, wegens zijne-zonder,
oplettende beoefening der gefchiedenis van zijn onderwerp,
van welke zelfs belangrijke bijgevoegde Noten getuigenis
dragen, en wegens de eigenaardigheid der befchrijving van
allerlei zaken, tot het zeewezen betrekkelijk, met naam en
termen , wier kennis men bij den Amlterdamfchen koopman
naauwelijks zou durven vooronder ellen. Velerlei zijn bovendien de bevallige tafereelen, deels uit de gefchiedenis ontleend , en door verziering uitgebreid, met welke EL IJ N zijn
flak heeft doorzaaid. Ten voorbeeld firekke de verjaring van
den grijzen held, door het fcheepsvolk, met vlaggen en allerlei fieraad , kort vbór zijn glorierijk uiteinde; om van her
nachtgezigt op den Ijitroom , (waaromtrent wij evenwel nog
al eene enkele aanmerking zouden hebben) en vooral ook 's
mans verblijf onder zijne kinderen en kleinkinderen, zoo natuurlij k , waar en aandoenlijk gefchilderd, niet te fpreken.
Neen, men kan het niet ontkennen , de Heer it L u N bezit
een rijk vernuft, een warm vaderlandsch hart, en eenen uit
eerbied voor aiwat goed en edel is: zijne taferee--nemd
len zijn even rein als ruim geftoffeerd.
Dit echter mag ons niet beletten, ook daarvoor uit te ko.
men, dat ons des verdien&elijken mans verzen, met name
zij(
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zijne Alexandrijnen, niet altijd even zoo volkomen behagen.
Er behoort gewis cene grollte geoefendheid toe , om in zulk
een uitgebreid, historisch fink, als dit en dergelijke , nooit iets
anders, meer of minders te zeggen, dan men bedoelt; nog
grooter, om daarbij immer eene natuurlijke en taalkundige
woordvoeging te behouden ;verder, welluidendheid , en, waar
het pas geeft, afwisfeling en fchikking van den toon naar de
zaken , te doen hooren. Ja , eenigermate blijft dit alles , te
zamen genothen, misfchien wel altijd een ideaal , waartoe deze meer , die minder , en Hechts fomtijds een enkele volkomen nadert. Doch deze poging, dit gedeeltelijke, moet ten
minfle alomme duidelijk blijken ; en een fink in verzerr, in
beelden , in leenfpreuken zelfs , met warmte zaamgefteld , is
nog niet, wat de poëzij vordert.
Wij zullen thans eenige uitdrukkingen aanflippen, die de
proef van den goeden fmaak niet volkomen fchijnen te kun
-nedorla.

Dat heil der Denen vorst klonk aan een gouden keten ,
zou ons doen denken , dat hij hem door omkooping tot ftilzitten had genoopt, zoo wij niet wisten , dat cene wezenlij
gouden keten, tot eer en belooning, aan hem gefchoa--ke
ken was.

Daar, zoo in t krijgs ewwoel, hij rust zocht of iets las,
Cods heilig Lijbel voord , zijn jean, zijn toevlrsgt was.
'

Om nu niet te zeggen, dat DE R UI TE r, niet bijbellas,
als er te werken, te vechten viel , in het krijgsgewoel, zoo
komt ons dit: iets las, al te gemeenzaam voor.

De dolle jrijd, om zijn of ;ziet zijn, was voldongen.
Waarom dol? Dit fchijnt trouwens een geliefkoosd woord van
den Heer K L Ij N. Is liet dan zoo dol , voor zijn bestaan ,
voor leven en vrijheid te flrijden ?

Het eigen Frankrijk werpt, na 't woedde in 't fc•hoon Cermanje,
Zich als een jiortvloed op het afgejireders Spanje.
Dit na 't woedde fchijnt ons noch klaar noch waardig genoeg.
Na 't woé,e is misfchien wel veranderd , om de is n is te
ontgaan; en dan valt men zoo ligt van Scylla op Charybdis.

_ -..— .--- .— weet het Spaanfelie zog te winnen.

Zog
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Zog komt meermalen bij x Lrf N in dezen zin voor. Of het
taalkundig juist zij , beflisfen wij niet; doch de meer gewo.
ne zin is zeker die van aantrekking, of het vermogen daar.
toe , van een vooropzeilend , ten aanzien van een volgend
fch ip.

Zoo toeft hij 's lands bevel; -- het komt, hij' peinst, beluit,
En loopt tot Spanjes hulp weer Napels hauen uit :
Zijn wit fact vast , hij wil d'ontvlugtcn vijand zoeken,
Of waar de list hen; zweept , hem in zijn list verkloeken
Vergeefs ! die vreest 's lands sagt , en 't wanklen van de kans.
's Lands bevel gebood hem , meenen wij , den vijand geene
rust te laten. De list wordt niet eigenaardig gezegd iemand
te zweepen. Dir vreest , luidt niet fraai; en wie verloren
heeft, behoeft voor 't wanklep van de kans wel niet te
vreezen.

Men kampt als razend, en , alsof 't zijn kracht benam !
op wien flaat dit laatfte? waarfchijnlijk op:

De vijand deinst verbaasd, en fchijnt iets erg te" duchten;
doch zeer helder en gepast is dit alles niet.

't Zwijgt alles nog als 't graf, geen zucht zelfs doet zich hooren t
Blaar naauw blijft de adem in den digten gorgel (noren,
Of al wat hem omringt, en op zijn liefde trotsch,
Barst in een luid ge fchrei , in bitter jasriren los.
Wij meenden eerst, op het (;) geen acht gevende, dat WIEN

-!veeg , waar naauw den nokkenden adem kouu inhouden ;

doch de tweede regel slaat op den ftervenden, en nu hebben
wij maar alleen aan te merken , dat taalkunde bij trotsch vol
-firekth
woordje is vordert.

't Roept al, — op 's vijands wenk, die de overgaafeischt , — uit :
is een zeer harde regel, gelijk wij buitendien moeten waar.
fchuwen tegen hortende t t's.
Zietdaar eenige aanmerkingen, onder het lezen door
een
vouwtje gekenmerkt. Ilet zijn vlekjes , die wel op een
over
t geheel mannelijk gelaat, .dat meer kracht dan blanke effen heid
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heidteekent, niet zeer hinderen, maar die de kritiek too&
behoon aan te w~jzen. Wanneer men alles prijst en eik even
zeer bewierookt, dlln verlicst de openbare beoordeeling nie'c
aIJeea, haar nut" maar ook de lot' hare waarde. Wij belltiiten
daarenboven ons verOag met de opregte betuiging, dat hee
fluk ons uitnemend veel genoegen gaf, en dat de fchoone
b10 ei ,all~ell ionzer cegenwoordige Dichtkunst, by eenige gebrekell ,die ~aar uqg"aankleven, ons zoo flout en ioo nl\au\Vziende trulakte.
'

lofrede op HID D & H E Eo REM lET. in !even. Sedreiiiris def
MOlitfchappl}: FELIX Mej,tITls, uitlfefproken op den 11
October J 821 te Amjlerdam, in genoemde Maatfchappij ,door
zijnenMede·Secretaris JAN BEND'aIK TRIEPER,JUN.
Te /l,tjlerdtim; bij 'M.\ Westerman. 1823. In gr. 8vo. 38
BI./2.60.

Dez~ Rede prijst zi~h aan door eenvolldigheid. Ma
eene gepaste inleiding geefe zij het verhaal van den levensloop eens IUans, die in zijne openbtlre betrekking ~n vool'beeld was van ijver, crouw, naauwgezette eerlijkheid en minzaathheid, en allt gedurende 37 jaren, en' iI1 een tijdva-k,
waarin zoo vele fiaatkundige wisfelingen hebben plaats gehad.
" 0, fpiegelen zij zich aan' dezen braven, zoo vele Ambtena~
;,,~ ten ,onver(cbiIIig welken Heer ziJ ook die'nen, die den
" Ingezetenen aile mogelijke hindernisfen in den weg leggen ,
"die de form:rliteiien verzwaren, inlichting weigeren te gC!" ven, opdat men, bij hen ter markt kome, en voor geJ.d
iJ, koope. dat zijambtshalve verplige zijn te geven. waarvoor
,~zij door land of fiad, wat zeg ik? door ieder burger" die
,» lot en fc~ot gewillig opbrengt" wordetr betaald I" In h('t
tW'eede, Twrtete dee1 worde de man a!s vurig bemiunaar van
wetenfcbappen en' kunfl:en befchouwd, wa:trin Z'ijne verdienfien bij de fiicbting van het gebouw der MaatfcbappiJ, j'n
welke deze Redevoering gehouden werd, en by het aanwerven van leden, vooral ook worden aangefiipt. Aan 's mans
k.arakt.er, als mensch en menfehenvrielld, gefchiedt ten Hotte
nog regt; mee eenen "wenk echter, dat ieder mensch toc-b
ook wei zijn zwak he~ft. - Wij twijfelen geenszins. of deze
Rede werd met goedkeuring aang.ehoord, en de uifgave zat
vooralaangename herflllleringen geven aan allen, die in p'et..
foon.
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foonlijke aanraking ware,n met den man, en ooggetuigen van
zijne hier geroemde verdienfie. Mo,gi de cen: of aodell" d~ bedenking hebb<eri, dat de eigenlijke Lofrede eenen hoogeren
toon vorden, dan hier gcv;oerd wordt~ "2;0\1 ver~ntfchuldige
zich de Heer T R I E PER met bet karakter en de betrekkin<;.
gen van h.etvoorwerp zijner Rede, als, welke, hOe verdienfielijk in meer dan L~n .oNigt ,geene hO.Qge :vlugt medebragten, ten zij de Redenaar zicb aan hQogdravend,e g~~wol
lenheid overgave. - Het afbeeldfel van den' overledenen verfiert dit ,boekje.

,1J.elangrijk 'Woord aan het letterlievend !,uhliek, ten he'Wijze
dat mm gcen onbepaald v~rtroztwen in Recenjien /leI/en kaf1.
Te Rotterdam, bij N. Cornel en J. Pippijn. 18~3. In gr.
8vo. 47 BI. f: - 40 •

.Bij onze

niet ongunfiige aanmelding des Eijerkoeh van den
PER .HULST, M. D., v~uochtellwij,zijn
,Ed., zekere daar voorkomende fom nog eens' t'e htr2;ien; mee'
nenpe hem vooralsnog als Rekenmeester niet. 'te 'durvep aan.
prijzen. , Zijn Ed. is wei zoo goed geweest, aan 'OllS ,verj:j)ek te voldoen; en nu blijkt het, dat de fout aan on8' is,
.claar zijn Ed. i'a cent fchreef, waar wij I lazen.Of OI:S
e'XC$ll.plaar wat on~uidelijk was, of hoe hec/Jijgekomerl is,
weten wij niet; wij bekennen onze vergis(jn~. en het reken.
}{undig talent vall dell Heer VAN DER H ULgT is alzoo
.hoven onze berisping. Dat ons doel zou geweest zijn, den
,man verdacht te makell, alsof hij geell recept fchrijven kQn,
ontkennen wU grootelijks. Wij dachten, dat het eene eenvou •
.dige vergisfing was; en dit gaf ons aanleiding tot eene, zoo
wij ~eenden, onfchuldige aardigheid. Ten betooge van de
door niemand betwijfelde waarheid, op den titel gemeld,
.fc breef de Heer V AND ER 11 U L S T nu de voor Qns liggende 47 bladzijden, aan welke wij goeden aftrekwenfchen.
1,VIaa~, indien de man, in zijne qualiteit van Med. Doct., al·
tijd zulke leelijke ,drankjes voorfchrijft, 31s hij hier, als Schrijver, zonder rtoodzaak toedient, durven wij hem, in beiderlei
opzigt, geen' grooten opgang fpellen.

,lieer
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Publiek, dae u, federt zeer vele jaren, als een man
van buitengemeene kundigheden en talenten, heefe leeren
kennen, en u, aIs Neerlands Puikdichter, aanhoudelld heefc
ge1'Oemd en bewonderd, heefe zich, in de jongstverloopene
en tegenwoordige dagen, geJijk u menigvuldig gebleken is,
ten uiterll:e verbaasd, zoo over vele mage- en wonderfpreuken, als over vele fioute, en voor duizenden hoogst aanaootelijke en honende, aamijgingen en befchuldigingen, welke
gij, tegen levenden en dooden, bij herbaling, zoo in uwe
dichtll:ukken, als inu we kleine prozaifche gefchriften, hebt
ingevlocbten. Menigen. die meenden ook niet geheeI van ge·
zond verfiand en verkregene kundigheden ontbloot te zijn,
die uwe begrippen met de hunne niet konden rijmen, en
uwe fioute verzekeringen, zonder bewijs , niee konden toefiemmen, hebben zich aan u wen hevigen en beleed"igenden
won, zonder dar zij de aanleiding vernamen, welke u dien
in de pen gaf, geergerd, en ettelijken hebben u openIijk
wederfproken. Hun getal vermeerdert dag aan dag, en de
bitterbcid van UW en hUll gefchrijf is zoodanig toegenomen,
dar zij elken braven en gematigden bedroeft, en vurigst doee
wcnfehen, dat, dewijl zij niee zien, dat er eenig geed uit
voort kan komen·, dezelve een einde neme. Zij hebben zich
hartelijk verblijd, wen zij opmerkten, dat de genen, regen
welkon gij" ,v6or weinige jaren, nwe eerfie aanvallen gerigt
hade, en met welkcn gij voornamelijk twist fcheent te zoe'"
ken, het fiilzwijgen hielden; en zij hebben hen roegeiuicht,
wen zij verflonden, dar dit het gevolg was van opzettelijk
voornemen en wijze l11aatregelen. Zij dachten wch, dat die
het ge[ehiktfle middel was, om het uitbarften van eenen nitgebreiden en hatelijken krijg Vaal' te kamen; dewij! men
doorgaans ziee, dar, als iemand regen eenen anderen, verdiend of onverdiend, 111et harde woorden uitvaart, en deze
zijne zie! ill Iijdzaamheid bezie ell zwijgt, gene eindelijk oak
fpoedig heeft uitgel'aasd, en tot rust wederkeert. als hij befpetlTt, dar hij het tOt geen wede"zijdsch gekijf brengen kane
Doeh het is gebleken J dar zij zieh bedrogel1 hebben. Zij
be-
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bcdachtcl1, nal\1elijk, niet, dat gij, die, in zoo vele andere
opzigten. cell bl1itengetneen man zij t, her ook hier zij 11
zoudt, en dat gij ,bij eenen eerilcn aanval bet nict naar uwen
zin krijgende, daarom uw doel 11iet zoude opgeven. maar
cen' tweeden, derden, vierden a:1nval ellz. doen zoude, om
hen, die gij U eenm:1al in het hoofd gezet hadt mve vijan_dell re zijn, of lJadt voorgenomall het te mal.en, willig of
onwillig, met u in twist te Ilepen. - Nu vleiden de vreedZamen zich weI, (en de uitkomst heefc hen niet bedroge ll)
dat de genen, welken gij te lijf wildet, hun karakter van
11'ljze/Z zouden hal1dhaven, en zich ten minJle even frandvasrig zouden betoonen in hUn opzee, om met n niet in het
ftrijdperk re treden, als gij waarc in die te zoeken; ell die
ollderhield hunne hoop. dat het tot geen treffen komen ZOllo
Doch ook hierin hebbcn zij zich, vall eenell andercn kant,
te leur geil:eld gczien. Gij hebe, nameIijk, (zeker omdat de
eerf1:e voorwerpen van uw misnoegcn zich zoo rocrloos hie!den, en gij hee er nu eemnaa! op gezet hade, am twist te
wi/1m lJebben) zoo wild ill 't ronde om n heen gef'ehermd,
dae gij ook nnderen, in menigte, die niet dezelfdc redenell
haclden, om UW onbelcheid onbeantwoord te laten, beleedigcl
l1ebt; en de zen hebben. in zoo vcr, nan uw verlungen vol.
daan. <lac gij uu, feden lang, met hen in openbaren firijd
zijt. Of hee u IHl, in c1enzeIvell, in alles naar wensch ga,
en of gij niet veeleer weI wildet, dnr gij het fpel niet begonnen hadt, onderzoek ill: nict; maar zeker is het , dat die
·langs zoo meer de wCllsch van vcIcn is .~e\Vordcn, wicn hct
1100gSC aangenaam zijl] zou, dar deze h:;,elij khedcn hoc eel'
zoo betel' ophieldel1, en \Vien het jammerlijk deert, dat men
zie!! claardoor dagelijks zoo ten toon fie!t en zoo vcr la~t
vcrrukken. Heeft lllcn ooit, in zoo kO~'t~ll tU d, tegcn iellland zoo vee! en zoo velerlei gefc hrijf zien voor den dag
lwmen, als tegen u? Heefc illJ1l1er zoo grooe een deel vaIl
het PUbliek er zich mcer, dan l1u. tcn UWell koste, mee vermaakt? Beefe er i111mer iemand zoo veel v~n zijnc openbare
achting door ver!orcn, als glj? Kan men, feden lang, weI
eenig dug- of week- of maandfehrift jn handen neInen, waarin gij nict gehekeld of l1efpot wordt? Vcnlriet lJ die nil'"
daar het zoo vclcn verdrier. die e1' geeD ander beJung tij
11ebben, dan dat zij vrienden vall del] vrede zjj'~, eil tle"zclcs
verf1:oring betreUrell '? Dan zijt gij, ook in dit optigt, cen
ZOllucrlilJg, hoewel niet tot ll\ve eer; m:lar d.m moet ik u toch
I 2
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vragen: hoe lang moet deze f}aat van oorlog duren ? Gij kunt
immers den twist niet enkel can den twist liefhebben : want
dat kan alleen de geaardheid des Duivels zijn. Maar wat dan?
Welk is uw oogmerk ? Want een vcrl andig man doet niets
zonder doel. Voor zoo veel men het uwe, uit uw dichten
en fchrijven, ramen kan, is het immers , federt lang, gebleken, dat gij het , zelfs met behulp der handlangers , welken
gij u hebt weten te verkrijgen, niet bereiken kunt. Of is
het u nog niet duidelijk genoeg, dat gij te vergeefs arbeidt,
om het Publiek te overtuigen, dat uwe wijze van zien en
beoordeelen van zaken alleen de regte is, en dat alle anderen,
aan welken men tot hiertoe zeer goede ooges toefchreef,
mollen zijn? Waarlijk, dan kan dit niet zeer dienen, om te
doen gelooven, dat uw gezigt van het beste is, en dan raad
ik u , om het niet verder te bederven, door langer voort te
fchriiven. — Gevalt u echter die raad nog niet, dan zal het
volgende u dien misfchien meer aanprijzen. Uw voorname
doel is blijkbaar, het daartoe te brengen, dat men met u in
een' godgeleerden en Jiaatkundigen twist zal treden, en men
moet onderfiellen, dat gij u daarom , van tijd tot tijd, al
meer en meer verhit hebt, omdat gij daartoe niet naar uw
genoegen komen kondt, en dat gij nog altijd blijft hopen,
dat u dit gelukken zal. Maar ik heb de gegrondste reden,
om te gelooven, dat gij u hierin nooit zult mogen verblijden. Want, wat een' godgeleerden twist betreft: die zon ,
ter voldoening aan uw verlangen , moeten loopen over de gefchillen, welke voornamelijk het voorst der zeventiende eeuw,
in ons vaderland, beroerd hebben, en door de Synode van
Dordrecht beflist zijn. Maar nu bid ik ti, waartoe zou daarover een nieuwe twist dieren ? Deze gefchillen zijn immers,
door die achtbare en weleer zoo geëerbiedigde Kerkvergadering , beflist. Wel nu ! wees met die beilisfing tevreden. Gij
zult (ik verzeker het u) niet ligt eene nieuwe, even gewigtige,
en door u goedgekeurde , verkrijgen. Het Publiek berust er
in. Niemand kikt er tegen. Houd gij u dus ook ílil , en
verblijd u , dat gij bezit, hetgeen gij thans nooit zoudt kun nen verwerven. Gij hebt immers hiertoe vooral reden, omdat gij deze bellisfing voor onfeilbaar houdt 1 — Of bedriegt
men zich hierin ten uwen aanzien, en is dat maar zoo wat?
lIebt gij eenigen twijfel ? Gij zult de eenigfte niet zijn. Hond
derdduizenden twijfelen niet u ; naar zij zwijgen. Zwijg
ook, en zwijg gij vooral: want gij wilt immers bezwaarlijk
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iemand voor regtzinnig erkennen, dan uzelven , en gij zoudt,
door uw zoeken van nadere beilisfing, uzelven ligt in ver
onregtzinnigheid kunnen brenger, hetgeen mij-denkigva
waarlijk van u fpijten zou En zeg mij eens . met wien zoudt
gij , over de gemelde gefchillen , op nieuw , willen en moeten
haarkloven ? Met de Remonfiranten ? Wel , dezen zijn immers
de zwijgers, welken gij tot hiertoe den mond niet hebt kun.
neu openkrijgen! Geloof mij , (ik heb eenige kennis aan
hen) voor zoo veel ik hen ken, durf ik u wel verzekeren ,
dat zij zoo min met u haarklovers als plukharen willen, en
dat gij nooit van hen uwen wil zult hebben, hoewel er bollen onder hen zijn, die u ligt genoeg te doen zouden ge.
ven. Zij zijn zoo onkundig niet, dat zij niet weten zou
dat men met haarkloven over zoo duistere punten,-den,
als waarover in í6r8 en 1619 voornamelijk getwist en beflist
is, het nooit zoo ver kan brengen, dat men het onderling
eens worde, wanneer de twist met die drift aangevangen en
gevoerd wordt, wellte de Vaders, die zich, in gezegde dagen , de bellisfing veroorloofden, verbijsterde, en welke gij ,
om toch te toonen • dat gij van geen minder heiligen en heeten ijver gloeit, dan zij , reeds eer, en zonder dat er werkelijke twist gerezen is, hebt aan den dag gelegd. Waartoe
zouden zij zich dau in eenen ftrijd willen begeven , waarin
voor de waarheid niets te winnen is , die voor de rust in
Kerk en Staat niet dan verderfelijk zou kunnen zijn, en die,
voor ettelijken , Hechts aanleidelijk zou wezen , om zich zwaar
aan den naasten te bezondigen , en niet tot opbouw,-lijk
maar tot afbreuk van het Rijk van C H R 1 S T U s, dat gij wilt
hceten voor te flaan , f}rekken zou ? — Neen, Mijnheer B I LDE RD IJ K! De Remonftranten verblijden zich te zeer over den
triumf, welken hetgeen zij altijd als waarheid voorhonden,
federt de dagen van den twist en de beffisfing daarover , (waarop gij zoo hoogen prijs fielt) behaald heeft, dan dat zij er
nu op nieuw over zouden willen twisten , en daardoor ligtelijk de verdere uitbreiding van dien triumf belemmeren. Het
firekt hun te zeer tot voldoening en regtvaardiging, dat de
Godgeleerden van Engeland ,van Geneve, van den Palts enz.,
die hunne Vaders weleer hielpen veroordeelen, zich daarover,
met duizenden van Nederlanders , federt lang fchamen , en
aan de veroordeelden regt doen ; en het is zeer ver beneden
hen, zich door de weinigen, die daarover met u treuren en
13
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wrevelig zijn, uit hun goed humeur te laten brengen, en in
hunne rust te laten foren.
Wat her verwekken van flaatkundigen twist belangt : ook
dit staat, dunkt mij , voor u al even wanhopig. IIet moge,
met dezen of genen , tot de eene of andere kleine fchermutfeling komen; maar gij moet u wonderlijke dingen verbeelden kunnen , zoo gij waant , dat gij in dit land , op nieuw,,
die bewegingen zoudt kunnen verwekken, wier droevige ge
wij zoo lang en zoo bitter beproefd hebben , en waar-volgen
wij , nog maar federt zoo weinige jaren , door Gods ge.-van
nadige belluring , en de regtfchapenheid en gematigdheid onzes Konings, zoo gelukkig verlost zijn. Of zijn, meent gij,
de tooneelen van verwarring , van verwoesting, van ellende
en van gruwelen , welke deze bewegingen elders, federt ruim
een derde van cone eeuw , te weeg gebragt hebben en nog
brengen, zoo bekoorlijk en uitlokkend geweest, dat zij ons
in verzoeking kunnen brengen, om te beproeven, of wij ze
hier vernieuwen kunnen, in eenen tijd, waarin wij, in ver
anderen , eene benijdenswaardige rust , en , indien-gelijknmt
niet alle gewenschte, toch, voor zoo veel het van menfcllelijke pogingen en beleid afhangt, eene uitftekende mate van
geluk genieten ? — Indien waarachtig uw doel_is, om ons tot
het nemen van zulk eene proef op te wekken, zoo zeg ik u
in het aangezigt , gij zijt krankzinnig , of uw gedrag is niet
te verdedigen , en gij zijt zoo ver af van den geest van
c n R I s T U s, die zachtmoedigen en vreedzamen zalig fpreekt,
dat', zoo het aan uw hart, niet aan uw verfland, hapert,
gij nier alleen alle gemeenfchap met Christenen onwaardig
zijt , maar u ook wel verzekerd moogt houden van van
C n R I S T U s zelven verbannen te zullen zijn , zoo gij er
geese ernftíge boete voor gedaan zult hebben. — Doch ik
wil vertrou we n , dat gij zulk een kwaadaardig_ oogmerk niet
hebt , en niet .luist hebt berekend , waartoe uw gefchrijf, zoo
de menigte aan uwe opwekkingen gehoor gaf, haar zou kun
vervoeren, en dat gij dus , dit nader inziende, u voort-ne
uwe oproerige aanhitfingen nalaten; eu-a:nwiltge,
ik wil hopen, dat ,'zoo gij al van u niet verkrijgen kunt, om
de verdediging der Nederlandfche Staatkunde van í6t8 en
1619, en der gewelddadige maatregelen , welke er de gevolgen van waren , op te geven , gij echter voortaan de tegen.
woordige onaangeroerd zult laten. — -trat zal u ondertusfchen
ook de voorhand der ee!iCc baten? liet zij men met mm aan•
neemt,
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neemt, dat zij in alles te prijzen was en goedkeuring ver
zij men ze volftrekt afkeurt en verfoeit, wat zal-dien,ht
daardoor veranderd worden in hetgeen er het gevolg van geweest is? Daarenboven : hoe weinige jaren heeft zij zichzelve kunnen handhaven? Hoe fpoedig toonden die genen zelfs,
die er de uitvinders en drijvers van waren, en er zich meesters van het fpel door gemaakt hadden, ze af te keuren,
door tot de oude maatregelen weder te keeren? En is zij federt niet altijd door het Publiek veroordeeld? Wilt gij ze nu,
door dit Publiek , weder doen goedkeuren ? Wat zoudt gij ,
zoo u dit gelukken mogt, daarbij winnen? —Doch gij grijpt
naar de maan. Het Publiek heeft er nu geen belang bij ; en,
federt .het daardoor niet meer verblind is, heeft liet zelf te
goede oogen , om door uwen bril te zien, en zich door u te
laten wijsmaken, dat men daardoor alleen goed zien kan, en
hetgeen fcheef is regt kan kijken. Gij zult u dus ook hier
flechts belagchelijk maken, en er zoo min eenig voordeel als
eenigen lof van oogílen. — Hij fpiegelt zich zacht, die zich
aan een ander fpiegelt. Ons,Veteranen, ( want ik kan ook van
den tijd fpreken , waarvan gij telkens , met zoo veel lof en
goedkeuring, als van uwen tijd, alsof gij de eenigfle zeven.
tiger waart, gewaagt) ons geheugt het nog, hoe hecht en
bekaaid een fIdvocaat der Vaderlandfche Kerk, een r A u•
L U S D OR T S M A en anderen er afkwamen , toen zij zich aan
dezelfde onderneming gewaagd hadden, welke gij nu hebt
ter hand geflagen. Zij moesten , overladen niet fchande, het
vaantje ílrijken en aftrekken. Kunt gij u eenige eer beloven
van na te praten hetgeen zij zeiden , en hetgeen in nog zoo
veler geheugen is ? Kan het voor u begeerlijk zijn, zoo be_
gekt als zij , den aftogt te moeten blazen , zonder eenig voordeel behaald te hebben ? Kom , dat is waarachtige dwaasheid.
Zie er van af, en keer tot uwe rust weder!
Kan ik u daartoe nog niet overhalen, en wilt gij met geweld in het ftrijdperk blijven en kampen? Dan maak ik nog
eene laatíte onderhelling : en deze is , dat gij toch onmogelijk voor kunt hebben, altoos ílechts de lucht te slaan, zon.
der doel, om iets te winnen; dat gij u toch voorfiellen en
wenfchen moet, om, eentnaal , ten minfle eenig voordeel op
de door u aangevallenen te behalen , en ecnige overtuiging te
weeg te brengen, dat gij , in fommigen , niet geheel ongelijk
hebt ; en dat gij , als gij daartoe komen kunt, de kampplaats
gaarne verlaten zult. Nu heeft het mij al lang verwonderd ,
I4
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niet te bemerken , dat gij u daartoe den weg bereiddet enn
eenig middel aanwenddet ; en dit heeft mij doen denken , dat
gij zulk middel near uw genoegen niet vinden kondr. Wel
nu ! -- en dit overtuige u, (zoo ik er u nog niet van overtuigd lieb) dat ik u gaarne wèl wil , en dat de redding van
uwe eer, zoo ver die nog te redden zijn moge, mij welgevallig zijn zou — ik wil u daartoe een, indien niet heel gemakkelijk, echter, zoo als ik mij verbeeld , zeker en onfeilbaar middel aan de hand geven. — Tot hiertoe vergenoeg.
det gij u met enkel uit de hoogte te (preken, flout te ver
niets te bewijzen. Gij ziet, dat gaat niet , en her-zekrn,
kan nooit gaan , als het krediet niet beier gevestigd is , dan
het uwe, of her Publiek niet blinder is, dan het (God zij
geloofd !) thans is in Nederland. En, onder ons, het heeft
mij doorgcars bevreemd, dat zulk een beroemd Regtsgeleer.
de, als gij , die, zoo als gij zegt , vijftien jaren lang, bij
het ac'rtbaarst Geregtshof van Europa, voor de onfchuld en
liet regt gefproken hecft, en die thans eene halve eeuu> rain
niet van vroeger te (preken) door zijne uitgegevene fchriften
bekend is, — dat, zeg ik, zulk een man, die allerbest weet,
dat men, voor een achtbaar Geregtshof, weinig kan uitregten , zoo men , hetgeen men beweert , den regten niet ge
bewijst, en dat de zeker ook achtbare regtbank-voegzau
van het verflandig Publiek , vooral als men er met iets vreemds
voor de balie komt, evenzeer duchtige bewijzen vordert, —
dat deze dan niet al voorlang begrepen heeft , dat hij , zoo
hij in zijne zaak triumferen wil , voor magtfpreuken bewijzen
moet leveren. Dit dan is liet, dat ik u thans aan het verfland wil brengen , en waartoe ik u wil opwekken. Ik wil
u evenwel vooreerst niet al te veel vergen. Wilde ik alles
opnoemen, waarvan men wel bewijzen van u zou mogen ver
gij mogt, door de onoverzienbare moeite, welke u-lange,
dit kosten zou , worden afgefchrikt. Ik zal u daarom hechts
eenige weinige punten opgeven. Wanneer gij , ten aanzien
van dezen, flechts redelijk voldaan hebt, en de aanwijzing
van meerderen verlangt , zult gij Inij gereed vinden , om u
daarin te voldoen. Bij voorraad mogen dan de volgende
voltaan :
i. Gij beroept u , omtrent hetgeen gij wilt, dat wij, in
het Nederlandsch kerkelijk- historisch tijdvak, dat door TRIGLA N D, ter zoogenoemde wederlegging van u Y T E N B o GA E R T,
behandeld is, gelooven zullen , alleen op de berigten van
den
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den eerten, en wilt, dat wij, eeniglijk op zijn gezag, het.
geen hij zegt , als waar, zullen aannemen. Wees nu Hechts
zoo goed , ons te bewijzen , dat T R 1 GLAND, die , toen
hij zijne I{erkhistorie zou• uitgeven , en dezelve reeds was
afgedrukt, door de Wethouderen van Leiden , waar zij gedrukt en hij Hoogleeraar in de Godgeleerdheid was , dat is
door, in dien tijd , wel zeer orthodoxe mannen, die nog zeer
ijverden in de vervolging der Remonftranten, verpligt werd,
om eenige bladen, waarin hij zijne eigene Medebroederen
zeer vinnig dooruireek , daaruit te ligten , — dat T R I G L A N D,
die de vernedj ring moest ondergaan van, toen hij, op den
ach then van Maart des jaars í65o, in perfoon, met den Profesforalen tabbaard aan, en zijn kostelijk boek onder den
arm, voor de achtbare Vergadering der Heeren Staten van
Holland gekomen was, om hetzelve aan Hunne Edd. Groot
M. M. eerbiedig aan te bieden, het terug te moeten nemen,
dewijl een der Leden, de Heer D I CKE R van Amllerdam,
aan de Vergadering kennis gaf, „dat, in dat boek, niet al„ leen vele abuizen , maar verfcheidene moedwillige leuge.
„ nen waren," enz. -- dat die TRI GLAND, die nog daar.
enboven zien moest, dat de uitgaaf van zijn dierbaar boek,
uit hoofde van deszelfs partijdigheid, door Burgemeestereit
van Amfterdam , op zware boete , verboden werd, en dat
de overtreding van dat verbod aan twee boekverkoopers geld,
en aan eenen van hunne knechts gevangenis kostte , — gelief
ons (zeg ik) te bewijzen , dat die T R I G LA N 1), van wiens
ontrouw men ook ligtelijk een aantal Halen voor den dag kan
brengen , echter, in weerwil daarvan en van het bovengemel.
de, een meer geloofwaardig Schrijver is, dan eenige anderen , die nooit van onwaarheid zijn overtuigd geworden , en
dat men op zijn fchrijven en getuigenis alleen, boven dat
van alle anderen, af moet gaan.
a. Gelief te toonen, dat GE R A ER T BRANDT , de beroemde Schrijver van de Historie der Reformatie, van het
Leven van den Idmiraal D E RUITER , enz. — dat hij, die
weleer de gemeenzame vriend was van velen der uitmuntende Leeraars uit het Hervormde Kerkgenootfchap van zijnen
tijd , en inzonderheid de boezemvriend van J o A N N ES V o LL E N H 0 V E, het doorluchtigst Ereraad der Kerkredenaren ge.
noemd, en van den godzaligen Vader WILLEM SLUIT ER,
Leeraar te Eihergen, weleer om zijne ftichtelijke Gezangen
zoo geacht en geprezen, — dat die GERAERT BRANDT,
wien
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wien de geleerde en vermaarde A RN 0 L D M o o N E N, Leeg.
aar van Deventer , in het fraaije bijfchrift op 's mans afbecl^
ding , noemt
„ den Kerkhistoriefchrijver,
„ Met zijn gelepen brein, en zedigheid en ijver,
„ De Frededichter, die, ten dienst van 't vrije land,
„ De vlugge veder voert ,"
dat hij (zeg ik) een ongeloofwaardig Schrijver is ; en lees
eens zijnen vreedzamen Christen, (gij zult er menige voor u
belangrijke les in vinden) en overweeg dan , hoe fraai het u
fla , die aanhoudend , tegen de braafile, gematigdile en ver
mannen, buldert, raast en tiert, en hen, fchoon zij-itandgfe
u nimmer een flroo in den weg legden, of konden leggen,
fcheldt en lastert , aan hein , die ik mij niet herinner, dat
zich ooit een hard woord tegen iemand ontvallen liet, een'
brutalen f7ijl en valfche voordragt toe te ichrijven.
3. Doe vervolgens uw best, om ons te overreden, dat de
Schrijver van onze Vaderlanrlfche Historie, van 4mflerdams
Opkomst enz., en van zoo menig ander verdienftelijk gefchrift ,
JAN WAGENAAR,, in weerwil van den lof,, hem gegeven
door honderden van kundige mannen , inzonderheid door de
Heeren en Meesters H. VAN WIJN, N. C. L A M B R E C H TS E N en A. MA R TIN I, en door den geachten Hoornfchen
Leeraar E. M . ENGE . BE R T s en anderen , allen doorkneed in
onze gefehiedenisfen, die zijn verhaal waardig keurden, om
het met hunne Bijvoegfels, Hanmerkingen en Nalezingen te
verrijken , en door den Hoogleeraar J. w. T E w A T E R , een
man, in alles nevens de voorgaanden te noemen, die het niet
beneden zich achtte, zijne pen te leenen, om het gezegd verhaal, ten dienfle onzer jeugd, te verkorten, — in
weerwil van de eer en voorkeur, welke onze geëerbiedigde
Koning aan dat verhaal bewees, en de goedkeuring, welke
hij er aan gaf, toen hij van onzen tegenwoordigen RijksIIistoriefchrijver vorderde , dat hij hetzelve zou vervolgen, —
overreed ons (zeg ik) dat die W A GE N A A R toch , in weer.
wil van dit alles, geen' anderen naam verdient, dan dien
van, gelijk gij hem noemt , rlen lafen W A GE N A A R , die,
in zaken en uitdrukkingen altijd even onkundig , bedriegt, en
ja vlijtig , waar onbedreven , en van alle vereischten ontbloot
was. En, daar het onzeker is , of gij door deze vereischten
zijne bcfis'aa,nlzedcn verflaat, of zijne bronnen, de fojfen,
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welke hij verwerkt heeft , zoo helder ons dit eens op , en
laat ons tevens hooren , welke de fraaije bronnefa zijn, die
hij niet gekend en geraadpleegd heeft, en waaruit gij pocht
uwe historiekennis geput te hebben. Doe dit vooral , eer,, of
ten minfte op denzelfden tijd als, gij onderneemt, de onTROUWE Gefchiedenis van het Vaderland uit te geven , hetwelk gij zoo aandoenlijk klaagt , u , door liet despotiek Gouvernement van N A P0 LEON, belet te zijn ; opdat wij , met
een' oogopflag, zien mogen, of zij waardig is gelezen, of,
met het prulwerk van den door u geroemden Courantier
11 EER I N G, naar den komenijswinkel , of elders , gezonden
te worden.
Mij dunkt, gij zult aan dit opgegevene zoo al tamelijk
werk vinden; doch, daar- gij voor geen klein of groot gerucht vervaard zijt, moogt gij er, zoo gij het goedvindt,
eene wederlegging bijvoegen van de Verantwoording der wettelijke Regering van Holland van onzen doorluchtigen i E
G R o o T, en bewijzen , waartoe de voormalige Prefident van
HoIIands achtbaren Hoogen Raad, de groote B Ij N x E It sx o E x, verklaarde geene kans te zien , dat het aan de geweldenaars van 16i8 en 1619 toekwam, om zich de regtfpraak
over den grijzen BARN EVE L D cum finis aan te matigen , en
dat zij hen naar regt en verdienften hebben doen vonnisfen,
Doch, om niet vele vergeeffche moeite te doen, zoo herinrler u aan 0 L D EN B A R NE V E L D'S eer Verdedigd , in den ja re 1773 uitgegeven door den Schrijver der voorafgegane Menrorie in de zake der Remonflranten.
Is dit u nog niet genoeg, dan zoudt gij velen uwer lezeren nog kunnen verpligten, door hun den grond te verklaren,
waarom de Raadpenfionaris j A N DE W I T T, omdat hij ('t
geen niet eens in zijn eigen vermogen was) de teregtitelling
niet voorkwam van een' der vier guiten , die hem, in den
nacht, moorddadig aanvielen, en hem op die wijs behandelden, dat zij hem , in den waan, dat zij hem hadden afgemaakt, op de publieke firaat ligben lieten, een wreedanrd
moet heeten , en daarentegen DI A U P. IT S , zonder wien B A ItNE VE L D , aan wien hij duizendvoudige verpligting had ,
nooit op het fchavot zon geflorven zijn , en die gedoogde,
dat van vi ftien perfonen , welke aanleggers of medewustigen
waren van het ontwerp , om hemm om te bren,en, en wel'cs
uitvoering gelukkig voorkomen werd, dui onrhaisd en gevierendecld, vier ol:thaisd, t iep ligchainen op raden en hunie
j
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ne hoofden op Haken of pennen gefleld werden, en acht anderen , die niet dan verwijderde kennis van den toeleg gehad
hadden, welken foulmigen van hen hadden voorgenomen te
ontdekken , mede onthoofd, doch begraven werden, — waarom (zeg ik) die M A U R IT S, aan wien het fond, om gratie
te verleenen, den naam moet dragen van den zachtmoedigen
enz. — Gij zoudt hier ook iets kunnen zeggen tot betoog,
hoe regtmatig aan W I L LE M D E N II , die tlmiterdam dacht
te verrasten, en eenigen zijner Meesters met geweld naar LoeveJlein liet voeren , de titel van den beminnelijken , hem door
door u gegeven , toekomt.
Voor flut wenschte ik hier nu nog eene kleine opheldering
bij , hoe men , met zulk eene fijne kennis van hetgeen zedelijk goed en flecht is , als gij u eigen waant, het gelukkig
middel, waarvan zich MARIA VAN REIGERSBERCH,
tot verlosfing van haren man uit den kerker, bediende, te
gelijk eerie geoorloofde en lage list kan heeten ; en hoe het
beftaanbaar zij , dat men den mond aanhoudend volheeft van
zedelijkheid, over de verdorvenheid der Eeuw uitvaart, en
zichzelven als een Heilig vent , en tevens , in eiken bundel
zijner gedichten, (tukken vlecht, die geen anderen naam,
dan dien van Bordeelzangen , verdienen , welke geene eerlijke
vrouw kan lezen, en geen braaf huisvader, die alle vuilkekkerij verfoeit, in zijn huis wil dulden, uit vrees, dat zij
zijnen kinderen in handen mogen komen.
Zie daar, wat ik u, ten uwen diente, wel wilde fchrijven
en voorflellen. Doch merk wel op, dat ik, om hier boven
gemelde redenen, noch over leerstellingen, noch over flaatkunde, noch over iets anders met u twisten , maar alleen
zien wil , wat gij op het voorgeltelde zult antwoorden , en
aan mij voorbehoude, het te beoordeelen: en hiermede
ben ik
Uw Dienaar
Rotterdam,
Januarij I824.

ADR. STOLKER.

BOEKBESCHOIJ WING.
Oratio de Belgio, disciplinae
theologicae, nostra inprimis aetate, fede pulchcrritna
et maxime opportuna: dicta d. so Maji IS23. 8va.
4 0 PP.
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Oratio de hominum gentiunique varietatc, in Christianae focietatis historia ob
-fervand:hbit.20Jux83vo47p.

11 r IL M. J 0 I1. R 0 V A A R I) s

i 1 ij voegen deze beide Latijnfche redevoeringen bijeen
als behoorende tot dezelfde Akademie en dezelfde Godgeleerde Faculteit , en kort , juist ééne maand , na elkans
der uitgefproketi , de eerfte bij Chet aanvangen van liet gewone , dc andere van het buitengewone Hooglecraarsanlbt
in de Godgeleerdheid. Daar beide ons zoo fpoedig mogelijk ter hand geíleld zijn , zouden wij aan de begeertd
der Schrijveren niet voldoen, indien wij met de aankondiging derzclvèn wachtten , tot dat zij in de jaarboeken dec
Utrecht) he Akademie geplaatst zullen zijn en algemeeti
verkrijgbaar gemaakt worden, hetwelk, zoo wij het wèl
hebben , nog een' gcruimen tijd duren zal ; en beide (luk
verdienen ten fpoedigfle en eenigzins uitvoerig aan -ken
te worden, daar beide den gunfligflen aanleg-gekondi
ten duidelijkfle doen blijken, zoodat men de Utrechtfchá
1 Ioogelchool niet de beide nieuwe Hoobieeraren in volle
ruimte geluk kan weníchen.
De Heer n o U m A N , dan , voorheen Predikant te Fi;z^
/lcrwoleJ in Groningen, heeft eene regt vaderlandiche flof
gekozen voor zijne Intrcérede, en Nederland befchoreiv(7,
als, vooral in onze dagen, de fchoonfae crz gelchiktjlc
zetel ter beoefening der godgeleerde wetenfchap. Na vooraf bepaald te hebben , dat hij , natuurlijk , het meest de
Protestanten bedoelt, en , van liet vaderland fprekencdc ,
liet oog op deszelfs voormalige grenzen heeft , verdeelt
-
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hij zijne Redevoering in twee Iloofddeelen, in wier eerffè
hij wilde aantoonen , dat de Nederlanders , uit hunnen
aard , bijzonder tot het beoefenen der Godgeleerdheid ge.
fchikt zijn ; waarna hij , ten tweede , den gunfigen toeíland dier wetenfchap in ons vaderland wilde befellouwen ,
zoo als dezelve in onze dagen is. In het eerfie wordt
ililgeflaan bij de groote godsdien/ligheid der Nederlanderen,
die zich te allen tijde, ja zelfs onder de laattle dwingelandij der Franfchen, op nicer dan ééne wijze heeft geopenbaard, — bij hunne onvermoeide tiverkzaamheid , die
zij , zoo wel in het handhaven van hunnen grond tegen
de zee, als in het beoefenen der kunflen en wetenfchappen , en bijzonder der Godgeleerdheid , op eene onvergelijkelijke wijze hebben aan den dag gelegd , — eindelijk
bij hunne regtgeaarde zedigheid, die , althans meesttijds ,
zich, in hetgeen den Godsdienst betreft, binnen de palen
van het menfchelijk verfland wist te houden , en bij die
genen het incest kenbaar was , die liet meest in grondige
geleerdheid uitblonken. Hierop volgen , zeer gepast, Benige tegenwerpingen, ontleend van de hevige godgeleerde
twisten , die ons vaderland beroerd hebben , en van het
klein getal fchriften , tot regt verfland des Bijbels , in hetzelve, vóór de tijden van a R N E S T I, uitgekomen. Openhartig erkent de Fleer n 0 U MAN , dat , niet lang na
c R o T I u s, eene - zekere verkeerde wijze van uitleggen
het allcrmeest behaagde. Dan, met regt merkt hij op
dat zulks na die hevige twisten, en bij den al te grooten
eerbied voor de lfr•istotelifche of de Cartefiaanfche wijs begeerte, geenszins te verwonderen is ; dat, daarenboven , de twisten der Episcopalen en Presbyterianen in
Engeland , en die der Syncrctisten en Piétisten in Duitschland, niet niet minder hevigheid gevoerd zijn, niet
minder lang geduurd en niet minder kwaad gedaan hebben , dan die der L'ociianen en Coccejanen, welke ten
rlaastenbij in denzeifden tijd onder ons plaats hadden; dat
er, eindelijk , tot eer van ons vaderland, in die zelfde
donkere tijden , Godgeleerden geweest zijn , betere ti den
waardig , en , onder anderen, de beroemde Utrecht/? he
Ge*
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Geleerde , ft T P. at. W I T S t u S ; ja dat, en uit onzen
r, R A S at u s, zonder wiens behulp dc Hervorming niet
ligt tot fland zou gekomen zijn , eia uit onzen c R 0 T I U S,
die den weg aan E R N ES T t gewezen heeft, enz uit onzen
V E N E MA,, door Ilouigarcit zelfs als de eerfte Godge•
leerde van Ei ropct geroemd , blijkt , hoezeer te allen tijde
ons land de fchoontle zetel was der Godgeleerdheid.
Daar dus , zelfs in de ongunl}igfte tijden , de echte fludie der Godgeleerdheid uit ons vaderland niet geheel geweken was, kan men reeds daaruit opmaken , hoezeer de
vaderlándfche grond , in onze dagen , voor die'. Itudie bij
uitnemendheid gefchikt is. Met deze aanmerking tot het
tweede gedeelte zijner Redevoering overgaande , verheft dc
I Ieer n o u M A N den lof der Heeren V A N ri o G n N n o R r,
F AL C K en r. r, m P r It, die , door zich aan liet hoofd
der Omwenteling te (lellen , zich allerverdienflelijkst maakten , zoo wel omtrént het Vaderland , hetwelk onder het
juk van N n POL E O N zuchtte, als omtrent de Godgeleerd.
heid , voor welker voortdurenden bloei onder het Fransch
be(Iuur te vreezen was. Voorts brengt hij dc verfchuldigde hulde aan onzen Koning, die, onder anderen door
de vrijheid der drukpers , aan de Godgeleerdheid Bene
groote weldtad bewezen heeft, flier komt bij, dat thans
in ons vaderland aan alle de Christenen , van welke ge.
loofsbclijdcnis ook, gelijke regten worden toegekend, en
de in hunne gevoelens vcrfchillende Protestanten door den
band des vredes en der cendragt onderling verbonden
worden , (een voor de fludie der Godgeleerdheid aller
toerland;) alsmede, dat die fhudiën, die met-heilzamft
de zoo even genoemde in het nàauwfte verband flaan ,
allergelukkigst bloeijen, namelijk de Griekfche , de Latijufche en de Oosterfche Letterkunde , de Wijsbegeerte
en de Oudheidkunde : de behandeling van het laatstgenoemde val: in ons land wordt , kortelijk , verheven boven die,
welke in het naburig Duitschland veelal plaats heeft , alwaar zeer velen zich aan de floutfie en ligtzinnig;fce gis.
fingen omtrent de gefehiedverhalen, bijzonder die in de
gewijde oorkonden vervat zijn , overgeven. Voorts wordt
K znil
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nu de blocijende toefland der Godgelccrdhcid, in ons vaderland en in onze dagen , afgemaald. Deze bloei moet
niet gewaardeerd worden naar het klein getal van werken ,
die; over de Godgeleerdheid bij ons uitkomen, vergeleken
met de menigte derzelven bij onze naburen. De vader
zetel toch dier wetenfchap is niet uitgebreid, en-landfche
velen der Ilollandfche Geleerden zijn huiverig om iets uit
te geven. Met dat al is het blijkbaar, wat onze Hollanders vermogen. Onder de menigte verfchillendc gevoelens,
die openlijk tegen de grondwaarheden van het Christendom in de laatfie jaren zijn voorgedragen , is er geen van
eenigen naam, dat door de geleerdheid, de vlijt en de
godsdienstliefde der hollanders niet is onderzocht en befireden ; waaraan de door liet Teylcr/che en liet Ilaagfche
Genootfehap uitgefchrevene prijsvragen zeer veel toegebragt hebben. Daarenboven zijn er onder ons mannen
geweest, die, zonder eenige roeping, zich allerverdieníl:elijkst omtrent de zaak van den. Godsdienst hebben gemaakt, zoo als Utrecht alleen heeft opgeleverd in v A N
ALPHEN, DE PERPONCHER en VAN BEECK
C A L K 0E N. Eindelijk blijft het Goddelijk gezag van
J E z u s en de Apostelen , dat zoo flerk te ,j era, Letpzig en Göttingen ondertnijnd wordt , in ons vaderland ge
wordt zoo' wel te Utrecht , Leiden en-erbidg,n
te
Groningen, als Amfierdam, Deventer en Franeker gehandhaafd, ja door de voornaamíie Godgeleerden van andere gezindheden erkend ; en zoo min het Rationalismus
als het Nlysticismus der Duitfchers kan bij de wijze en
íandvastige hollanders opgang vinden.
Dit is de hoofdzakelijke inhoud dezer Redevoering , die
met gepaste aanrpraken benoten wordt : en uit deze eenvoudige opgave kan ieler zien , hoe welgekozen het onderwerp , en hoe zaakrijk tevens en populair deszelfs be.
handeling is. Jammer is het , dat de voordragt op meer
dan CL ne plaats wat duister is , hetwelk wij gaarne toefcbrijven aan de kortheid , die de Heer B O U MAN heeft
willen betrachten. Behalve dat, heeft, doorgaans, de
Latijnfche flijl iets flroefs en gedrongens in de conflruc.
tie
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tie , dat het lezen zeer lastig maakt. Inners, offchoon
men, niettegen(laande zijne overzcdige betuiging in den
aanvang der Redevoering , duidelijk zien kan, dat de
Schrijver zich bi!zonder in liet Latijn geoefend heeft, en
uitnemend gefchikt is , om den Ilolla;idjchcn roem van
een' echt Latijníèhcn ftijl te helpen gaven , fchijnt hij , in
dit ítuk, uit vrees van het Latijn al te plat te íchrijven,
zijnen tfijl vat al te zeer gekuníleld te hebben. Bij de
beste Ronacinfche Schrijvers vindt men zulk Bene gezochte en gedurige omzetting van woorden niet , en de confructie is bij hen meestal natuurlijk en duidelijk.
Wat den IIeer K o Y A n R D s betreft , deze heeft een
onderwerp gekozen , hetwelk met het vak , dat hem bij
opgedragen te zijn , zoodanig in verband-zonderfchijt
flaat, dat men uit cieszelfs keuze l:an nagaan , welke wijze van behandeling de jonge Hoogiecraar zich in hetzelve herbe voorgefchreven. Dit onderwerp is , de verfcheidenheid van volken en rnenfchen, welke in de gcJchiedenis
der Christelijke 'kerk is op te merken. De flof is lchoon ,
en de behandeling zoodanig, als men van den jeugdigen
Geleerde verwachten moest , die- zich , zoo wel door zijne
doctorale Verhandeling over den tweeden Brief van P A Ui. u s aan de Corinthicrs , als door zijne bekroonde Proeve over den geest en het belang van het boek Daniél,
veel roeros verworven had.
Het geheele flak is in een' wijsgecrig- efchicdkundigcn
geest op elleld , in een' geest , zoo als Prof. V A N si E U SD E de geièhiedenis behandelt; gelijk men kan opmaken
uit de aanf praak , aan dezen Hoogleeraar door zijnen Leerling R o Y A A R D S gedaan. Wij zullen ook van deze Intreérede den loop der hoofciclenkbeelden zoo veel mogelijk
opgeven. -- Het is den mensch eigen, dat hij, overal en
te allen tijde , in al wat hij verrigt , zijnen bijzonderen aard
zóó opvolge , dat men in de zaken , die hij behandelt,
de indrulaèlen daarvan zien kan , daar hij ieder derzelve
naar zijne eigene en bijzondere geaardheid doet voorkonien. Dit is in andere dingen evenzeer op te merken als
in de lotgevallen en daden der volken; derhalve ook in
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dc Christenheid. Offchoon immers de Christelijke Gods•
dienst van eencn hemelfchen oorfprong is , en ter volma
dezelve echter door-kingdesmchofnke,is
God aan menfchen gegeven, die, verfchillend van aard
zijnde, al wat zij ontvangen naar hunne eigene wijze van
denken en handelen fchikken. Met deze gepaste inleiding
tot de aankondiging van zijn behaald onderwerp overgaan
wil de Schrijver, naar zijn oogmerk, vooreerst de-de,
volken beichouwen , die den Christelijken Godsdienst aan
hebben , dan de politieke inrigtingen en gezind--genom
li eden, die bij dezejve plaats hadden, eindelijk de bijzon
wijze van gevoelen, van denken, van filozoferen -,der
bij dezelve in zwang.
Wat nu het eerfte betreft, hier komt terftond voor den
geest, dat de Christelijke Godsdienst denzelfden loop en
voortgang gehouden heeft, als de befchaafdheid: want,
gelijk deze van het Oosten tot de Grieken er. de Romeine;, en naderhand tot de Duitfche volken is overgegaan,
zoo was ook de loop van den Cbristelijken Godsdienst;
en dit is niet bij toeval gefchied. Trouwens, dit was
dc natuurlijke gang der volken en van het mcnfchelijk geilacht, dat de befchaafdheid van het Oosten naar het Westen, en vervolgens naar het Noorden trok. Voorts heeft
de Christelijke Godsdienst zich verfchillend vertoond,
naar gelange van liet verfchil dier volken zelve, en , als
't ware, van derzelver bijzondere gezindheden en zeden
eene bijzondere kleur aangenomen. De Oosterlingen zijn
levendig van verbeelding, en houden veel van het verhevene ; en de Christen - fekten in het Oosten kwamen dus
met verhevene dingen , zoo als Hemelfche Geesten, voor
den dag. De Grieken waren liefhebbers der wijsbegeerre ; en alle de Christen - fekten van Griekfchen oorfprong
pnderfcheidden zich door fijngefponnene redeneringen.
J)e Romeinen waren groote politieken ; en te Rome vestigde zich een kerkelijk bef{uur, al $ dat van een rijk. -De Duihfche volken, die zich bijna door geheel Europa.
verfpreid hebben , kunnen in Zuidelijke en Noordelijke
volken verdeeld worden , beide zeer verfchillcnde van elkan-
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kandcr. De centen zijn het meest niet die dingen ingcnomen , die de uiterlijke zinnen aandoen en behagen ; de
anderen houden meer van hetgeen zedelijk is , en zijn zeer
op vrijheid gezet. Dit heeft men ook in de gefchiedenis
der IHervornming gezien. Deze behaagde noch aan de Italiannen , noch aan de Spanjarardcn , maar meest aan de
Noordfche volken; en in Duitschland ontflond een hevige oorlog voor de vrijheid. Deze zucht voor de vrijhieid was bijzonder eigen aan de inwoners van onze gewesten ; zoodat , na Genen tachtigjarigen oorlog, de zaak
der Protestanten in ons vaderland volkomen zegevierde.
Wat, ten tweede, den politieken toefland der volken
aangaat, deszelfs verfchic bij de onderfcheidene volken
teekent zich in den politieken toefland der kerk. JF z u s
heeft, in een' politieken zin, geene kerk gelticht; maar
de volken hebben het beittlur der kerk naar hunnen ver
aard ingerigt. In de geheele oude wereld wa--•fchilend
ren overal republieken; en uit de Deinocraiie, of volks regering, ontílond veelal de ifristocratie; uit deze de
Oligarchie, of regering van weinigen, en hieruit de alleenheerfching. Dergelijke omwentelingen heeft de Christelijke kerk ook ondergaan. Eerst had dezelve de gedaante
van eene volksregering; door het vermeerderen van kerkelijke bedieningen , en , onder anderen ook, door de
vergadering van Synoden en Conciliën, werd haar vorm
aristocratisch ; door het vervolgens opgekomen denkbeeld
van de eenheid der kerk, en door de onderfcheiding van
geestelijkheid en lecken, ontflonden Patriarchen, die,
weinig in getal, eene Oligarchie uitmaakten. Onder deze bragt de Roouifche Patriarch de regering der kerk eerst
tot eene Monarchij , en naderhand tot Despotismus: dan,
even gelijk het civiel Despotismus niet behendig pleeg te
zijn bij de volken, zoo kon het kerkelijk Despotismus
ook geen fand houden. -- IIet is , daarenboven , van belang, alhier op de politieke gezindheden bij de Grieken
en de Romeinen te letten. De kerkelijke genootichappeti
bij de eerden waren tot onderlinge vereeni ink; geneigd;
oodat wen in de algemeene Synoden, als 't ware, de
K4
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vergaderingen der /Znaphictyonen en de bondgenootfchafie
pen der Bcotiérs en llcheërs herleven zag. Bij de Latijn
kerk was de Roomfclie Bisfchop meer en meer ge--fche
neigd tot die zelfde overheerfching, welke het oude Rurnci,vfche rijk kenfchetfle.
Eindelijk , de menfchen hebben op de Goddelijke leer
van j n z u s hunne bijzondere wijze van gevoelen, van
denken, van filozoferen overgebragr. De Ieerwijze van
I E z u s was zeer eenvoudig : dan , de menfehen hebben
hunne eigene wijsheid in de eenvoudige Evangelifche leer
willen invoeren. Hieruit ontflond de Godgeleerdheid, en
tilt deze de godgeleerde wetenfchappen , welker toef'rand
verfchillend was, naar de verfchillende wijsbegeerte der
tijden. Met voorbijgang der oudere tijden, van de Oosterfche , van de nieuwe Platonifche en van de Scholastieke
wijsbegeerte, worden alleen de latere tijden beschouwd. In
de :öde eeuw fchenen de Dustfche volken hunnen filozofifchen leeftijd ingetreden te zijn. Nadat de Engelfche,9
het Deïsmus voorgeflaan, en de Franfchen met hunne
i^iotternijen den Godsdienst aangerand hadden , hebben de
Godgeleerden in Dzzitschlancl den geopenbaarden Gods.
dienst aan de oppermagt der Rede alleen onderworpen ,
zoodat deszelfs gronden weggenomen worden. Vanhier de
zoogenoemde Rationnliste^a, en een í}rijd tusfèhen dezen en
de Super -a irttruralistera, die zich aan het oude geloof vasthouden ; terwijl men , om beide partijen te bevredigen , in
onze dagen liet Religiofismus of Jllysticis?lands heeft uitgevonden. Ondertusfchen is de ware wijsbegeerte, die,
volgens het gevoelen der Ouden , bestaat in het onderzoeken van hetgeen fchoon, goed en waar is, in geenen deele nadeelig voor den Godsdienst, maar zeer voordeelig
voor denzelven. Dit blijkt in ons vaderland, alwaar de
verkeerde en voor de Godgeleerdheid hoogstnadeelige wijsbegeerte over 't algemeen niet verachting wordt befehouwd;
en de zucht naar liet fchoone , goede en ware , thans meer
Elan ooit, haren wekladigen invloed op de Goclgeleerdheid
1etr,ont. I 1ierdoor komt (Je Heer it 0 Yn n R D s in aan raking met bet onderwerp, door den Heer n o u ri A N
-
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behandeld; en , nadat hij dit, op cene voor dezen zijnen
Ambtgenoot vleijende wijze, erkend heeft , fpreekt hij
nog, met een woord, over de verdiensten onzer voorva
omtrent de Godgeleerdheid, over den aard en het-dern
belang der kerkelijke gefchiedenis , en over het flreelend
vooruitzigt voor den Godsdienst in da toekomst. Nu
volgen de aanfpraken, onder welke ons het Incest getroffen heeft die van den jongen Professor aan zijnen waardigen Vader, wien ligchaamsongefteldheid belette bij de plegtighcid tegenwoordig te zijn.
De fijl van het geheele Pluk is vloeijend en levendig.
Hier en daar zou men wel ee^ne aanmerking kunnen maken op deszelfs zuiverheid. Op pag. 42, reg. ii en
12, Raat zzt verkeerdelijk niet een' Indicatives. Deze
grove grammatikale fout had bij liet drukken behooren
verbeterd te zijn. Onder het uitfpreken zal niemand, mogelijk , dezelve opgemerkt hebben.
, De nab zinde ondergang der tegenlvoordige Wereld , en
de verniczazvde fiat der Marde , door H. HEN T Z EP E T E It . In 's Gravenhage, bij C. van Grceven.

1822. In gr. svo. 15 Bi. f:-7o.
Er wordt eene grootere mate van geduld vereischt, dan
wij bezitten , om dit boekje te herlezen ; dat geduld werd
reeds bij de eer[le lezing op eerie fterke proef gezet. Wij
zullen trachten ons zoo veel te herinneren , dat wij voor
liet minst eenig verlag kunnen doen. Gemakkelijk is dit
niet ; want de een heeft den geest der Profetiën , een ander dien der Gezondmakingen, enz. zegt de Schrijver:,
wij bezitten geen van die beide; en daar nu de gave der
Profetiën aan den nietswaardig?en H E N T Z E P E T E R
(zoo noemt hij zichzelven) is verleend, zoo is hij ons te
hoog verlicht, om zijne voorlichtingen in de aanílaande
groote gebeurtenisfen , door de profctiën , op de gezonde
ride rustende , naar eisch te kunnen waarderen , of zelfs
nawar bevatten. Zoo veel blijlct vno uit 's uitins gefchrijf,
K 5
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dat cr wat gebeuren moet, want dat de wereld op een
eind loopt. Maar de wereld is , zegt hij , nict onze aardbol, nog minder het gefchapendomz dat zich op denzelven bevindt, maar alleen de thans beflaande orde van za
en wel voornamelijk het rijk der duistetnis , hetwelk-ken,
het monarchaal befluur, zoo als hetzelve thans bellaat,
in zijnen val zal medeflepen. Dat monarchaal beftuur is
toch eene wetgevende en het kwade ítraffende magt , door
God ingewilligd en toegeflaan , om het oproerig menschdom eenigermate te bedwingen. — Zoo veel wij kunnen
opmaken, zal het nu in 182; naauwelijks i3 jaren duren,
of die wereld loopt ten einde. En wat dan ? —Ja ! een
duizendjarig rijk, enz. enz. Maar de Lezer gelieve het•
verder in het boekje te zoeken; ons fchemeit het voor de
oogera, zoo duidelijk, krachtig en bondig is het betoog,
hetwelk met zielroerende aanfpraken aan de onderdanen
van het rik der duisternis, de Koningen van het rik der
Monarch en — en de onderdanen van het rijk des lichts
befloten wordt.
Van HE N T Z E P E T E R's (den nietswaardigen, de
man zegt het zelf) godgeleerde en uitlegkundige bekwaamheden zij het volgende ter proeve : „ Wat ligt er onge„ rijmds in opgefoten, dat de hoogti , eeuwige, Benige
en algenoegzame God, die een Geest is, zichzelvcn
„ in drie bijzondere deelen verdeelde, daar het plan der
Schepping zulks vorderde? — dat Hij het eene deel
,,. zijn eenig eeuwig geboren Zoon noemde , en het ander
„ deel den H. Geest? Op die wijze kon de Schepper
„ zeggen: laat ons ;nenfchen maken, naar onzen bcclrle
en naar onze gelijkenis. — Toen de volheid des tijds
gekomen was , zond God zijnen Zoon in de wereld, en
„ bekleedde dat deel van zijnen Goddelijken Geest met
„ ons vleesch en bloed. Kon de Zaligmaker op die,
wijze niet zeggen : die Mij ziet, ziet ook den Trader ? -„ Daarenboven zonderde God het ander deel van zijnen
„ Geest af, om in den vervallen mensch zijn verloren beeld
weder op te rigten en te herltheppen , en noemde om
„ deze reden hetzelve cleel God , dcui Heiligen Geest.
„ Zija.
,
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,, Zijn er op G1ie wijze geene drie perfonen , en ziin dan
„ deze drie geen eenig God te zamen? — huldigt en aan„ bidt derhalve een Driecenig God, en g ' zult leven,
„ al tvaart gij ook gefiorven!"
Van zulk eenen fchranderen man man, men immers vei •
lig verwachten , dat hij verder in de toekomst ziet dar,
wij, en de raadfelen der Openbaring ontraadfclen kan?
Verflaan wij hem niet ; wel nu , hij verflaat zichzelven
immers wel ?... Hij moest dan ooit eeniglijk maar voor zichzelven fchrijven, en het gefchrevene terughouden : de
Lezer heeft er niets aan ; hij bevat het, waarfchijnlijk,
even min als wij.

Beeldengalerj uit hit inwendige leven. Door den Schrjver van Keus en Leiding. Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. In gr. $vo. z66 131. f 2- 50.

Het is zoo aantfonrls niet duidelijk, wat deze titel aan duiden wil. Wij verwachten tafereelen , en ontvangen die
ook; en het inwendige leven 'zal die gefleldheid van geest
en hart heteekenen, welke, bij het genot des levens hier
op de wereld, hooger genot kent en bezit , dan het aardfche leven, zonder het gevoel van en het uitzigt op de
betere wereld , kan geven. Eenige waardige huisgezin pen, door hartelijke vriendfchap vereenigd, verzamelen
zich van tijd tot tijd tot het onderling genot der fchoone
natuur, het huisfelijk geluk, en het deelnemen in elkanders lief en leed; zij houden zich dan tevens bezig met
onderhoudende gefprekken, en deelen elkander foms opzettelijk door hen vervaardigde opftellen ntede. Bij het
eerl}e beeld, de Tlerheerl jkte genoemd, vinden wij het
gezelfchap bijeen , uitgezonderd een der vrienden , dien
het geleden verlies eener onvergetelijke geliefde terughield;
hij kwam evenwel nog vóór men fcheidde, en natuurlijk
liep nu het gefprek over zijn verlies en de dierbare, nu zalige , vriendin. Hij teekent haar karakter en liefde en zijn
geluk. Het tweede fluk bevat brieven en andere ohftti Ilen
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len der overledene, die de echtgenoot den vriendenkring
te lezen gaf ; dit zoogenocmde tweede beeld heeft venccvene Liefde ten opfchrift , en teekent dezen haristogt bij
de waardige vrouw in al zijne kracht, bijna tot liet over•
drevene toe, maar tevens in deszelfs zuiverheid en {irekking tot bovenaardsch , en iets Veel edelers dan zinnelijk
genot. Giftlee, het derde beeld , is van cenen anderen
aard: dit vrouwtje is de boven alle verbeeldingliefhebbcnde , toegevende en getrouwe gade , die , door hare alles
opofferende en alles overwinnende liefde ‚den echtgenoot,
dien wij harer onwaardig rekenen , uit den kerker en van
den dood redt , en , hetgeen meer nog zegt , hem het hart
verteedert , en , als eene trouwe dienstmaagd des Heeren,
dat hart vormt tot menfchenliefde en vergeving. Het
vierde beeld , de beide Predikanten te Christenfels , is een
eenvoudig, maar zeer menschkundig en leerzaam verhaal,
dat de behartiging verdient van iederen geestelijke, ja van
iederen Christen. Het is de gefchiedenis van het hart
van twee waardige leeraren, wier harten eerst van elkan
der verwijderd en daarna hereenigd werden , en geeft het
overtuigendst bewijs , dat voordeel, eer en toejuiching in
geenen deele den edelen man vergenoegen kunnen , maar ware Christuszin en heilige vereeniging en liefde alleen eene
zalige rust geven, welke iedere andere ontbering overvloedig vergoedt. Het vijfde beeld heet: de Schrijnsverker bJ de doodkist van ' den Forst. Het bevat eene latere
ontmoeting van den treurenden echtgenoot, dien wij bi}
het eerfile beeld hier leerden kennen , en voorts een droevig,
en fchrikbarend verhaal van tenen Vor(Ienftam , dien het
noodlot , de Nemcfis van het noodlot , vervolgde en uitroeide. De bekende gefchiedenis van den Lydifchen Koning Croefus wordt vervolgens aangevoerd; terwijl geheel
dit tafereel eindigt met aanwijzing van het tegenwoordig
misbruik der voorstelling van een vergeldend noodlot, en
het gevoel wordt opgewekt, dat de mensch de eeuwige
Regtvaardigheid nimmer van onregtvaardigheid belchuldien kan , maar , indien hij buitengewoon ongelukkig is,
audr begaan misdrijf tnlo& t
civil grond daarvan in een of and
zoc-
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zocken bijaldien h j namelijk (en deze opmerking ver
,

ons weder met den Schrijver,, dien wij anders-zoend
hadden moeten te regt wijzen, bij al de gefchiedkundige
waarheid van zijne voorftelling der Neniclis) nog niet
verheven genoeg denkt, om in de fchikkingcn (der eeuwige
Regtvaardigheid) het oogmerk te erkennen, om hem van
alle fchrdd en neiging tot zonde te bevrijden , door hem
dc goederen der ivereld tot geen ander einde te onttrekken,
dan om zijn hart, lantgs dien Dreg , te verbeteren.

handboek( voor Droogisten- cn 1pothekersleerlingen, door
P. J. C A ar P A G N E, Lid der provinciale Commisjie
van Geneeskundig Onclerzoek en Toevoorzigt in Gelrlerhnd, en Apotheker te Tiel. Te Tiel, bij C. Campagne. 182. In gr. Svo. XVI en 490 131. f 4-80.

D it Ilandbock moet inzonderheid f1rekken, om de genen , voor welken liet gefchreven is, eene handleiding te
geven tot eene meer wetenfchappelijke kennis van die voorwerpen , welke zij dagelijks behandelen , de Droogerijen nainelijk en fabri.jkmatig bereid wordende fcheikundige Geneesmiddelen. Te diep einde handelt de Schrijver, na een kort
Voorberigt en Inleiding , waarin hij zijn oogmerk bloot legt en het nut van zoodanig eene wetenfchappelijke kennis aanflipt, eerst over de befchouwing van de rrnWevoortbrengfelen der Natuur, welke verre het grootfle gedeelte
van dit bock inneemt. Hierin gaat hij zoo te werk, dat
hij eerst in 't algemeen de eigenlijke f'rekking en voordeelen cener fystematifche kennis der Natuur opgeeft, en
vervolgdas de geneesmiddelen, welke de drie rijken der
Natuur opleveren , naar de kunstmatige rangfchikking van
L I N N JE us (met oenige veranderingen evenwel , vooral
ten aanzien van de planten) optelt, en zoodanig befchouwt,
clat hij vooral de Icenteekenen van echtheid en deugdzaamheid, de vervalfchingen en middelen, om dezelve te kennen, kort en zakelijk voordraagt , en , waar het te pas
komt ,
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komt , de voortbrengfelen der Natuur, waarvan die geneesmiddelen ontleend worden , de wijze van verzameling
en aanfehahing , voorts van vele de beítanddeelen enz. opteekent. De Schrijver fchijnt zich in deze behandeling
vooral HAGEN en TROr1MSDOR FF ten rigtfnoer gefield te hebben. — Vóór de bijzondere befchouwing der
geneesmiddelen uit elk rijk gaat eene algemeene befchouwing van hetzelve, althans in zoo verre dit tot regt verfland van de ranngfchikking der voortbrengfelen, tot elk
rijk behoorende , vereischt werd. De Schrijver is hier inzonderheid uitvoerig bij de befchouwing van het plantenrijk en van de beginfelen , waarop de rangfchikkinb van
L I N NIE US en die van j u s s i E u (welke hij niede leert
kennen) gegrond zijn. Men kan zien, dat hij hier rest
te huis is. Onzes oordeels , echter, treedt hij, voorna
melijk wat dc Terminologie en de bèfchrijving van de deelen der planten aangaat, in te vele bijzonderheden; terwijl hij over de beginlèlen , waarnaar de ranglcliikking det
delfflotien en dieren is ingerigt, wat luchtig heenloopt.
Wij geven den Schrijver gaarne toe , dat er oneindig neer
planten , en vooral geheele planten, dan dieren of delf
loffen , en doelen van dezelve , als geneesmiddelen gcbruikt worden ; maar hij trekt dit toch te ver. Wanneer
hij vraagt , wat nuttigheid het hebbe , dat men wete , dat
liet muskusdier tot de tweehoevige zoogdieren , de bever
tot de zwemmende knaagdieren , de konzenilje onder de
twaalfde, de fpaaníchevliegen onder de vijftiende orde der
fchildvleugelige torren behooren , daar wij toch van de
beide eerhen flechts voortbrengfelen gebruiken , van de
laat('ien geene bij ons gevonden worden? — wanneer hij
dit vraagt, mogen wij hem met even veel regt vragen,
wat nuttigheid het hebbe, dat men wcte, dat de kina tot
de vijfde klasfe van L 1 N N JE u s , de rabarber tot de ne
gentle, en waartoe de Mi;nofa behoort, daar wij van cle
eerfte niet anders dan den bast , van de tweede den wortel ,
van de derde het fap gebruiiken , en wij verre de meeste
planten even min te zien krijgen als de dieren , die hij op-,
noemt ? Lene eenigzins wetenfchappelijke kennis van delf
:dof
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flor en en dieren is , op zichzelve befehouwd , voor den
Apotheker even wen!chelijk en heilzaam als van dc planten. Her vcrfehil beflaat, onzes inziens , hierin, dat de
laathen gemakkelijker te verkrijgen zijn , dan de beide eer
waartoe het den meesten aan tijd, gelegenheid en-flen,
middelen ontbreekt. Wij vinden anders zijne Wijze van
behandeling , wat dc orde betreft , doelmatiger,, dan die
van T R o ri NIs D OR F F in zijne Warenkunde. Wij begrijpen echter niet, waartoe de Schrijver bij elke planten
orde het getal der daartoe behoorende geflach--klasfen
ten en foorten opgeeft , en bij elk geflacht wederom dat
der foorten.
Na de be['chonwing van de geneeskrachtige voortbrengfel
let der Natuur geeft C A at r A c N E eene korte verklaring
van eenige uitdrukkingen, in de Scheikunde gebruikelijk , in zoo verre dezelve , tot beter verßand van hetgene
hij vervolgens over de fcheikundige hercitliels zegt, noodig is. Bij de bijzondere befchouwing dier geneesmiddelen gaat hij met dezelfde beknoptheid en naauwkeurigheid
te werk, als bij die der eigenlijke droogerijen; en in het
algemeen vinden wij in dit werk vele bewijzen van ervaring in het vak , hetwelk de Schrijver beoefent , alsmede
van een nuttig en oordeelkundig gebruik van goede Schrijvers. Hier en daar echter (behalve in hetgene wij omtrent
de behandeling in 't algemeen gezegd hebben) moeten wij
van hem verfchillen ; b. v. dat drooge planten alleen op
bergachtige fireken hare natuurlijke groeiplaats hebben,
daar vele faprijke gewasfen juist op bergen groeijen; dat
gomharfen en balfems zoogenaamde nadere beflanddeelen der planten zijn , daar zij Beene afzonderlijk zamenge4lelde of nadere bef'anddeelen uitmaken , maar uit andere
bedaan; dat bittere extractilof vlugge deelen bevat; dat
gentiaan zoude vervalscht worden met wortels van Ranrznculus Thora of flconittim Lycoctonu;u , enz. Enkele
onnaauwkeurigheden , vooral in de benamingen , laten wij
daar, en eindigen dit verflag, niet den verdienflelijken
Schrijver die aanmoediging van de zijde zijner kunstgenooten en anderen toe te wen'chen , waarop hij billijk aankraak mag maken,
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Iets over de hoedanigheden en lverking van de Liesbreuk
verdere beantwvoording var. den Brief ge-bande,tr teel cnd S. , geplaatst in het Algemneen Nieutivs- en 11dvertentieblad van den 19 Febraar/ 1823. Benevens
eene wederlegging der bekendmaking door J n c o n u s
P U Y N, Heel- en Stads - hroedmeester te Haarlem, ge
Letterbode van-platsindeJIgmKust-n
den 9 Mei ii. 's Gravenhage, b A. D. Willer. 1823.
In gr. $vo. 23 Bi.

E

en polemisch gefchrift over de vereischten der Liesbreukbanden, op ontleed- en werktuigkundige gronden betoogd , het voordeel der veerkrachtige boven de niet veerkrachtige banden, de gefchiktfle ligging en ware werking
derzelven , de gebreken van den breukband van s A i nz o N
en CODE F R O Y, niet aanprijzing van des Schrijvers
breukband, vooral om de loste verbinding van de pop met
de veer, waardoor de eerfte voor- en achterwaarts verplaatst , ja zelfs pal gezet kan worden , met Bene tusfchenruimte van twee rijnlandfche duimen.
WVij vergenoegen ons met deze korte opgave van den
inhoud dezer bladen, welke blijken dragen van met kennis van zaken gefclu•even te zijn; of(choon de toon niet
altijd zoo gematigd is , als wij in onderzoekingen van dezen aard, waarbij het toch op waarheid alleen aankomt,
wel zouden verlangen. Intusfchen bevelen wij dit werkje der overweginge van alle Heelkundigen in ons vader
aan, en wenfchen den Schrijver Lust en krachten-land
toe tot voortzetting zijner pogingen ter verdere volmaking
van een zoo nuttig werktuig.

.Lcá
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Le ve/2sfchets van A. H. L. II E ER EN, Ridder , enz. enza
Lloogleeraár in de Gefchiedenis te Göttingen. Door
Iiemzelven tot beter verfland zaf' ner Schriften mede ,gedeeld hertaald door J. o F n L. In 's Ilage , bt
de Wed. J. Allart en Comp. 18122. In gr. 87ío; XVI
en 8; Bl. f : - 9o.

D
e fclioonzoon van H r- ry P, ,die omtrent dd Gefchiè^
denis althans zoo veel

en tnisfchien nog meer heeft ge
dan zijn fchoonvader omtrent de zakelijke kennis-dan
der Ouden , -t— de alomberoemde Schrijver der Idéjn en
der handboeken van de oude Gefchiedenis en het Stelfel
der Europe/ehe Staten , — H E E RE N , levert ons hier eene
beknopte fchets van zijn leven, bricfswijze aan eenerf
vriend medegedeeld. Dergelijke Selbstbiographién, gelijk
zij ze noemen b zijn bij de Duitfchers niet ongewoon, en
hebben ook inderdaad hare nuttigheid. Wij herinneren
ens (om ílecht van eeríle letterhelden te fpreken) die
van JOHANNES MULLER, CREUZER, GÖTHD

en anderen. Moeijelijk blijft het zekerlijk : van zijne deug•
Glen kan men niet wel fpreken , en van zijne gebreken doet
men het niet gaarne. Doch H F E R E N heeft liet , even
als de genoemde Duft/ehe Schrijvers , van de regte zijde
aangevat. In het leven eens Geleerden zijn 's mans lotgevallen , huisfelijke omfiandigheden , en zelfs zijn karak.
ter , voor den lezer van minder gewit , dan de loop zijner fhudiën. Heeft deze dan iets zonderlings , iets bijna rovianesks , zoo als HEY NE, zoo veel te beter ; doch óok
zonder dit wekt bij geletterden de manier van ftuderen van
een' man zoo als H E E It E Iv zekerlijk een gröot belang.
Wij wenfchen te weten , hoe iiij tot die diepe inzigten in
de Gefehiedenis geraakt is , waardoor hij ons dc Oudheid van
eene geheel nieuwe zijde heeft doen befchouwen ; wij verlangen de gronden te kennen voor het gewigt,hetweik de Hoogleeraar in een Duitsch binnenl}adje , door genoegzaam alle
zijne werken heen, aati den ktiwopliandel toekent. Aaii
klit
L,
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dit verlangen wordt in deze levensbcfchrijving voldaan.
T-T r E rt r N was te Brcncn , dus in eerie voorname Drritfèhe koop(Tad, en , wat nicer is , eerie vrije koopfiad, geboren. De laatf e jaren van zijn verblijf als jongeling in
die geboorteftad (eer hij naar de Iloo gefchool ging) vielen in de tijden van den flnierifiacrnfchcn Oorlog, „ ge
durende welken ," zegt II E E RE N, „ de koophandel van-„
„ mijne geboorteflad, die tot nu toe zeer beperkt was
„ geweest; zich tot Genen wereldhandel begon flit te
„ breiden. Ik zag alles, niet uit de verte, maar van na„ bij , in den kring mijner naaste bekenden, mijner ei„ gene bloedverwanten , buitenshuis. De ondernemingen
, naar dinerika , naar 1festhadlië, weldra ook naar de
Oost • werden de onderwerpen van dagelijkfclle gefprek„ ken. Zonder te vermoeden, dat ik ooit over den koop
handel zou %hrijven, vatte ik er toch een hoog denk--„
„ beeld van op, en verzamelde met eigene oogen een'
„ grgoten voorraad van kennis. Hierbij k\vamen de bur„ gerlijke omftandigheden. Al fprak nenn nog niet van
„ vrijheid en gelijkheid, zoo bezat men ze toch in de
„ ruimlie mate. Van een vrij Gemce. hebest maakt men
„ zich bezwaarlijk een duiciclijk den!.bceld, ten zij men
„ daarin geleefd hebbe ; en hoe hadden die indrukken van
„ mijne jeugd kunnen verdwijnen ? hoe hadden die beef-.
„ den uit mijne ziel kunnen uitg'^ wischt worden ?" (BI.
zo, ii.) Vandaar is het dan ook te verklaren, dat
zi E E R E N, in zijn Ilauicdboei: van het Europe%.tee StatenSysten,a , met veel meer uitvos righ.eid , belangifelling en
waarheid van onze Republiek , en derzelver invloed op Europe, fpreckt, dan b . V. JO Hi A N N E S DI U L L E R in het
derde Deel zijner Aigemeon Gefchiedenis. — In 1 779 ,
negentien jaren oud, ging ix z E R E N, flechts weinig voorbereid, naar de IIoogefchoc,l te Göttingen. Bijna twee
jaren gingen daar voor heut verloren , dewijl hij zich geen
geregeld ontwerp van audit: gemaakt had. Eerst op zijn
ecncntzvirztig/le jaar leerde hij het Gr•ieksch, onder opleiding van II L i N n , op de regte wijze beoefenen , en maakte weldra aanzienlijke vorderingen ; terwijl hij de manier
„
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van behandeling der Gefchiedenis aan S P I T T L E P. te
danken had , en , in de mondelinge ontwikkeling zijner denk
veel aan drie Lrti jizfchc disputen , door hein bij-beldn,
FEDER, HEYNE en M E I NERS gehouden. In 1784,
na bijna vijf jaren ftudercns , promoveerde IT E E R E N in
de Letteren. Hij was dus nit bijkans 24 jaren oud; en
het is wel een bewijs , dat de broeikas - ontwikkeling,
waaraan men tegenwoordig zoo veel waarde begint te
hechten, het vroeg naar de Lcttnfche fchool, vroeg
(nog in de fpeeljaren !) naar de Hoogefchool zenden , vroe g
candideren , vroeg promoveren , alles in Belle hollende
vaart , - dat ook verkorting van den Akademietijd vooral
niet dient, om hechte Geleerden te malen. Het worden
dan , ja wel , hoog opgefchotene gewasfen , maar ook veel
broeikasplanten zonder kleur of geur. En waartoe-tijds
dient toch al die haast ? Is het te veel , wanneer men zich
tot zijn drie- of vierentwintigtle jaar toe voorbereidt tot
zijn geheele volgende leven? Waartoe de overfpannin@
van ziel en ligchaam, om met zijn vijftiende jaar Student , op zijn twintig(le (of nog wel vroeger,, wanneer men
een' halfarigen curfus invoerde) Doctor te worden ? Het
voorbeeld van H E E R E N toont althans , dat een goed
plan van fludie, ook in rijpere jaren gevolgd , tot de heer•
lijkCte gevolgen kan opleiden. Eerst leide hij zich niet
de borst op de oude taal- en letterkunde toe , gaf liet gem
fchrift van M E N A N D E R (een' weinig bekenden Rhetor) over de Lofredenen uit, en ondernam toen een' groos
teren arbeid, de uitgave der Eclogce van S T o B fE u S,
waartoe hij , door eene onverwachte erfenis in flaat ge•
field, eene geleerde reis naar Italië, ter vergelijking van
handfchriften, ondernam. Aldaar maakte hij kennis met
vele verdienftelijke Geleerden, vooral niet den Oudheidkundigen z o c GA en den Kardinaal (toen was hij zulks
nog niet) B 0 R G I A. Te Rome verklaarde II EE RE N een'
ouden Sarkophaag , waarin WIN C it E L D1 A NN zelfs ge
vond kort daarop het voornaamfle hand--dwalh,en
fchrifr van zijnen s T o B n: us. Nog bezocht hij Napels,
en keerde over Parijs en Bollanad terug. „Te Leyden ,"
zegt
La
L-
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zegt hij , „ werd mijn verblijf door de vriendfchap van
den rondborll=igen r: U tIN K x N i U S en den geestigen
„ I. u z A C veraangenaamd. Weinig vermoedde ik toen ,
dat ik eens , na een tijdsverloop van ongeveer dertig
jaren , tot opvolger van den laatflen zou beroepen worden."" Van deze laattle bijzonderheid wordt echter in
deze Levensfchets niet verder gefproken. H c E R E N 'S
bezoek te Leyden viel in 1787; hij zou dus in 1817
te Leyden beroepen zijn; maar L u Z A e was reeds in
Januarij í8o7 door de uitbarl:Iing van het kruidfchip omgekomen ; er moet hier dus een mistlag plaats hebben.
Na zijne terugkomst werd H E E R E N tot buitengewoon
Ilooglceraar in de Wijsbegeerte benoemd. Van 1792 tot
i8oi verfcheen de S T 0 13 A EU s, doch werd naauwclijks
in de recenferende Tijdfchriften vermeld. Maar na dit
werk gaf ii E r RE N zich geheel aan de oude Gefchiedenis
over; en het eerie boek, maar 't welk ook zijnen roei,
voor altijd moest vestigen , waren de Idéën over de Staatk inde , de Gemeenfchap en den Toophandel der voornaam fie oude Volken. Het eerfte Deel voltooide hij in minder
dan een jaar ; hetzelve bevatte , in die uitgave , flfrika.
Naderhand is dit werk nog tweemalen uitgegeven (í8o5
en 1815); in den derden druk zijn de belangrijke onder
I9zdië daarbij gevoegd. Daarop volgde de-zoekingvr
Gefchiedenis der klasjieke Letterkunde in de 1?Ziddclecuiren van 1 799 af, toen HEE R E N tot Hoogleeraar
4r Getchiedenis benoemd werd, verfchenen zijne andere
.klasficke werken; liet Handboek van de Ge/chiedenis der
oude Staten (1799) , de Ge/chiedenis van het Europef 'he
Staten - Systerza en van dat dïr Koloniên , eigenlijk Refultaten van drie historifche Collegiën , door den Schrijver gehouden, buiten welke hij er nog twee hield, over de
Statistiek en de algenzcene kennis van Landen en Volken, welke laattte wetenfchap , hoe onmisbaar ook in den
tegenwoordigen {Iaat van Europa, op onze Hoogefcholen
volflrekt ontbreekt. Men fchijnt te denken , dat de Geegraphic immers op de fcholen wordt onderwezen, even
alsof dat elcrzaetztair onderwijs volftaan kon, otn in dit
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opzigt def. Staatsman, den Gefchiedkundige, den NatlJurkenner te voldoen. Zegt men, dat dit onderwijs op de
Hoogefchool noodeloos .is , daar er immers onnoemclijk veIe werken over de Aardrijks- en Volkenkunde be1han , zoo
vragen wij op onze beurt: ontbreekt het aan boeken over
de algemeene en bijzondere Gefchiedenis, over de flcllige
en wedel'leggende Godgeleerdheicl, over de E.;;egefc, ja
over aIle wetenfchappen, die op de Hoogercholen gelcerd
worden'? Of dient dit onderwijs niet mcer, om den jongelieden eene opleiding, eene manier V.lI1 go.:!d en met
vrucht te lezen, in handen te geven , dan hun den geheelen omvang hunner wetenfcbap te docercn? \Vaar is dan
.toch zulk eene handleiding meer noodig, dan om, onder
den zwerm del' elkander verJringcnde vrocgere en laterc
Reisbefchrijvingcn, den jongen beoefenaar van de kennis
der Aarde en harer bewoneren zoodanigc reizen en aardrijkskundigc werken te doen kenncn, die hem zijn doel
kunnen doen bereiken? Of is de weten!chap, waaraan
cen PAL LAS, een H U lit B 0 L D T, cen n U R C K H A It D T
hun leven gewijd hebben, niet waardig, dat aan dezclve
een afzonderIijke leerl1:oel toegcwijd worde '? - De Lezer
vcrgeve ons deze uitweiding: het belang der wetenfchappen
heeft ons daartoe verleid. Keeren wij tot II E E It E N terug.
Dit waren zijnc voornaamfl:e geicerde werkzaamheden
en ambtsbezigheden. (Voor de laat1l:e werd hij door em'
Heeds aangroeijcnden toevIoed van hoorders, waaronder
malll1en als s gET ZEN, H 0 It N E 111 ANN, H A 1\1 I LTON, R E U T G E N en n U It C KH A It D T, op de aangenaamfl:e wijzc bcloond.) Ihliten{lien gaf HE ERE N nog IS
of 16 vcrtoogen, als Lid van de Socictcit de,. lVetcn/chappm te Gottillgcn, vooral de opfporing der brol1nen van
oude Schrijvers ten onderwerp hcbbende; cene opfporing,
die, - me:t alle:n eerbied voor II E ERE N en de Utrechtflhe Geleerden, die op zUn voet[poor eene prijsvmag ovet"
de bronnen van N E P 0 S hebbell opgegeven, zij her gezegd, - bij de nH.:nigvuldige: ''lcr/orenc Schrijvers , mecstal up gisfingen moet bcrllSle.ll, waarvan men de wctarheid
ol1mogelijk toetrel1 kall. VOllr hel Fran/che IlJitilulll beL 3
ant·
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antwoordde H E E REN in Í8O8 de vraag C,ver de gevolgen
der Kruistogten , die, door V I L L E R S in 't Fransch ver
prijs mogt wegdragen. Daarover,, dat hij zijn-tald,en
Haue/bock der oude Gefchiedenis met dat over het nieuwere Europefche Statenßeljcl niet door iets dergelijks over
de Middeleeuwen als 't ware heeft aaneengefchakeld,
verdedigt hij zich met te zeggen, dat het plan zijns eer
zeer wezenlijk van dat des tweeden ver-fienHadboks
terwijl beide geenszins afdeelingen van een h and--fchilt,
boek over de dl. eineene Gefchiedenis zijn. Openhartig
bekent H E E R E N : nooit zal men van msj eenen profelyt
voor de Middeleeuwen maken. (BI. 59.) Dit is te verdien
daar hij zich hiermede tegen de thans in Duitsch--íïeljkr,
land heerfehende Mode verzet , (en daar te lande is Mode
over de Litteratuur niet minder heerfchend , dan over
de Kleeding in Frankrijk) van namelijk de Middeleeuwen
boven alles te prijzen en te verheffen. Een heir, een
zwerm van Schrijvers , en daaronder zeer verdienftelijke ,
volgen dien ftroom. De Paufelijke magt, de Monniken,
de wandaden der Kruisvaarders, en alles, wat Hechts, zoo
als zij zeggen , uit den geloove was, prijzen zij hemelhoog; en het verfchilt zeer weinig, of zij gelooven alle
Legenden, tot op het wonder der heilige lans bij flntiochié toe. Van zulk eene (zekerlijk voorbijgaande) zucht
blijft de bedaarde geest van H E E R E N vrij , die ook in
een ander opzigt, als duidelijk en niet onbevallig Schrijver, boven verre de groote meerderheid zijner land- en
kunstgenooten uitlleekt. Minder prijsfelijk vinden wij het,
dat hij de Gefchiedenis van Duitschland nooit onderwezen
heeft, ja daarvan zelfs zekeren afkeer gevoelt. Het Vaderland , hoe ongelukkiglijk verdeeld , hoe gedrogtelijk beítuurd , heeft - toch altijd een bijzonder belang voor den
weldenkenden mensch ; en een Duitfcher nioest thans
vooral roeping gevoelen , om de Gefchiedenis van zijn
Vaderland , als cén door taal en zeden, en oudtijds ook
door Regeringsvorm , te beschrijven , naar mate de Vorilen en hunne Ministers het (om redenen) meer euvel ge 1 onmcn hebben , dat de jongelieden den Duitfchen geest
en
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en Duitfche kracht weder zochten te voorfcilijn te roepen.
De Vertaler van dit flukje (die zijne taak uitflekend wèl
heeft volbragt) is de Heer a E n L, wien de mocijelijke
taak is toevertrouwd , om de tot hiertoe bijkans begravene en onbekende fchatten der uitmuntende Lejcljcchc
boekerij in het licht en leven terug te roepen, gelijk zijn
Vriend H A MAR E r, reeds zoo uitmuntend begonnen is ,
niet het rijke legaat der handfèhriften van w A R NE K.
uit het rijk der dooden weder te bringen. Dc Heer G E E L
heeft zich, federt de vertaling van dit flukje , ook als een
uitttekend Philoloog bekend gemaakt door erne bij het
Utrechtfche Genoottchap bekroonde Verhandeling over de
Sophisten , welk mocijelijk onderwerp door hem Irret even
veel fmaak als geleerdheid en volledigheid bchanleld is.
Zijne bedrevenheid ook in de hedendaagfche Letterkunde,
die gebleken is in dichterlijke overzettingen Uit WALT L ti
6 C 0 T T en 1\1 1 L MAN, toont , dat hij niet uitfluitend is
in zijne fludi n , maar het geheele gebied der Fraaije Letteren tracht te omvatten. H n n 1z n N heeft dus, ook in
dit opzigt, een' zijns waardigen tolk in hem gevonden.
Wij hopen, dat dit boek vooral dhár in handen zal ko.
nun, waar het bijzonder van nut kan zijn, -- bij de Ituderende Jongelingfchap.

Oordeelkundige Gefcliedenis der Spaanfche Inquifitie, bijeen
uit de Archiven van den Hoogen Raad der Inqui--gebrat
fitie en der Provinciale Regtbanken, door D. J. A. L L oR E N T E, Oud - Secretaris der Inquiilie. IIde Deel. Te
Ilumferdant en Finaneker, bij Sepp en IJpma. In gr. 8vo.
X en 493 BI. f 3-90.

Het tweede Deel van dit hoogstbelangrijk werk begint met
de werkzaamheden der Inquijitie tegen de leerlingen der
Ilervormers, die men in Spanje algemeen Lutheranen noem.
de, zekerlijk omdat L UT UK it, door de bemoeijingen van
hunnen Koning K A x E.L V , daar te lande incest bekend was ;
fchoon wij gefooven , dat , wanneer wij hier gedurig van Luiv c L 1 U s
the fc,'ae boeken en gevoelens lezen , die van Z WING
en
L.
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en aijne getrouwe medehelpers , Qt C 0 L AM P A 1)I Us eaz.
die door het naburige Frankrijk nog meer ingang in Spanje
tonden vinden, niet moeten worden uitgefioten. Tot hiertoe
lind men zich met tailooze flagtoffers vergenoegd, die (zoo
men zeide) de inliellingen Van MOZES of MO H A M MED Waren toegedaan: thans bekwam het moníier,, 't welk, gelijk
de E A E s: C H T Ii 0 N der Fabel , een' eeuwigen , nooitver,
poosden honger had naar gebraden menfehenvleesch , nadat de
,Joodsch. en Muzel hans - gezinden of verdelgd , of fehijnbaar
bekeerd waren, vrees voor gebrek. Juist ter friede voor hetzelve kwam dus de Hervorming, die op nieuw de branditapels van Onnoemelijke offers deed rooken. Met de voorhelling
van deze en van de nog overige IlagtolFers der Mozarrche wet
cn van den Koran houdt dit Deel zich bezig, loopende van
den jare 1523 tot omftreeks het einde der zestiende Eeuw
(de twee laatfie Ijoofdltukken i Geleerde marinen, Jlagtoffers
tier Inquiftie , en: 4anvallen der Inquifstie op het gezag des
Konings en der Overheden, gaan nogtans verder). Wij hebben hie; dus de Regeringen van CAREL V en FtLiPs II
voor ons , van welken de laattte vooral , in her begin zijner
Regering, geheele feharen van brandoffers in de kaken van
den 1lloloch wierp ('). Het is maei;elijk, een doorloopend
verflag van dit Deel te geven, daar de orde niet de beste is,
en men den Schrijver niet van al te groote uitvoerigheid eft
flilttaan bij min belangrijke bijzonderheden kan vrijpleiten, die
misfchien in Spanje van belang kunnen zijn, doch die de Nederlardfche Vertaler gereedelijk had kunnen befnoeijen. Wij
zullen den Lezer dus hechts met eenige refultaten bekend maken.
Het
(*) liet Is tegenwoordig Node bij de vijanden van het
goede, om alle nuttige en voor het Menschdom behoudende
inrigtingeq, b. v, de Vaccine, den Moloch te noemen. Alle
de kwaden en het kwade , de Turken, F I L, z P s, II, t1 E I,
G ES TER, de kinderpokken, de bedelarij , de flav'enhandei ,
het gebrekkige fchoolonderwijs enz., daarentegen ,roemen en
verheffen zij. Zij vereeren dus het kwade Begin/el; en wie
naar hen hoort, maakt zich aan erger Afgoderij fchuldig,
dan een Heiden, die zijnen JUPITER toch nog Optimus
Maxisnus noemde. 0, werd de helfche Inquifitie hier te
lande eens ingevoerd, hoe zouden zij juichen! hoe zouden
zij hunnen God danken ! ..,
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Het was niet genoeg, zelf niets tegen het Room/c/xe geloof te
zeggen , of zelfs te denken, zelf alle kerkplegtigheden getrouwelijk waar te nemen; men moest ook elkeen aanbrengen , zelfs zijne naaste bloedverwanten , die men iets ten voor
Lutherfche gezindte had hooren zeggen. Gedu--delvan
rende de Regering van den Inquifiterrr - Generaal m A N R IQ u E, die in 1538 overleed , werden er jaarlijks in Spanje
omtrent 550 menfehen in perfoon , 75 (ontfnapt of in de ge.
vangenis overleden) in beeldtenis verbrand , en 75o perfonen
kwamen met meer of minder zware kerkelijke fraffen vrij
(waaronder doorgaans geheele Qf gedeeltelijke verbeurdverklaring behoorde) ; zoodat deze Kerkvoogd in de vijftien jaren van zijn beftuur 2250 menfchen levendig deed verbranden! T A a ER A, zijn opvolger,, deed in de zeven jaren van
zijn bewind 840 menfchen in perfoon, 420 in beeldtenis ver
zware boetedoeningen en andere ker--brande,64ot
kelijke fhaffen verwijzen. De Inquifteur LOA ISA maakte in
één jaar hechts 8 flagtoffers; maar de bloeddorflige V A L.
DEZ, die van 1546 tot 166 regeerde, beancwot rdde volkomen aan het vertrouwen, hem door zijne waardige Meesters,
KAREL V en FILIPS II, gefchonken. Want men moet
niet denken, dat de Keizer, gelijk doorgaans verhaald wordt,
in het laatst van zijn leven tot zachtere, of zelfs voor het
Protestantendom niet ongunfiige, gevoelens zou zijn overgegaan. Integendeel beveelt K A R E L's Codicil, twee dagen vóór
zijnen dood gefchreven, zijnen Zoon ten ernfiigfie en dringend
lie, dat de ketters vervolgd en getuchtigd worden met alle open.
,lijk betoon en alle gefirengheid , zonder te veroorloven, dat
eenig fchuldige worde ver/choond ! ( BI. 126, I27.) Nog meer:
hij fchreef, kort vóór zijnen dood, aan de Inquifztie, „ dat
men wel de ketters tot Christenen moest zoeken te maken ,
„ maar ze dan toch verbranden, omdat hij niet geloofde,
dat iemand hunner een goed Katholiék kon worden , wegens
„ hunnen lust tot twisten over godgeleerde zaken. Men zou,
„ door de ketters te fparen , eene groote misdaad begaan ,
„ even als de Keizer zelf, toen bij L UT H E R , volgens de
„ aan hem gedane belofte, ontzien had ; 'want hij was geens.
„ zins ve: pligt , hein zijn woord te houden , daar deze ketter
„ een veel grooter Meester,, namelijk God, had bcleedigd."
(BI. :29). Zulk een man was de hooggeroemde KAR E L V,
en zóó was de zedekunde van Rome in de zestiende Eeuw!
I L I P s II volgde zoo flipt mogelijk de voorfehrifcen van
L5
zij-
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zijnen Vader, en overtrof hem zelfs nog in Ijver voor de Itaquijïtie. Hij poogde het Heilig Officie , naar de Spaanrche
wijze, in Sardinië , in iWilaan, in Napels en in de Nederlan,lesa in te voeren. Het gelukte heu echter álleen in dat e ilind (op. Sicilië had zij reeds te voren beíiaan) : in de beide
Italiaanfche Staten van het vaste land verzette zich liet Volk
ßandvastig daartegen; en men weet, hoe de uittag in Nederland is geweest. Na de lezing van dit werk wordt de
zaak onzer moedige Vaderen ons dubbel heilig , en rijst onze
eerbied en dankbaarheid nog hooger voor hunne gelukkige
pogingen, om ons van zulk eenen zieledwang te verlosten,
die, naar de bedoeling van r 1 L I P S , de beide halfronden
moest omvatten, daar hij ook in Brnerika , te Lima, te liieuico en te Carthagena, alsmede op de eilanden, Regtbanken
van het Heilig Officie deed oprigten, ja zelfs eene wandelende
vierfchaar voor de vloot , eene Inquifitie der Galeijen , invoeren 1 Doch Spanje zelve was en bleef her brandpunt der heilige werkzaamheden van dat Geregtshof. In Gallicië , het
gewest, 't welk zich, het langst verzet had , werd hetzelve
geestci 3 1574 ooit ingevoerd. Men was'op fret punt, eene
lijke Ridderorde, en dus een Baande leger, ten behoeve der
Jnqui/itie, op te rigten; doch, gelukkig voor de wereld, belette zulks de achterdocht van FlL 1 P S II. Maar des te gereeder nam hij de taak op zich, de ongelukkigen, welke do
vierfehaar, volgens het verfoeijelijklie misbruik der' taal , retaxeerde, d. i. met aanbeveling van zachte behandeling aan
den wereldlijken Regter overliet, plegtílatig'te laten verbranden. V A L D E Z zorgde er voor, dat het bij deze Nationale
fersten niet aan brandhof ontbrak. Want feesten voor het
Hof waren de zoogenoemde auto da fe's (geloof handclingcn),
gelijk dat te Valladolid in 1559, door de tegenwoordigheid
van den ongelukkigen Don CAR L o 3, en nog dat zelfde jaar
andermaal door die van r IL 1 r s II zelven en zijn' geheelen
hoffoet, benevens een aantal Afgezanten en Bisfchoppen,
opgeluisterd. Men had , om het aantal der ilagtoffers regt
koninklijk ce maken, van den Paus eene bulle verkregen, dat
gok de niet afgevallene Luther fche ketters , zelfs die eenig
berouw toonden, zouden mogen worden verbrand. Op het
eerfie auto da fé verfcheneu veertien perfonen, tot deze ijs.
felijke ltraf veroordeeld , waaronder eene moeder mèt twee
zonen en eene dochter. De oudfte zoon betuigde, nooit door
eenig woord de Luthc: fiche Ieer te heben gepredikt , of zich
daar-

GESCHIEDENIS DER SPAANSCLG INQU1SITIr.

16,-,

daarvoor tegen andersdenkenden uitgelaten , maar dat hij Qechts
verzuimd had , de dwalenden te regt ce brengen. Een derde
broeder van dic huisgezin werd op het auto da f van ! 'al/ado/id in 1559 verbrand , waar in 't geheel dertien flagtoffers
voor het vuur waren ; op een ander te Sevilië , in dat zelfde
jaar, eenentwintig, in het volgende veertien! Te Murcia werden in 1557 elf, in 2559 dertig, in i56o de eerflemaal tweèentwintig, de tweedemaal zestien, in 1562 drieëntwintig, in
1564 een, in 1565 vier, in 1560 vijfentwintig perfonen ver
bedroeg het getal der aldus geregtelijk vermoor--brand!Zo
den, in eene find, die geenszins tot de aanzienlijkfte van
Spanje behoort, in zeven jaren , honderd - tweeëndertig ! En
wanneer men dan daarbij voegt de pijnigingen des ligchaams,
om tot bekentenis te dwingen , die de zinrijkíte wreedheid niet
erger kan uitdenken (men zie bi. r5-17), de misfchien nog
wreedere foltering der ziele, door de kwellingen, den befchuldigde aangedaan, ten einde hem door bedreigingen en
beloften tot het aangeven van anderen te bewegen, zelfs al
was bij zich niets bewust (*), de fchreeuwende onregtvaardig(*) Men hoore ,war de koopman m E L c H I a R BERN A ND e z, van .Toodsch - gezindheid betigt , tot zijne Regters neide , na gepijnigd , meer dan vijftienmaal in verhoor geweest,
menigmaal met den brandfiapel bedreigd , en reeds met het
duivelsgewaad (der tot de houtmijt bestemden) omhangen geweest te zijn, en nadat zijne in doodsangst gedane aangifte
van zestig perfonen, die hij als geheime Toden opgaf, dezen
beulen nog niet genoegzaam was: „ Wat kan men mij doen?
„ mij verbranden? welaan, dat men dat doe! ik kan het on.
„ mogelijke niet verklaren , daar men mij vraagt naar zaken,
„ waarvan ik geene de minfle kennis draag. Weet dus, Mij„ ne
dat alles , wat ik tegen mijzelven getuigd Ííeb,
„ waarachtig, maar dat alles, wat ik van anderen verhaalde,
„ leugen is. Immers van die laacften heb ik daarom alleen
„ gefproken , omdat ik zag, dat het u aangenaam was, dat
„ ik u onfehuldige lieden noemde , om die ongelukkig te
„ maken; en , daar ik noch namen , noch perfonen kende,
heb ik Hechts genoemd, die mij voor den geest kwamen,
in de hoop van aldus een eind aan mijn lijden te maken;'
Men was hiermede niet tevreden , maar bezwoer hein bij zijne eeuwige zalf Neid, de waarheid te belijden. Doch hij
hield zich volstandig bij zijne uitfpraak , en werd geworgd
en verbrand.

1—leeren
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digheid der Regtspleging, waarbij men zeer gretig getuigen
tot bezwaar, maar met groove moeite, en blijkbaar ongaar
ontlasting aannam, het verzwijgen der-ne,gtuisfo
getuigen voor den befchuldigde en de geheele geheimhouding
bij het Regtsgeding, het lang verkwijnen in akelige kerkers;
wanneer men dit alles in aanmerking neemt, zal men niet aar
Inquifitie eene Regtbank des Duivels te noemen, en-zeln,d
hoogen lof toe te zwaaijen aan de Souvereine Vergaderingen
der Cortes, de wettige Vertegenwoordigers des Spaarafchen
Volks, Zoo van 181a als 1820, welke dit gedenkfluk der
dieprle menfchelijke verdorvenheid affchaften,en het Rijk des
Lichts in Spanje poogden voor te bereiden, hetwelk thans
door het mengfel van tirannij en janhagelregering, 't welk
met de bajonet aan Spanje opgedrongen is ,voor Eeuwenweder uitgedoofd wordt.
Het fchijnt, dat het verhaal der gedurige bloedtooneelen
den Schrijver zelven vermoeid heeft. Althans hij flankt dezelve met het einde der Regering van vi L n E z ( onder wien
hij nog vele auto da fé's onvermeld laat), en vermeldt Hechts
kortelijk de namen der volgende Groot - Inquiftteurs tot aan
bet einde der Regering van FILIPS II. Bij alle deze Regtsgedingen is het merkwaardig, dat men onder de geheime aan
Protestantisme verfcheidene Vrouwen, zelfs-hangersvt
Nonnen, vindt, alsmede twee Predikers en een' Biechtvader
van Keizer KAREL V (waardoor het fprookje van K A R E L'S
min bekrompene denkbeelden in zijne laacile jaren onttlaail
is). Verfchrikkelijk is het, dat zekere zwangere Vrouw, } oalleen
H A N N A 130110E Q U E 2, ter dood toe gepijnigd is ,
reeds
te
voren
die
omdat zij hare eenentwintigjarige Zuster,
op
de
pijnbekentenis
men
de
verbrand was , en aan welke
bank had ontwrongen , niet vroeger aangebragt had! Nadat
de ongelukkige j 0 11 A N N A dus haar leven, genoegzaam onder
de handen der beulen , had geëindigd , werd zij onfchuldig
verklaard ! — Gelijk de Regering zich fomtijds van de Inquifitie bediende, om b. v. den finokkelhandel in paarden uit
Spanje naar Frankrijk te weren , dien men dan voor enge.
oorloofde gemeenfchap niet de Franfche Hervormden , liet doorgaan, — zoo deed de fmokkelhandel, dien de Heilige Vaders
nu voor zichzelve begonnen te drijven, dit gevaarlijk middel tot ftuiting van liet kwaad fpoedig opgeven. Aan den anderen kant was hunne trotschheid bovenmatig : in Spanje , ill
4rnerika eischeen zij , gelijk hunne Farizéfche voorzaten,

de
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de vonraafzittingen bij alle openbare plegtigheden ; zij deden
elk, die, ook in burgerlijke zaken, hun of hunnen.afhangelingen te na kwam , in den kerkban ; en deze, ijveraars voor
het geloof, die de braafí}e, onbefprokenfle menfchen, tee.
Jere , onfchuldige plaagden en huismoeders , eerlijke kooplie.
den martelden en verbrandden, wanneer zij niet dachten als
zij , -- deze heilige mannen ontzagen zich niet, eenen moordcuaar te befchermen , omdat hij de iiaaf van een' gewezen'
penningmeester der Inqui/itie was (bl. 462) • toen echter het
Volk en de Regering hiertegen opkwamen, liet men den moorder ontfnappen. Dat de openlijke teregtilellingen in de acht
Eeuw verminderd, en bijna ftilzwijgend afgefchaft zijn,-tiend
is waar; doch dat daarom de invloed en de geest van dat heil
looze Geregtshof nog in volle kracht bleven, is even onbe.
twistbaar. i/len ziet dit ten duidelljkíte uit eene lange lijst
van achtingwaardige Geleerden tot op het laatst der vorige
Eeuw, wier werken verboden, of zij zelve door de Inqui•
fitrie vervolgd zijn , — en uit eene andere van Overheidsper.
lonen, die , om hunne ambtsverrigtingen, of de gevoelens,
die men hun toefchreef,, tot dien zelfden tijd zijn in last geraakt. Onder s -de laatf}en is een der meest bekenden de bevolker der barre Sierra Morena, de verdienll:elijke 0 LA V In , die, nog in 1778 , om zijne gevoelens , tot achtjarige opßuiting in een klooster werd veroordeeld.
Deze gruwelen waren wel gedeeltelijk te voren bekend ,
door een' enkelen , wien het gelukte, aan de kaken van dat
gedrogt te ontfnappen, en in Protestantfche landen de frisfche
levenslucht der vrijheid te komen inademen ; maar men wraak.
te van de Room/eke zijde zijne getuigenis als partijdig, en
daarbij kon hij wel zeggen, wat door hem geleden was, maar
geenszins , daar hem niets werd medegedeeld, de ongeregtigheid tot in haren fchuilhoek vervolgen ; zoodat men door•
gaans, in het begin der negentiende Eeuw, de Inquifitie, om•
dat zij geene openbare houtmijten meer oprigcte , genoegzaam
voor dood of onfchadelijk hield; terwijl fommigen ook het
vroeger verhaalde aan vergrooting der Protestanten toefchreven. Nu, echter, ligt de geheele verborgenheid der onge.
regtigheid in al hare afzigtigheid voor ons , uit de eigene papieren der Regtbank medegedeeld door eenen man , die een.
maal haar Geheimfchrijver , doch te goed was , om zulks te
wezen; een' man, die aan zijn Kerkgenootfchap zeer gehecht, en gausch niet onverfchillig was omtrent deszelfs leerfiel,

I66 J

A. L LORE N TE, Gr 9CIII DENIS DER INQUISITIE.

flellingen. Is het dan te verwonderen, dat de vrienden van
willekeur, monnikendom en onverdraagzaamheid dezen eerlij
Grijsaard , uit hoofde van zijne onwraakbare getuigenis-ken
tegen hunne geliefkoosde Inquifitie, in het barae des winters
nit Frankrijk, naar Spanje hebben verdreven , waarvan 's mans
dood het gevolg was ? Doch , gelukkig de brave Grijsaard ,
die aldus geen leed zag aan zijn Volk en Vaderland, die in
de armen der vriendfchap naar betere gewesten overging, terwijl zijn land nog vrij was 1 Zoo hij het Rijkt der Duister
beleefd hadde., hij zou waarfchijnlijk een' veel wreede--nis
ren dood zijn geftorven.
In het volgende Deel hebben wij, onder anderen, de meer
vermaarde dan bekende Regtspleging over Don CA R L O S te
wachten.

Krekelzangen van Mr. W I L L E M B I L D E R D IJ K. Jude Deel.
Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Jun. 1323. In gr. 8vo.
XIV, 213 BI. f3-:

D e mensch wordt aan alles gewoon, en blijft daarom ten

laatfile bedaard bij hetgeen hem in het eerst liet bloed warm
maakte , of tot bevreemding , verontwaardiging, vrees of
droefheid bragt. Zoo zullen dan de „braven," die (zie den
Voorzang, VIII) voorheen des zangers toon prezen, (wij vooronderítellen eene definitie van „ braven ," naar de uitfpraak
van het echt bijbelsch Evangelie) nu wel verreweg het minlie in dezen bundel „ met vermaak" lezen ; evenwel het een
en ander ; en wat dan her overige aangaat , hetwelk ge.
heel in den geest der twee eerfte deelen, den helaas! te
beruchten , van B IL DER D If K is , daar zijn zij nu reeds aan
gewoon , verwachten liet , en bedroeven er zich , alleen om
's mans wil en van wege zijn zoo jammerlijk verdoold genie,
over. Hij dan , die zich (IX) „ tot uitbreiding of voorhand
van recht, waarheid , en Christendom geroepen voelt," be.
hoeft dit om „ liet extergefchreeuw der boosaartigheid" niet
na te laten, en dus niet als „ een KIND" te zijn. Hier kome
het echter al wederom op de definitie aan; want kinderen
zijn wel eens verbazend flout, en fchreeuwen door alles heen,
om hunnen zin te krijgen, ja zijn foms zoo razend, dat zij
alles, wat men hun geeft, boosaardig wegfmijten, terwijl zij
hun eigen aangezigt met f... en tranen bewrijven, en er dan
maar eens alles behalve bekoorlijk uitzien. Men ziet dan in
zulk
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zulk een kind zekerlijk dè egoïstifche zinnelijkheid heerfchen;
evenwel — hoezeer het , wanneer het er oud , en de ouders
er ver(landig genoeg toe zijn, een gevoelig tikje krijgen zal,
dat ook op den duur zeker helpt — het is een kind. Maar
erger is het, wanneer deze leelijke kinderzin in rijperen van
(lagen zit , die hem naar grondflellingen vasthouden en laten
werken; dan zijn deze wel degelijk kinderen, die geene rede verftaan-, maar groote, leelijke kinderen, baldadige , farrende, alles, wat binnen hun bereik komt, bedervende kinderen , van wie ten laatule ieder fpeelmakker zelfs, die zich
door hen niet bederven liet , eenen afkeer heeft. — En wat
zou men wel moeten zeggen van zulk eenen kinderzin,
wanneer die in den ouden, wien alle hartstogtelijke boosheid
daarom zoo leelijk flaat, omdat hem zoo zeem de bezadigd
voegt , gevonden wierd ? Zeker, zulk een Plaat van-hcid
kindschheid baart ontzetting, gelijk wij zeiden, om des daar+
in verkeerenden voorwerps wil; maar, voor liet overige: het
geweilt. B I L DER D 11 K zegt , dat hij toch geen kind is -niamelijk voor zoo ver hij zich door geen „ extergefchreeuw
der boosaartigheid" laat terughouden om zijnen krekelzang
te laten hooren , en zich nooit door „ fchaamteloos honden
gejank , al toonden zij ook tanden", [wie ? dat ge.-geblafo
blaf en gejank ?] „ liet verbluffen." Onverfchillig zijn zij
hem echter nog niet ; wane hij neemt nog bij herhaling de
moeite , fcheldend te betuigen, dat hij er niet om geeft: er
is dus toch nog gevoel.
De Brieven in dezen bundel zijn: Ilagar aan Sara ,.Tacob
aan Ezau , Ezau aan Jacob , Jacob aan Rachel, Rachel aan
Jacob. — Wij willen met den Dichter niet twisten over de
keus, deze helden en heldinnen cener oude, Oosterfche Nomadenwereld aan elkander, in den finaak der Heroldes van
O VI D I v s , te laten fchrijvven ; maar ontveinzen niet, dat zij
ons ongepast toefcheen. — Het is buiten twijfel, of -het
godsdieuflige, Nederlandfche publiek is het met den Dichter
eens , dat men, bij de befchouwing der gewijde gefchiedenis,
het plan der Voorzienigheid , om eenen Verlosfer aan het
menschdom te geven, moet in het oog houden; en wij begrijpen dus niet, wie het in ons Nederland zijn, waar hij,
in zijne aanmerkingen omtrent deze Brieven, tegen fchermt.
De Heer I. D A c o s T A wordt , bij zijne bevordering tot
Doctor in de Rechten, aangemoedigd om te beulrijden
de
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dc ontbonden Ilel
Die aangrimt, wie voor God de wapens aan durft gordedó
Wij hebben er ook weder „zinloos razend volksgefchreeuw
verkrachting van recht of onfchuld" in, en hoe fchoon het is,
Gewapend met onzichtbre macht
De vierfchaar van Gods wraak met kalme ziel te fpannen.
In: de Dichter , aan MI'. 1 z A ä K D A C 0 S T A, is de Dich
-ter
aan Jupiter's adelaar gelijk, die
in alles aas en jachtroof ziet,
't weidend lam ins t veld
Met d' uitgefirekten klaauw beknelt.

Wijders komen er „ druipend bloed en goor, --- fijflend broed
der fteenrotskloof, -- wriemlend drakennest, — zwadder,, dat
van de veder des adelaars rookt , en bek en kromme nagels"
(bekoorlijke Dichtkunst, daarmede voorzien !) in voor. In de
ikukken aan D A C O ST A en C A PA D OS E komen de „ ingewanden" en inzonderheid de „vaderingewanden," om mooi
te heeten, wat al te dikwijls voor; maar de Dichter heeft
zoo zijne lievelingsuitdrnikkingen, die telkens wederkomen,
Wat de Toden onzes tijds eigenlijk moeten , boe „het Godswoord vervuld WORDT of is," hoe degenen, die „ in ons midden hen beklagen, voor hen bidden;' dezulken zijn, „die
God en Heiland vloeken, hen door duivlenlist verkloeken"
betuigen wij niet te verflaan. Zij , aan wie be gerigt is,
zullen er wel niet beter bij varen.
Ja, wij gelooven inderdaad, dat „ Christus ligchaam door
waanzucht en geweld bettreden" wordt, gelijk in Chïistendom gezegd wordt; wij gelooven, echter, dat dit door de
3ezuiten en derzelver, dweeperij bevorderende en twistitokende, helpers gefchiedt.
Volgens een' Jlcrvenden Vader, aan zijne (aangenomen)
v egenjarige Dochter , omtrent het laatst der zei'entiende Eeuw,
moet Jezus wederkomst binnen korte dagen gebeuren. Deze
idée fchij nt eene geliefkoosde in de fchoot van BILDE R D IJ K
te zijn, en daardoor wordt zij te regt aan dweeperij fchuldig
verklaard; want Jezus zegt uitdrukkelijk, dat niemand den
tijd daarvan weet, en de gefchiedenis na de Apostelen getuigt a
-
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tuigt, dat het geloof aan eene Heilig nabijzijnde wederkomst
van Jezus altijd de hoofden op hol en wanorde voortgebragt
heeft.
Aan Mejuffrouw PETRONELLA MoENS, in haar 111
bum, is allervoortrefFelijkst; even zoo aan den Heer Mr.
M. T T D E M A N, op zijn twee- en tachtigjie vei jaardag.
Aan de Vrouw, zou een pronkjuweel zijn, (de regtmatigIie hulde wordt haar toegebragt) wanneer zij niet opgeflookt
werd tegen „ een eeuw vol roekeloozen ," die „ tegen Staats
Zijn gezalfden Zoon" aandruifchen.-gezanthro,Gd
Staats- en Kerknood , is een magazijn van laster en fchelden.
Levensgenoegen , dito. Her heet , onder anderen
-

God verliezen, God verzaken,
Heiden , niets zijn , of Deïst ;
En die domheid na te kwaken ,
Die thands alles flout befist;
Hierine@ waant men 't nu verkregen ... .
Dat de Dichter, echter, her „ op den Stuurman Liaan laat,"
en in toomen noch gareelen" grijpt, — dit getuigen zijne
fchrifcen anders. In 't „ atnptgekrui te zwoegen," gunt hij
aan zijn' minflen knecht. Wanneer hij er in zwoegen wogt,
zou hij ruisfchien zoo boos niet zijn. Nu moet men de kunst
bewonderen , die de zachthe fchilderingen van deugd en
geluk kan leveren , terwijl het binnenfle blijkt vol gal te
zijn. Of dat /chelden moest kunst zijn? Een van beide moet
waarheid, en hechts één van beide kan het zijn.
,Voor Lijdenden, is waarlijk voor lijdenden.
Tiennis, bevat veel fchoons en gemoedelijks. Jammer, dat
er van „God aan te fchennen, Zijn gezag, Zijn werking,
Zijn bestaan te betwisten," in komt.
De llïensch, is geheel poëzij , en het floc, op gebrek aan
zelfkennis duidende, zeer treffend en waar.
Aan mijne Egade, in hare langdurige en eindelijk te loor
gefizelde zwangerheid, is een zamenflel van de taal der geraffineerdfle wellustigheid, met heiligfchendende inmenging van
„het bloed, van 't Kruis gedropen," enz. en de alleruiterlle
(om , uit eerbied voor ons publiek , geen ander, welverdiend
woord te bezigen) onkieschheid. Wie z66 Jezus bloed te
pas kan brengen , kan die zich beklagen , wanneer iemand van
hein denkt, dat hij er nicts van oaten: , zoo vaak hij 't
noemt,
M
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noemt , en het er voor houdt , dat dit fick vooral ons in zijn
binnenfle niet veel flichtelijks laat ontdekken. Indien iemand
dit denl.en en den fpijker op den kop mogt getroffen heb
(hetgeen n I L DE R DIJ K zelf liet best weten zal) wen,-ben,
fchen wij Kerk en Staat geluk, dat de nap zoo uit de mouw
kijkt, en dus de man onfchadelijk wordt.
hoe ter uitvaart van den w.vaardfgen Leeraar e. 5 C II O T SniAN gezongen wordt , kan men wel denken. Wij geiooven
echter, dat , indien S CH o T s MAN nog leefde , zijne denk
veel van die, welke B it. DE I: D Ij it later heeft ont--beldn
wikkeld, zouden verfchillcn. Immers , welk achtingwaardig
wan zou dezelve mede voor zijne rekening willen ne
-n:e?

elan een Bruidegom en Bruid; zeer fchoon. herda aagca::r,'scid; zoo leugenach ti g en vuil als niet bevreemden
kan , en eens Vaders Les zou weder een klein bijdraagje tot
aanuok!ng van burgeroorlog kunnen zijn , indien Koning en
Vol]. niet wijzer waren.
nlffc'zc rl bij 't Grof; dichterlijk , wiisgeerig en bijbelsob
-

voortrefrelij lt.
Aria j. j. R o u s s It A u, Aanmaning, en Vrijheidfchreeuw ,
loopen , in den gewonen toon , over het gewone thema. Iles
f uk , op eens 1J'indd•rekers geraaaskal kondigt inhoud doer
opfchrift aan. De JI"ijsheidzoeker is Bene aardige fatyre op
boekengeleerdheid. Overdenking, behelst een fchoon beeld
van Gods onderfteünende en oefenende genade. Vrije Klacht,
prijst vrije klagt als finartsverligting aan. Eenige kleinere
hukken voorbijgaande , fchrijven wij het laatfile , als eel]
cin41, dat het werk bekroont , (en welk eerie kroon !) af:
,

DE DUIVEL.

De Duivel had altiíd een groot getal van Vrienden;
Die namen 't voor hem op , als uie heul hartlijk dienden 2
De droes is rast zoo zwart als hij gQfc,'iilde; d wordt,
Was 't telkens; - -- de arme droes! wen doet h= veel te k o r(.
Maar, eindlijk, 't blad keerde om ; I.0 mag hij niet neer wezen.
Daar is desa Duivel, fei! Wie zou dat onding vreezen! -rNatnurlijk ! heel (lat ras , eerst bij kein in de leer,
Decd thand,s zijn dniv'lenn :oef en wil geen meester meer.

H. iii A T T II E W S, DAGBOEK VAN EEN' INVALIDE.
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Dagboek van een' Invalide, gehouden op ccuc Reis naar Por
Italië , Zwitferland en Frankrijk, gcrlureudc dc ja--tugal,
ren 1817, I2I8 en 1819. Door HENRY MAT TIIEWS.
In II Deelen. Uit hei Fngelsch, volgens de tweede uitgave.
Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1822. In gr. 8vo. Te

zanten 612 Bl. f 6.25.
Een zeer onderhoudend reisverhaal , vervaardigd op de reize
zelve , en op de plaatfen , die worden befchreven. Juist het
bewaren van den vorm van een Dagboek maakt het verhaal
:neer naïf en treffend, terwijl het den levendigen indruk des
fchrijvers warm mededeelt. Tegenover den titel van ieder
deel vonden wij eene fraaije plaat, waarvan de eene het graf
van Virgilius nabij Napels, de andere den watervalvan Staub.
Bach nabij Lauterbrunn voorf}elt ; het tweede deel is daarenboven met eene plaat van de haven van Bordeaux verfierd.
Ziekelijkheid had onzen reiziger zijne reis aangeraden , als misfchien nog het éénige redmiddel ; en aan het Plot der reis
fchijnt het, dat zijne gezondheid veel gewonnen had. Doorgaans is hij echter in eene vrolijke luim , zoodat men hem
niet genoegen volgen zal. Oudheden en fchilderijen trokken
grootelijks zijne opmerkzaamheid. Veel nieuws kan men juist
niet verwachten, daar de reis door bekende en drukbezochte
landen ging. Eene zeereis fpóedig moede, zag hij van het
plan, om tot iWalta te varen , af, en hapte te Lisfabon aan land.
Die clad had de eer niet van hein te behagen; „ikwalg,zegt
hij , van al de moríigheid en flank." Niet onder de geringfte
plagen der fad telt hij de vliegen ; zoodat hij hier D OM IT I A N Us verdedigt , en diens behendigheid benijdt. „ In geheel Lisfabon zijn," zegt hij „ geen voordeeliger bedrijven,
dan die van hond en Priester." (Ook hier zouden wij liever
111onnik gelezen hebben.) Het Christendom is hier een zamenftel
van afgoderij , nog veel stuitender dan de oude Ileidenfche
eerdienst. „ De Franfc;ten, die een' Monnik, en zelfs den
reuk van een' Monnik , even weinig konden verdragen als
W O U T ER S H A N D Y, dat is te zeggen , die hun een' doodelijker haat toedroegen dan alle duivelen uit de hel, verjoegen, zonder eenig medelijden, de honden met hunne bajonetten, en dwongen toen de Monniken, liet crucifix ter zijde te
leggen , om den bezem te zwaaijen , en daarmede de ílraten
fchoon te honden: maar de F;anfcheio zijn weg — en honden
M_
en
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en Monniken hebben hunne gewone bezigheden hervat." Maar,
had Lisfabon de eer niet van den fchrijver te behagen, hij
merkte ook op , dat de Engelschman daar niet zeer gezien is.
„ Ik wenschte wel, dat ik de Engelfchen kon ophangen met
de darmen der Frannfchen," was onder, anderen de uitboezeming
van zekeren Spanjaard , dien hij daar aantrof. Hier fcheepte
de reiziger zicli in naar Livorno , daarop dadelijk naar Pi/a,
en haastte zich naar Florence, waar het hem uitnemend beviel. IIij bezocht hier de galerijen meer dan eens, en is in
de befchrijving \iitvoerig; maar hij verkoos boven een gemaskerd bal, toen hij er een had bijgewoond, „ het gezel lige der eenzaamheid" in zijnen armpoel. De Laurentiaanfche bibliotheek telt hij onder een van de poppenfpelen van
Florence; voorts zag hij al het. merkwaardige. Nu ging het
op Dome los. „ Het is onmogelijk , van het zienswaardige
te Rome niets te zeggen ; en iets nieuws er van te zeggen ,
is moeijelijk," Wij bepalen ons ten dezen enkel tot de ver_
zekering, dat men de ruim 125 bladzijden over Rome met
genoegen lezen zal. Niet minder onderhoudend zijn de vol.
gende berigten nopens Napels , waar het klimaat befchreven
wordt als zeer ongunllig. De overblijffels van Pompeji worden mede bezocht; maar, in ulede van den fchrijver bij zijn
opnemen van iedere merkwaardigheid te volgen , geven wij
liever, nopens Napels, „ waar ieder broodje, hetwelk een
bedelaar op de ftraten eet , moet medewerken om de beurs
van het Gouvernement te vullen," des fchrijvers oordeel
over den krijgshaftigen Napolitaanfchen geest: „ De foldaten, zoo te voet als te paard, hebben een zeer goed voor.
komen. Zij zijn op het oog met de beste troepen van Europa te vergelijken; en de Granadiers van 's I{onings lijfwacht , in het uniform van onze eigene lijfwachten gekleed ,
zouden zelfs in Hydepark bewonderd worden. Maar het
fchijnt, dat zij weinig van vechten houden. De Oostenrijkfche Generaal N U G E NT huwde eene Napolitaanfche Prinfes,
en is thans Opperbevelhebber van datzelfde leger, hetwelk
onder as U R A T als eene kudde fchapen voor hem vlood. —
Men is gewoon geworden, foldaten enkel als werktuigen te
befchouwen , en gelooft vrij algemeen , dat eene goede krijgstucht elk flag van menfchen tot foldaten vormen kan. Dit
gaat misfchien door als een algemeene regel: — maar zou
eene flaaffche onderwerping aan een willekeurig Gouvernement , benevens eerre verwijfde rust , die federt jaren tot
heb-
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hebbelijkheid en behoefte geworden is , geene erffinet aan
een volk kunnen mededeelen , zoodat allengs , hetgeen bij
den vader enkel gewoonte was , in het bloed en de ganfche
ziels- en ligchaamsgel eldheid van den zoon overgaat , en ten
laatfte een geheel geflacht derwijze bedorven wordt, dat gee•
herlei tucht in flaat is, hetzelve van die eigenfehappen te
voorzien , welke men in een goed foldaat verlangt? Om deze
vraag te beantwoorden, behoeft men zich Qechts te beroe.
pen op liet gedrag van de Napolitaanfche artttee gedurende
den laatstvoorgaanden veldtogt." — De vertaler herinnert hier
aan het gedrag van die zelfde Napolitanen in 1821.
Voorts bezoekt de fchrijver het zoogenoemd graf van VI IzG I L I U s, --- dat van s c I r 10, — eindelijk ook den Vefuvius.
Wij kunnen alles niet aanftippen; maar eene anecdote van en
lofrede op Its v R A T, die ons bevreemdde bij eenen Engelschman
te vinden, deelen wij nog mede: „ Hij ," zegt hij , „die de
gefchiedenis van zijnen fchandeliljken dood zonder medelijden
lezen kan , moet weinig gevoel van menfchelijkheid bezitten,
of enkel gehoor geven aan perfoonlijke of staatkundige vijand.
fehap. De hoofdtrek van zijn karakter fchijnt die edele en
ridderlijke dapperheid geweest te zijn, welke een' krijgsheld
zoo w@l voegt , en waarvan hij bij onderfeheidene gelegen.
heden de fchoonfle blijken gegeven heeft. Men zegt, dat hij
bij zijnen laattien terugtogt zijn leven in de weagfchaal fielde, om den zoon van een' zijner Edellieden te redden, die
geen moeds genoeg had om het zelf te doen. Zij trokken
over eene rivier,, onder het vuur der Oostenrijkers ; het paard
van den iongeling werd gewond, en zijn toefland fcheen ho.
peloos. j o A c u i m , met den angst van den vader begaan ,
ffortte zich in den í}room , en bragt den zoon behouden op
den oever; terwijl de vader, hetgeen gebeurde, werkeloos
flond aan te zien.... Doch zijne asch roste in vrede ! ik wil
mij niet tot advocaat opwerpen van het fchuim , 't welk de
gisting der Franfche omwenteling zoo onverdiend heeft in de
hoogte geheven ; maar er zijn uitzonderingen ; en J 0 AC UI M,
fchoon niet geheel zuiver van liet oorfpronkelijke euvel der
fchool , waarin hij was opgevoed , heeft zich zoo verdienflelijk gemaakt door zijn gedrag , terwijl hij met de koninklijke
waardigheid bekleed was , dot hij in zijn ongeluk op meer
medelijden had mogen rekenen, dan hem werkelijk is ten
deel gevallen."
De reiziger keert nogmaals naar Romuze, waar hij zich op
M3
nieuw
-
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nieuw eenigen tijd ophoudt , en wij ]aten hein thin liet flat
van liet eerste deel te Florence.
Na eenig vertoef aldaar gaat het over Bologna naar L'enetiê,
voorts op Alilacan , en zoo naar Zwitferland. De lezer voelt ,
dat op deze reize veel gezien werd, 't welk bezienswaardig
was ; maar wij kunnen alles niet aanfiippen. Van Laufau? e
deed de reiziger cenen aangenamen togt door Ztivitferl'onrd ,
en keerde toen naar de ftad terug, vanwaar hij wederom vertrekt op Geneve, enz. en eindelijk te 1Vismes komt. IIij be.
zoekt een goed gedeelte van Frankrijk, ziet ook Parijs, en
fcheept zich ten laatfile te Dieppe op Engeland in, in de
goede hope, dat hij in betere gezondheid daar zal aanlanden,
dan hij zijn vaderland verlaten had. -- Ten aanzien van het laatfie deel hebben wij ons zeer bekort, hoewel wij bij hetzelve den fchrijver vooral met geen minder genoegen zijn ge.
volgd. Hij is een aangenaam en zeer onderhoudend reiziger,
en wij merken niet , dat zijn ziekelijke toefland veel invloeds
had op zijnen opgeruimden geest en het naauwkeurige van
zijne waarnemingen. Wij durven zijn Dagboek gerustelijk,
als eene aangename en onderhoudende lecture, ieder leesgezelichap aanprijzen. Het geeft even zeer vermaak als iedere
roman, en daarenboven leering en nur. Zijne vooringenomenheid met zijn vaderland kunnen wij hem te minder ten kwade duiden, daar hij de gebreken zijner laudgenooten meer
dan eens openhartig erkent ; en geheel de toon van zijn Dagboek is in Benen goeden geest. Wij hielden opzettelijk hij
dit ons bergt nog eerie bladzijde open , om nog eene proeve te geven van zijne niet onbelangrijke flaatkundige redeneringen, welke in dit werk geheel niet vreemd zijn , en , onzes inziens, van des fchrijvers bevoegdheid ten dezen getuigen: „ De Koning (van Fr•ankri>'k) wordt door de UltraRoyalisten voor een' Jakobijn uitgemaakt; maar de jakobijnen willen lein niet voor hunnen echten breeder erkennen.
Nogtans geloof ik , dat hij dc grootfie niasfa des volks op
Zijne zijde heeft. Zoo lang hij aan liet Charter getronty
blijft, zal cie meerderheid altijd vóór hem zijn; maar dan
moet hij het Charter niet als een r•egenfcherm gebruiken,
waarvan men zich enkel in (echt weder bedient; want de
Natie houdt her vooral niet minder noodzakelijk als een
zonnr/ce; Jn , om er bij goed weder cone fehuilplaats onder
te zoeken voor de brandende pralen der koninklijke regering.
Dat dc Koning tegenwoordig Beene veel grootere meerderheid
be.
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bezit , is enkel aan dc bezorgdheid der zulken toe te fchrijven, die in de cerfte daden van zijn beftnur de zncïht mceneu te ontdekken , om bankrijk beginfelen op te dringen,
van welke men vreest, dat zij de grouduagen van het verbond tusfchen Vorst en Volk zullen onderiuijnen ; — een
verbond , 't welk zij als de plegtige voorwaarde befchouwen,
waarop de B OURBONS weder ten troon vert; even zijn. Ilet
dagteekenen zijner regering van den dood van I. OD v. W Ii 1,
XVIi,,,lbet verwerpen van de driekleu ige kokarde, welke lij
zelf in 1789 als iWon/leur gedragen had , en zijne tweede her(telling door middel der vijandelijke bajonetten , hebben een'
geest van wrevel en misnoegen tegen hein doen ontfiaan ,
die Hechts met den tijd, en ten gevolge van de voorzigrigfte
maatregelen, weder kan verdwijnen. Fox heeft beweerd" —
Maar de lezer moge dit, en wat de fchrijver bier verder beredeneert, in het werk zelve naflaan.
„ De zetel der B o u R B ON s fchijnt boven een vat niet
buskruid opgeflagen te zijn; niets dan de uiterfie voorzigtigheld kan het volk met hun befluur verzoenen , of cane nood
voorkomen." — Wij twijfelen, of de fchrij--lotigeubarn
ver ale fehandelijke treken bij de tegenwoordige Verkiezingen , en de maatregelen , die men zegt , dat thans worden
voorbereid, onder de maatregelen der uiterjie voorzigtigheid
wel zou durven rangfchikken.
Rederoering ter nagedachtenis van H. w'E S T E R, in leven
Broeder van de Orde vin den Nederltrnd/chen Leeuw,

Sclzoolopzicner van het 5de Difirlct enz. , overleden te Oude
19 Febr. 182 r , uitgefproken nit mauz van het
Departement Tot Nut van 't zilgecneeu te Pekela, door
AI. J. A D R I A N I, Predikant en Schoolopziener aldaar. Te
Groningen , bij j. Oomkens. In gr. 8vo, 44. Bi. f : - 4.0.
Pekelt , den

..Jene waardige hulde aan de nagedachtenis van een waardig
man, die het nirgebreidiie nut heeft geflicht, en wiens bewondering en hoogachting te grooter wordt , daar hij zich
door eigene vlijt en oefening- zoo ver boven zijnen fland en
oorfpronkelijken aanleg verheffen kon , en daarenboven zelf
liet uitmuntendst voorbeeld gaf in zijnen werkzamen kring,
en tevens altijd en in alles een voorbeeld was van echt ver
warme godsvrucht. 's Mans vroege jeugd en jon-lichten
zijne verdicnfle omtrent het Schoolwezen ---gelinsjar,—
M4
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omtrent de Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen, — zijne
waarde als fchrijver -- als mensch en burger — en als Christen, worden ons hier, onopgefmukt en voelbaar, naar waar.
beid , in eenen befchaafden, hartelijken toon, door een' van
's mans waardige hoogachters en vrienden, treffend herinnerd.
Achter deze Redevoering zijn de doelmatige Gezangen, door
A. n o e x u M v A N n u x, ter gelegenheid van deze plegtige
hulde aan den overledenen, vervaardigd , voor de vergetelheid
bewaard, en na dezelve zijn eenige uitbreidende en ophelderende Aanmerkingen geplaatst van het een en ander, hetwelk
in de Redevoering Hechts met een enkel woord was aange
— Deze Redevoering , alzoo afzonderlijk uitgegeven -flipt. ,
is tevens geplaatst, en wel de eerfie, in den bundel, door
Prof. VA N S w I N DE It E N uitgegeven ter vereering van den
verdienf}elijken man , onder den titel t
Ter gedachtenis van II E N D R 1 R Wit S T E R. Te Groningen,
bij J. Oomkens. In gr. $vo. 150 Bi. 11-50.
Behelzende aanstonds na dezelve eene Voorlezing, ter gedachtenis van w E S T E R, door gezegden Hoogleeraar zelven
gehouden bij het Groninger Departement der genoemde Maatfchappij , den t6 Maart :82:. Een uitmuntend opbel , in
hetwelk de fpreker zichzelven , zijnen hoorderen en allen
troost toedient over het verlies van den voortreffelijken man:
i) door het opwekken van vertrouwen op God , door een
kort verhaal van 's mans merkwaardigen levensloop; a) door
aanfporing tot dankbaarheid aan God , door het voorlellen
van het groot gefchenk , in het zoo lang bezit van zulk
eenen man genoten; 3) en er dan eindelijk eene hartelijke
opwekking bijvoegt, om die dankbaarheid te toonen door de
navolging van zulk een voorbeeld , waartoe eene eenvoudige
fchildering van 's mans karakter als mensch en Christen ten
grondslag wordt gelegd. Hierop volgen eenige levensberigten
van w E s T E it , meestal uit eigene aanteekeningen van hein zelven verzameld , en in orde gefchikt. Deze zijn belangrijk.
Voorts nog eenige bijdragen ter kennis van wit S T E R's karakter, — eene lijst der door Bein uitgegevene gefchriften, —
en eindelijk getuigenisfen, van bevoegden , aangaande bot
nut , door w E s T E R gefiicht , ten opzigte der verbetering
van het onderwijs. — Geheel deze bundel doet groote eer aan
den verzamelaar, gelijk vooral aan den waardigen man , wiens
aan-
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aandenken men alzoo in eere zoekt te houden. Wij lazen
dien niet het uiterfte genoegen, en moeten ons over de uit
aanmelding, van wege den fleeds nog aangroeijenden-geld
voorraad van ons toegekomene gefchrifcen , en met het pinestat Fero quant nunaquam, verontfchuldigen. Maar wij vertrouwen ook , dat men, bij zulk eene hulde aan eenen man
als w E S T E R, onze aanbeveling niet heeft afgewacht , om
zich met de lezing dezer•ftukken te leeren, te fiichten en te
verlustigen.

Feestviering ter huldiging van E D W A R D JE N N E R, en ter
vergeling van de waardij der Koepokinenting, van wege het
Cenaotfchap drti faintiferae te 4nifterdam , gehouden den
I4 Hei 1823, door F. VAN DER BREGGEN CZ., Med.
Doct. en Hoogleeraar aan de Doorluchtige Schole te Amßerdanz. Te rlii;Jierdam, bij L. van Es. 1823. In gr. 8va.
36 Bi. f i - 20.

I

n 1798 , en dus nu 25 jaren geleden, maakte J E N N E R het
eerst zijn onfierfelijk gefehrift bekend, na tweeëntwintigja.
rige waarneming en onderzoek, ten betooge, dat de ingeënte
koepokken de menfchen voor de kinderziekte beveiligen, —
zonder gevaar zijn voor het leven en de gezondheid, — en in
zachtheid van werking de ingeënte menfchienpokkcn verre overtrejfen; en door vijfentwintigjarige ondervinding nu, finds
dien tijd, zijn deze waarheden in geenen deele gelogenftraft,
maar ten volle bevestigd. Geen wonder, dat men het gepast
vond, aan den weldoener, die dit heilzaam middel opmerkte,
er over nadacht en het in beoefening bragt , nu , na verloop
van het vierde eener eeuw, en radar hij van het wisfelend
tooneel der aarde onlangs is afgetreden, eene welverdiende
hulde toe te brengen, en daartoe den I4den Mei — den ge.
lukkigen dag, waarop den achtjarigen knaap PHILIPS , uit
de pok ,welke het melkmeisje SARAH N E LM ES op hare hand
had, de eer/fe koepok kunstmatig werd ingeënt — bij voorkeur befremde. J EN NE rt verdiende deze hulde; want , moge dan al vroeger hier of daar liet beveiligend vermogen der
koepok zijn opgemerkt, hij is het echter, die de voorbehoedende eigenfchap het eerst werenfchappelijk onderzocht en
bepaalde, en den grond gelegd heeft tot derzelver algemeene
verfpreiding. Aan hein hebben vele duizenden , ontegenzegge-
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gelijk, het behoud van liet leven, de gezondheid en fchoonheid te danken. Ilet Genootfehap Irti falutiferae kooseenen
waardigen (preker, die zijne taak uitmuntend heeft volvoerd;
en deze hulde, aan zulk eersen menfchenvriend toegebragt,
en de wijze , waarop dit gefchiedde , kou wel niemand , dan
eengin of anderen nieuwbakken' en bekrompen' Christen, outitichtcn. Overal komt , bij den redenaar, jENNE R voor,
als liet gezegend werktuig, in de hand van God ; en nergens
kumt de fpreker de eer van Hem te na, van wien eeniglijk
alles goeds afkomt. Hulde aan JEN NE R is alzoo dankbaar
aan God. — Van liet borstbeeld van SEN N E x , hetwelk-heid
Baande de redevoering ontbloot werd , ontvangen wij een afdrukfel, in fteendruk , tegenover den titel (hetgeen ons echter min gelukkig uitgevallen fchijnt) ; en het fraaije Latijn
vers van H. COL L OT D' E S C U R Y , en de niet minder-fche
fraaije vertaling van hetzelve door M. C. VA N H A Li., verfieren de korte, maar keurige redevoering , die wel niemand
onvoldaan uit de handen legt.
Cedenkfchriften eener jonge Griekfehe Prouw. P A U L I N A• A D ELAIDE ALEXANDRA PANAM tegen Z. D. II den re°
gerenden Hertog va /2 Seth/en . Coburg.
De magtigen der aarde hebben mijn voorhoofd niet bloed hcfprengd. Uic
de diepte mijner ellende riep -ik, o fleer: uwen magtigen arm in tege n
hunne ongeregtigheid. P s e i nt F. N.

Uit het Fransch vertaald. Te AinJlerdam , bij J. C. van
Kesteren. 1823. Iv. gr. 8vo. 184 Bi. en het 1lanhan fel 8o
B1. f2 -75.
De Dame, welker afbeeldfel , met dat van gezegden hertog
en hunnen zoon , den titel verliert , ziet er , volgens dit por.
tret, niet ongevallig uit; zoo vond het ook gezegde HIertog,
en, niet tevreden, dat hij het toen nog maar veertienjarig
meisje had onteerd , wist hij haar naar zijne haten te lokken ,
waar zij, in flede van de haar gedane belofte, en het uitzigc
op Bene plaats als Staatjuffer, niets dan ellende vond. „ De ne„ gende maand liep op het laatst," zegt zij ; „ wij hadden
» geen linnen , geen vuur of licht , en terwijl wij volítrekt
ik
„ van alles ontbloot waren, mijne moeder ziek was , en
„ door de hevigfie finarten en pijnen gefolterd werd, zag
„ mijn zoon, den 4den Maart í8o9, het licht." Hare me.
nigvuldige aanvragen om een verzekerd beflaan voor haar en
haar kind , de beloften, waarmede men haar vleide, en de
ve-
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vele teleurftellingen, worden omuiandig verhaald. Eindelijk
zocht men zich , zegt zij , van haar en het kind te ontslaan ;
stelde eerst eene poging te werk , door het veroorzaken van
een ongeluk, waarbij zij oogenfchijnlijk moesten omkomen;
naderhand beproefde men, herhaalde malen, vergiftiging ; ein
wist men haar naar Frankrijk terug te doen reizen. Zij-delijk
liet Beene pogingen onbeproefd , maar die alle waren zonder
vrucht; men wilde haar het kind ontnemen, hetwelk de moeder tot geenen prijs wil affiaan , en zulks nog minder, daar
men het op deszelfs leven reeds had toegelegd.
„ Prins van Coburg , zie daar uw werk !" (zoo drukt zij
zich uit :) „ Gij zijt verantwoordelijk voor een veertienjarig
„ meisje, welks geheele leven gij gemarteld hebt; gij zijt
„ verantwoordelijk voor dat vergift , voor dien kuil , waarin
^, het rijtuig brak, voor dat zamenweeffel van bedriegerijen
„ en laagheden, voor dien chaos van trouweloosheden en
heimelijke aantlagen tegen mijn leven. Gij zijt verantwoor„ delijk voor de kwellingen mijner jeugd, en voor het brood,
waaraan gij mij gebrek liet lijden, en voor hetgeen mijne
„ oude moeder heeft moeten uicítaan, en voor het ver„ gift, dat ons gegeven werd." — Of de wereld is eene
akelige gevangenis, of vroeger of later, Mijnheer ! zal eene
„ almagtige item u vragen : wat hebt gij net haar gedaan?
„ En gij zult antwoorden : ik heb haar het eenigfte erfgoed
„ van eene vrouw zonder tijdelijke middelen ontnomen, de
eer, ik heb haar uit hare fchuilpinacs gejaagd als een mis„ dadiger. Ik heb haar het bittere brood der armoede doen
„ fmaken. Hare jammerklagten vervulden (verveelden ?) mij,
„ en ik leidde baar als bij de hand naar het graf; het graf
„ wilde haar niet! Ik heb haar van kant willen maken, door
„ vergift willen ombrengen, en heb dit zesmaal herhaald. Ik
„ heb haar vervolgens gelasterd, om haar ten minífie zedelijk

„ te dooden. 'Zie daar hetgeen ik met haar gedaan heb!"

De lezer denkt zeker met ijzing aan het eindelijk onderzoek van den Almagtigen , voor wien een Prins gewis
even weinig , als de geringfte mensch , van zulke fchandelijke daden verontfchuldiging vindt! — Intusfchen, wij
hooren hier de vrouw alleen. Het aanhangfel en de daarin
voorkomende brieven zijn evenwel bewijzen, waarop zij
zich beroept. Door de uitgave van deze Gedenkfchriften
neemt zij wraak. i\roge inmiddels dit boek voor iedere
jongedochrer een e waarfchuwing zijn! „ Vóór dat men

„ eene
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„ eene onvoorzigtigheid begaat, en een' jongen man in een
„ vreemd land volgt , moest men aan de gevolgen denken ,"
fchreef haar de Hertogin. Het woord onvoorzigtigheid is hier
inderdaad te zacht , en alleen haar veertienjarige ouderdom
kan deze verzachting verontfchuldigen. Wij mogen, op dit
punt, niet al te toegevend zijn. Is alles zóó, als hier ver.
haald woedt, dan is zeker het gevallen meisje, in vergelijking met den Prins, eene heilige; en echter, (wij ontveinzen het niet) wij mogen haar beklagen , maar zij heeft toch
haren goeden naam, en alzoo hare achting, met regt verloren bij iederen braven. Daarenboven — maar wij willen haar
niet oordeelen. Gelukkig is het boek op zulk eene wijze
gefchreven, dat men het zonder blozen lezen kan.
13 A R T HEL E M Y'S Reize van den jongen Anacharfrs door
Griekenland. Verkort van H. L E M 41 R E. Uit het Fransch
vertaald door j. w. t. F. I P P E L. Het Platen. Ifle Deel.
Te AmJlerdam , bij Schalekamp en van de Grampel. 18x3.
In kl. 8vo. 203 BI. f r - 50.
Eene bekorting van den Anacharfis, welk meesteriluk van
BAK TU ELEMT onze STUART in hee Hollandsch heeft
geleverd; — maar ook deze bekorting is vertaald, en dit
bevreemdt ons ; voor het minst zou de Hollander zelf wel
de bekwaamheid hebben tot het vervaardigen van een uittrek fel ! Dan, dit zij zoo het wil, het was geen ongelukkige inval , dit werk voor de Kinderbibliotheek te verkorten ; en
wij hopen flechts, dat de jeugd er tot de lezing van het
voortreffelijk werk te meer door zal worden uitgelokt. Na.
de inleiding, welke de oude Griekfche gefchiedenis tot het
4o4de jaar vóór onze jaartelling opgeeft , geeft dit eerste deel.
tje, in eenen goeden, vloeijenden ilijl, de zeven eerßefloofd/lukken der Reize, waarbij drie plaatjes (zoo als die dan
zijn!) gevoegd zijn. Wij twijfelen geenszins, of ook deze
uitgave zal het aankomend gedacht, in dezen tijd vooral,
waarin de gebeurtenisfen in Griekenland zoo vele herinnerin.
gen oproepen aan den klasteken grond , aangenaam en leerrijk zijn.
JII'ng. BI. 168 , reg.
nagenoeg 3.
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BOEKBESCHOU WING.
Over de vereischte inrigting , de gegrondheid en de waar
bewijs voor de Goddel jk--d^vanhetgfcikrz
heid des Christendoms. Beheizende teven.r eerre proeve
van ozdierlinge vereeniging der verfchlllende godgeleerde
elenkwijzen over Je Openbaring. Door G. I . P LA N C K
Doctor in de H. Godgeleerdheid, Medelid van bet Confistorie en Iloogleeraar der Godgédeerdheid ti Göttin
Aanmerkingen van-gen.tuhHodiscmet
G. F. S A R T O R I e s p Leeraar der Evangelisch - LeAter fche Gemeente te llm/lerdam. Te A zz/lerdam , bij
C. Schaarts. 1823. In grr, $vo: XVI, 334 Bi. .13 - 30.
,
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it boek van den Göttinger Hoogleeraar PLA N C a
moet , blijkens den titel , almede tot eene proeve dienen
+.an onderlinge vereeniging der9'erfchillende godgeleerde
denkwrijzen over de Openbaring. Ook legt de Schrijver
zich daarip toe, van de Xde tot dë allerlaattIe of XV1Ide
Afdeeling van zijn werk. Of echter de vereeniging der
Neologen van Dtiitschland, op die gronden, welke P L A N c tC
hier aanwijst, wenfchelijk zij voor het Christendom, dan
of men hun woelen en redetwisten als een teeben van
hunne onvastheid van beginfelen , en voorbode van den
terugkeer dier hooggeflemde Wijzen tot den Randaard der
waarheid, te befchouwen hebbe , durven wij niet be;lisfen. Velen , wel is waar, in ons vaderland, hongeren
fleeds naar den rijken boekenöogst, welken Duitfche Letterkundigen en Godgeleerden opleveren; maar daar zijn er
ook , onder de kóelzinniger en meer bezadigde Nederlanders, die dé oudere voortbrengfelen van eigen grond, en
het pittig gewas der Britfche velden , over het geheel meer
krachtig en voedzaam vinden voor verftand en hart. Althans wij hebben ons tot hiertoe niet te beklagen , dat de
onzen het oor leenen, het zij aan het Kantiaanfche, zulÁSOI;[413ESCII. I824. NO. 5.
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len wij zeggen, Scepticismur of Ristioszalismtes, het zij
a in de mysticke gevoelens van s c 1-IR L r. t N C • hier , zoo
wij meenon , onder den naam van nierive Supernatrsralistc„ aan geduid , en beiden door PLANCK beRreden.
Uit de fehoone Verhandeling van wijlen onzen te vroeg
afgellorven n o it o it n leerde men hen kennen, en de ui
waartoe zij overflaan. Deze alleen Belde den flag--terfln,
boom daar, die verhindert, dat hunne praal van geleerd
ophef met overdrevene wijsbegeerte, even weinig-heidn
als de dweepende herfenfchimmen der andere fchole, onbedacht bij ons doordringen , of dat wij ons vergapen aan
menige nieuwigheid, die federt lang , onder den naam van
Bodge Kritiek, zith verfloutte, den Bijbel aan te tasten,
•deszclfs eenvoudigen zin en woorden te verwringen , en
de meest geheiligde waarheden zoek te brengen. -- In
den eerften opflag gaf 'het ons genoegen , te ontwaren ,
dat de Hoogleeraar teen zijne verdoolJe Landgenooten
optreedt, en pogingen aanwendt , om ben , op grond der
Evangelifidie Gcfchiedeuis , tot de erkentenis van de Goddelijkheid der Openbaring terug te leiden. Wij befloten
nogtans, ook ter bekorting van ons verflag, ons met dien
firijd , of beter mislchien met die poging ter vereeniging,
waarbij de onzen naauwelíjks oenig belang hebben, niet te
moeijen. Liever wilden wij toetfen , wat hij , ingevolge
den titel, hier voordraagt, „ over de vercischte inrig„ ting, de gegrondheid en de waardij van het gefehied„ kundige bewijs voor de Godde/jkheid des Christen„ dors." (*) Het onderwerp lachte ons toe, terwijl wij
ons fchiktcn ter lezing; maar naauwelijks ontwaardeü
wij , dat men , ter flaving van het etuwen oude geloof in
den
(*) Zoo heeft de titel ; en namen wij deze woorden fchier
onbedacht over, toen de vraag ons inviel , of men ook zou
fchrijven : De wetgeving op Sin aï is con bewijs voor de Goddelijkheid des .Lodendoms? Zoo neen, dan is het ook ver.
keerd , dat Christenen fpreken van de Coddelijkicid desChris
tendurns, als zij 'iet Celo f, maar geenszins de Geloovigen of
-Belijdc,rs iv. Jezus bcdoe1c11.
-
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den Zone Gods en Verlosfer der menfchen, ten oogmerk
had , ons een nieuw geichiedkundig bewijs op te disfchen ,
of wij zagen den Duitfchcr voor ons flaan ; en onwillekeurig íchoot ons daar bij het bekende zeggen in van den Dichter:

Tim co Danaos , et da ng fercrates.
In vroegere jaren , Recenfent erkent zulks gaarne bij
dezen van zichzelven , vertrouwt men wel eens te veel
op het voorkomen en allen fchijn van opregthcid en deug=
lelijkheid van inzigten eens Schrijvers : in lateren leeftijd,
en bij langduriger ondervinding, gelden zaken meer bij
ons dan woorden; offchoon. wij daarom ons geen liefdeloos oordeel omtrent het doel des Naasten , die in een dwaal
kan vervallen zijn, mogen of zullen veroorloven.-begrip
Een en ander diene althans ter geheele vrijpiciting van den
geachten Leeraar, wiens naam, als Vertaler, op den titel
flaat. Immers deszelfs £anrncrkingen getuigen ons , dat
hij in vele niet. met den Duitfcher eens is , in vele over
hem onvoldaan ; fchóon hij , naar ons gevoelen , bij zij.
nen Geleerde te hoog opzie, eenigzins vooringenomen
met dcszelfs nieuwe vinding , weinig dien naam verdienende , en even min tegen eenen onzijdigen toets hefland.
Gaarne zouden wij het gefchiedkundig betoog, zoo als
P L A N C K hetzelve wreischt ingerigt te hebben, met
'S mans eigene woorden mededeelen: maar nergens is het.
zelve , als flot zijner uitvoerige redenering , in korter of
breeder bei}ek vaan woorden gevat; nergens wordt zulk
een overzigt des geheels aangetroffen. Wij moeten hier.
om te dezen onzen eigen' weg gaan , en vinden geen vei4
ligcr gids , dan den inhoud der Afdcelingen , waarin liet
betoog voorkomt , kortelijk op te gevend
In Afd. I beweert P L A N C K, dat het gewant gefchieda
kundig bewijs voor de Goddel jkheid des Christendoms
(der Openbaring), zoo als hetzelve uit de Wonderen,
door j E z u s verritt, ontleend wordt, ten volledigen
betooge ongenocgzaan is; weshalve men naar een ander
N2
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heeft uit te zien, wat (*) noodzakelijk en niet onmoge=
lijk moet gekeurd worden. Of er in Duitschland Christenleeraars zijn, die, niet achterhelling, zoo niet geheele verwaarloozing, van den Godehctarnenden inhoud der
Christelijke leere, of het imvendig bewijs, alleen het tutwendige,, op de Ge/chicdenis en II'onderen gebouwd ,
voor genoegzaam houden ten betooge van de Goddel jkheid der Openbaring, weten en onderzoeken wij niet.
Genoeg, in Nederland is het voorlang en meer dan ecils
bewezen, dat beide die bewijzen te zamen genomen,
geen derzelven afzonderlijk , het groote onderwerp des
Geloofs voldingen. Alleen , of men , zonder het medegetuigen Gods met , ezus en z jne Gezanten door tecketren an wonderen en menigerlei krachten en bedtelingen
van dfn H. Geest, tot gezegde volledig betoog kan komen , Ïiaat bij ons en den Schrijver In gefchil. Want
naar mijne overtuiging , (zegt deze op bi. s I) kan er
„ als nog een voldingendhistorisch bewijs voor de Goddelijk„ beid des Christendoms" (d. i. van het Christelijk Geloof)
geleverd worden; doch ook Hechts langs éénen weg, en wel
„ langs eenen geheel anderen weg. dan waarop men zulks
tot hiertoe heeft beproefd." In die waarheid toch en
wezenlijkheid der dJTOndren met ons mede te Remmen,
fchijnt vooralsnog eenen hedendaagfchen en boven ver beelding hoogverlichten Duitfchen Geleerde te laag, te
ouderwetsch, te eenvoudig te zijn. Men zou daardoor erkennen, geenen anderen zin of zintuigen , geen fijner
oordeel te hebben, dan drat gemeen, waarbij zich, behalve de Hervormers, ERASMUS, MELANCHTON,
DE GROOT, NEWTON, ADDISON, LOCKE,
LEIB-

(*) JPat, voor hetwelk. Deze Gersnanísrnus heerscht geheel het werk door. Meer blijkbaar Duftfehe zegswijzen
hebben wij in de vertaling aangetroffen. Anderen mogen die
opmerken. Wij wenfchen ditmaal daarbij onze Lezers niet
te toeven , of, waar gewigt van zaken ons roept, tot woordenzifterij af te dalen.
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en menigte andere mannen van naam gefchaard hebben.
Intusfchen blijkt, dat wij, als de Schrijver, in de IIde
Afdeeling, wel degelijk tot den eer/len grondflag of hoek
bewijs (zoo men het nu gefchiedkundig-flenvaht
wil genoemd hebben) de redelijkheid leggen der leere,
door j E z u s voorgedragen , al hare voortreffelijkheid ,
om alleen aan de eifchen van verfland en hart te voldoen ,
erkennen, en ons overtuigd houden , dat vóór of na geen
ander perfoon zoo volledige waarheden van Godsdienst en
Zedekunde heeft voorgedragen. Onverfchillig intusfchen
is het ons, of men, gelijk van ouds, uit dezen inhoud
der prediking van c u Ia I s T u s en de zijnen een inwendig bewijs voor de Godebetarnel jkheid opmake, dan
hetzelve , met P L A pT C K, als grondflag legge van een
gefchiedkundig betoog der Godlel kheid.
Dus zijn wij tot des Schrijvers tweeeden grondlag genaderd, waarover in de IIIde en Vde Afdeeling gehai -deld wordt. Zij behelzen de waarneming , dat j E z us
het flellig ontwerp' gevormd heeft , om alleen door zijne
leer het geheele menfchelijk gellacht te zaligen, en Hij
tevens verzekerd was, dat IIem zulks gelukken zoude,
maar ook , dat hiertoe zijn dood vereischt wierd.
Oppervlakkige Lezers zullen het mis(chien niet p LA N c K
ook wel te dezen eens zijn; en waarlijk, in de hoofdzaak
verfcllillen wij van den Iloogleeraar niet, nicer in de inrrgtirlg , die hij geeft aan het geldaiedkrfndige des B bels.
Of leert ons deze niet , dat j E z u s even zeker zijne
eigene verrijzenis als dood yoorfßeld, vaak in Cénen adern
voorfpeld en voorzien heeft ? Is het geenszins uitgemaakt,
dat , ware niet „ het teeken van J 0 N A s den Profect aan
„ het boos en overfpelig gcilachte gegeven," waren de
Apostelen vervolgens door eene hoogere dan menfchenkracht niet onderficund geworden , het kruis van c Ii sz I ST u s alsdan „ den f oden eene ergernis , den Grie„ ken eene dwaasheid zou gebleven zijn , daar het nu van
„ de kracht en de wijsheid Gods getuigenis draagt ?" ja,
door zulke daradzakcn, als men ondan':baar overziet, inLEIBNITS, MICHAëLIS, LESZ
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dien niet betwijfelen wil, is de Naam des Meeren , „ de
„ éénigc aan ons ter zaligheid gelchonken," ondanks
alien tegenland der wereld, naar ons gevoelen, alleen
overig en in í'rand gebleven tot op heden , door eenen af
loop van eeuwen. Hoe rukt men dus het verband des
verhaals wegens de Richting en fnelle voortplanting des
Christendoms in onze gewijde oorkonden uiteen, wanpeer men , met den Daitfhen IIoogleeraar, juist datgene
weglaat of verduistert, 't welk eenheid en zamenhang
geeft aan het ontwerp van j $ z u s , om geheel het menschdom te zaligen , en tevens den vinger Gods het duidelijkst
aantoont in de Gefchiedenis !
Desgelijks beroept zich de Schrijver,, in Afd. VI , op
het volkomen verheven en volmaakt zedelijk karakter van
j is z u a, en vindt daarin den derden of laathen grond flag van het gefcliiedkundig bewijs. Trouwens, wie leest
niet met toeftemmende goedkeuring, wat hier meer breedipuakig en ontwikkeld, bij Lt 0 U S S E A u, in den Emile (*),
meer bondig, krachtig en welfprekend , tot lof van j rz us heiligheid en grootheid gezegd wordt? Elk Christen toch, evenzeer als liet meerendeel en de braafflen van
de Deïsten, zijn overtuigd van de zedelijke volmaaktheid
des gekruisten Nazareners , „ hoedanige nooit in oenig
„ mensch gevonden werd, en wier oorfprong (liever re„ den) wij bij Hein niet verklaren kunnen." Hier kan
dus wegens de zaak zelve alweder geen verfchil zijn. Bij
ons , echter , is j E z us opregt, en geeft Hij der waarheid getuigenis , wanneer IIij , Wonderen doende , op die
teci.•enen zich voor zijne Landgenooten beroept, als het
werk des Almagtigen, en niet van eigene kracht; opregt
ook bij iedere aankondiging zijner opfanding, verhooging,
en der zending van den II. Geest aan zijne Leerlingen.
Al(*) Naauwelijks is hier eene aanhaling noodig, daar meta
weet , dat wij bedoelen, wat men leest in den Ernile , dans
In falte dre Livre gnatrièzue; zelfs treft men van het Fransch
grootendeels eine vrij goede overzetting hier aan, door den
Vertaler var. a1 L A N c r geleverd in de noot onder bi. 122.
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Alleen wij zien het niet door, hoe zich deze voername
deugd, de opregtheid, bij j s z u s laat handhaven Zonder
het geloof aan en de volledige erkentenis van de gezegde wonderverhalen. Waarom toch dezelve ter zijde gelegd en betwijfeld, zoo men in zijn harte aan c Il r. I sTus de volmaaktfte heiligheid toefchrijft, Hem voor den
Zone Gods aanneemt ? \Vat dus bij ons als de laatfte cn
beflisfende grondfiag van het geloof in den Heiland ge.
legti wordt , behoorde , naar wij vermeenen , bij PL A NC k
en de Duitfche Neologen een regtftrecksch gevolg hunncr
belijdenis te zijn. Maar nergens in dit boekdeel is spoor
te vinden van dusdanige (luitrede: en, zoo wij hier gec.
ne onbewimpelde verklaring van Ongeloof lezen , wel nogtans is er ons voorgekomen , dat eencn bedekten ondermij,
ner des Christendoms, of van het gezag der H. Schrift,
te verraden fchijnt.
Echter een tweetal Afdeelingen, dc Vllde en VIII[le,
belteedt de Schrijver,, om , uit de bijgebragte driederlei
bewijsgronden , de Goddel jkhcid der leere van j r, z US
af te leiden en te betoogen, deels uit deszelfs eigene betuigingen , die zich voor den Zone Gods , van den Vader gezonden , bij herhaling verklaarde , en aan zijne leere
cenen Hemelfchen oorfprong toekende, deels omdat Ilij
iraarheden voordroeg van zulk eenen aard, dat zij niet
anders, dan door openbaring, konden gekend worden,
Klemmend , het is zoo , doet zich deze redenering voor,,
althans wanneer men haar niet een geloovig oog en harte
leest : maar is dezelve , omdat zij den ten goede voorin
daarom betlistend te noemen in de-genomwilcpt,
zaak van den Godsdienst, die zondaren ook tot inkeer
dringen moet, en die vooral in lijden, en op het flerfbed , onwankelbaar vertrouwen , troost en hope behoort
in te boezeroen aan Geleerden en Ongeleerden? —• Geven
wij eenen en anderen wenk van hare zwakheid, of, wil
men liever, van hare niet toereikende kracht. In de eer
plaats rust alles hier op het woord en de eigene opgave-fle
van j it z u s , als Godsgezant. Zijne geloofwaardigheid,
daar Iiij voor eenen Man , roet hooge kennis van den Hemel
N4
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meI befiraald , wil gehouden worden , moet hier alleen,
en wel ten aanzien van hetgene Hij is, in eigene zake
dus, voor geldig en meest afdoende gehouden worden.
Maar wie, hoe hoogen eerbied hij voor JE z u s voede,
verlangt te dezen niet meer ? vraagt en ziet niet om naar
eenen beIisfenden Geloofsbrief, naar dat teeken, 't welk
J E a u s zelf toezeide ? naar TFonderen, die wij reeds gedacht hebben, toen wij, bij het misfen deraelven in het
betoog van onzen Schrijver, daaruit beweerden, dat hij
onvolkomen het ontwerp van c H IR 1 s T u s , ons de wereld
te zaligen, voorftelt, en bezwaarlijk ook de opregtheid
van j n z u s kan handhaven ? Maar , lijdt Ulezo fchipbreuk
omtrent daadzalen en beloften, welk geloof mag men
dan i het geheel toekennen aan Hem , die zich nu meer
,als een dweeper of geestdrijver, dan wel als de heilige en
vereerenswaardige waarheidsvriend kenteekent?
Maar, tot verdere caving van zijn betoog, voert
]+ LA NCK een en ander zeggen van J EZ US aan., waar
liet bovennatuurlike der Openbaring zou mogen blij -uit
ja ook voorzeker blijkt, zoo men heeft aangenomen-lken,
erkend,
wat te bewijzen Plaat, de Goddelijkheid van
of
j E z u s zending. Alleen wij weten niet, met welk regt
men, bl. 18o, eene plaats , ii A T T. XXVIII: 18 , durft
te berde brengen , die immers met de Opftanding des Heeren in een zoo naauw verband voorkomt, dat zij daarmede
staat of valt. Trouwens, hoe onmogelijk her ook fchijnen moge, dat j E z u s , die als de verlichter der wereld
uit Nazareth onder de ,oden optreedt , de verhevenfte
Godsdienstteer predikt, en kervende aan een kruis bevestigt, deze zijne leere en dat ontwerp uit zichzelven vorm.
de, eh niet, volgens zijne opgave en eenig fchijnbaar
vermoeden, van den Hemel had; men waagt echter, alzoo de Goddeljkheid der Openbaring Hellende, altijd,
cencn fprong , eat begaat, redenerende , den wraakbaren
misflap, die zich veroorlooft, van het mogeljke tot het
'adtl; k z e; e te bef uiten. Onzes inziens toch heeft
Let evenzeer moeite in , den graad van verlichting en zedelijl;licidl te bepalen, welken Benig mensch uit zichze,.
tieiJ
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ven en zonder bovemmtuurl!fien invloed des Hemels bereiken mag, als het zwarigheid in de oogen van het On_
geloof heeft, de juiste grenzen aan te wijzen (*) tusfchen
de krachten der Natuur en zoodanige afwijkingen van haren gewonen gang, als volkomen regt geven om den
vinger Gods te erkennen. Het laatfee dunkt ons zelfs gemakkelijker te beflisfen, vercischt althans een minder om
betoog, en grondt zich op daadzaken en gefchied--flagti
kundige of bliTkbare waarheid ; liet cerfle blijft uit zijnen
aard immer met eenigeu twijfel omgeven. Hoc het zij,
beiderlei bewijs van Goddelijkheid vinden wij, de Gode
betamelijhheid der leere vooruitíiaande , in j a z u s, den
Stichter des Christendoms, door de wijsheid des Vaders
alzoo vereenigd, dat het eene van het andere zich niet
dan met eene onheilige vermetelheid laat aftelheiden.
Immers wat wordt er van der Apostelen geloofwaardigheid, indien gij de Wonderen daarlaat of verwerpt,
die toch door de Evangelisten, als oog- en oorgetuigen,
duidelijk zijn te boek gef{ eld ? PLANCK waagt wel niet,
de getrouwheid van hunne verhalen te ontkennen; maar
belleedt echter een tweetal Afdeelingen, de IVde en IXde,
om , niet eene voorwaar angilige omflagtigheid, tot zog
verre de geloofwaardigheid der Gefchiedfchrijvers te toetfen, als hij noodig keurde, om de echtheid van een
en ander gezegde des Meeren voor zijn betoog te kunnen
doen gelden. Hoezeer dit onderzoek den draad zijner redeneringen afbreke, is te blijkbaar, ook uit dit verlag,
om
(*) Daarop dringen feeds de Ongeloovigen , en elk, wien
het wonderdadige in de Schrift ten aanflooc is. Wij flemmen
hun toe, die juiste grenzen aan te wijzen, zal den Wijsgeer
wel altijd ondoenlijk zijn. Maar is zulks noodig? Of zijn
de groosere teekenen en openbare Wonderen van Jezus en
zijne Gezanten, met name zijne Opflanding, in onze verlic,ste dagen, natuurkun g beter te verklaren, dan in de Middelecuwen, en door .Toden ? Is men daartoe wel een haar
genaderd? Men leze des, en geloove, wat kenmerk-bred
draagt van waarheid en hoogere tusfchenkomst. Men vei•
oorlove zich geenszins den tekst geweld aan te doen.
N
,

-
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om daarbij te toeven. Ligt evenwel vindt menig Lezer
in die uitweidingen eenigen bruikbaren wenk ; zeer zeker
ziet hij zich daar in een ruim veld van gisfingen en onbeflisbare onderftcllingen rondgevoerd (*). Ons geeft het
nicer voldoening , in de toezegging van j L z u s te berusten , die 'J o n N. XIV: 26 is aangeteekend, en wier
echtheid wij almede voor welgegrond aanzien.
Uit alles te zamen genomen befluiten wij dus, dat deze
nietiwe inrigting van het gefchiedkundig bewijs voor dc
Goddelijkheid der Openbaring , hoewel de Hoogleeraar
deszelfs gegrondheid en w aardij bepleite , onvolledig is ,
en zijne verdediging van het Christendom (of liever van
het Christelijk Geloof) niet overtuigend. Immers wij vragen niet, waarmede zich een vroom en deugdminnen^I
hart vergenoegen kan , in eene Christenmaatfchappi
weer bijzonder; maar wat gezond verfland vereifche ,
om de leer en zending van j L z u s, zonder overblijven
twijfel, voor Goddelijk en van HemeNchen oorsprong-den
te erkennen? En dat wij, niet zonder reden , 's mans
gefchrijf ongenoegzaam keuren tot gezegde doel , is uit
aandrang des Schrijvers, en-gemaktdornfluw
zijne erkentenis van onvolledigheid, in de XVIIde of laatfte
Afdeeling van zijn werk (t) , zeer te regt ook door den
Eerw. Vertaler opgemerkt. tinij
-

(S) Ook elders ontbreekt het in dit boek aan Route, ja
vermetele onder(lellingen niet. Bij voorbeeld op bi. io3
wordt gefproken van een ontwerp tusfchen j 0 A N N E S der;
Dooper en ja z u s , om , met onderling overleg en volgens
vooraf beraamde fchikkingen, op te treden ter predikinge!
Verontwaardiging belet ons , hiervan meer te zeggen, dan
dit : r O A N N E S werd opgevoed in de gebergten van Judea,
en was, vóór hij zich aan Israël vertoonde, in de woestijue
Hebben zij el(L U K A S I) ; j E z U s te Nazareth in Galileo.
is
het aangetee.
Moeders
hunne
Icander immer ontmoet? Van
heeft
de
hoofdperfonen
gevoelen
omtrent
kend. Het andere
Vertalers,
des
moet,
volgens
bijgaande
noot
geen gezag, en
worden.
niet ten ergfie bij P LAN C IC geduid en uitgelegd
Ilet zij zoo !
,
(j) bleu v-crgelijice hiertegen 's mans eigene woorden
door
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Wij voor ons, echter, vinden geene reden, clhi dit
boek , zelfs van den kant der /Iicuivheid van zaken , bij
onze Lezers aan te prijzen. Regtftreeks , het is zoo ,
worden hier wel de Wonderen , de Opffanding van e H R IST u s niet geloochend, als bij ir o us SE A u: blijkbaar,,
nogtans , is dit groote fu•uikelblok den Neoloog, die „ wijs
„ fchijnt te willen zijn boven hetgene wen behoort wijs
„ te zijn," evenzeer ten aanftoot. Voor het overige
vindt Recenfent hier geen of luttel verfchil en zakelijke
afwijking van de reeds aangehaalde loffpraak des meer
openhartigen of openlijken Franfchen be[l:rij ers des Evangelies (*). Hij eindigt dus niet overwijzing op zijnen
vorigen en nicer uitvoerigen arbeid , en, dien van een eer
drietal reeds overledene Christenleeraren, bij-wardig
T E X L E R's Godgeleerd Genootfcliap bekroond en in D.
XV uitgegeven. Ook vindt hij voor het flot van dit verflag
geene meer gepaste fpreuk , dan die , waarvan hij zich toen
bediende, leggende daarom de pen neder met te zeggen;

Non tali auxilio
Christus eget.

,

nec defenforibus istis,

door ons op bl. 184 aangehaald; en men zal bevinden, dat,
Om P LA N c K als een' zwakken verdediger der Openbaring te
kenfchetfen , veel minder noodig was, dan door ons is aan
-gevord.Dman
zelf getuigt het immers.
(*) Voor het overige kan men ook met de gevoelens van
r L A N c Ic Bene andere plaats vergelijken van R o U S s E A U,
Lctt. III de la Montagne. Trouwens het is zoo vreemd niet,
dat Duitfche Neologen , vijandig tegen allen invloed van gezag en voorgang , ook zonder R O U S S E A U te noemen, in
waarheid bij hein ter fchole gaan. Zij deden het vóór meer
dan dertig jaren; en om hunne vermeende oorfpronkelijkheid
willen wij aan onze Oostelijke Naburen van dien fleupel den
traan van Neologen niet betwisten.

Pro--
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Proeve eerier Overeenflemming der Evangelisten. Door
B. V A N WI L L E S, Predikant te 1Vieutivland. 11dó
Stuk. Te Gorinchem, bij J. van der Wal. 1823. In
gr. 8vo. XII , i 7o Bhf i - So.
an het eer[Ie ftukje van
V
gaven wij
Heeren

dezen geleerden arbeid des
(in No. I van her voen
rig jaar) een zeer gunstig verflag, wij zagen met groot
genoegen, dat alle onze Tijdfchriften -ten dezen volkomen
met ons inftemden. In het eertte fiukje gaf de Schrijver
zijne gronden op, en nu ontvangen wij, in gevolge deze
gronden, de volgreeks van alle de Evangelifche verhalen,
zoo veel mogelijk naar tijdsorde gerangfchikt , en wel in
tien Tabellen, naar aanleiding van de in de Evangeliën
zelve aangewezene tijdmerken. Iedere Tabel is in zes
vakken verdeeld , waarvan liet eerfle , in korte woorden ,
het voorval of de gebeurtenis opgeeft, de volgenden liet
Hoofdituk van iederen Evangelist, en eindelijk het laatRe eenige , en doorgaans zeer nuttige , aanmerkingen bevat , die van des Schrijvers geleerdheid en fchranderen
geest overvloedig bewijs geven. In deze Tabellen zijn
alle de voorvallen met hunne nommers (van i tot 232)
ete1ekend. Deze nommers dienen bij de volgende Tafel
houdende aanwijzing van den tijd voor alle de bijzondere
voorvallen, door de Evangelisten verhaald, in welke bij
ieder voorval het jaar van Christus geboorte, de maand,
de dag der maand , en dc naam van dien dag wordt opgegeven ; — het fpreekt van zelve , dat hier liet een en
ander als onbekend gemerkt , of wel geheel opengelaten is.
Eindelijk dienen deze nommers nog voor den Bladwijzer,,
waar men iederen tekst van iederen Evangelist met een'
enkelen opslag van het oog kan vinden. Bladz. 15o geeft
eene verbetering van iets , hetwelk in het eerfle (lukje
min naauwkeurig gc(ield fcheen ; doch is van minder belang, daar dezelve in de zaak toch niets verandert. Wij
zijn den Schrijver voor ziine moeite en naauwkeurige zore allezins dank verfchuldig.l. \Vij tellen zijn werk ou,ler
c^^
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de meest belangrijke van onzen leeftijd , Qtt durven hem
truttig aanzetten ter vervaardiging van het werk in de Latijnfchc taal, waarop hij ons hoop gaf , en bij hetwelk wij
vooraf reeds vertrouwen , dat, hetgeen nu nog Hechts
hypothele is , door hem tot een' zeer hoogen graad van
waarfchijnlijkheid zal kunnen gebragt worden. Hoe dit
zij, deze Proeve doet onze Nederlandfche Letterkunde eer
aan; en wij hopen, dat het den Schrijver noch aan tijd,
noch aan genoegzame aanmoediging zal ontbreken , om
ons op meerdere proeven van zijne noeste vlijt en fchran.
der oordeel te vergasten.
Specimen medicurn inaugurale de &tate puerili. Dat is :
44kadcznifche I/erhandelirig over den kinderlijkere leeftijd. Door JnCOnUS LANDT . Te Leyden, bij
J. W. van Leeuwen. In 4t0. 129 I31.
t Is het algemeen lot van Akademifche verhandelingen,
te behooren tot de ephénnières in de geleerde wereld, die
naauwelijks den dag hunner geboorte overleven. Zeer
dikwijls is dit lot verdiend, en zijn de fchriften, die wij
bedoelen, zoo zwak en teeder,, dat zij op geen langer
aanzijn kunnen hopen. Somtijds echter is het onverdiend,
zoodat menige verhandeling vergeten wordt, waardig algemeen gekend en gel,.zen te worden. Dit was ook het
geval met het voor ons liggend gefchrift, op 't welk wij
ons verpligt vonden de aandacht onzer, kunstgenuoten te
vestigen , welke zoo wel het onderwerp als de behande.
ling vorderen. Het onderwerp toch betreft den kinderlijken leeftijd, deszeifs natuur-, ziekte- en geneeskunde.
Het beste , wat hieromtrent elders verfpreid gevonden
wordt, bijeen te verzamelen , en de geneeskundige behandeling van de zielten der kinderen , in verband van en gegrond op de anatomie, phyfiologie en pathologie van dien
leeftijd , voor te dragen , zietdaar het hoofddoel des Schrijvers ; een doel, daarom inzonderheid belangrijk, omdat, gelijk
ieder' deskundigen overvloedig bekend is, dit gedeelte der
kunst
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kunst bovenal verwaarloosd wordt , en de gezondheid ,
ja zelfs het leven der kinderen maar al te dikwijls aan allerlei kwakzalvers en kwakzalverijen wordt prijs gegeven.
Immers hoe menigmalen ziet men niet zoogenoemde acrcana en huismiddelen door de zoodanigen aangeprezen en
met de grofíle empiric toegediend , welke zelfs het minfIe vermoeden niet hebben van eene gezonde inductie,
zonder welke geen verfandig en naauwgezet Arts Benig
middel in een bepaald geval zal durven aanwenden.
De bekwame Schrijver, door twee bekroonde prijsvcrhandelingen , de eene over de leer der indicatiën , de andere over de ftructuur en ziekten der arteriën , reeds vóór
zijne bevordering niet roem bekend, verdeelt zijn onder
drie hoofdl'ukken , waarvan het eerfle eene ont--werpin
leed- en natuurkundige befchouwing van den kinderlijken
leeftijd behelst, het tweede over de ziektekunde , en wel
bepaaldelijk over de leer der oorzaken, aetiologie , op dezen leeftijd toegepast, handelt, en het derde, eindelijk,
zich bepaalt bij een algemeen overziet der geneeskundige
behandeling, welke de ziekten der kinderen uit haren ei
aard vorderen. Dan, wij willen den Schrijver op-gen'
den voet volgen.
In de voorrede wordt het plan des werks ontvouwd ,
en met regt beweerd , dat van de gezondheid van het
kind die van den volwasfenen afhangt. Op deze volgt
eene inleiding, aan de beíchouwing van de vrucht, ge
tijd der zwangerfchap en bij de ge--durenlatf
boorte, toegewijd. In hoofdfluk I vindt men alles, wat
op den gezonden toef'and van het kind betrekking heeft
eene naauwkeurige ontleedkundige befchrijving van de dee.
len des ligchaams , tot elke functie behoorende, den Plaat
dier functiën zelve en des kinderlijken levens , waarbij
eene korte pfchologic, in zoo verre deze met het ligchamelijk maakfel in betrekking {Iaat , gevoegd is. Hier fchijnt
de Schrijver de Lockiarzrzfchc F ilozof e , naderhand door
C 0 N D I L L A C en anderen meer ontwikkeld , te zijn toegedaan.
Het IIde hoofdhuk , de ziektekunde betreffende, he
paalt
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paalt zich tot de leer der oorzaken. Ook dit gedeelte is
met de meeste vlijt, naauwkeurigheid en orde bewerkt.
Wat men te dezer plaatfe over het nadeel van den wijn
(een waar vergif voor het gevoelig en prikkelbaar gefiel
der kinderen), en over de verkeerde gewoonte van vele
opvoeders , om het kinderlijk geheugen te overladen , en
den kinderen hunne gevoelens en denkbeelden in te gieten,
den oorfprong van zoo vele vooroordeelen en dwalingen,
vindt opgemerkt, is allerbelangrijkst.
liet moeijelijk tandkrijgen wordt met regt ruimer dan
(volgens de algemeene ineening) bij de loutere ontwikkeling in cie kaak bepaald.
Het IIlde hoofdíluk wijst drie hoofdbronnen aan van
de ziekten der kinderen, liet fleffel der voeding, dat der
zenuwen, en dat der bloedvaten, maakt opmerkzaam op
de flerkere medelijdendheid der deelen, en toont het ver.
fehil van dezelfde ziekten bij kinderen en volwasfènen
aan , eerst dat . der ontflekingen en koortfen , vervolgens
dat der chronifche ongefteldheden.
Bij deze gelegenheid wordt het verkeerd gevoelen der
Broivnianc a befireden, alsof alle ziekten der kinderen
uit astheric voortkwamen; een gevoelen, dat ook thans
nog algemeen heerfcliende fchijnt te zijn, en waaruit wij
het- misbruik van heete prikkels meenen te moeten afleiden.
De chronifche ziekten der kinderen zijn voornamelijk
of in het reproductive , of in het zenuwflelfel te zoeken.
De voornaamíle methoden, die in dezelve te pasfe komen , zijn de ontlastende , de afleidende en de krámpfii.
lende. Te regt merkt de Schrijver aan, dat de ontlastende methode in vele gevallen krampflillend werkt. Recenfent herinnerde zich hierbij de fchoone plaats van
s T © L i over de nervina , en de geneeswijze der rationele
Artsen in typhi en zenuwkoortfen hij volbloedige gellellen , onder een heerfchend ont{lekingachtig karakter,, of
met ontl}ekingachtige complicatie.
De Schrijver eindigt met eenige algemeene regelen betreffende de Tlicrapic van de ziekten der kinderen , uit de
bes.
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beste latere fchriften over dit onderwerp overgenomen,
onder welke vooral de aanprijzing der pasfive methode,
van zoo veel nut in dezen leeftijd, opmerking verdient.
En hiermede eindigen wij ons verflag van deze welbewerkte verhandeling, den kundigen fieller lust en aan
om op den eens gekozen'goe--moedigntwfch,
den weg te blijven voortgaan , en Reeds dien , helaas! algemeenen weg der routine te vermijden, welke de edellie
kunst in een onedel handwerk , eri hem , die dezelve beoefent, in een' laag' loondienaar herfchept; terwijl wij
tevens hopen, dat eene meer en meer toenemende onder✓
vinding hem in (raat moge flehen, onze Litteratuur niet
een praktisch werk over dit belangrijk deel der kunst te
verrijken.

De Stern uit St. Helena door eenen allergeduchtJlen Te
uit London beanttivoord. Te Rotterdam, buy-genkla
Arbon en Krap. 1823. In gr. 8yo. 142 Bl. f 1-25.

D
Tegenklank is
balling/chap, of Stern uit St. Helena,

eene beoordeeling van Napoleon in
in No. 55 van het
wordt
voorafgegaan
en
Quarterly
Revier,
Londenfche
het
gefchrijf,
door N A P owelke
door eene inleiding,
als een
wereld
gezonden,
L E 0 N'S aanhangelingen in de
kunstgreep befchouwt, om deszelfs naam levendig te hou
een kunstgreep, waaraan ook de. Britfche mis -den,—
geoordeeld worden deel te hebben ; terwijl-noegd
o' M s A It A, door zijn gefchrijf, meteen eenen kwaden
indruk, die te zijnen aanzien ontflaan konde, had willen
dekken , en zijnen zak eenigzins voorzien. Deze inleiding meent verder, dat het hoog opgeven van eene flechte behandeling op St. Helena door N A P 0 LE 0 N en de
zijnen voor het beste middel , om een ander verblijf te
verkrijgen en onder een minder naauw toezigt te komen,
gehouden was , en hij dus , om daartoe aanleiding te kri}gen , gemeend had , zich zoo norsch mogelijk tegen
de perfonen , onder wier toezigt hij fond, te moeten
gedragen.
De
eze
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De aanhef der genoemde beoordeeling, of Tegenklank,
is al aanitonds niet zeer gunllig voor de perlbonlijke eer
Van o' DI E A it A , den Schrijver der Stern; vindt liet bij.
zonder, dat geen van N A P 0 L E 0 N 's eigene Eskulapen
hem heeft willen verzellen; gist, dat N A P O L E O N in
o' ni E A R A flraks den man , die hein dienen konde , ontdekt,
en hem daarom aangezocht had; en merkt op, dat de
dcnige drie Britten, welke hij door vleijerij voor zich had
weten te winnen , juist de drie Scheepsdoctors , w A RDEN, O'MEARA en STOKOE,Waren. -Naar hetgevoelen van dezen Tegenklank, heeft o' nT n A R A in Zijn
werk voornamelijk bedoeld, om den Gouverneur van St,
Helena, Sir HUDSON L O W E , aan Wien hij zijne afzetting wijt , belagchelijk en gehaat te maken; terwijl echter zijn gefchrijf juist de tegenovergettelde uitwerking ge.
had heeft. — Wij zullen den hoofdzakelijken inhoud van
den Tegenklank nu wijders opgeven.
Het was noodzakelijk , om B U 0 N. A P A R T E -ander een
zeer naauw toezigt te houden. De regelen , welke c o c tt.
B U R N en naderhand L o w E in dit fl:uk volgden, waren
naar den aard der zake nog wel toegevend genoeg. B u o
Í\T APARTE ging ze, van den beginne af aan, met ontl uimigheid tegen , dewijl zij hem beletteden vertoon van
Keizerlijke waardigheid te maken , dewijl zij hens alle mo•
gelijkheid ons te ontkomen aflneden , en dewijl zijne klagten hem mededoogen bij de wereld konden verwerven,
Ilij vond in 0' ns E A R n eenen medehelper. Dat hij dit
was , en in hoever , blijkt uit een toevallig ontdekt ßaaltje^
dat hier opgegeven , en met de ftukken ge[taafd wordt. -0' ME A R A heeft , in eenen brief aan het Britfche Gouvernement , L o W E te last gelegd , dat hij hem had willen overhalen, 0111 B U O N A PA R T E te vergeven, liet
Gouvernement antwoordt hem , dat hij , of in den hoog;
fien graad lastert, of die zaak geene twee jaren had modten verzie jgen , om haar ten laatfle uit perfoonlijke vij=
andfchap te openbaren , en dat hij daarom werd afgezet,
Van dezen brief wt echter o' M E A It A in zijn werk. -Ilij fpreckt liet meest van L o w E 's zucht , om te beletBOEnI>LSCU. ISa4. NO. 54
teilt
0
,

„

-

,

19$ DE STEM UIT ST. HELENA BEANTWOORD.
ten , dat B U 0 N A P A R T E nieuwspapieren in handen
kreeg ; maar zwijgt van de daadzaak , dat nieuwspapieren,
buiten ichuid der uitgevers , als middelen ter heimelijke
verllandhouding met den Exkeizer gebezigd werden , en
de Gouverneur dezen nogtans onafgcb, okene reekfen er
van toegefchikt had, gelijk uit eenen bewaard gebleven'
brief van o' M E A R A aan I. o ry E blijkt. -- De tegeni rij
eene epifode van o' M E A R A 's werk , Ilden-dighen,
deels 2de Pluk, bl. 140-179, worden aangetoond. —
O' nI E A R A heeft L o w E ook befchuldigd, hem tot (pion
te hebben willen gebruiken. De Tegenklank toont niet
de ftukken aan: vooreerst, dat deze befchuldiging leugen
is ; ten tweede , dat o' M E A R A gaarne een fpion van den
Gouverneur had willen zin; en ten derde , dato' Al E A R A
bij de laaghcdcn van zijn fpionfchap diegene voegde, van
zijn werk , ten opzigte der oorfpronkelijk opgedane bij
te vervalfchen. Eindelijk verried hij ook, zelfs-zonderh,
met opzigt tot de teederfle puntende , hein als Geneesheer
toevertrouwde, geheimen zijner vrouwelijke patiënten.
Het tweede gedeelte van den Tegenklank houdt zich
met B UONAPARTE'S perfoon bezig,gelijko'MEARA
zelf hem ten tooneele voert , en toont uit deszelfs da
boek aan , dat B U 0 N A P AR T E den Gouverneur op eene
onbefchofte wijze beleedigd, maar deze zich daarentegen
edelmoedig heeft gedragen in eenen allermoeijelijk(len post;
terwijl C ø.0 K s U R N niet beter er afgekomen is dan L oWE, en WELLINGTON en LONDONDERRY enz.
ook veren laten moeten. De eerfte heeft, naar n U ON AP A x T E's oordeel , den hag van Waterloo bij toeval gewonnen, en had verdiend vernield te worden. Er worden onderfcheidene oordeelvellingen van u U 0 N A P A R T E
getoetst, en zeer dom en onbefchoft gevonden. [Indien ,
gelijk deze Tegenklank gist, bl. 99 , (het flaat er niet
als aanmerking van den Vertaler) het woord no door den
VTertaler van O' M E AR A's dagboek opzettelijk over 't
hoofd gezien is, neoeten wij ahem verzoeken, ons voort
wanneer hij weder vertaalt, niet liet tegendeel van-an,
liet in 't oorfpronkelijke bedoelde op te dislchen.) De
be.
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bedriegerijen, waardoor B U 0 N A P A R T E voor oenen
Transchman heeft willen doorgaan , worden ontwikkeld,
en door een fprekend bewijs deszelfs trouweloosheid in
het diplomatieke aangetoond; gelijk ook, door Bene bewezene gruwelijke lastering aangaande Dl A R I A A N T 0 IN E T T A, zijn , ook in dit opzigt , duivelsch karakter.
0' rt E A R A heeft het (en B U 0 N A P A R T E deed dit
mede) doen voorkomen , alsof men den Exkeizer van hon
liet ftervcn ; maar uit een' vroeger aangehaalden brief-ger
blijkt , dat hij , toen hij zijn zilverwerk verkocht , om levenas2ioodwcndigJhedcn te koopen , over een millioen te befchikken had. Nadat de laster, alsof men hein wilde laten
verhongeren, geen doel getroffen had, vindt de Lijfinedicus o' DI PS A R A zijnen patiënt aan de leverziekte, en
Sr. Helena moet dus in allen gevalle deszelfs moordkuil
worden; doch ook dit voorgeven wor'lt wederlegd.
Zoo hebben wij dan in dezen Tegenklank een middel ,
om ons niet door O' M E A R A's ftuk tot een te gun[lig
oordeel over N A P O L E O N te laten wegflepen ; iets ,
waarvoor men , het ware der zaak niet wetende, al ligt
zou bloot[Iaan, te meer, daar o' MB A R A ook met ftukken en bewijzen lchermt. Zijn aldus wederlegd werk is
eene bedroevende bijdrage tot de kennis der historifche
onzekerheid in de bijzonderheden. Wij oordeelen het echter, zelfs ten aanzien van N A P 0 L E ON , pligt te zijn ,
om het hoorcri en vederhooren niet te (taken, doordien
men fteeds partij hoort. Ook hij werd, zoo wel als wij
allen, mede door de omftandigheden gevormd en geleid.
IIij was tiran; hij was een tirannieke falfhris , een ver.
treder van alle menfchelijke regten, van woord en trouw:
maar, was hij de eenig(Ie ? zullen zijns gelijken er niet
blijven, zoo lang de wereld dc wereld is ? Oneindig verre
zij het van ons, hein te willen verdedigen; maar, hij moge dan dwingeland geweest zijn zoo veel hij wil, hij heeft
de wereld voor de erglte der tirannijen bewaard , die er
is , in vergelijking van welke alle andere hechts kinderfpel
zijn , terwijl het te bezien zal flaan, of wij er , na hem ,
niet aan overgegeven zullen worden, — dcgecstclijke.
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flardrijkskunde voor Zeevaart en Koophandel , naar het
Dngclsch van J. 111 N G S T ON TU C KEY. IIde tot
['de Deel. , Te Rotterdam, bij J. Immerzeel , Jun. In
gr. 8vo. Te zamen 2788 I31. f 2I - 75.
waarvan wij reeds vroeger het I(Ie Deel aan
D it werk,hebben
, is door den Vertaler van
-gekondi

FL I N-
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Reizen, die zich ook als Schrijver van vcrfchci-

dene goede Aardrijkskundige werken heeft doen kennen ,
met ongewone vlijt en fpoed in onze taal overgebragt Zeer
aangenaam is deze Iectuur over 't geheel niet , snaar wel
nuttig voor den Koopman en Zeevaarder. In het tweede Deel is Nederland door den kundigen Vertaler, naar
wij duidelijk zien kunnen , geheeI omgewerkt. Geen vreemdeling hoegenaamd fpreidt zulke kundigheden van ons land
ten toon : de beste buitenlandfche betchrijvingen , die wij
van hetzelve gezien hebben , krielen van fouten. Hier,
daarentegen, ontmoeten wij niet alleen veel kunde in den
tegenwoordigen, maar ook in den ouden toefland des
lands. Wij durven zeggen , dat dit een der beste gedeelten des werks is. De Schrijver volgt de oevers der Noorden Zuiderzee van Groningen tot 4naßcrdan2, alsdan de
binnenwateren tot Gouda, keert naar het If terug, ver
\Vestkust der Zuiderzee , de Noordeee - kust tot-volgtde
de Maas, noemt eenige Eieden langs die rivier op , (zelfs
Maastricht , fchoon zoo hoog op gelegen) en langs de
Waal, de Schelde , ( geheel Zeeland, Antwerpen, JJrusfel, Gent) en komt te Ostende weder aan de Noordzee terug. Daarop volgt een kort geschiedkundig verflag van
Ne8rlands ouden, en dan van deszelfs tegenwoordigen
handel, met eene zeer juiste opgave der redenen van deszelfs kwijning. Alsdan worden de volkplantingen, vis
Hoezeer is dezelve (en-fcherijnzmagt s.
van de laat(Ie helft der
vervallen
reeds
vóór
1770)
zij
was
Zeventiende Eeuw, toen zij nog 72 Liniefchepen , a¢
Vijftigers , 90 Fregatten en 16 kleinere vaartuigen, dus
sneer dan Zoo fchepen van oorlog , telde !
Van
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Van Nederland gaan wij (nu weder op liet fpoor van
over naar Frankrijk , namelijk in zoo verre
het zich langs de ditlantifche Zee uitflrekt , naar Spanje
en Portugal, (den winkelhaak aan de golf van Bisca e
en de Spaanfche Zee) bcfchouwen alsdan de Niddellandfche Zee in 't algemeen, hare firoonien, zeevoortbrengfelen, enz. Achtervolgens worden daarna dc Spaar,
en Griek/she,-fthe,FrancIli yrfhe
Tunt fchc en d frikaanf he kusten (lezer Zee beíchreven ,
benevens den Archipel , en daarop de omtrek der Zwarte
Zee. Ten flotte ontvangen wij een overzigt van den han
dier beide Zeeën. (Bij de vroeger vermelde landen-del
worden eerst de kusten, vervolgens de rivieren, eilan•
den , zcefteden en havens, alsdan de handel, visfcherijen , volkplantingen enz. van ieder land afzonderlijk ver.
meld.) Bij Frankr ijk vinden wij cent belangrijke opgave
des Westindifchen kolonialen handels in 1 788 , die 2 i8,
vergeleken met dien van 1817, die flechts 6o millioenen
francs bedroeg ! Maar St. Domingo was in laatstgemelde
jaar ook reeds verloren.
IIet derde Deel, de Zuidoostkust der Atlantifc'Tzc en de
Indifclie Zee bevattende , wordt geopend niet de befchrijving der Westkust van 4jrika , en bij die gelegenheid
natuurlijk over den flavenhandel gefproken; immers dit
was te verwachten van Benen Engelschman , die bellemd
was , om eenmaal als ontdekker de kusten van Afrika te
bezoeken. T u c K E Y weidt nogtans niet uit in een betoog van het onregtvaardige diens handels; hij vermeldt
eenvoudig daadzaken , en deze zijn genoeg om denzelven
te doen veroordeelen. De afgrijfclijkheden van dien han
zijn zoo groot en in het oog loo--delinmfchvs
pende , dat Koningin E L I Z A B E T H reeds vóór drie
Eeuwen uitdrukkelijk verbood, om Negers zonder hunne eigene toelemming uit hun land weg te voeren , onder
Jircnge flrafen in deze tegenwoordige wereld (dit zijn de
eigene wooiden van dat verbod) en geivisfe Goddelijke
Jlraf in de toekomende , ( h l. 50.) Die 1chrandere Vorstin
li lleen er in de Zestiende Eeuw dus nog al iets anlel:5
over
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over te denken , dan het Genootfchap ter aaa mocdiging
van pokken, jlavcrn j, radbraken, plak en meineed, de
Heeren BILDERDIJK, DA CO9TA, CAPADOSF.
en Comp. , in de Negentiende, die er eerie zaak van pligt
uit maken , de Negers te verkoopen ter eere Gods , die hen
in bunnen Stamvader C x A N heeft vervloekt! ... De fcheiding van Echtgenooten , welke die Heeren ter kwader trouwe aan onze menschlievende inftellingcn verwijten, had
bij de verkoopen der Negers -- althans bij de zod — naar
waarheid plaats. „ Niet meer dan éélí der tien (Negers),
„ die men uit Afrika wegvoerde, werd geacht in de ko„ loniën kroost te verwekken. Want beestachtig leefden
de Negers aldaar onder elkander en met de Blanken.
„ Allerlei ongebondenheid werd er geduld, ja aangemoe„ digd., alsof dit de vermenigvuldiging had kunnen be„ vorderen. Maar het firekte integendeel juist ter verhin„ lering van hetgeen men door een geregeld en Christe„ lijk paren van Negers en Negerinnen zou hebben kun„ nen te wege brengen." —0, die godvergetene , onchris.
Lelijke Eeuw, die zoo iets wil affchafFen ! ! !
Onder de bijzonderheden van Afrika, die minder regtfireeks tot het plan van dit werk ichIinen te behooren , is
ook eene karakterfchets, zoo der Negers, als der Mooren van de groote woestijn. Na de daarop volgende befchrijving van den flavenhandel volgt weder die der kusten tot de Kaap de Goede Hoop, en weder Noordelijk tot
de Roode Zee en Socotora; alsdan die der eilanden (de
berigten omtrent Bourbon zijn vooral naauwkeurig en vrij
uitvoerig) en de kusten der Indifche Zee, Perzifche
en Bengaalfche golven, Irabiè, Perzië, Indic; welk
laatfie gewest een lezenswaardig gefchiedkundig verflag van den handel , de ontdekkingen en veroveringen der
Eriropeérs in hetzelve , alsmede van de Mousfons en (iroomen, voorafgaat. Over China, meest een binnenlandsch
Rijk, is de Schrijver kort, doch fchildert op het hot de
zeden en geaardheid der Chinezen. Alsdan ligt de groote
Iadijèhe zlrchipcl, waarbij ook wij zoo veel belang heb ben,
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ben, aan de beurt , en de be chouwing van den handel
in de geheele Lzdifche Zee befluit dit Deel.
Iet vierde Deel bevat de Zuidzee en de Westkust
des -4tlantifchera Oceaans; doch de fchikking is zonder
Eerst lezen wij van de Noordoostkust van Azié,-ling.
fesfo, Saclzalin , de Kur/en, Kamtfchatka en apan;
dan van de zoogenaanide Papua - eilenden, of de eilanden, door de Zuidzee - Negers bewoond,(Nieuly-Guinéa
en de omliggende gewesten , Nieuzv - Holland , van Die.
mensland) en Nieuw - Zeeland. Tot daartoe gaat alles
goed. Doch, in plaats van nu deze natuurlijke brug tusfchen Azié en Amerika verder te volgen , keert de Schrijver eensklaps weder langs de naakte klippen van het Kerguelens - eiland enz. naar de llfrikaanfche eilanden (St.
Helena, ziscenfion, de Cabo Vet-dis, enz.) terug, en
fpringt van daar over naar Noord - Amerika, en wel eerst
naar de Bermudas, alsdan naar liet Noordelijkst gedeelte, de Hudfons - baai, en vervolgt zoo de befchrijving
van Britsch Noord - Amerika, de Gefchiedenis der Ver
Amerika, de befchouwing der Mest -cenigdStav
eilanden , de kusten der ] fexikaanfche golf, de-indfche
Oostkust van Zuid - Amerika, (Guyana, Brazilic en la
Plata tot Kaap hoorn) en alsdan de geheele Westkust
van dat Werelddeel van het Vuurland tot de Behrings
raat , de dleutifche eilandsketen , en komt dan op zijne-fi
fchreden terug, door de Mariane- of Dieven - eilanden,
zoo nabij de vroeger befchouwde Philippinen, benevens
de Carolinen te befchrijven, en dusdoende naar de Sand'ich: - eilanden en verder naar hetgeen hij Zuidelijk Polyizefaé noemt (de Vrienden-, Socicteits- , flierquefas- en
Gevaarlijke eilanden) over te gaan. Het zou ons veel natuurlijker hebben toegefchenen, de Kanarifche en IiaapverclifcTze eilanden , St. Helena , liet Iiergaelerus - eiland
enz. bij Afrika af te doen, en, na de befchouwing aller
flziatifche eilanden , van Nieuw - 11e/land, enz. NiemrCalcdonië en Nieuw- Zeeland, alsdan, op de voetftappen van T A 3 D1 A N, Oostwaarts op te gaan, de Vrienden -cilaudcn, clan achtervolgens dc andere ,lulrali.Jche
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of Polyrieffche gewesten, in de orde , waarin zij waar
Malcifche menfchenras zijn bevolkt, te-fchijnlkdoret
be{chouwen, en , even als de fcliepen van c o o x en T AM A A tI A BI A , van de Sanddi'ichs - eilanden naar de Noord
,Irrerika over te fleken, de kusten alsdan,-westkuvan
in de omgekeerde rigting van onzen Schrijver, te volgen,
en zoo , uit de Britfche bezittingen of hunne laat(Ie ontdckkingen in Noord- Umerika, naar het Moederland zel•
ve , de Britfche eilanden , over te gaan , welke het onderwerp van het vijfde Deel dezes werks uitmaken.
De befc';hrijving van dat Rijk wordt voorafgegaan door
die der I:anarifche , Izorifclje of Flaanzfche, en de veel
Noordelijker gelegene Ferree- eilanden. Men kan gemak
nagaan, dat een Brit in de befchrijving van zijn-kelij
Vaderland tot in bijzonderheden uitvoerig zijn , en hetzelve con amofe behandelen zal ; maar de aanwijzingen voor
reizigers , die Londen bezoeken, vallen in het kleine, en
zijn , in vele opzigten , niet op Londen alleen , maar op
elke cvereldtlad, vooral ook op Parijs, toepasfeiijk.
Wij moeten den Lezer doen opmerken , dat de bekwa.
nie Vertaler , behalve het reeds opgemerkte ftuk over Ne
zijnen Schrijver ook met niet weinig belangrijke-EFcrland,
Aanteekeninen heeft verrijkt. IIet is flechts jammer, dat
men niet alles, wat van hem en van T U C K E Y is, kan
onderfcheiden. Bij fommige Noten, echter, loopt zulks
in het oog. Zoo zou b. v. geen Engelschman ligtelijk
de vrijheidlievende Protestanten van la Rochelle, die den
Despoot R I C II E L I E U tegenf}and boden , oprocrigP
noemen, of van hen zeggen: „die door Izunnen onzinnig
„ trotfchen Adel opgeruid werden , om boven het Edict
„ van Nantes nog meer te begeeren, en de wapens te„ gen den edelhen der toenmalige l^lonarchen te voeren."
(Ilde D. bl. 175.) Vlij twijfelen niet , of deze Noot is
van den Vertaler; doch alsdan vragen wij hem : Wie was
die edel€le der toenmalige 'Monarchen ? Ii n N D It I r, o £
IV niet ; want tegen hein hebben de Protestanten nooit
dc wapenen opgevat; zij kenden zijne moeijelijke ;efleldiieid, en beminden hein nog als hunnen voormaligen brocder.
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der. L 0 D E Ir IJ K D E XIII dus , dat groote kind , hetwelk nooit Benen eigenen wil had? die ontaarde Zoon ,
die zijne Moeder te Keulen liet verhongeren ? Dat is onmogelijk. Het geheugen des Vertalers moet hein dus hier
misleid hebben. — Het gedrag onzer L'ollunders bij het
helpen bedwingen van la Rochelle, dat laatfle bolwerk
der Franfche vrijheid, was ook niet alleen onchristelijk,
maar zelfs (in de gevolgen) blijkbaar ontlaatkundig. Zij
fchraagden daardoor. eene reuzenmagt , welke eenmaal op
het punt zou zijn, hen zelve te vergruizen , en beroof
zich van Benen hechten fleur in het Franfclie Rijk. —-den
De Godsdienst der aloude Parfrs (het Dualismus van z oR 0 A S T E R) is ook , D. III, bl. 304 , min naauwkeurig
opgegeven. Andere Aanteekeningen, b. v. die in het IIde
Deel, bl. Sio, over de doorgaans verkeerd vertaalde benaming van Dchelles du Levant, (niet van fchalen , maar
van ladders herkomllig, over welke uien de goederen
naar land bragt) zijn niet zonder belang. Omtrent het
land, waarop thans de algemeene aandacht zich vestigt,
het oude Vaderland der Hellenen , en de zeemagt hunner
verdrukkers , hebben wij ook Benige goede berigten aan
ffen ; fchoon min voldoende omtrent de rasfche vorde--getro
ringen van den Griekfchen handel en zeevaart, het voorname middel, om hunnen heiligen opfJand te doen voort
ons voorts niet mogelijk geweest, alle-duren.—Htis
opgaven in dit werk ten toets te brengen : de goede ((lobaal opgegevene) bronnen en de naauwkeurigheid des
Schrijvers waarborgen de echtheid en juistheid van de
meeste derzelven.
,

Disputatio Literaria inauguralis, qua continetur PLATONIcA
PROSOPOGPAPIIIA etc. auctore G. G R 0E N V A N P RI N STER E R. Lugd. Lat. apud H. LJ" Hazenberg, ,fun.
ISs3.

H et is aangenaam te zien , dat op eene Akademie Disferta.
tien verdedigd worden , die door den geest , waarin zij gefield
zijn, en door de manier van behandeling des onderwerps,
O geene
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Gene goede verwachting van derzelver fcllrijvers geven; liet
is nog aangenamer , , wanneer zulke Disfertaticn niet alleen eene
goede hoop opleveren, maar reeds belangrijke bijdragen tot
een of ander vak van wecenfchap of letteren behelzen, en als
zoodanig eene plaats in de rij der welgefchrevene boeken verdienen. Van dezen aard is de Profopographia Platonica van
den Heer G R or, r, en het is ons eene aangename taak, een
allergunfiigst verslag daarvan te geven.
Het is honderd malen gezegd , maar verdient toch , in onze
dagen, nu en dan herinnerd te worden, dat een juist inzigt
en eene gezonde behandeling der oude Literatuur alleen het
gevolg kunnen zijn van eene grondige beoefening der oude
talen: want even naauw als het verband is tusfchen de zeden, gewoonten , denkwijze en taal van een volk , even gevaarlijk is het, over de Antiquiteit te filozoferen, zonder
eene naauwkeurige kennis van de taal , waarin zij befehreven, maar zoodanig tot ons overgekomen is, dat, helaas !
zoo dikwijls, de taalkritiek van het onwaarfchijnlijke waar
moet maken, en het gapende door ienductre aanvullen.-heid
Door eene fijne kennis der Griekfche taal redeneert men als
Griek over de Griekfche oudheid, en door die van het Latijn als Romein over de Romeinfche. Zonder zich aldus op
het ware flandpunt te plaatfen, wordt de oude gefchiedenis
verbasterd en ontzenuwd ; men ziet verre over het tijdvak
heen , dat men behandelt, en , door overdrevene parallelismen
met de gefchiedenis van Iatere dagen, fchept men zich verkeerde denkbeelden. Uit dit fandpunc alleen is het mogelijk ,
de Griekfche wijsbegeerte te begrijpen en te beoordeelen :
buiten dit handpunt overziet men ze met een modern oog,
en men meent ftelfels of kleine theorietjes ce ontdekken,
waaraan de Ouden niet gedacht hebben.
Dat bovengenoemde goede geest in het onderwijs en in het
werken , na w T T T E N B A C, aan de Leydfche Hoogefchool
blijft heerfchen , hebben zoo vele Akademifche fchriften getoond , waarvan het genoeg is , den 2reopagiticus van I s oC R A T E S door B E R G MAN, de Oratie de Symmorüs door
AMERSFOORDT, de Dispucatien over ASINIUS POLL10
vanTHORBEC &E, van LIMB URG BROU WER over SOFOCLES, en VAN DE WIJNPERSE over XENOCRATES te
noemen. Die flukken zullen eene meerdere of mindere lettérkundige of historifche waarde behouden , omdat zij pofttieve geleerdheid bevatten , omdat de jonge fchrijvers dien methodus discendi
ge.
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gevolgd hebben , welke het oordeel over Oudheid trnpswijze
ontwikkelt, en hun belette , om, met ontleende of eigene
inzigcen, Reeds te filozoferen, en flukken te leveren, bijna
ledig van geleerdheid , maar vol van herfenfchimmen.
Dit vooraffpraakje was noodig , om onzen Lezeren eenig
denkbeeld te geven van de behandeling der Pro/opographia
van den Heer G R a E N. ZIJ heeft ten doel , alle de perfonep , die bij P L A T o fprekende ingevoerd , of door hem ver
worden, te leeren kennen, volgens het oordeel, dat-meld
PLATO zelf over hen velde. Dit heeft de jeugdige Schrijver in zijne inleiding te kennen gegeven, en het werd dus
onnoodig, andere Schrijvers te gebruiken, dan voor zoo verre zij een gezegde van PLATO konden toelichten. Wij hou
dit plan voor verfiandig gekozen; de uitlegkunde van-den
P L AT O heeft hierbij gewonnen , even als bij de Diatribe
vat, den Meer D E GEER, en wij moeten tevens bekennen,
dat zulk eene fpaarzaamheid in het c•teren den Heere GROEN
tot eer verllrekt. Zijn fluk heeft daardoor niets overtolligs,
en de zedigheid , die hij hierin, gelijk in den geheelen toon
van zijn gefchrift, aan den dag legt, doet ons gelooven,
dat wij , zonder gevaar van hem over het paard te tillen ,
zijnen arbeid kunnen toejuichen.
Ln liet fchikken van de lange rij der Platonifche grpóoa^ra
moest G R o E r natuurlijk op het denkbeeld van eene chrono•
logifche orde komen. Hij verdeelt dus dit legertje in twee
benden. Zij , die vóór S OCR A T E S geleefd hebben , worden in het eer/le gedeelte in oogenfchouw genomen. De tijd.
genooten van s OCRATEs en PLATO zijn in het tweede ge

-

ekelte vereenigd.
Het eerfle deel wordt in drie hoofdflukken gefplitst : i%
Van de oudlte tijden af, tot op ii O M E R us en H E S so D us .
2°. Van dezen tot op het begin van den Perzifchen oorlog.
3°. Van het begin diens oorlogs tot op S 0 C R A T E S . Het
tweede deel bevat vijf hoofdllukken: I°. Wijsgeeren; a) de

Socratici , b) de Pythiagorei , c) de Eleatici. 2°. Sofisten;
a) de eigenlijk gezegde Sofisten, b) de fofistifche Rhetores.
3°. Staatsmannen ; a) Regenten , b) Veldoverflen. 4°. Dich
Tragici, b) ('ornici. 5°. Beroemde mannen in we-ters;a)
tenfchappen en kunflen ; a) in wetenfchappen en knullen ,

die tot verllandsbefchaving, en b) die tot onderhouding der
ligchaamsgezondheid betrekking hebben.
Wij gevoelen , dat het ligter moet geweest zijn , de bouwflof-
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floffen te verzamelen , dan daaruit een zanienhangend en aan
geheel voort te brengen. Het geheel is hier zamen --genam
hangend, en foms zijn de onderdelen der hoofdflukken en
de hoofdflukken zelve door liet natuurlijk chronologisch
verband, foms door de gelijkfoortigheid der verfcbillende
klasfen van perfonen, fouis door een' aardigen en vernuftigen
overgang van den Schrijver aan elkander gevlochten. Door
deze manier, en door de allergelukkiglle wijze, waarop de
Heer G It O E N de perfonen van ééne kiasfe of onderdeel tot
elkander in betrekking weet te brengen , heeft hij van zijne
Disfertacie geene dor - geleerde Nomenclatuur gemaakt, maar
een boek geleverd , dat zich achtereen met genoegen laat
doorlezen. Er zou echter op de fchikking wel het een en
ander te bedillen zijn, en G It OR N fchijnt hier en daar de
moeijelijkheid gevoeld te hebben, om de verfchillende methoden, die de tijdsorde, of de klasfe en karakters der perfonen, of de wensch om zijn werk door deszelfs vorm aan te
bevelen, hem aan de hand gaven, onderling te vereenigen ,
en van allen zoo veel mogelijk partij te trekken- Zoo vinden wij in het eerfte hoofdfluk van het eerlle deel ii o iu ER u s en H Es I o D u s en eenige vóór. Homerifche Dichters ;
in het tweede hoofdfluk insgelijks Dichters tot, op L YCURG u s , die den overgang maakt op s o I, ON en de anderen
van het zevental Wijzen. „ Brevfsfiinus, zegt vervolgens
G R o E N, est aeáooig tr ewjirtus ad 04X6aaoov" , en nu volgen
PYTHAGORAS, XENOPHANES, ANAXIMENEa en
U I PPA R CH U S: door deze fchikking zijn de Dichters en
Wijsgeeren verfpreid. Insgelijks mist men , in de paragraaf
de poëtis Tragicis, THESPIS en AESCHYLUS. De eerlie
was reeds onder de oudfle Dichters vernield, en e ES C Ii Yvoor
t u s had reeds eene plaats gevonden , waar G R 0E N,
het overige zeer vernuftig, dezen Tragicrds en II ERODOTUS
vereenigt, nadat hij van de Perzifche Vorften c Y R u s en
DARIUS en van MILTIADES, TIIEMISTOCLES CIi Cl`
AI ON gefproken heeft ; terwijl de Schrijver, met de overwinnaars der Barbaren afgehandeld hebbende, nu gemelde Dichter en Gefchiedfchrijver doet voorkomen, als die de overwinningen der Grieken bezongen of befchreven hebben. — Na
eenigzins
Ii ER OD 0 T US is het overflappen naar P I N DAR U S
de
Wijsgeeaan
Lierdichter
wijd, en de fchakel, die dezen
tCn VIERACLITUS, EMIPEDOCLEs enz. verbindt, toch
sgeereu
wat zwak : en C II A R O N D A 5 , die deze rij van Wi;
opent ,
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opent , had misfclrien Gene betere plaats , en dan liefst onder
de Wetgevers, kunnen vinden. Wij zouden nog langer dit
punt van orde kunnen bedillen ; want meer dan bedillen zul len wij het niet noemen : wij bemerken zelve, hoe moeijelijk
het zou zijn, iets beters voor te Reilen.
Over c Y R u s handelende , zou de Heer G ROE N misfchien
gelegenheid hebben kunnen vinden , om te wederleggen , hetgeen bij GE L L I US (XIV. 3) haat. Hij heeft wel over het
vermoeden van wedij vering en nijd tusfchen P LA TO en x EIv 01' x 0 N gehandeld , op p. 56; maar dir is eene van de
weinige plaatfen , waar hij ons niet voldaan heeft. De geheele wederlegging , die G R on N aldaar tegen A T II EN A EU S
en DIOGENES LAëRTIUS aanvoert, is eigenlijk niets
nicer, dan hetgeen men op het einde van het boven aangehaalde laffe hoofdítuk van GEL LI US vindt. De Heer G R o E N
I,erleze dat hoofdfluk , en vrage zichzelven , of dat refuteren mag heeten , indien men immers Q U I N T I L I A N U S op
zijn woord mag gelooven, dat refuteren beílaat negando, redasguendo , defendendo, elevando. I Iet is voorts niet wel
mogelijk, dat DIOGENES LACRTIUS en ATIIENAEUS
door G E L L I u.s ger•efuteerd zijn, daar men,, des hoods , zou,
kunnen bewijzen, dat G E I L I U S zijne Noctes gefebreven
heeft, omulreeks 45 jaren vóór dat de twee andere Compiletors bloeiden. — Deze plaats echter, gevoegd bij hetgeen
GRoEN op p. r58 en volg, geleerd en vernuftig fchrijft,
over de vermeende vijandfchap tusfchen PLA T O en s o P H
CLE
E S, — zij doet het hart van den Schrijver eer aan. wij
twijfelen omtrent dit onzekere historifche punt; maar beflisfen liever niet , en kunnen het beste flechts hopen. Groote
mannen blijven menfchen: de ondervinding leert het ; maar
de Heer G R 0 EN, die de voorwerpen nog met het vergoelijkende oog des Jongelings ziet, ondervinde deze waarheid
Dooit tot zijn nadeel!
Van CYRUS is ook onze overgang op XERXES geleide.
lijk. Ga. OEN heeft dezen Koning over her hoofd gezien ,
welken P L A TO wel niet waardig fchijnt gekeurd te hebben,
om dikwijls genoemd te worden, maar die evenwel in Alcib.
I. p. 105. C. vermeld wordt. G R o E N, die zoo dikwijls
bij inductie , en gelukkig , geredeneerd heeft , zou uit deze
plaats Inisfchien hebben kunnen betoogen , dat c vR u s en
X ER XE s niet zonder bedoeling tegenover elkander geteld zijn.
Ook verfchillen wij in denkwijze van den Schrijver om.
treat
-
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trent hetgeen hij , Op p. 33 . over A E S C H Y L US en II E P. 0II 0 T U S fchrijft. Hij voert P LA TO aan , in lWenex. p. 239.
C., van welke plaats de zin hierop wederkomt: „ De wa„ penfeiten (der Grieken tegen de Perzen), die geen dich„ ter nog naar waarde bezongen heeft, blijven onvermeld;
„ maar ik ineen dezelve met lof te moeten vermelden , en an„ deren aan te fporen, om ze in allerlei ftiji naar waarde te
bezingen of te verhalen ," enz. De Heer G a 0 e N verwondert zich ,hier geene Perzen van A E s c H Y L u s of Cefihiedenis van 11 E R OD 0 tu S genoemd te vinden : wij bekennen
mede, dat, bij den eerfien opflag, de verzwijging dezer twee
namen allerzonderlingsc fchijnt; maar, wanneer men deze zaak
een weinig doordenkt, is er misfchien wel eenige uitlegging
te vinden. De geheele plaats, waartoe de- aangehaalde woorden behooren, is loutere ironie, en befpotting der Rheto.
res. SOCItATES zegt aan AtENEXENU$ eene lijkrede op,
waarin de lof vermeld wordt diergenen, die tegen de Perzen
ftrijdende gevallen waren. Die lijkrede was door A 9 P A s i A
gefield , en moest door P ERIC L E s uitgefproken worden! t —
Wie gevoelt niet, (en GROEN zelf vermeldt dit op p. :41.
dat het P L A TO hier geen ernst is ? De ongerijmdheid werd
grooter, wanneer de redenaar zich als den eerften deed voorkomen, die deze gewigtige taak op zich nam , of ze op eerie
waardige wijze volbragt. Want de woorden UZxv & xv en
,rpe,róvzws zwv px^cívzwv hebben ongetwijfeld een be(temd
doel; misfchien zelfs (de vooronderfielling moge gewaagd
zijn) fcliuilt hieronder ernst, in zoo verre als PLATO , die
zulk een volkomen en verheven denkbeeld van het Trcurfpel
had, de Perzen van A ES CIi Y L us (misfchien ook die van
P u R TN i c II U S niet, indien dat fink dezelfde firekkiiig gehad hebbe) bezwaarlijk kon goedkeuren , of oordeelen , dat
daarin de Perzifche oorlog op eene waardige wijze bezongen was. De vertooning van dat Treurfpel moge door het
Atheenfche volk met toejuiching bijgewoond, de fehim van
DA I : I US , bijna de éénige actie in het fiuk , moge met
fckrik aanfchouwd zijn; het overige zal wel niet veel medefijden verwekt hebben, hoe krachtig ook de hartstogten gefchilderd zijn, omdat de vernedering en de jammer der Perzen de triomf der Grieken waren. Voor het overige fiaat dit
Treurfpel , als behandeling eener met den Dichter gelijktijdige daad, zoo geheel en zonder navolging op zichzelf, dat
men in bovengemelde woorden uit den ljlenexenus eerie zijdeliug_
)
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lingfche kritiek op het dichthuk van A E Sc 11 Y L U S zou mogen vooronderflellen. — Wat H E R O D OT U S en in het algeIneen de ProzaCchrijvers betreft, de reden , waarom zij door
P L AT O zelden genoemd

worden , is door GROEN met juist.

heid en oordeel aangetoond ; maar ZOu- P LAT 0, hier ter
plaatfe, den lonifehen Gefchiedfchrijver zonder anachronismus hebben kunnen vermelden? Het is onzeker, op welken
leeftijd s o c it ATE s hier fprekende door heia ingevoerd wordy.
Zoo wij ons niet bedriegen , had As P A s i A reeds omgang
met S'ERICLES , en was SOCRATES omílreeks 3o jaren
oud, toen Ià E R O DO T U S zijne boeken te Olympia voorlas.
Wij hebben deze gisfing nog niet genoeg doordacht, om met
zekerheid te durven beflisfen; maar wij geven ze den Heere
GROEN in bedenking.

Wij zijn lang bij het eerie gedeelte blijven flaan, en zou.
den er gaarne nog langer bij blijven, omdat deze belangrijke
Disfertatie zoo veel voedfel aan den geest en zoo veel aan.
leiding tot overweging geeft; maar wij moeten ons der kort.
heid bevlijtigen, om nog een woord te zeggen over hetgeen
men het bijwerk ván dit gefchrift zou kunnen noemen. Wij
bedoelen de emendatiên , vooral op P LA TO, die 6 R OE N
(volgens de zedige taal van zijnen Index) aanraadt (Badet),
maar die wij, op zijn aanraden, voor her grootfile gedeelte
gaarne aannemen , en des noods gelooven , dat juist zijn; zij
leggen het getuigenis af, dat de Schrijver met de Griekfche
taal bekend en in P s. A TO te huis is. Vooral behaagde het
ons, dat hij niet dan, als ware het, gedwongen zijne emendatiën aanraadt, en dus ook hier die foberheid toont, welke
zoo zeldzaam in den Jongeling is. — Het voorgefielde op
p. 3o is zeer vernuftig, maar toch wat geweldig. Wat er
te maken is van de woorden wua xvpov ws dvvásyv, weten wij
niet; maar zou men welligt van Ws a000v; moeten maken 'r v
cooóv, den wijsJlen onder de 7Yijzen? Men werpt misfchien
tegen, dat ook dit lam is, omdat de te voren genoemden
ook Wijzen waren; doch de Schrijver van dezen brief dacht
hier welligt, in liet voorbijgaan , aan de dwaasheden van
C R 0E s us, en de wijze lesfen, door so L ON aan hem ge-

geven.
Is ry di ^^a , in het vers van EPIC H A R RI Us, (p. 20)
eeue drukfout? GROEN vond de ware lezing bij WY T T E NB A c ii, door hemzelven aangehaald ; vergel . c R E UT ZE R,
ad L;. Ph. ac Theol. pars II. p. 22.

De
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De Scholiast van P L A TO wordt, op dezelfde pagin i , door
, met weinig grond, gelijk het ons voorkomt, tegengefproken. In een Blijfpel kan er eene groote vis comica
liggen in een tooneel, waar één perfoon twee rollen fpeelt.
Op p. 2o9 heeft de Schrijver zich een weinig verzonnen.
liet vraagteeken achter zcc"uza slaat duidelijk in den PLATO van
ST E P 11. 1578 , en de verandering van 0vxxxr in us Axxi is
niet geoorloofd S 0 C R A T E s had , kort te voren , den hond
niet met eenen hand, maar met eenen wachter vergeleken.
De emendatie, door GB. 0 E N voorgefteld, zou de plaats, in de
war helpen , en van den jongeling een beest (uíov) maken.
Deze tegenwerpingen alleen wilden wij maken: over de
Waarfcbijnlijkfte gistingen kan men .lang twisten. Dat de Heer
G ROE N zich , door grondige fludiën, reeds tot eene hoogere
kritiek voorbereid heeft, toont het argument, dat hij op p. 19
bij de overige argumenten voegt, waarmede men meent te
kunnen bewijzen, dat de. Minos een ondergefehoven ftuk is.
Alvorens wij eindelijk de pen nederleggen, moeten wij nog
ééne aanmerking maken. Het is ongetwijfeld .eene goede les:
plaats nooit in eene noot, hetgeen gij in uwen tekst kunt
„ opnemen ," . en lange noten, met een groot getal cijferletters doorweven, zijn al te dikwijls Hechts een bewijs van
registergeleerdheid ; inaar, . aan den anderen kant, verfchilt
onze kritifche behandeling van gefchied- of letterkundige onderwerpen te veel van de fchrijfwijze der Ouden , dan dat
wij , in navolging daarvan, het maken van noten geheel kvnnen vermijden. De Heer GROEN heeft dit volgehouden
en op eene wijze volgehouden, die van veel oordeel en vernuft, ;a van kunst getuigt; maar zoodra zulk eene kunst
zigtbaar wordt, is zij hinderlijk. Men zie onder anderen p,
_o9 bij G R o E N. Hij had over G r. A u C O gehandeld, en dc
Zen als een welopgevoed man befchouwd. Daarop volgt de
emendatie , boven door ons behandeld , en hij laat volgen
„ fed, quo spagis video Glauconem ingeniofum fuisfe et elegantem, eo minus fero quaedam inepta ei , librariorusn culpa,
adhaeftsfe ;" en zoo wordt de elegantia van G L A u co voor'
^G R 0E N eene aanleiding, om Benige gisfingen over andere plaat•
fen van P L A T 0 in het midden te brengen , die twee bladzijden
vullen. Deze vond heeft ons een' glimlach afgeperst; maar, wij
herhalen liet , de methode is voor liet overige , door de elegant it
van den Heer G R 0 E N , in zijn flak , weinig hinderlijk , ja verboogt er, hier en daar, de waarde van; doch anderen mogei-1
C ROE t
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gen dit voorzigtig navolgen 1 Over het algémeeti , dunkt ons ;
is het wenfchelijker voor dengenen, die näfaat, dat, in eene
doorloopende historifclie of filozofilehe Disputatie, á11e gisfingen of verbeteringen van tekften, voor zoo verre zij enkëIe zijfprongen zijn, iri eene noot geplaatst worden.
En hiermede genoeg gerecenfeerd. De Profopogrrsphi4 Platonica heeft ons buitengemeen bevallen. Wij hebben er veel
tilt geleerd, en geven ze gaarne eene plaats onder de Uitleggers van P L A T o. G a 0E N zij hartelijk geluk gewenseht
met zulk een befluit van zijne Akademifche loopbaanl Zijne
defenfie, die wij gelegenheid gehad hebben te hooreil, was,
door bondigheid en bedaardheid in het wederleggen , en door
zuiverheid en vlotheid in het Latijnfpreken, verre boven het
gewone. De toejuiching, die hij toen verworven heeft, en dé
algemeene goedkeuring van zijnen arbeid moeten hem voorzes
ker dit tijdfiip tot een der gelukkigfte van zijn leven maken;
maar deze toejuiching en goedkeuring zullen hem nIét bederven , die at het fehoone en ware in P L A T o met hart én ziel.
omhelst. Hij weet voorzeker, dat er nog grooter hoogte te
bereiken is , en dat deze door werken met kracht en moes
bereikt wordt; en hij is overtuigd i dat er voor den jonge•
ling, aan Wien mannen van jaren hulde toebrengen, veel ie
yreezen is : hij kent de plaats van zijn' geliefden P L A T o (d#
Beg. I. p. 649. B,) hvce, 3íi abs, öTt
v Tare,
41vZais dei De eGevBa. rb pcèv 8',ras (r ált«a OttaFnrtozsv
Tó 2I TO$vuvzfav, &'T iwrí sa 0aßs:cogcag.
Mnemofyne. Mengelingen voor Wetenfchappen ev Fraatje Letteren r verzameld door H. w. en B. F. T Y D E M A Ns Iflê
Deel. Te Dordrecht, bij Jilüsfé en van Braam, 1822: Irt
gr. 8ve. 355 Bi. f 2 - 6o.
Ook als het elfde deel der vroegere Mnemcfyne tiet dit nu
weder eerfte deel het licht, hetwelk alzoo voor de bezitters
der vroegere flukken ook daarom onmisbaar is, omdat het
eene lijst bevat van alles, wat In de tien reeds afgeleverdë
deelen voorkomt, met aanwijzing, naar alphabetifehe orde,
der ónderfcheidene fchrijvers. Hoe zeer nu iemand , die tegen de kosten van alle de vroegere deelen opziet; tnet
dit boekdeel een nieuw werk kan rekenen ce zijn begdnnhn
zoo zal die lijst, echter, hem grootelijks verlangen doed 9
BOEKBESCfi 1824: N08 $a
P
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ook het vroegere werk te bezitten; en wij zijn verzekerd,
dat hij zich de daartoe vereischte kosten met geene reden beklagen zou. De Firma der Mnemofyne is nu eenigermate , dit
ziet men uit den titel, die alleen de Heeren TYDEMAN
meldt, veranderd ; evenwel de Profesfor H. W. T YD E M A N
blijft de redacteur, zoo als hij ook alleen die was van he;
vroegere werk; van mij, zegt hij ten dezen, is het plan van
het werk, met de geheele redactie; dus ook de voorredenen,
en menige hier en daar verfprelde aanteekening. Wij verblijden ons over de gezondheid naar ligchaam en geest , die do
Profesfor ons voorkomt thans te genieten , en nemen den aan
one, zoo wij meenen , vooral ook geadresfeerden fchrifcuurtekst, in den zin der H. Schrift, dankbaar voor lief, ons tot
foortgelijke gedienftige herinnering, bij voorkomende aanlei.
ding in der tijd , verklarende bereid te zijn.
Dit boekdeel doet allezins de verzamelaars, zoo wel als de
pnderfcheidene ftellers der bijzondere ftukken, eere aan. Met
een woord zeggen wij van ieder voor 't minst nu ook iets. —
De Heer G. GROEN gaf hier eene voorlezing over, c IcER 0's C A TO D E N O U D E N, over den Ouderdom . en eene
befchouwing van deszelfden fchrijvers Droom van sc i H 10.
In beide deze flukken is hij , naar ons oordeel , gelukkig ge Aaagd , om den lezer het genoegen te doen finaken , hetwelk
de lezing van de voortreffelijke fchriften der Ouden altijd kan
opleveren. — De TIoogleeraar M. SIEG EN BEE K fchetst, in
een volgend [luk , de welfprekendheid van P E K IC LE s, welk
onderwerp men al aanftonds voelt, dat in geene betere handen vallen kon; -bij de lezing gevoelt men Hechts zekere
fpijt, dat alles hier zoo kort is. Eene der voortreffelijke redevoeringen van den voortreffelijk(len Griek, ons door 'T H UC Y D I D E S bewaard , wordt hier gegeven ; vooraf gaat het
noodige nopens den waren aard der welfprekendheid , dthene, de gefchiedenis van het tijdvak. Op dezelve volgt eene
korte loffpraak; eindelijk de indruk of uitwerking van gezegde redevoering, en ren flotte het flerfbed van den grooten
man. — Met aandoening vonden wij vervolgens van E. K is T
hier eene voorlezing over het gevoelvermogen der ziel; met
weemoed namelijk , omdat van dezen voortreffelijken man
niets meer te wachten is, daar hij ons ontviel ; zoo veel te
meer is dan toch , hetgeen van hem ons nog toekomt, welkom.
Op de hem eigene, overtuigende, welfprekende en bevattelijke wijze wordt bier het gezegd vermogen betoogd , nadat
het
-
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tiet alvorens omfchreven was. Voorts doet ons de redenaar
de hooge waarde van hetzelve opmerken, en fchetst, in een
derde hoofddeel, de gevaren van hetzelve zonder goed be11uur; terwijl een laatfle hoofddeel ons leert , op welk eene
wijze hetzelve behoort beheerscht en geleid te worden. De
dichterlijke proeven zijn fraai gekozen. — Van wijlen Mr.
M. T E M M I NC K volgt nu eene voorlezing over de algemeene
uitbreiding en het gevestigd gezag der Latijnfche taal in het
westelijk Europa gedurende de Middeleeuwen; terwijl wij
het vervolg, ter aanwijzing van het nadeelige ten dezen,
verlangend wachten, in vertrouwen, dat het even zeer be.
werkt onder de nagelatene papieren van den fchrijver zal
voorhanden zijn, en door den redacteur der Mnemofyne dan
ook niet zal worden teruggehouden. — In het fraaije Ituk,
over den aanleg van VONDEL en zijne poëzij, met die van
CA T S en H 00 F T vergeleken , doet de Hoogleeraar 51 M 0 N s
deze drie voortreffelijke mannen regt; hoewel de Prins der
Nederlandfche Dichters buiten twijfel zijnen eersten rang behoudt, die men hem te geruster toekennen mag, als men
hier daarenboven nog ziet aangewezen, hoe zeer hij anders
bij de met hem genoemde mannen, ten aanzien van opleiding
en menige guntlige gelegenheid, achterhond.— Mr. W. B I LD E R D IJ K zegt , in vier bladzijden,zijn oordeel over THEO» ORU S VAN K O O T E N, als dichter. Het fragment van eenen
brief aan (wij lend Mr. J. VALCK ENAER wordt ons te dien
einde hier medegedeeld. Wij kunnen er uit zien, hoe gunilig
aILDERDIJ it over dezen Latijnfchen dich ter denkt; en wij ,die
den Heer v A N K 0 0 TEN ook bijzonder gekend hebben ,
verblijden ons over dat gunflig oordeel , met hetwelk wij gereedelijk intlemmen. Iets uitvoerigers, en met proeven opgehelderd, over gezegden dichter, zou velen onzer lezeren ,
zoo wel als ons , een aangenaam gefchenk van den dichter
BILDERDIJK geweest zijn, wiens „ hij heeft het gezegd "
wij echter in het vak der dichtkunde, vooral als hij prijst,
gaarne van zeer groot gezag willen houden. — Eene voorlezing in 18o r , over L E O P O L D'S Staatshervorming van Tos
door Mr. J. P. K L E Y N ,fluit de prozaïfche flukken van-kane,
dit boekdeel; dezelve verdiende hier allezins plaats, doet
ons den voortreffelijken Vorst naar waarde bewonderen en
liefhebben, en verdient, in dezen tijd vooral ook, bijzonde
opmerking.
-re
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flea hebben eerie aanmerke}ijke uitgebreidheid. De Bijbel.
geest, door B. F. T Y D EM A N; Gods weg met het Menschdom,
door A. F. S. , en het Graf, van K. W. B I L DE R D ij ic , zij n
oorfpronkelijke, en leerdichten: in ons oog, daar wij allen
voor opwekking en ílichting dankzeggen, zijn dezelve naar
hunne dichterlijke waarde gerangfchikt. De Proeve eener dich
vertaling in hexameters van het eer jle boek der T E--terlijk
M O R A van O S S I A N, naar het Engelsch van MAC - P Ii E RS 0 N, door A. D Oij E R, T. z., bevonden wij voortreffelijk.
De kleinere íiukjes verdienen hier alle hunne plaats. Twee
van A. o C K e R S E, Wed. K L E Y N. Het Engelendal van C.
TEN $ 0 E T. Een flukje van A. B. aan een' vriend , bij de
geboorte van een kind; nog een ter foortgelijke gelegenheid van I. DA COSTA; die van J. VAN DAM en RonID6
VAN DER A A, bij het affterven hunner kinderen. Lene Uit
van J. H. H. bij den dood van E. K I S T. Een-boezming
gedichtje van ANNA ROEMERS VISSCHER, en alzoo tilt
den ouden tijd. Het klaverblad van vieren van de helaas
reeds overledene f. C. CLE VE. Nagenoeg alle zullen mede
zeker behagen; en boven alle munt uit: Des Grijzen dankbetuiging aan den edelen Maagdenrei, voor het eerbewijs
van den I9 Junij 18a I , van E v. WASSENBERGH (te regt
hier mede bewaard.) Wij zouden het zeker affchrijven, ware
het niet reeds van elders bekend.
Wij meenen gerust te mogen verzekeren, dat alzoo dit
deel niets verwerpelijks, weinig middelmatigs , en veel voor
bevat; zoodat wij den lezer van kunde en fmaak-treflijks
met deze verzameling gelukwenfchen, en de voortzetting
met vertrouwen en verlangen te gemoec zien.

Redevoering ter Eeuufeestviering der jlichting van het Cor
Nieuwe Kerk te AmJlerdain -vcrs,,'iofutgepkn:ad
den 23JÍen Julij 1823, (100r J. J. VAN VEEZELENBURG.
Te Imflerdaw , bij ten Brink en de Vries en G. Lamberts.
(Ten voordeele van de Diakonie der Hervormde Nederduitfche Gemeente.) 1823. In gr. Svo. 78 Bi. f: - 6o.
Ons vaderland levert overal de bewijzen op der echt Chris.
telijke weldadigheid van het voorgeflacht; het voortdurend
in ftand houden der vroegere kostbare geftichten uit zoodanige
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ge edele beginfelen, de gemoedelijke trouw in derzelvet beheer, en verfcheidene telkens herhaalde nieuwe proeven der
Christelijke liefde voor hulpbehoevenden, toonen , dat de nakomeling van zijne brave voorvaderen nog niet is ontaard;--zijne weldadigheid is bewaard , zij moge dan al eenigzins noders gewijzigd zijn, en ook, helaas ! het vroeger groot ver
ontbreken. Onder de talrijke gedichten, die bijzon -mogen
Corvershof
ook in Amfterdam voorhanden zijn , munt het
-der
nalatenfchap
van
JAN
c o Raanzienlijke
de
uit, verzorgd uit
v E R en diens, waaidige echtgenoote s A r. A MA R 1 A T R 1 P,
bij uiter!len wil aan de Diakonie der Nederduitfche Hervorm•
de Gemeente ten deel gevallen, met bijzonderen last, om
dezelve
daaruit te doen bouwen eene bekwame huizing, en
ledematen
te
laten
bewonen,
arme
doer
ten eeuwigen dage
enz. Daar nu dit gefticht juist eene eeuw had gedaan, gaf
dit aanleiding tot eene openlijke plegtige Feestviering , en
hou
heeft de Heer v A N w E E Z E t. E N II U R G , tot het
Redevoering verzocht, de hem opgelegde taak-denr
op
loffelijk volbragt. Dit lezenswaardig ttuk is eene lofrede
tot
eene
natuurlijk
leidt
de weldadigheid van God, welke
een
loffpraak op de Christelijke weldadigheid, van welke
Voorts
opgefomd.
worden
proeven
aantal zeer nabij gelegene
komt de fpreker op den oorfprong en de gefchiedenis van
Let Corvershof, en fluit met aanfpraken in eenen goeden geest,
die alle tot weldadigheid opwekken. De Redevoering , die
me£ Gezangen , ook door weezen , en die oude lieden , welke
het Corvershof bewonen , werd afgewis£eld , is eene aangename herinnering voor de Amfterdamfche gemeente, en eene
waardige hulde aan de nagedachtenis der weldadige flichters
en hun aanzienlijk gelacht; weshalve wij allezins de uitgave
billijken. Wij hopen, dat een ruim vertier voor de Amfter•
damfche Diakonie eenig voordeel zal opleveren; dat deze

aankondiging daartoe het hare moge toebrengen, en dat aller
harten door de lezing tot navolging van het edel voorbeeld
onzer vaderen zullen worden opgewekt.
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it c o n 02 A R i s, Handhaver der Griekfche Onafhankelijkheid. Dichtfink. Door Mr. ;. VAN 'S GRAVEN WEERT ,
Lid van het Koninklijk Nederlandsch Inilitu zit , essz.
Te fImIlerdam, bij J. van der Hey en Zoon. 1824. In gr.
Svo. XII, 36 Bl. f I -20.

MA

Wij hebben dit dichtí}uk met groot genoegen gelezen. Wij
hebben er den verdienftelijken vertaler van u o M E R u s, den
geoefenden, befehaafden verzenmaker en dichter in gevonden , die , met allerlei geleerdheid gevoed , de pen, zoo wel
in onrijm als in gebonden rede, met luister weet te voeren.
Hoe veel de heer VAN 'S GR AVE NWEERT, in een en
ander opzigt, aan een onzer voornaamfle zangers en geleerden, als meester of vriend , verfchuldigd is , weten wij niet;
maar aangenaam was het ons , den geheelen geest diens mans
bier niet overgeërfd te zien. Onze dichter is, integendeel ,
een blijkbaar en groot voorftander van hetgeen men verlichte en liberale begrippen gewoon is te noemen, van den geest
onzer eeuwe, in zoo ver deze zich door de verbazendite vorderingen , ontwikkelingen en naderingen tot de volmaaktheid ,
van het menschdom in het algemeen, onderfcheidr. Zoo wet
het proza -voorberigt, als de dichterlijke inleiding tot zijn
wezenlijk onderwerp, getuigen hiervan. En, zullen wij ons
gevoelen zeggen, dan fchijnt hij de zaak, in het eerie, al.
vrij wat te overdrijven , ten aanzien der vergelijking althans;
even of, bijna van AD A M'S tijd af, alles had ítilgetlaan , en
nu eerst fchot had gekregen --- de oude Grieken en Ronzeinen zelve, hoe voortrelTelijk ook, zouden, niet min dan de
Sinezen, immer op dezelfde hoogte zijn gebleven. Wij bekennen niet regt te weten, welken zin wij hieraan moeten
geven. Wij kennen eene eeuw van r E R 1 C t. E S, eene eeuw
van A U G U ST v s, de laat( e inzonderheid met fpoed tot die
hoogte geklommen , en met even veel fnelheids weer gedaald.
Zekerlijk , dat toppunt , door deze twee natiën bereikt , is ,
in fommige opzigten , het non plus ultra gebleven ; gelijk bij
de leerlingen van co N F U C 1 U S, fchoon nog altijd een magtig volk , onverklaarbaar genoeg , doch zeker uit hoofde der
omftandigheden, eene zelfde bereikte hoogte de vlagt van alle
genie bepaalt. Wij voor ons gelooven , over het geheel,
aan llililand in de gefchiedenis even min , als aan flïilland in
tie
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de natuur. Doch Hechts van tijd tot tijd , door de gelegen_
heid uitgelokt, treedt met kracht aan het licht, wat federt
lang Is voorbereid, even als de gewasfen in het voorjaar ;
en gewis beleven wij een dier groote epoques. Of zou dit
misfchien ook wel de bedoeling van het voorberigt zijn,
welks fchoone Eiijl en warmte den fleller ligt te verre heeft
vervoerd ?
Het vers is , over het geheel , bedaarder. De volgende aan.
hef kan als eene gedeeltelijke zamentrekking van het reeds
behandelde proza - deel worden befehouwd :
De wereld , in de boei der heerschzucht vastgeklonken,
Tot drieste onwetendheid en flaaffche vrees gezonken,
Verfuimerde al de kracht, die haar de Godheid gaf,
En. had geene andre deugd , dan 't buigen voor den 1}af.
Hier was het putten uit de bron der zuivre kennis
Voor 'c ongezalfde hoofd een gruwbre heiligfchennis ;
Daar nam het fchepfel van het fchepfel regten weir,
Gewaarborgd van omhoog; hier drong zich de Opperheer,
Door list en vleijerij tot beeld van God verheven,
Als vrij befchikker op van eigendom en leven ,
Terwijl de Halve Maan, met dwinglandij verwant,
Tot fchande van Europe, in Hellas was geplant.
Maar God , enz.
En -- 't Gottisch kunstgewrocht der boosheid viel in 't flof.
.

Geen lichtfiraal , echter, drong door op Sparta'sruime velden.
Waardoor dit eindelijk mede plaats greep, moet nu verklaard
worden. De Franfche revolutie daagt op c
Nog eens werd deugd en regt en billijkheid verbannen,
En eigendunk met al de fnoodheid der tirannen
Nam op de zetels plaats. De volkren, afgedwaald
Van zeedlijkheid, enz.
Dit nog eens behaagt ons niet regt. Het was nog nooit alge_
meen, regt pluis geweest. Dat het volk zoo verre ging, mogt
eenigzins iets nieuws wezen.
NuverfchijntavoNAPAa.TE; hij flichtte een' Keizerstloel,
En waar' , door zelfbeheer en eigen kracht verheven ,
Zoo hij 't had willen zijn, der menfchen vreugd gebleven.
P4
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Doch het viel anders uit , en
Toen was het tijdfiip daar; 't geheim van eigen kracht,
Door overmaat van leed aan 't menfehelijk geflaeht
Verkondigd , gaf het zwaard aan al wie dacht in handen,
En 't aardrijk fcheurde nu die gruwbre flavenbanden.
Gelijk een heidre vonk, aan 't kunstwerk uitgelokt
En langs metaal geleid, op verren afftand fchokt,
Zoo drong de waarheid door en Hellas zag haar licht.
Eene korte en krachtige fehets dezer herleving, eene aan.
roeping der doorluchtige oude Gr ekevn, en ziedaar de inleiding ten einde. -- Het verhaal volgt geleidelijk. De Sultan,
in zijne grootheid , !laat eerst geen acht op de zaak. Niet
het lijden, maar de vruchteloosheid van betzelve en de hard.
1nekkige wederfiand , dringt hem eindelijk tot krachtige maat
daagt een leger op van dweepzieke 4rijaten -regln.Nu
en gaarne zouden wij onzen lezeren de befchrijving van dezen optogt gunnen,, Meteen komt a o z A a is ten tooneele,
en wordt zijne afkomst, jeugd enz. dichterlijk fChoon gefchetst. Hij neemt affcheid van vrouw en kroost, en ver
zijne dapperen, tot dat de overmagt hem-werthlandm
zijne
toevlugt te nemen. Eindelijk komt
tot
list
noopt,
de hoofddaad , welke wij , even als de dichter, genoeg be.
kend achten, in het licht , en treffend is hier weer de befchrijving van liet zorgeloos banket in de Turk/the veldheerstent ; de hoofden worden afgemaakt, het feinfchot valt, er
ontfiaat verwarring en mistrouwen, waardoor zij elkander ver.
vielen , enz.
Er heerscht doorgaans eene zekere nuchterheid in bet
fink, die veel voordeels aanbrengt. Alles is welgeordend ;
de verzen zijn veelal onberispelijk; de ilillere, zachtere tafereelen inzonderheid voortreffelijk uitgevoerd. Eene groo.
te gelijkheid , in vorm , met de oude meesters , V I R G I L I U S,
Ii o rs E i U s enz. , is niet te miskennen. In meer dan één
opzigt verdient de dichter misfchien door aankomende of
minder „onderwezene behandelaars van de lier beoefend te
worden, Doch , over het geheel , fchenen ons vuur en leven de woeliger tooneelen zóó niet te bezielen , als dit van
enkele andere zangers had mogen verwacht worden. Is dit een
gevolg der befchaving, der naauwgezetheid op de vormen, der
ver-
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vermeerdering dezer vormen, tot verduidelijking en deftig.
beid; het is althans geen noodzakelijk gevolg. Doch, hoe het
zij , wij befchouwen dit dichtftuk als ecne aanwinst voor
onze letterkunde, en willen geene kleinigheden ter berisping
vermelden, maar vleijen ons, van eenen man, zoo wèl onderleid, zoo zeer in de gelegenheid om zich meer en meer
te volmaken , zoo geleerd en zoo vol fmaak , als V A N 'S G R A V E N WEER T, nog vele rijpe vruchten te zullen ontvangen.
Als eene nieuwigheid in onzen tijd merken wij den over.
vloed van verklarende noten achter het dichtftuk aan.

Eenige fchriftmatige Gezangen , ter bevordering van waar.
heid en godzaligáésd , opgefleld door fl E N D R lit V A N D E Ia
BIEZEN te Peé» endaal. In gr. Bvo. 38 .81.
,

,enige 4anmerkingen ip het Leerboekje van A. B R 1 N K, in
Leven PREDIKANT te Leeuwarden. Genaamd : Eenvoudig
Onderwijs in den Godsdienst, door II E N D R I It VAN D E R.
S I E Z E N, te Veenendaal. Te Utrecht, bij H. H. Kenrink
en Zoon. 1823. In gr. 8vo. 48 BI.
houden deze beide gefchriften voor niet onbelangrijke
produkten uit de Godgeleerde School van BILDE R DIJK en
V Ij GEN B o o at . Het (preekt van zelf, dat een Gezangboek
voor deze nieuwe Sekte eene eer"fte behoefte is. 11 END RI I{
VAN DER BIEZEN , te Veenendaal, is bij deze zijne eerfte_
proeve, om in die behoefte te voorzien , uitnemend geflaagd;
en , als men daar nu flechts eenige brokken uit de alom be.
kende Krekelzangen bijvoegt, zien wij niet, dat er voor dat
nieuwe Kerkgenootfchap ten dezen iets te wenfchen overig
is. Bij de viering van het Avondmaal zinge die Gemeente
van eenen dooden hond:
-

Zeg, d wat ik doden hond,
Dat Gij tot mij Uw boden zond P
Of uit een ander ítichtelij Ic lied:

Nu gaan veej onreine hoeren,
Monjiers , zelfs die God verkoor,,
In het koningrijk der heers ten ,
Veel be%haafde burgers voer.
P5
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Wie God niet uitverkooren heeft,
Schoon onder 't evangelie leeft ,
Zal geen gena ontfangen. (*)
Zinge vervolgens almede van

U R S 1 NV s

/chatboek, CA L-

en wie al meer! en
bidrie, bij het Nieuwjaar, of andere plegtige gelegenheid:
VINUS, MAURITS, BARNEVELD,

Dat Koop. en Zee. en Ambachtsman ,
En al wie ik niet noemen kan, (!)
Gods goedheid mild ontwaren.
Dit is zoo geheel de geest en toon van deze fchriftmatige
Gezangen, die NB. tot bevordering van de kennisfe der
waarheid die na de Godzaligheid is (t), moeten worden
opgedreund , en op welke wij ons geene aanmerking veroorloven mogen, dan alleen deze, die wij echter nog maar
vraagswijze voortiellen: of, namelijk, de eerde regel van
het zesde couplet des derden Gezangs, bij eenen herdruk,
niet zou- kunnen veranderd worden? Wij bedoelen die treffende woorden :
Gelijk een bode visch, d Heer!
Zich zonder te verroeren ,
Ja zonder 't minße tegenwe@r
Ten afgrond heen laat voeren ;
Zoo drijft den mensch ook weêrloos teen, enz.
Wij
(') Iloe rijmt de Dichter dit met hetgeen hij in hetzelfde
Gezang zegt?

O grijpt dan moed 1 — de zaligheid
LYord immers allen toegezeid ,
Die zich naar Jezus wenden.
(t) Dus ook deze troostelijke zondaarsleer:
laar het helfche vuur der zonden,
Op het hevigst brand en werkt,
Word: den vloed van Gods genade
Teel het meest en eerst bemerkt.
Zoo zondige men er dan maar op aan , opdat de genade des
te grooter worde !
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Wij Hellen ten dezen Bene kleine verandering voor, en
zongen liever:
Celuk een doode, rotte viseb
Zich, zonder te verroeren,
Zpo goor en funkend hij dan is,
Ten afgrond heen laat voeren, enz.

om deze eenvoudige reden, dat een doode visch doorgaans
bovendrijft , tot dat hij verrot is, en dan eerst ten afgrond
zinkt. Doch dit is eerie kleinigheid, en doet tot de' waarde
dezer zoo regt /lichtelijke Gezangen toe noch af.
No. 2 (met een regt lierlijk vers aan Mr. I. DA COSTA
opgedragen (*), die welligt nog eens Bisfchop wordt bij de
nieuwe Sekte) is , meenen wij , flechts voorlooper ter ver.
vulling eerier andere , Uier minder wezenlijke bèhoefte bij de
nieuwe Gemeente, die, namelijk, van een Leer- of Catechi_
zeerboekje ter onderwijzing der jeugd in de nieuwe en vreemde leer, voor welke het Leerboekje van ABRAHAM H E LL E N B R O E K (naar de meening van VAN DER BIEZEN)
geenszins het beste en meest gefchikte is, alhoewel het thans bij
vele Hervormden gebruikt wordende boekje van wijlen den waardigen A. U R IN K veel minder nog. Nu, hierin zijn wij het met den
man volkomen eens, daar wij in waarheid ons niet vermeten te
bepalen, aan welke vroegere of latere Sekte onder de Christenen de leerbegrippen . in deze Aanmerkingen en in de vo.
rige Gezangen blootgelegd, het meeste nabij komen. Deze
nieuwe Sekte flaat apart, en men zette haar eenen eigenen
finel ! Welligt dat wij eerstdaags (door den Heer VAN DER
BIE ZEN of eenen anderen) hare Formulieren ontvangen , die
ons daarvan beter onderrigten. Deze verhandeling dient eeniglijk ten betooge j dat het boekje van B RI N K in het geheel
niet goed is; ja, een ADDER, vreest hij , heeft het doorkroo(*) Deze zielroerende Opdragt begint aldus :

pen ,

Friend C 0 s T A! mag ik aan U, ook mijnen dank opdragen P
Dat gij in zulk een tijd, in deeze booze dagen ,
Celijk een moedig held, IN 'T SLIJK DER STRATEN STAPT!'
En niet in 't wilde fcliermt , enz.
0! mogt uw ijvrig voorbeeld nog eens daar toe Trekken,
Dat eenen heldenreif, VOOR WAARHEID EN VOOR DEUGD,
Het ZWAARD uit zijne fcheê, grootmoedig mochten trekken;
De dwaling hier verjoeg. DAT GAP ONS HEMELVREUGD ! —
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pen, en deszelfs giftig zwadder daarin uitgefchoten, namelijk
het fenijn der Pelagianerij. Want: I. In B R 1 N K worden de
voornaamile waarheden des Bijbels Of geheel achtergelaten ,
Of Hechts ten deele , zeer gebrekkig , voorgefteld. Deze voor
waarheden zijn , onder anderen, DE WOORDEN Drie--namfic

eenheid en Perfoonen ; de eeuwige waarachtige en eigenlijke
Generatie of teeling des Zoons van den Yader; de eeuwige
(inblijvende ?) nilgang des H. Cecstes van den Fader en van
den Zoon, en wat meer van dien aard is. Maar vooral is liet
onzen Schrijver zeer bedenkelijk , dat in dat Leerboekje zulk
eene ruime plaats vergund is aan de voorftelling der Zedeleer. — II. De leerwijze van BR I N K verfchilt in zijn geheel van, ja maar flrijdt ook tegen dien van onze vroegere
regtzinnige Godgeleerden, enz. hetwelk in vierderlei opzigt
wordt aangewezen, en waarbij , hetgeen omtrent de Zedeleer
en de wederleggende Godgeleerdheid gezegd wordt, vooral
onze aandacht trok.
Zeer in den geest der Christelijke liefde (fcilicet!) is de
uitlegging, die wij hier vinden van GEN. III: I$, waar de
Heer, naar des Schrijvers inzien, „ eene duidelijke en merkbare fchifting in liet Nakroost van Moeder E VA maakt: onderfcheidende hetzelve, niet alleen in een Vrouwen en Slangen, of Duivels Zaad; maar gewaagt ook van eene vijand.
fchap , die Hij zelf daar tusfchen zoude zetten."
Wij twijfelen, of de Heer HENDRIK VAN DER BIE
en Conforten zich ter goeder trouwe wel onder het-ZEN
Slangen- of Duivelszaad rangfchikken, hoezeer de man oak
ingenomen is met het versje van zekeren Dichter :

„ Onze Oud'ren waren boos :
„ Wij kindren zijn nog bozer.
„ Ons Kroost, (dat is nog 't ergst van al,)
„ Wordt daag'lijks nog Godlozer."
Intusfchen, gelijk, volgens 's mans gevoelen, de Zedeleer
van B RI N K ook te vinden is bij Heidenfehe en andere ongewijde Schrijvers en Dichters, zij hij gewaarfchuwd, dat
dit zijn geliefkoosd leerhuk, genoegzaam woordelijk, is overgenomen van eenen Heiden: aetas parentuns pejor avis tu -

lit , eet.
Taal en flijl is, in beide deze Rukjes, zoo als men die
van zulke Schrijvers , die, naar het fchijnt, alle fchnanite
voor het Publiek hebben uitgefchud , verwachten kau.

Ma-
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Mat hi ida op den Berg Carmel. Naar het Fransch van M.
V ERNEZ DE L U Z E. Zijnde een Vervolg op de Mathilda
van Mevrouw COT T I N. If Deelen. Met Platen. Te Aaferdam, bij J. C. van Kesteren. 1822. In gr. 8vo. Te zasnen 485 BI. [6.:
Y ►' ij hebben de vroegere MA Tu I L D A in der tijd flangemeld, en die dame was bij ons nagenoeg geheel vergeten,
zoodat deze hare nieuwe verfchijning op het tooneel der wereld ons inderdaad verraste. Zoo gaat het misfchien ook
menig' lezer. Zoodra het meisje of de vrouw achter de grendels van het klooster is, verliest zij al fpoedig voor de wereld hare belangrijkheid. Immers, indien de vroegere minnaar
werkelijk dood is , en men alzoo geen uitzigt meer heeft op
fchaking en huwelijk, — zij moge dan zijn, wie zij wil,
zij wordt vergeten. De Fran/die fchrijver, die voor ons
ligt, begreep dit anders ; eene zoo belangrijke perfone moest,
dunkt hein., voor geed dood zijn, eer men ophield aan haar
te denken, en dus heeft hij hare gefchiedenis voortgezet.
Maar, wat kan het eenzelvige kloosterleven eener fchoone dau
nog opleveren , behalve wat verliefde mijmering, zingen en
bidden, boetedoening en vasten, en wat meer van dien aard
is, hetwelk toch weinig belangftelling opwekken kan? De
fchr:f ver gaat daarom eenen anderen weg: de bedroefde
fchoone, ja, treurtin het eenzame klooster bij het grafvan
haren overledenen echtgenoot; doch ziet weldra zijne fehim ,
zoo zij meent, maar die wel degelijk bleek te zijn van
vleesch en beenen, een broeder van den dooden, en die niet
alleen zijn gelaat, maar ook zijnen heldenmoed, zijn hart en
alle zijne deugden bezat. Nu begint dan ook de Iiefde op
nieuw, en geeft een ruim veld voor vrees en hoop, kom•
nier en vreugde; en worden inderdaad de lotgevallen en be.
zwaren der heldin van het verhaal nu nog menigvuldiger en
moeijelijker, dan in haren vorigen leeftijd. Men leze dit in
het verhaal , en zie dan eindelijk M AT HIL DA gelukkig in
het huwelijk met S ELI M A DU E L, en aan zijne zijde op
den troon van dzië, als de redf'er en weldoenfter der Christenen. Met vuur en in hooge geestdrift wordt dit alles
hier befchreven ; en, hoewel de dweeperij hier en daar wel
wat voedfel vindt , zoo meenen wij , dat, in belangrijkheid,
kracht van uitdrukking , en ffijl , deze roman voor den vroege-
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geren niet onderdoet. Vooraf gaan stoten en aaneeekeningen
het vroegere werk van Mevr. C 0 T T I N , welke de noodige herinneringen geven voor de zoodanigen, die in ons geval
zijn , en de vorige M A T H IL DA niet bij de hand hebben.
Vooral, intusfchen, is het doel van dit werk, godsdienflige verdraagzaamheid te leeren, en den Chriscelijken gods_
dienst der liefde vrij te pleiten van die uitwasten van dweeperij , vervolg- en veroveringszucht en haar , welke denzelven
ontfierd en verbasterd hadden in de tijden der kruistogten.
Doorgaans dragen de redeneringen en aangevoerde gronden ten
dezen, die dan ook MAT H 1 L D A overtuigden, onze volkomene goedkeuring weg. Evenwel, het moge dan het doel
van den fchrijver niet geweest zijn , onverfchilligheid in te
boezeroen en ongeloof ten aanzien van allen heiligen godsdienst der openbaring, zeer ligt kan hetgeen hij zegt hiertoe
gemisbruikt worden. Wij willen echter niet hopen, dat dit
het geval zal zijn ; maar dat men niet verder zal gaan, dan
de vertaler in het voorberigt fchijnt te bedoelen en te verwachten, als hij zegt: „ De verdraagzaamheid, niet de on„ verfchilligheid , omtrent de wijze van vereering van her
„ Opperwezen , de deugdbetrachting en de afkeer van alle
„ verouderde en dwaze vooroordeelen, van onzinnigedweep„ zucht en verfoeijelijke huichelarij oralen bij elke gelegen.
„ heid (in deze gefchiedenis) door; en hij, die nog aan den
„ leiband van, tegen den waren godsdienst aandruifchende ,
„ wanbegrippen mogt loopen, zal daarin melfig eenen waar
wenk krijgen, om zich van deze banden los-„fchuwend
te maken, en een fleunpunc te. zoeken in her gezond ver
rede, en den waarachtigen eerbied voor dien-„íland,e
God, die niets dan het welzijn zijner fchepfelen, niets
„ dan her tijdelijk en eeuwig geluk zijner kinderen wil, en
„ wiens dienst niets anders vordert dan deugdbetrachting ,
„ kinderlijk vertrouwen op onzer aller Vader, en broederlij
liefde jegens onze Inedemenfchen." Wij zeggen hier-„ke
,asgen op; maar willen echter opmerken, dat men wijs en
voorzigtig zal handelen, wanneer men , tot regte kennis en
waardering van het geloof aan de Christelijke openbaring, nog
andere en betere hulpmiddelen ter hand neemt, dan fraai ge
dikwijls zonder opzet, het Deisme-fchrevnomas,di
te zeer in de hand werken.
tilt
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Blikken in het Menfchelijk Hart. Rornantifche Verhalen. Uit
het Hoogduitsch. Met Platen. Te 4inflerdam, bij C. L.
Schleijer. 182--. In gr. 8vo. 287 Bi. f3 -30.

G

een voorberigt wijst ons maker of vertaler aan , en even
weinig eenige reden, waarom deze verhalen blikken in het
rnenfchelijk hart genoemd worden; wij kunnen dus eeniglijk
door den inhoud zien , of deze titel geregtvaardigd wordt.
En -- nu ja ! men ziet dan in het hart , goed en kwaad , van
het laatfile echter meer dan van het eerfte nog, en wij vreezen ook, dat men dit in de werkelijke wereld maar al te veel
alzoo bevinden zal , indien zoodanige romantifche verhalen, en
ook nog andere boeken en middelen, dit hart niet zeer aan
kunnen verbeteren.
-merklij
Wat de kunstwaarde der verhalen betreft, zoo durven wij
dezelve niet boven de middelmatige rangfchikken ; maar zij
hebben dit met vele andere gemeen, dat zij met genoegen
worden gelezen in een tusfchenuur, en daarbij , boven vele
andere, die waarde, dat men er niets kwaads, maar wel
veel goeds, bij denken en leeren zal. Uit dit oogpunt mogen
wij dan dit boek wel aanprijzen.
De verhalen zijn flechts drie in getal. No. t heet : De
Dwangdans te L...g, en is vrij onwaarfcbijnlijk. Het is
de gefchiedenis van wreed gefcheidene gelieven, van welke
het onfchuldige meisje nog gelukkig den onteerenden dwang.
dans ontvlugtte ; terwijl de minnaar, die haar onredelijk verdacht had, zijne fortuin in het leger maakt, en zijne eerste
beminde, onverwacht in hoogeren en aanzienlijken (land ver.
heven, hem getrouw gebleven vindt, waarvan het huwelijk
het gevolg is. -- No. 2. De Grootvaderlijke Stoel, of de
Erfmaking, is iets minder onwaarfchijnlijk, en doet ons zeer
flechte, middelmatige, en zeer brave karakters kennen. Hier
zamelden wij de meeste kennis van het menfchelijk hart dan
ook op, en verblijdden ons over het eindelijk gevestigd geluk van een elkander waardig paar. — No. 3. De Wonderjaf,,
welke toch geene eigenlijke wonderen doet, kon wel alzoo
zijn werkzaam geweest, al ware dan ook die flaf niet uit
het hout der cederen, welke op den berg Libanon wasfen,
gefneden, Snoode, onregtvaardige Grooten, Reuters, die
het

was
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het regt om gunst of geld verkrachten, een Vorst, die voor
eene maltresfe alle gevoel van billijkheid en regt verzaakt,
en eenen eerlijken ambtenaar opof ert, zijn toch, vreezen wij,
niet overal zoodanige onwaarfchijnlijkheden, als, Gode zij
dank! hier in ons Nederland; en wij vertrouwen, dat men
voor deze foort van fchilderijen lange, lange nog, en God
geve altijd! de originelen op vreemden grond zal moeten
zoeken. Een papier, dat eindelijk onverwacht bleek in den
wonderffiaf verborgen te zijn, geeft de beste aanwijzing, wat
de echte wonderfiaf is, dien wij allen bekomen kunnen en
behoeven op onzen levensweg.

Herfstavonden in de Pastorij te Meieau. Door F. JA C O B s y
Pro/es/or te Gotha. Uit het Hoogduitseh. Te Haarlem , brj de
Wed. A. Loosjes , Pz.

1822.

In gr. 8vv. 226 B! f I .8o,

en kent de Pastorij te Meinau uit de gezellige flvonden ;
M
voor zoo veel des hoods geraakt men anders ook reeds op

de eerfte bladzijde met dezelve bekend ; geheel dit lieve
boekje Raat daarenboven op zichzelve, en ook de herfst
zal men aldaar, van wege het bevallig gezelfehap-avonde
en aangenaam onderhoud, genoegelijk doorbrengen. De avon.
den of verhalen zijn zeventien in getal, en worden door on.
derfcheidcne gefprekken en voorvallen vervrolijkt. Alles heeft
eene zeer goede zedelijke firehking; er is zoo veel afwisfeling, en alles daarenboven is in eenen zoo goeden (maak ge>
field, dat onze jongelieden, al zijn zij dan ook geene kinderen meer, zich niet zullen vervelen bij de lezing. Het
kinderlijk verhaal van de kleine Lili (den dertienden avond)
zal, wegens het naïve, bijzonder bevallen. Wij prijzen dit
onderhoudend leesboekje alle befchaafde en onbedorvene jon
gelieden gaarne aan.
,

Bladvulling.
In onze Staatscourant van 24 en 25 Maart 1.1. vindt mets
een belangrijk en uitvoerig verflag van een, dezer dagen 1
te Parijs, door den vermaarden S G R I C C I, geïmprovifeerd ß
volledig Treurspel. BIANCA CAPE LL O was het hem opgelegde onderwerp. — In de Revue encyclopédique van Jnlij
1819 , pag. 157, Toine III , Leitre fur l'Italie, leest men
het navolgende . „ Te Florence heb ik de voorftelling bij
gewoond van een tragiek Drama, zamengefield en gefpeeld-„
„ door den Heer s c R I c c i, wien men het onderwerp tien
r minuten bevorens had opgegeven. Dit onderwerp was
» B I A N C A C A P E L L 0. Deze improvifatie heeft mij getroffene f

BOEKBESCHOUNVING.
}3rjoel. Temde Stuk , bevattende de Evangeliën van nI A TTHAEUS, MARCUS, LUCAS

en JOHANNES,

en de HANDELI!^TGEN DER APOSTELEN, uitgegeven door

Te Leyden, b ij D. du Mortier en Zoon 1823 . in gr. 4t0. 252 Bladz. f 4 - So.
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iet daar ons weder eéné fchredè nadei aan de vcrvuIling van ons verlangen, om den Bijbel, door den Heer
V A N D E R P A L At bewerkt , geheel te mogen bezitten,
Toen zijn Ed. den reuzenarbeid , dien eerst eenige Oc=
beerden te zamen hadden willen aanvangen, geheel alleen
ondernam y hadden wij naauwelijks den moed, ons voor
te ftellen 3 dat hij dien zon mogen volbrengen. Onder
weinige jaren zijn federt den aanvang verg-tusfchen3o
loopen ! en wij mogen ons reeds verbeelden het einde te
zien : want hoe verre zal thans liet zesde of laatfle Multi
reeds gevorderd zijn ? Dank hebbe des Hoogleeraars
voorbeeldelooze vlijt, welke hem alleen in ítaat getleld
heeft, om , onder veclvulcligen anderen arbeid , een werk
van zullen verbazenden omvang, in zoo korten tijd, zoo
verre te brengen, als niemand had durven verwachten ,deze vlijt , waarover men zich in gelijke mate verwon
moet , als over den moed , waarmede dc arbeid on--dern
dernomen werd. Wat liet tegenwoordig deel van denzelven betreft: wij ondcrtiellen , dat dc Lezers van dit
Maandwerk daarvan thans weder een dergelijk verflag van
ons zullen verwachten, als wij van de drie eerfle ftukken over het 0, V. gegeven hebben , en Van het vierde; om
toen gemelde redenen, minder noodig hielden; omdat wij
thans de- eerfte helft der fehriften van het N. V, voor
ons hebben. Wij voldoen aan die verwachting gaarne ,
doch zullen echter van den vorm en de wijze der bchzn.
deling niet fpreken, dewijl elk van zelf begrijpt, dat dc
eeríte aan zichzelv' is gelijk gebleven, en niemand verDOF,KßESCH, 1824. NO. 6.
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moeden kan , dat de laatflc in keurigheid iets zou verlos
ren hebben. AlWat wij deswege voorheen loffelijks gezegd hebben, houde men hier voor, zonder eenig beding, herhaald. Breede aanwijzing van de verbeteringen
der Vertaling kunnen wij ook weder niet doen. Wij zeg gen in het algemeen :'hegeen , ten aanzien van den flijl ,
minder welluidend was, is, als voorheen , veranderd , —
wat eènigzins duister was, is duidelijker gemaakt, en
wat, -op fommige -. plaatfen , min gelukkig was óvergebragt, is verholpen. Natuurlijk, echter, zijn, in dit
fluit , hetwelk alleen de gefchiedkunclige boeken des N.
V. bevat , de verbeteringen minder talrijk ; dan vooral in
de dichtkundige en profetiJche boeken van het 0. V. : want
vooreerst is de fljl der een ten, uit zijnen aard, eenvou.
diger en bevattelijlker,, dan die der laatiteh, en ten andere
bood het arme en voorheen minster beoefende Hebreeuwsch
meerdere maeijelijkheden ter vertaling aan , dan het rijke
en meer bekende Grieks'cli, Waardoor -dän in de gewone
vertaling der boeken van het 0. V. meer te verbeteren
viel , dan in die van het N. , welke dit deel bevat. Wil
men -• echter Benige opmerkelijke proeven van verbetering,
welke in dit laatfile voorkomen ? Wij geven de volgende. -- Zij, welke M A T T H. VIII:. i6, en op- vele andere plaatfen, in de oude vertalJing, van den'D'uivel bezet
tenen genoemd worden , heeten hier enkel bezetenen. (Men
zou het letterlijk begeesten of begeesterden kunnen overzetten.) - MA T T H. XV: 5 is bier aldus vertaald c
„ Wie tot vader en (of) moeder gezegd heeft , wat á vair
mij zou kunnen te nut komen , dat zij eene Godge.
„ wijde gave, die behoeft zijnen vader en moeder niet te
eeren," (alwaar eeren dan zoo veel- betëeként als on.
der(Ieunen , in minne behoeften voorzien.) y-- MA it c,
XV: 7 flaat, in de gewone vertaling, „ een doodflag gedaan hadde;" hier , te regt , hadden. — Voor dingen i
in L u c. II: 49,' is het veel betere huis in de plaats gel
field. (Kinderen moet men in het huis hunner ouderen
zoeken.) — J OH. I: 9 is de gewone vertaling („ dit was
„ her waarachtige licht, hetwelk verlicht een iegelijlk
„ mensch ,
,

-
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„ mensch , komende in de wereld ") verbeterd door:
,, dit is liet waarachtige licht, 't welk in de wereld kwam ,
„ om alle menfchen te verlichten." —Joo fi. IV: 35 wordt
het woord alreede, op zeer goeden grond , uitgeworpen ,
en hetzelvé vooraan aan vers 36 gevoegd, waar het heet :
;, reeds ontvangt de maaijer zijn loon." --- HAND. VII:
i6 wordt hier aldus gelezen: „ En zij werden overgei , brat naar Sichern, en gej.egd in het graf, 't welk 4bra„ ham, voor eene famine gelds , had gekocht (en in
dat , hetwelk 7acob gekocht had) van de zonen van
Emmer,, den vader van Sichern." Het zij ons echter
geoorloofd hieromtrent te zeggen, dat, daar de woorden,
en in dat, hetwvelk acob gekocht had, eene loutere inVulling zijn, dezelve, hoezeer zij ook waarheid behelzen, naar ons oordeel, beter in den tekst zely' niet waren opgenomen. — HAND. XIII: 18` wordt hare zeden
verdragen, volgens eene betere en met genoegzaam gezag
geflaafde lezing , veranderd in gevoed en verzorgd. -- In
HAND. XXÍV: i i heeft de Hoogleeraar de gewone ver
„dat het niet meer dan twaalf dagen zijn ,” enz.)-taling,(
waarin het woord mi niet is uitgedrukt , zeer oordeel
aldus verbeterd: „dat ik niet meer dan twaalf da--kundig
„ gen in Jeruzalem heb doorgebragt , van dat ik derwaarts
,, opging, om te aanbidden." — Doch bezien wij nu de
,lanteekeningen.
Dat hierin zeer veel voortre ffelijk is opgehelderd , bei
hoefden wij wel niet te zeggen , zoo min als dat de ver
doorgaans liberaal is. Wij-klarwijzedsHog
willen echter melden , opdat hiervan blijke, dat , hetgeen
wij voorheen gezegd hebben te vermoeden ; (dat zijn Ed.
niet afkeerig was van hetgeen men, ten aanzien van de
aanhalingen van plaatfen uit het 0. V. door de Schrijvers der boeken van het N. , accommodatie noemt) ons nu
allerduidelijkst is gebleken een gegrond vermoeden ge
te zijn. Men zie , bij voorbeeld, maar op nt A T T Ii.-west
II: i , 17, a a , enz. dat bezetenen bij, hein krarnkzinnigen zijn , en anderen , die ongeneeslijke kwalen hadden ; dat
hij het echter onbellist laat, of de Heiland, wanneer I lij
z
van
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van deze kwalen fprak , alsof zij door booze geesten ver
werden, zich, daarin alleen naar de Joodiche denk-wekt
zijnen tijd rigtte, (zie op M A T •r H. IV: 24 ;)-beldnva
doch dat hij beweert, dat de Joden , door booze geesten,
Beene zielen vein af e/lorvcne kwade menfehen, noch hetgeen wij Decivelen noemen, maar Bene middelfoort van nog
voor verbetering vatbare booze wezens vcrlionden , (zie
op MA T T H. VIII: 16;) maar dat btj echter, hier en
daar,, hetgeen van Duivel voorkomt , (gelijk wij (baks
zien zullen) nog al vrij letterlijk opvat. Anders is de ver
meestal natuurlijk , zoo als men , bij voorbeeld,-klarwijze
over het voorst van MA T T H. II zien kan. -- Doch mel..
den wij nu , in ettelijke bijzonderheden , hoe de heer V A N
D E R P A L in het gcmigtigfle verklaart ; waarbij wij vrij
verzoeken, om te mogen zeggen, wat ons bijzon--heid
der geviel , of ons , nu en dan, bedenkelijk voorkwam.
Wij zullen hierin met al!e befcheidenheid te werk gaan;
en het tegendeel ware ook , bij zulk een uitnemend werk ,
onveríchoonbaar. Wij houden ons verzekerd, dat liet ook
met befchcidenheid zal worden opgenomen.
In den Inhoud, voor het Evangelie van an A T T El A E U S
geplaatst, oordeelt de Hoogleeraar het niet onwaarfchijnlijk, dat de Apostel hetzelve oorfpronkelijk in het IIebreeuwvsch heeft opgeileld , doch het daarna , bij de nmcerdere verfpreiding van het Christendom , ook zelf in het
Griekscli heeft uitgegeven ; terwijl zijn Ed. vervolgens ,
in de lantcekeningen, hier en daar, aanmerkingen maakt,
welke liet aannemelijk doen voorkomen , dat het Gricksch
geene vertaling, maar oorspronkelijk opflel is.
Op nT A TT H. IV: 2 wordt aangemerkt, dat, zoo de
Heiland niet vol(lrekt gevast heeft , men de uitdrukking
van L U c. IV: 2 , hij at niets , niet anders , dan gedwongen , verklaren kan. Wij mcenen hier te mogen zeggen :
niets gedwongener , dan eerie gelijke uitdrukking van denzelfden LUC A S , HAND. XXVII: 3;, welke de Hoogleeraar
echter zelf niet letterlijk opvat. -- Omtrent 's Heilands
verzoeking, in dit zelfde hoofdfluk van ni A T T H A L u S,
komt het zijn Ed. aannemelijk voor , dat zij in verbeelding
heelt
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heeft plaats gehad, zonder daarbij echter eenigzins de
werking van den boozen geest uit te fluiten. Wij kun
niet zien , dat her veel voor dit gevoelen afdoet , dat-ilen
3 E z u s gezegd wordt , door den geest te zijn weggevoerd ,
en vol van den H. Geest geweest te zijn, vooral als wij
hierbij , ten aanzien der eerie uitdrukking , gedenken aan
hetgeen de Hoogleeraar op HAND. VIII: 29. XVI: 6,
7, en welke dergelijke plaatfen meer mogen zijn, heeft
aangeteekend; en wat betreft, dat j n z u s vol van den
H. Geest was, fluit dit den boozes geest hier niet uit? of
moeten wij het zoo verflaan , dat de H. Geest Hem wegvoerde, opelat de booze geest hem verzoeken zou ? Hoe
zal dat rijmen niet J A c. I: 13 en met het gezond ver-:
hand ?- MA T T H. V: s r env. is uitmuntend toegelicht. -VI: 13. „ Verlos ons van den boozen." Mislchien beter
van het booze, zegt de Heer v A N DE P. i A L nr. —
XII: 30. „ Die niet niet mij is , is tegen mij." Hier
wenschtcn wij , dat ri A it c. IX: 40 , waar het is , „ die
tegen ons niet is, is voor ons," vergeleken, en de aan
daarnaar gewijzigd waren. -- XE!: 31. Door-teknig
„ zonde tegen den H. Geest" wordt hier verflaan het
toefchrijven van 's Heilands wonderwerken aan den boozen geest. — XIII: 19. „komt de booze, en rukt weg ,"
enz. MA R c es heeft hier de Satan , t. (s C AS rle Dseivel , en de booze verklaart de Heer v A N 1) Eli. P A L nr
door de verleider des menschdoms. -- Sommigen vinden
hier , voor het wezenlijk beflaan van den kwaden invloed
des Duivels op der menfchen hart, een' voornamen grond
daarin, dat de Heiland zich op deze wijze uitdrukt, niet
in de gelijkenis zelve, maar in hare verklaring, meenende , dat. Hij daarin niet anders , dan eigenlijk en letterlijk ,
verftaan kan worden. Wij zijn niet van dit gevoelen,
Hetgeen, in hetzelfde vers 19, gezegd wordt, dat, hetgeen niet verflaan werd, in het hart gezaaid was, kan.
then althans niet letterlijk opvatten; en, zoo men anders.
aanneemt, dat j n z U s zich, oni wèl verflaan te worden , als een verftandig Leeraar, naar de J^odSche denk
welke ook de denkbeelden de;: Apostelen waren,.-beldn,
Q 3)c1ä1-
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fchikte, en zich van hunne daarmede overeenkomflige
taal en uitdrukkingen bediende , waarom zal men dan ftellen, dat IIij dat minder doet, als Hij iets uitlegt, en
dus vooral verulaanbaar zijn moest, dan bij andere gele
hier zijn eigenliik doel, om juist uit te-genlicd?War
leggen , wat men van den invloed des Duivels op der menfchen hart ten kwade te houden had , dan mogt de gemaakte bedenking gelden , maar nu niet. En waarom
wordt dan van den boozen ook niet gewaagd in vers 21
en 22 , waar mep het dan nog eer en meer zou mogen
verwachten ? Vraagt men hiertegen : waarom de Heiland
zich nooit tegen het begrip , dat de booze wezenlijk invloed op 's menfchen hart heeft, of oefenen kan, (in.
dien het een valsch begrip is) ftellig heeft uitgelaten ?
Wij hebben daarop niets te antwoorden , dan zijn eigen
woord: (J o x. XVI: 12.) „ nog vele dingen heb ik u te
„ zeggen ; doch gij kunt die nu niet dragen; maar wan„ neer," enz.
MAT TH. XIII: 25, Hier heeft de Heer VAN n E R
P A L nz DE vijand, waar het volflrekt moest zijn ZIJN
v jand, gelijk de oude vertaling heeft, — een mensch,
piet de Duivel, — een v?jgndig mensch, gelijk het, in
vers 28 zelf, verklaard wordt. IIet is waar, in de uit
kont (vers 39) wederom de Duivel; doch, zoo-legin
dat
nu letterlik moet opvatten , hoe fielt men 't
men
,
in
dezelfde
uitlegging, met de uitdrukkingen van
dan
vers 38 : „ Het goede zaad zijn de kinderen des koning
rijks , en het onkruid zin de kinderen des boozen"?-^,
Worden dan goeden en kwaden , als zoodanig , gezaaid?
01 zaait G 0 D de goedma , de Duivel de kwaden ? — Wil
pen het eene letterljk nemen , het andere niet ? Wij laten gaarne aan elk , wien ze behaagt , zulk eene wijze
van uitlegging , als wij ze maar niet behoeven aan te nemen ; en wij zijn wèl overtuigd , dat ook het oordeel van
den heer v A N D L R n A z, nI ze wraken zal. En wat een'
invloed des boozen op 's menfchen hart , om hem ten
kw ade te verleiden , of te verzoeken, betreft : wij houden
vast aan dc leer van Apostel j A c o 5 u s : (I: 14.) k, een
„ ie-
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iegelijk wordt verzocht, als hij van zijne eigene begeer.
daar„ lijkheid afgetrokken en verlokt wordt;" en wat
mede elders in de H. Schrift moge schijnen te irijden ,
overeengemoet er , naar ons gevoelen , mede worden
bragt.
MA T T H. XVII: 18. „ J n zus heftrafte den boozen
uit
„ geest ," enz. De Hoogleeraar merkt bij dit vers ,
dat
,
op
,
26)
(IX:
c
U
5
den gelijkluidenden tekst bij nr A R
het kind een' nieuwen aanval zijner kwale kreeg. Het
is zoo, en wel een' allerhevigflen. hetzelfde lezen wij
doorgaans bij dergelijke genezingen. Wij willen te dezer
gelegenheid zeggen, dat de ondervinding leert, dat, naar
mate een nieuwe aanval van zulke kwalen geweldiger is ,
de lijder te langer van cep' volgenden vrij blijft, — dat
elke aanval eene weldadige poging der natuur is , om de
gorzaak der kwale, welke doorgaans uit veríloppingen
ontflaat, weg te nemen, en dat, als de Heiland zulken
zieke genas , het wonderwed: daarin be{Iond, dat 1:Iij
hem, op zijn bevel, zulkern aanval deed krijgen, als in
that was de genezing te bezorgen, doch dat deze zelve
op eene natuurlijke wijze toeging. Naar ons oordeel ecne
keurlijke aanmerking, die ook , zoo het hier de,plaats
ware, nader zou kunnen gelaafd worden , en welke wij,
vóór meer dan vijftig jaren, ontleenden aan den beroem.
den v A N s w I I: T R N, in zijne Corn nel tariën over de fJphorismen van onzen nog beroemderen n o r; R x A v E.
MAT T H. XVII: 27. Bij het aangeteekende op dit
vers, wegens den flater, in den bek van eersen visch te
vinden, voegen wij, dat, zoo niet alle, ten minde Beni,
ge gulzige visfchen gretig op aiwat blinkt azen, zoodat
uien ze, ook zonder aas , met iets blinkends aan den anvrij bekend ; maar misfchien niet het
gel vangt. Dit
eens
een onzer visfchers , in zee , al
volgende , dat , als
visfchende , een deel van zijne vangst aan een' fcl}ipper ,
die hem niet zijn fchip op zijde kwam, verkocht had , en
het gell daarvoor ontvangen zou , hetzelve in zee Hortte,
en dat hij vervolgens , de visclilijn inhalende , ettelijke der
verlorene geldhukken in de cvai:gene visfehcll wedervond.
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MA T T n. XIX: 16 eov. (Verhaal van den rijken jon!!'
geling!) De Hoogleeraar doet heI1l het regt·, dat hem ~
he!aas! zoo dikwijls betwist is, dQor te beweren, dat
hij opregt was, en het zeer weI meende.
Aldaar, vers ~3, !14: "dat een rijke bezwaarli,j~ zal
"inga~~ ip het k~ningrljk der hemelen." Wat de ~ee\"
v AND ~ It .. A Ie M hier, in bet algemeen~ zegt, i. on"
betwist~aar waar; doch w.U merken lllln, dat, J1W' ons.
oordeel, de uitdrtlkki~g, of benamin~, van Iconlngrfjk
t!er hef!lel~n 2 op f9~mige plaatfen , eene buzantlere betee~enis heeft, welke doorgaans wordt ove~ 't hoofd g.ezien.
De Hoogleera~r heeft de verfchillende beteekenisfbn 0.,.-gegeve.o. in de a4~t. op MATT H. III: ~; doch, b,ehal.,
ve dezc, i~ er. me~~en ",ij t Dog die, waarbij bet geno.men wordt voor de 'IIerluJ1Ioiging ~n 4el geztgtl Ico~
f~'k., of WI.n ~~ e.vangelie; en tle~e dunkt ons ook hier
~laats te h~bben. J Jt z u s vorderde van .;len jongeUng,
(zoo hlj, '9Q/maakt wi1d~ ~ljn) dat hij zich bij Hem voegen , He", aanhoudend volgen, en e~m med~ieJ,1aar, of ver~
kondiger, van het Evangelie worden zuu. Hiertoe, en
tot hetgeen er toe vereischt wordt _ had de jong~ling
gccn' moed', en ging droevig heen. Hierop zegt de Hel..
land: .ik zeg u, dat een rijke bezwaarIUk een Evangelic ..
t/iellf1,ar zal word~n, cnz. '\Vij zul1en firaks dezelfdc;
\1ltdrukking nog eens, in denzelfden zin, opmerken.
11 A T T II. XX: 16. WeifJigen zijn. tJitverkQTcn. Dit
wordt verklaard door: weinlgen gedragen zich zoo, dat
~lj uitvcrkoretlet1 en geIicfdcn heeten kunnen.
MAT T H. xxiv. Dit geheele hoofdnuk dunkt ons
,Jitm untend verklaard, elj a!lcm wegens J E Z U s'~ eerfie
loekomst, gcrnaald in bcc\dcn, van de twcede ontleend,
\!itgelegd.,
MAT T H. XXV: !1 env. Hi~r hecft men mede voor.
veifel~ike aanmerkingen over de gelijkcnisfen der w(jzc en
dWflZC 1nflt1gdm en der toevcrtrouwde talmlen, voora~
die op vers 15, waarin aan clk zijn pligr gewezcn , en
a, ie wfllekel./1' , in dc bedeeling der lalenten, ontkend
wordr.

nIJBaL. $a7

Aldaar,, vers 30: „ Werpt den onnutten dienstknecht
„ uit in de duisternis daar buiten ; daar zal weeping zijn
„ en knerfing der tanden." Deze uitdrukkingen vindt
men ook M4 T T H. VIII: i. en XXII: 13. Ons is ontflipt , bij het door den Hoogleeraar aangeteekende op de
eerie plaats te voegen , hetgeen wij nu hier laten volgen:
dat men , om het fraaije dezer leenfprcuken te bevatten ,
zich een prachtig avondmaal, in gene flerk verlichte feestzaal, in Palestina , moet voorlellen, en nu denken aan
een' onwaardigen gast, die , in den kouden , donkeren
nacht, wordt uit het huis gedreven. IIier verkeert hij
in een' zeer onaangenamen tocfland , en het klappertanden en veepen is er zeer natuurlijk.
In vers 34 wordt bereid verklaard door toegedacht.
MA T T x. XXVI: is. Hier vertaalt de Heer v A N
D E R P A L n7 : „ Zij telden hem toe dertig zilverlingen,"
in plaats van zij hebben hem toegelegd. Zouden zij waar
veel vertrouwen in hem gefield hebben, dat zij-lijkzo
't geld vooruit gaven ? — Op vers 36 is het eene zeer
fchoone aanmerking , dat j it z u s' onderwerping niet uit
dweeperij of gevoelloozen trots ontflond. —MAT T H.
XXVII: 63. Hier flaat , in de aant. „ Wanneer de derde
„ dag daar was." Wij vermoeden , dat de Hoogleeraar
heeft willen fchrijven , voorb j was. -- In vers 65 behoudt zijn Ed. de gewone vertaling: „ Gij hebt eene
„ wacht." Ons dunkt, dat alles hier den toon van ver
aanduidt', en wij zouden dus-ontwardigemfchp
liever fchrijven : hebt eene wacht! Gaat heen ! ( pakt u
weg!) enz. — MAT T H. XXVIII: 12. Veel geld. Hier
fchijnt het ons, dat, bij de aant. , had kunnen gevoegd
worden: ook zouden zij hunnen hals verbeurd hebben,
zoo P I L A T U S geloofde , dat zij geílapen hadden. Daar
moest , bij 't geld , de toezegging komen van vers 14.-om
MAP, C. III: 2I. De vertaling luidt hier: „ Zijne na„ beflaanden gingen nit, om Ilcni in bewaring te ne„ reen," (in de gewone vertaling Raat , om I-Iem vast te
houden) „want zij zeiden : h ij is uitzinnig." De volgen
vertaling behaagt ons beter: zij gingen, om Hete poet-de
Q$
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zich te nemen, dat is ,door vriendelijken aandrang te overreden, dat Hij met hen ginge: want men zeide, (te we-

ten het gemeen , of de genen , die Heng vijandig waren)
Hij is uitzinnig. — Anderen , die dit zeggen in den mond
zijner nabeftaanden leggen, vertalen : hij bezwiykt, dat
is, Hij zal bezwijken. Omdat men Hem namelijk , gelijk
uit vers 7 env. blijkt , geene genoegzame rust en verademing, en, volgens vers 2o, zelfs geenen tijd om te eten
liet , zouden (meent men) zijne verwanten gevreesd heb
dat Hij de vermocijing niet uithouden, en, door-ben,
uitputting, in bezwlnin; zou vallen.
MARC. V: 42. In de aant. op vers 39 neemt de
Hoogleeraar aan , dat het kind waarlijk dood was. Wij
geven in bedenking, of de aant. op dit vers 42 , „ om „ dat zij eene fchijndoode uit hare flaauwte zagen terug
-„
komen ," hiermede wel ftrooke.
doel
hier
j
z
z
u
s'
ook
niet
Zou
MA a c. IX: 2i.
geweest zijn, de omflanders van de zwaarte der ziekte
te overtuigen, tot ontfchuldiging zijner discipelen, en
bewijs van zijn eigen ontzettend vermogen ?
MARC. X1: 13 env. „ En van verre ," enz. De cant.
op dit vers is ons (wij gelooven gaarne , dat het aan
ons hapert) niet regt duidelijk: doch wij hebben nooit ,
in dit geval, die zwarigheid kunnen vinden , waarvan
vaak zoo veel ophef gemaakt is. Als een vijgeboom in
zijn volle blad flaat, heeft hij zeker vruchten, wanneer
die nog niet geplukt.zijn , dewijl hij eer vrucht dan blad
heeft, of de boom is onvruchtbaar. Nu was het nog de
pluktijd niet ; en daarom ging j E z u s alleen zien , of
Hij er iets , dat is , iets rijps , (de eene of andere achter
vrucht van het vorig jaar,, welke de vijgeboo--geblvn
doorgaans
hebben, en die dan , in liet volgend jaar,
men
vroegst rijp zijn) op vinden mogt. Nu vond hij niets dan
blad, en derhalve
L u c. I: ii. aant. Als de Engel aan de regterz jdd
des altaars ftond , moest hij aan de linkerzijde van z Ac ti it t: i It s ífaan : want men moet ondcrilcllen , dat deze
voor den altaar !tonet.
Luc.

BIJBEL.

239

Lu c. IX: 62. „ Niemand, die zijne hand aan den
„ ploeg ílaat , en omziet naar hetgeen achter is , is be„ kwaam voor het koningrijk Gods." Kortheidshalve
zeggen wij alleen , dat ons dunkt , dat onbetwistbaar blijkt,
dat koningrjk Gods hier beteekent verkondiging van dat
koningrijk, gelijk boven MAT T H. XIX: 23, 24. Er
wordt aanhoudend gefproken van j E z u s te volgen, en
wel te volgen , waar Hij ook henen gaat, (vers 57) dat
is, zonder Hein weder te verlaten: en dit volgen wordt,
in de verzen 59 en 6o, verwisleld met heen te gaan, en
Gods koningrjk TE VERKONDIGEN. De zin van vers 6z
is dan : gelijk hij , die den ploeg drijft , geene goede voren
kan maken , zoo hij niet blijft voor zich zien; zoo kan
hij , die aan tijdelijke zorgen en belangen niet geheel vaarwel zegt, en er zich verder niet over bekommert, het Evangelie niet behoorlijk verkondigen. Het fpreekt van zelf,
dat dit, in den vollen zin, alleen van de eerfle tijden
der prediking te verflaan is; en luije dweepers, die zich
nooit over de Evangelieverkondiging bekomtnerden, hebben, uit dit zeggen , nimmer regtmatige aanleiding tot hunne
dwaze afzondering van de wereld enz. kunnen ontleenen.
1, uc. XIII: 33. „ Omdat het niet gebeuren kan, dat
„ een Profeet buiten Jeruzalem gedood wordt." j o A NN E S DE D 0 0 P E R, echter , werd gedood buiten Jeruzalem; en de Hoogleeraar wil daarom, dat het kan niet
gebeuren beteekenen zal: het kan geene tweemaal achter
gebeuren, Dit fchijnt ons wat zeer ongewoon. Lie--en
ver zouden wij daarom met anderen vertalen: omdat het
niet welvoegelijk, of omdat het geene gewoonte is, dat een
Profeet , enz. Het zou dan een grievend verwijt aan
,7eruzalem zijn. Het heeft zoo vele Profeten gedood :
het moet niet van de eer beroofd worden, om hen te
vermoorden.
L u c. XVI: 6. Hier fchijnt ons de aant. „ Men moet
„ deze daad van den rentmeester niet voor ontrouw uit„ krijten," den Hoogleeraar, in een min opmerkzaam
oogenblik, ontílipt te zijn. Immers vers 8 heeft zijn Ed.
zelf, voor onregtvaardig, (in de gewone vertaling) ontrouw
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trouw gefteld , en , in de cant. aldaar , erkend , dat hij
oneerli k gehandeld had. Er kan , dunkt ons, been geldbil
over vallen , of wij hier niet de allerergile Poort van ontrouiv gefchetst vinden. Het vertrouwen van zijn' lieer
misbruikt en gefchonden ; een leugenachtig handfchrift
aan het ware en echte ondergefchoven , en zijn Heer,
daardoor , van een aanzienlijk deel zijner inkomíten ver
Dat de begrooting der jaarlzjfkfche landpacht aan-floken.
hem verbleven was, vermindert de misdaad niet : het verzwaart ze. Hij had ze, bij het eerfee handfchrift , naar
hare waarde gefchat : hij ílelde ze , bij het tweede, naar
zijn eigen oordeel , daar beneden , opdat hij er , voor zichzelven , bate van zou trekken , enz.
L u c. XVI: 8. De Heer prees den ontrouwen rentmeester. -- Wie is hier de Heer? — Naar ons oordeeF
geenszins j E z u s , maar de Heer des rentmeesters , in
vers 3 en S , door hem zelf, zijn Heer genoemd. J Ez u s verhaalt hier nog, doch fluit ook zijn verhaal , in
liet midden van dit vers , en gaat dan weer voort zelf te
spreken. — En wat werd nu in den rentmeester geprezen ? Zeker zijne ontrouw niet, maar zijne loosheid, dat
hij, hoewel Recht, met fchrander overleg gehandeld had.
Luc. XXII: 3. De Satan voer in J UDAS ; dat is,
(zegt de Hoogleeraar) hij koesterde het duivelsch opzet,
om j E z u s te verraden. Maar hij had dit reeds vroeger
gekoesterd. Hij nam nu het befluit , om liet uit te voeren.
In den Inhoud voor het Evangelie van J o Li A N NE s
wil de Heer VAN DER P A L rr, dat men niet ze7
gen zal, dat J o x A N N E s dat Evangelie gefchreven
heeft, om de verhalen zijner voorgangeren aan te vollen
en te volmaken. Wij vatten het gewigt der redenen niet ,
welke zijn Ed. daartegen aanvoert, en merken op , dat
'nij toch zelf, in de aant. op H. II: iq, zich van deze
zelfde uitdrukking bedient.
JOH. I: 49. „ Toen gij onder den vijgeboom waart,
„ zag ik u." Hier meent de Hoogleeraar , dat, onder
den vijgeboom , iets gewigtigs in N A T II A N A ë L's binnenile was utngegaan, 't geen j- n z u s bleek bekend te
zijn,
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, en dat dit N A T H A N A i: L 'S volgenden uitroep ver
Uit den tekst, echter , blijkt daarvan niet;-orzakte.
en is de onderftelling niet eenvoudiger en natuurlijker,
dat NAT H A N A ë L overtuigd was, dat j E z us hem onder den vijgeboom niet kon gezien hebben ?
Jo x. II. (De bruiloft te Kana.) De Hoogleeraar ol1 .
derílelt, dat DZ A R i A op het feestmaal zelve niet tegenwoordig was , maar onverwacht in het vertrek kwam, om
aan j a z u s te berigten , dat er wijn ontbrak. In J E.
z u s' antwoord, „ mijne uur is nog niet gekomen ," drukt
zijn Ed. op dit nog niet, en wil, dat daarin opgefloten
lag: ik zal aan uw verzoek voldoen, (dat is, ik zal in
de behoefte voorzien;) hetwelk hem dan wederom doet
onderlbellen , dat at A, R i A, met haar bergt, bedoeld
heeft, j E z u s op te wekken, om hier van zin verborgen vermogen gebruik te maken. Hoezeer dit nu niet liet
zeggen van it A R IA, in vers 5, zeer fuel ftrookt , blijft
het toch een raadfel , hoe MA a 1 A van dit zijn verborgen vermogen kennis had ; daar,, in vers i i , uitdrukkelijk gezegd wordt, dat Hij er hier het eer/le bewijs van
ga£ Zou j r z u s aan zijne moeder reeds vroeger ver
gezegd hebben , dat Hij dit vermogen bezat ?-trouwelijk
Dit komt ons bezwaarlijk aannemelijk voor. — Waar de
verhalen zoo kort zijn, is het niet wel mogelijk, alles
zoo te verklaren , dat er geene moeijelijkheid overblijft.
J o u. III. Nimmer hebben wij dit hoofdfluk zoo fchoon
opgehelderd gezien.
J o x. IV. (liet gefprek van j E z u s Knet de S'amaritaunfche vrouw, enz.) Voor het ongunl}ig oordeel over
deze vrouw, in de aant. op vers i 8, dunkt ons geen
genoegzame grond te zijn. Het ganfche verhaal fchijnt
ons alle kwaad vermoeden ten haren aanzien uit te fluiten ; en alle fchijn van aanleiding daartoe valt weg, als
men hier, met fommigen, aanneemt, dat zij met haren
zesden man in ondertrouw was, en dat, in liet zeggen,
h ij is uwv man niet , niet zoo veel zegt als nog niet , even
als , in MARR e. XI: 13, het was de t ijd der vijgen
met , dat is , nog niet. — Ook de aant. op vers 19 wil
ons
e ijn
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ons niet gevallen. IIoe kon J n z u s , wien de vrouw
nimmer zag , en van wien zij zich overtuigd moest hou
den, dat Ilij , een ,lood, gewis geene bijzondere kennis
te Sic/tar, eene Samaritaanfche (lad, zou hebben , de bijzonderheden wegens haar, in vers iS gemeld, weten?
Dit begreep zij niet. Zij maakte daaruit op , dat Hij kennis van het verborgene hebben moest, — metanderewoorden , dat Hij een Profeet moest zijn. Duidelijk is het
ook , dat het de ontdekking van deze onbegrijpelijke wetenfchap in j r z u s was, welke den meesten indruk op
haar gemaakt had. Zij was er zoo van getroffen, dat zij
(vers e9) vooral deze wetenfchap bij hare íladgenooten
liet gelden , als reden , waarom zij zelve tot J z z u s
gaan, en oordeelen moesten, of Ilij niet nu CHRISTUS was : en het vertrouwen en de invloed , vel%eni zij
bij hare (ladgenooten had, (zie vers 39 en 42) doen dui.
delijk zien , dat zij geene gemeene vrouw moet geweest
zijn, en bij hen in niet de minfte kwade verdenking was.
Jo x. V: 4. De Hoogleeraar houdt dit vers , welks
inhoud zoo vreemd is , en (volgens zijn Ed.) zoo weinig
firookt met alle de bijbelfche verhalen van wondergevallen , op het gezag van de oudfle en beste handfchriften ,
waarin het ontbreekt , voor een bijvoegfel van latere hand,
en dus voor onecht. Wij moeten toertaan, dat de reden
hiervoor zeer gewigtig is. Er zoude echter ook veel te.
gen kunnen worden ingebragt. Het vreemde van den inhoud zoude hier, zoo als elders, uit Joodsch taalgebruik
en volksbegrip verklaard kunnen worden. Engel behoeft
niet meer, dan onbekende kracht, die iets heilzaams uitwerkt, te beteekenen, enz. Ook fcheen er toch eenige
reden van het troebel worden des waters te moeten ge.
geven worden , en is vers 7 , zonder dit vers 4, duister.
Men zonde dan misfchien mogen vermoeden, dat juist
het vreemde fommige affchrijvers bewogen had, om dit
vers weg te laten. Doch wij (laan toe, dat zulke bedenkingen, tegen de lezing der oudfle en beste handfchriften, niet gelden mogen , en verwerpen dus mede dit
vers. —Maar ,als de Hoogleeraar ,in de aant. op vers 7 ,
zegt ,
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r: t, dat het van zelf ípreekt, dat er nmàar één te gelijlher tijd in het bad ging , moeten wij bekennen, dit niet
te zien. Een zoo ruim badhuis , dat vif zalen had, laat
dit , dunkt ons , niet vermoeden ; en kon men het dan
anders, dan als hoogst dwaas, keuren, dat de lamme
van den tekst hier kwam , met de hoop , dat hij er gene.
zing zou vinden , daar hij dan, niemand hebbende, om
hem te helpen , wel wanhopen mogt, ooit in ftaat te zul
zijn , om de eerlle in het bad te dalen ? Of kwam hij-len
hier enkel, om aalmoezen te ontvangen?
Jon. V: 25. „ De uur komt, dat de dooden," enz.
Dit wordt, door den Heer v AN D E R P AL M, uitgelegd
van de doodett , door JE z u S, terw ijl BIS op aarde was,
opgewekt. Er is dan eene opklimming in 's Heilands rede , en de clooden hier ílaan dan over tegen alle dooden,
in vers a8.
J o H. XI: 6. aant. „ Dit moet den Discipelen oever„ klaarbaar geíèhenen hebben." Ons dunkt, dat zij het,
op grond van hetgeen zij zelve zeggen en vragen in vers
8 , zeer natuurlijk moesten vinden.
J o H. XVII: 5. „ Verheerlijk Gij, Vader! mij bij Uzel„ ven met de heerlijkheid, die ik bij U had , eer de we„ reld was." Hier luidt de aant. op die enz. „ J. i. die
„ Gij voor mij bettered, mij toegedacht hebt. Er kan
„ hier toch bezwaarlijk anders , dan aan J E z u s' Midde„ laars - heerlijkheid gedacht worden. De heerlijkheid , die
IIij bezat door zijn deelgenootfchap aan de Goddelijke
natuur, had bij zijne vernedering op aarde niet opge„ houden."
J a H. XVIII. 13. „ Een ander Discipel." De Hoogleeraar zegt met waarheid : „ doorgaans houdt men er j oH A N N L S voor;" doch, dat daar niets wezenlijks tegen
zou zijn in te brengen, kupnen wij niet toeflaan. Zou
J OHANNES zich hier, even onvoorzigtig als r z T R os,
gewaagd hebben? Dit komt ons eene zeer 1vezenli ke be•
denking voor. Men zegt , zoo hij bij den Hoogepriester
bekend was, liep hij zoo veel gevaar niet. Doch, i. dat
h j daar bekend was , is eerie uit de lucht gegrepene en
geens.
-
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geenszins waarfchijnlijke onderftelling. 2. Zoo meat ze
al aannam, was hij dan ook bekend bij alle de dienaars,
de foldaten, enz. ? 3. Als hij et bekend was, wist men,
dat hi althans een Discipel van JE z u s was, en behoef
de men het dus aan hem niet, zoo als aan P E T RU s,
te vragen: en hoe was hij hier dan veilig ? Hoe bekender
hij er zijn mogt, hoe meer hij deze plaats fchuwen moest
want eene zulke bekendheid , als hem hier tegen alle gevaar befchutten kon , laat zich op geenen aannemelijken
grond denken. — Al het boven(taande laat zich tegen el;
ken anderen van j E z u s' Apostelen en getrouwe Discipelen inbrengen ; alleen tegen den onzaligen j u D A s
niet. — Maar,, kon P E T R u s zich nu nog met dezen
verrader van zijnen Heer inlaten, en zichzelven aan hens
vertrouwen? — Wij vragen hiertegen: kon P E T R U S,
evenveel wie hem binnenleidde , zich hier wagen ; en is
dit zoo onverklaarbaar uit zijn eigen bekend karakter? —
Maar, het is zoo vernederend voor hein! — Ook nog
nicer, dan dat hij zijnen Meester verloochende? — Eindelijk: kunnen wij even gewigtige redenen vinden , waar
om j o x A N N E s zichzelven, of eenen anderen Discipel , niet noemde , als waarom hij , P L T R U S ten gc.
valle , j u D A S' naam verzweeg.
Jo:.:. XIX: 34. Hier wenschten wij , bij de aant. z,
gevoegd te hebben : „ terwijl anderen , op dezelfde gron„ den, beweren , dat de fleck zelf vo]Ilrekt doodelijk
was, dewijl hij het hart geheel doorboord moet heb.
„ ben , en, door hetzelve, tot in de maag doorgedron„ gen geweest moet zijn."
J 0 H. XIX: 39. Voor ponden hadden wij hier , in den
tekst , gaarne het onvertaald gelaten woord ligra , of, met
een' Nederduitfchen uitgang , in het meervoud , Jitren ,
gefteld gezien. Dit woord toch is van zeer onzekere beteekenis , en kan zoo wel voor eene maat , of eenen
prs , als voor een geivigt , genomen worden. — Ponden
kenden de Joden niet , en , als litra voor een gelvigt gebruikt wordt, duidt het, op zijn meest, fIechts een acht fie , fonttijds IIechts een vierentwintig/le, van ons pond aan.
Joie.
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Jo sz. XX: 9. „ En geloofde." De Heer VA 1 t) E R
zegt hier , in de aant. , dat de verklaring van
fommigen, „ hij geloofde, dat het ligchaam was wegge=
„ nomen," (trijdig is met alle taalgebruik en gevoel. Dit,
kunnen wij niet beamen. Volgens uitdrukkelijk fchrijven
van a: A R c U s, XVVI: i i, en van LUCAS, XXIV: i I,
geloofden de Apostelen, na het gebeurde van den tekst,
de opftanding van JE z u s nog niet, zoo als de Heer
VAN DER PALM hier echter aanneemt, dat JOHANN E s deed. Ook hadden, volgens het verhaal van dezen
Evangelist zelv', P E T R U s en hij thans nog geen berigt
van j E z u s' op/landing, maar alleen van de vermoede
wegneming van zijn lik, ontvangen. Ja, het onmiddel=
lijk volgend negende vers Raat in lijnregte tegenfpraak
met 's Hoogleeraars gevoelen : want, dat men het ongeloof of de onkunde der Discipelen, waarvan in dit vers
gefproken wordt, zou moeten bepalen tot vóór de ge'.
beurtenis, in den tekst gemeld, is onbewijsbaar. Voor
het overige: op het taalgebruik vertrouwen wij , dat dc
ÍIoogleeraar niet zal willen aandringen; en het gezond
gevoel , dat , op zichzelf en alleen , maar zelden een ge
gids kan zijn, om de echte verklaring van een-trouwe
woord of gezegde te vinden , moet , meenen wij , achter
(laan , waar zamenhang , omllandigheden en firijdige ver
klaringen het wederfpreken.
Jo H. XXI: 6. , Regtsaf." Dit (zegt de l Ieer v Art
D na P AL ai) beteekent aan de zuidzijde. WVij belijden
de noodzaak hiervan niet te zien , daar er van het (chip
wordt bijgevoegd. Niet het regter fcheepsboord, (ver.
volgt zijn Ed.) hetwelk een' wonderfken zin geeft. Dit
laatíle bevatten wij mede niet, en wij vragen: hoe kan
men weten , dat, daar van 'de ligging van het fchip , ten
aanzien van de wind- of hemeltreek , niets gemeld wordt ,
regtsaf van hetzelve het Zuiden was
Jon. XXI: 19. „ Volg mij." Dit dunkt ons , hier
en in vers 22 , niet anders te beteekenen, dan: „ ga moe-„ dig in den dood , gelijk ik u ben voorgegaan." Dan behoeft men niet te denken aan een bevel van j E z u s, dat
.JOEKBESCII. Ió24. NO. 6,
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us zich met 11cm alleen van de rest van liet gezcllcllap zou afzonderen , waartoe ook het vervolg van
liet verhaal geenc reden hoegenaamd aan de hand geeft ,
en waartegen men zeer bezwaarlijk vermoeden kan , dat
JO H A N N E S lijnregt zou hebben overtreden. -- Maar
wat beteekent dan , in vers 20, dat P F T R u s , zich o m keerende, J o H A N N r s zag volben ? WVij antwoorden :
het gesprek fchijnt gehouden te zijn , terwijl liet geheele
gezelschap wandelde , en J o x e N n* r s , op dit oogenblil. , achter P L T lt U S ging. Volgen heeft dan hier de
gewone beteekenis van achteraangaan of komen ; doch ,
in vers 19 , waar het tegenover Raat aan blijven , dat is ,
niet flerven, in vers ee , heeft liet de aangewezene beteekenis van volgen in den dood, en wel in eersen gownel/gen.
IIAND. VII: 57 cnv. (Steeniging van S T E P II A N U s.)
Wij zien hier niets , dan oproerig geweld , zonder de
miníte geregelde regtspleging , of regifpraak. Geregtelijfke
handeling der getuigen (zekerlijk de valfiche getuigen van
H. VI: 13) zien wij hier even min. Mogten de Joden,
aan de Romeinen onderworpen , zonder uitdrukkelijke toeftemmin; des Landvoogds , geenerlei doodfraf aandoen :
die der fleeniging vooral , die altijd van cone foort van oproer verzeld was , en waarbij het flechtst gepeupel dc ifraf
uitoefende, was leun voltrekt verboden. Gcenerlei geregtelijke handel kon men er dus bij verwachten. Zij gelchiedde, in en na dezen tijd , altijd in oproer,, en de beruchte Zeloten fpeelden er voornamelijk hunne affchuwelijke rol in.
HAND. X: 43. „ De Apostelen (zegt de Hoogleer„ aar) fchijnen gewoonlijk niet zelf gedoopt te hebben."
IIoe verflonden zij dan den last, hun door j F z us gegeren , ni A T T H. XXVIII: 19?
I í AND. X1II: 48. „ Verordend waren ten eeuwigen
„ leven." De 1preckwijs (wordt in de cant. gezegd) wordt,
naar veler verfchillende denkwijs , ook verfchillend uit
-geld.
HAND. X: 2S. „ Gemeente van God, verkregen
„ door
PnTR
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,, door zijn eigen bloed." Schoon hier do lezing van oe meente des Heeren , volgens den Heer v A N D r It P A L nt
zelven , door uiterlijk gezag (namelijk van de oudíic en
beste handfchriften, enz.) zoo zeer onderfleund is, als
bijLins ecnige het zijn kan, heeft zijn Ed: echter de gewonc behouden, en geeft, in de aant. , reden, waarom hij haar de voorkeur gegeven heeft. — Het zij ons
geoorloofd voor ons gevoelen te verklaren , dat men of
nergens, op zeker gezag van oude handschriften enz. , den
eenmaal aangenomen' tekst verbeteren moet, of dat men
het overal, waar liet gezag hetzelfde, en vooral waar
het zoo groot is , als het b jkans zin kan moet doen.
De Oordeelkuride laat hier Beene willekeurige uitzonderingen toe. Wat cie reden hetreft, welke de Floogleeraat
bijbrengt, waarom hij aan de gewone lezing de voorkeur
geeft , dat men namelijk m©eifeljk zou kunnen onderílellen , dat eene lezing , welke eenen harden zin fchijnt te
hebben , voor eene van een' zachteren zin zou in de plaats
gefteld zijn; wij zien die moetJelükheid, daar die in de
plaats Etching Hechts In de min/lc en iiieüwfle handfchriften onderfteld wordt gefchied fe zijn, niet in , vooral
waar men onderltellen kan, dat de verwisfeling het fysdcma van den affchrijver begunstigen kon. En, zoo men
onderfcelt , dat de gewone lezing , gemeente Gods, hier
de echte is, hoe zal men liet dan wel verklaren, dat de
andere, gemeente des Heeren, in de oudfle en beste handfchriften is gekomen, zonder eene zelfde onderstelling omtrent de affchrijvers te maken? .=- Wij zouden dan, zonder bedenking , gemeente des Heeren lezen , vooral ook omdat (gelijk de Heer VA N D n It P A L nt erkent) het bloed
ivan God geene bijbelfche uitdrukking, en wij voegen er
bij , eene , om niets anders te zeggen , zeer aanílootelijke
uitdrukking is; en de aanmerking, dat een vader, die
iets verkrijgt, waarvoor zin zoon zijn bloed geltort heeft ,
dat a1roo verkriigt door zijn eigen bloed, is ons veel te
kunflig, om te gelooven, dat deze uitdrukking , in dien
zin , uit de pen van den eenvoudigen j OH ANNE s gevloeid zou zijn.
w ij
,
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Wij vertrouwen , hiermede genoeg van dit fick ge.
zegd te hebben, om er, over het geheel, de verdienlieu van te doen kennen, en te doen zien , dat wij het
oplettend gelezen hebben. Geen boek is er te fchrijven,
waarop Beene aanmerkingen te maken zijn. In weerwil
van de onzen , blijven wij den arbeid van den Heer v A N
D E R P AL M zoo hoog achten , als wij meenen bij herhaling genoegzaam verklaard te hebben.
IIetgeen wij ons niet herinneren nog immer van dit
werk gezegd te hebbén , maar ons, dewijl het ons nu invalt, verpligt achten te zeggen , is , dat de keurige correctie van hetzelve boven allen' lof is. Allerzeldzaamst
ontmoet men eene drukfout. In dit ganfche deel hebben
wij er Hechts twee opgemerkt. En welke? Wij willen ze
melden. In den tekst staat, L u C. XXII: 64, uw voor
is , en, vers 67, ééns het, waar het niet behoort.
Geneeskundig Handboek der Kinderziekten ,door A DO LP t1
HE N K E, naar den derden. Druk uit het Hoogduitsch
vertaald door L. v. _KERVEL. Ifle Deel. Te Leyden,
bij J. W. van Leeuwen. 1822. In gr. -8vo. f 3.90.
de ziekten der kinD e geneeskundige behandeling van
beoefenaars onzer kunst

deren is te regt doer de kundigile
voor het moeijelijkfle gedeelte der Praktijk gehouden ;
vooral daarom, dewijl de -onderkenning der ziekte, welke
dikwijls zulk eene groote mate van praktisch genie vor
hier nog verzwaard wordt dóor:het gemis van eene-dert,
duidelijke en bepaalde uitdrukking van het gevoel des lij
daarom, dat liet Algemeen, - gewoón naar de-ders.'tI
r^itkomJlen alles te beoordeelen', en alles te overdrijven,
de kunst daar, waar . zij dikwijls ongelukkig is, ,geheel
verwerpt , en zich liever overgeeft aan de blinde en grove empirie van mannelijke en vrouwelijke Halfdoctors ,
dan aan den verflandigen raad van een bekwaam Genees
Dubbel welkom moet ons-dan elke poging zijn, in--her.
,

tel"g, om de moeijelijt heden en bezwaren . aan dit gedeel-
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deelte der kunstoefening verbonden , te verminderen. Onder degenen, welke hiertoe hebben medegewerkt, ver
vooral de IIoogleeraar H E N IC E Bene eerfle plaats.-dient
Zijn Handboek over de Kinderziekten is in Duitschland
algemeen niet roem bekend. En zoo duidelijkheid in de
voordragt, goede kennis van zaken, belezenheid, onder
een helder en juist oordeel de eer(le vereiscll--vindg,e
ten zijn in hem , die over zulk een onderwerp fchrijven
zal, en welke men in een gefchrift van dien aard ma
vorderen , dan verdient het dien roem met regt. Maar
vooral keurt Reccnfent dit werk belangrijk , omdat ,eerre
gezonde pllyfiologic van den kinderlijken leeftijd er de
grondlag van uitmaakt.
De Heer Ic L R v E L, begeerig met dit belangrijk werk
ook zijne Landgenooten meer bekend te maken , vatte liet
voornemen op , hetzelve in onze taal over te zetten , en
levert ons thans het cerfle Deel zijner vertaling , welke
zich niet ílechts door getrouwheid en duidelijkheid, maar
ook daardoor aanbeveelt, dat zij op vele plaatfen niet de
niet onbelangrijke aanmerkingen des Vertalers zelven ver
Hij ondervinde al die aainmoedigil g , welke zijne-rijkts.
onderneming verdient , en worde daardoor opgewekt
om niet ílechts dezen arbeid te voleindigen, maar ook
des Schrijvers belangrijke Voorlezingen über die Entwicklungen und Entwicklungskrankheiten des menschlichen Organisrnus, welke met zijn Ilandboek in een naauw ver
(taan, in een Nederduitsch gewaad aan zijne Landge--band
nooten te fchenken.

Over het uitnemen der Beursgezwellen aan den hals , waar
gevoegd is erne duidelijke verklaring wvegenas (van)-achter
de op nieutiv verbeterde Verlostang , door H. J. B R U NN I N G H A U S E N; uit het Iloogduitsch vertaald door
F. K. V A N B IJ L E VE L T, Ojicier van Gezondheid
der tweede klasfe. Te 11mnßerda;n , bij C. Sehaares.
1823. In gr. 8vo. Ioo Bt. f 1- 25.

D e Schrijver raadt de afbinding van het gezwel aan ,
R3
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en noemt dit eene geheel nieuwe heelw ze, door hein uit
Dat echter deze heelwijze noch nieuw, noch-gevond.
door den Fleer BR U N N 1 N G H A U S E N is uitgevonden ,
zal ieder, die Hechts eenige ondervinding of kennis aan
goede heelkundige fchriften heeft, gereedelijk toeftemmen.
Recenfent herinnert zich, die operatie met het beste ge
te hebben zien verrigten aan eene der Hoogefcholen-volg
van ons Vaderland; terwijl zij onder anderen ook door
den beroemden RICHTER vermeld wordt. Voor he
overige bevat dit werkje niets belangrijks noch der bij•
zondere aandacht waardig, en fchijnt hoofdzakelijk ter
ganprijzing van des Auteurs Verlostang geschreven te zijn ,
welke zeker zich door vele nuttige verbeteringen aanbeveelt.
#3e Aarde en hare Bewoners, volgens de nieuufe Ontdekkin.
gen, naar het Hoogduitsch van E. A. W. V 0 N Z I M M E ItM A N N. Mei Platen. XIde tot XiVde Deel. Te Haarlem,
bij de Erven F. Bohn. 182e, 1828. In gr. 8vo. Te zamen 1268 Bi. f 13.60.

lij ontvangen in deze vier Deelen van het altijd belang.
rijke werk van 1 11 ME R MAN N de befchti, ving der Japanfclie eilanden, en van Achter- Indië in den ruimfien zin, met
Thibet en Ceylon, dat is, van al het land tusfehen de woestijn Cobi, den Burhampauter, de golf van Bengale, de liraten van llIalacFa en Sonda, en den boezem der Zuidzee,
waarin de Indifche Archipel ligt. Het zijn dus alle de Ian,,
den, met uitzondering van China en een klein gedeelte des
RusJijhçn Rijks, waarin de Godsdienst van B v nu x A ,
of die van den Dalaf - Marna , een der uitgebreidlte der
wet eld , is aangenomen. Het zijn alle fchoone , vruchtbare
landen, door de Natuur met: den rijkilen tooi tier keer,
kringsgewesten zoo wel als der gematigde ):uc1i ftreek getooid , maar door den mensch in de kluisters van vortlelijk en
geesteli'k Despotismus geklonken, en tot verflijvende eenvormigheid van alle geestvermogens , tot flilftand in befchaving
en volmaking gedoemd; een flbllland, die , blijkens de on.
dervinding, regtftrecks tot verachtering voert, daar hier zelfs
de Iaatile helft der achttiende Eeuw rijk is geweest aan de
wreed-
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wreedl}e troonsveranderingen en bloedigile tooncelen , die het
goede in het Volkskarakter hebben doen verbasteren Iiet is
niet te ontkennen, dat vier Deelen , aan dit gedeelte der
Aarde belteed, naar evenredigheid der ruime ßofl'e, wat veel
zijn; doch daar hetzelve over 't algemeen zier weinig bekend is , (vooral dchter- Indië) zoo werd de Schrijver daar
meerdere uitvoerigheid opgewekt.
-dormisfchent
Over Japan konden nog altijd de oude, maar geenszins ver
R ä SI I' r E R tot grondflag worden ge -ouder,bigtnva
Daarbij kwamen dan die van v n UN It E R G, en de-legd.
jongfle van den Rus G 0 L O W N 114. Jammer , dat de groote
verzameling Van TI TS IN GH (die de Schrij ver nog niet kennen kon) niet in ons Vaderland en in onze taal wordt uitge.
geven; dat daarmede nu Pranfchen en Engel/dien pronken!
Na eene inleiding, waarin het verfchijnfel van de despotieke
Regering, die bij de Mongoolfihe volken inzonderheid heerscht,
wordt opgemerkt, befchouwt z i M M e R M ANN het land , den
geheel vollanieken , door talrijke aardbevingen geteisterden bo.
dein , de bergen , de meren en de voortbrengfels van Ja.
pan. I Iet beroemde Japanfehe koper, de rijst, de thee, de
papiermoerbezieboom, de vernisboom (voor het uititckende
verlakt werk) komen hier vooral in aanmerking. Uit het dierenrijk is Japan, wat de zoogdikren aangaat, vrij arm, doch
rijker aan gevogelte en vooral aan visch. De mensch in dit
Rijk, blijkens zijne vorming een Mongool van afkomst, (den
oorfprong uit China ontkennen zij ten Itelligl£e) overtreft den
Chinees naar ligchaam en ziel. Zijn geest is minder kruipend;
maar het Despotismus heeft hem door vreesfelijke doodllrai£cn
onder het juk weten te brengen. Den dood zelven fchijnt
hij niet zeer te vreezen; althans de zelfmoord is er een punt
van eer, en wordt in hunne zedeleer voor heldenmoed ge.
houden. Gelijk bij ons nog in den krijgsfland het onzinnige
Duël, zoo heerscht in Japan de Mode, dat men zich, ook
om eene kleine beleediging , den buik openfnijdt , en zulks
dan ook van zijne partij verwacht. (Z I &I M E R al A N N maakt
bij die gelegenheid op het barbaarfche , ook van liet tweego.
vecht, opmerkzaam.) Nogtans heeft hun karakter niet de
woestheid en norschheid, welke men volgens dezen trek zou
fchijnen te moeten verwachten. Integendeel zijt) zij beleefd,
ongemeen weetgierig, en op hunne wijze befchnafd , zoodat,
volgens G O L OWN I N, zelfs gemeene foldaten kunnen lezen
en fcllrijveu. Indien wij dezen mogen gelooven, zou zelfs
de
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de ongewone maed en wilde kracht. die de Natie in vroege,
re Eenwen onderfcheidde, door de langdurige rust alreede
verflapt Zijll. Men weet, dat de Regering zich regen de lastige volmaakbaarheid en het nadenken des Volks over zijllen
weiland door een allerkrachtigsc mid del heeft weren te waar.
borgen, betwelk aan de zoo menschlievende, zoo vaderlijke, zoo getrouwe Monarchen van S'panje en Portugal grooteIiJks zou moeren aanbevolen worden, als het beste behoed.
middel regen Lihera/ismus en vrijheid. 2ii heeft het lana
... oor aile vreemaelingen geJloten, en den dood , den wreedfien
do ad , aangedaan aan elk, die den Chrisrelijkcn Godsdicnst
beleed, omdat het een vreemde Godsdienst was. Vreesfelijk
was de vervolgiug der Christenen in de zeventiende Eeuw.
(Gaarne hadden wlJ biJ deze gelegenheid eenige berigten van
den hoogsrmerkwaardigen Jezuit x A V E R IUS gevanden.) Hee
is weI waar, dar zoo doende de zalige rust in het land worde
bewaard; maar oak, dat aile de vorderingen in kennis, die
fleches het gewrocht van onderlinge wrijving der geestverlnogens, en ruiling vall kundigheden der onderfcheidene Na.
tien van den anrdbodem zUn, onmogelijk worden gemaakt.
Japan is met dat alles geen volmaakt desporieke Staat, hetwelk misfchien dan ook de geheele verbastering der Natie
heeft voorgekomen. Er bellatlr een Adel, eene tusfchenfcha~
leel in de riJ der fianden tusfchell den Vorst en het Vollf, re.
gerende Vorfien, eene foort van rafol/en des Keizers, 'wallrvan er viJf of zes eenen SlfJolsraaduiemaken, zonder welken,
volgell8 GO LOW N IN, zelfs de Keizer niers zou durven beflisfen. (Dit l:lntfle is echter meer dan twijfelachtig: men
ziet, dat GO LOW N I N van de .lapannezen, geUjk wijlell
lad,'! M 0 N TAG U It vall de Turken, cen bijna volmaakt Volk
heeft willen maRen.) Het fchijm dus over 't algemeen, dat
de Japanfthe Regering weI iets heeft van het leenfielfel, en
dit was met moed en kracht der hoogere fianden zeer wel
befiaanbaar. De Godsdienst is voornamelijk vicrderlei: de aloude des lands. een Veelgodendom zonder beeldendiellst, on.
der eenen !Jaus of geestelijken Keizer (den Daft'i), die ook
eenigel'mllte eene fchursweer des Volks is regen het De,spo~
';SIIJ/lS van den wereldlijken Keizer; de BUD D JI A • diens r.
die zich nit inriostan over geheel Oostclijk dzii verfpreid
beeFt; de Godsdlenst vall CONFuclus,eell ztliver Deismus,
zoo 't fchijm, en uit China gekomen; en eindeliJk het Sabti'smus, of de aanbidding der hemelfche \igchameu.
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Iet is bekend, dat de Nederlanders cle éénige Natie zijn,
die nevens de Chinezen in Japan handel mag drijven. Vol.
gens verfche berigten uit dat land, begint deze weetgierige
Natie, vooral in het Genees- en Natuurkundige, reeds in
Hollandfche boeken nieuwe kundigheden te zoeken. Wellt
eene eer zou het voor ons zijn, zoo eene oorfpronkelijk
louter commerciéle betrekking met ons de gelukkige gevolgen
had, van gene aloude , krachtige , vernuftige Natie te genezen van hare vooroordeelen tegen alles, wat vreemd is, en
Europefche befchaving en verlichting daar te doen tieren!
Zulks zou eene menigte van zonden , ook door onze Vade,
ren tegen de Indlfche Volken gepleegd , kunnen bedekken.
Ten flotte der befchrijving van Japan leeren wij ook de
Noordelijke bezittingen van dat Rijk , Sachalin en Jesfo,
kennen. Ook de Likeo eilanden , zuidwaarts gelegen , komen hier voor, als gehoorzamende aan het oppergezag van
Japan. Dit zijn ongetwijfeld de Loo - choo. (Loo - tfjoe-) ei.
landen van HALL en MA X W E L L, bij gelegenheid des Gezantfchaps van Lord A M H E R ST door de Engelfchen bezocht.
Het verwondert ons zeer, van dit merkwaardig bezoek,
en van de nadere berigten wegens een Volk , hetwelk zich
door de onkunde van alle foort van geld en wapenen onder.
fcheidt , bij z I M M E R M A N N geen gewag te vinden. De
kundige Vertaler had althans deze gaping bij.zijneu Schrijver
kunnen aanvullen.
Dezelfde foort van befehaving , als in China en Japan, ontmoeten wij in het twaalfde Deel. Immers onze Schrijver verdeelt het Achter - Indifche Schiereiland in diervoege, dat
her Oostelijk gedeelte, (Tonquin, Cochin - China en de onderboorige Rijken) in het twaalfde, het Westelijke (namelijk
Thlbet en het Rijk der Birmans, benevens eenige kleinere
Staten) in het dertiende, en het Zuidelijke (Siam , her Ma.
bi/die Schiereiland en de omliggende eilanden) in het veer.
tiende Deel wordt geplaatst. Het Rijk van Tonquin, (hier Tun.
kin gefpeld) tegenwoordig met Cochin - China , Tfralnpa , Cambodia, Laos en Lac -Tho onder éénen Keizer vereenigd , be.
flaat dus het geheele twaalfde Deel. De hoofdbronnen (*) zijn
de
(*) Het verwondert ons , bij deze bronnen niet de fchoone berigten van B A R R ow over Cochin China , vooral niet
de ophelderingen van MA LT E- n R U N , genoemd te vinden.
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de Franfchen S T. C R O I Y eIl LA Il I S S A C 11 it L, ii elke
Iaatfie in Tonquin iS jaren doorbragt , en wiens reis te Londen in I$II uitkwam. Zekerlijk hebben wij daardoor vele
zonderlinge en wetenswaardige zaken van dat groote Rijk
vernomen. Het klimaat is zeer vochtig. Vrouwen kunnen ,
gedurende hare maandelijkfche ongelteldheid , den dampkring
zoo aandoen, dat fierfgevallen en ziekten daarvan het gevolg
zijn , en men zelfs onder de visfchen in de rivier de vreemde verfchijnfelen ziet.(!) De Thi, een hooge boom met uitl}e.
kend goed hout, heeft, zoo men wil , een vergiftig blad en
eene gezonde vrucht, goudgeel en zoet als fuiker. Suikerriet, rijst , peper zijn algemeen en goed ; ook banain en Itokospalmen. De Tanquinfche kaneel zou die van Ceylon nog
overtreffen. Er groeit in Tonquin thee, in Cochin - China
koflij , doch niet veel van den laattien , en de eerfte fchijnt
middelmatig te zijn. De bladen van den ijzerboom raken het
water vergiftig, of althans fchadelijk. Een andere boom heeft
beziën, die voor den mensch onfchadelijk, maar voor de
visfchen doodelijk zijn. De bladen van zekeren heester doen,
alleen aan ééne zijde nogtans , de hand , die dezelve aanraakt ,
opzwellen. De olifant zou in Laos in zijne grootfie volkomenheid, wel i6 voeten hoog en 13 lang, betlaan. Men
heeft bijen en zijdewormen ; ook een infekt met een' donsachtigen ftaart , uit lange draden bellaande , en met een wit
poeder betirooid , dat als was wordt gebruikt. De zeeën en
rivieren zijn vol visch. — Onder de inwoners onderfcheidt
men twee Rammen: verreweg de groottte is die van Chinefchen oorfprong en zeden , die de oorfpronkelijke bewoners
naar het gebergte verjaagd heeft; de laattien , geheel onbe£chaafd, zijn donkerder van kleur, dan de centen. Men begroot het getal van 's Keizers onderdanen op 23 millioenen,
waarvan Tonquin alleen 18, Cochin - China bijna anderhalve
millioenen zou tellen. (Eene onevenredigheid, die ons vreemd
voorkomt; en wij zouden nadere berigten moeten afwachten,
om ons van de zekerheid der achttien millioenen Tonquine.
zen te overtuigen , vooral van de negen millioenen eener vlakte, die midden in het land zou liggen.) Van Rae - kink, de
hoofdilad met 40,000 inwoners , weet men in Europa naauwelijks den naam. De verfoeijelijke kindermoord , die in
China heerscht , is in Tonquin onbekend ; men koopt er veel
kinderen , die voor eer en gewin worden gerekend. De-er
veelwijverij heerscht in Tonqui;i ; doch hechts ne vrouw
heeft
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heeft de regten van Echtgenoote. Over 't algemeen is het
karakter des volks minzaam , goedaardig , meêwa^ig, mede
hier van hen op--delzamnvrihoud.Defclrij,
gehangen, is zelfs zoo bèkoorlijk, dat men in verzoeking
zou komen , dezelve voor gevleid te houden. De fchoone
fekfe ontvangt rijkelijk haar aandeel in dezen lof. Dezelve
geniet meer vrijheids dan in de omliggende landen. in den
omgang met vreemden heeft de Tonquinees ook niet de terugf'ootende koelheid der .4ziaten. Hij is getrouw aan zijn'
Vorst en dapper, doch tevens traag, gulzig en ijdel. Deze
eigenfchappen zijn ook aan cie Cochin • Chinezen , doch geens.
zins aan de bergbewoners in Tf ampa en Lac - Tho eigen ; doch
in laatstgenoemde land heerscht daarentegen de onbepaaldíie
gastvrijheid , die niet eens dank verlangt, Onder de uitfpan.
vingen is bet voornaamtie het fchaakfpel , tot hetwelk ook
kanonnen behooren. De Tonquinfche taal is rijk en ingewik.
1teld, doch zachter en gemakkelijker dan her Chineesch. De
wetenfchappen ftaan op eenen nog lageren trap dan in China,
hoewel de Geneeskunde nog al vele werken bevat , echter
meest verklaringen van Chinefche werken. Ook dichters, of
liever verzenmakers ' heeft Tonquin. Wanneer onze Sch'tijver
zegt, dat de Godsdienst drieledig is, die van F o of n tr nD H A , de Lanaafche , en van Co Nl F v C 1V s, zoo fpreekt
hij zichzelven tegen: in zijne berigten over Thibet vermeldt
hij duidelijk het Buddhismus en Lamaïsmus als dezelfde Gods.
dienst. Het kan echter zijn, en is zelfs waarfchijnlijk, dat
men in Achter- Indië , Ceylon en Japan , uit hoofde der afgele.
genheid , minder eerbied koestert voor de beide groote La.
ina's van Thibet. Het Christendom 'is op de ineergenoemde
Oostkust van Achter - Indië meermalen vervolgd geworden,
doch fchijnt thans eenige rust te genieten. De bekeerlingen zijn allen van de Roomfche kerk, meestal door de on.
vermoeide zorg der Jezuiten. Het ook hier heerfchende Despotismus wordt eenigermate door eenen hoogen Raad, door de
eigene wetgeving ,die in Policiezaken aan de Gemeenten toekomt , en door het regt van voordellen aan de Regering, ver
Drukkend zijn nogtans de belastingen en de verplig--zacht.
ting tot krijgsdienst. De bloedige oorlogen , het gevolg van
her misbruik , aan de meeste Oosterlanden eigen , dat de Monarch
het befluur aan eenen Eerften Minister overlaat, (Groot -V1
zier, Emil• - al- Ostrah, Sultan , C/nm - dhua) hebben de befchaving zeer doen verachteren. Een afitanuneling uit het
door
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door deze alvermogende Ministers verdrongene Koningshuis
begaf zich naar Cochin - China, en heeft van daar, na eerie
menigte geweldige Omwentelingen, eindelijk weder den troon
van Tonquin beklommen, en alle de genoemde Ianden ouder
zijnen fchepter hereenigd. Een verbond met Frankrijk en
dezen Monarch , in 1786 gefloten , werd door eene beleedigde maltresfe en door de Fran/the Omwenteling , tot groot
nadeel voor Frankrijk en de befchaving in 't algemeen, verijdeld. De Vorst, die de hereeniging tot (land bragt, en in
1807 nog leefde, wordt als een voorbeeld van wijsheid en
Regentendeugden gefchilderd.
(liet vervolg hierna.)
Nederland/the Beroerten onder F IL I r S II. Op last van H.
l±: , de Keizerin - Koningin MA RI A T r3 ERE s I A, be/thre
door L. J. J. VAN DER V Y N C K T , in leven Raadsheer-ven
in den Raad van Vlaanderen, enz. Met de lanteekenin.
gen der beide onlangs verfchenen Brusfelfche uitgaven , als
Vertaler. 1/Je Deel. Te dia -n.elvadNruitfchen
bij J. C. Sepp en Zoon. 1823. In gr. 8vo. XXa -ßerda!m,
en 424 BI. 13 • 6o.
V 9' einige Gefchiedenisfen hebben het geluk gehad, door
zoo vele kundige, naauwkeurige, uitvoerige , en zelfs ten
deele voortreffelijke en welfprekende Schrijvers behandeld te
zijn, als die van onzen opítand tegen Spanje en daardoor ver.
kregene vrijheid. Reeds ten tijde van II o o FT hadden meer
dan vijftig pennen zich daarop afgefoofd. Hij zelf benevens
DE GR 0 OT fehitterden daaronder als flarren van de eerfie
grootte. Van de Spaanfc he zijde mogen s T R ADA , wat fcilrijffujl , B EN TIV O G L I O, Wat naauwkeurigbeid en zelfs (in
zoo verre zulks eenen Kardinaal mogelijk was) onzijdigheid
betreft , worden genoemd. B o it geeft een vrij volledig Magazijn van Staatstukken, tot de groote gebeurtenis betrek kelijk. V All MET ERE N is zelfs door buitenlanders geacht en
vertaald. En heeft, onder de laveren , het behandelen van
het eerie, kleintle gedeelte dezes tijdvaks den roem van
s C n I r, LE R, als Gefchiedfchrijver, niet gevestigd? Men zou
dus kunnen denken , dat cone zoo dikwijls befchrevenc, van
adle kanten door tijdgenoot en nakomeling beziene, door de
ijzeren vlijt des Altteuverzamelaars zoo wel , als door het
ge-
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genie des wereldburgerlijken Gefchiedfchrijvers, in het hei dertte licht geftelde gebeurtenis verder gcene toelichting noo.
dig had. Dit is echter het geval niet. Natuurlijk werkten de
hartstogten op de tijdgenooten. Van S TRAD A zullen wij
niet fpreken. De Jezuit vertoont zich bij he,m op elke bladzijde. B E N T IV O G LI 0 Logt waarfchijnlijk niet fchrijven,
zoo als hij wel wilde en kon. Zelfs onze Puikfchrijvers konden , door hun fubjectif gevoel gedreven , misfchien niet in
alles zóó naauwkeurig de onzijdigheid betrachten, als zij
zelve dit begeerden. DE GROOT ZOU het misfchien gedaan
hebben; maar zijne kortheid in het vroegfle en meest belangrijke gedeelte der Gefchiedenis laat ons in de bijzonderheden te veel te wenfchen overig. Wanneer dus, na verloop
van twee eeuwen , een kundig, waarheidlievend man uit de
Zuidelijke Nederlanden, die als flaming geen vriend der
Spanjaarden zijn kon, en als Roomschgezinde niet bijzonder
ingenomen met de Hervormde Republikeinen, — wanneer
deze , op last zijner Keizerin en van eenen onderzoeklievenden
Staatsdienaar, de pen opvat, niet om te fchitteren, maar alleen om te onderrigten, daar zijn gewrocht niet beilemd is
voor het groote Publiek, — wanneer hij , door zulke mag.
tige befchermers opgeroepen , natuurlijk tot de Archiven den
toegang had, en daaruit echte, tot nu toe onbekende, !tuk•
ken kon raadplegen; dan is zulk een nieuw getuige, ook na
zoo vele anderen, niet te verachten. En dit is nu het geval
niet het voor ons liggende boek. De Heer VAN DER V Y N C KT,
lid van den Raad van Vlaanderen, werd door MA RI A TN Z.
it E S IA , tot onderwijs zekerlijk der Aartshertogen en hoog.
ile Staatsdienaars , tot het opilellen eener Gefchiedenis der
Nederlandfc,ze Beroerten gelast. Tot dat einde rekende men
vijf of zes afdrukken genoeg. Dit aldus hoogst zeldzame
werk werd, naar een te Straatsburg gekomen Exemplaar, in
't Iloogduitsch vertaald, en door den beroemden s en I, ö Z E R
zeer hoog geacht, zelfs z66 , dat hij meende, dat de Ge[èhied•nis der Vereenigde Nederlanden daardoor van gedaante
zou veranderen. IIet duurde echter tot 1793, eer het werk
door eene Hoogduitfche vertaling meer toegankelijk werd voor
het Algemeen. Eerst in 1819 vestigde de Heer s C fi E L T EwiA, in zijn belangrijk Mengelwerk, de aandacht onzer landgenooten op dit merkwaardige voortbrengfel, en federt zijn
ce Bins/el twee uitgaven daarvan verfchenen, de eerste meer
letterlijk in het onbevallige Frcrosch van den Schrijver, de
twee.
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tweede meer naar den hedendaagfchen fchrijfilijl veranderd,
en •dus ook minder getrouw. De Nederdnitfche Vertaler,
blijkbaar een man van kunde, heeft met reden de laatfte uit
REX F F E N B ER G te Leuven-gave,dor.nHla
naar een' der vijf afdrukken bezorgd, liever gevolgd., dan de
vernieuwde uitgave van den Heer TAR T E , die naar de
drukproeven veranderd is, zonder dat hij echter daarom de
veeltijds belangrijke aanteekeningen van dien Heer heeft ver.
rinaad.. ook van den Heer It E I F F E N B E R G en van zich•
zelven heeft hij daarbij eenige aanteekeningen gevoegd.
Zoo veel, wat het ontftaan en de lotgevallen dezes werke
aangaat. De inhoud van dit eerfte Deel loopt tot even na
den beeldenfiorm in 1566. Men moet echter naar dit korte
tijdsbeftek de uitvoerigheid van het geheele werk niet beoor•
dealen. VAN DER V Y N C It T ontwikkelt, namelijk , de oorzaken van den opíland, door een kort overzigt onzer betrek
Spainje, federt het huwelijk van F I L I pa den Sehoo•-kiagento
iaen met J o H A N N A van efrragin. Men ziet , dat dit van
veel belang is, om de beginfelen en de toeneming der ver•
'vijflering tusfchen de beide Natiën (door DE G R O O T in
eenige fikfche, maar korte trekken gefchetst) nader 'te doem
kennen , hetwelk dan natuurlijk de uitbarfting des Oorlbgs
verklaart. Dit was door de overige .Gefchiedfchrijvers te
'veel verzuimd. De Heer VA N DER V Y N C K T geeft eerst
geen tafereel van Spanje en de Nederlanden omfireeks bet
-laatst der vijftiende Eeuw; en, hoewel Spanje daarin, naar
-ons inzien , 'een weinig te ongunflig wordt voorge(leld , (de
bevolking toch was destijds zoo armzalig niet ; zij werd dit
eerst na F I'L t F s I [ door het Despotismus) zoo is nogtans
deze fchildering zeer belangrijk. De verwijdering, eerst tusfchen Aartshertog F I L I r s t n zijne Schoonouders , nog vers
ergerd door de jaloezij van zijne Echtgenoote; de treffende
i'erfgevallen, die de vereeniging der beide Rijken van het
Spaanfche Schiereiland beletteden, en daarentegen de Spaan
Koningen, huns ondanks, noodzaakten, den Nederland-fche
ft-hen Vorst tot opvolger te erkennen; de daaruit gevolgde
afkeer der Spanjaarden van de Nederlanders, vermeerderd
door de vooringenomenheid van F I L I p s den Schoonen en
KAREL V (in het begin zijner Regering) voor de Ylamingen van zijn Hof, — dit alles met elkander maakte de brenke tusfchen de beide Volken onheelbaar, die door huwelijken, tegen alle aardrijks-, staatkundige en zedelijke betrek kin-
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#tingen aan, waren zamengcklonken. Iiet overwigt , 't welk de
Nederlanders , door de inhaligheid van DE c "R o Y , Heer van
Chièrres , in Spanje hadden bekomen , de terugzetting van x IM E N E s , de minachting der Privilegiën veroorzaakte den opfland der Spaanfche fteden in 15 0. Deze opfland werd wel
gefmoord; maar de kiem bleef in wezen, en wachtte Hechts
naar gelegenheid tot uitbarfting. — Tot daartoe heeft onze
Schrijver de gefchiedenis der betrekkingen tusfchen de beide
Natiën breedvoerig uiteengezet; maar de Regering van It AIt E L V gaat hij voorbij , om den draad bij deszelfs vermaarden aiftand , waardoor een Spaan/èhe Prins aan de Regering
der Nederlanden kwam , weder op te vatten. Men gevoelt ,
dat nu juist het omgekeerde van het vermelde moest plaats
hebben; dat de Nederlanders voor uitheemfche gunl}elingen
van den nieuwen Vorst, die geheel en onvermengd Spanjaard
was , zouden moeten wijken. K A R EL V toch had eenen
buigzamen aard , hield beurtelings verblijf in alle zijne Sta.
ten, kon zich in de talen van alle zijne Onderdanen uitdruk.
ken, en bezat vooral eerie loffelijke onpartijdigheid , waar.
door hij de opgeflane Spanjaarden in 1521 nog zachter behandelde, dan zulks later omtrent die zijner eigene geboorteflad Gent (u-it hoofde van verzwarende omflandigheden)
plaats had. Dit moest de Spanjaarden aan hein verbinden,
en de Nederlanders zelve waren trotsch , in hem eenen Ge.
bieder aan de Christenheid, en aan Europa den magtigfIen
Vorst federt K A R E L den Groeten te hebben gefchonken. Zij
vergaven hem daarvoor menige zware Bede , menig wreed
Plakkaat tegen de Onroomfchen, die hij zeer gefireng en
bloedig vervolgde. Op dezelfde wijze zagen de Spanjaarden
in r it. i e s zijne fchending hunner voorregten , zijne geheele
verwaarloozing der Cortes door de vingeren ; (want hij is
eigenlijk de vernietiger der Spaanfche Conttitutie, gelijk hij
zulks van de Nederlandfchr hoopte te worden.) Immers, zij
hoopten zich door hein nu op de gehate Nederlanders te
wreken ; en de glans , die Spanje nog als het magtigie Rijk
der Christenheid in de beide halfronden omfcheen , verblindde
hen voor de misdaden van den Spaanfc hen TI B ER ZU S. De
gezworen haat der Nederlanders tegen dezen tiran, die hen in
dien glans , welke de Spaanfche kroon alleen beftraalde ,
geenszins liet deelen, is even zoo gereedelijk te verklaren.
1\1aar, zoo lang hij nog in de Nederlanden bleef, wist hij
zien eenigzins te vermommen, althans in te houden: van.
daar,
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daar, dat het misnoegen toen op verre na nog niet algemeen
was. Nogtans verhaalt ook VAN DER V Y N Cl'. T, raar D' A UB R Y D U M 0 U R I E Z, de woorden vol grimmigheid , die
r I L I PS , hij zijn vertrek naar Spanje , onzen w I L LE M I
toeduwde. Twee redenen tot misnoegen werden in den beginne opgeruimd. Vooreerst de Spaanfche foldaten , wier ge.
drag in de Nederlanden als allerbaidadigst wordt afgefchetst,
(ter wrake voor liet ongelijk, hunnen voorouderen aangedaan;) maar dit niet dan in weerwil der uitdrukkelijke be velen van F I L I P s, en doordien de Zeeuwen, werwaarts men
hen reeds bij voorraad had doen heentrekken , verklaarden ,
liever de dijken te willen laten overftroomen, en dus om te
komen, dan de Spanjaarden in 't land te houden, (bl. 156)
reeds in r 561 ! Ten andere de Kardinaal VAN GRANVELLE,
gehaat als lid van den achterraad, met wien de Landvoogdes, in fpijt der aanzienlijk!le inboorlingen,alles moest overleggen. Zijne verwijdering werd eindelijk uit Spanje verworven , maar niet dan met den grootiten tegenzin des Koni )gs ,
en omdat G RAN V E L LE zelf begreep , niet meer tegen den
form te kunnen oproeijen. Doch omtrent vier andere punten
bekwam de Natie geene voldoening; en dit waren juist pun.
ten, die in betrekking ftorden tot den Godsdienst : de oprigting van nieuwe Bisdommen, de invoering der Inquijiitie, de
plakkaten omtrent den Godsdienst , en de betfiniten derTrent/che
Kerkvergadering. Aan elk dezer punten wijdt de Heer v A rr
DER V Y N C K T een afzonderlijk Hoofdfluk , en deelt , väoral
omtrent de nieuwe Bisdommen , vele wetenswaardige bijzonderheden mede. Bijna dc geheele Nederland/èhe Geestelijkheid
en de Staten der Provinciën verzetseden zich niet alleen daar
maar zochten zelfs te Roane de zaak tegen te wer-tegn,
Slechts de groote invloed aldaar van Koning F t L 1 P 9-ken.
(die deze zaak ongemeen ter harte nam) en de kuiperijen des
Kardinaals G R A NV CL LE konden zoo vele belangen doen
zwichten, zoo vele verzoekfchriften nutteloos maken. Omtrent de Inquijtie treedt de Schrijver mede in een breed be.
toog, en tracht te bewijzen, dat dezelve nooit in Nederland
hebbe plaats gehad. Dit komt grootendeeis op een' woordenlirijd neder. De naam van Inquifiteur befiond ongetwijfeld ook in onze gewesten onder K ARE L V; maar de zaak
was van de Spaanfche Inquifitie, die men zekerlijk plan had
om allengs in Nederland in te voeren , hemelsbreed verfchil.
leide. Het was nog op verre na niet die verfchrikkelijke
Regt.
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Regtbank , die alleen op vermoedens vastzet, pijnigt, tot
bekentenis dwingt, en daarna levendig verbrandt. Zij beftond
nog uit gewone wereldlijke Regters of Koninklijke Commisfarisfen, met Geestelijken vereenigd. Nogtans vinden wij het
een weinig te fierk, wanneer onze Schrijver tegen H OP P E.
R v s wil betoogen , dat de ftraffen altijd door den gewonen
en bevoekden Regter waren opgelegd ,en het ambt van den In.
quifi'teur, als Bisfch oppelij k zaakgelastigde en plaatsvervanger, slechts tot het kwijtfchelden (van de ftraf) der ketters
in de vereischte oml}andigheden bepaalt.
Bij het derde Hoofdstuk, over de Plakkaten, herkent men
terfiond den Roomschgezinden Schrijver. „ Het ontdaan en
„ herleven van zoo vele onregtzinnige meeningen , zoo vele
„ dwalingen , fcheuringen en ketterijen , was het grootule on„ geluk der zestiende Eeuw. Ketterhoofden"en fcheurlingen
„ zonder tal en zonder einde verpesteden het Christelijk Ge„ meenebest. De dweeperij der eenen, de godslasteringen der
„ anderen vonden onderfleuning en ingang bij de volken door
,, verleiding en door geweld. Dit verterend vuur ontilak het
„ oproer in Duitschland , in het Noorden, in Engeland, in
Frankrijk en in de Nederlanden , met meerder of minder
„ hevigheid , maar altoos met het fchokken van kerk en
Raat." (BI. 239.) Wij vergeven dit den eerlijken man ,
die de vooroordeelen zijner opvoeding niet kon overwinnen,
en fchatten zijne onzijdigheid en waarheidsliefde te hooger,
wanneer hij nu verder het helfche plan ontvouwt, door de Kar..
dinaals GRANVELLE en van Lotharingen beraamd, om
Frankrijk en Spanje ten naauwlle te verbroederen door de
Inquifitie, het aannemen van de béfuiteii der Trentfche Kerk.
vergadering , enz. ; een plan, door onzen W 1 L L E M I eerst
bij toeval, en naderhand door het fchrander uithooren des
Konings van Frankrijk ontdekt. Het is dus ook niet te ver
-wonder,
dat hij de openbare preke afkeurt , en derzelver
voorulanders en toehoorders (waaronder ook wel veel slecht
goedje zal geweest zijn) met de beeldhlormers verwart,
en, hetgeen op dezen wel hoogstwaarfchijnlijk van toepasfing
is, ook van genen zegt; „ dat het namelijk troepen van le„ digloopers , bedelaars , omzwervers, lichtmisfen, enz. twee
„ horden waren , die naar zwervende Arabieren en andere
„ Barbaren geleken. " (BI. 277.) Dan , D E G R 00 T zegt
van de toehoorders der openbare preke, „ dat zij daardoor
de onwaarheden openlijk wilden logenfiraffen , met welke de
BOEKBESCH. 1824. No. 6.
„ geS
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„ geheime bijeenkoinaen werden beklad;" terwijl zich bij
hen ballingen om den Godsdienst en gewezene kloosterlingett
voegden. Dit is dan toch zulk fchuim niet. Uit H 0 0 F T
ei WA GE N A A R blijkt almede , dat zich , ten minne in Hollied, zeer fatfoenlijke burgers onder het gehoor van J A N
A R E ND s Z. bevonden. De geestdrift voor de openbare preek
in eene rijke koopftad als Antwerpen wederlegc insgelijks het
denkbeeld van eersen hoop fchuim, als dénige bijwoners of
bewerkers dier vergaderingen. Dat zich echter zulk flag van
volk, als waarvan onze Schrijver gewaagt, ook onder die toehoorders hebbe gemengd, lijdt wel geen' twijfel ; en deze
waren naderhand, met ander gefpuis vermengd , de beeld[lormers. Of waren de ordelijke lieden , die zich ter preke bevonden , alleen door nieuwsgierigheid gedreven , zoo als v A N
DER V Y N C I{ T wil? Het tegendeel blijkt daaruit, dat zes
hunner te dsnflei•dam raadpleegden , of 't niet haast tijd
werd, ook in Holland riet de openlijke preek te beginnen.
(WAGENAAR, Vlde D. b]. 165.)
Omtrent het Verbond der Edelen, welke flof door TE W AT E R is uitgeput, levert VAN DER V Y N C K T niets bijzonder
nieuws. Wij zien met verlangen het volgende Deel ce gemoet , en daarin het bewind van A LV A.
De Vertaling is doorgaans zeer goed, en misfchien vloei.
jender dan het oorfpronkelijke Fransch , hetwelk vrij hard
moet zijn. Eene enkele grove drukfout, zoo als op bl. Si
de Hertogin van Brunswijk voor Bousgondië , ( MARIA , M A X IM I L I A A N'S Echtgenoote) of Germanismen, zoo als onderhreken, (bl. 169: hoe komt de Vertaler daaraan ?) of erge
misaclling , zoo als waar• de Schrijver de Triezen der zes
Eeuw (b]. 143) halve wilden noemt, hadden kunnen-tiend
verbeterd worden.
Onder de driederlei Aanteekeningen achter het werk komen
ons die van den Heer TARTE als de belangrijkrle voor. On.
der dezelve is ook een brief van Keizer MA XI M I L I A A N,
in 't Fransch , aan zijne Dochter M A R GAR E T II A, Landvoogdesfe der Nederlanden, betrekkelijk zijn plan, om zich
tot Paus te doen verkiezen, — en over de punten van be.
zwaar der Spanjaarden in 1520 tegen het willekeurige Ko
martelaar van Staat, PAD IL LA,-nikljebur,d
met zijn bloed bezegelde. Het verwondert ons zeer , dat de
I-loogleernar RE I F FE N B ER G, anders zoo kundig in onze
oude Gefehiedenisfen, de zoogenaamde Rijmkronijk van
KLAAS
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wier onechtheid reeds door WAGENAAR

en 11 U Y DECO P E R vóór meer dan eene halve Eeuw is bewezen, nog aanhaalt ter Raving der buitendien ongeloofelijke
Helling, dat et in de twaalfde leeuw te Egmond nog zangen
der oude Bdrdert op fbhrift zouden overig wezen. (l unenfaven konden de monniken weh wel niet lezen.) De
Aanteekèningen van den Vertaler zijn meest geflachtkundig,
over de Huizen van Nasfau én Oranje, en voor 't overige
van weinig belang.

.^efchouwing van den Nederland/'chen Scheepsbouw,, niet betrekking tot deszelfs Zeilaadje, door P. N . V A N L 0 0 N%
te Irnfum, in de Prdvincie Vriesland; (aan wien door de
Nedes'landfche Huishoudelijke Naatfcliapßij te Haarlem, in
tierzelver dlgemeene Vergadering van i 82o , de Zilveren
Medaille, eit Tien Dukaten is toegewezen , en de vrijheid
gelaten deze in druk uit te geven.) Met Afbeeldingen. Te
Haarlem, bij de Wed& A. Loosjes, Pz; In gr. 8vo. 79 Bl:
Zeker deed de Máatféhappij boven gemeld een goed werk ,
met aan VAN LOON de vrijheid te laten tot de uitgave de=
zer befchouwing. Die toch zal wel , blijkens het vblgendè
» in druk" , bedoeld zijn in de tusfchenrede. Stond er dat
niet bij , men zoude duidelijk lezen , dat hij vrijheid had gekregen, lom de tien dukaten uit te geven.
Dit flukje is ons voorlange reeds ter beobrdeeling toege.
zonden, en mag voorwaar niet onvermeld blijven. Maar
daarmede zit kecenfent nu aan den grond. Wie zal an die
beoordeeling nut hebben? Vele lezers en lezeresfen van de
Letteroefenirigen verftaan aanmerkingen over fcheeplbouw eq
zeilaadje even goed, als onze meeste varensgasten akadèmi£ebe Disfertatiën. Niet weinige fbheepsboüwkundigen lezen
waarfchijnlijk dit tijdfchrift niet, en niet weinige anderen
behoeven noch begeereri VAN L o o r 's befchoiuwing te kennen. Laat ons met eene enkele, welverdiende, aanprijzing
van dezelve vollaan mogen. Geene £cheepsbouwkündiged
of zeilmakers enz. zullen Itecenfent in het vaarwater zit=
ten om zijne ruimfchootfchè loffpraak aan dit fink gegeven,
van welke hij de reden hier volgen laats
-
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Die Maatfchappij , die bekrooning, die vergunning, op
den titel vermeld , wettigen reeds die loffpraak ; maar, inzonderlieid , de aanmerkingen , die v A N L 0 0 N mededeelt,
zijn de vruchten van eigen langdurig befchouwen, dat met
de werkdadige uitoefening der fcheepvaarc vereenigd was.
Hij , van zijne jeugd af op de zeilbanen verkeerd hebbende,
heeft ook de timmerwerven onzer naburen gezien ; „ en,"
fchrijft hij , bi. 76, „ ik heb op de wijze van zamenfiellen
der inwendige deelen , zoo wel als op de foort van kromhout en omfchot acht gegeven, niet tlechts op één werf,
één dag ; neen , weken , op onderfcheidene plaatfen, en, waarlijk , ik moet , zonder eigenliefde te willen inilemmen , ' (dit
verftaan wij niet) „ flellig zeggen: Nederland timmert van
beter hout een hechter ƒchip." Zoodanig iemand, lezer !
heeft regt van mede te (preken, en aanfpraak op krediet. Navita de ventis, etc.
Vijf onderwerpen maken den inhoud dezer verhandeling
uit. I. De verfcheidenheid in de gedaante der fehepen en
tuigaadjen in het algemeen , en hoe elk derzelve beantwoordt
aan de beflemming, waarvoor zij gebouwd zijn. II. De zei
algemeen , en het-ladjerptgbomfchenit
aanmerkelijk onderfcheid der zeilaadje van het eerie fchip tot
(?) het andere. III. Over de oorzaken, waaruit eene fnelle
zeilaadje ontslaat. IV. Eenige regelen , volgens welke de
opbouw der vrachtfchepen tot eene verbeterde zeilaadie kan
worden gebragt. De flandplaats van den mast. De zwaar
gedaante, plaats en klamp. De vorm der zeilen. Al.-den;
gemeen overzigt en gevolg van het vierde onderwerp. V. De
voordeelen van een fnelzeilend fchip, in onderfcheiene opzigten.
Twee uitflaande platen firekken tot meerdere opheldering.
Op den ílijl valt , over het geheel , niets van belang te zeg.
gen. VAN LOON voert goed de pen. De punctuatie had
wel wt nanuwkeuriger mogen zijn. Voor een uittrekfel is
dit werk niet wel gefchikt;er moet ook nog zoo vele lading
te fencep gebragt naar den Redakteur , dat wij aan v A t
LOO N's befchouwingen geen' tijd meer befleden kunnen.
Den fchrijver en der uitgeeflier, zoo wel als der maatfchappije, zij welvaren met dit werk gewenscht!
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DichtbundeJ van F. C. DE G R E U V E, R. K. Priester. ljie
Dee!. Te 's Hertogenhosch, bij J. ]. Arkelleyn. 1823. In
gr. 8vo. XXVIII en 194 BI. f 3·:
Deze Dichtbundel is in verCcheidene opzigten eell mcrk.
waardig verfchijnfel. Hij is vervaardigd door eenen jongell
Geestelijke vall een Christelijk Kerkgenootfchap, dat, door
zijlle meer va or de zinnelijkheid berekende leerfiellingen ell
uiterlijkheden, zoo vele hlllpmiddelell fchijnt aan te bieden
tot ontwikkeling vall dichterlijke talenten, en dae echter toe
nu toe, ten minfie in ons Vaderland, zoo weinige Dichters
heeft opgeleverd; want onder de echt .Roomsch. katbolijke
Zangers TO L LEN S te willenrekenen, komt ons minder ge.
past voor, daar men in zijne gedichten nimmer een fpoor
van zijne Katholijke gczindbeid kan ontdekken, en hij. ten
minl1:e in zijne werken, h~t geloof der Sekte fchijnt verwisreId te hebben met de algemeene leer des Christendoms • zoo
als zij. niet door Priesters en Predikamen, maar door Jezus
zelven is voorgedragen. Maar nie[ alleen om den l1:and des
makers, ook am den toon en de ge\loeI~ns , die in denzelven
heerfchen, is deze buudel merkwaardig in eenen tijd, in wei ..
ken de kamp!1rijd tusfchen Katholicisinus en Protestamismus
met verniellwde woede is hervat, en van beide zijden dik.
wijls . zoo onedel gevoerd worde; wallt hij geeft den WiJs.
geer, die van zijn hooger ftandpllnt met onpartijdigheid,
maar tevens met medeJijden en fmart op het gewoel der partijen nederziet, eene gewenschte verademing, door hem bekend te doen worden met eenen Priester, die door zijn voorbeeld bewijst, dat getrouwheid aan de leer!1ellingen zUner
Kerk zich zeer wel laae vereenigen met befchaving, verlich.
ting en verdraagzaamheid, ell dae mell een Roomsch GeeSte4
Jijke kan zijn. zonder ee verketteren ell ee verdoemen. Voegen wij hier dan nag een derde oogpUllt, dat der kunse namelijk, bij, tlie hetwelk men insgelijks deze verzamelillg als
belangrijk ee befchouwen heeft, daar zij, door de invocring
van de versmatell der Oudell, en door derzclver verecniging
Inet het hij OilS gebruikelijke rijm, het voorbeeld geeft van
groote nieuwigheden in het werktlligelijke van onze poi!zij;
dan zeker twijfelen wij niet, of men zal onze llitfpraak, dat
deze bUlldel in verfcheidene opzigten een merkwaardig verfchijnfel is, tell volle beamen.
S3
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In de uitgebreide Voorrede deelt ons D E G RE U VE eenige
aanmerkingen mede over onze gewone dich tmaten, en over
de beste wijze , op welke men die der Ouden aan onze in
dit opzigt eenigzins weerbartlige taal zonde kunnen aanpas.
fen. Her is hier de plaats niet, om ons gevoelen over dit
moeijelijke punt in het breede uit te brengen; doch wij
kunnen echter gerust dit beweren, dat de zwarigheden , welke zich hier bij iedere fchrede opdoen, genoeg aantoonen,
dat de maten der Ouden zich flecht met het taaleigen onzer
fprake laten vereenigen. -- Dan, wij willen hier geen woord
verder over fpreken , ten einde des te meerdere plaats voor
pnze befchouwing der geleverde gedichten te lefparen.
De eerfle afdeeling van dezen bundel dlaagt het opfchrif;
van Godgewijde Zangen, en bevat een aantal (tukken , welke
zoo wel van eengin gelukkigen aanleg tot de poëzij , als van

gene gloeijende godsvrucht getuigen. Geen verketterende
Cektengeest , maar een waaraehtig Christendom geeft hier,
gelijk overal, den grondtoon; en, fchoon wij in fommige
godsdienftige begrippen, b. v. in onze denkbeelden omtrent
fle Fiel, den Duivel enz, , van den Schrijver mogen verfchil.
len, verhindert ons dit niet, om zijne gezangen grootendeels
net ons geheele hart te kunnen nazingen. Iets, echter, finitte
pus gevoel ; dat wij , namelijk, God telkens als zulk een
verfchrikkelijk Wreker zagen voorgefl:eld. Wij Christenen
leerden immers het Algoede Opperwezen als een' liefderijk'
Vader kennen. die het berouwhebbende zwakke kind gaarne
vergeeft. Daarom hinderde ons dat telkens voorkomende lid..
Fleren voor Gods wraak, en dat denkbeeld op bl, 34, of
men het kennen , zoo veel de fiese vermag, behoefde , on
E-Ienl te ontwapenen
Veel beter dan de Qp,^h•agt aan Cod, welke de verzame.
ling opent, beviel ons de Lofzang der Schepping, welks, aanlief wij gaarne tot Bene proeve affchrijven :
Klimt, tooneu ! klimt! --- De ontelbre fcheppingswerken , -•.
Zoo ver de kring zich uitbreidt der Natuur,
Door 't ulerílijk oog niet af te perken —
Bezingen 't heuglijk fcheppingsuur.
glimt , toonen ! klimt! -- ik meng mij [lont er onder:
Ik ben een deel van 't eens gefchapen ftof;
jk ben zoo wel als zij een wonder;
Ik vier met hen des Scheppers lot',
Stijg
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Stijg op, mijn ziel ! Door door de hemelwolken
Tot voor Gods troon, waar Liefde 't feestuur viert;
Daal neder in des afgrords kolken,
Ter helle , waar de wanhoop tiert.
Vlieg heinde en veer, de lofbazuin te hooren ,
Die door 't heelal, van pool tot pool, we^rfchalt , —
Die lieflijk mischt door de englenkoren,
Maar dondrend in den afgrond knalt.
Bekoorlijk Feest voor zaalge hemellingen,
Dat, eeuwig nieuw , en eeuwig zonder end,
Geen fchok vreest van veranderingen,
Geen tegenfpoed noch fmarten kent!
0, dáár uw lied, Volzaalgen 1 na te galmen;
Op 't Scheppingsfeest, dat van uw zijn gewaagt,
Te reiken naar uw gloriepalmen , —
De kroon te dragen, die gij draagt;
En dáár met u het Heilig aan te hellen ,
En dáár voor God te knielen , godlijk rein
zwijmel reeds bij 't ffaauw befeffen: —
O ! dat moet alles , alles zijn!
Dit is echte poézij , al moge zij dan niet zoo verheven
zijn als in de volgende coupletten, waar juist het onbefuisde
najagen der verhevenheid f echts gezwollenheid en onzin
voortbrengt:
Onze aardbol mag dien lofzang medezingen ,
Bij 't wentlen langs zijne afgeperkte baan,
Offchoon de darren hem verdringen
Als waterdrup in d', Oceaan.
Onze planeet wordt door de flarren niet verdrongen , en
daarenboven verdringt men geen waterdrup in den oceaan.
Iiet denkbeeld, dat voor des Dichters geest zweefde, name.
lijk het weinigbeteekenende der aarde, in vergelijking met de
ondenkbare menigte der ítarren , is zeer ongelukkig uitge.
drukt. Doch verder :
Zijn dampkring mischt, getooid met blonde lokken,
Zacht aadmend voort , en meldt zijns Scheppers eer; -Of fchudt zijn grijze wint ^rvlokkcn
Feestvierende op ht nardrijk ucér, — enz.
S4
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Wat wordt bier onder de blonde lokken des dampkrings ver.
ftaan? en welk een zonderling fneeuwfeest ! — Dergelij ae aan.
merkingen zoudd men dikwijls moeten maken, ook in liet
vervolg; doch wij kunnen ons niet te lang bij ééne plaats
ophouden.
,lan den Verdosfer is het csénige rijmelooze flukje uit de
verzameling, en in de voetmaat der Ouden. Het bevat zeer
goede denkbeelden, en leest 3rlo ?ijend; doch coupletten , als
de beide volgende, vallen war te veel in den Duitfchen
trant, het eerlte door volftrekte onverstaanbaarheid :
Ach! was de mensch dan zoo verworpen,
Dat Gij , gekruifgd , voor hem moest ilerven ?
Neen; God I Gij moest niet :— Liefde was 't, Liefde alleen!
Haar peinst de Seraf, zelfs in het zaligste uur ,
Dat de eeuwigheid, als „ God is Liefde !"
Ruischt van de harpe, berekent, nooit na!
Hier kunnen wij flot noch zin vinden; maar in het tweede
couplet vinden wij een' uitroep, die wel niet anders dan
bombast zijn zal:
Werelden! wentelt niet, —
Verbergt uw ftralen, van verbaasdheid,
Zonnen! voor 't denkend gevoel eens menfchen.
Het is toch wat flerk , eene dergelijke flilte te vergen , men
moge dan over nog zulke gewigtige zaken nadenken.
De Boetpfalm munt niet bijzonder uit; nog veel minder
echter het On veder , want hier vindt men een aantal herha
eigenlijk gezegde lamme regels. Ook het L7/ornspje,-1Unge
fchoon een goed denkbeeld uitvoerig behandelende , mist te
zeer befchaving en keurigheid van uitdrukking; doch de korte Bede in voorfpoed, daarentegen, is meesterlijk.
Thans volgt een uitgebreid Leerdicht, getiteld de Troost
van den Godsdie :ist, dat in zijn eertte gedeelte het onbe(tendige en nietswaardige van alle aardfche geluk aantoont, en
dan door eene fchildering van eenige der verfchrikkelijkffe
levenstoeftanden doet zien, welk een' troost de Godsdienst,
ook bij de fnerpendfle liegen des ongeluks, aanbiedt. Daar
de weg, dien de Dichter hier aflegt, vrij lang is, heeft men
nergens beter gelegenheid , om te bemerken , waar hij (trui.
kelt, en waar hij aanftoot. Men vindt hier, gelijk op vele
an-
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andere plaatfen, vele herhalingen, en tevens eene zekere hardheid in de overgangen; ook zijn de uitdrukkingen dikwijls
zeer onbepaald , en brengen het denkbeeld, dat uitgedrukt
moet worden, niet fcherp genoeg in den geest des lezers
over; terwijl de rijmwoorden dikwijls zoo gekozen en de
zinfneden zoo gevormd_ zijn, dat het blijkbaar is, dat de
Dichter Hechts het eerste het beste aangreep, wat hem voor•
den geest kwam. Ondertusfchen zijn er fchoone plaatfen in;
de volgende houden wij voor eene der beste:
Geen Godsdienst zonder hoop. Zij is de fierke veér,
Die 'c uurwerk van ons doen bezielt; nu hard dan TER
De raderen beweegt van herfenen en fpieren,
De geestvermogens fcberpt en longen fchokt, en nieren.
Maar zonder Godsdienst, zeg, wat is zij zonder hand,
Die haar, gematigd en voor 't werk berekend , fpant ?
Zij vliegt den tijd vooruit en telt te fiel zijne uren,
Of gaat te langzaam voort en doet ze langer'duren;
Alsof heur wijziging der tijden vaste loop
Verandren koude ; o waan I — Wat wordt er van die hoop?
Tot dusverre fchoon , treffend; doch thans komen herhalingen:
Te fuel gedreven,-heeft zij 'c uur te vroeg voor oogen,
En 't Hoeg nog niet 1 enz.
Ook in het laatfte gedeelte van dit gedicht vindt men zeer
fchoone fchilderingen; doch dit neemt niet weg, dat ons het
fink, als geheel befchouwd , geenszins bevallen wil.
Thans zijn wij tot de tweede afdeeling genaderd, welke
het opfchrift draagt van Menge/dichten. flan het .Vaderland
wijdt D E GR E U VE het eerst de toonen zijner lier ; doch
waarom hij de nuttelooze moeite neemt van zijn gevoel in
verflaanbare woorden te uiten, begrijpen wij niet regt, daar
hij reeds in den aanhef zegt: Waar men het Vaderland bezingt ,
.

Daar fort geen donderklank langs Helikon naar onder;
Daar bedelt men geen hartontvla,nbren 11mal
Den Dichtgod af, — o neen! één zuchtje is reeds een wonder
En 't zwijgen zelf is Godentaal.
Waarlijk, als de zuchtenden reeds wonderen doen en de zwij•
S5
gen-
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genden Godentaal fpreken , en dat alles onder het zingen ,
dan zijn wij wel in het land der mirakelen of der ongerijtndheden! In het volgende couplet is het niet minder wonderda..

dig : daar [pat het hart ten boezem uit.
De Morgengedachte bevat weinig bijzonders, noch ten goede, noch ten kwade; doch de Onbeflendigheid is eene goede
Ode, welker ílot zelfs fchoon is. Ook de Lierzang aan
pa u s VII is dichterlijk en in den echten trant; doch bij de
waarlijk hooge vlugt, die in denzelven heerscht, hinderen en•
kele regels , b. v.
Ik bleef gebukt voor U, geheel verlegen,
Door duizend dankbetuigingen beítreên ,
í]echts te flerker.
De 1Vaardij van het Mededoogen is eene gloeijende Dithy.
rambe, vol verheffing; getuige deze waarlijk hoogdichterlijke
pasfage, op welker détails echter nog al veel aan te merken
zonde zijn:

Als de oude Rijn, met geefelvlagen, (??)
Zijn fchatten, omgevormd tot plagen,
Al krakend , bonzend , zeewaarts fchiet ;
En de opgekruide en knarfende ijsfleen - fchollen
Met fchok op fchok , gelijk de donderwolken , hollen ,
En 't al verbrijzelen , wat we@rffand biedt of niet ;
Alsdan met de onder 't ijs gedolven
Te voelen 't bloed tot ijs geftolt, (d)
Met die nog worstlen tusfchen golven
Te fiddren voor den dood , die op de fchotfen holt : —
Of als de onJlilbre geest der vlammen
Zijn gloênden klaauw in de eikenhammen
Van 't hoogst paleis , of in het nedrigst flroodak (laat ,
Met blikfemfchichten om de lenden ,
Verfchroeijend ze ieder toe te zenden[Dit is onverflaanbaar.}i
Die ouder 't dwanggebied van zijn verwoesting flaat ;
Alsdan , —bij 't mindren zelfs des vuurgloeds niet te koelen!—
In 't hart dien liefdebrand te voelen ,
Die knagende ons door de adren vaart; enz.
Tammer, dat zulke poëzij door zoo vele ligt uit te wis.
fchen vlekjes ontfierd wordt, en tevens , dat er in dit dicht ituk weder zou vele herhalingen zijn 1 Doch deze Dithyrambc
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be is der overwerking dubbel waardig; en door niet te ge
tevreden te zijn, zal de Dichter-makelijtzchvn
zeker in dezelve uitnemend Hagen.
,lan mijnen Vriend J. V e N OLMEN is een dichtfluk in
hexameters, welke wij ten minfte groocendeels niet kunnen
fcanderen ; b. v.
Wij be geerén geen goud,—wij 1 vliên voor't 1 blincjend gelwemel

v

Ach gelwekt door dien droom uit bittere 1 tegen^fpoeden
Dat de Dichter echter goed weet, hoe de mat behoort te
zijn , blijkt uit een aantal andere regels :

Jozef ik I voel mijnlhart bloedt l;—droeve geldachten ontf rüsten

j?Viáar van 't en
ge ver bl jf, at , genoeg
m o (twee te bevatten
Zucht naar Vahnaaktheld en Dwingelandij, beide in de
voetmaat der Ouden, doch gerijmd, hebben ons zeer weinig
bevallen, vooral om bet ftijve en gewrongene,, dat bijna in
eiken regel zigtbaar is , en wegens den dubbelen dwang der
gekozene maat wel niet vermeden kon worden; om de ge.
manierdheid der uitdrukking en het Pindarifche doorloopen der
coupletten , aan hetwelk wij ons nog maar niet kunnen gewennen. Tot een proefje ftrekke het volgende uit de Dwin.
gelandij

't Bloed Jlurpen radren ! Hoog op de zegekoets
Staan ze, en de rook dampt, rook des vergoten bloeds,
Hun toe, terwijl de weduw heenvliedt,
Bang voor de boeijen: -- Gij dwingt alleen niets
Gij ook, bettuurders , die, in beperkter kring ,
Der onderdanen waardigheid acht gering, —
Of't waar ! neen, die, gelijk als honden,
Ze onder u houdt aan den band gebonden.
Wat het eerfte couplet zondigt door gemanierdheid, dat zon.
digt het tweede dubbel door gemeenheid en platheid.
Thans volgt er nog een vijftal kleine ftukjes, welke, wel
is waar, eene menigte kleine gebreken bezitten, maar echter

allen, om dichterlijke houding, goede denkbeelden en zedelij-
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lijke ftrekking, aanprijzing verdienen. Ander dezelve munt
in alle opzigten de Samaritaan uit, die ons bewijst, dat ns
G RE U VE ook gekuischter dichten kan , wanneer hij zich
flechts de behoorlijke moeite geven wil. Ook het fokje ,
ten opfchrifr voerende: op mijn vijfentwintig/len Verjaardag,
beviel ons bijzonder, om de tot in de kleinfte bijzonderheden volgehoudene, en met welaangebragte fcheepstermen zoo rijk gelloffeetde, vergelijking van des Dichters leyeti met eerie zeereize; terwijl ons daarentegen de Overzijde, als geheel gegrond op eene woordfpeling tusfchen Engeland en Engelenland, in den aanleg ten eenemale mis
-luktfchen.
Het laattte gedicht van dezen bundel is eerie navolging der
fchoone Epifode uit het tweede boek van T AS s o's verlost
Jeruzalem , 5 0 F R o N IA en o LIND. De navolging heeft hier
de maat van het oorfpronkelljke behouden, en op deze wijze
de coupletten der Italiaanfche ottava rima in onze poëzij
overgebragt. Wij gelooven, dat dezelve er weliger tieren zal ,
dan de voor ons zoo moeijelijk juist te meten voetmaten der
Ouden. Doch bet is eene andere vraag, of de fchoonheden
van den Italiaanfchen Puikdichter even getrouw als zijne
versmaat aan ons zijn wedergegeven. Zoude het volgende
couplet in het oorfpronkelijke niet wat dichterlijker luiden
-

Ik zeg alleen , dat , fchcon hier allen denken ,
Dat door de Christnen 't beeld zij weggebragt,
Ik zoo niet denk ; de flerkfie gronden fchenken
Dit mijn gevoelen zekerheid en kracht.
't Was de eerbied en 't gezag der wetten krenken ,
Te doen, wat door den toovnaar was bedacht.
Men mag toch nooit in onze tempelzalen
Een afgodsbeeld, veelmin een vreemd zien pralen.
Het zoude ons niet moeijelijk vallen, eene lange lijst op
te maken van taalkundige vergrijpen, Hecht gekozene uitdrukkingen, verkeerd aangebragte beelden, gebrekkig doorgevoerde vergelijkingen en plat prozaïfche regels ; doch van
een' Jongeling, die voor het eerst optreedt, mag men niet
die volkomenheid vorderen, welke men regt heeft van den
Meester te eifchen. D E G rt c u v u late zich dan ook door
onze aanmerkingen niet ontmoedigen, want hij bezit eenen
uitfiekenden aanleg; hem ontbreken Rechts oefening en eerie
fch er.
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fcherpere beoordeeliug van zichzelven. Ga hij dan ijverig
voorwaarts op de moeijelijke baan der kunst; zijn aanvang
belooft veel, enn gewis zal hij, zoo ontijdige loftuitingen
hem niet bederven, zich eens met roem kunnen aanfluiten
aan de fchaar der Dichters, die onze poëzij thans zoo heer
doen uitblinken. Hij wachte daarom liever nog eenigen-lijk
tijd met de uitgave van het beloofde tweede deel , en ïlelle
ons, door vlijtige befchaving zijner dan uit te gevene gedichten , in de gelegenheid , om hem minder onverdeeld dien
,lof te kunnen uitdeelen, welken wij zoo gaarne toezwaai jen , maar. dien wij niet mogen verkwisten; want alsdan zou. den wij ons fchuldig maken aan hoogverraad, aan majesteit
omtrent eene kunst, wier bloei ons zoo na aan het-fchenis
harte ligt.

Leerrede ter aanprijzing der Koepokinenting, door A s s u E R u s
D o IJ E a, Honorair Lid van de Maatfchappij der Koepok
te Rotterdam, en Leeraar bij de Doopsgezinde-inetg
Gemeente te Zwolle. Pierde en verbeterde Uitgaaf. Te
Zwolle, bij H. A. Doijer. i8z3. In gr. 8vo. XIV en 24
Bi.
De Vaccine verdedigd tegen den Heer A. C A P A D 0 S E Med.
Doct. , door J. J. R A N T , Med. et drt. Obff. Doct. etc. te
Zaandam. Dicht/luk. Te Zaandam, bij J. Groot en
Comp. 1824. In gr. 8vo. 25 Bl. f : - 40.
Tdectere ft nequeo fuperos Icheronta movebo! Zoo trekt

een ieder, en met allerlei wapenen, tegen c A P AD o s z te
veld. De man verdient deze eer niet. De afteekening op
het zegel van het Genootfchnp , door den Heer D o IJ E R op
den titel zijner Leerrede geplaatst , doet reeds alles af tegen
ellendige drogredenen en magtfpreuken: het is toch beroep
op de ondervinding. Zijn Eerw. verdedigt de Koepok in
eene Leerrede, die reeds vroeger het licht zag, nu de vierde uitgave beleeft, alzoo druk gelezen werd, en buiten twijfel zeer veel goeds heeft geflicht. Het Voorberigt doet verfag van de ontdekking en het heilzame der Koepok, en ruimt,
zoo wel als de Leerrede , een aantal bedenkingen en zwarigheden van den zwakken en bevooroordeelden uit den weg.
Alles is hier waarheid en gezond versland.
Van
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Van Na. a, of het zoogenoemde Dichthuk van Dr. R A Iv T;
is de goede meening het beste. Geheel het langgerekte vers j
dat wel tot het Leerdicht behooren zal, zal den tegenftander
en Dichter 131 t. D E R D ii I ergeren of -- vermaken. Het is
mogelijk, dat de Doctor nog eenmaal in-proza goed leete
fchrijven; maar bij wage zich nimmer weér op den Parna9.
Zijn dichtgeest dale vrijelijk met den NB. brozen geest van
CAP A DO S E in het rijk der fchimmen neér; doch zijne welgemeende pogingen mogen onder Gods zegen der Vaccine nut blij.
ti en Haven. Met het lancet zal dit echter, oozes inziensi

door hem beter dan met de pen kttnnen gefchieden.
Bedenkingen over de vraag, of de Vacantiën der Hoogefcholen, in de Noordelijke Provincien der Nederlanden, al of
stiet te lang zijn. Te Dordrecht , hij Blusfé en van Braam,
Februarij r^24. In gr. 8. 46 BI. f: -40.
v v at zullen wij van dit boekje zeggen , dat wei ddor eenets
Profesfor kan gefehreven zijn ! De fchrijver kan wel eene
kleine beperking toegeven , maar beweert te regt, dat men
hier niet ten fcherpfte behoort te gaan uitrekenen, hoe veel
tijd rustens van letterarbeid een mensch , vooral een Profesfor, noodig heeft. Daarenboven, zegt hij, en ons dunkt me=
de te regt : onze Iloogefcholen zijn ,- ja wel , onderwijzende
ligchamen, maar zijn dit niet alleen ; en men moet ook de
Hoogleeraren niet tot fchooltneesters van groote jongens verlas
gen. De Hoogefcholen zijn echter ook een ligchaam, eene
klasfe van mnenfchen , die de wetenfchappen opzettelijk beoefenen ; die niet maar bewaren ter overlevering aan een volgend
geflacht, waar ook arbeiden aan hare uitbreiding. Beide is
vereenigd , en wat meer hoofd- en wat meer bijwerk eigenlijk
wezen moet, is eene misfchien wat moeijelijke vraag, die
wij ongaarne hier zouden beflisfen. Voor het overige moet
men niet te veel redeneren uit hetgeen in Frankrijk, Duitschland en elders 'gefchiedt. Hier vonden wij veel , dat ons
overtuigde. Tegen eenes halfjarigen curfus verklaart zich
de Schrijver; wij zijn het hier wederom eens, zoo lang het
Akademisch onderrigt zoo , als tot heden , gefchiedt. Malt
of dit niet anders gefchieden, en alzoo wat meer aan het gevoel van den boer beantwoorden kon , die van den fiudent
gewoon is te zeggen: hij leert ßuderen, verdient misfchieu
wel
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wel eertig nader onderzoek. Dit zij nu zoo het wil, iedere
verandering is juist geene verbetering, en men moge dit boekje lezen, en alzoo wel verzinnen , eer men begint; en zeker
fpreekwoord, dat wij nu niet herhalen zullen, is ook hier
eene hand aan den weg.
Lijkrede en Lijkzangen , uitgefproken in de Maatfchappij
Verfcheidenheid en Overeenflemming te Rotterdam , ter
nagedachtenis van wijlen den Heer P I E T E It W I T T I G S,
enz. door G I L L I S D E M E IJ E R, Medebejluurder der gen.
Maatfcltappij, enz. Te Rotterdam, bij N. Cornel, enz.
1823. In gr. 8vo. XII, Io8 Bi. f I - 25.
Redevoering over het pligtmatige en edele, der zorg voor het
Nageflacht , en de uitnemende gefchiktheid der 1Vlaatfchappij
Tot Nut van 't Algemeen, om waarlijk het geluk van het
Nageflacht te bevorderen, enz. Door A. A. V A N S C H I L FG A A R D E, Y. D. M. 's Hertogenbosch, bij H. Palier en
Zoon. IS23. In gr. 8vo. -.7 BI.
Redevoering van GERRIT JOAN MEIJER , over de beoefening der Nederlandfche Taal, het beste middel ter bevor
Vaderlandsliefde. Gehouden , ter aanvaar-deringvaw
te Leuven, enz. Leuven,-dingvahetHolrmb
bij C. J. de Mat. 1822. In gr. 4to. 19 BI.
Als Redevoeringen, voegen wij deze drie flukken bij el-

kander.
In het eerre vinden wij nogtans meer, zoo als reeds de
titel aanduidt, en een voorberigt van den Weleerw. S CH A R P
nader doet zien. Wij willen er kortelijk van zeggen, dat de
inhoud lof en navolging verdient , als eene gepaste en ver.
flandige hulde aan een waarlijk braaf, godsdienflig en ver
huisvader. Helaas ! hoe vele lofredenen-dienfljkburg
zochten ben te verheerlijken , die door hunnen hoogen fland
of fchitterende gewelddadigheden reeds verre boven verdiene bekend waren! Iets meer hierbij te voegen, ware overbodig, daar het toch van zelve fpreekt, dat eene mate van
belangflelling in den perfoon dit boekje inzonderheid zal doen
zoeken en lezen.
Het
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Het tweede verdient ook aanprijzing, om het loffelijk doel
en den warmen , hartelijken toon, die in hetzelve heerscht.
Voor de nakomelingfchap te zorgen, gewis, dat is edel en
betamelijk ; dit te doen door eene gepaste vorming van verfand en hart der jeugd, is eenen goeden weg bewandelen ;
en hoe veel men te dezen aanzien aan de Maatfchappij Tot
Nut van 't 11genseen reeds verfchuldigd is, en bij haar
voortdurend beulaan en uitbreiding meer en meer zal mogen
danken, kunnen hechts dezulken ontkennen , die, door hoog.
9noed verdwaasd en verblind , eindelijk nog het nut en voor.
deel der zonne zullen betwisten.
In het derde volvoert de verdienti:elijke Hoogleeraar ai E I3 E R zijne taak op eene gepaste wijze. Immers, hij moge
geacht worden , meer een kort betoog, dan eeue eigenlijke
redevoering , te hebben gefchreven,dit gebeurt al veel bij zulk
eene gelegenheid, en werd hier door de omflandigheden en
de toehoorders misfchien bijzonder gevorderd. En , al ware
dan ook de taalkundige en keurige fchrijver geen redenaar
van de hoogfile vlugt, zijne bedaarde, vertlandige leiding,
zijn wereldburgerlijke geest, en bekendheid vooral met de
zuidelijke talen, doen ons van zijn onderwijs aan de aloude
Leuvenfche Hoogefchool , met grond , het beste hopen. De
Geest des Vredes en der Liefde geve daartoe, ten beste des
vaderlands, zijnen zegen!
Tafereelen van eerie Christelijke Opvoeding , in Briefivisfeling
tusfchen Moeder en Dochter. Uit het Engelscri. Benevens
Brieven aan Emilia, door A. M. Mo E N s: Illet Platen. Te
4mjlerdam, bij W. van Vliet. 1822. In kl. 8vo. 237 Bi.

f

2-20.

lien aardig meisje van vijftien jaren trekt uit het huis van
hare brave ouders naar eene uitmuiitende kostfchool , en
houdt met hare waardige moeder briefwisfeling; dezelve betreft natuurlijk de fchool , hare vriendinnen , en de vorming
van haren geest, in het bijzonder echter van haar hart. Alles
ademt eenen goeden Christelijken geest. Deze brieven zendt
1\iejufvrouw M 0 E N S ter lezing aan Emilia , die gaarne iets
goeds van haar ter lezing had; zij voegt er hare eigene brieven hij , mede vol nuttig onderrigt aan een meisje, dat nu
welhaast ook zelve in een huis van opvoeding haar verblijf
zal nemen. De brieven zijn in eenen goeden Itijl, en hebben
den regten toon. De lezing van geheel het werkje is voor
brave Jongejufvrouwen onderhoudend en leerzaam. Wij prij
lieve boekje alle de zoodauige aan, vooral die onder-zenht
haar , welke niet enkel tot vermaak, maar vooral ook ter ver
baar hart wenfchen te lezen. De lezing zal-betringva
eenen goeden godsdienftigen zin opwekken en bevestigen. De
plaatjes zijn vier in getal, en in eenen goeden (maak.
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De Sadduceén ; door Mr. I. D A C 0 S T A.
Ben ik dan uw' vyant geworden, u de waerheyt (eggen
Gal. IV. 16. Indien ik nog menfchen behaegde,-de?
fo en ware ik geen dienstknecht Chrilli. Cal. I. to.
Te Leyden, bij L. Herdingh en Zoon. 1824, In gr.
8vo. 72 131.f:- 80 .

%ene doode vlieg doet de zalf des apothekers flinken en ohm
wellen. Deze woorden van s A L 0 nz o mogen ter verfchood
ning bij den lezer (trekken, dat wij dit voortbrengfel,
het zij van onkunde, het zij van onopregtheid , of beide , met
eene zoo fpoedige en uitvoerige aankondiging verwaardigen. De doode vlieg, hoe verachtelijk ook, moet geweerd , of de kostelijke zalf van eenen redelijken , vredelievenden godsdienst , op welken onze tijd , in dit ons gezegend vaderland, en de Protestantfche kerk zich te regt
beroemen, gaat ligt, eer men er aan denkt, tot Gene ge
gisting over. Wij zeggen, de godsdienst, en-varlijke
niet de gemeente , niet de kerk zelve ,zoo even genoemd,,
want dan zouden wij ook den heer D A C 0 S T A in" eigen
perfoon als de doode vlieg moeten aanmerken , die geweerd, teruggefineten, of tot de lioomschgezinden, of
misfchien liever Mahomedanen, (volgens de oude fpreuk
liever Turksch dan Paapsch !) moest overgebragt worden; doch wij betuigen , hem van harte iets beters te
gunnen , — dat hij , namelijk , eenmaal waarachtig Christen worde , en het quo Eerel est imnbuta recens, fervabit
odorem testa din, „ wat er jong in komt, gaat er zov
]igt niet weêr uit ," zich niet al te zeer in hem bevesti.
ge. Wij zullen meer zeggen : het komt ons bijna ongeloofelijk voor, wat een onzer ambtgenooten fchijnt te
vooronder(lellen, (die voor het overige het vergiftig
in.
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infekt ileclits even niet de uiterfle toppen der vingeren
aanraakt, en zoo ver hij kan van zrch werpt) dat de opzettelijke bedoeling van dit werkje zou zijn, den ouden
twist, die kerk en (laat eenmaal fchokte , weer op te wakkeren , mistrouwen , tweedragt en haat tusfchen leeraren
en gemeenten te zaaijen , en, daar de vorige breuke bijna
geheeld en vergeten is, de Remonftranten tot een onbeduidend hoopje zijnde verfmolten, wederom twee partijen
te doen opstaan , en den tlrijd der kerke tot eigen' boe
te bepalen. Neen , liefst des mans eigene woorden-zem
hieromtrent volgende, flaan wij het -oog op de éénige
vooraffpraak, in het boekje gevonden , het vers aan c Ar AD OS r: , den vermetelen be(lrijder der Vaccine, den
waren vriend van de erfkoet , die , het pro fervandis ei 'ibis zijner kunstgenooten omkeerende, fchijnt te zeg
ik ben niet gekomen om te behouden , maar om te-gen:
verderven. In dat vers zegt de letter ons , dat het hun
om de uitbreiding en verdediging der waarheid te doen
is ; en waarfchijnlijk gelooven zij dit ook , althans ten
deele : de booze vijand verkeert zich meermalen in een'
engel des lichts , en geeft voor , het rijk te beflrijden , dat
hij be7estigen en verheffen wil. Maar die booze vijand,
wat kenmerkt zijn werk zoo zeer als de hoogmoed, als
de zucht, om een uitverkoren vat, en, zoo niet beter
en wijzer,, althans anders te zijn , dan andere menrchen ?
Di o G E N as zag denzelven door de gaten van A N T x i sT E N E S' mantel , (fchoon hij hem in het donker verblijf
zijner eigene ton niet fchijnt befpeurd te hebben) en onder gedenkcedels noch lange gebeden, en wat der gehui.
chelde godsvrucht meer zij , konden de Pharizeërs deze
zelfde duivelfche trotschheid verbergen, welke wij ons
verbeelden, op al de wapenpraalder middeleeuwfche heiden, in dit vers zinnebeeldig te pas gebragt ,duidelijk te
zien fchitteren. „Ziedaar ons, de afflammelingen van het
oude Godsvolk, van het koninklijk fuda, wier vaderen
licht en zegen naar het westelijk Europa overbragten , en
Spanje's of Portugal's troonen beklommen, eindelijk zelve geroepen, ooi het kwijnend en verbasterd Christendom,
r
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in dit van ouds herberg zaam land voor ons gedacht , te
hervormen en te bezielen ! "
Grootsch belluit ! Maar, hoe wordt hetzelve volvoerd?
Niet zoo grootsch en edel, naar het ons voorkomt; niet
zoo ridderlijk, ordelijk en loyaal, als het zulken vijanden
van alle oproer en volksregering fchijnt te voegen. Im
zijn vorig boekje gezegd , en dit {laaft-mers,htivan
die aanmerking wederom niet minder , dat hij inzonderheid voor oppervlakkige lezers, voor den grooten hoop
fchrijft, in bh,ausvboekjes, gelijk onze voorouders deze
pamfletten plagten te noetnen, fchoon n n C 0 ST A mogelijk wel om zijn ijvervuur (zoo niet nog heeter) af te
beelden , er thans de roode kleur aan gegeven heeft. Het
is dus een beroep op het volk, eene poging , om de menigte tegen, hare blinde leidslieden of wolven in fchaaps'achten (I) te doen opftaan, in plaats van geregeld te werk
te gaan , en het vooronderilelde kwaad aan te tasten,
waar het dan eigenlijk fchuilen moet — bij de leeraren ,
bij de hoogleeraren, bij de onderfcheidene vermaarde
fchrijvers , die in onzen tijd als bijbeltolken of gefchiedvorfchers der kerke zijn opgetreden. Waarom, bij voor
heeft de man zijne diepere inzigten, zijnen onbe--beld,
vooroordeelder geest , onpartijdigheid en godvruchtigere
ijver niet te pas gebragt, om de Gefchiedenis der Sederlandfche Hervorrnde Kerk van Y P L Y en D E R M 0 U T,
in welke de loop der zaken, in het begin der zeventiende
eeuw,, zoo geheel anders voorgefleld wordt , zoodat de
zaak der Remonflranten, het wezenlijk verfchil betreffen.
de, onzes achtens, in nog guníliger licht voorkomt , dan
dit bij B R A N n r zelven het geval is , — om die gefchiedenis te bellrijden, te weerleggen , zoo hij kon .... niet
met magtfpreuken, met opkrabben van oude verwijten,
in de hitte der partijfchap eenen moeijelijk onderdrukten
aanhang naar het hoofd geworpen , maar met de (lukken ,
zoo als deze mannen doen,die zeker meer ,dan den donimen BRANDT enevendonlmenwACENAA1i(!),hebben gelezen? Neen, wij zweren niet bij dit gezag, noch
verbeelden ons , daarmede alles gezegd te hebben ; de
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Bilderdikfche fchool , die zich zoo hoog boven alle andere
zet, en zoo veel helderder en dieper in vele zaken wil
fchouwen, zal ligt ook hier wel eenen nieuwen dag kunnen verfpreiden , aan m oz E s' flaf gelijk , die al de flaven
der toovenaars, hoe natuurlijk zij het ware wonder ook
fchenen na te doen , in een oogenblik verffond. Maar dit
zeggen wij , dat hij hiertegen zijnen aanval had behooren
te rigten, op eene regelmatige wijze te rigten , voet voor
voet den grond betwistende aan eenen vijand , des dubbelen Doctors , des leerlings van den onvergelijkelijken a 1 LD E lt D Tj it, zoo het fchijnt , niet geheel onwaardig. Nu
inoge het befcheidenheid heeten , dat hij deze mannen
zelfs niet noemt , liet heeft toch volkomen den féhijn ,
alsof hij wilde verbergen, dat federt B R A N D T'S of
WA G E N A A R's leeftijd Benig nieuw onderzoek en beproeving der oorfpronkelijke befcheiden heeft plaats gehad. Want dat DA COSTA zelf liet genoemde werk
niet zou gelezen en herlezen hebben , — dit moge al niet
uit zijne kennis zijn op te maken , dat E R A S ni U s als de
eer(fe en grootife der hervormers éenmaal is voorgedra.
gen, de Christelijke liefde verbiedt ons, het te betwijfelen. Nu dan , zulk eene handelwijze, zulk een verzwijgen van het voornaam[fe, en voorbijgaan van de hoofden, de wachters , de wettige voorlichters des volks ,
als een dief ter fchaapskooije in te dringen, fchijnt-om
ons toe niet veel beter te zijn , dan he(gefchreeuw van
onvoorzigtigen en baatzoekers in het laatst der vorige
eeuw, om overal de volken tegen den vorst en elke andere plaatshebbende regering op te ruijen. Er is inderdaad
niets gemakkelijker dan dit. Onbefchaamdheid, zeker
wild vuur en eenige verf'rooide kundigheden zijn genoeg,
om de ongeoefende menigte op de been te brengen en
tot allerlei uitersten te doen voorthollen. Maar zou dit
de lauwer zijn , D A C 0 S T A! naar welken gij Raat ? dit
de martelkroon , gelijk flaande met die van zoo velen in
het ongelukkig Frankrjk, die zelve in den kuil (fortten,
door hen voor anderen gegraven ?
Maar, bepalen wij ons, een oogenblik, nader bij den
in-
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inhoud. Het kOlllt ODS voal', dat de fchrijver nict onbekcnd is gebleven meL hetgecn tegen zijn eerile bockJe is
ingcbl'agt. Hij kon echtcl' niet denken om dat al\cs te
weerlcggen: flukken, als b. v. die van v A N K A !II P 11 N
en den fchrijver der Zedige Bedenkingell, laten zich nict
zoo maar met eene penne(1:reep ter zijde brcngen. En
wilde hij (het kunnen al eens voorol1dcr Held zUnde) in
dicpere bclchollwingcn treden, dan ging zijn geheele oog·
1l1erk, een brandend vllur onder den ligt ontvlambaren
hoop te werpen, ligt gelleel verloren. Tijd tach, en hetgeen men uitpluizen van eene zaak noemt , zijn fchadelijk
voor zekere geestdlifr, die door leuzen en bl'ommendc
woorden zonder vecl zin het eel'st en het duurzaamst is
gaande te maken. Om dan het ooginerk der weerlegging
in zoo verre met het vervolgen zijner taak te verbinden ,
als ook voor zijn volkje noodig 1C:heen ,fchijnt hij titel en
onderwcrp zoodanig te hebben gekozel1, als wij het Ilier
aantreffen. Men heeft hem van PharizeYsmus, zijne leer
van Papismus, en voorts ais fchadelijk voor deugd en zeden, befchllIdigd. Hij gaat deze denkbeelden nict regt~
1h'eeks le keer; maar beweert in de eerne plaats, dat het
Sadducdsmus, onder de Jaden van J E Z us' tijd bdlnallde, en veel erger, en vollhekt niet min gehaat bij den
Heiland was, dan het andere. Voorts gce[t hij als kenmerken del' leer van SADoe op, 1°. onge!oofen figt.
zinnigheid, zoo list en geveimdhdd, 3 overftelling tot en
zamenfpanning met !let Plwriui"smlls, wa1l11eer het de
bejlr(iding der waarheid en de wrvotging en verdrukking van hare be/fiders geldt. Waarna hij einrlelijk deze
zelfde kenmerken poagt aan te wijzen in de hedenJaagIche Neologle en de Arminianen van de zevcntie12de eeuw.
\Vat het eerHe betreft, wij befpeuren hier juist die
verd\'aa~jing van den Bijbel naal' eigen v66ropgevat denk,
beeld en bijzonder il:clfelbelang, welke de fchrijver aan
anderen verwijt. Immers, vreemd zal het duizenden clui.
zendmaal gedacht hebben, dat J E Z U S zljn wee u.' zoo
veel meer tegen de fchijnvrollle Pharizeers, dan tegen
de openbaar goddelooze, althans ongeiQ()vige en Iigtzin.
T 3
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tribe Sadducecrs heeft uitgeroepen. Maar de waarheid
fpreekt onwedcrleggclijk, wat er ook D A C o S T A van

Zegge. Wij laten hem gaarne de plaatfen , waar voor bei..

der zuurdeefem gewaarfchuwd, beide adderengebroedfel
genoemd worden ; maar hij wijze ons Cé ne aan , bijzon.
der ook met opzigt tot list en geveinsdheid, van de Sadduceërs, als A'1 A T T H E U S XXIII, ten aanzien van de
Pharizeërs, met name ook hunnen hoogmoed. Het ganfChe hoofdfluk niet willende overfchrijven, laten wij echter eenige woorden volgen. Vers 13. [Fee n, gij Schrift
geveinsde ! Vs. 14. Idee-gelrdnPhaizcë,g
€u, g ij Pharizeën! Vs. 15. [Fee u, gij Pharizeën!
Vs. i 6. [Fee u , g ij blinde leidslieden l Vs. 23. lee u ,gij
1harizeén ! Vs. 25. Wee u, gij Pharizeen! Vs. 27. [Yea
u! Vs. 29. Thee ei! Vs. 33. Gij fangen , gij adderen
Opdat op u kome al het regtvaardige-gebrodfls!V.35
bloed! Verre zij het van ons , daarom de Sadduceërs
te willen verdedigen; maar dat zij meer dan de overleveringen, dat zij alles , behalve ni o z E s' boeken, zouden verworpen hebben , is een onbewezen gevoelen; en
dat zij ook in deze niet opregtelijk geloofd zouden kunyven hebben , is eerie blijkbare onwaarheid, de beloftenisfe des Ouden Verbonds tot tijdelijken zegen zijnde be.
paald, en het leven en de onílerfelijkheid eerst door JE Z tr s aan het licht gebragt (van Gods Wege , in alge.
tneenen , helderen dag gefield) , en de uitdrukking, dat
7,ij in geen' geest geloofden, (al moest die ook uit het
bijgevoegde engel niet verklaard worden) niets afdoende te
aangevoerde uitfpraak van Apostel j o--genh,di
4 N N E S noch kenden , noch eerbiedigden. 'Of weet D A
COSTA niet, dat, in weerwil van dit en j E z u s' eigen
woord, door Kerkvaders en latere Christenleeraars het
be{laan van oenigen , eigenlijk gezegden en volftrekten
geest betwijfeld en beftreden is?
Dat voorts de Sadducecrs , die meestal tot de aanzienlóken , tot de (Iaatslieden behoorden , Flimmer waren , en
;et meer bedachtzaamhcids te werk gingen , dan het gros
der andere partij , is wel mogelijk ; fchoon ook zij zich
wel
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wel eens vergaten , en door een' wijzen c A nr n L 1 è L te
regt gezet moesten worden. Deze toch wordt een Pharizéër genoemd, en in zoo verre blijkt ook, dat onder
dezen aanhang betere menfchen waren, fchoon wij daarom aan geen tweederlei Pharizcïsmus, een echt en een
verbasterd, behoeven te denken; beduidende r A ur. u s' uitdrukking (ad captandam benevolentiam inzonderheid gebezigd) eigenlijk fleclits de gefrengfe, laat
het zijn ingetogen(le , befcheidenfls naar het uitwendige.
Dan , hier mag inderdaad wel eenig punt van vergelijking
met de 4rminianen zijn , die zeker insgelijks, over het
algemeen , de aanzienlijkflen , de geleerdRen, de fchranderflen waren, en , als kleinst in aantal en raagt , dikwijls gedrongen werden tot eene voorzi ti beid (en onverfchilligheid omtrent uitdrukkingen, die niemand regt
verítond), welke hier dan list en geveinsdheid zal moe
Ja, ook omtrent de Neologen is het maar al-tenh.
te zeer te vreezen, dat een ijver zonder verfland, (die
daarom , ook in zichzelven , nog bij lange na geen ijver
Gods is) bij de meer regtzinnigen, dikwijls het uitgebreidf'e kwaad heeft gedaan. Maar — wij moeten ook dit
hier laten volgen , fchoon misfchien niet geheel op zijne
plaats — maar,, wanneer wij op de wending letten , die
ons het derde punt van overeenkomst der 7oodfche Saddaceërs met de Neologen en Irminiarien (NB. de climax
vorderde., dat deze achteraan kwamen, fchoon ouder en
zeker min afwijkende) moet aanwijzen, dan Raat men
waarlijk verfteld over 's mans weinige zedigheid en eer
voor. het publiek. Het is waar, hij heeft bij dé-bied
woorden , overhelling tot zamenfpanning met het Pharizeismus, gevoegd, wanneer het de befrijding der tivaar-

heid en de vervolging esa verdrukking van hare beljdcrs
geldt; maar duidelijk blijkt toch de bedoeling, om een
zeker verband, tot eeiien gemakkelijken overgang van
het eene tot het andere , van het Pharizeïstnus tot liet Sadduceïsmus, in alle drie genoemde vormen en tijdperken
te doen zien ; en dit, op welken grond ? omdat de onT4
den-
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deugende priesters en wetgeleerden , die belijdenis van het
eerde deden, niet de niet veel minder goddelooze oudflen en
overheden van de andere partij zamenfpanden , om hunnen
gemeenen vijand te fnuiken. — o hnpudentem audaciam ! o
Schandelijke draaijerij , om eene kladde op zijnen vijand te
werpen, en eene houding van orde ,n diep geputte waar
aan liet oppervlakkigst gefnap te geven! o Overfraai--heid
je vinding , om de baardelooze wijzen , den uitverkoren
hoop der Ridders van den Domper,, de hoogvliegende
kinderen van den onfferfelijken Krekelzanger te verrukken !
o Woord, te goed, te rijk voor onze verflompte eeuw;
maar waarover zich de fchoolfche haarklovers van vroegeren tijd, de mannen b. v,, die het woord lakkei van vers a
wisten af te leiden , waarlijk zouden verheugd hebben !
Dach, liet is waar ‚DA c o s T A befchouwt epee foort
van Sadduceérs op zichzelve, en zoekt gefchiedkundig
te bewijzen , dat Neologen en 4rminianer ten tninite alle
die kwade eigenfchappen bezitten , welke hij onder den naam
van Sadduccisn.us begrijpt, Wij zijn nu tot de eerstgenoemeen genaderd, en betuigen, voor ons, den wczenlijkf}en,
den opregtfi:en afkeer te hebben van hetgene bij ons door
Xeologie wordt verftaan, Ja, wij erkennen , dat , als Christenleeraar of Christenfchrijver te boek te willen flaan ,
zonder aan de Goddelijkheid van het Evangelie en van
de ganfclle orde des heils, zonder aan de wonderen en de
profetiën te geldoven , die dezelve geftaafd hebben , ones achtens , zonder list en bedrog niet kan plaats heb.
ben , en in het algemeen onvermijdelijk op ligtziiinigheid
en volllagen ongeloof moet uitloopen. J&ecenfent houdt,
Zoo goed als D A c 0 s TA, Gods woord voor de éénige
'iron van godsdienftige kennis onder alle volken, Zoo als ,
trouwens, zelfs S 0 C 1 N Us deed; waarom ook noch n A
c o S T A, noch de (teller dezes, zich op dat geloof, als
een fi•t;k van bijzondere regtzinnigheid, veel behooren te
laten voorhaan, Maar eene goede onderfcheiding of bep cling, vooropgezonden , neemt veel twist weg. En
hieraan ontbreekt het, helaas I te eepetnaai in de dcclamar
tic van onizen fellrijver te dezer plaatfe aangeheven. Zoo
cz
;
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er de minfle eenheid in dit ftuk zal opgemerkt worden ,
dan dient men het te befchouwcn als een pleit tegen het
gezag der Rede in den Godsdienst en dus zoo wel tegen
den verftandigen uitlegger, en inzonderheid tegen hein ,
die meent , dat rede en openbaring (feeds hand aan hand
moeten gaan , als tegen den verheffcr der rede boven alles, ja ten koste van alles , wat ooit openbaring heette.
De begrippen van hun allen zijn , volgens hem , in den
grond hetzelfde, te zamen liet gebroedt'el van den hoog
Hechts onderfcheidene gedaanten aannemende en ver.-moed,
fchillende wegen intlaande, om des te beter in de harten
der menfchen - in te kruipen en zielen te bederven. Eigenlijk komt het ons voor,, dat bittere onkunde hier ten
gronddag ligt. Trouwens , de gezigtkring van den Grootmeester zelven der Domperorde , ten aanzien van de gefehiedenis der godsdienfiige denkbeelden , vooral in den
nieuweren tijd , mag wel zeer bekrompen zijn: want het
is met dit alomvattend Genie ten deele ook al gelegen,
als met eerie allesbevattende kaart of Mappernonde; vele
bijzonderheden moet men er niet op zoeken; of, had ik
moeten zeggen , als met tooneelfchermen; men moet ze niet
al te veel van nabij befchouwen. De heer DA C o s T A
heeft pas zijne Christelijke begrippen aangenomen; zoodanig , als die dan zijn , zijn ze hem dierbaar,,zijn ze hem
zoo bij uitfluiting dierbaar, en onfeilbaar in zijn oog, dat
hij maar even buiten dezelve niets dan dwaling , opzette
verloochening , boosheid en helfche fpoken ziet. Het-lijke
heugt Kecenfent ook nog zeer klaar,, dat hij, na eerie,
in zijnen geest voorgevallene , aanmerkelijke omwending
van denkbeelden , nadat hij , den kinderfchoenen ont.
wasten zijnde, zoo hij althans meende, uit eigene oogen
had begonnen te zien , en Bene bepaalde keus des geloofs
had gedaan , — dat hij toen niet begrijpen kon, hoe
eenig verflandig en weldenkend mensch anders kon oor
hij naderhand zelf veel van die denkbeel--deln;fcho
den heeft ter zijde gelegd, en zich thans het verfchil in
de Christelijke kerk zoo tamelijk wel kan begrijpen. Wel ligt 9a4í liet D A c o s TA )net den tijd even zoo; en dan
T5
zal
,
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zal liet hein tnisfcllien ook geenc genoegelijke herdenking
geven, zoo vreesfelijk te hebben uitgevaren tegen de orde
der Vrijmetfelarcn , van welke wij (en waarfchijnlijk ook
I) A C 0 S T A zelf, ten zij hij haar thans verzage en ver rade} toch weinig weten , tot wellte vele achtingwaardige
perfonen behooren , en uit wellte onderfcheidene nuttige
int ellingen zijn voortgekomen; ja , waaromtrent het ons , in
allen gevalle , veel wijzer voorkomt voor de Vorflen , zelve
Lid en Hoofd van de orde te worden (gelijk onze Prinfcn , en
F it E D E K I K in liet bijzonder), ten einde de zaak te kennen,
en (indien dan zoo iets van dezelve te duchten ware) elke
gevaarlijke uitwerking te fluiten, dan door tegeníland ligt
fchade te doen geboren worden. Maar dan zal hij inzonderheid zich fchamen over eene wartaal, die in liet
befpottelijke loopt , S A N D en L O U V E L, de moordenaren van KoTZEB UE en den Hertog VAN BERKY te
-genRAVILCBTHZAREDS,die
Van I1 E N I) R I K IV en WIL L E M I, als vertegenwoordigers der Neologen en 7ezuiten , over Hellende , om de
aanraking van Sadduceïsmus en Pharizeïsmus te bewijzen.
KOTZELUE en HENDRIK IV! BERRY en WILL E BI I! ii Ja, waarvoor gij ltierft , edele mannen van
.vroegeren tijd, dat weet de ganfche wereld ! Zij weet,
wie en wat gene verachtelijken tot liet íchandfluk aanzette! Maar wat L 0 U VE L dreef, of den ongelukkigen
S A N D, weet welligt zelfs geen mensch !
En nu de fIrminianen — zijn die nog erger geweest,
dan de Neologen , de Vrijmetfelaars , de Koningsmoor
Dat wel zoo eigenlijk niet ; naar-ders,nz. ?
de lieden kennen die beter, en het valt gemakkelijker,
daaromtrent bepaalde gefchiedkundige aanhalingen te doen,
die te belangrijker zijn , omdat — de Drommel moge weten ,
hoe het kohlt— TRIGLAND en LEYDEKKER mooi
vergeten zijn , terwijl die domme n R AND T , met zijnen
brutalen fljl , nog altijd gelezen wordt. Wij hebben intusfchen geen lust , de fchandelijke lasteringen na te gaan ,
welke den groote mannen van het begin der zeventiende
eeuw
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eeuw hier zoo rijkelijk naar het hoofid worden geworpen (*). Wij hebben reeds gezegd : de zaak is nog onlangs weêr voor de regtbank der gefchiedenis betrokken,
naar allen fcli jn door onpartijdige 'en ten volle bevoegde
regters , die ook niet gevonnisd hebben , zonder de be.
wijsftukken daarbij over te leveren. D A C 0 S T A wil hier
niet van weten. Ilet moet volfirekt uit T t: I G L A N D
en LEYDEKKEP> blijken, waarbij men dan BRANDT
cum fuis mede wel eens kan nataan. Vie echter [Iraks
genoemde mannen niet hoort , zal naar ons althans niet
luisteren. En dus moeten wij het dan maar aanzien , dat onder anderen zelfs een D E G R o o T (!), zoo wel als , bij Gene
andere gelegenheid , de groote tu E I. A N C H T 0 N en de
onvergelijkelijke E R A S M U S, (Z W 1 N G L I zal eindelijk
ook wel aan de beurt komen) elk mede eerre frisfche
Creep ontvangen ! Trouwens , de man bewijst immers
met eigenhandige brieven , dat Doctor P II IL I P P u s niet
zoo moedig en Rout was als L u T H r R , ( welk vonnis wij
voor onze beide landgenooten ook wel willen onderfchrijven) en moed is zeker de éénige , allesomvattende deugd,
van eenen hervormer vooral , gelijk L U T H E it en.
DA

(*) Ten aanzien echter van liet aangehaalde bij T RI G.
uit het Protocol van den 4nafierdarnfclien Kerkeraad,
lezen wij het volgende: „ Men leest in de Handelingen van
dien Kerkeraad , in 't jaar í6o3 gehouden , weI van AR M IN i u s' beroep en vertrek naar Leyden" (en bij die gelegen.
heid de allergunftigtle getuigfchriften taan hem) , „ maar
niets van dat alles , waarmede in T R I G LA N D's uittrekfel
die uitmuntende man (A R MI N i u s) wordt bezwaard. Vanwaar dan dit uittrekfel? «et , uit een opftel , 't welk veer.
tien jaren daarna , en acht jaren zelfs na den dood van A R.
MIN 1 u s, eerst is opgefleld van den Predikant r I. A N C I U S,
den ouden benijder en vijand van A a ai I N I u s en zijne Ambt
wel!) van den bitteren en be.-genot,vrzk(l
ruchten Prediker A D RI A A N S Mo U T ," enz. enz. Het is
der moeite waard, deze geheele noot na te lezen bij R
GE NS
B 0 GE N, Historie cler Remonlir•n,;tcn , Iiie Deel , bi.
7; als ook A, ST 01. K z 11, A EM 1 N I U s /aer'dacht , 3de Aaut.
L A N D,
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n; zachtmoedige wijsheid , daarentegen , liefde
en verdraagzaamheid zijn zwakneden en bedcrfenisíèn , die
het ontaarde menschdom ílechts te dieper doenwe,ziniken
In het kort, die 1rminianen waren niet alleen fnoodc
bedriegers , en , als zij de magt hadden , geweldenaars ;
maar zij waren ook tevens ongeloovig en Pausgezind. Zij
verwierpen , wat het eerie betreft , wel hechts de Predestinatie , met den aankleve van dien (zoo als , indien
niet L U T H E R , ten minI'e de Luterfche kerk , zoo wel
als de Zwitfesfche Hervormde, op gelijke of bijna gelijke
wijze , deed) ; maar een {leen , uit den muur gehaald ,
brengt brokkeling en eindelijk geheele infforting te weeg;
dus, één zoo goed als honderd , zij waren ketters, hoog
moedige, eigen gezag voor dat van God in de plaats fl:ellend€ ketters. Dit zegt D A C OS TA , en wie het tegenlpreekt , is net één dito Duivelskind. Enfin , de man kan
regt hebben , hoe krom het ons inderdaad ook voorkomt.
Het is althans zeker , dat de Remonftranten, in hun eigen afzonderlijk kerkgenootfchap, daarna, alle menfchelijke banden ter zijde werpende , ook omtrent andere leerSlukken fomtijds niet met de geconffitueerde Hervormde
kerk in[femden, (gelijk van de vroegfle eeuwen af veríchil over vele punten had beflaan) en daarvoor openlijk
uitkwamen. Wij voor ons kunnen Hechts zoo fpoedig en
zoo gemakkelijk niet inzien , dat D A C 0 S T A's leer (het
zij dan al of niet die der Hervormde kerk) alleen de ware
is. De fchriftplaatfen, op welke hij doelt, kennen wij;
maar wij kennen nog eene menigte andere , en het valt
ons niet altijd gemakkelijk, die met elkander overeen te
brengen , althans niet zonder hetgeen wij gewoon zijn
ons gezond verftand en onze rede te noemen,die wij dus
wel eenig gezag moeten toekennen , oen er uit wijs te
worden , en zonder welker voorlichtend gezag wij ook
nog niet zouden weten , of niet de Koran , in plaats van
den Bijbel, onze Ieidsman behoorde te wezen. Inzonderneid geraken wij hier te eenemaal in de war , wanneer
de zedelijkheid zelve , regt of oerent en bevordering van
liet cene of andere, alinede geen gangbaar wiöt up de
Ichaal
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fchaal van dit onderzoek is , en wij , over wat boeg wij
het ook wenden, altijd maar hebben op te pasten, dat
wij , door eigenwaan enz. , niet in den klaauw des Satans vallen. Ons in alle flilte bij de uitverkorenen te
voegen , en dan maar af te wachten , of het bewijs en de
vruchten niet van zelve willen komen , ware zeker het
gemakkelijk(te. Maar, zeg eens : kan daar ook de Drom
achter fchuilen ? De foefen waren het uit-melfotijds
volk, niet voor zichzelven alleen, maar tot za--verkon
ligheid aller volken. Niets , echter, viel r A U L U s moei
, dan hun te beduiden , dat dit in C U R IS T U S-jelikr,
ophield, daar alle geloovigen nu Gods kinderen waren.
Hunne trotschheid duldde dien afftand niet. En zoo dikwijls Recensent federt van uitverkorenen hoort, denkt hij
altijd wcêr aan die trotschheid, aan die zucht der menfchen, om — niet gelukkig , maar gelukkiger dan anderen te zijn.
Zoodat het is zoo geheel vreemd niet, dat een enkele
zwakke geest, gedwongen om te gelooven zoo als men
hem vOOrgeloofde, dan nog maar liever bij den groot(Ien
hoop ging. Wanneer men toch tegen heug en tneug aan
noest flikken, wat de letter hier of daar fcheen mede te
brengen, zal er de Transfubftantiatie bij fommigen ligt
even gemakkelijk als de Predestinatie doorgegaan zijn , en
de Room/die Pausfen waren in allen gevalle de oudíle ; men
kon het zich des noods verbeelden , dat zij bij overlevering nog iets meer wisten, dan wel in den Bijbel flaat.
Wie intusrchen het naast aan de Pausgezinden fl:ond, is
eene vraag , die vooreerst niets afdoet , en ten andere uit
zeer verfchillende frandpunten te befchouwen is. Het Papismus , dat men lieden als D A C 0 S T A verwijt , beftaat
in het wegnemen van alle vrijheid in denken, het onderwerpen van elks bijzonder geloof aan ftalen voorfchriften ,
het beperken der zaligheid tot eene bijzondere gezindte,
de overhelling, hiermede natuurlijk verbonden, tot onverdraagzaamheid en vervolgzucht. Bovendien fchijnt B t LD ER DIJ !: althans niet zoo afkeerig van de Moederkerk
te zijn , met welke hij immers nog onlangs een vergelijk
poog.
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poogde te treffen. Den Rennonflranten, daarentegen,
werpt men hunnen eerbied voor de goede werken voor
de fchcenen , die evenwel gansch niet in bloot kerkgaan
en allerlei uitwendigheden beflaan , welke doorgaans hij
hunne tegenflanders nog meer in aanzien waren. Of -en dit is Bene ongelukkige omtlandigheid voor hen -- men
verwijt hun , over den vrijen wil enz. even zoo te denken als de , ezuiten; fchoon, vóór het beflaan van dezen,
E i: AS al u s reeds die leer verdedigde , en veel vroeger
eeuw dezelve, liet zij voorftond , het zij befireed. En
eindelijk, voor zoo verre het enkel burgerlijke verdraag
zaamhcid , omgang met en achting voor brave en geleerde
lieden, dankbaarheid voor genotene weldaden enz. betreft , behoeven zij zich zulk een verwijt althans niet te
fchamen. In het kort, deze geheele retorfie van den
beer D A C 0 s T A , die der waarheid zoo veel kosten
moest, is inderdaad been duit waardig.
Laat het hiermede genoeg zijn ! Recenfent Beeft in de
flrminianen Beene voorouders te verdedigen. En hij heeft
eerbied voor den rcgtzinnig[len zoo wel , als den neer
afwijkenden van het gewone gevoelen , zoo hij Hechts in
zijn hart Christen is en de waarheid in liefde poogt te
betrachten. Hij verheugde zich tot hiertoe , bij alle overig verfchil , zoo vele overeenkomst bij openbare fchrijvers te vinden in liet afkeuren der uitvloeifels van de
nieuwe Sekte , en hoopt die vreugde wederom te zullen
mogen genieten; fchoon het misfchien niet noodig is , dat
er zoo vele Remmen tegen deze dolende Ridders opkomen.

Redevoering en openbaar TVerflag van het Nederlandfche
Bijbelgenootfchap; voorgedragen in de Nieuwe Kerk,
te ATnflerdarn , den 25 Nov. 18 2 3 , door P. C H n V A Lz t E K, Predikant b ij de TJ/alfche Gemeente, enz. Te
1Lnferdam, bij P. den Hengst en Zoon. 1324. In
gr. 8vo. 87 BI.

S choon wij juist niet altijd verlag van deze verflagen re-en
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redevoeringen bij liet Bijbelgenootfchap hebben gedaan,
lust het ons , bij dit boekje eens wederom flit te flaan.
Wij hopen bekend genoeg te zijn voor warme Bijbelvrienden , die dus ook tegen den ijver en de veelvuldige werk
om denzelven te verfpreiden , niet kunnen-zamhedn,
zijn. Zonder over de bronnen of het befluur en de mate
in dezen te willen oordeelen , of die boven alle berisping
en menfchelijke onvolkomenheid op verre na te willen
verheffen , achten wij inderdaad , dat er een mooed werk
mede gelchiedt, en dat deze welligt de veiligfle en beste
weg van allen is , om het Christendom onder Fleidenfche
en andere vreemde volken uit te breiden , die van zelve
her donkere wel zullen laten voor hetgeen het is , om
zich aan het meer heldere en zekere vast te houden. Met
genoegen zagen wij door de Redenaars zelve voorheen
van tijd tot tijd onderwerpen behandelen , die dit belang
des Bijbelgenootfchaps, op den eenen of den anderen
,grond , handhaafden en aanprezen. En niet weinig gepast
en doelmatig kwam ons ook wederom dat van den Eerw.
C H E VA L L I L R, bij de opgave en voorafgaande gcleidelijke ontwikkeling, voor, des menfchen afhanl:elijkheid
namelijk, geheele afhankelijkheid van God. Immers, vol.
Bens reeds genoemde inleiding, en overeenkomítig niet
de gelegenheid , kon men niet anders verwachten , dan dat
hier bijzonder gedoeld werd op onze godsdienfiige kennis,
als kunnende van nergens elders veilig worden afgeleid ,
dan uit de openbaringe Gods, in den Bijbel bevat. Het
overige , onze geheele afhankelijkheid, in eenen collectiven
zin, ware zeer flichtelijk voor eene gewone leerrede, maar
hier, naar het ons voorkomt, min belangrijk. Over het
laatlle heflaat toch eigenlijk geen twist of verfchil , onder
Christenen althans. IIet moge nuttig zijn, den mensch
daaraan dikwijls te herinneren, ten einde hem ootmoed
en ware godsvrucht te leeren , zoekende haren troost en
hulpe daar,, waar zij te vinden is ; hem zulks te leeren , hem daaromtrent voor dwaling en wanbegrip te behoeden, kan ons naauwelijks noodig toefchijnen. wij
men God en den mensch — den Schepper en het fchepfel
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fel -- Hem , die alles in allen is, en dengenen, die in
Hem leeft , zich beweegt en is — tegen elkander flellen, dan zegt inderdaad elk beeld te weinig, ook het ftof.
je aan de weegfchaal of de droppel aan den emmer—wij
zijn als niets; maar dat de diep[le vernedering van den
mensch , van hem , dien God fchiep haar Zijnen beelde en
niet eere en heerlijkheid bekroonde, hem roepende om
eeuwig bij Hem te wonen , enz. daarom het kenmerk van
waren godsdienst zou zijn , bekennen wij niet door te
zien, veelmin, hoe de verdediging dezer ftelling kan
firekken, om den ijver tot behoud van onfierfelijke zielen, dat is menfchen., daardoor aan te vuren.
Het is zoo, elk heeft zijne wijze van zien, en het
reeds genoemde woord van vader A L B E R T 0 111 A ligt
een zeker gezag bij velen verkregen. Wij zouden dus
over den geheelen inhoud en toon van dit boekje ook
geen woord gefproken hebben; maar de tijd roept ons,
om oplettend te zijn , ',en, waar het maar pas geeft , te
waarfchuwen tegen eenen geest, dien wij als uit den boozen befehouwen. Van het goede , dat onze woelige , maar
ook werkzame, vaak losbandige, maar dikwijls ook enkel
vrije dagen hebben opgeleverd, had de bedaarde, Nederlandfche landaard, naar men meende, veel heilzame vrucht
getrokken. De oude taal- en vooral uitlegkunde , de leeri}ellige godgeleerdheid, en inzonderheid predikkunde,
bloeiden, volgens de bevoegdfle regters , meer dan ooit ,
en ílichting en vrede kenmerkten de gefchriften , uit elke
gezindheid voortgekomen, en bijna zonder onderfcheid
gebezigd =— toen menfchenhaat en onlijdelijke trotschheid ,
deze natuurlijke vijanden van het ware Christendom ,
op ééns goedvonden het tegendeel te beweren, en, door
uitgezondene apostelen, den vroegeren tijd, in alle op.
zipten, boven den onzen te verheffen. Is het wonder, dat
men beeft voor zulke ondankbaarheid en poging om te
vernielen, wat, onder Goths Nulpe met zob veel vlijt werd
opgeregt — dat men beeft voor de befinetting, door het
nieuwe , het fchijnbaar gemoedelijke van dit ondernemen,
ge(lerkt door een fehitterend voorbeeld, onbegrijpelijke
flout-
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t'routheid, ja vermetelheid en brandenden ijver van nicu.
welin;en in de ganfche zaak -- dat men beeft, als mannen, geltjk C H E VA I. L I E R, uit welken hoofde dan
ool: , zwak genoeg fchijnen te zijn , om dezen lieden in
het gevlei te komen en , hoewel niet zekere omzigtigheid, hetzelfde te drijven?
Neen, er beltaat in Holland, waar men doorgaans den
Bijbel hoog vereert, geen verfchil over 's men1chen af
verband van de--hankelijdvOnge.Ht
zelve niet onze verantwoordelijkheid moge door dezen
iets anders dan door genen worden ingezien, hieromtrent, zoo wel als omtrent alle de verborgenheden des On
doorgrondelijken , heersekt -neer befcheidenheid en ootmoedig zwijgen dan ooit; en juist dit is het, wat wij te
eiken laudator temporis acts zoo vurig in bele her--gen
ining nemen. Dat er gebreken in het tegenwoordige, als
in liet verledene, beslaan , is zeker ; en men fla de han
ineen , om die te herdellen; maar ..... in d& n woord,-den
moge de Bijbel ons allen vereenigen , verlichten , en ver
niet den II. Geest ! mogen alle volken daarin dec -vulen
hiertoe meer en' meer gezegend-len,htGofcap
worden! Met deze hoop flrecicn wij ons aatnvankelijk , bij
de gunflige beritten en uitzigten, welke ons wederons
dit verflag geeft.
-

.Formulier (voor den Gezondheidsdienst der Nederlandfche Landmast) rloor den Infpecteur-generaal van dctl
Ge;eeeskim Bigen Dienst des Aij s. (Doctor H A Itn .1 U r..) : tiz. Fn 's Gravetthage, ter algemeene Landsdrukkcr7. ISa .. In gr. Svo. 2 Ï Bi. f i -: (*)

W ij zouden niet gefprohen hebben van dit For.nulier,
in.
(') Reeds v6Ór eenige maanden was deze Recente b j dit
Tijdfchrift ingekomen; maar men vermeende dezelve niet te
kunnen plantfen, zoo lang dit Formulier niet algemeen ver.
krijgbaar was gelleld. Gaarne erkent de Steller, dat h;j met
weerzin het werk van eenen federt Overledenen ia zijne onBOEtU ESCH. 1824. No, 7.
waarV
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indien de Officieren van Gezondheid der Nederlandfche
Landmagt niet gehouden waren zich daarnaar te gedragen. Immers er zijn boeken , die zichzelvc recen{cren ,
en waaromtrent men daarom, zonder bijkomende drangredenen , die moeite fparen kan ; en liet onderhavige behoort
tot dit getal. Wij verklaren alzoo , dat de Autheur de aan
welke wij op hetzelve zullen te berde bren--merking,
gen, alleen te danken heeft aan het belang, dat wij (Ich
len in het lot van den Soldaat.
Dit Formulier werd reeds v66r ongeveer drie jaren beloofd. Het heeft den Schrijver gevolgelijk aan den noodigen tijd geenszins ontbroken tot liet doen van weten
een-fchapelijknorg,htzamenflv
Iluk , boven ge =ronde berisping verheven. Deze taak was
inderdaad gemakkelijk te volbrengen , niet behulp der vele bellaande Formulieren , en inzonderheid met behulp
van Genen Eerflen Officier van Gezondheid en een paar
Secretarisfen. De rninfle onzer Hollandfehe Geneesheeren zou zich met roem van dezelve hebben gekweten.
Even als de Op{iellers van het Formulier voor de Frana
Militaire Hospitalen , van 't well: T R O AI D1 S D 0 R F F-fche
heeft gezegd : „ Er kan zum Barometer dienen, ma
, auf welcher die Cultur der 4rzneidie Stufe zu
kunde bey den Franzofen fleht ," O begint de Heer fr A R-

finden
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waarde vertoont; dan, hij acht zich verpligt , van wege
her belangrijke der zaak , dit onaangenaam gevoel te doen
zwijgen, ten einde het Publiek omtrent dit gefchrift, eerst
rn angs algemeen gemaakt, naar eisch in te lichten.
(*) Indien immer dit Formulier voor de 1Mlilitaire Ilospitalen der Nederlanndeni in banden komt van T R o ax it s D o rt F r ,
bidden wij hem , den trap van kennis onzer Artfenijmengkunsligen niet even oppervlakkig te beoordeelen. Bij ons wordt tie
Pnarmacie , gelijk alle wetenfchappen in liet algemeen , voor
't minst even grondig beoefend en aangekweekt als in Duitsch.
land; en wij kunnen hein verzekeren , dat de Nederlanders
de Duitfchers geenszins behoeven te hulp te roepen, om hun
deze wetenfchap te leeren , ja dat zij , des noods, hen in elk
ander opzigt zeer wel zouden kunnen ontberen. Men wete
voorts, dat dc I leer ii n z ii n t; R den Nederlander een
vreemdelini ; hij is een Elam/r.
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B A U R met den Officieren van Gezondheid eenvoudigheid
in hunne voorfchriften aan te bevelen; eenvoudigheid,
algemeen erkend als aanprijzenswaardig door bijkans alle
Schrijvers, die over de Militaire Geneeskunde de pen ten
papiere hebben gezet. Doch wij zullen zien, of hij deze
eenvoudigheid betracht hebbe, en niet veeleer te werk
gegaan zij gelijk de goede Kapucijnen , die preken tegen
de onmatigheid , en fterven aan Bene bedorven maag.
Na eene voorafspraak , welker voorname inhoud beslaat
in vermaningen , gemengd niet fluitende bedreigingen , om
de Officieren van Gezondheid te nopen, zich met z ijne
eenvoudigheid te vereenigen , deelt de Schrijver de liist
mede der Geneesmiddelen, welke zich in het algemeen
Magazijn bevinden. Deze lijst, welke reeds ten tijde van
den vermaarden B R U G bI A N s beilond , wordt gevolgd
van eenen Index van magistrale voorfchriften , ten getale
van 75. In dezen Index ligt alles overhoop; er heerscht
noch orde , noch rangfchikking ; de inwendige geneesmiddelen zijn onder de uitwendige geplaatst, de zalven tusfchen de dranken, enz. enz. ; terwijl een verzachtend klis
-ternwfils
(lining.) hetzelve befuilten.
Wij zouden de welwillendheid onzer Lezeren misbruiken, indien wij alles wilden ophalen, wat vatbaar is voor
berisping in dit Formulier. Wij zullen daarom ons ver
alleenlijk eenige der voorfchriften aan te ha--genomt
len , welke wij letterijk , en alzoo met de fouten , zullen
aflchrijven , hetgeen voldoende zal zijn , om deskundigen
in ílaat te hellen , over het geheel zelve oordeelen.
No. 3 is een poeder, onder den titel van pule. contra
Rhet.ma, zamenge field op de navolgende wijze:
R,. S!rlphuris depurati.
Gummi refine Guajaci.
Piily. Liquirit. and gr. X.
f. Pul. dispenfcnt. tiles dozes r;-.
Wij vragen den Schrijver,, die zoo veel eenvoudigheids
wil in de Praktijk, en die zelf, bl. 7, zegt, „ dat
„ er weinig ziekten zijn , die niet alleen door de natuur
kunnen genezen ": welk verfiandi? Militair Geneesheer
V2
zal
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zal het in zijne herlens krijgen , geneesmiddelen toe te dienen tegen de verkoudheid (rheuma) ? En, in de onderfelling, dat deze ge(teldheid tot een' zoo hoogen trap geklommen zij, dat zij geneesmiddelen vordert, — hetgeen
een flaat van ontfteking alleen kan te wege brengen —
is het dan deze poly. contra Rheuma, wier werking exciterend is , die hier geïndiceerd wordt 2 Neen zeker! maar
juist het tegengeflelde. Dit voorfchrift heeft alzoo eene
íirekking, om tot grove en noodlottige dwaling te leiden, inzonderheid bij ons , waar zelfs de Officieren van
Gezondheid van de derde kiasfe geroepen zijn tot behandeling van zieken.
No. 6 is een infuf. rad. arnic., en bellend om tot
model te dienen ter bereiding van vele andere aftrekfels;
het luidt als volgt:

Rs . Rad. Arnieae tine. fen.
Infund. aquae fervent. q. f.
Ad remanent. tine. XII.
Stet. in digestion. leni , vafe claujo per quadra item
hor. part. refrigeretur dein cola exprimendo.
De Schrijver fchijnt een groot voorflander van het gebruik van de al. foeniculi; in bijna al zijne poeders komt
dezelve voor : dit is toch inderdaad wel geese eenvoiidigheid, en even min economieli
En wat zal men zeggen van de eenvoudigheid van No.
12 , dat eene patio ernetica ex ipecacuanha is ? Ziehier
de zamenílelling :

R,. Puly. rad. ipecacuanhi. gr. Xl.
Sulphur. Stibii Hydrogenat. gr. II.
Infus. Chamonzill. one. II.
Oxym. Scillitic. tine. I. m.
No. 22 is eene infuf. fens. c. mann. , aldus zamen.
gefteld :
R,. Folior. Sei-mac dr. II.

Mtznn. Calabr. tine. I.
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Super tartrat. potasfae fcrup. I.
Ad co/at. tine. VI. adde
Sulphatis i1fagnefiae dr. II.
Aeth. nitric, alcoholic. dr. Sem. D.
Kan men dit ter goeder trouwe eenvoudig noemen?
Waar gelijkt dit voorfchrift naar! Eene colatuur van zes
oncen zonder water ! Twee neutrale zouten (fal. neutra)
bijeen, het eene van een fcrupel, en het andere van twee
drachmen! En aether nitric, in een' purgeerdrank van
een Formulier ten dienfle van Militaire Hospitalen ! ! !
Kan een Geneesheer zoo diep onkundig zijn ?
No. 27. Decoctum Cortic. Cascarill.

R,. Pu/v. Gross. Cortic. Cascarill. unc. I.
Coq. in vafé claufo c. aquae tine. XII.
Ad remanent tine. VIII. col.
Twaalf oncen water tot acht te reduceren in een
gefloten vat !
No. 35. Electuar. contra vermes purgans.

R,. Pu/v. Sem. Santonic. unc. fern.
Pu/v. rad. valerian. dr. II.
Aluriat. Ammoniac.
Pu/v. rad. ,Yalappae ht dr. I et Sem.
0/ei f oeniculi gait. Ih
Oxymel Scillitic. q. f.
ut f. Electuar. D.
Welk eene eenvoudigheid ! De grootfle Polypharmacus
van Duitschland zqude er van fchrikken. De Heer H A It'
BAU R mag wel wenichen , dat de moeijelijkheden , welke
er beflaan , om boeken uit dit Rijk elders in te voeren,
derwijze verdubbelen , dat het zijne nimmer Erfurt bereike, opdat het niet aecen:ureerd worde door Benen
TR0DMMSDORFI!
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No. 56. Afixtura Laxans Oleofn.
R,. Olei uni recent. (nec rancidi) unc. I.
Mucilag. gummi arabici unc. I.
Aquae foelziculi unc. PL
f. Eniulfio, cut infolvat. et addat.
magncs. u;zc. fern..
Stil
Ilin. opii aronzat. Butt. XX.
m. S.
Oleum lini! vinum opii aromas, in eene laxeer - mixtuur ! Is dat eenvoudigheid ? Men kan zeggen: ja , wel
eenvoudigheid ! maar zeker niet die , welke door vele Militaire Geneesheeren is aanbevolen. Deze mixtuur van
zoo impofante benaming zou eenen Kozak walgen; en,
indien een Officier van Gezondheid der derde klas(c on.
noozel genoeg ware , om dezelve aan een' zijner patiënten
voor te fchrijven , verdiende hij Gene gellrenge berisping.
Op de reeks der voorfchriften laat de Schrijver eenige opmerkingen volgen , de Geneeskunde betreffende. Naar deze
te oordeelen , zou men zeggen , dat hij een vreemdeling
was in het vak. In dit gedeelte, gelijk in het voorgaande, ontdekt men naauwelijks eenig fpoor van geneeskundige kennis. De Autheur heeft op eene ílaafiche wijze
gebruik gemaakt van de fchriften van P H A F F, C 0 N S33RUCH,HUFELAND enz.,zonder dat hijeenigekeus
heeft weten te doen. VVij willen, ten einde het geduld
onzer Lezer,n niet te veel te vergen, ons daarbij dan
ook niet lang ophouden , overtuigd , daarenboven , dat
de Officieren van Gezondheid even zoo zullen doen, en
dat zij aan de geneeskundige werken van H 0 R N, A L IB E R T, S W E D IA U R en anderen de voorkeur zullen
geven. Dan, om onze verzekering te regtvaardigen,
willen wij evenwel eenige plaatfen, bij den "greep genomen, letterlijk affchrijven.
Bl. 4 zegt de Schrijver: „Als ontlast - middel , wordt
„ de radix jalappae gepasterwijze verbonden, vooral met
„ murias protoxijdi hydrargyr. ; voorts met middenzoo„ ten ,
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„ ten , als fulphas potass. cremor , tartar. , elaeofachar. —
„ foenicul. •— menth." — Wederom : welk eene opmerkenswaardige eenvoudigheid!
Bi. 45 zegt hij: „ Als braakmiddel verbindt men de
„ rad. ipecacuanha met de middelen van het fpiesglas;
„ cremor tartar. pulvis rhei, oxymel fcillitic." — Ziedaar
wel complicatie , in fIede van eenvoudigheid !,
BI. 53 heet het: „ In koortfen , kan men het pulv.
„ rad. valerian. gepasterwijze geven met rad. arnie. an„ gelic. ferpentaria, calamus aromatic. , cortex chin. mo.
„ fchus en castoreum, camphor." --- In welke koortfen?
Bij het voorfchrijven van deze verhittende middelen had
men de gevallen wel zorgvuldig mogen aanwijzen, waarin
derzelver gebruik is aangewezen.
BI. 54 zegt hij: „ In de vallende ziekte is de zamen„ voeging van de rad. valerian. met folia aurantior.
„ door de ondervinding ,als nuttig bewezen. "— Verfcheidene Schrijvers, en wel bijzonder Q U A R I N, prijzen de
rad. valerian. aan tegen de vallende ziekte van zenuw
aard, of uit wormen ontllaande; en L O C H E R-achtigen
fchermt veel met de fol. aurantior. Ongelukkig heeft de
ondervinding op dit algemeen bekende geneesmiddel , door
den Schrijver aangehaald, den flempel harer goedkeuring
niet gedrukt. Doch, wat hiervan zij, de Schrijver had
hier voor 't minst de foort van vallende ziekte behooren
te onderfcheiden , naardien zijn arcaaa inz in het geheel
niet zoude vlijen in de vallende ziekte , uit bloedrijkheid
voortfpruitende , of in die, met een organisch gebrek
in verband flaande.
Bl. 136 (laat : „ Om met de kwikmiddelen zamen ge.
„ geven te worden, komen in aanmerking de fulph. au„ rat. antimon. vooral bij chronifche huidziekten ; de
„ tartar. emetic, en camphor i ontl}ekingskoortfen , vooral
„ bij drooge huid."
Rifüm leneatis amici! De tart.
emit. en camphor. in ontflekingskoortfen , vooral bij drooge
huid! ... dit heeft geene verklaring noodig ; men behoeft
zelfs geen Geneeskundige te .zijn , om zulk eene ongerijmdheid te bevatten.
V4
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BI. 168 vindt men „ het extract. taraxac. bij ziekten
„ der lever en poortader, enz. De gifte is van io greinen
„ tot 2 drachmen. "! -- Zou men nier zeggen, dat er
even veel omzigtigheids vereischt werd in de toediening
van het extract. tarax. , een zoo zacht geneesmiddel ,
als in die van de acetas mnarpl^in. ?
BI. 192 erkent de Schrijver slechts vier temporamenten; hij 1èhijnt of niet te kennen , of te verwerpen de
verdeeling der temperamenten door den beroemden Ii A i.
evenwel tegenwoordig algemeen is aangenomen.-LJ,die
Op de medisch - phyfiologifche leer van n it o u s s A i s
is onze Schrijver geweldig gebeten. Hij fpreekt niet dan
van de Histoire des Phlegmafaes van B it o U s s A i s. Waar
heeft hij nim-mer hooren fpreken van de overige-fchijnlk
werken diens kundigen Franfchen Geneesheers. Ziehier
hoe hij zich uitdrukt ; „ Hier ontmoet men (in de His..
toire des Plile rnafses) de bewijzen van fouten met liet
„ toedienen van opwekkende- en verflerkende middelen op
„ iedere bladzijde; dan eens volgens den aard der ziek„ te , dan eens volgens de wijze van toedienen of den
„ tijd, op welken zulks gefchiedt." hoe! welk Geneesher is er, die zich omzigtiger betoont , dan BR o uss A 1 s , in het gebruik van exciterende middelen ? Zal
men den Schrijver van dit Formulier niet voor liet hoofd
werpen , dat hij de ilistoire des Phlegmnafes , waarvan
hier de fpraak is, alleen bij name kent , welke intusfchen
het beste werk is van B R 0 U S s A t s, waarmede hij der
Geneeskunde een' waarachtigen dienst heeft bewezen ,het.
welk geen zijner verlichte tegenf}anders hem betwist.
Op de laatlle bladzijde (21o) verklaart de Schrijver
„ Ten flotte zij gezegd , dat ik wel weet , met al het vo
niets nieuws tc hebben gezegd ," enz. Wij zijn-„renftad
het in dit zijn befluit volkomen met hem eens; maar niet
minder f'ellig van gevoelen, dat, wanneer men de eerfle
plaats bekleedt in den geneeskundigen rang, en bovenal
wanneer men anderen wil doorhalen, men zelve blijk van
:

kennis behoort aan den dag te leggen (*).
(*) Wij kunnen ons niet wederhoeden , na het overlij den
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A. H. VAN DER BOON M E S C H , Commentatio in gttaestionem a nobilisf. ordine disciplinar. mathematic. et phyGcarum in Acad. Gandavenfi anno 1821 propofitam: Veram

fermentationis vinofae naturam investigare et indolem ferinenti hubc fermentationi producesadae idonei determinare,
nec non e fufficienti experimentorum ferie eruere , quaenam
Dint aëris carbonici in hoc ,fermentatione partes. Gandavi
1823. 4W. pp. 36.

D eze bekroonde prijsverhandeling,, over den waren aard der
wijngisting enz. , welke in de jaarboeken der Gentfclte
Hoogefchool gevonden wordt, verdient ten volle eene afzon.
derlijke vermelding, als het werk van een' jongeling, die
reeds bij het intreden van zijne loopbaan de beste verwach.
tingen van zich koesteren doet, en zich dus reeds vroeg zij
naam waardig heeft willen betoonen.
-ne
Na eene korte, doch gepaste voorrede, waarin de Heer
V A N D E R B 0 ON M E S C H zijne lezers met de wijze, waarop hij de voorgeftelde vraag zal behandelen, bekend maakt,
begint hij in het eerste hoofdfluk met den aard der wijngis ting te ontvouwen. Eerst hapdelt de fchrijver over de zelf;
Handigheden en voorwaarden, die tot de voortbrenging van
wijn vereischt worden ; namelijk fuikerf}of in water opgelost,
eerie warmte van ten minfle 150 Reaum., en gist. Hoewel
de gist met firoop, Zonder toelating der dampkringslucht, de
wij n.
den van Doctor H A RB A U a, thans nog deze plaats hier.
nevens te voegen van den uleller des artikels, Revue des
Journaux, te vinden in het laatfte nommer van de Bibliothèque rnédicale , uitgegeven wordende bij TA R L I E R , te

Brusfel: „ L'art de guérir va prendre maintenant un nou.
vel es/or dans notre royaume, et il [era maintenant libre
„ a nos médecins militaires de publier les fuccès qu'ils aurant
„ obtenus...... Sprekende van de oogontfleking (ophthalPerfonne ne peut ignorer,
mia) , zegt dezelfde Schrijver:
„ que , par une bien grande fatalilé, les médecins belges, qui
„ out écrit fur cette afection , qui nl'gne parmi nos troupes,
„ n'ont pas été écoutés, et qu'il en est méme un , qui a éprou„ vé des désagrémens pour avoir exprim6 franehement fan
„ opinion."
„
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wijngisting ondergaat, is echter, volgens de proeven van
GAY- L US A C, de dampkringslucht noodig, om most tot
wijn te maken. De hoeveelheid most brengt veel tot de fnelbeid der gisting bij, welke fpoediger en beter in groote dan
in kleine vaten plaats heeft. Vervolgens handelt de fchrijver over de verfchijnfelen der gisting, daarna over den aard
der wijnen, waarbij hij bij de grondbeginfels, die in allen
gevonden worden , afzonderlijk ftilftaat. De wijngeest, welken
F A BR 0 AT i meende eerst door distillatie te ontslaan , gelooft
bij, met CHAPTAL en GAY-LUSAC, reeds in de wijnen
aanwezig te zijn, maar op het naauwst met de overige beginfelen vereenigd. Dit eerfle hoofdfluk befluit hij ]net de
befchouwing van de theorie der wijngisting. Bij de ontwikkeling van de berekening van GAY- L US A c maakt de fchrijver de gegronde aanmerking, dat hierbij op de gist geen acht
is geflagen, en dat de hoeveelheid oxygenium en hydrogenium in de fuiker wat ruim is aangenomen. Waar het azotum
blijft , hetwelk vóór de gisting in het ferment aanwezig was,
is een onbeflist punt , hetwelk in de verklaring der wijngis
vooralsnog eene gaping laat. Op eene beknopte en klare-ting
wijze worden de verfchillende gisfingen hieromtrent voorgedragen en betwijfeld. — Het tweede hoofdslok handelt over
den aard der gist. Hier vindt men eerst een verflag van de
proefnemingen van WESTRUMS , terwijl ook eigene proef
zijn in 't werk gefield. Uit alles-nemigdorfchjve
een beginfel is , dat met gluferment
eigenlijk
het
dat
blijkt ,
t,n veel overeenkomst heeft. 't Komt den Heere v AN DE R
Is o o N in E s cu voor,, dat dit ook bij de wij n gis t ing het geval is; terwijl hij hier aan het gevoelen Van F A B R ON t boven dat van r R o U s T, die aan eene liquide fuikerfiof, welke , behalve de folide, in de druiven aanwezig zoude zijn,
de fermentatie toefchrijft. (De beroemde fcheikundige c H Eliquide fuikerV RE U L betwijfelt mede het beflaan van deze
komt ons de
Juist
grondbeginfel.)
ulof, als een afzonderlijk
over de
te
onbepaald
de
fcheikundigen
opmerking voor, dat
overeenkomst tusfchen de wijnmoer en de gewone gist gefproken hebben. — Het laatfie hoofdiluk handelt over het
is
nut van het koolilofzuur in de wijngisting. Dit gedeelte
van
proeven
de
nieuw,
eenigzins
vooral belangrijk en tevens
worden. De
11 E N R Y uitgenomen , die hier mede vermeld
in
proefnemingen
eigene
heeft
voor
dit
deel
vooral
fchrijver
't werk geteld. liet refultaat fa, dat het koolltofzuur, gelijk
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lijk het een uitwerkfel der gisting is, zoo ook dezelve helpt
en bevordert, en dit, zoo door de beweging , die hetzelve
in de deelen van her gistende vocht brengt , als doordien her
de gist op;ost. Doch men zou liet ten onregte met II E Nn Y voor de éénige oorzaak der gisting houden. Een alkook
van het mout kan wel , met bijvoeging van koolítofzuur,-fel
tot gisting gebragt worden ; maar eigene proefnemingen heb
geleerd , dat er in zulke decocta gluten-bendfchrijv
vervat is. Om ons verflag niet ce zeer te rekken, kunnen
wij bij dit zeer goed gehelde hoofdituk niet langer ililllaan. —
liet geheele Ruk is der lezinge overwaardig. Met eerre gepaste fpaarzaamheid zijn de beste bronnen gebruikt, en door
geen' ijdelen pronk van opeengeflapelde citatiën is deze jeugdige verhandeling ontfierd. Voorts ziet men , dat de fchrijver
de beoefening der Letteren met die der Geneeskunde paart,
zoo wel uit belangrijke aanteekeningen , als uit den over het
geheel zoo zuiveren Latijnfchen flijl ; en met welk een goed
gevolg hij ook in deze laatstgenoemde fludiën werkzaam is ,
heeft Bene; in het volgende jaar (18a3) aan dezelfde Gentfche Hoogefchool in eenen letterkundigen flrijd behaalde,
overwinning genoegzaam bewezen.

De Aarde en hare Bewoners, enz. van E. A. W. v o N Z I MMEItMAIvN. 1/de tat XIYdc Deel.
(Tweede Verflag.)

D

e bergen, die zoo Tonquin als Cochin - China en Laos van
elkander fcheiden, en zich vooral Noord- en Zuidwaarts,
doch ook in zijtakken Oost- en Westwaarts uitftrekken , zijn ,
in vergelijking, Hechts geringe voortzettingen van het groote
middel - of flamgebergte van Thibet, het hooglle der wereld,
gelijk uit de jongfle metingen der Engelfchen blijkt, vanwaar
dan ook de Indifche groote firoomen ontfpringen. Het is om
deze natuurkundige reden, en ook doordien Thibet thans het
hoofdland is van den Godsdienst van B u D D N A, die er twee
Patriarchen heeft , niet ongepast , dat z I MM E R MANN laatst.
gemelde land bij 4chter - Indië voegt, en dus in het twaalfde
Deel behandelt , te meer, daar x e E R r N het waarfchijnlijk
gemaakt heeft, dat de oude Perzen Klein-Thibet, onder den
naam van Indië, aan de vroegere Grieken hebben doen ken_
Den.
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uen. Eene geheel andere Natuur vindt men hier, dan in de
voorheen befehrevene landen. Hooge gebergten , afgronden ,
portvloeden, watervallen, groote meren, rijk aan Borax,
ijs,fneeuw, en dus gebrek aan voortbrengfelen uit het plantearijk , doch daarentegen velerlei elders onbekende , kostbare
dierfoorten, zoo als het muskusdier, het rund met den zij
Bos grunniens), welke haart in Indië-deharignft(
zeer veel als vliegenklap en tot flaat: e gebruikt wordt, het
fehaap met uicflekend fijne wol, welks vleesch het éénige is, 'c welk de Thibétanen gebruiken, de geiten, welke
de ftof voor de kostbare Shawls ook onzer fchoonen leveren , die in Cachemire bewerkt worden , (onlangs is daarvan,
zoo wij meenen, een paar naar Frankrijk overgebragt) en
bet vlugge wilde paard , — ziedaar .eenige der voornaamfte gefchenken, die de Natuur aan dezen hooges aardrug van Middel -Azië gefchonken heeft. De mensch zelf verfchilt almede hemelsbreed , In voorkomen, gehalte en kracht , van den In.
het is zonderling — heeft een verflap diaan ; en toch
pende Godsdienst ook hier, en wel op eene wijze, die Indostan niet kent , eenen monniksgeest doen geboren worden ,
welke den mensch niet minder voor krachtbetoon, ontwikke.
ling der hoogere zielsvermogens en verhevene deugden onvatbaar maakt, dan her Despotismus in Achter- Indië. Eene
menigte kloosters , met ongehuwde Geestelijken bevolkt, en,
oai de onevenredigheid der geoachten te voltooijen, het huwelijk van vele mannen met ééne vrouw , -• s de eerdienst,
aan eenen mensch, als Opvolger van den Godmensch B u Dv ti A , betoond , wiens ziel bij den dood des ligchaams telkens
in een ander kind overgaat , ja zelfs de erkentenis van twee
dus op Aarde levende Godmenfchen te gelijk, (de DalaiLama van Las/a, en de Bogdo - Lama van Tfjoe - Lombo) -ziedaar zoo vele ongerijmdheden, die den Thibetaan tot een
der bijgeloovigt}e,maar tevens,door den heerfchenden kloos.
tergeest, tot een der vreedzaamfte volken hebben gemaakt.
Verder is de overeenkomst der plegtigheden met die der
Room/die kerk een hoogst merkwaardig verlcfiijnfel, waarvan
wij de oplosfing wel aan eenen toekomf'igen wijsgeerigen
Gefchiedfchrijver moeten overlaten. Zelfs hunne fcheppingsgefehiedenis , hunne denkbeelden van den Chaos, het verlies
der onflerfèlijkheid door he gebruik eener vrucht , enz. ba
opmerking. Zijn deze leeringen en plegtigheden door de-ren
Nestorianen, eene Pekte der reeds verbasterde kerk, die in
de
L
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cie Middeleeuwen zeer grooten opgang in Boven . 4zi maak.
te, aldaar ingevoerd ? of wel de kerkgebaren alleen ? en zijn
de overblijffelen van liet Nozaz%he fchcppingsverhaal een
gevolg der Goddelijke openbaring aan het vroegere Mensch dom, waarvan men ook in den Godsdienst der Parfi>, naar
ons inzien, onmiskenbare fporen vindt ? Wij weren liet niet
maar houden het voor zeker ,dat onze oudite oorkonden eenes
veel dieperen zin hebben , en flerkeren indruk hebben achtergelaten bij de dziatifche volken,dan de hoogere —of liever
lagere — Critici onzer overwijze naburen willen erkennen.
Want Hechts befpottelijke flelielzucht kan so o ZE S tot eenes
leerling der Hindoes of Thibetanen vernederen.
Daalt men van de bergvlakte van Thibet door het lagere,
fchoon nog altijd met onze 4/pen gelijk llaande, gebergte
van Boetan nederwaarts , zoo komt men eerst aan weinig bekende en bezochte moerasfrge flreken ,die zich waarfchijnlijk
tot aan den mond van den Ganges en Burhanspouter uitftrek•
ken. Alsdan volgen oostwaarts de landen van Tiperali , door
T A V E R N IER reeds vóór 150 jaren befchreven, of liever
aangeduid; het gebied der wreede , maar toch hunne vrouwen eerende Coucys; As/am, rijk aan gomlak; het gebergte
der vrije Garrows , en Caslay,, reeds aan de Birinans onder.
worpen. (Dus is de natuurlijke volgorde, van Thibet af ge.
rekend : dezelve is , op eene weinig oordeelkundige wijze ,hier
door het zuidelijker liggende land der Birnstns, en zelfs in
het veertiende Deel door Siam en de eilanden afgebroken.)
Alsdan volgt liet Rijk der magtige Birmans, beflaande uit
Armkan, reeds aan at de verfchrikkelijke dweeperij der zelfmoordende Hindoes ter prooije , ,Iva , Pegu en eenige kleinere Staten, dus het geheele Westen van Achter Indië Ook
deze Staat is eerst, in deszelfs tegenwoordige uitgebreidheid,
in de achttiende Eeuw door den Bvaan A L OM PR A gefticht, die zijn Vaderland van de heerfchappij van Pegu bevrijdde, en deze voormalige Meesters nu op zijne beurt onder een' ijzeren fchepter deed zwichten. Onze Schrijver doet
opmerken, dat deze, wel is waar despotieke, Staat verlichte
beginfelen van Regering, vooral ten aanzien der vreemdelingen en van den handel, volgt, en Hechts in zijne oorlogen
woest en onverbiddelijk wreed is. Daar thans alle vijanden
verwonnen, met Siang , zoo 't fch nt, de vrede herfleld is,
en niet Tonquin en Cochin - China Beene punten van aanraking
zijn , zoo mag men verwachten , e'at het van nature forfche,
doch
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doch voor ontwikkeling vatbare Volk der Birrnannen , --.
ijzerhard, doch bruikbaar gelijk zijne onwaardeerbare Ticckboomen, — meer in befchaving zal vorderen dan deszelfs
noordelijke, oostelijke en zuidelijke naburen, met welke het
voor 't overige de godsdienllige leer_ en inflellingen , den
dienst van B U D D Ft A, onder den naam van GA U D M A (*) ,
en de kloosterzeden , hoewel niet op de buitenfporige fchaal
van Thibet, gemeen heeft. Hunne tempels zijn prachtige ge
vooral in Pegu. Het land , door eene menigte groo--bouwen,
te rivieren befproeid , zoo als de Kendum , Irawaddy,, (aan
welke de oude hoofdpad Elva en de nieuwe Osrsmera - poc;•a
gebouwd zijn) de rivieren van Pegu en Brrakan, de Marta.
ban of Thaluru , die hetzelve even als de Nijl befproeijen en
met eene uitgebreide zeekust voorzien , heeft alle gemakken
voor den handel, die men wenfchen kan. Om herhaling te
vermijden, en ook uit hoofde van de fchrale berigten der
Reizigers, worden wijsfelijk Hechts enkele voortbrengfelen
opgenoemd, zoo als het reeds gemelde Tieck - hout, de (leen
bronnen, de edelgeffeenten. I)e menfchelijke bewoners-olie
hebben in het voorkomen meer van de Chinezen dan van de
Indianen , volgens s Y M E s , wiens berigten wel de nieuwtte
en beste zijn.
Nu blijft ons van Achter -Indië nog het zuidelijke deel,
of Siam, het fchiereiland van Malacca , en de eilanden over,
hetwelk Z F M ME R M A N N te zamen in het veertiende Deel
heeft behandeld. Siam is een groot dal , aan de golf van
dien naam, midden door hetwelk de groote rivier.Henwn
vloeit, en hetwelk zich , volgens de natuurlijke grenzen,
niet eens tot de rivier May - Kiang in Cambodia uittrekt.
De 111cnain maakt in haren loop naar zee verfcheidene groote
eilanden , en is met ondoordringbare bosfchen gezoomd , gelijk het land , hoe vruchtbaar ook, zeer Eiecht, en bijkans
niet dan langs den oever des hoofdilrooms, bevolkt en bebouwd is. De oude waarnemingen van den Abt R 1 CHARD
bepalen hier den hoogalen warmtegraad op 78, den laagften
op 22 graden, en dus to beneden het vriespunt, het^velk
ons in dit klimaat hoogst onwaarfchijnlijk voorkomt , daar er

gee(*) Dezelve wordt in Siam S 0 M M 0 N 0 . C 0 D 0 M ge
ns is waarfchijnlijk dezelfde-noemd.GAUDMCo
naam. S OM „F ON o zal een titel van waardigheid zijn.
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geene hooge gebergten zijn, welke dien graad van kouude
zouden kunnen te weeg brengen. Rijk is er de natuur aan
de kostbaarfie giften : allerlei edele en onedele meealen, edelgefleenten , rijst, in de ongeloofelijkfie vruchtbaarheid , de kostbare vrucht Dzrriou, met eene flekelachtige fchors omgeven,
maar van den eelílen fmaak , hoewel eene zeer onaangename
lucht , het welriekende Adelaarshout , tegen goud opgewogen,
fandel- en ebbenhout.De bosfchen wemelen van olifanten,rhinocerosfen, tijgers, civetdieren, apen, den fchoonen vogel,
het hemelsk en genaamd, papegaaijen , kolibris, den zonderlingen horenvogel met een' grooten bek en een hoornachtig
uitwas boven denzelven. Gieren en raven, die het land zuiveren, krokodillen en (langen zijn talrijk. Doch erger, dan
krokodillen, en Hangen, en tijgers, kwelt de willekeurige Regering het land. De Despoot doet hier volkomen, gelijk
MONTE S Q U I E U het in een beeld voorfielt: hij hakt den
boom , om de vrucht te genieten. Wat zou niet een vrij volk,
gelijk de Iinerikanen, van deze heerlijke bosfchen kunnen
maken! In Siam kan het volk tieren noch vermenigvuldigen;
want de eigenlijke haven, die door den Despoot moeten gevoed worden, zijn gelukkiger dan de zoogenaamde vrije lieden, die eerst zes maanden in het jaar voor den Koning moeten werken, en dan nog alles behalve zeker zijn voor pion.
dering en de fchandelijkfte afzetting; terwijl de olifanten van
Zijne Majesteit , even als de herten of wilde zwijnen tot
jagtverninak van menige Hoogvorfielijke Doorluchtigheid in
Duitschland gefpaard , den oogst des ongelukltigen landbouwers
vrijelijk mogen vertrappen of opeten. Gaat dan naar Sian,
gij vrienden der legitieme dwingelandij en van het goddelijk
Regt der Vorften 1 Ziet dáár een ellendig Volk een plantenleven
leiden onder de ijzeren roede of het moordmes van eersen
Despoot, en juicht met het grijnzen der Helle den wettigen
ilIonarch, volgens u het evenbeeld der Godheid , toe , wanneer
hij met Hoogvorftelijke handen voor beul fpeelt, zijn' eigen'
zoon vermoordt , zijner vrouwen de beenen afhakt , drieduizend
menfchen in éëns laat flagten, eene vrouw noodzaakt, fluk.
ken van haar eigen vleesch te verflinden, en ook een' Minister, die verbeteringen wil invoeren , in flukken doet houwen! (bl. 134-136, 150.) Ja, wel mag de Schrijver zeggen , (bi. 153) „ dat het lot van elk volk rampzalig is, dat
„ geene ftaatsregeling kent , en door de willekeur van een'
en-
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» enkelen gebieder beheerscht wordt "! Dat leert ons het otíj
gelukkige Spanje, het Europefche Siam!
Keeren wij onze oogen van deze jammertooneelen af naar
eene kleine Volkplanting van gelukkige menfchen (indien zij
nog befla) op de Zuidoostkust van Siam, Pontiamas, de
flichting van eenen Chinees, die aldaar de Regten der Mensch.
heid wist te doen eerbiedigen, en als een Vader, niet als
een legitiem Tiran des Volks, eene Volkplanting van vrije
menfchen te befiuren. Helaas ! wij vreezen met ZI M MER IA N N , dat P A I VR E, die dit tafereel fchilderde , zijn penfeel niet in alles door de waarheid heeft laten geleiden.
Het lange fchiereiland van Malacca brengt onzen Schrijver
tot eene fchets der talrijke en zeer uitgebreide Male//ehe
Natie, of liever het Maleifche menfchenras, hetwelk zich
„ van Madagaskar af over de eilanden des Indifchen drehi•
pels (boor-?) en 4chter - Indië tot de Sandwichseilanden
en het Paascheiland" (hier verkeerdelijk door een' Germavismus Oostereiland genoemd) „ en dus 210 lengtegraden
,, verre heeft verfpreid." Deze menfchenftam wordt hier zeer
ongunitig gefchilderd. Het is waar, dat onze Schrijvers, met
welke hij, om zijner vrijheidswille, dikwijls een' bloedigen
worftelftrijd voerde, hein zeer flecht voorftellen; maar
vergunt ons de onpartijdigheid, die verhalen alle voor echte
munt op te nemen? De nieuwere Engel/the Schrijvers althans
over de Oosterfche zaken geven daarvan een veel gunfliger
denkbeeld. Misschien ligt de waarheid in het midden. De
Macasfaren althans komen hierin een licht voor, als bijna
enkel bloeddorítige Wilden. Zij zijn, ja, zeer krijgshaftig,
maar tevens ondernemende zeelieden en visfehers , die , zoo
als ons van eene alletkundig[le hand berigt is , gemeenzaam
tot op de kusten van Nieuw- Holland varen, om er lekker.
nijen voor de tafel gier Chinezen te vangen. Dat de thermometer te Malacca ook veeltijds hooger flaat dan 6o en 70
graden , weten wij door eenen Hollandfehen Officier, die jaren in die ílad heeft vertoefd. Zeer dikwijls rijst er het
weerglas boven de 90 graden. De vraag van gezondheid of
ongezondheid zal wel deels van de levenswijs , deels ook van
de vatbaarheid der aankomelingen afhangen. Zeer juist is de
aanmerking , (bl. 177) dat , gelijk de Godsdienst: van a U vD H A, die onthouding predikt, den Siamznees en Tonquinees
verzwakt , dus het Mohammedismus de reeds woeste ziet
verhardt, verflaalt, en tot de ilerkile zelfopoffering in fiaat
.fielt
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fielt. De ftad Maleicca, weleer een eigendom der Portugezen , thans der Nederlanderen, wordt daarop befchreven. Verder befchouwen wij Irret den Schrijver den Mergui - Brchipel, vooral het eiland Djunk - Ceylon , het thans Brutehe
Poulo-Pinang, de flndaman- en Nicobar- eilanden, door
twee of drie onderfcheidene menfchenflammen (de eerfte door
Nege;•s) bewoond , en waar zich de Engelfchen ook reeds ge.
nesteld hebben. De Schrijver gelooft aan menfchen met ftaarten, fchoon het bewezen zij , dat dit bij de Nicobaren eene
zonderlinge vergisfing is; wij nemen de vrijheid, evenzeer
aan liet geheele verfchijnfel te twijfelen. (S T R A U S S , waar
ZIMME RMANN gewaagt, heette eigenlijk s T R U Y S;-van
hij heeft dien naam verhoogduitscht.) Lindelijk befchrijft z 1MM E R MAN N Ceylon, maar, naar 't ons voorkomt, niet met
zijne gewone naauwkeurigheid. Hij fchildert het reeds ver
Rijkt der binnenlanden , Candy, als nog beflaande en-nietgd
bloeijende, (de kundige Vertaler had althans deze verandering
behooren te vermelden) fchrijft driemaalhonderdduizend in.
woners aan Colombo toe, hetgeen zekerlijk althans vijfmaal
te veel is, fpreekt , bij het vermelden des zoogenaamden indruks van A D A M's voet op de Mamspiek , niet van het eigenlijke volksgeloof, dat het de voet van B ODD H A is , ver
wel den kaneelboom , maar noch den olifant , die op-meldt
Ceylon de hoogfte volmaaktheid moet bereiken, noch de be.
roemde paarlvisfcherlj bij het eiland Manaar, en wijdt aan
het geheele Volk der Cingalezen flechts twee bladzijden. Dit
is toch geene evenredigheid met de ago, die aan Tonquin's
bewoners worden befteed!
De Lezer ziet, dat wij , met uitzondering van deze en
eenige weinige andere aanmerkingen, enkel de rol van Referenten , nier die van Recenfenten hebben behoeven te fpelen.
Hij zal zich de lezing, ook van deze vier, gelijk van alle
de Deelen dezes uitmuntenden werks , niet beklagen. Het vol
-gend
zal ons zekerlijk naar lndostan overbrengen.
five Catalogus Libroriim im
parten colle--presfoumtCdicM.,qosmax
gerunt Viri Nobilisfimi G E R A RI) Us et J 0 A N N ES M E E RMA N. Tom. IV. Oct. maj. Pp. 378, 210, 217, 221 , 18a.
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federt meer dan eene halve eeuw, zoo in als buiten ons
vaderland, vermaarde verzameling, zoo van gedrukte boeken,
als van handfchrifcen, welke de edele I Ieeren G E R A R D en
J OA N N ES MEERMAN weleer meerendeels verzameld hebben en de laatíle heeft nagelaten, en welke, op den 81ten
Junij aanfiaanden en vier volgende weken , openlijk in 's Hage
ítaan verkocht te worden, door de Boekverkoopers L U C H TMANS, VA1 CLEEF en SCHEURLEER. De lijst heeft
vier afdeelingen , waarvan de eerfle bevat alwat men tot de
Codgeleerdheid kan rekenen , als uitgaven der H. Schrift hare
Uitleggers , Symbolifche boeken, Kerkvaders , Godgeleerde werken,
KerkelijkeGefchiedenis. Voorts Regtsgeleerden en Wetenfchappen
en Kunjen. De tweede behelst de Letterkunde. De derde de Gefchiedenis. De vierde de Ifandfchriften. — Elke afdeeling heeft
hare onderdeelen , naar ons oordeel wat al te menigvuldig ,
waardoor dikwijls van elkander is afgezonderd, wat bijeen be.
hoorde, en het overzigt van den rijkdom, in elk vak, moei•
jelijk gemaakt Is. Anders is de orde zeer geleidelijk , en naar
de beste modellen van uitgebreide boekerijen ingerigt. Doch
op de rangfchikking der boekwerken zelve , in eik vak , zou
veel zijn aan te merken. De rijkdom is verbazend; en echter verbeelden wij ons , dat het meerendeels verzameld van
den titel niet zoo zeer zegt, dat hier veel is bijgevoegd,
wat de Heeren M E ER MAN niet verzameld hebben, als dat
hier niet alles voorkomt , wat zij verzamelden. Immers wij
misten niet weinig , wat mij meenden hier niet te hebben
kunnen ontbreken. Men oordeele ondertusfchen, wegens den
fchat, eenigzins , uit de volgende opgaaf. Het getal der boek
bedraagt,
-nomers
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Onder deze haudfchriften zijn velen van zeldzamen ouder.
dom , niet Hechts van de XI of XIlde eeuw en vroeger,
maar zelfs eenigen van de VIII en één van de VIIde eeuw ,
360 op parkement gefehreven, velen met migniaturen enz.
Onder de gedrukte boeken, zoo in de oude als eenigzins
bekende moderne talen , munt vooral de verzameling van Ge.
fchiedkundigen, inzonderheid ook de Vaderlandfche Historie,
in uitgebreidheid uit, als bevattende niet fleehts de gefchie.
denis der Europefche Volken en Staten, maar ook die der
andere werelddeelen , Australië niet uitgenomen. Kortom ,
de Bibliotheek is univerfeel, en als zoodauig over het geheel
vollediger, dan eenige, waarvan ons gebeugt, dat immer in
ons vaderland verkooping is gehouden; fehoon, in fommige
vakken, de Bibliotheken van CR E V EN N A, S C Ii ULT ENS
DE ROVER, TE WATER, WYTTENuACII enz. het van
deze verre wonnen.
Voorts dient nog gezegd te worden, dat achter de derde
afdeeling zich eerie lijst bevindt eener aanzienlijke verzamer
ling van Kaarten en Platen , de laatoen in meer dan 3o por.
tefeuilles; ook, dat tevens verkocht zullen worden vier I1.
zen met verheven beeldwerk, verbeeldende de vier getijden
des jaars , meesterftukken van WILLEM VAN MIE R I S; en
eindelijk , dat deze Bibliotheek uitmunt door de kostbare
banden, waarin tallooze boeken gebonden zijn.
1821 en t82a, ten aanzien van deszelfs wor•
Jieljrijd met Turkije, uit een godsdienflig en flaatkundig
oogpunt befchouwd. In twaalf Brieven , gewisfeld tusfchen
eenen Griek en zijn' Vriend. Naar het Fransch. Te Iin.
flerdanz , bij de Erven H. Gartman. 1823. In gr. 8vo. IV
en 123 Bhf 1-25.
Verhaal der Gebeurtenisfen in Griekenland van het begin der
onlusten tot op dezen dag, voorzien van ophelderende en
plaatsbefchrijvende Noten, betrekkelijk den Peloponnefus en
Turkije. Door M. C. D. R A F F E N E L, gedurende deze on'
lusten aan een der Fran/eke Confulaten in de havens van
de Levant verbonden. Uit het Fransch vertaald. In II
Deelen compleet. Te Dordrecht, bij Blnsfé en van Braam.
1823. In gr. 8vo. Te zamen XLIV, 604 Bi. f 4-80.
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den en vrienden der befchaving in alle tijden tot zich getrokken heeft, dus boeit het nieuwere Griekenland, het.
welk zich met zoo veel luister en kracht uit zijnen eeuwen langen doodflaap verheft, de aandacht van het geheele Europefche publiek onzer dagen. En het wekt die om drie ver
maar elk op zichzelve hoogstgewigtige redenen.-fehilnd,
De vriend der Letteren, wien Griek/ehe Crefchiedenis, Griek
taal, zeden en gewesten van jongs af gemeenzaam zijn,-fche
ziet met een onuitfprekelijk genoegen de hein zoo bekende,
zoo geliefkoosde namen van Athene , Korinthe en Argos,
van de Thermopylen en Samos herleven; hij kan naauwelijks
zijne oogen gelooven, wanneer hij weder eenen o n Y S S EU s
den kampflrijd tegen Barbaren ziet aanbinden; hij voorfpelt
zich eerlang weder de loutering, de herftelling, den bloei
van het onfierfelijke Volk der Hellenen , en hunner zangerige
taal; hij wenschc zich geluk, eenen tijd te beleven, waarin
het Hellenismus in zijn eigen Vaderland over barbaarschheid
van de ergIle foort zal zegevieren. De vriend van Vrijheid
en VolksgeIi k in alle gewesten der aarde, de Wereldburger
juicht de edele pogingen toe van een lang vertrapt Volk,
dat Eeuwen Iang zoo ondragelijk verdrukt was, om zijne
boeijen af te fchudden , en voorfpelt aan het kroost van
THEMISTOKLES en PERIKLES en EPAMINONDAS
met verrukking eene nieuwe, heerlijke loopbaan. De vriend
van het Christendom, eindelijk, befchouwt met innerlijk
welbehagen, dat de banier van het kruis zich op nieuw
verheft tegen de halve maan der Ottolnannen; dat de plaatfen , door de prediking der Apostelen verheerlijkt, niet langer
door de woestaards uit de woestijnen van Izi2;, erf- en aartsvijanden des Christennaanis, zullen worden bezoedeld; dat
men den Christen aldaar niet langer, om zijn geloof, als een'
hond zal befchouwen en behandelen. Zijne beste wenfchen
verzellen den Griek in dezen waarachtig heiligen firijd
om het dierbaarfle , dat de mensch in Hemel en op Aarde
bezit; en misfchien maalt de gloeijende verbeeldingskracht
van dien befchouvier hem reeds weder het Christendom zegevierend in die gemeenten , waar r A U L U s het plantte,
APOL LOS het befproeide , JOHANNES in den geest het op
den kandelaar zag ftaan en — verdwijnen, en waar zijn edele leerling POLYKAR PUS hetzelve zestig jaren lang befluurde, tot dat zijn marteldood de zaden van hetzelve nog ver
-dervfpi.
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Onder de vele gefchriften, die over deze groote gebeurte•
nis onzer dagen reeds het licht zagen , munten de twee voor
ons liggende uit. Het eerfte befchouwt den opstand der Grie.
ken meer uit een godsdientlig gezigtpunt, meestal bewogen.
de; het tweede uit de beide andere oogpunten , meer ge
eerste is van eenen Griek, het tweede-fchiedkung.Ht
van eenen Franschntan , maar die , zoo 't fchijnt , een' geruimen tijd, althans te midden der eerffe en bloedigfte tooneelen, te Smyrna vertoefd heeft, en fchrijver was van het
dagblad aldaar, le Spectator Oriental. Welke partij zij voor.
than, behoeft men niet te vragen. Wat den eeruien betreft,
hij behoort tot het herlevende Volk zelve ; de tweede was
getuige der verfehrikkelijkfte gruwelen van het Turk/the ge.
fpuis : zou hij bij mogelijkheid koel of onverfchillig hebben
kunnen blijven omtrent de flagtoffers ? Zijn verhaal , offchoon
hij geenszins ook de wreedheden en onmenfchelijkheden
verzwijgt, door de Grieken uit wanhoop of weerwraak ge
dan ook zoodanig, dat wij wel zouden wenfchen,-plegd,is
dat die weinige ongelukkige verblinden , of die ontaarde Mi
welke de partij van het Rijk der duisternis en des-nister,
wangeloofs tegen hunne Europe/the en Christelijke broeders,
zoo al niet door daden, — dit kunnen of durven zij niet —
dan toch door gevoelens trekken, dit verhaal wilden lezen,
om te blozen over hunne vooroordeelen, laaghartig eigen
-belang,of—mchijked.
Doch misfchien zal dit oogmerk nog beter bereikt worden
door het eerstgenoemde gefchrift. Immers, de éénige voor
tegen de Grieken kan bezigen , bellaan-wendfls,im
daarin , dat zij toch opflandelingen zijn tegen een wettig gezag, door Europa erkend, en dat lzun opf and in verbandflaat
,net dien in het Zuiden en Zuidwesten van Europa. Deze
tegenbedenkingen worden aangedrongen in eene briefwisfeling
met een' Griek door eenen waarheidzoekenden , maar met de
beginfelen van het Ultra - IV7onarchismus bezielden Fran sch.
man (zoo 't fchijnt,. De Griek, die, wat liet flaatkundige
betreft, dezelfde beginfelen fchijnt te belijden, althans te
huldigen, om zijne zaak des te zegevierender te doen uitko.
men, verdedigt haar zelfs uit het oogpunt van den zoogenaamden Goddelijken oorfprong der Koninklijke raagt, En het
verheugt ons, dat dit gefchied is. Al denken wij ook daar.
omtrent anders, al komt bij ons Nederlanders (bij welken de
beperking der Vorlienmagt federt zoo vele Eeuwen de voIihekX3
te
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te voorwaarde van Volksgeluk is) geen betoog van de wettigheid eens opitands te pas , die het gevolg van misbruik
der magt is, zoo verheugen wij ons toch, dat men dezen
zelfs voor de Regtbank der Alleenheerfching kan verdedigen.
Wij weten , dat eerlijke lieden , ook in ons land , welke
tot die partij overhelden , daardoor voor de Griekfche zaak
zijn gewonnen. Doch vooral bepaalt de Schrijver zich tot
het Christelijke oogpunt , waaruit wij de verheffing der Gric.
ken moeten befchouwen. „ Alles in deze wereld," zegt hij,
„ befchrijft eenen cirkel , waarvan her Christendom alleen is
„ uitgezonderd. Deszelfs loop, welke dikwerf zoo moeije.
„ lijk is na te volgen, is in elke Eeuw altijd nieuw, en
t, kenmerkt elk tijdsgewricht in dc Gefehiedenis der we,, reld." Hij tracht aan te toonen, dat de toeland van den
Griek, onder eene zoo lange flavernij onveranderlijk getrouw
aan zijnen Godsdienst, aan zijne volkszeden, aan zijne taal,
i}reng afgefcheiden van zijne vervolgers en verdrukkers, en
thans eenparig tegen dezelve opgellaan , een geheel éénig ver.
fchijnfel in de Gefchiedenis is, wanneer men het volk van Is.
rol uitzondert. Dit beginfel vastgehouden zijnde, toetst de
Gr/ekfche brieffchrijver de vraag van zijnen vriend : kan een
Opjiand ooit als wettig befchouwd worden? aan hetzelve. Hij
erkent drie foorten van tegenkanting aan het gezag : de eer.
ftc, wanneer hetzelve eene misdaad voorfchrijft , is een pligt;
de tweede, wanneer het misbruik van magt ten top gerezen
is, kan loins noodzakelijk zijn, doch wordt meestal eene
dwaling ; de derde , door herfenfchimmen en trouwelooze in.
blazingen van eenige weinigen gevoed, noemt hij eene hei.
ligfchennis. Maar de Grieken kunnen in waarheid niet gezegd
worden , in eene dezer kathegoriën te vallen : want de Porte
is eigenlijk hare gebiedller niet; zij hebben haar nooit er.
kend ; zij moeten jaarlijks hun leven van haar koopen, en
hebben haar nimmer den eed van getrouwheid gedaan. De
Grieken, welke door de Porte gebruikt worden , welke zich
tot hare Haven vrijwillig vernederen, deze moeten haar ze.
kerlijk dienen; maar ook deze alleen, zoo lang zij zich dien
dienst getroosten. De Christenvervolgingen werden geduldig
door de eerfle belijders gedragen; maar deze leefden onder
het erkende gezag van hun Vaderland, hetwelk (hoe dwaas.
Telijk ook) den erkenden Godsdienst des Rijks handhaafde; ~
de Grieken zijn de oude bewoners des lands; de Turken
flechts vreemdelingen; hun Godsdienst is eene nieuwigheid,
bij
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bij dien ader Christenen vergeleken. Daarbij is hunne Rege
uit den aard der zake verwoestend, en vooral noodlot -ring
voor de Christenen , welke zij , door het uitzigt op on -tig
derfcheidende belooning, tot den afval van den vaderlijken
Godsdienst aanmoedigt.
Het tweede gedeelte (van den vierden brief af) bevat de
weêrlegging van het gevoelen , alsof de G; iekfc /ze Opfland in
betrekking zou flaan met de leort te voren of gelijktijdig
voorgevallene Omwentelingen in Spanje, Po•tzsgal , Na pels en
Piemont. Tot dat einde dient eerst Bene korte , niet onbelangrijke fchets van den burgerlijken en gudsdienfligen toe
(land der Grieken onder hunne verdrukkers, federt de verovering van Ifon/lantinopel tot op onze dagen, waarin het
groote gezag der Geestelijkheid op de lecken zeer wordt
voorgefproken (volgens de denkwijze der beide vrienden),
en waarin men de omkoopbaarheid der hooge kerkdienaars zeer
verontfchuldigt. Rusland werd, de natuurlijke befchertnheer
der Grieken. De Franfche Omwenteling ging hun voorbij ,
doch niet zonder cenigen indruk op hen te maken. Onder
handelde ALL X A ND E R niet de Porte over zekere-tusfchen
bepalingen van het laatfle Vredesverdrag, die niet of kwalijk
vervuld waren. 's Keizers taai geduld werd door de onhandelbaarheid der Turken op de zwaarfle proef geteld. De Giie.
ken , die uit de wannadering van Rusland tot hun gebied de
fchoonfte hoop hadden opgevat, begonnen ongeduldig te
worden. De verkooping van Parga aan Ar. i - Pacha van Ja.
sing ontrukte aan de Grieken het dénige punt, waar zij
nog vrij konden ademen; Nu brak de Oorlog der Porte met
dezen AL I -Pachzr uit (18eo.) „ De dwingelanden grepen
, elkander aan : moesten zij den worftelflrijd werkeloos af.
„ wachten ?" A L I riep de Christenen tot hulp op , en dus
geraakte de menigte in beweging , hopende dat dit het mid.
del ter langgewenschte verlosfing zou wezen; want A L 1 was
in Griekenland zeer magtig. Men dacht, dat Rusland nu ein
eens het zwaard voor de broederen zou aangorden;-delijk
het geheime Genootfchap der Hetairisten vormde zich , om
ter gelegener tijd uit te barílen. In deze omftandigheden deed
Prins ves IL AN TI zijnen bekenden inval (Maart 18c1) in
diloldavië en TzVallac'zije, dien de Schrijver als voorbarig en
onberaden afkeurt, gelijk hij dan ook mislukte. Dezelve
frond in bijzondere betrekking tot de Hetaria, en was alleen
op de hoop op onderflcuning van Rusland (het allerblijkbaarX4
í1e
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fie belang dier Mogendheid) gevestigd. Doch fiaatkundige
befpiegelingen en dwaze berekeningen overfchreetiwden de
Item der menfchelijkheid en die eener wijze en voordeelige
flaatkunde: Rusland verzuimde de fchoonfte gelegenheid, om de
Grieken voor altijd aan zich te verbinden, en die gelegenheid
zal nimmer terugkomen; de Grieken hebben hun vertrouwen
op die Mogendheid verloren. (Onze Schrijver maakt die
aanmerking niet.) Ondertusfchen had de gezegde opfland
toch geheel Griekenland in beweging gebragt. De Turken
wilden hetzelve ontwapenen. De Beys van 11%lorea lokten de
Bisfchoppen naar de hoofdftad Tripolitza , en wierpen hen
in den kerker; de Aartsbisfchop van Patras, G E R MA N O ,
alleen ontfnapte dien valflrik door eene list , en nu greep men
algemeen tot de wapenen. Dit was de eenvoudige aanleiding.
Geen der leden van de geheime Genootfchappen , die men
als bewerkers van den opftand in Spanje, Italië en elders befchouwt , heeft in Griekenland fortuin gezocht of gemaakt,
en de Grieken bekomen geenen onderfland uit eenige geheime kas. Het toeval alleen deed hunnen opiland op denzelfden tijd uitbanlien als dien te Turin.
Na dit betoog laat de Schrijver een kort overzigt volgen
der gebeurtenisfen in Griekenland, gedurende de veldtogten
van 1821 en I822, tot op de inneming van Naupli di Rorna,ia, en eenige bedenkingen omtrent de flaatkunde der ver.
bondene Europefche Mogendheden ten aanzien der Grieken.
Wij hebben daarover reeds meermalen in ons Maandwerk
gefproken, en kunnen dus voltaan met de aanmerking,
dat ook de Schrijver de inflelling van eenen vrijen Griek
Staat voor de beste en wijstle ftaatkunde der Hoven-fchen
verklaart, zelfs voor hunne onderlinge eendragt, en ter fmoring van alle revolutionaire beginfelen. „ Nooit heeft zich
„ eene fchoonere gelegenheid voor de Christelijke Mogend„ heden aangeboden , om de zaak van God te dienen , en de
„ menfchelijke belangen daarmede te vereenigen. Zij hebben
„ deze gelegenheid verworpen, en men zoude op het denk
beeld kunnen komen ,dat de goede trouw en de zielskracht-„
niet in hunne raadsvergaderingen hebben voorgezeten. Maar
God handelt, terwijl wij overwegen." (BI. Io6.) Onze
Schrijver laat vervolgens nog eenige bedenkingen over Enge.
lands gedrag in het bijzonder, en over de beste kerkelijke en
flaatkundige inrigting voor Griekenland volgen.
Wij flappen hiermede af van dit welgefchrevcne en door.
gaans
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gaans welgedachte gefchrift , om tot den tweeden Schrijver,
tot R A F F E N E L, over te gaan. Deze bepaalt zich alleen tot
de Gefchiedenis, zonder zelfs de onmiddellijke oorzaken van
den opiland behoorlijk te onwikkelen, die men dus uit No.
i moet aanvullen. Daarentegen is hij meer uitvoerig omtrent de meer middellijke en verwijderde oorzaken, namelijk
den toenemenden handel,fcheepvaart,rijkdom en wetenfchappelijke befchaving der Grieken, welke hun de ketenen hoe
langer hoe meer deed gevoelen en ondragelijk worden; ter.
wijl op de rieuwaangelegde fcholen de gedachtenis aan de
groote Vaderen verlevendigd , en daardoor geestdrift voor de
Vrijheid geboren werd. (De onbekende Schrijver van No. r
heeft misfchien met opzet van dit punt gezwegen, om zijnen
zwakken vriend niet te ergeren.) Vervolgens loopt liet ver.
haal, vrij breed , eerst over den opftand in Moldavië en IWallachije, dan over dien in Morea, — verhaalt de moorddadige
teregtftelling van den Griekfehen Patriarch , die de woede der
opflandelingen nog meer deed ontvlammen, en de fchuld
droeg van de vele Turken, die ook ongewapend werden ver
eilanders, en hunne verrigtingen te.-mord;enplta
gen de Turkfche vloot ; het eerfle Congres , te drgos gehouden; de verwoesting van Patras; den opftand van Samos, en
de vernieling van een Turksch Oorlogsfchip in de Adramytifche golf. De Schrijver bepaalt zich echter geenszins tot
het eigenlijke Griekenland en den 4rcliipel.
In het tweede Deel brengt hij ons naar Klein -flzié over,
vertoont ons de kleine, weleer zoo gelukkige, vrijftad der
Grieken, Cydonia of llrvali, in bet oude olië, (de fchepping van Benen braven Griek , met name j U A N m CON onz os, doch te midden der twisten van de oorlogende par.
tijen vernield) en geleidt ons naar Smyrna, het tooneel der
ijsfelijkfte gruwelen, door den Schrijver zelven bijgewoond,-inar
Cyprus, waar de vreedzame bevolking door de wreede
Syrifche Turken werd omgebragt, — weder naar Moldavij ,
waar wij den ongelukkigen afloop van den veldtogt (door
driemaal herhaalde verraderij) betreuren , — naar Konflantinopel, — naar Candia (Creta) ,— naar Morea, waar wij de in.
neming van Pestras befchouwen ; hij vertoont ons het bloed.
bad te Tripolitza, de onderwerping van Casfandra, en de
onderfcheidene gevechten in Livadié, of eigenlijk Grieken.
land, den Oorlog der Perzen tegen de Turken, den dood van
AL I -Pacha , de inneming van Korinthe, de vestiging van
XS
den
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den Criekfchen Rand a'danr, en de kleine nederlagen derCrfcken ter zee bij Calaxidi en Zapte , den op [land van Scio , en
het daarop gevolgde bloedbad , bij de herovering van dat eiland. — Hier, en dus in het begin van 18e2, eindigt het
gefchiedverhaai.
De Schrijver betuigt in de Voorrede ten 1 clligfle, ciat hij
net de uiterfie zorg alle vergroote verhalen, volksvertellels
of anekdoten , voor wier echtheid hij niet kan inflaan, uit
zijn werk heeft geweerd , en dus van eene menigte veldla
geen gewag heeft gemaakt , die de Europe/elze Couran--gen
ten zoo menigwerf hebben medegedeeld ; dat alles de vrucht
zijner eigene opmerkingen, of uit half- ofciéle verhalen geput is. Nogtans gelooven wij , dat hij fommige berigten
van ingenomene f'ceden te gcreedelijk heeft overgenomen. Al.
thans hij verfchilt van den ongenoemden Schrijver van No. r
in het door hem gegeven uitvoerige verhaal der inneming van
het kasteel van Patras. (Ilde D. bl. i 2 en very.) Volgens
eerstgemelden toch was hetzelve flechts op het punt vat]
zich over te geven, en werd door J U s S U F - Pacha , wien
R A F FE N EL. het doet hernemen , ontzet. Wij meenen , dat ,
volgens de echtíte berigten van dien tijd , de ongenoemde
gelijk heeft. R A r F E N E L is ook te mild , wanneer hij Bagdad reeds aan de Pes-zen inruimt, na eene door hen behaalde
groote overwinning. Deze zegepraal zal wel , volgens latere
en waarfchijnlijk naauwkeuriger berigten, flechts eene fcher.
mutfeling geweest zijn; het innemen van Bagdad heeft zich
althans geheel niet bevestigd. Anders fchijnt de Schrijver der
waarheid zeer getrouw te zijn, en voor zijne onpartijdigheid
getuigen de flechte trekken en gruwelen , die h!j zoo wel van de
fel getergde Grieken als van de Turken verhaalt, onder anderen
den moord van verfcheidene weerlooze grijsaards , die te Mecca waren ter bedevaart geweest , en de ijslelijkheden , te
Tripolitza gepleegd. Zekere uitvoerigheid (langdradigheid willen wij haar niet noemen) heeft echter deze Gefchiedenis
een weinig te zeer doen uitdijen. Achter dezelve zijn ver
Kojiantinopel, Sparta, Ithe--fcheidnatkgover
wle, Smyriza, Tripolitza, llrvali, en eenige echte flukken,
tot de onderhandelingen tusfchen Rusland en de Porte betrekkelijk, het afgedwongene Manifest van den Griekfchen
Patriarch , ter afrading van den opltand aan zijne landslieden ,
en de Grondwet van Griekenland.
De Vertaler heeft zich hiermede niet te vrede gehouden.
In
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In de vooronderttelling zekerlijk, dat zijne Lezers niets weten, heeft hij hen niet verfchoond van de vermelding der
meest bekende voorwerpen , (b. v. den togt van x E R XE s)
die hij ontleend heeft uit — H U a N E R's Lexicon ! Groote
kunde aan de oude Aardrijkskunde legt hij juist ook niet aan
den dag; want een klein plaatsje in de nabuurfchap van Salonichi (Calazzita) verwart hij , door de gelijkheid van naam,
met Calaxidi , het oude Cirrha aan de zeekust van Phocis!
Van fouten , zoo als Kaap Sigeus voor Sigeum , twee tumulus,
de geboorte van B1 A H 0 ME D in de Kaaba van Mecca, de
verheffing van den Sherif dier flad tot een' Sultan, enz.
willen wij niet eens fpreken. Maar dat men de Kaap de goe.
de Hoop tot een Caput bonte Speï maakt , (bi. 14a) kan er
toch niet door ! Eene befpottelijke afleiding van den Schrij.
ver zou ons bijna doen denken, dat hij in het oude Grieksch
geheel onbedreven was. Op bl. 34 van het rite Deel leidt hij
Hetairisten van het woord eether, uit hoofde van de zuiverheid
hunner bedoelingen, af! Hij fehijnt dus het woord hetairos,
vriend, niet te kennen. — In No. i hebben wij weinig mistla•
gen van dien aard aangetroffen, maar toch eenen zeer ergen,
die geene drukfout zijn kan. Attique, of zelfs Itiqua, voor
Attika ! Iemand , die over Griekenland iets in 't licht geeft ,
al is het dan ook louter vertaling, dient toch wel het land
te kennen, waarvan 4thene de hoofdf'ad was.
Wij fluiten deze beoordeeling met de vermelding van een
paar bijzonderheden, die minder algemeen bekend zijn, uit
RA F B E N E L. Een Grieksch Dichter, RIGA, die vrijheidsliederen voor de Grieken had opgeíteld, welke niet weinig
tot den opíiand bijdroegen, liep in het oog bij de Porte. Hij
vlugtte dus naar de hoofdßad van Oostenrijk, en werd abdaar, met oogluiking der Oostenrijkfche Politie, opgeligt,
naar Konflantinopel gevoerd, en verwoord. Men wil zelfs,
dat het Oostenrijkfche beftuur zich hiertoe zou hebben laten
vmnkoopen ! !! ( Voorr. bi. XXI.) — Men had, in het begin van
den opltand, het plan, om IConjiantinopel zelve te overroet.
pelen. Vele Grieken der hoofdstad , van het Genootfchap der
Heteristen, hadden de posten daartoe verdeeld. De gedaante
van Europa ware dan misfchien veranderd geworden, zoo
niet een verachtelijke aanbrenger zijn Volk verraden en den
aanlag ontdekt had , waarop de moorden te Konjlantinopel
volgden , die de geheele uitroeijing of verfpreiding der oude
gefachten van het Fanaal ten gevolge hadden. Misfchien
,

moest
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moest de redding der Grieken uit deze bedorvene ge(Iachten
niet ontfpringen ! Misfchien moesten de krachten des Volks
nog in een' langen firijd worden ontwikkeld en veredeld, eer
zij waardig waren, de zoete vruchten eener eigene, vrije
Regering in vrede te genieten ! De Hemel , die hen tot hier
Heilige Verbond, zoo zigibaar befchermd-toe,infpjvah
heeft, doe aan de brave voortlanders van Regt en Onafhankelijkheid dien zegen genieten!

Redevoering over het geen de ondervinding van eerre halve
Eeuw mij geleerd heeft, dat een Advocaat voornamelijk
behoort in acht te nemen, of te vermijden; gehouden door
JOANNES VAN DER LINDEN, J. Ü. D . enpraktizerend Advocaat te Imfleldanr, op den i .lWaart 1824, —
ter plechtige v%eying van het vijftig -jarig Jubelfeest van
deszelfs bevordering tot Leeraar in de beide Regten, enz.
If.t het Latijn vertaald. Te Imfleldam, bij P. den Hengst
en Zoon. 1824. In gr. 8vo. 53 Bi. f: - 6o.

Mr.

H et is voorwaar een zeldzaam en heugelijk verfchijnfeI , dat
een Advocaat, of eenig ander geleerde var_ beroep , die doorgaans reeds een derde van een' gewonen leeftijd heeft afgelegd, alvorens dit te aanvaarden, vijftig jaren in dezen kring
werkzaam zij — vooral, wanneer hij zich dan nog in Plaat
en opgewekt gevoelt, om liet feest dezer verjaring, een
waar Jubilé, openlijk te vieren. Wij meenen, dat dit
vóór korte jaren heeft plaats gehad met den hoogberoemden
WAS S E NU ERG II te Franeker; en thans ontmoeten wij we
derom een geval , dat, in zekeren zin, nog fierker mag genoemd worden. De heer v A N D E R L IN I}E N , zijn ganfche
leven aan de pleitzaal en aan het fchrijven of vertalen van
regtsgeleerde en zedekundige werken bedeed hebbende, en

alzoo met mond en pen immer gebruik hebbende gemaakt
van de moedertaal, treedt in zijnen grijzen ouderdom , tot liet
oogmerk voornoemd, als Latijnsclr redenaar op, alzoo fpre.
kende en redenende, dat niemand onvoldaan, wat zeggen
wij ! niemand niet verrukt en vermaakt , doch tevens gelicht
en geleerd, uit de gehoorzaal henenging. Thans die zelfde
redevoering , welke wij in het Latijn aanhoorden en daarna.
lazen , in de Nederduitfehe taal, ter aankondiging, in handen
ne.
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nemende, bevinden wij dezelfde gemakkelijkheid en onge.
dwongenheid behouden te zijn gebleven, en dac wij niet
door het onverwachte van den uitnemenden Latijnfchen íäj1,
benevens het eerbiedwekkende der plegtigheid , zijn verleid
geworden , om den ganfehen inhoud gepast, rijk van zaken
en vol wijze gematigdheid te achten. Het onderwerp, namelijk, hetgeen de ondervinding van eene haive eeuw mij ge
heeft, dat een ßdvocaat voornamelijk behoort in acht-lerd
te nemen of te vermijden, wordt daarin behandeld met opzigt
tot het advizeren , het iníiruéren van het proces , en het eigenlijke pleiten ; omtrent welke drie voorname deelen van
den pligt en het beroep eens pleitbezorgers hij inzonderheid
deze lesfen geeft : dat het eerfte niet voorbarig en oppervlak
te vleijend voor den vragenden, gefchiede; dat, bij-kig,of
liet tweede, de regte vorm, en dus ook de naauwkeurige
kennis der regtsvormen , niet verwaarloosd worde ; dat, ten
aanzien van het derde , langwijligheid, gezwollenheid , gcmeeuheid, nutteloos rekken en vele andere misbruiken worden vermijd ; waarna nog een enkel woord over de belooning. Wij flippen dit maar even aan, en verwijzen voorts
naar het fhuk zelf, dat voorzeker geen liefhebber of beoefenaar van het vak ongelezen mag laten , en waarin ook ands•
ren, behalve wezenlijk nut en leering, dat vermaak zullen
kunnen aantreffen, hetwelk en de fchoonheid van den inhond , en de heugelijkheid der aanleiding, en de bewondering van den grijsaard aan de hand geven. Achteraan volgt
eene korte en keurige befchrijving van het vriendenmaal en
verdere gefchenken, met wllke de orde der Advocaten henz
den eigen dag zoo gepast vereerd heeft. IVIoge de heer V AN
DER LINDE N nog lang den zegen genieten, dien hij zoo
dankbaar heeft erkend 1
Wij meenen in de vertaling der aangehaalde plaats op bl.
41 eene fout te befpeuren.
Gedichten van E. W. VAN DAM VAN I S S E L T. Te Breda,
bij W. van Bergen en Comp. 1813. In 8v0. 115 B1. f I . go.

D

e heer v A N I S S E L T, zijne voorrede aanvangende met
deze woorden: „ Mij dunkt reeds, dat ik dezen en genen
zeggen hoor: Al weder een dichter? dat houdt niet op !»
toont hiermede bekend te zijn met den zoo gewonen uitroep
des publieks , bij de gedurig herhaalde verfchijning van groot
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tere en kleinere dichtbundels , federt een kort verloop van
jaren in 't licht verfchenen. Recenfent heeft in dezen uitroep ook wel eens zijn aandeel genomen : bij Benig naden
echter , begreep hij , dat hij onbillijk handelde, daar-ken,
er toch altijd in de gebezigde zegswijze zekere fchijn van
ontevredenheid ligt opgefloten , welke beleedigend kan worden voor hem, die zijne dichtvruchten , om welke redenen
dan ook , het publiek verkiest aan te bieden.
Sedert heeft dan ook Recenfent zich verheugd bij de ver
een nieuwuitkomend dichtwerk; en ook het-fchijngva
onderhavige , van den heer v A N I S S E LT , was hem geenszins onwelkom, en hij plaatst het gaarne, in zijne boekverzameling , nevens de gedichten van onze andere vaderlandfche
zangers. „ Maar — hoort hij vragen — verdient dan dit
werkje deze plaats ? Mag het daar, naast de werken van
VONDEL, HOOFT, VAN HAREN, FEITII, BILDER -

en andere puikdich tern , be.
waard worden ?" Recenfent wil deze vragen met de weder.
vraag beantwoorden : „ Mag de vink, mag het fijsje zijnen
zang ook doen hooren in het woud, waar nachtegalen zingen?" Waarom niet? En is liet aan die lieve, kleine zangers
vergund , aldaar hunnen wildzang te kweelen ; waarom zou
wij dan, in het gebied der klunst, op eene tegenoverge.-den
stelde wijze handelen? Waar toch zetelt de bevoegde en wettige regtbank, die , in dezen , plaats en rang mag bepalen eu
toekennen? En al baflond er eene zoodanige dichterlijke vierfchaar, dan zou, naar het oordeel van Recenfent, aan elk
der leden dier verfchillende rangen ook tevens de verpligting
behooren te worden opgelegd, zorge te dragen, dat eik product zijner Muze volkomen beantwoordde aan den rang, hein
eenmaal op hoog gezag toegekend. En waar zou dii heen?
Geen dichter van den een /en rang zou dan ooit een versje
mogen uitgeven, tot den tweeden behoorende ! Geen dichter
van den tweeden , tot den derden rang mogen afdalen! En
zou dat niet ítrijdig zijn met de echte gevoelens van vrijheid en liberaliteit? Veel overeenkomfliger met deze gevoelens is het, in dezen niets, althans niet openlijk, te bepalen
en vast te ftellen , alle vergelijkingen tusfchen dichters en
dichters daar te laten, en een' iegelijk vrijheid te laten, den
genen als lievelingsdichter te kiezen, wiens fmaak en wijze
van behandeling met zijne eigene individualiteit het beste
overeenkomt, en wiens zangen hem het meest behagen.
Uit
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Uit dit opgegeven oogpunt kondigt dan ook Recenfent de
gedichten van den heer VAN IS S E L T aan , en durft zijnen
Iezeren verzekeren, dat zij in dezelve eene aangename lectuur zullen vinden. Alle de flukjes , in deze verzameling
opgenomen, zullen (en hoe natuurlijk is dit !) elken lezer
niet evenzeer behagen; dan, dit ligt meer in de wijze , waarop elk voor zich denkt en gevoelt, dan wel in de gehalte
der afzonderlijke deelen.
Bekrompenheid • van plaats verbiedt Recenfent , van ieder
!}ukje zijn gevoelen te zeggen; des te liever doet hij zulks
over het geheel , en aan dat geheel kan hij zijne goedkeu
niet weigeren. Over het algemeen hebben hem de klei.-ring
nere Rukjes beter behaagd , dan het meer uitgebreide link,
Regt door zee, hetwelk deze verzameling opent. Dit is door.
gaans het geval met aankomende dichters. Verre zij het in.
tusfchen, dat wij dit grootere gedicht zouden afkeuren:
want , waar wij plaatfen vinden als deze :
Verachting zij zijn loon , die zoo verre is verbasterd ,
Dat hij de heldeneeuw van Hollands grootheid lastert;
Wien 't hart niet hooger flaat bij zoo veel deugd en moed;
Die 't voorge(lacht berispt, dat telkens goed en bloed,
Getroost, voor vaderland en vrijheid op dorst zetten!
Verachting zij zijn loon ! I-Iij moge 't flagzwaard wetten ;
Hij biede aan 't bloedig heer, aan 't heer der halve maan,
Tot fIraf van Griekenland , zijn' moed , zijn krachten aan!
I-Iij zoek' den dwingland op, die, met zijn flaaffche benden,
't Wanhopig volk betoomt, dat mort bij zijne eilenden, —
Dáár is zijn vaderland -- op Hollands bodem niet !
daar zingt gewis ons hart, met den vaderlandfchen dichter,
mede. Dan , wij vonden , hier en daar,, fommige regels ,
meer voegende in eene redevoering , dan in een dichtftuk,
en alzoo minder beantwoordende aan het krachtige, over het
algemeei', in een dichtftuk van zulken inhoud pasfende. Re..
cenfent wil hiervan een enkel flaaltje opgeven,en houdt zich
overtuigd, dat de heer v A rr I S s EL T zelf het gegronde der
aanmerking zal gevoelen:
Op uw toegevendheid, o

1—borders

!

durf ik bouwen!

Als kracht en melodij ontbreken aan mijn toonen,

NZoog' dan mijn onderwerp mij in uw oog verfchoonen!
Ev en
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Even min als vitlust ons tot deze aanmerking aanleiding
gaf, befluurt ons dezelve bij eene opmerking van anderen
aard, het flootende van fommige regels betreffende; b. v.
Die rijkdom alleen kende als braafheid en deugd.
of (waar eerie fyllabe te veel is) :
Wier bloed of wier leven de zege had betaald.
Op welke gebreken wij inzonderheid de opmerkzaamheid des
heeren VAN I S S E LT willen vestigen bij de vervaardiging van
ílukjes in eene versmaat, welke, bij gebrek aan welluidend.
held , al hare bevalligheid verliest.
Deze en nog andere kleine vlekjes, welke, hier of elders,
op klemtoon of woordvoeging kleven, en welker opgave het
niet noodig is ce vermenigvuldigen , beletten ons echter niet,
aan het verlangen van den jeugdigen dichter, in her voorbe.
rigt, te voldoen. Wij ontvangen gaarne dezen zijn arbeid,
niet alleen met toegevendheid (zoo als hij nederig verzoekt),
maar ook met goedkeuring, en durven hem gerustelijk aan.
moedigen om voort te gaan op den uleilen weg, die tot den
zangberg leidt. Is her niet aan allen gegeven, deszelfs top
te bereiken, de poging alleen is reeds loffelijk; en dit beige
andere , met roem bekroonde , zangers niet : met betrekking
tot hen, maken wij de woorden van den dichter, (in de fabel: de ddelaa9• en de Sperwer) in een' goeden zin , de onze
— — — -- — — Wat kan uw vaart beteugelen?
Wie volgt u, als ge uw vlugt naar honger fferen regt?
Wat oog zag ooit uwe onbekende paden?
Wie kan , als gij, o Adelaar! zich baden
In firoomen van het reinfte licht?
En zoudt gij dan den Sperwer niet vergeven ,
Gedoemd, in lager lucht te leven,
Wanneer fomtijds zijn lastig lied u kwelt ?
Uw klagte wordt ter zij geleld,
Voldoening niet gegeven. —
Bedenk het, nu, en te aller tijd,
Bedenk her , dat ge een Aadlaar zijt.
Indien nu een of andere dezer adelaren den befcheiden zanger , waar hij al eens tuimelen mogt,eene hoogere en vastere
vlugt wilde leeren kennen , dan (dit vertrouwt Recenfent) zou de
heer v A N ISS EL T zich ten hoogfte verheugen. Dat zij zoo!
Kunst wordt door oefening verkregen; en eene becooning
van meesterfchap alleen flicht weinig nut. Men behoorde
meer de talenten, die ons zijn toevertrouwd, ook sen nutte
van anderen aan te leggen, opdat wecenfchap en kunst des
te meer mogen bloeijen in ons gelukkig en gezegend vaderland

BOEKBESCHOUWWING.
Nieuwe Verhandelingen van het Getaootfchap tot verdediging van dea Christecken Godsdienst tegen deszelfs
hedehiaag/che 13eí rjderi , voor het saar _.i 8 a r . In
's Gravenhage, bij de Erven J. Thierry en C. Men.
fing en Zoon I822 . In gr. Svo. Te zangen 316 BI,
.
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J-^ondboríiig belijden wij het voor onze Le ers, dit
waardig en voor den .Bijbelminnaar belangrijk boekdeel
toefde te lang op, onze tafel. Trouwens ons Maandwerk
is niet, gelijk een ander vadcrlandsch Tijdfchrift, B dra gen tot de Godgeleetde Wetenfchappen, bij uitfluiting aan
de Godgeleerdheid toegewijd. Zulks vertraagt dus wel
eens ons verlag over gefchriften, die tot dat vak meer
bijzonder behooren; ook kan onze beoordeeling over
dezelve hierom niet op zoo breede leest geichocid worden, als wel anders de aangelegenheid der onderwerpen mogt vereifchen. Dit zij gezegd tot onze verontfchuldiging, en om rede te geven, waarom wij, naar
ons bef{ ek, ondanks onszelven, verpligt zijn tot eeno
korte, dan toch hartelijke aanprijzing van dit Deel des
Genootfchaps bij onze Lezers.
Behalve liet Programma, ontmoeten wij hier de Aan
waarmede de Eerw. I. SLUITER, op den 6-fprak,
Sept . 1821 , als Voorzitter, de vergadering van het Genootfchap opende. Lene aanwijzing en aanbeveling van
de regte beldngflelling in de gelukkige handhaving van de
eer des Christendoms was de inhoud en het welgekozen
doel zijner rede. Omtrent de lengte der volzinnen kon
wij ons misfchien te regt Gene aanmerking veroorlo--den
ven; doch de toon van befcheidenheid en waren ernst ,
en de geest van Christelijke liefde , in deze Aanfpraak
hterfchende,

verbiedt ons daaraan te gedenken.

„ Dan

is ," volgens S L U I T E R , „ de Christelijke verdraa BOEKßESCH. 1824. NO. 8.

Y

„ zaani-
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„ zaamheid van den regten aard, als die gezindheid des
„ gemoeds voortvloeit uit de algemeene bron eener zui„ vere menfchenliefde, die aan anderen gunt en geeft,
„ wat ze voor zichzelven verlangt ; eene gezindheid ,
„ volgens welke men het zich als regel en pligt voorgefchreven heeft, het geweten en de overtuiging van ie „ der mensch , met betrekking tot de waarheid , volko„ men vrij te laten, en niemand ter oorzake van zijne
godsdienílige begrippen hard te vallen." Dus keurt hij
de vervolgingen, maar ook de onverfchilligheid af, die
wel eens, en voorzeker te veel ih onzen tijd , zich onder
den naam van verdraagzaamheid verbergt. Met dit al
wil hij niet „ voor ware belangncming in de goede zaak
„ van den Godsdienst hebben aangezien , hetwelk daar„ vah het voorkomen en de houding aanneemt , en op
dat getuigenis met grooten ernst aanfpraak maakt: wij
„ weten het zeer wel , als hebbende het genoeg geleerd ,
hoe ook hier de fchijn bedriegt , en wat men al voor
„ hoogewaardfchatting van het Christendom en hartelij.
„ ken iver voor de waarheid wil laten doorgaan , het„ welk voor niets anders verdient gehouden en verklaard
„ te worden, dan voor ftijfzinnige gehechtheid aan ftel„ fel en vorm , en voor de geflemde werking van eenen ,
„ met dc beginfels van het Evangelie geheel onbeftaanbaDie geest ," zegt hij verder,
„ ren , Sektengeest..
„ hoewel niet zoo verdoofd en uirgebluscht , als wij dit
„ met rede zouden mogen. verlangen , kenmerkt nogtans
„ in geenen deele onze Eeuw, gelijk dit , helaas! met
„ al te veel grond , verklaard kan wordep van vroegere
dagen, waarin het ons daarom geenszins moet beroti„ wen niet geleefd te hebben , zelfs niet in weerwil van
het gunflig getuigenis , dat men aan dezelve pleegt te
„ geven , van eene meer a'gemeene openbare en nàauw„ gezette Godsdienfligheid , dan waarop onder het te.
„ genwoordige geflacht te roemen valt." -- Zulk overtuigend fpreken en fchrijven zal , vertrouwen wij , immer
goedkeuring vinden en nut fluchten. Ook hebben wij deze plaatfen uit de Aanfpraak van den Eerw. S L UI T E L
daar.
--
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daarom te liever hier ingelascht , om tot een' tegenhan
te mogen dienen tegen het vermetel fchelden en ver•-ger
vloeken, waarmede, in weerwil van waarheid en rede , een
gechristende good zich hooren laatè Trouwens niemand
verontruste zich over de magtfpreuken van eenen D A
c o s T A, die , als een hedendaaglche geestelijke D 0 N
Q U I C H 0 T, tegen den Geest der Leuwe Ridderlijk in
het rond faal ; ja die , geërgerd aan het geloof en zeden
aan de rust en vrede in Kerk en Maatfchappij , niet anders dan een vuur van tweedragt van den Hemel dreigt
af te bidden over zijne Landgenooten en Medechristenen „
alsnog de voorwerpen van zijne Israéliti/èhe verbolgenheid
en ouden zuurdeefem (*)e
Maar het is tijd otn toe te treden tot de belangrijke
en naar verdienflen met Goud bekroonde Prijsverhandea
ling, in dit Deel des Genootfchaps voorkomende. Zij ij
het werk van den Eerw. H. J. & 0 Y A AR D s, 7'heoh,
Doet. en Predikant te Meerkerk, en houdt den roemt
flaande van dezen , in ons Vaderland en in het vak orizer Geleerden, vermaarden Geflachtnaam. Zij draagt den
nederigen titel eener Proeve over den geest en het belang
van het Boek Daniël. Zij heeft ten doel, eene Bijdraga
te leveren tot handhaving van de tere des Bijbels, en be.
antwoordt beide aan dezen titel en gezegde doel; of be
ter, zij geeft ons meer, dan, letterlijk gefproken h van
eene Proeve gevorderd en verwacht kan worden. Zij
werd gefchreven, alvorens het vierde Stuk der Bijbelbit.
gave van v A N D E R P A L in in het licht verfehcen; nogé
tans
(*) Wie onzijdig den ftaat der verlichting in de i7de en
i8de Eenwe verlangt te toetfen, en het gefebrijf van nA
C OS T A in vele wederfproken te zien , die leze het XIvlde
Stuk van T E Y LE R's Tweede Genootfclap; en , over den invloed der latere jaren op den godsdienfligen en zedelijken
toeftand van Europa, de Prijsverhardeling van Mr. j. nt.
7t E D4 P E R,in T E Y L ER 's Gods eleerd Genoc t%chap, D. X X V I I Í,
Wiens raad God gave , dat meer opgevolgd was of werd doet
rte ?Jogendheden in ons werelddeel l
Y9
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tans (laat deze arbeid van den bejaarden Hooileeraar der
zedige poging des jongeren Schrijvers niet in den weg.
Men zal bij den cenen vinden, wat men vruchteloos bij
den anderen zoeken zou; want Uitlegger en Verhandelaar
ontmoeten ivel eens elkander, maar loopen in vele eigen
uiteen , vooral over een aloud Profetisch Boek -ardig
zoo moeijelijk als dat van Daniël.
In zijne Inleiding doet reeds de Eerw. R o Y A A RD 3
ons het aanbelang gevoelen der Boeken van Esther en
ook van Daniël (door H E E R n N in deszelfs Idéën voorbiigezien) voor de Gefchiedenis der Oosterlingen, onder
en na den tijd van de Bubylonifche ballingfchap der Joden. In den laatflen intusichen zijn , volgens hem , aangelegene bijdragen en echte be'cheiden omtrent de Babylonifche, AIedifclie en Perzifche Vorilen en de lotgevallen dier Volken. Ja , het Boek van dezen Profeet is almede van de hoogfle aangelegenheid voor de Godsdienstleer
der oden ; het voldingt de handhaving , door j n H 0 v A i-1
zelv', van Zijnen naam , vereering en dienst , beide in
dien bangen toetland der Israëlitifche Natie en in de volgende eeuwen. Aan de echtheid hierom en Goddelijkheid
van dit Book, om zijnen ongemeenen inhoud zoo dikwerf door het Ongeloof aangerand , en door beroem de Mannen onder de Christenen in nicer dan éénen zin
betwijfeld , hangt zeer veel ; en R o Y A A R n s, dus zij nen Lezer op het regte ílandpunt geplaatst hebbende,
vangt, met de meeste duidelijkheid en welaangebragte
belezenheid, in het breede zijn dubbel onderzoek aan,
eerst over den geest, daarna over het belang van het onderhavig gefchrift; offchoon hij zich geenszins vermeet,
in dezen den (rijd van vijftien Eeuwen te zullen bellisfen. „ Den inhoud zoo wel als den vorm des Bocks te
„ leeren kennen, uit dep geest dier tijden te verklaren,
„ de gefchiedenis van het Oosten ten fakkel te gebruiken
„ bij Daniël's gefchrift , hetzelve als een Oostersch ge„ wrocht ons voor te flellen ; zie daar, (betuigt hij) wat
„ ons n.eest in Hem zal doen wonen." Terwijl uit deze wenken nopens den aard dezer Proeve tevens valt op
te
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te maken, hoezeer de Schrijver, bij overvloed van flolTh,
eigenlijk gezegde uitlegkunde en noodeloozen omslag en
vertoon van geleerdheid vernli,den moest , ja bezwaarlijk
ineer zou kunnen doen , dan den geest en het belang van
Daniël naar eigen gevoelen aan te toonen , en door inwendige en uitwendige bewijzen te (laven.
In een tweetal Afdeelingen dus , die de aangeduide
hoofdzaken ten opschrift hebben, fplitst zich eigenaardig
's mans arbeid. I. Eerst betoogt hij , dat deze verzanieeling van gedenkfchriften , blijkbaar in geíèhiedkundige en
profetifche onderfcheiden, uit de tijden is der IJabylonifche ballingfchap , en, zoo men het doel der verzameling,
benevens de taal en f[ijl derzelve , gadellaat, allen met
de meeste rede aan Danièl behooren toegekend te worden; waarna R o Y A A R D s tegen de bedenkingen van anderen dit zijn gevoelen , en vooral het Goddelijk gezag
van dit Boek , waardiglijic handhaaft. IL Vervolgens,
aan het hoofd der tweede Aldeeling, vinden wij deze ver
toont , hoezeer deze, oude ilukken , gelchrc--klaring,de
ven door eenen Staatsman aan de Hoven van N n B uC:ADNEZAR, BELSAZAR, DARIUS den 11MCdlër,
en c y I: u s , voor Godsdienstleer en Geíchiedenis de belangrijkíle wenken bevatten: „ IIet leidt ons in de Ge„ 1chiedenis der Ooster!che Rijken, Stamhuizen , Hoven
en Vortlen in ; het getuigt ons valt Oosterfiche zeden
en gewoonten; het verplaatst ons in 13abj lonië, life„ dis, of Perzié, en bevat in een kort beliek zoo vele
trekken uit het openbaar en huislèlijk leven der Ooster.
linten. Belangrijk is derhalve deze verzameling, voor„ al wijl zij overeenftemt met de Gefchiedenis , ons door
ongewijde Schrijvers nagelaten, en die in zoo verre
„ bevestigt, wijl zij dezelve hier en daar opheldert, en
„ daardoor licht verfpreidt over de belangrijlalc voorval„ varen der Oosteríche Rijken, nog Leden ten dage ie
„ veel onbekend, wijl deze verzameling ons heldere
o , wenken geeft over den ílaat der kunflen en wetenfèltap„ pen onder de Babyloniers , van hunnen Godsdienst en
„ deszelfs inriglingen ; vooral is zij voor den olptuerl:za,
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„ men befchouwer van de zedelijke opvoeding des Mensch,
„ doms van belang, daar zij ons (in het leven van Dar
, n/ël en zijne Vrienden) bijdragen levert tot de Gefchie„ denis der Godsregering op aarde , en de gewigtigf{e
„ Profetiën ontsluit."
Buiten ftaat, onzen Schrijver in Bene of andere Afdee.
ling , waar hij de aangevoerde zaken toetst en ontwikkelt,
pp het voetfpoor te volgen, maakten wij het ons ten pligt,
onze Leers den inhoud van dit boekdeel duidelijk voor
oogen te ítellen. Hierdoor toch, hopen wij, zullen vele
Bijbelvrienden zich uitgelokt gevoelen, om zelve dit werlk
Van R o Y A A 1t D S in handen te nemen , en zich niet den
jongen verdienflelijlken Leeraar nader bekend te malten. Ongetwijfeld zal men , dit doende , en de kracht zijner redepen toetfende, wel eens van hem verfchillen omtrent den
zin en het doel van dezen moeijelijken_.Profeet , en hier
flerkere , daar zwakkere bewijstukken voor 's mans fuelUingen aantreffen ; dan toch , daarvan houden wij ons bij
eigene ervarenis overtuigd , deze niet Goud vereerde Prijs
bij uitnemendheid geschikt vinden , om ons-verhandlig
riet den geest van liet Bijbelboek, waarover zij fchrijft,
hellend te malen, en deszeifs gewigt en waarde regt te
doen gevoelen en opmerken.
X19 T. L A U R 1\1 AN , Praelectio &c. (D. i. Voorlezing,
in den Ring te 1-loogezande, over den aard en de
waarde der dichhter] e beelden of figuren in de Opene
baring van YoanNzes , enz.) Groninger , apud I7 van
Backeeen In 8vo. maj. pp. 29 f :- 3-:
!

X -tuet draagt allezins onze goedkeuring weg, dat deze
\roorlezing gefield is in de Latijnfche taal; zoo ergens ,
geeft dit pas in eenc bijeenkomst van Geestelijken , die
Zich niet letterkundigen arbeid onledig houden , en wien
het , buiten zoodasig Bene gelegenheid , doorgaans aan
gefcllikte aanleiding ontbreekt , om hunne kennis van het
atiin te onderhouden, en zich daarin verder te oefenen.
Do

M. T. LAURDlAN, PRALLECTIO

.

De Heer L AU R MA N voert in deze taal waardiglijk het
woord. Zijn opflel is daarenboven allezins lezenswaardig, en ademt eenen onbekrompen geest. Na over de
echtheid van het betwiste boek het zijne gezegd te heb
wijst hij aan, wat men door poëtische beelden en-ben,
figuren te verftaan nebbe; voorts (daar liet geheel een
werk wezen zou van te wijden omvang) bepaalt hij zich
tot de dichterlijke teekening van den heinel, de aarde,
en de hel, in de Openbaring van Joannes , en wijst dan
de eenvoudigheid, de gepastheid en het verhevene dezer
beelden aan. De Heer L AU R ➢I A N heeft niet vrucht de
nieuwfle Schrijvers over de Openbaring geraadpleegd , en
betoont zich in dit klein ge('chrift een man van oordeel
en finaak, die zijne kennis aan de oude Letteren geenszins zal verwaarloozen , en van wien wij meerdere zoodanige proeven hopen.

Leerrede over 3toh. XII: 44-50, gehouden den 23fen

van Slagtmaand 1823, door HE R at A N MU N TI NG ii E , bij gelegenheid z jner vijfentwintigjarige bediesting van het Hoogleeraarsambt der Godgeleerdheid aan
de Univerfitcit te Groningen. Te Groningen, bij J.
Oomkens. 1823. In gr. 3c BI. f : - 30.

M

et diepen weemoed nemen wij deze Leerrede in handen , nu de waardige bI U N T I IN G II E, hoezeer dan ook
in eenen gezegenden ouderdom , nog veel te vroeg der
vaderlandfche Kerle door den dood 'is ontrukt. Maar het
betaamt ons niet , te twisten niet den Almagtigen , bij
het lijk van eenen man, door wien Hij jaren aaneen zou
veel goeds heeft gefticht, en die nog onder ons leeft in
zijne uitmuntende gefchriften. Zicht ruste zijne asei !
Ook deze Leerrede is eine dierbare nalatenfthap ; een
eenvoudig, hartelijk , verflandig , oordeelkundig , Cliristelijk woord, Ilet kohlt den fteller voor , dat ,jiannes in
zijnen tekst teil kortbegrip of ovcrzigt geeft van alles,
^'
wat
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wat Jezus vol *ens zijn voorgaand verhaal, nopens zijne
leer en zichzelven gefproken h^zd. Dit gevoelen , waar
ons de waardige Prediker genoegzaatn overtuigd heeft,-van
maakt den tekst bijzonder belangrijk. In een tweede deel
wordt, naar den tekst, de hooge belangrijkheid 'van de
leer des Evangelies overwogen. In het eeríle fluk wordt
Jezus voor-gefleld als een heilzaam licht voor het verfland;
voorts als een vertroostend , een hartverbeterend , en een
vervrolijkend licht. Een tweede fink betoogt het Goddelijk gezag der Evangelieleer; en een derde, eindelijk,
toont den invloed aan van onze gezindheid jegens die leer
op ons lot in de eeuwigheid. Met waarde, maar in ootmoed, betuigt liet derde deel, dat deze leer Reeds de inhtoud van 's mans prediking was. „ Gedurende al dien
„ tijd, ja reeds lang te voren, (zegt de Hoogleeraar) heb
„ ik de leer van het Evangelie tot de voornaamf e flof
van mijn onderzoek genomen. En dit onderzoek heeft
„ mij hoe langer hoe meer bevestigd in mijne overtuiging
aangaande de belangrijkheid en het Goddelijk gezag van
„ deze leer. Vrij, voor zoo vet ik mijzelven ken, van
vooroordeelen , heb ik wel getracht , en tracht ik nog
^, dagelijks, met den tijd vooruit te gaan; heb ik wel
„ het een of ander, te voren door mij voor waarheid ge.
,, houden , verworpen , en , zoo ik meen op duchtige
„ gronden , aan verfcheidene mijner denkbeelden eene an.
„ dere rigting gegeven; dan, met dat alles , betuig ik voor
, den Kenner van mijn hart, en voor'u, talrijk vergader
Gemeente ! dat mijn geloof aan de hoofdwaarheden-„de
van het Evangelie hoe langer hoe meer vastheid en
,

„ flerkte

heeft verkregen."

— De toefpraak

aan

's mans

kweekelingen is, in ons oog, vooral treffende.
Moge het onze IIoogefcholen aan zoo waardige Leeraren van den Godsdienst nimmer ontbreken !

,Fvangelisch 4voiicl,7za,-lsboe,Ljc voor Protestant/ehe Christenen, Door BERNARDUS VERWEY. In 's Gras
verzhage, bij de Wed. J. Allart en Comp. 1823. Irt
1:r, 8vo, 236 Bi. f r • 2,5.
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Handleiding tot regte viering van het Heilig A vondmaal,
beflaande in Overdenkingen en Gebeden, met aanw zing
van eenige Pfalmen en Gezangen bij die gelegenheid,
ten gebruike voor min eoefenden. Door WILLE M
D A V I D G a 0 M nr i, Predikant b ij de JIervormnde
Gemeente Ie hoorborat. Te /lmJierda;n , bil` J. II. den
Ouden. I$3. In kl. 8vo. 23o BI. f : . 90.
Beide deze boekjes hebben hetzelfde Christelijk doel.
In onze jeugd vond men zoodanlge gefchriften in ieder
godsdienftig huisgezin, en werden dezelve drok gebruikt;
thans is dit eene zeldzaamheid ; en mogen daartoe de
verouderde ftijl en fchrijftrant, en de verbeterde fmaak in
het godsdienflige , wel het meest hebben bijgedragen. Deze oude gewoonte wederom op te wekken, en daar de
huisfelijke flichting en waardige viering van het Avondmaal te bevorderen, is de nuttige bedoeling van beide de
Schrijvers. Ieder van dezelve gaat zijnen eigenen gang.
De Eerw. v E R WE Y heeft zijn werkje voor lieden van
den befchaafderen Rand in ieder Protestantsch Iierl genoot
G R o AI rI rt voor Iningeoefenden, in-fchap,endErw.
het bijzonder bij de Gereformeerden , meer opzettelijk ingerigt.
No. i. Het Avondniaalsboekje van v E rt WE Y laat ons
niets te wenfchen overig ; veríiandige , gemoedelijke , redelijke godsvrucht vindt hier overal opwekking, leiding
en voedfel. Het verdeelt zich in vier Hoofddeelen, ieder
wederom in onderfcheidene bijzonderheden gefplitst, i)
ter voorbereiding, 2) vóór de toenadering, en 3) na de
bijwoning van het H. Avondmaal ; terwijl 4) cenige al.
gemeene overdenkingen over die gewigtige plegtigheid
volgen. Eene vijfde Afdeeling bevat toepasfelijke Gezangen , uit onderl' heidene bundels , bij de Protestantfche
kerk hier te lande in gebruik ; welke Gezangen hier
geheel zijn afgedrukt, en zeer doelmatig gekozen.
Alles prijst dit voortreih lijk boekje aan. Wij vonden 1lechts ééne kennelijke drukfout , bl. 113 , waar,
X5
reg.
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2 en 3 , een yergetel jk hoc rder , in plaats van gees
vergetelijk hoorder , , gelezen wordt.

reg,

N°. 2. Vader G i; o iu ni É wist van het voornemen van
den Heer V E R v E Y nog niets, toen hij zijn boekje
fchreef; maar liet hier boven gemelde werkje kwam hem
eerst ter hand, toen de druk van het zijne reeds aanmerkelijk gevorderd was ; dit meldt een Nafchrift, terwijl hij
zijn Voorberigt dagteekent op zijnen verjaardag, toen hij
zijn tack ig(le levensjaar intrad. De Grijsaard had intus
meer bijzonder voor leden van zijn Kerkgenootfchap-f'ehn
gefchreven; en , voor zoo veel wij ons kunnen herinneren, heeft zijn boekje, in den vorm, meer van de zoodanige, als wij in onze jeugd in veler handen zagen.
Vooraf gaat eene belijdenis van het geloof, in den geest
van het bekende kortbegrip. Dan volgen overdenkingen:.
i) over den aard en de natuur van het Avondmaal; 2)
waarom of waartoe de Heer jezus het heeft inge(leld ; 3)
de verpligting, om aan de noodiging tot hetzelve gehoor
te geven; en 4) de noodzakelijkheid der zelfbeproeving.
Een tweede fluk bevat overdenkingen over de ge(leldheden, waarmede men tot des Heeren tafel komen moet.
Een tweede deel geeft onderfcheidene onderrigtingen nopens de pligten, welke wij op den dag van het Avond
vooral te verrigtcn hebben ; en een derde , einde--mal
lijk , handelt over hetgeen wij na het gehouden Avond
te betrachten hebben. Alles wordt gefloten met-mal
het aanwijzen van toepasfelijke Pfalmen en Liederen uit
het Gezangboek der Hervormden. Het Voorberigt beveelt dit boekje vooral ook aan Militairen en Dienstboden
aan. — Het werkje verdient 'mede aanbeveling en lof;
het is eenvoudig, hartelijk , en zaakrijk; en de Grijsaard
doet zich hier als een Leeraar kennen , die zijn Genoot
inderdaad tot eer verfirekt. Hij moge nog veel-fchap
goeds nichten in zijnen hoogen en, zoo wij hopen , ge-,
zegenden ouderdom

Over
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Over het uitwendig gebruik van koud water ter llialiging
der koorts , eene bekroonde Pr jsverhandeling van A.
FRöj,icii, uitgegeven door C. IV. I-IUFELAND,
,en uit let Hoogduitsch vertaalddoor C. V A N E L D I Ic,
,Med. Dr. Te Gorinchem, bij J. Noorduyn. I8c3. In
gr. Svo. 55 I}l. f ; - 70,

D
e voor ons liggende prijsverhandeling is haren oor•
fprong verschuldigd aan eene door den werkzamen H U.
FE L A N u uitgefchrevene vraag over de proefondervin^lelijke waarde der CurriaanJche methode, in liet laatst
der vorige eeuw bekend gemaakt. In antwoord .op dezelve
$warnen drie verhandelingen in, van welle aan deze van
den Weever Hofmedicus r R ö L t C H de eerlte prijs werd
toegekend. Naar aanleiding der vraag , is de verhandeling
in ,drie afdeelingen gefplitst, waarvan de ecrfle vroegere
proefnemingen van geloofwaardige mannen , de tweede
die van den fchrijver zelven , en de derde oenige gevolg..
trekkingen behelst , uit het verhandelde afgeleid. De eerRe afdeeling bevat gelukkige proefnemingen van de Geneesheeren HUBERTUS, BÖDECKSER, HÖGER,
WYLIU.$, HORN, VON HILDENBRAND, VON
HAHN, REUSS, BRON, DIORTINEAU, MARSHALL, COCHRAN, SIMPSON, NAGLE, BONTA, GOMEZ, DEWAR, GREGOR, BRANDIS,
G RE GO It Y en anderen in heete koortfen , mazelen,
fcharlakenkoorts , acute rheumatismen , roos , typhus,
zenuwkoorts , rotkoorts , gele koorts , pest , en obfrucáio abdominalis met hcemorrhoides. In dc tweede afdee.
ling getuigt de fclirijver, niet c.énen lijder bij deze metho,
de verloren te hebben. Hij bezigde dezelve in hevige
fcharlakenkoorttèn , in hevige koorts met roos , in mapie , melancholie , mazelen , zenuwkoorts , typhus. De
derde afdeeling bevat eene aanwijzing van de bepaling
der koortshitte door het gebruik van den thermometer,
die den graad der temperatuur van het water bepalen
moet

i
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moet; de verfchillende wijze van aanwending in verrclhilIende ziekten en onder verfchillende om(tandigheclen ; de
indicantia en contraïndicantia ; benevens aanprijzing van
de bij deze methode vereischte koele behandeling der lij
Eindelijk prijst de fchrijver deze methode aan onm-ders.
hare eenvoudigheid, daar zij overal kan aangewend worden en Beene andere geneesmiddelen (in de meeste geval
minfee) vordert, om hare fpoedige werking , om-Ient
haren onfchadelijken invloed op het geltel ,waardoor geene zwakte wordt achtergelaten , en omdat zij geene fecundaire ziekten te weeg brengt. De hoofdaanwijzingen dezer
geneeswijze zijn fterke koortshitte met eene drooge huid
en zeer verfnelden polslag, waarom zij voornamelijk in
gevaarlijke fcharlakenkoortfen , in welke de opgenoemde
verfcliijnfelen in zoo hoogen graad worden waargenomen ,
en de warme en prikkelende behandeling zoo veel nadeel
doet, met zulk een' gelukkigen uittag fchijnt bekroond
te zijn.
Het oordeel van beroemde mannen heeft over dc waar
dezer verhandeling uitfpraak gedaan. Zij behoeft dus-de
noch onzen lof, noch onze aanprijzing. Het gebrekkige
in dezelve op te fporen en te gispen , zou nutteloos en
vermetel kunnen fchijnen. Wij wenfchen haar in de han
onzer kundige vaderlandfche Geneesheeren, wier-den
echte geest van waarneming , waardoor zij zich ook thans
nog zoo zeer onderfcheiden , door voorzigtige ervaring
voorgelicht , de bijzondere epidemiën , jaargetijden , ziek
tijdperken , leeftijd, geftellen enz. bepalen zal , waar--ten,
in eene methode, wier aanwending zoo veel zorg ver
zonder vrees en niet het meeste nut zal kunnen-eischt,
worden gebezigd. Zonder zulke naauwkeurigheid en naauwgezette oplettendheid toch is de Geneeskunst niets nicer
dan eene phi-figrue expérimentale, waarvan de mensch de
ipcelbal is; niet dezelve kunnen de ffoutf e methodes en
gevaarlijkfte vergiften, in de hand van den kundigen Arts,
werktuigen worden tot herdelling van bijna hopelooze
lijders.

Niet,-
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1Vieui^e B drage tot de befirijding der Vaccine (,) befiel.
zesde) de ontwikkeling van fommige voorname _punten
en derzelver bevestiginzg door feiten, vervat in de wederlegging van onder fcl Bide (!) Iiecenfen en Tegen
ABRAHAM CAPADOSE, 111ed-fclirten.Do
Doet. Te d7i2flerdam, bij C. G. Sulpke. I824. In
gr. Svo. XXVI, 147 131. f i - 80.

r
-oen LEYDENSIS het eerfee ítukje van c A P A D o s 9
over de Vaccine beoordeelde, was het geenszins zijn
oogmerk; den Schrijver te overtuigen en tot inkeer te
brengen. Zulk eene poging zou ten hoogf{e dwaas en
nutteloos geweest zijn. Immers van tweeën één: of c Ar A D o s E is een huichelaar, en in dat geval kunnen wij
hem door Beene. redeneringen verbeteren , daar hij, tegen
beter weten aan , van den weg der waarheid is afgeweken ; of hij is een dweeper,, en dan houdt hij elk, die
heen tegenfpreekt , voor een kind der duisternis. \Vij be•
doelden dus met ons toenmalig gefchrijf alleen het Pu
trachtten hetzelve op eene duidelijke en afdoen -bliek,n
wijze niet de gevoelens en leerftellingen van c n P A--de
D os E bekend te maken , en het dwaze en gevaarlijke

daarvan voor een ieder, ook voor den eenvoudigen en ongeletterden , te ontwikkelen. Thans is er een antwoord
van c A n A DO SE op deze en andere RecenliCn in het
licht vertchenen ; en het doel, at ons bij onze vroegere
wederlegging bezielde , geeft ons van zelf den inaatftaf
in de hand, dien wij nu te volgen hebben. Want, zoo
als wij boven zeiden, wij hebben hier niet met den Schri,;.^
ver, (die in dit ftuk zijne onvergeeflijke dwaasheid, zoo
mogelijk , nog verder gedreven heeft dan in liet vorige) wij
hebben alleen met het Publiek te doen. Dit laatffte, daar
houden wij c,ns overtuigd , is thans volkomen inge_-van
licht; en , zoo er ergens iemand, ila al liet gezegde , no;
eenig gewigt aan C A P A D 0 SE'S redenen blijft hechten,
voor zoo eenen zouden gewis alle onze argtwicntatién

even
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even zoo goed als voor c A P A D o S E zelv' verloren
zijn. Wij hadden dus ongetwijfeld gezwegen, indien wij
niet oordeelden, ons van deze gelegenheid te moeten bedienen , om den Schrijver ronduit te verklaren , dat geene
nieuwe bijdragen pf toelichtingen ons na dezen tot eenig
antwoord hoegenaamd zullen uitlokken. Voor het overige
zullen wij het bij het voltiend proefje laxen berusten, dat
volkomen gefchikt is , om den Schrijver in alle zijne ver
waarde te doen kennen, en overtuigend te be--flandeijk
wijzen , hoe gefchikt bbij is , om vooral als Nederduitsch
Autheur op te treden
BI. 8, 9. „ Het derde door den Recenfent gekozen
,, voorbeeld begint met deze woorden :
„ Christen! waakt ende bidt !" hierop zegt de Re;, cenfent in parenthe i „ 1. WAAK EN BID !" foei! dat
;, had B I L D E R D IJ K u toch beter moeten leeren:
„ Op deeze ezelachtige betweeterij zou ik kunnen and„ woorden, dat zoo lang ik het Evangelie lezen kan in
5 , de gezegenden (!) Staten - Vertaling , die zoo zichtbaar
„ de teekenen draagt van Gods goedkeuring, ja , niet dan
onder het gedurig affineken van licht en kracht van boven
„ ondernomen, voortgezet en voltooid werd, ik mij aan
„ deze vertaling hoop te houden en dus voor als nog niet
van fiats (NB !) ben, (ook dan niet, wanneer ik een
„ enkel perfoon aanfpreek) bet flappe en nieuwmodifch'e
WAAK EN BID van den Recensent te gebruiken, in
, plaats van de krachtige uifdrukking WAAKT ENDE BIDT ,
„ nemende gaarne zulk eene (!) Irchais?nns voor mijne
rekening." Enz. enz. naha ohe jam fatis cst:

Handboek der flardrijkskunde , ten dicn/fe van alle voor
dier tivetenfchap. Naar het oorfpronkelijk plan-flanders
van J. E. F A B P. I. Hoogleeraar te Erlangen, enz.
Ilde Dec?. Polen , de Oostenrijkfche en Pruisfsfche Mo
Te Haarlem, bij de Er--varchijen,Dtsld.
ven F. Bohn. In fir. Svo. 408 B?. f d - 2d.

V an het ecrfic deel dezes Werks gaven wij in iSoa,erg
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en dus nu zestien jaren geleden , verflag; dat deel zag toen ,
met oi^derfcheidene bijvoegfels en aanmerkingen vermeerderd, en van de noodige kaarten , naar de nieuwfte bepalingen , voorzien, het licht. De Heer V A N W I J K
It O E LANDS ZOON, had aan dat deel zijnen arbeid be.
fleed ; het vervolg bleef intusfchen tot nu toe achter;
natuurlijk, want hoeveel wisfeling ondergingen, finds
dien tijd, en landen , en vorilen , en volken ! en wie zegt
ons zelfs nu nog, dat de flaatkundige verdeeling der Europefchc haten die vastheid en beftendigheid verkregen
heeft , dat niet , zoo al niet wij , dan voor het minst
onze kinderen , daarin nog wel aanmerkelijke veranderingen konden beleven ? Sinds de uitgave van het eeríle deel
is liet een en ander veranderd in het toen befchrevene,
waarvan met een woord in bijvoegfelen , achter dit tweede deel geplaatst , aanwijzing gefchiedt. De voortzetting
van het werk is thans in handen an onzen kundigen
landgenoot N. o. V A N K A M- E N die de befchrijving
thans levert der landen , op den titel gemeld , en in liet
vollend deel Zivitferland, de Nederlanden , met Luxemburg, Frankr ijk, Spanje, Portugal, en, zoo mogelijk, ook Italië, belooft. Ook bij dit deel zijn de noodige
kaarten, Welke mede afzonderlijk in loste bladen te bekomen zijn; dezelve zijn naauwkeurig en duidelijk, volgens
de nieuwí'ce bepalingen , bearbeid. De taak van den Heer
V A N K A M P E N was zwaarder dan die van zijnen voorganger, en hij moest andere en nieuwere bronnen raadplegen. „ Ik begreep," zegt hij, „ niet Hechts de orde
van F A B a i, maar ook dezen Aardrijkskundigen zelven,
bij de groote veranderingen, in Europa voorgevallen,
geheel te moeten verlaten. Was toch in de landen , die
het eerule deel behandelt , de oude orde van zaken mee rendeels behouden, het midden van Europa heeft daarentegen de grootlie veranderingen ondergaan. Pruisfen is
niet meer, wat liet in den aanvang der Eeuw, — nog
-minder, wat het vóór tien jaren was; voor deszelfs verlies van LParfchau , /l?fpach en Baireuth heeft het aan
den Rhijn ruime vergoeding erlangd. Polen is, met verlies
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lies van Litthauwvcn en Pofen, tot een klein Koningrijk
zamengekrompen; maar vóór veertien jaren was het uit de
rij der Volken getchrapt, en beflond federt eenigen tijd
onder den zedigen naam van Hertogdom (daarna Groothertogdom) Ll7arfchau. Oostenrijk heeft zich meester gemaakt van Noordelijk Italië, en, volgens oude aanfpraken, Milaan terug bekomen; volgens nieuwe, de Republieken Venetië en Ragufa daarbij gevoegd; terwijl het
alle deszelfs andere bézittingen (behalve het afgelegen
België, Falkenflein, en het eerst in 1795 ingenomene
Ll7est - Gallicië) heeft terug erlangd. In de andere Duitfche Staten zijn mede de gewigtigfte verfchikkingen, rui
voorgevallen. In plaats der geestelijke Keur-lingez.
Abten, die nog in-vorflen,V}(Bischp)en
18o2 een gedeelte des Duitfchen Staatsligcliaams uitmaakten , ziet men aldaar thans (behalve Pruisfen en Oostenrk) vier honingen, benevens verfcheidene Groothertogen, die zich van dien geestelijken buit hebben meester
gemaakt, en daarin door verdragen bevestigd zijn. Len
dier Koningen, echter, (Sakfen) is Hechts half zoo magtig , als toen hij Keurvorst was ; de andere helft zijns lands
bezit Pruisfen. Wurtemberg en Beieren zijn daarentegen wel ter helfte , Baden meer dan ter helfte vergroot.
Het Duitfchie Staatsligchaam zelve beflaat niet meer als
Rijk , maar als Verbond , waar Oostenrijk voorzitter,, en
benevens Pruisfen verreweg de ma tigíle en incest invloed hebbende Staat is. Staten en landflreken zijn ook
in bevolking, nijverheid , rijkdom enz. niet meer, hetgeen zij nog vóór 20 jaren waren : de oorlogsgebeurtenisfen, en vooral het Continentale flelfel, hebben de bronnen van beflaan op vele plaatfen veranderd, den handel
verlegd, nieuwe fabrijken doen aanleggen , enz. Het kwam
mij dus allezins gefehikter voor, ten einde den Lezer
geene verouderde berigten te geven, liever de nieuwfte
Aardrijkskundigen, eenen s T E i N C A N N A B I C ii,
il A S S E L enz. te raadplegen , dezelve echter ook met
vroegere beritten (waarbij vooral de oude, maar zeer
naauwkeurige a us c x 1 N G niet. moest vergeten worden)
te
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te vergelijken , en berieten uit nieuwere Reis- en andere
befchrijvers , die mij ter hand kwamen , daarin te vlechten." Eenige der voornaamílen en door hem geraadpleegden noemt hij hier nu op, daar hij het noodeloos achtte, zijne bronnen telkens aan den voet der bladzijden aan
te wijzen; trouwens dit vooraf gezegde, en de bekende
naauwkeurigheid en zaakkennis van den Heer V A N K A nsv E N, zijn ook genoegzame waarborg.
Wederom vinden wij hier bij elk land eene aanwijzing
der beste van hetzelve voorhanden zijnde kaarten; geheel
de behandeling is ook aan de vroegere gelijk , en heeft
denzelfden rijkdom en dezelfde beknoptheid. Wij gaven
daarvan bij het vorige deel eene proeve , waarvan wij
ons nu onthouden. Nu ook is er over verkeerde interpunctuatie, of over Germanismen, geene reden van klagt;
en wij eindigen onze aanmelding met den wensch , dat het
den Heere V A N K A aI r E N noch aan genoegzame aanmoediging, noch aan lust en tijd, ter voortzetting van dezen
moeijelijken , maar nuttigen arbeid , zal ontbreken.

Mufeum van beroemde Protestanten, of Karakterfchetfert
en gcfchied en letterkundige Berigten van d, zich in
de Gefchiedenis van de Hervorming en het Ptotestantendom het meest onderfcheiden hebbende , perfonen.
Oorfpronkel jk in het Fransch zamengefeld door onder
Geleerden, en in het licht gegeven door G. T.-fcheidn
D o I N. If e Deel, ijle en 2de 4[deeling. Z e jimierdam, hij J. G. Bentinck. 1823. In gr. 8vo. T'e
zamen XlVI, S32 Bl. f 5-:

D

it is een fraai werk, met welks overbrenging in onze
taal een ware dienst aan het lezend publiek gefchiedde.
Het vereenigt den onderhoudenden toon der gefchiedenis
met de belangrijkf{e kundigheden , die van den godsdienst ,
van den mensch en het vooiname beloop der zaken , weh
ke aan de tegenwoordige inrigtingen, in kerk en flaat,
DoEIáBCSCII. 1824. No. 8.
Z
den
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den oorfprong gaven. Daar het de orde van den tijd, bij
zijne fchetien, volgt, kan het bijna als eene gefchiedenis
der hervorming worden aangemerkt, in welke zelfs de
herlialingen , uit de bewerking der onderfcheidene artikels
door verschillende fchrijvers ontflaande, niet grootelijks
hinderen, en, van den anderen kant, bijna geene zoodanige gapingen gevonden worden, als het algemeene over.
zigt zouden moeten beletten.
Voorop gaat eene welgefchrevene inleiding , waarin de
veranderingen en verbasteringen , in de Christenkerk ontflaan, uit den aard der zaak en de omilandigheden afgeleid, en met vele onpartijdigheid befchouwd en beoordeeld worden, niet dien gevolge echter, dat het tegen
tijd, als niet min natuurlijk-ganeb(Irijd,lt
en noodzakelijk voorkomt.
In de eerstvolgende afdeeling, de namen van A R N O L D
VAN BRESCIA, PETRUS wALDo en JOAN WIC L E F ten opfchrift hebbende, vinden wij de ontwikkelingen van de eerste fporen eener andere,, dan de algemeene denkwijze ; fporen , welke zich letterlijk in de onheu.
gelijke oudheid verliezen , fchoon de genoemde mannen
die eerst verder over de aarde verfpreidden, en, deze po
te hervormen, wel het ílagtoffer van hunnen ijver-gend
werden, maar niet zonder belangrijke indrukken na te laten. Hiertoe droeg ook de ontkiemende letterkunde in
de twaalfde eeuw bij. En DANTE en P E T R AR C A
(wier beelden in fleendruk , met dat van w I c L E F, deze afdeeling verfieren) worden ons , nevens B 0 C C A c I o,
als bedrijders van het misbruikt gezag enz. der Roomfche
kerk , tellens bekend gemaakt. Niemand zal eene groote
belangrijkheid aan dit hoofd(Iuk onzeggen. —Thans volgt
J 0 A N N ES II u s s, de uitbreider van bijna gelijke gevoelens , als w I C L E F in Engeland gepredikt had, in zijn
vaderland , Boheme; desgelijks afgebeeld. Voorts zijn vriend
en ambtgenoot, HIERONYBIUS VAN PRAAG. Dan
J O A N Z I S K A, de moedige aanvoerder der Husfiten. En
eindelijk MARTINUS L U T H E R u s; gevolgd door U LR I C II VAN HUT TEN , die met pen en degen beide
de
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de zaak der hervorming voorfond ; als ook de Sakfajche
KeurvorstFREDERIK DE WIJZE,LUTHEIt'sgroo-

te befchermer (allen afgebeeld).
Hierna vinden wij , in den tweeden band , M A R T IN us B U CE IL (B U CE r u s) , een' min bekenden, maar
uitnemenden medewerker tot hetzelfde einde , -- den edelen
z W I N c L I U S , in meer dan éénen zin de eerfle , ja het
voorbeeld, der hervormers te noemen, —v 1 L 1 P, Land•
graaf van Hesfen , zoo bekend door zijn dubbel huwelijk,
en de moeite, welke deze zaak den hervormeren baarde, — PHILIPPUS MELANCHTON, dien uitmun
tenden geleerde, dien braven mensch en onfchatbaren vriend
van den grooten hervormer,, — JAN DE STAND VAS
T I 0 E, Keurvorst van Sakfen, waardigen broeder en op-

.

volger des wijzen FREDERIKS,JOHANNES SL EID A N U S, gefchiedCchrijver der hervorming, -- JO H A N

van evengenoemden F R ED E R I ic , en , na zijn' oom, deszelfs op.
volger in den Ernestijnjchen tak van het SakJifche huis, ^-•
M A U R I T s, tot den anderen, tak behoorende , en eerst
zoo noodlottig, daarna zoo belangrijk, voor de godsdien.
fiige vrijheid. Van deze allen, federt w I c L tt I+, vindetk
wij de fraaije, gefleendrukte portretten.
Bij den aanvang betuigden wij ons genoegen over deze
welgefchrevene en uitnemend aaneengefchakelde levensfehetfen, die ons ook niet bijzonder onevenredig ten aanzien
der uitvoerigheid, vergeleken met het belang van elk onderwerp , zijn voorgekomen , noch zoo verfchillend in
geest en toon, als van onderfcheidene bewerkers ligt te
vreezen ware geweest. Wij fchreven aan dezelve ook
geene geringe mate van volledigheid, ten aanzien van het
geheel, en van onpartijdigheid ,toe. Dit echter willen wij
zoo niet verftaan hebben, dat wij zonder aanmerkingen
daarop zouden zijn. Integendeel, ons Nederland fchijnt,
als wieg en bakermat van zeer vroege heldere begrippen ,.
veel te zeer in de fchaduw te zijn geplaatst. Ieder weet ,
wat inzonderheid de geleerde v P E Y hieromtrent heeft
te berde gebragt. En zou het ook niet gene plaats in de
ge.
Z a
1PIEDERIK DE EDELMOEDIGE, zoon
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gefchiedenis van de worfleling der godsdienítige vrijheid
verdienen , wat W I A R D A van de Vriezen in zeer vroege eeuwen verhaalt, dat ze geene ongehuwde priesters
duldden, en geene tienden of andere -gedwongene fchattingen aan hooge of lage geestelijkheid verkozen te betalen ?
Althans onze E R A S MU S (zoó hij dan al geenen rang,
als Protestant , in deze galerij kon verkrijgen) had ten
minfle met eerbied vernield en behandeld moeten zijn geworden , als die, inderdaad, het ei geleid had , dat L uT H E R uitbroedde. En het is daar zoo verre af, dat hij
flechts genoemd fchijnt te worden , om , als eene fchaduwzijde op het groote tafereel , den moed en de opregtheid
der hervormers des te meer te doen uitkomen, ja, bijna
zouden wij zeggen , om hem te lasteren, en verre bene
onrustigen H U T T E N ïe plaatsen. Hoe wei -den
moet- men de gefchiedenis ` van E R A s hr us kennen -nig,
of met onpartijdigheid en oplettendheid befchouwd heb
om zoo over hem te fpreken; over hem, die met de-ben,
eene hand den geelel der fatyre tegen de domheid en
dweeperij zwaaide , en met de andere liet brood des levens, het zuivere woord van God, aan alle hongerigen
naar de geregtigheid zoo overvloedig uitreikte! Het is
waar,, hij voegde zich niet bij de dadelijke aanranders der
kerkeörde; hij keurde die openbare fcheuring niet goed,
en gevoelde voor zich geenen lust, om de rol eens martelaars te fpelen. Maar,, laat het van achteren al bewezen zijn, dat die geweldige breuk onvermijdelijk, en veel
rijker in goede dan in kwade gevolgen'is geweest; was
dat ook van voren met zekerheid te berekenen ? kon men
daaromtrent niet ter goeder trouwe verfchillen? en han
dit geval , Hecht, met ondershands , zoo-delmn,i
veel mogelijk, voor waarheid en vrede beide te werken?
Immers , dat E R A S M U S zich onder de vervolgers, het
zij van H U T T E N, liet zij inzonderheid van ME L A N C HT 0 N, zou gefchaard hebben , gelijk hier wordt te kennen gegeven , is er zoo verre af,, dat, na de verwijdering
tusichen ER A S M U S en L U T H E R, door des laatften
enbezadigd antwoord op zijne verhandeling de Libero
,
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Jlrbitrio te weeg gebragt, nog briefwisfeling met m Lbleef beßaan , die hein verzocht , toch
voor de Evang elifchen te blijven werken. Wij wilicn ,
hiertegen, niets onttrekken aan de verdieníle van L UT H E R . Zoo de hervorming dien gang moest nemen ,
welken zij genomen heeft, dan was hij ligt niet te ontberen. Maar een beminnelijk mensch blijft hij voor ons
niet, wanneer wij zijn gedrag in den twist met z w I N GLi, door de uitgaaf der oorfpronkeli.jke brieven van
den T/Vagenaingfchen predikant at U N TI N G, nu vdár eenigen
tijd vooral onder ons kenbaar geworden , gadeflaan. En hoe
zeer men zulke gebreken ook in de fchaduw van zijne
heldengrootheid, van zijne reasachtige taak en nog ruwen leeftijd wil ftellen ; ja hoe zeer wij met v A N D E R
P A L bI ongenegen zijn, de zuiverheid van beginfèlen en
gevoelens in eenigen Godsheld naar onze eigene bekrompenheid af te nieten; noch het eene begrip, noch
het andere mag toch overdreven worden, vooral wanneer
de eer eens derden daarbij lijden zou. Van den goeden
ii E LA N C H T 0 N jammert het ons inderdaad , hier te
moeten vernemen , dat hij de ketterftraf van s E itV E It T heeft goedgekeurd. Dat , verbeelden wij ons ,
had E R AS ar us nooit gedaan , zoo min als de edele
Zzvitfer, die ons hierdoor bijna eeniglijk overblijft, om
hem eene onbepaalde hoogachting te fchenken.
Deze aanmerking vorderde liefde tot waarheid en vader
ons. Na dezelve willen wij ons bij zaken van-landv
minder belang niet ophouden. Deze no; maar alleen. De
Doopsgezinden komen hier wederom voor ,als afflammelingen van de \Vederdoopers. Welke grond beílaat er toch
voor dit gevoelen ? Is dan de doop der bejaarden zulk
een wonderlijk gebruik, zulk een zeldzaam begrip , dat
hetzelve maar bij één' mensch , bij éénen aanhang kon
bellaan? Of is de afkeer van wapenen en regeringsposten , bij de volgers van at r N N 0 terícond in gebruik ,
met de denkwijze van Mtinfrers overweldi ers en tiran
hunne zedigheid en íi:ille deugd met de losi.andig--ne,
heid van dezen zelfs werecn te brengen ? Men weet, onZ3ze
L A N C FIT ON
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ze jongste gefcliiedfchrijvers faan Benen gansch anderen
weg in; zij doen deze gezindte van de Jdlaldenzen, ligt
de alleroudtle onroomfchen, afflammen. — Kon defchrijver
van het voorberigt dan den Nederlandfchen Lezer, die
de pen zoo wèl weet te voeren , en de eer zijns vaderlands, als een voornaam tooneel van vrije en edele godsdienstgezindheden in het algemeen , ook na genoeg aan het
harte ligt, goedvinden , bij het volgend deel , door een
aanhanglel of dergelijke, dit een en ander nog eenigzins
te herílellen , onze bedenkingen zouden ligt geheel wegvallen. Buitendien moeten zij niemand terughouden, zich
het belangrijk, aangenaam , welgefchreven en welvertaald boek aan te fchaffen. Wij prijzen het van ganfcher
harte , en zeggen : bij een fchoon aangezigt " moet men
op een enkel vlekje niet blijven Raren.

Reize naar Brazilij, in de jaren I8I g tot 1817, door
MAX I M I L IAAN , Prins van Wied- Neuwied. Uit
het Hoogduitsch. Met Platen. Ilde Deel. Te Groningen, by 1V. van Boekeren. 1823. In gr. 8vo. 416
Bl.f4-:

Igaven
n liet XIVde Nommer der Letteroefeningen voor
wij een verflag van het eerfte Deel dezes werks,
1822

hetwelk in de tegenwoordige tijden, nu Brazilië in de
ftaatkundige wereld eene zelfftandige rol fchijnt te zullen
(pelen , van dubbel belang is. Wij verzelden den Reiziger toen tot dc rivier Belmonte in het KapiteinCchap van
Bahia, alwaar hij kennis bekwam aan de bevredigde (niet
befchaafde) Indianen uit den volksijani tier Botocoedos.
Van deze merkwaardige Natie, cene der a.anzienlijkfte in
de nabijheid der nog grootendeels onafhankelijke zeekust,
geeft hij in het begin van dit Deel een naauwkeurig verflag , hetwelk voor den vriend der Volkenkunde van belang is. Wij zien hier den lagen trap , op welken de
Zuid -llrnerikaanfche inboorlingen nog in de rij der wezens flaan , in zoo verre hunne ontwikkeling aangaat; terwijl
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tot dehoogeremenschhcitl
wijl nogtans een gelijke aanleg
wat betrekking heeft
blijkt uit hunne vaardigheid in alles ,
verdediging tegen
tot verkrijging van hun voedfel , of de
hunne geestvermogens
hunne vijanden. Nog meer: „
zinnelijkheid
onderdrukt; maar
„ worden door de raw('e
verf andig(le oor,
de
men heeft dikwerf gelegenheid
hen
op te merken.
„ deelvellingen , en zelfs geestigheid, bij
brengt , merDiegenen , welke men onder de Blanken
boot(èn, het„ ken naauwkeurig op alles , wat zij zien,
zeer
boertige ge,
met
„ geen hun belagchelijk voorkomt
gebarenhun
„ baren en zoo treffend na, dat niemand
begrijpen
zij
ligt en
„ fpel kan miskennen. Even zoo
danals
verkrijgen fpoedig menige kunstbekwaamheden, beginfezedelijke
„ fen, muzijk , enz. Maar noch door
de palen der
„ len voorgelicht , noch door wetten binnen
Wilden
„ burgerlijke orde gehouden, vol gen deze ruwe
het
wild
als
„ hun inflinct en hunne zinnelijkheid, even
uitbarftingen
„ in de bosfchen. De ruwe, onbeteugelde
, zijn bij
ijverzucht
en
der driften, vooral van wraakfpoediger
opkozij
mate
„ hen des te vreesfelijker , naar
Wilden
„ men." (BI. 17.) De zedelijkheid ligt bij deze
(dien naam verdienen de Botocoedos ten volle) dus geheel
bedolven onder het gewigt der zinnelijkheid , welke daar
bij hen onbepaald heerscht, en waardoor het rlier•--entg
lijke gedeelte van hun be(taan boven vele meer befcliaafde
Natiën uitmunt. Zij moeten de onder(èheidene Volken
aan hun voetfpoor kunnen erkennen , en den vijand door
den reuk befpeuren. Hun eetlust is onbepaald, en gedurende den maaltijd zijn zij voor al het andere doofen blind.
Doch hoe veel fpoediger zouden ook deze ongelukkigen
zich verheffen_ uit hunnen toefland , die Hechts weinig
boven de dieren vooruit heeft , indien de Europeanen ,
die zich in hun midden gevestigd hebben , iets doen wil
voor hunne befchaving en verlichting ! Dit is echter ,-den
helaas! het geval niet. Integendeel , volgens onzen Rei
gaat de wreedheid der foldaten , die hen-ziger,(bl.S9)
verraderlijk aanvallen, dikwijls alle denkbeeld te boven.
Bij een' der laatfle aanvallen , waarvan hij hoorde , kliefde
een
Z4
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een dier onwaardige Europeanen eener vrouwe den fchedel
met het hakmes, en kwet('e met denzelfden houw het kleine kind op haren rug in het hoofd ! En toch zouden zij
met goedhartigheid, ja flechts door rijkelijk voedfel, zoo
wèl te winnen zijn ; zoo als blijkt uit hun vreedzaam ge.
drag aan de Belmonte- rivier, in tegenoverf<elling tegen
dat hunner vervolgde landgenooten aan de rivier Doce.
Eene goede behandeling vergeten zij niet ligt. Voor een'
flok brandewijn en een weinig meel gaan zij, in weerwil
hunner natuurlijke traagheid, een' geheelen dag met den
Europeaan op de jagt. Hunne gezondheid, door een
leefwijze en een gefladig verblijf in de opene lucht-voudigc
gehard, is doorgaans vast. Van het verfoeyelijk eten van
menfchenvleesch kan de Prins hen niet vrijfpreken ; maar
beweert, dat zulks meer uit wraakzucht tegen hunne vijanden ontlaat, dan uit gulzigheid. — Voorts treffen wij
hier, bij gelegenheid van hun voedfel , kleeding en wapenen (gro ,te bogen en pijlen) , de befchrijving aan van
verfcheidene voortbrenglelen dezer bosechen.
De Prins reisde van de Belmonte noordwaarts op naar
den mond der Eiland - rivier (Rio dos Ilheos): telkens
í}reelden hooge bosfchen zijn oog, en prikkelden zijne
zucht tot onderzoek dezer plantenwereld, waarbij het
rijkile Europefche landfchap in overvloed van gewasfen
flechts een' íchralen oogst oplevert. IIier zwerven de
Patachos- en meer binnenwaarts de Camacan- Indianen,
die gedeeltelijk in gehuchten wonen, en den landbouw
beoefenen ; in fommige dier dorpjes heeft men nog nooit
een' Blanke gezien. Het fraaije vignet op den titel behelst
cene bijeenkomst met twee perfonen van dezen volks
een zeer rijk landfchap , door eenige inlandfche-cani
dieren cii vogels verfraaid. De weg ging nu niet meer
langs de kust , maar landwaarts in naar het gebergte
(Sertam,a) ; en naar mate men honger op kwam , werd liet
houtgewas kleiner, en daalde allengs tot middelbare en
lagere boomgroepen (Catingce en Carrako) af. Ilet bosch
wordt ook lichter, en men bereikt eindelijk Bene hooge,
weerendeels enkel met gras bewasfene vlakte, die zicl^

ver,
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verre in de binnenlanden uitflrekt, en den algemeenen naam
van Campos (Campos Geraës) draagt. Belangrijk en onderhoudend is het tafereel van de half verwilderde bewoners dezer
vlakte (haqueis'os), gedeeltelijk van Europe/the afkomst,
gedeeltelijk van het Negerras, die zich genéren van de vangst
der tallooze runderen en paarden, welke hier grazen, en
rundvleesch tot éénig voedfel, gelijk leder tot éénige klee.
dingsitof, bezigen. Hier is de lucht wel eens koel en veel.
tijds winderig, doch kan ook brandend heet zijn; maar het klimaat is veel drooger dan aan de kust , en hinderde dus onzen Reiziger, die aan het laatstgemelde reeds gewoon was
geworden. De droogte ontbladert het geboomte, en zelfs•
vorst is geene groote zeldzaamheid. Zonderling is de ge.
daante dezer landstreek , die geheel van de kust verfchillende
dierfoorten voedt, waaronder zich vooral moerasvogels in de
meren of poelen bevinden. Andere vogels grazen in vrede
tusfchen de runderkudden. „ Men meent eene aanhoudende
,, vlakte voor zich te hebben, en flaat plotfelijk aan een
„ final, diep ingekorven dal, hoort in de diepte eene beek
„ ruifchen, en ziet op de toppen der woudboomen neder,
„ welke, met menigvuldige bloemen veelkleurig getooid, hare
„ boorden bepalen." (Bl. 220.) De Schrijver vergelijkt deze
vlakte met de Llanos aan der, Orinoco, de Pampas der Platarivier, en de Steppen der oude wereld. hier zwerft de Amerikaanfche ftruisvogel (Erna), de paar aan paar zeer fnel loopende vogel Ceriema. Hier is de Amerikaanfche panter of
once een Jerk en gevaarlijk roofdier, hetwelk aan drie jagers
Werks genoeg geeft, en dus geheel niet zoo zwak en lafhártig is , als fommigen de Imerikaanfche roofdieren uit he
kattengeflacht wel voorflelien. — De gezondheid des Schrijvers vereischte gebiedend verandering van lucht ; hij verliet
dus de opene velden, trok noordoostwaarts, eerst door de
lagere en lichtere bosfchen, vervolgens weder door de hoogere wouden zeewaarts. Op dezen weg trof hij weder Cawnacans aan , die zich echter meer dan hunne broederen aan
Europe/the befchaving, althans veste woonplaatfen, hebben
gewend, en gedeeltelijk het Christendom, in naam, hebben
aangenomen.
Naarmate men de bergvlakte verlaat, wordt het land hob.
belig, en wisfelt af met heuvels en dalen, geboomte en wei
Weinige zijn de bewoners ; doch onder dezen vond-lande.
de Prins een zeer merkwaardig karakter , -- den zesentachtig Z 5ja-
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jarigen en nog geheel vluggen grijsaard DA CO s T A , die ze
jaren te voren Portugal had verlaten, zich in deze-ventig
eenzame wildernisfen neêrgelaten, en, na gedungen (rijd met
de Wilden en roofdieren, dien hij met ongeloofelijken moed
en volharding gevoerd had, het land had ontgonnen, met
verfcheidene nuttige gewasfen beplant en met rundvee bezet , waarvoor hem de Portugefche Regering ... den Kolonels.
titel fchonk.—Eene zware regenbui teisterde de reizigers ontzettend. deze plasregens zijn in Brazilië allergeweldigst ; in
éénen nacht maken zij foms kleine beken tot gevaarlijke
vloeden. Een misverftand deed den reiziger in het kleine
plaatsje (ArrayaO Lage voor Engelschman , of Amerikaan ,
aanzien, en, als betrokken in den opiland van Pernambucco ,
die kort te voren was uitgebroken, gevangen nemen. Hierdoor werd zijn reisplan geh oord, en hij onder allerlei onbefchoftheden (waarop zijn laathe geleider,, Kapt. DA C 0 S T A
F A R 1 A, eene eervolle uitzondering maakte) naar het vlek
Nazareth gebragt, doch hier, op 1 ast des Gouverneurs van
Bahia, in vrijheid geheld. Van Nazareth vertrok hij , over
de 11lerheiligen -baai, naar die groote en volkrijke had, oudtijds de Hoofd- en nog de tweede had van Brazilië, en keerde, na een kort verblijf in dezelve, op een Portugeesch fchip
naar Europa terug. Belangrijk is het verflag van de fchoone
baai en de clad, wier hoofddeel op een' berg ligt, aan wiens
voet in de benedenbad de winkels en pakhuizen der koop
haan. (De Vertaler heeft in eene noot de heldendaden-liedn
in deze baai vermeld, en eenige berigten
Nee/er/anderen
der
van Pernambucco gegeven, hetwelk de Schrijver Hechts
voorbijvoer.) Van Lisfabon , waar men aan wal kwam, worden
eenige berigten gegeven. Op eene Engelfche pakketboot ging
de reis vervolgens naar Falmouth, en door Engeland heen,
over Londen, naar Ostende. — Drie aanhangfels maken ons bekend met de manier, om in Brazilië natuurkundige reizen te
doen , en geven berigten nopens de volkstalen der inboorlingen van Brazilië , bepaaldelijk die der Botocoedos, (een doorwrocht fink van den Heer G 6 T T L 1 N G, opgemaakt uit gefprekken met den jongen Botocoedo Q U A E c K, door den
Prins naar Europa medegebragt, en waaruit ook voor de algemeene taalkunde het een en ander te leeren is) taalproeven, door den Vertaler zeer bekort, van de Botocoedos, Maahacaris, Patachos . Malaus , Maconis , Camacan • Indianen,
(zeer uiteenloopend , hoewel deze volkjes tan elkander grenzen:
,
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zen: dit zonderling verfchijnfel , weet men, is in geheel
Zuid - .Irrerika het geval) en eindelijk berigten wegens den
fchedel van eenen Botocoedo , door den Hoogleeraar B L uM E NBA C H aan den Schrijver gezonden. — De afbeelding
des Reizigers verliert den titel.
Wij gelooven den Lezer geenen ondienst te doen, met bij
deze gelegenheid de latere onderzoekingen van geleerde Reizigers in Brazilië, na de reis des Prinfen gedaan, met een
enkel woord aan te hippen. De Beijerfc he Reizigers s ix
en MAR T 1 us hebben eene reis meer binnenwaarts in dit
groote land ondernomen , St. Paulo en het mijngewest (Minas Gerais) bezocht, zijn daarop nog meer westwaarts ingedrongen, en moeten op de groote Rivier, na eene fcheep•
vaart door nog bijna onbekende gewesten tot aan Para, ge
noordwesten aan de Amazonen - rivier, zijn aangeko--heltn
men. Het tweede Deel hunner voor de volken, en natnurkennis belangrijke reis is nog niet verfchenen. De Franschman s T. as i L A IRE heeft ook Minas Geraés en St. Paulo
doorreisd , en zich vandaar zuidwaarts gewend naar Ria
Grande del Scil, ja hij is doorgedrongen tot op de grenzen
van Rio de la Plata, en heeft vele natuurkundige ontdekkingen gedaan, onder anderen, dat het fuikerriet in Zuid
op den Sotten graad zuiderbreedte ophoudt, terwijl-4inerka
de grenzen van den palmbooras zich tot den 34 en 35ften graad
uitftrekken. Een Oostenrijksch Reiziger, die zich nog langer in Brazilië heeft opgehouden, moet grootendeels den.
zelfden weg hebben ingeflagen als zijne Beijerfche landgenoo.
ten, en heeft ook de binnenlanden tot aan Para bezocht.
De achtereenvolgende bekendmaking dezer reizen moet de
berigten des Prinfen van Neuwied, die reeds zoo belangrijk
zijn voor den befchouwer der Natuur in hare oorfpronkelijke
gedaante, aanvullen, en dat hoogstmerkwaardige land, thans
een van de grootfie Rijken der wereld , doen kennen aan de
Europefche Natuuronderzoekers , Aardrijkskundigen en Speculanten, die daarbij allen groot belang hebben.
Das Grab , ein didaktifches Gedicht von R. F E I T n, und
zwei Oden von j. K I N K E R, frei aus dein Holliindifchen
überfetzt, durch P. J. L. VON EICIISTORFF, Lt. der
Artillerie in Künigl. Niederliindifchen Dien1}en. Zutphen,
bey H. C. d. Thieme. 1821. XVIII, 113 S. f 1-5o.

Y 1 ij kondigen deze vertaling een weinig laat aan ; doch
twee
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twee omflandigheden maken ons deze aankondiging tot behoefte,
terwijl zij tevens het belang derzelve, zoo wij hopen, voor
den lezer verhoogen zullen. Immers, aan den eenen kant, is
de edele Dichter van het Graf, de Zanger van waren Godsdienst, Vrijheid en Vaderland, van echte deugd en menfehe.
lijkheid, ons voor deze wereld onttrokken, om in hoogere gewesten die Idealen , welke hij hier zoo beminde en najaagde, nader te komen. Het moet aan alle zijne vereerders en
hoogfchatters — en deze waren er zoo velen in Nederland,
als oud -vaderlandfche deugd en godsvrucht huldigden —
aangenaatn zijn, dat wij eene overzetting van een zijner
tneestertlukken in de taal van diegene onzer naburen, welke
met de onze in den, geest het naaste verwant is , kunnen
aankondigen; en deze vermelding doen wij niet te meer genoegen, daar zij het oorfpronkelijke geheel niet onwaardig
is, en daar wij , ten andere, den Dichter dezer vertaling in
perfoon hebben mogen leeren kennen. Onbegrijpelijk was
ons genoegen, in dezen edelen Duitfcher, die de beminnelijkile zeden en het beste hart met brandende zucht voor de
Letteren, in 't bijzonder voor onze Letteren , vereenigt, iemand te vinden, welke zich noch door eenen fland, doorgaans weinig geftemd, om de fijnere fchoonheden der poëzij
te gevoelen , althans te beoefenen , noch door het heerfchende vooroordeel zijner Natie ten aanzien der onze, heeft laten weerhouden, om de Nederlandfchie Dichtkunst in Hoog tluitfche verzen na te volgen. De Heer v o N EI C x ST OR F F,
door de edele geestdrift van 1815 tot het Krijgsmansberoep
weggefleept, belleedt de vele ledige uren, welke de Vrede
hem fchenkt , in den edelen dienst der Muze; niet der loste,
luchtige Zanglier, welke flechts het wufte zingenot huldigt
en verheerlijkt; maar van die ernítige, heilige Zanggodin,
welke met de hoogere gevoelens der ziele, de edelf}e gewaarwordingen der menschheid in een onaffcheidelijk verband
Raat , — de Zanggodin , welke ook op onzen tegenwoordigen
Paruasfus voorzit, en onze Dichters bij voorkeur bezielt.
Na zich onze taal, in eene mate, welke wij bij weinige
zijner landgenooten hebben aangetroffen , te hebben eigen gemaakt, heeft hij tot poëtifche navolging drie flukken gekozen, welke, hoezeer in onderfcheidenen toon, tot de beste
onzer hedendaagfche gewrochten behooren; het Graf van
F E I T II, en dc Toon..kunst van H A Y D N, benevens de Dicht kunst, door K 1 N K E H. K 1 N K e k toch was de leermeester ties
Ilee=
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Heeren VON El C II s TO R F F, die , te Luik in bezetting lig.
gentle, aldaar onder dien wijsgeerigen Dichter fmaak heeft
bekomen voor de Nederduitfche poëzij. — Vooraf gaat Bene
uitmuntende Opdragt aan zijne Moeder , blijkbaar uit liet
hart gedroomd , vol gevoel , en geheel in den toon van
FE IT H, vooral in dien van het Graf. De maat heeft ons
ongemeen bevallen: het zijn zesregelige coupletten, waar
derde , tweede en vierde , en de twee laat.-vanderli
fte regels op elkander rijmen; dus twee regels korter, dan de
ftanzas der Italianen. De Dichter is hierin zoo gelukkig,
dat wij hem wel durven aanmoedigen, er zich verder in te
oefenen.
Het Graf zelve is in Alexandrijnen vertaald. Men weet,
dat deze maat bij de Duitfchers in een' kwaden naam flaat,
en federt omtrent zestig jaren geheel verbannen is. De Schrijver verdedigt zich daaromtrent in zijne lezenswaardige Voor•
rede, en zegt te gelijk, dat hij, op het voetfpoor der Neder
de centoonigheid dezer maat in zijne moedertanidoor-landers,
meerdere afwisfeling en verfchil van rust heeft zoeken weg
te nemen. Over 't algemeen komt de vertaling ons vloei
gelukkig voor. Nu en dan wijkt zekerlijk de zin-jend
wel eens af, en heeft de Overzetter de kracht van het oor.
fpronkelijke niet bereikt; doch op veel meer andere plaatfen
is de zin zeer gelukkig wedergegeven. Geven wij van een
en ander eenige proeven.
FEITH:

Zoo is de dille rust voor eeuwig de aarde ontvloden ?
Zoo woont zij nergens meer, dan in 't verblijf der dopden?
o Matte pelgrim ! zink, zink vrolijk dan ter rust;
Gij dooldet reeds te lang aan deze levenskust.
VON EI CHSTORFF:
So ist auf einig denn die Ruk' der Erd' entfchwunden ?
So wird fie nirgends, als im Todteureich, gefunden?
0 matter Pilger! fink, fink fröhlich denn zur Ruh';
Schon lang genug eilst du dem besfern Leben zu.

Men zal niet ontkennen , dat de drie eerfle regels goed
zijn overgebragt; doch min gefaagd is de vierde. Een pel.
grim, die zwerft of doolt op cone kust, is geheel iets anders,
en past veel beter in het denkbeeld van eenen naar rust zoeken-
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kenden, hetwelk in beide, het oorfpronkelijke en de vertaling, heerscht, dan iemand, die een beter leven te gemoet
fnelt. Waarom zou deze naar rust zoeken? Integendeel, hoe
meer fpoed hij maakt, hoe eer hij zijn oogwit bereikt. Men
begrijpt, dat wij flechts van het beeld, als beeld, fpreken. —
De Vertaler verwisfelt foms niet ongelukkig het eerre beeld
met het andere.
De plaats : o eenzaam kerkhof! enz. vinden wij zeer gelukkig
overgebragt: in plaats der beide regels:
Hier drijven de Eeuwen met haar fchande en leed voorbij,
En 't zwart gefchiedverhaal beílaac niet meer voor mij.
Zegt VON EICHSTORFF:
Kein Haft, kein Neid durchdringt des Grabes dunkle Nacht;
4n feiner Pforte bricht der Leidenfchaften Macht!
Eenige verzen later fchijnt een kleine mistlag te fchuilen :
De Wagen, wien ik vaak mijn lijdend hart vertrouwde,
wordt vertaald door:
Die Wage, der ich oft den (lillen Schmerz vertraute.
De Wagen, dit helderflonkerende en daarom hier zoo juist
gebezigde geftarnte van den grooten Beer, wordt hier, minder gepast, met de Weegfchaal verwisfeld, vooral daar het
vers even goed zou gebleven zijn met te zetten: Der Wa.
gen , dem enz.
Fraai is de vertaling der plaats, ook nog in den eertien
zang (bi. 18)
Dweep , dweep niet, eedle ziel! enz
Ons beflek gedoogt niet , die geheele plaats mede te deelen t

hechts een paar regels ter proeve:
Het zwart gefchiedverhaal van ieder volk der aard'
Houdt de uitkomst, die u toeft, op ieder blad bewaard.
4c,'z! das Gedächtnifsbuc,z von jedem Volke rpricht,
WIE MANCHE TUGEND AN DEI. STEILEN KLIPPE BRICHT.

Nader houdt de Vertaler zich in het volgende aan zijn origineel :
Woe!
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Toe ! waant gij , dat de form u minder aan zal loeijen ?
flat, u ter gunst, de llroom naar uwen wensch zal vloeijen?
o Dwaas ! de fnoodaard Hechts, die van de deugd ftaag fpreekt ,
Maar haar inwendig vloekt en naar het harte Meekt;
Die met een fiksch vernuft, dat naar den tijd kan rijzen,
Waar titlen , aanzien, zijn, de deugd ligt kan bewijzen,
En voor een kleine gunst de laatfte wroeging dooft
In 't hart, nu van zijn' prijs , zijn' laatoen prijs beroofd 1
Zie daar den held, voor wien de tegenheden zwichten;
Zie daar den leeraar,, die zijne Eeuw gerust kan fluchten!
Wie! wähnst dit dann, den Stures in Ketten einzufchliesfen P
Wähnst du, es würd' der Strom nach deinem Wunfche flies/en 7
O nein! der Heuchler nur, der fiets von Tugend fpricht,
Doch ihr im Herzen flucht , und feine Eide bricht,
Der mit gewandtem Sinn den Schimmer weifs zu ehren,
Imo Geld und !Ihnen find, die Tugend kann erklären,
Der für die kleinfle Gunst the letzte Reu erflickt,
Und fo den eignen Ít7erth im Staub darnieder drückt;
Sieh da den Mann, vor dein des Schick/als Tücke weichen!
Sich da den Lehrer, der den Gipfel kann erreichen!
Minder gelukkig is het volgende:
Die deugd bekoort mij niet , die mij , van elk begeven ,
In de eenzaamheid bedrukt en zonder troost doet leven.
Wenns Unglück naht, wenn kalt die Menfchen mich verlasfen,
Dann foil mich Religion in ihre Arme fasten.
Het is blijkbaar, dat hier nog niet van de troostgronden
van den Godsdienst , maar Hechts van echte of onechte deugd
wordt gefproken.
Vergelijken wij nog de beroemde plaats inden tweeden zang:
Het menfchelijk geflacht valt toch als blaadren af;
Wij worden en vergaan — de wieg grenst aan het graf -Daar tusfchen fpeelt een droom een treurfpel met het harte;
De (mart wijkt voor de vreugd, de vreugd we@r voor de fmarte;
De koning klimt ten troon, de flaaf buigt voor hem near;
De Dood blaast op het fpel — en beiden zijn niet meer!
Ifnmerkbar treten wir von diefcr Erde ab;
Wi r werden und verge/In — die Wiege grenzt am Grab —
Da-
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Dazxwif'hen (pielt ein Tiejoin mit unfern ichwachen Herzen g
DerSchnlerz cut weichtden2Glück,dasGlückentweichtdenSchmerzen;
Der König klimmt zum Thron — der Sklav finkt vor ihm hin;
Es greift der Tod fie an -- und Beide find dahin !
-

Het eerfle vers is bij F E I T x veel dichterlijker; de vertaling is niet meer dan een locus communis. De overige regels
zijn zeer getrouw wedergegeven ; Hechts niet in het derde vers
het treuzfpel, door den droom met ons harte gefpeeld, het.
welk ook inderdaad niet duidelijk is. Doch de laat;Ie regel
heeft in de vertaling verloren. Mogelijk zag de Heer vo
I C H S T 0 R F F in dit blazen op het (pel iets triviaals; maar
in het denkbeeld van een' droom ligt reeds het nietige opgefloten, hetwelk vervolgens door het blazen van den Dood
op het phantastifche weeffel nog verhoogd wordt. Bij E IC II ST TOR F F moet de Dood de perfonen van het fpel aangrijpen ,
en dit komt kwalijk overeen met droomgedaanten.
Ten flotte meenden wij nog het uitmuntende einde des
gedichts, het gezigt der Eeuwigheid en van de Geliefde des
Dichters, ter vergelijking mede te deelen ; maar hetzelve is
te lang voor ons beflek. Dus alleen de laatfle regels:
o Haast u in mijn' arm — de dag des oogsts is daar.
Schouw heel de fchepping door —erruischtgeeneonrijpeadr.
Hoor! alles zingt Gods lof! 't juicht all', van wellust dronken,
't Juicht all', met reine deugd en eeuwig heil befchonken.
Mijn lied, toon eeuwig mecl! — wat'sdit? mijnciter kwijnt...
NE RI N A ! o beziel .. , Ach , Hemel! zij verdwijnt ! —
Waar ben ik ? — Nog op aarde , ach! nog in deze kluister!
Een graf, waar ik mij keer, en nacht, en aaklig duister...
Bedwelmende eenzaamheid ! — Verrukking, blijf mij bij!
Vergeefs! ik zucht in 't Prof. — o Deugd ! wijk nooit van mij I

O flieg' in meinen Arm! -- der Erndte Tag ist da.
Sieh durch das Schöpfungsall — der letzte Tag ist nah.
Das Loblied klingt! fiep Alles fzch in Wollust baden,
Mit Tugend, und mit ew'gem Heile überladen.
jWein Lied, brauf' ewig fort! — da finkt die matte (land. ,«
Laviva! o befeel'!... o Himmel! fe vesfchwand!
Fho bin ich ? — Ac/i, nH f Erden noch, im nackten Leben 1
Von G,•übern rings , von lVac'zt und Todesgraun umgeben.
O fchJrzer , feel'ger Traum! o eile nie vorbei!. . .
Unfonst -- ich feufz' im Staub. --- Dir, Tugend I bleib ich trete.
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Ook hier zal men weder het iVeder•duitsch doorgaans getrouw gevolgd Winden ; flechte is het Plot van den tweeden
regel, en de verhevene gedachte , daarin uitgedrui.t , geheel
in de vertaling , gemist. Iimmers van de nabijheid des Oor=
deelsdags wordt geheel niet gefproken, maar van de herrel.
ling der Harmonie in de Schepping, Het overladen met deugd
en heil is ook wat hard, — Doch wij willen deze aanmerg
kingen, die naar vitzucht zouden zweemen, niet voortzettend
Wij bedanken liever den Heer v o N E I CH S TOR F F , dat
hij, door de overbrenging van dit uitmuntende leerdicht, aan
zijne landgenooten onze poëzij van deze zijde heeft doen
kennen.
Men weet, dat de toon van den Heer K I N K E R van dicta
onzes nu overledenen Puikdichters zeer aanmerkelijk verfchilt.
Deze toon komt veel meer met den nieuweren DuitIchen dich r.
trant overeen, gelijk die van het Graf met de poëzij der
fchole van KLOP S TO Cit. Vandaar, dat de Heer EICH sT O R FF, naar het ons voorkomt, K! N a E it nog beter heeft
overgebragt dan FE IT H. In de vertaling van het Graf merkten wij hier en daar eenigen dwang, eenige ongelijkvormigheid
in de maat op , (b. v. zes ftaande en vier fiepende regels achter
elkander in het begin van den vierden zang) — in die van K I Nx ER'S lierzangen meenen wij een origineel te lezen, en mis.
fen nergens harmonie. Misfchien is de Vertaler door den om.
gang met dezen zijnen leermeester nog meer in deszelfs geest
en toon ingedrongen. Hoe het zij , beide Oden zijn uitmun.
tend vertaald ; maar de timte, waartoe deze Reeenfie reeds
is uitgeloopen , verbiedt ons, daarvan iets ever te nemen,
Eene zeer goed gefchrevene Voorrede geeft een kort overzigt van de voortgangen onzer Letterkunde. Na het flaperige tijdvak der ach tt iende Eeuw , wordt de herleving onzer
poëzij aan de beoefening der Duitfche Letterkunde voege.
fchreven , doch voornamelijk aan de Vaderlandsliefde en de her.
denking aan onze groote ;Toorvaderen. HELM E R $ , de Di chtet'
der Hollandfehe Natie , en onze nog levende Puikdichters ,
worden zeer geprezen; en op het einde vertoeft de Schrijver bij F E IT H en K r NICE R. De Rec, weet flellig , dat de
Ileer V o N EI C H s T OR F F ook uit andere Dichters , onze
oudere niet uitgefloten, eene bloemlezing in poëzij voor zij
verzameld heeft, waarvan fommige lukken,-neladgot
door hem aan deskundigen voorgelezen, derzelver goedkeu lOEBDESCH.
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ring .grootelijks hebben weggedragen. Mogt de brave maui
in de gelegenheid worden gefield , de laatíle hand aan deze
lettervruchten te leggen, en dezelve liet licht te doen zien !
Klaagzang, bij het afßerven van H. M U N Ti N G II E , door
G. H. V A N S E N D E N, Predikant te Middelbert. Te Grovingen , bij E. Meijer , Hz. In gr. 8vo. 14 Bi. f : • 30.
Lijkkrans bij den dood van mijnen waardigen Oom H. M U NT I N G H E, door Mr. B. H. L U L O F S. Te Groningen, bij
J. Oomkens. In gr. 8vo. r 2 131. f : - 25.
Ptecenfent zou vcor zicbze ?vei meenen, dat flukjes, zon.
der veel plan of overleg uit het hart gevloeid , en „ die
men niet gaarne zien zou , dat naar de regels der kunst
beoordeeld wierden," (zoo ze van geene zeer beroemde
hand komen, of althans meesterilukken zijn) in het geheel
niet moeten beoordeeld worden. Doch, dezelve ter recente
ontvangen hebbende, doet het hem vermaak, te mogen betuigen, dat de zoo waardige overledene geene onwaardige
lijkzangers heeft gevonden.
No. i is ten hoogfte warm en hartelijk, en daarbij in gladde verzen, gefield.
No. a draagt de gewone kleur des makers ; eenigzins vreemd,
maar (of en ?) oorfpronkelijk ; hier en daar, zouden wij
zeggen, plat, maar dan ook weer verheven en fchoon. Wij
zullen den lezer misfchien geen' ondienst doen , met enkele
regels af te fchrijven.
Waarom doet hier die treurmuzijk zich hooren?
Waartoe dat dof , dat fomber rouwgeluid ?
(Terwijl daar ginds der Nachtegalen fluit
En 's Leeuwriks lied ons vrolijk klinkt in de ooren)?
In Pallas tempel heersent een treurig zwijgen,
Gelijk der ítilte in•'t nachtlijk winteruur,
Als 't maanlicht kwijnt aan 't zwart omwolkt azuur,
En 't windje flaapt in 's wouds befneeuwde twijgen.
: „ Hij , rijk aan kennis en vertand;
Hij , die des Oostens geur'ge bloemen plukte ,
Die palmen gaarde aan 't Idumeefche (rand,
Aan
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Aan 't heilig Boek den diepen zin ontrukte,
Hij , voor wien zelfs de Vreemde eerbiedig bukte,
Slaapt d' ijzren flaap. Treur,, treur ó Nederland 1"
Zoudt Gij hem hier terug te roepen pogen?
Opdat hij mogelijk , na luttel jaren tal
Verfuft en afgeleefd , een prooi van duizend kwalen
Den kindren fchier ten fpot, aan 't eind van 's levens dal;
Van niemand fchier beklaagd, in 't graf mogt nederdalen
Thans zonk hij ,'als de zon, die , gloênd van goud en finden,
Des zomers fterft in 't west , bij 's tttaaijers feestgefchal.
Schoon grijsheids fneeuw toch op zijn' fchedel rustte,
In jonglingskrache is hij naar 't graf gegaan.
Verwonderd zag de Dood den Braven aan,
Toen hij 1Flem 't leven van de lippen kusteb
Geen nachtlamp was 't, die hier de Schrikbre bluschte o
Neen, neen een toorts, nog helder als de maan!
Hij was een eik , met ouderdom belaan,
Maar die nog 't oog door welig groen verlustte^
ja roem, roem vrij 't geluk des Mans als groot,
Die . . .
. .
Veel zoets, veel • ßille vreugd op 's levens reis genoot
En zachtkens thans in 't graf is nêergegleden,
Als 't tlapend kind in zijner moeder fchoot,
Schoon dus de Nacht zijn hofkleed houde omtogen
Het licht zijns roems dooft in dien grafnacht niet.
't Zal flikkren in der toekomst ver verfchiet,
En met zijn' glans nog treffen veler oogen.
Zoo gloeijen nog des Hemels westerbogen
Van rozen, die verrukt de wandlaar ziet,
Wen Phebus lang reeds wegzonk uit den hoogen
En aan den Nacht den fchepter overliet.
Ontwerp om de (deeds toenemende ongelukken , bij ij skaarringen
op de Bovenrivieren , zoo niet geheel te voorkomen , althans
g-rootelijks te verminderen. Door E. C. L v i T j E s, 0udoveropzigter in het voormalige zevende District van 's Rijks
Ihaterflaat , op de Bove; - rivieren. Met Bene Profilkaart.
Te Dordrecht, bij Blusfê en van Braam. In gr. 8yo. XXII
en 83
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Plan-, hoe alle Rivieroven flroomingen, bij open water of ijsverflopping, door de rivier, bij a,'tappirrg van onderen, op

een bepaald noodpeil te houden, zouden kunnen worden voor
zonder krachtdadige afleidingen noodig te hebben,-gekomn,
die de oorzaken der overjlrooiningcn fechts zouden vermeerderen , en hoe verder vele gebreken in 's Lands Thaterßaat
te herflellen zouden zijn. Dose C. Z I L L E S E N, Lid van
de Hollandfehe Maatfchappij der Wetenfchappen. Te Rot.
terdam , bij J. Hendrikfen. In gr. 8°vo. Ili en 58 Bi.
f •- 7O.

W

ij voegen deze beide werkjes te zamen • uit hoofde der
gelijkfoortigheid van der Schrijveren bedoeling. Ilet fpijt
ons , dat de een op des anderen werk geen acht heeft kun
nemen ; zijnde No. II , blijkens de dagteekening van-ne
beide (}ukken, bijna een half jaar na No. I in het licht gekomen.
Het Ontwerp is reeds ten jare 1809 ingeleverd aan het
toenmalig Comité central van den Waterlaat , en heeft ten
gevolge gehad des Schrijvers benoeming tot Chef de Bureau
bij het Ministerie van den Waterflaat, voor welke hij echter
bedankte, en , op zijn daartoe aan Koning L 01) E w Ij K ge.
daan voorftel, den post verkreeg, op den titel vermeld. Dit,
uitvoerig genoeg , verhaald hebbende , geeft hij de redenen
der uitgaaf thans van zijn ontwerp op , als hoofdzakelijk gelegen , behalve in zijne zucht om nuttig te zijn voor het
behoud des lands , geheel afgefcheiden van het bejag van
fchrij vers - roem , of een' nieuwen post , in de verkeerde oor
zijn plan.
-delvingor
Het Ontwerp wordt voorgegaan door de ontwikkeling van
de hoofdzakelijke redenen der gevaren, in we'ke wij ons, ten
aanzien der binnenlandfche rivieren, des winters , bevinden.
Daarvoor vindt hij de volgende oorzaken: dat de landen, in
de oud(i:e tijden, boven de zomerwateren, zijn bedijkt ge worden ; dat men vervolgens buiten die bedijkingen (de rivierzijde) nog groote polders heeft afgedamd (de zomerka.
den) :, dat de dijken tot heden toe altijd zijn verhoogd ; dat
de rivieren , vooral boven de grenzen van dit rijk , binnen
s6 of zo jaren , zoo verbreed zijn , dat de masfa van ijs , bij
toezetting van dezelve, te groot is , om , bij den dooi,
door naau were plaatf en , benedenwaarts, te kunnen pasferen;
dat
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dat onze dijken, tot waterkeering,verkeerd zijn en nog worden aangelegd; en dat ook omtrent de aanlegging van kribben verbeteringen voor de rivieren behooren plaats te hebben.
Dit betoogd hebbende, neemt hij in overweging de onderfcheidene middelen , tot herulel voorgedragen, die hij beoordeelt en afkeurt , betoogende, dat , i°, het flechten der
dijken het land in den ellendigten staat brengen en geheel
onbewoonbaar maken zoude ; a°, dat door het blijven ver
dijken de zekere ondergang des lands teverwach--hogendr
teu is; 30, dat enkele plaatfelijke. overlaten aan groote zwarigheden zijn onderworpen; en 4o, dat het aanleggen eener
nieuwe rivier, die het water door de binnenlanden en een'
korteren weg in zee brengt , nutteloos zijn kan bij belle.

kingen.
Volgens de verdere redeneringen van den Heer LUIT J E S,
welker ontwikkeling door deskundigen bij hemzelven rnoge
worden nagezien, zouden de thans bellaande dijken behooren afgenomen te worden tot even boven hei hoogfle water,
bij eene opene rivier, met uitzondering van zoodanige lage
polders, als vooral aan de Lek liggen • en zulken, die bij
over(lrooming zich dadelijk weder in de rivier ontlasten moe
een ftilflaand water uitmaken ; (b. v.-teu,ofinlpd
van Xanten tot Kalker, en de polders van Hei wen, .9ardt
en Pannerdcn.) De dijken, door die afneming meer ligchaain
bekomende, zouden, vooral aan de binnenzijden, verzwaard
moeten worden , dat zij befland zijn , om den overloop overal te kunnen uitulaan; die afneming der dijken zoude, aan
beide zijden der boven - rivieren, overal moeten gefchieden,
beginnende

een uur beneden Wezel, en eindigende beneden

op Rijn en TYaal, Hoedanig, naar L U1 T J E s, de aanleg der
dijken, tot egale overloopen beftemd, geheel anders behoort
ingerigt te wezen , ziet men op de bijgevoegde Kaart , welke onderfcheidene Profilen behelst van de dijken op de bo.
ven - rivieren ; zijnde de geprojecteerde veranderingen met
gepuncteerde liniën aangewezen.
Wij vereeren gaarne dankbaar des Schrijvers bereidwilli g.
beid, om , naar zn vermogen, ten beste des Vaderlands
mede te werken ; wij fchrijven hem genoeg zaakkennis , en
ervaring, en rijkdom van hier vereischte wetenfchap toe,
waaraan ook zijne op,§eldcrende ilanteekeningen, a-1, bij
niemand eenigen twijfel zullen achterlaten; wij getuigen vrij
moedig, dat zijne inroepiny van de toegevendheid des pui^liel^s,
Aa3
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blieks , ook omtrent zijne onbekwaamheid tot boekenrchrijven, vrij onnoodig is, dewijl zijn Ontwerp zich best laat
lezen; wij hebben , hierom en daarom , te groote hoogachting voor den man opgevat , om geene fpijt gevoeld te heb.
ben , toen wij hem zijn Voorberigt dus zagen fluiten: „Mijn
diensttijd, als Overopzigter, liet snij niets aanlokkelijks, zelfs
vaar het toekomende , isa." Wij oordeelen dit Ontwerp der
uitgave waardig, en her verdient de kennis en belangflelling
der zulken, die theoretisch of praktisch in het vak van den
Waterftaat kunnen werkzaam zijn; maar wij gelooven ook ,
dat 's mans raad en plan niet maar, met een houw en een
klop, zonder gevaar, is ten uitvoer te brengen, al ware de
publieke opinie ook minder bevooroordeeld voor andere
maatregelen, en de opgezetenen van het platte land, als de
voornaamfte geïntresfeerden, in het bijzonder. Maar, wanneer komen we ook tot gronden van wiskunilige zekerheid,
dat wij niet hebben te vreezen voor onze firoomen en dij -

^ten ? .
Zeker niet door den Schrijver van No. II , indien het na.
snelijk , volgens de getuigenis van den Overopzigter, (Voor
dezen aan locale kennis enz. , hoezeer niet aan-ber.XI)
geleerdheid , ontbreekt, blijkens een, daar eenigzins beoor.
Beeld , vroeger uitgegeven Plan enz. dezes Schrijvers. De
1-Ieer Z I L L E SE N is ook , onder anderen , bekend genoeg ,
door zijne Wijsgeerige Staats - huishoudkunde, en door zijn
($- en Natuurkundig Onderzoek van de oorzaken der Rivier - Aver jfroonsingess enz., als der zake, voor welke hij optreedt, kundig, en een tweemaal bekroond Schrijver over
onderwerpen van den Warenlaat.
In het geheele fink , dat de oude man thans het licht doet
zien , fielt hij zich ernílig en gevoelig te weer tegen het
vrij algemeen gevoelen , dat eene krachtdadige afleiding der
hoofdrivieren voor het éénig en voldoend redmiddel moet
worden gehouden; welk gevoelen hij meent, dat de ver
oorzaken van overílroomingen aanprijst, als-rnedig
het middel tot voorkoming van derzelver gevolgen. En, op
dit punt, willen ook wij den Schrijver niet in het ongelijk
Hellen , en zonden de wederfpraak daarvan , op geldende en
duchtige gronden , wel eens willen bevestigd zien.
Her door Z IL L E SE N voorgeflelde redmiddel , waarmede
hei zeer is ingenomen • is hem in her groote fchoolboek der

na.
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natuur geleerd ; het beftaat hierin ; „ De rivier moet, door
„ aftapping van blank water, op een noodpeil gehouden
worden ; de plantten , alwaar, in de bovenrivieren , de
,, afleiding tot een bepaald noodpeil gefchieden moet, zijn:
drie in de Dufelfche bandijken, t. w. te Griethuizen , Bern,, vie, en het benedenfte gedeelte van den Millingfchen waard;
„ verder,, aan de noordzijde , te Spijk , en in den ouden
„ Rijinnond." Wie nu ook 's mans voorgefielde afleiding outkenne zoo gaaf wis. en natuurkundig bewezen te zijn, die
zal toch de redenen niet misbillijken , niet welke hij zich ,
N. 39 enz., tegen de afleidingen naar het Ilollandfche Diep
verzet.
Eene Plaat, achter dit PPukje gevoegd , wordt vooraf befchreven, ten einde men leere kennen den aard der door
ZI L L E S EN opgegevene afleiding, de conftructie van dezelve, en de plaatfen , op welke zij moet worden aangebragt. Dewijl echter, in het noodlottige jaar i82o, groote
dijkbreuken, vergezeld met grondgaten, nog niet toereikende
waren tot genoegzame losfing, hoezeer zij ten naastenbij op
éé ne hoogte ontilonden, durven wij de algenoegzaamheid
van het hier voorgeflelde redmiddel betwijfelen; maar z I LL E S EN fpreekt niet alleen con anaore , zoodat men bezwaar
kan gelooven eene flem van den rand des grafs te hoo--lijk
ren, maar flerk , met overtuiging, ja met gezag; en dat aan
zijne verwachting, door den Koning en deszelfs doorlach.
tig Geoacht , de Staten des Lands , de Ministers in hunne
bijzondere vakken van werkzaamheden , en de door Z. lvi. ,
i5 Maart 1821 , aangeftelde Kommis ie , voldaan worde,
wenfchen ook wij opregtelijk; en de goede Hemel befpoedige den tijd , dat Nederland, door den gunfligen uitflag van
zoo vele beraadflagingen en pogingen, gerust op zijne dijken
en dammen, en onbevreesd voor het element, aan hetwelk
onze gewesten ontwoekerd zijn, fier op zijne wonderen, tot
herfiel zoo wel als tot fehepping verrigt, zijns grooten
HELM E R S' taal , met dank en vreugde, zinge :
Natuur deed niets voor ons , ontroofde ons zelfs haar gunst;
Al wat dit land ons toont , is arbeid , vl jet en kunst
1Vlaar,..,1
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NALEZING

.Nalezing mijner Herinneringen van Gouda. In 'sGrrsvesaiiage, bij de Erven J. Thierry en C. Menfing en Zoon. 1822.
Ten voordeele der Irinen van Gouda, In gr. 8vo. 67131.
fi-50.
hebben noch op de flad Gouda eene bijzondere he.
trekking, noch eenige kennis aan den weldadigen Schrijver,
van wiens , een jaar vroeger uitgegevene , herinneringen wij
in der tijd melding gemaakt hebben. Over dit vervolg der.
zelven is alzoo ons oordeel onpartijdig. Om der Armen wille
wenfchen we een goeden aftrek, en voor de Ingezetenen
van Gouda, en, in 't gemeen, voor de liefhebbers en beo;..
Eenaars der Vaderlandfche Gefchiedenis en Oudheidkunde, re..
kenen wij dit werkje eene belangrijke bijdragt. Het is wel
jammer, dat alles, wat nu in beide ftukjes is te vinden, niet
in één deeltje beter bij elkander Raat. Men heeft nu eerst
de Herinneringen , met noten , onder den tekst , en aanmerkingen, en bijvoegfels, naar dezelve wijzende, er achter; en
dan eene Nalezing, beflaande weêr uit verwijzingen naar den
tekst en de noten der herinneringen; en deze verwijzingen
bebben weder noten er onder, en achteraan bijlagen, die
evenwel meer dan de helft van dit boekje uitmaken. Dit is
Lene flechte zorge voor des lezers gemak en genoegen , hoe.
wel het tot de waarde van den inhoud niets afdoet.
„ Pade, fed incultus 1" is het motto voor deze Nalezing ;
maar dezelve ziet er, wat fpelling en taal aangaat, heel wat
netter uit, dan de Herinneringen. Eene afbeelding van het ,
ten jare 1795 , zoo gefchondene , maar, zoo veel mogelijk ,
weer herflelde gedenkfluk voor de kapel van B E V E R N I N G 11,
in de groote kerk , en van de wapenborden van AD RI A A N
VAN SW JET E N en PAIN LT VIN , vertieren dit flukje.
Tot beide laattien hebben de genoemde bijlagen betrekking;
de laatstgenoemde was een Kolonel en Kwartiermeester-ge.
heraal , die, in den oorlog met de Franjchen, onthoofd is in
1673 , ter oorzake van zijn verlaten der fchanfen ezv. ; de
eerstgenoemde was de laatfle Kastelein van Gouda , dat is —
want de namen veranderen, zoo wel als de menfchen, met
de tijden — de laatfe Slotvoogd , die, ter bevrijding van
het Spaan clie jak, voor Gouda zoo belangrijk was, en de
hem betreifende bijlagen zijn voor de gefchiedenis dier dagen,
eta
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en ter bevestiging van x o o F T'S verhaal, dat wij juist even
te voren gelezen hadden, inderdaad belangrijk.
Wij vereeren en prijzen des Schrijvers dankbaarheid aan
zijne geboortepad, en, wel verre dat hij van ons zijnen ar
een onguntlig licht behoefde te vreezen geplaatst te-beidn
zien , danken wij hem voor het genoegen , dat ons dezelve
waarlijk verfchafte. Voor de aardigheid fchrijven wij af, uit
de noot op bl. 14. De Heer Oud-Burgemeester Mr. A. H. m
TELERKAMP
r heeft, in zijn berigt van der Franfchen intogt (!795) in Gouda , onder anderen gezegd , dat men hen,
omringd door hunne vrienden van beide fekfen, zag binnenrukken. In de N. Nederl. Jaarboeken van Januariƒ 1 795
leest men, dat het paard van den Franfchen Kommandant
door vier aanzienlijke burgeresfen werd binnengeleid: „ alzoo," zegt nu de Schrijver, „ had ook alhier hetzelfde
plaats , hetgeen omtrent het inhalen van het paard van
Troyen , bij vi R G I L I U S, wordt gevonden.
— Pueri circurn , innuptaeque puellae
Sacra canunt, funemque nanu contingere gaudent.
Vier jonge jufvrouwen, waaronder van den fatfoenli`kfien
fland , ontzagen zich niet , om het paard van den eerflen
Franfchen Officier, die in 1795 binnentrok, bij den teugel te
geleiden en te omhelzen .....
— Sed ingenuls, et honesto ffernmate natis
Parcere virginibus resque locusque jubent."
Wij fchreven gaarne nog iets af; maar er moet te veel , in
dit Tijdfchrift, opgenomen worden; ergo fufaciat! Men koo.
pe dit boekje , en deele dan ook in des Schrijvers genoegen
over den verbeterden toeftand zijner geboortepad , dat hij
ons, op liet einde , zoo welmeenend betuigt 1
Geen Verdichtfel. Een Verhaal , op ware Gebeurtenisfen gegrond. Uit het Engelsch, naar den vijfden Druk, door
A D R. v A N D E I N S E, Predikant te Oostende. Ijle Deel.
Te dinflerdain, bij G. J. A. Beijerinck. 1823. In gr. 8vo.
253 Bl.
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Twee dingen bevreemdden ons bij dit boek: vooreerst de
zon-
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zonderlinge Titel , en ten tweede de Voorrede van Prof. I s n.
R I N G A. De eerlle herinnerde ons de leerrede van zekeren
Predikant, die bij het behandelen der woorden : „ zijt in
geen ding bezorgd," in het eerl}e deel zijner rede onderzocht,
wat een ding, en in het tweede, wat geen ding was. En de
tweede konden wij eeniglijk begrijpen , toen het ons bleek,
dat de Profesfor flechts een gedeelte van het werk in afge.
drukte bladen gelezen had. Het boek is geheel in den tegenwoordigen Engelsch - godsdieniligen geest. Het plan is
voortreffelijk: twee verflandige, brave, werkzame en godsdienflige jonge lieden vormen de opregtfte vriendfehap ; een
van dezen geraakt op den dwaalweg, en wordt, eindelijk geheel
liederlijk en ondeugend. Zijn godsdienflige vriend verlaat
hem niet, hoewel van hem verwijderd; hij doet hein zelfs
gewigtige dienflen, die evenwel Hechts voor eenen korten
tijd indruk maken, maar den verdwaalden niet verbeteren,
De bekeeringsgefchiedenis zal in het volgend deel wel volgen.
Dan, onzes inziens, is de teekening van den verleiden jongeling niet menschkundig; de verleidingen zijn te zwak, om
zoodanig te werken, bij zulke vroegere gewoonten en beg
ginfelen. Ook moest de andere vriend aan foortgelijke verzoekingen zijn blootgefleld geweest. Daarenboven zijn de
grenzen tusfchen goed en kwaad hier niet fcherp genoeg ge
teekend. De wereld gebruiken , zonder dezelve te misbruiken ,
is toch ook eene Christelijke les en pligt. Het is den Gods.,
dienst niet voordeelig , den jongen mensch ieder geoorloofd
vermaak te willen betwisten. Hoe overdreven zijn b. v. de
woorden van den teregtwijzenden vriend, en hoe onmenschkundig: „ Naar het oordeel van de beste en verfiandiglie
„ menfchen, is het tooneel het poppenfpel des levens — de
fchool der ondeugd — de poel der ongebondenheid — de
„ Iterkfle vesting van den God dezer wereld — het voorportaal des verderfs. Met dit gevoelen vereenig ik mij vol.
„ komen. Gij noemt het too neel de fchool der zeden. Wijs
„ mij iemand, die door hetzelve is verbeterd !" Waarlijk,
wij dachten eerst, dat wij hier bordeel en geen tooneel moes
lezen. Doch wij willen op het tweede deel wachten,-ten
waarbij misfchien dusdanige en andere bedenkingen kunnen
wegvallen , of althans zeer verzacht worden. — De goede
uitvoering verdient lof.
,
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Handwoordenboek der Griekfche Taal, volgens Ftyrolog lfche
orde , ten dienfle der Scholen. II Deelen. Door J. T. BE R GM A N , Theolog. et Litt. Hum. Doctor. Te Zutphen bij
H. C. A. Thieme. In gr. 8vo. f7-:
Het vervaardigen van Woordenboeken is zeker geen zeer
aangename arbeid, en men behoort daartoe eene tamelijke
mate van geleerdheid en oordeel niet alleen, maar ook van
aanhoudend geduld te bezitter. De Heer B E R G M A N had
reeds genoegzaam getoond , dat de twee eerlle eigenfchap.
pen in hem waren; van de laatfle levert dit werk een (prekend
bewijs op. Wij verheugen ons van harte over deze zoo ge
taak, en houden dit voor eene zeer groote-lukigvobrate
onderwijs der jeugd. Immers ontbrak het
het
aanwinst voor
ons aan een goed Woordenboek , en wel aan zoodanig, in
hetwelk de Griekfche taal in het Hollandsch , niet in het Latij n teruggegeven wordt. Want de leerlingen verflaan nog
geen Latijn genoeg, om uit die taal het Grieksch genoeg
te kunnen vatten, en vertalen dikwijls, zonder het te-zam
begrijpen. Orde , keuze der woorden , en juiste vertaling,
maken dit Ilandboek tot eene onmisbare behoefte voor allen,
die op eene gemakkelijke wijze hunne kennis met de oor
vernuften wenfc6^en-fpronkelijgchtdGrekf
f sande te honden en te vergrooten. Wij hopen dus, dat dit
Woordenboek in veler handen zal zijn, en bevelen het niet
flechts aan leerlingen op de Latijnfche fcholen,maar ook aan
Studenten aan ; niet twijfelende, of zij , die zich niet op.
zettelijk aan de beoefening der oude Letteren zullen overgeven , kunnen hier alles vinden, wat hun te weten noodig is.
Letter, papier, zuiverheid van tekst, goedkoopheid pleiten
ook niet weinig voor de waardij dezer onderneming. Eene
alphabetifche woordenlijst vergroot de bruikbaarheid.

De jonge Vrou^ven , gefchetst in zedektanadige Tafereelen, dear
J. N. B O U I L L 1 . Uit het Fransch vertaald. II Dec/en.
Te Deventer, bij A. J. van den Sigtenhorst. 1823. In ui.
8vo. Te zamen 686 BI. f g - 80.

Door zijne Raadgevingen aan mijne Dochter is de I Ieer
-
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hoeven n!zoo niet te zeggen , dat ook dit zijn gefchrift Ui
eerreu goeden fmaak en allezins nuttig en leerzaam is. De onderfcheidene verhalen , welker hoofddoel eene korte inleiding
doorgaans opgeeft, zijn voor de jonggehuwde vrouw, ge_
ven nuttige aanwijzing van hetgeen ter bevestiging van het
huwelijksgeluk , van deszeifs aanvang af, moet betracht of
verineden worden , en tevens voorbeelden ter aanmoedigende
leering of niet minder leerzame waarfchuwing. Dit is veel
goeds, hetwelk wij welmeenend van dit werkje zeggen; en
desniettegenftaande was ons de verfchijning van hetzelve in
onze moedertaal niet bijzonder aangenaam. Het is toch mee.
rendeels gefchreven voor vrouwen uit den befchaafderen
iland , en voor deze is eerie vertaling uit het Fransch geene
behoefte meer; daarenboven zijn de verhalen hier en daar
wel een weinig overdreven. Dan, hetgeen meer zegt, he
moge waar zijn, dat de mensch zichzelven over den gehee_
len aardbodem gelijk is , en overal door dezelfde hartstogten
beheerscht en door dezelfde gebreken misvormd wordt, gelijk
de Vertaler zegt, wij ontmoeten hier echter deze en gene
herinneringen, die wij voor onze vaderlandfche vrouwen
minder noodig houden ; en wij verlangen niet , dat eene te
groote bekendheid met Franfclze gewoonten en zeden ons in
gevaar breiige , om ooit op dezelfde wijze daartegen te moe
Wij houden het daarvoor, dat meer dan-tenwarfchu.
één waardig vaderlandsch Schrijver, zonder zeer groote infpanning , Poortgelijk boekje even goed fchrijven , en , geheel
en alleen het oog op onze Nederlandfche zeden en gewoon_
teil en onze Nederland/die vrouwen gevestigd houdende ,
zeer veel nuttiger nog voor ons vaderland zijn gefchrijf inrig.
ten kon. -- De uitvoering is zindelijk , en ieder deel is , behalve
het vignet op den titel, met een bevallig plaatje tegenover
denzelven verfierd. En nu het werkje dad, zoo als het is,
in onze taal het licht ziet, beslaat er geene genoegzame
reden, om het onzer Nederlandfche vrouwen te onthouden.

Gedichtjes voor Kinderen. Te Groningen , bij J. Rómelingh.
1822. In kl. 8vo. 69 BI. f : - aa.

l

et doel is zedelijk goed , maar de poëzij van weinig beteckenis. 37 P ij mpjes , e r dat voor co cents ! Een' halven
cent aszoo liet (luk? Dan moesten er 40 zijn. Maar er zijn
enkele onder, die wel een' ge,'zecleis cent waardig zijn.

BOEKBESCHOUWING.
Twaalftal Leerredenen , door HER SCI A N BI U N T 1N
G H E . Te Groningen, bij J. Oomkens. 1824. In gr.
8vo. 310 BI. f 3 J-1 aar Gen. IV: 3—I$ wordt K^tïi7's broedermoord behandeld in de eerfle van dit twaalftal Leerredenen, en
de tegenftelling van Gods handelwijs omtrent den misdadiger aan dezes gedrag geeft aanleiding ter ontwikkeling
van de waarheid der langmoedigheid van den barmhartigen
Vader der menfchen, op zeer menschkundige wijze. Van
die zijde , en om meer dan ééne fraaije opheldering van bij
deze aangename Leerrede hoogstgewigtig.-_onderh,is
— Niet minder aangenaam en belangrijk is de volgende,
over Gen. V: 5, gelijk elk befeft, die aan het Paradijs.
geluk, door Adam beleefd, en aan de gevolgen der zonde, door dien éénen mensch in de wereld gebragt , denkt,
en dan aan bi UNT ING HE 'S oordeel , gevoel en hart ,

waarmede de eenigfoortige dood van onzer aller vader behandeld wordt. -- Voortreffelijk is de derde Leerrede ,
over lob XIV: aa , uit de vereeniging van 's menfchen
voortreffelijkheid met zijne vergankelijkheid een bewijs
opleverende voor zijne vatbaarheid voor en beftemming
tot hoogere volmaking. — Ongemeen bevallig moet elk
de vierde achten , in welke , naar Pfalrn XXII: 31 , 32 ,
uit 's Heilands vernedering en verhooging aanleiding wordt
genomen tot verf'erking in het geloof aan eene Voorzie
donker ook haar gang zij , ook dan nog-nighed,o
onze aanbidding en lof waardig is. Niet gaarne, zouden
wij, van Vortlengrootheid gewaagd hebbende , alzoo op
Jezus toepasfen : „ indien hein die grootheid ware ten
decle gevallen , welke ij zoo zeer verdiende ," ezv. (bl. go) ;
dit is al te vleijend voor de aardfche Majesteiten, dan dat
tU UN TI N G H E , die zoo iets niet bedoelde, dien volzin , had hij dien eens overgelezen , niet zoude hebben
BOEISBESCH. 1824. NO. 9.
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veranderd. -- Wat de gefchiedenis van Jozef met betrek
Voorzienigheid leere , wordt in de vijfde Leer--kingtode
rede , over Pfalm CV: 16 --24, uiteengezet. —De zesde
is, naar Spreuken XXVIII: 14, , ingerigt , om ons een
denkbeeld te geven van den aard, de redelijkheid en de
heilzame gevolgen dier aanhoudende vrees , welke Salomo
aanprijst. — In de zevende, treffelijk geopend met eene
anekdote van H. D E G R 0 0 T'S (lerfbed, wordt de parabel van den Farizeër en den Tollenaar (Lijk. XVIII:
regt fchoon , naar onze meening , ontvouwd, en
9
tot belangrijke en nuttige leering aangewend. Mogt deze
Leerrede veel gelezen worden ! — De achtle is van eene
andere , leerílellige of dogmatifche foort. De tekst is
_7oaua. I: 1 , 2 , 3 , naar welken , eerst verklaard zijnde ,
de leer van de Goddelijke natuur onzes Heilands voorgeield wordt , waarna de belangrijkheid des geloofs aan de•
zelve wordt aangewezen. Ons behaagde deze preek zeer;
anderen zuIlen eener andere voorhelling der behandelde
waarheden de voorkeur geven , maar allen den Leeraar
liet regt doen van te erkennen, dat hij eene fchatbare
proeve gegeven heeft, hoe men leerflukken van zulken
aard , als liet onderhavige, tebehandelen hebbe als ver
Godzaligheid, gelijk dit ook de éénige-borgenhd
ware manier van behandeling derzelve zijn kan. Recenfent raadt den jongen Leeraar, vooral in liet Gereformeerde Iierkgenootfchap, bij deze gelegenheid aan, de vergelijking cener Bijbeloefening van HE R 1 N GA over hetzelfde onderwerp , naar de i S eerfle verzen van ,loan. I. -Met hoe veel genoegen wij ook de negende Leerrede,
die , naar Gal. VI: 7 , S , het verband tusfchen ons aard.
fche gedrag en ons eeuwig lot ter befchouwing geeft,
gelezen hebben; dewijl wij voor het eerffe bewijs, dat
de voortreffelijke ni U N T 1 N G H E , in het tweede deel der
Leerrede, uit de voortduring onzer zielsneigingen ontleent
voor de hoofdleer in den tekst, zoo veel niet rekenen
kunnen, en de zoogenoemde toepasfing, naar ons gevoel,
te fchraal is uitgevallen , behaagde ons dezelve minder.
De bedenkin ; : „ hoe kan ik op den geest zaaijen ? dien
geest
-.-

,
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geest immers moet God mij geven," op de gewone wij.
ze op te losgen, met de aanrading van liet gebed, gaat
bij ons niet aan , alzoo men zoude kunnen antwoorden :
„ bidden is reeds zaaijen op den geest." IIVij laten daar,
dat ns U N T I N G H E hier geest niet genoeg onderfcheidt;
maar willen opmerkzaam maken op het verkeerde bel}uur
der gemoederen van zwakken, die zich bekommeren , of
boozen , die zich verontfchuldigen, hetwelk men uit
M U N T I N G H E 's voordragt afleidt. Want de man was
te wijs om het te geven , en heeft zich in het Xde Deel
zijner Gefchiedenis der Menschheid daarover te goed uit•
gelaten, dan dat het ons niet fpijten zoude , dat hij de
genoemde bedenking beantwoordt met op de aanbeveling
van het gebed door Jezus te wijten, en daaruit af te leiden : „ Nu, lvil God u den Geest geven ," ezv. Waar
niet eenvoudig geantwoord: „ Gij hebt den II. Geest;-om
volgt deszelfs invloed in, en bidt God," ezv.? — Boven onzen lof is de tiende Leerrede , in welke, na
opheldering der tekstwoorden, Colosf. 1: _6, 27, de
hoop op eene toekomende gelukzaligheid, als zijnde
eene verborgenheid vóór de Evangelie - verkondiging,
in hetzelve, als door Christus gegeven, ontdekt, wordt
befchouwd, en dan aangetoond, hoe deze ontdekking
aan het Evangelie de hoogfle voortreffelijkheid bijzet.
Om toch iets ter proeve te geven , nemen wij her vol
uit de inleiding over : „ Wilde ik u van het-gend
verfchrikkend vermogen des doods een levendig gefchilderd
tafereel malen; u aantoonen, hoe hij, op eens en voor
altijd, hetgeen ons het dierbaarst was ons ontrukke, onze ftrcelendie uitzigten in het frof begrave, de hechtfte
banden van liefde en vriendschap onmededoogend, en
dikwijls op het onverwachtst, vaneenrijte, de bevalligfle
fchoonheid, de prilile krachten, de edelíie vermogens
op eens verniele ; wilde ik daarenboven u in uwe ver
voor den regterftoel des volmaakt Heili -beldingpatf
ons lot beflisfen zal; met één woord , wilde ik-gen,di
van alles, wat de dood fombers , akeligs , verfchril:kelijks heeft , een tafereel ophangen ; ik zoude misíchien
uwe
Bb 2
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uwe aandoeningen gaande maken , en uwe zenuwen in beweling brengen , maar gij zoudt mij billijk mogen toevoegen , dat zulk een tafereel der veridirikking geheel
ongefchikt was voor eenen dienaar van het Evangelie ,
hetwelk niets dan heil en blijdfchap ademt." — Zoo dacht
er B1 U N T I N G H E over: waarom moet zich de verflandige nog zoo vaak ergeren , wanneer de werking eens
Leeraars, niet op het verfland, en alzoo op het hart,
maar op de zenuwen zijner toehoorderen, gevolgen heeft,
die voor zegen op den Evangeliedienst moeten doorgaan,
hoe verderfelijk zij voor de echte Godzaligheid zijn? —
I-loe gaarne leerden wij de waarde der elfde Leerrede kennen ! Verrasfeand , verheffend, buitengewoon en toch
natuurlijk , welfprekend , maar eenvoudig, dient in dezelve de uitnemend opgehelderde tekst, Openb. IV: 9,
io , tot aanleiding , om de verheerlijking Gods , als Schepper der Natuur , te befchouwen als een voornaam gedeelte van het werk der gezaligden. Hier is veel treffends , en fchoon te pas gebragt. — De laatfie Leerrede,
ten onderwerpe hebbende het geheele vijfde Iloofrijlu k van
dezelfde Openbaring , toont aan , welk eenen lof Jezus
Christus, als de door lijden volmaakte Verloster, in den
Ilemel ontvangt, en hoe oneindig die, en waarom,.
den lof, Hein op aarde toegebragt , overtreft. Een waardi; befluit van het geheel.
Tot modellen prijzen wij deze Preken niet aan, alleen
omdat wij Beene Preken , van wien ook, tot modellen
aanprijzen; maar mogt elk Leeraar die kortheid, (I2
Leerredenen op 3I0 bladzijden , en niet eens heel kompres gedrukt) die ware welfprckendheid , welke zich , in
fierlijken flijl , prachtig en krachtig, waar het pas geeft,
weet te verhelfen , (waarvan verfcheidene halen konden
gegeven worden) maar welke nooit de eenvoudigheid verzaakt ; wogt elk Leeraar daarbij dien ernst, die gemoeciclijkhcid , welke zoo kennelijk toonde , dat ai U N T I NG tI n zelf kende , gevoelde , geloofde , en daarom zoo
fprak, die bondigheid er dien nadruk aan zijne voordragt
leeren geven , welke deze Leerredenen zoo onderlcheidend
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dend kenmerken , en, tot bevordering van kennis der
waarheid , die naar de Godzaligheid is , zoO tot het verfand en harte zijner hoordegen zich leeren rigtcn ! Tot
een aangenaam en nuttig huisboek prijzen wij dezen bundel, het laatfte ge[chenk van des Hoogleeraars hand, mc•
de zeer aan.
Ach ja! het laatí}e gefchenk! De brave en arbeidzame
man; dc zoo verdienílelijke , ware Geleerde ; de zelfden
onbevooroordeelde , de echt- liberale , de ver -kend,
ootmoedige en be{chcidene , de liefde -dragzme,clo
wijze, de vrolijke, de godzalige Christen ; dat-rijke,d
fieraad, niet fleclits van zijn Kerkgenootichap, maar van
de ganfche J.'rotestantíche Rerk , ja van ons Vaderland ;
de groote nt U N T i N G H E, wien elk , die hem kende ,
niet wist, of hij nicer bewonderen dan liefhebben moest,
is ook reeds niet meer. Zijne nagedachtenis leeft, en zal
blijven leven. Zijne fchriften , vele , door hem ten diene der Kerke gevormde , mannen , flaven zijnen roem.
Met waren weemoed doorbladeren wij, aan zijn gemis gedachtig , de voortreffelijke Leerredenen , die wij aankon
Wat hij zelf neide tot de aan hunne waarde be---digen.
antwoordende Christenen trof ons daarom zeer, als reeds
aan hem vervuld : „ Gij prijktet reeds hier als de fchoonfte bloemen der menschheid , door de hand van God
zelven geplant, door. zijne vaderzorg beveiligd, en waarin Ilij zelf, als in het fchoonlhe zijner aardfche werken,
zich verlustigde. Zoo moot gij al voor deze aarde ver
hemel zult gij niet nieuwen, onfierfelij.-welkn,id
eeuwig
in luister toenemenden glans herbloeiken, en
eindigt
jen!" — Zoo
de Leerrede over de woorden, (lus
vertaald: „ de mensch prijkt fchitterend , gelijk Bene
bloem , en verwelkt."

13 1,
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Leerredenen over de Lijdensge/chiedenis van onzen Heer
.7ezeus Christus ; Knet Baninerkingen Van G. C. a. iv oS C HE. Uit het Hoogduitsch. Illde en laatfle Deel.
Te flmflerdam , bi7 ten Brink en de Vries. In gr. Svo.
VI en 478 Bi. f3-s5.

V
an wien ook deze Leerredenen en flanmerkingen zijn,
zijn alleen, en niet eens alle, de
(want van
Dl 0 S C H E

flanamerkingen) niet dezelve loopen wij zoo hoog niet,
als wij van fommige boekbeoordeelaren gezien hebben.
I Iet is echter een nuttig , nu compleet huisboek , hoewel
thans , hier te lande , daaraan gecne behoefte bellaat ; en
of er niet ook te veel godsdienflige huisboeken kunnen
komen, en dit het lezen van den Bijbel zelven niet in onbruik kunne brengen , is de vraag, die wij gelooven ,
dat men wel eens over het hoofd ziet. Predikers over de
lijdensgefchiedenis hebben waarlijk hulpmiddelen genoeg
bij dat werk, zoodat daarvoor, meenden wij, niet behoefde gezorgd te worden. Hoe veel kunnen zij er over
lezen, en moeten zij er minder bij denken! Dit neemt
niet weg, dat wij dit werk, op zichzelve befchouwd, van
vele zijden lofwaardig achten , bijzonder ook om den bartelijken , doorgaans zuiver Evangelifchen toon , die in
hetzelve heerscht. Wij hebben voor onze godsdienilige
Richting de meeste der leerredenen , en , in dit deel , ook
der overdenkingen., belangrijk gevonden ; en , hoezeer —
hetgeen altijd wel het geval blijven zal — niet alle de
onder den tekst geplaatfie aanmerkingen boven wederfpraak
te achten zijn , en er ook weinig nieuws tot opheldering
te vinden zij , meer dan c;éne aanmerking kwam ons voor,
uit welke nog al te leeren is, en die althans waardig is
getoetst te worden. Eenti enkele, die iets vreemds of
nieuws voordraagt, zoo als b. v. de woorden: „ indien
-

ze dit doen aan het groene boat, wat zeal aan het dorre
gefchicden "" uitlegt als eene klagt , den Joden in den
mond gelegd, is de beste vooral niet. Over het geheel is
Glit werk te omflagtig gemaakt , en uitweidingen en herha-
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halingen zijn daardoor veroorzaakt, die de lezing niet
veraangenamen.
Dit deel behelst tien Leerredenen van onderfcheidene
waarde, en vijf Overdenkingen. Zie hier de belangrijke
onderwerpen der Leerredenen. De bede van Jezus voor
zijne moordenaren; de vergelding der grootlle liefde niet
den bittcr(Ien haat; de twee misdadigers niet Jezus gekruist; de zorg van den gekruisten Jezus voor zijne ge
klagt van Jezus aan het kruis, bel'cliouwd als-liefdn;
eene diepe verborgenheid ; liet door Jezus gelukkig vol
werk na zwaren fl rijd; de roemrijke dood van Je.-bragt
zus , als het beste middel , om ook zoo te flerven ; de
verheerlijking van Jezus in zijnen dood; het doorteken
der zijde van Jezus, en zijne begrafenis en de verzegeling van het graf.
Het opfchrift der eerfle zagen wij liever dus gefield :
„ bede van Jezus voor zijne vijanden;" maar vooral hadden wij het denkbeeld, dat dit een gebed was voor de
natie, een gebed van IIem , wien God altijd hoorde (Yoh.
XI: 42.), een gebed, dat dus ook verhoord is, blijkens
het aanbod der vergiffenis , zeven weken na dezen dood,
aan datzelfde volk, dat alleen aan deszelfs verharding en
verwerping der genade, die deszelfs misdaad vergaf, zijn
ongeluk te danken had , — dit denkbeeld hadden wij gaarne meer uitgekomen gezien ; dan ware ten miníte die , in
ons oordeel, altijd lamine paraphrafe van dit onvergelijkelijke : „Vader ! vergeef het hun! ", in de $de aanmerking,
weggebleven. — Het opfchrift der leerrede over de klagte van Jezus aan het kruis maakte ons naar dezelve
nieuwsgierig. Wij vonden , in deze leerrede , wel eens
frijdighcid niet de voordragt in andere, ja , in dezelfde ,
verwarring van denkbeelden. Indien men, vragen wij on.
partijdig, op eene zoodanige wijze den Heiland klagen
laat, als hier, bl. 176 „ ach! hoe is het voor uw Va
mogelijk geweest , uw aangezigt zoo voor mij te-derhat
verbergen ! hoe zwaar valt het voor mijn hart , zulk een
lijden te verduren !" vergeet men dan niet , dat liet lijden
van Jezus oogenblikkelijk geëindigd zuude worden , en
Tat
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dat Hij, om zoo te fpreken, reeds op de lippen had
„ het is volbragt" 2 En is de flrijd, de angst , de vrees ,
in Gethsemane doorgeworfleld, (men vergelijke het verhaal van Lukas met Hebr. V: 7) niet altijd zijn zwaarlie
lijden te achten'? Is zelfs, wat wij loh. XII: 27 van Je
vinden, niet zwaarder lijden te achten , dan wat hij op-zus
het allerlaatile, zijn' geest zijnen Vader zullende aanbevelen , doorflond ? Wij verklaren dezen uitroep , over
welken men zoo veel gefchreven heeft, daarom nog altijd
liever dus ; „ Mijn God! mijn God ! waarom zoudt Gij
mij verlaten! Neen — Gij, Gij niet. Vader !" ezv.
De Overdenkingen betreffen liet ongegronde der ergernis aan het lijden van Jezus; het woord des kruifes eene
kracht Gods, om ons te flerken in het geloof; het kruis
van Christus het beste behoedmiddel tegen de zonde ; het
woord des kruites eene kracht Gods , om te Herken in al
wat goed is , en -- om ons te troosten in nood en dood.
Over het geheel prijzen wij die Overdenkingen aan boven
de Leerredenen. Uit de laatfile willen wij iets ter proeve
mededeelen. Voorftellende , hoe veel, zwaarder het lijden
van Jezus zij, dan hetgeen ons kan treffen, zegt de flelIer ,, onder anderen: „ Wij kunnen in geenen deele zoo
(als Jezus) begrijpen, hoe goed het goede, hoe kwaad
het kwade is. Geen menfchelijk ligchaam is zoo gezond
en fterk, als het ligchaam van Jezus, om den hoogsten
trap der (mart te kunnen verduren. Hij was niet in zonden ontvangen en geboren; dus was ook in Hem geen
zaad van ziekte en dood. Nooit hadden (waren) zondige
lusten in zijn bloed geweest; nooit had hij door eenige,
uitfpatting de levenskrachten van zijn ligchaam (?) verzwakt. Lene onafgebrokene helderheid van geest in ver
onderhield en verilerkte dagelijks de ge--trouwenpGd
zondheid van zijn ligchaam. Hij was de heiligte, deugdzaamfEe en vergenoegd.fle mensch , en dus ook de gezond.
fte onder alle menfchen, Wat moet Hij dus wel geleden
hebben," czv.
Alle de vijf Overdenkingen en de meeste Leerredenen
worden befloten met een vers, of eenige, uit de Evangeli,
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lifche Gezangen , bij de I-Iervormden in gebruik. Het mag
evenwel daarvoor gehouden worden , dat die beter hadden
kunnen zijn uitgekozen; hoewel die gezangbundel, tot
fpijt van den helderdenkenden Evangeliedienaar,, ten opzigte der lijdensgefchiedenis ,,die toch t'elken jare , gedur'ende zeven weken , bepred -kt wordt, fchraal genoeg is
uitgevallen. Maar men behoefde zich , daar men toch een
tee
geeft, niet uitfluitend tot dier. buundel te bepalen;
en, daar velen denzelven genoeg gebruiken, deed men
beter — en dit is op menig huisbock toepasfelijk — dat
men iets gaf,, tot flichting , dat aan niet zoo velen bekend
is , en zij dus gedurig aantreffen ; ja , hier was gelegenheid ook tot mededeeling van zoo veel goeds uit de onderfcheidene afdeelingen althans der Protestantfche kerk,
die, wat ons aangaat , afgefcheiden mogen blijven , zoo
de ware vereeniging door den band des Heiligen Geestes
maar bevorderd wordt. Ook zagen wij gaarne den gezcgenden naam des Heilands altijd voluit gei'peld. „ Calyinus , Coccejus " fchrijft men toch ook niet „ 7. C." —
Tafereelen uit de tijden der fiartsvaderen; naar de Hei
Schrift. Door Misf o' K n E r F F. Naar de-lige
derde uitgave uit het Engelsch vertaald. Ijle Deel.
Te Franeker, b/ G. IJpma. 1S23. In gr. Svo.
XIV en317ll.f2-9o.

H
oezeer wij het niet mogen goedkeuren, dat men, in
onze dagen , al wat maar eenigen opgang fchijnt te maken in het Engelsch , in het Fransch , en vooral in het
Hoogduitsch , terftond en tiiet graagte in het Nederduitsch
overbrenge , ei dus ook zeer veel vertale , hetwelk, of
voor den goeden fmaak, of voor de goede zeden , of voor
beide tevens , nadeelig kan zijn , zien wij , echter, met
groot genoegen , te midden dier menigte vreemde voort
eer der vertaling, bijzonder-brengfl,omide
niet opzigt tot íinaak en zeden , volkomen verdienen.
Onder deze munt liet onderhavige werk uit. Ilet is door
Ub5
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eene Vrouw van buitengewone geestvermogens ge(^hreven, en heeft eene godsdientlige en zedelijke flrekking.
Daar nu, over het geheel genomen , de Engelfchen veel
prijs op den Godsdienst {'cellen, en behagen ícheppen in
werken , waarin genie doorfiraalt , is het niet te verwon
dat het aangekondigde werk bij hen grooten opgang-dern,
maakt ; gelijk het ook , des twijfelen wij geenszins, om
dezelfde reden , in ons land genoeg zal opnemen , om en
Vertaler en Drukker , in een gunftig debiet , de gewenschte
helooning van hunne moeite en onkosten te doen vinden,
en door zeer velen, bijzonder van de vrouwelijke fekfe,
tuet groot genoegen en f'cichting gelezen worden.
Het geheele werk, in zeven boeken verdeeld, behandelt de Aartsvaderlijke gefchiedenisfen , van het tijdIip
af, dat Abraham's zoon , Izaäk , gefpeend werd, tot op
Jakob's komst in Egypte. Het eerfte deel .eindigt niet Jakob's komst bij Laban; en in het tweede , hetwelk wij
hopen dat fpoedig volgen zal , verwachten wij het overige. -- Het zal dengenen , die het werk nog niet gele
hebben , vreemd fchijnen , dat hetzelve met Izaäk's-zen
fpening, en niet met Abraham's komst in Kanaän,
begint. Dan, de Schrijftier heeft hierdoor den vorm van
een doorloopend gefchiedverhaal vermijd, en ter{Iond de
aandacht en het gevoel der lezeren opgewekt door de
fchildering van het feest, bij die gelegenheid gevierd;
terwijl zij het vóornaamlie , dat te voren betreffende Abraham was gebeurd, op eene zeer natuurlijke en doelmati; e wijze, dáár, waar het te pas kwam, heeft ingevloch.
ten. Trouwens , het zijn Tafereelen uit de tijden der
Aartsvaderen ; welke titel door den oordeelkundigen Ver
zeer juist gekozen is , in plaats van . artsvaderlijke-taler
tijden, of het land .Kanalin, zoo als dezelve in het oor
luidt. -- In deze tafereelen , nu , wordt het-fpronkelij
wel tot grondslag gelegd , maar
gefchiedverhaal
gewijde
met verfcheidene om[{ andigheden vermeerderd, die aan
hetzelve grootere levendigheid geven , daar alles dramatisch is voorgefteld , en zoodanig , dat het nuttige met
het aangenane gepaard wordt. Het is , in waarheid , een
werk ,
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werk, éénig in zijne foort , en vol van fchoonheden van
den eeralen rang. Men ziet er het karakteristieke in
van het Engelíèhe vernuft , hetwelk zich , in het dichter
behandelen van Benig onderwerp , een' nieuwen weg-lijk
weet te banen , en nu eens door deszelfs floute vlugt
verbaast, dan eens door zijne weelderigheid wegfeept,
dan weder door het eenvoudige en naïve treft, naar hetwelk fomtijds ook liet een of ander voordraagt, dat de
proef van het koele en geoefende oordeel niet kan doorl aan. Veelal is de ftijl een zoogenaamd poëtisch proza,
f
met name in aangewende vergelijkingen en in befchrijvingen van plaatfen. De Schrijfíler tchijnt bijzonder behagen
te hebben gehad in dichterlijke aanfpraken. aan redelooze
fchepfelen van allerlei aard, zoo als men reeds, kort achter elkander, bladz. i en 3 vindt. Offchoon wij, voorts,
zeer veel met dit werk van een Engelsch en vrouwelijk
Genie ophebben, en het dus met den Vertaler d ns zijn
omtrent deszelfs buitengemeene verdienflen, kunnen wij,
echter, met hein niet volkomen inflemmen, dat door
dit werk een helder licht opgaat over menige bijzonderh eid. Zoodanig licht moet men eerder zoeken in VA N
D E R P A L DZ' S tafereelen van dezelfde gefehiedenisfen ,
dan in een boek vol verdichtfels , hoe aangenaam en nuttig dezelve dan ook zijn mogen. -- Wat de vertaling betreft; hierin zijn eenige gepaste vriiheden gebruikt, waarvan in de Voorrede gewag gemaakt wordt. Dezelve is
voor het overige vloeijend , en met oordeel vervaardigd. Hier
en daar , echter, zou men Bene aanmerking kunnen maken; zoo [laat , b. v. bl. $9, reg. i8 , zeide ik, alwaar,
indien wij ons niet bedriegen, (laan moest, zeide hfl, en
bl. 302 , reg. 8 en 9 , een herder, in plaats van dc herder.

Scheikundige Verhandeling over de ifVlorphine en andere
hoofdbefanddeclen des Opiums , door S. S T R A T I N G it,
E z. Te Groningen, b ij J. Oomkens. 1823. Ingr. Spa.
Behalve de hoorrede, I86 BI. f i - So.
.Ve geleerde S T P. A T I N G Ii levert hier wederom aan
de
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de beoefenaars der Schei- en Geneeskunde eene belangrijke proeve van zijnen werkzamen ijver voor de weten
-fchapen.
Sinds eenigen tijd hebben vele Scheikundigen zich meer
bijzonder met liet onderzoek van algemeen bekende en
gebruikelijke geneesmiddelen onledig gehouden, ten einde
ook de eigenaardige krachten derzelve fcheikundig na te
vorfchen; een onderzoek, waarvan de uitkomften , niet
voorzigtighcid en oordeel toegepast, voor de Geneeskunde allergewigtigst worden kunnen , en waaraan wij de
kennis van de Cinchonine, Quinine, Morphine en zoo
vele andere nuttige geneesmiddelen te danken hebben ,
wier ontdekking een nieuw licht heeft doen opgaan over
de nog altijd duistere leer van de krachten der zelfílaudigheden, waaruit zij zijn voortgebragt. Eene nieuwe
bijdrage tot die leer geeft ons dit gefchrift over de Marphine. De eerfle afdeeling behelst eene gefchiedenis en
ontleding des Opiums ; de tweede handelt over de bereiding van de hoofdbellanddeelcn des Opiums ; de derde over
de fcheikimdige eigenfchappen en verbindingen der Mor
en (van) het Meconiur - zuur ; de vierde-phine,Narcotz
over het inlandsch Opium; de vijfde, eindelijk, geeft
eene befchouwing van de geneeskundige krachten der beftanddeelen des Opiums. Ziet daar den belangrijken inhoud van dit nuttig werkje, hetwelk zich ook daardoor
aanprijst, dat de Schrijver zijne eigene bereidingen opgeeft , en door verfchillende geneeskundige waarnemingen, betreffende het gebruik der Morphine, en de voorde len , die dit middel boven het gewoon Opiwn aan
verrijkt is. Mogt dit boekje veel koopers en lezers-biedt,
vinden, en ook andere Geleerden onzes Vaderlands, opwekken, om, op liet voetfpoor van den kundigen S T R nT IN G H , de refultaten van hun onderzoek omtrent dit.
belangrijk middel aan het publiek nude te decken , en aldus
dcszelfs betrekkelijke waarde, als plaatsvervanger des
Opiums , te doen kennen !
Dis-
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Disfertatio Pathologica inauguralis de morbis auritrm attditusque &c. D. i. llkademifche herhandeling over de
Ziekten van het Gehoor, door J. V A N D E R H o EVEN. Te Leyden, bij L. Herdingh en Zoon. 1823.
In -gr. 8 vo. Behalve de Voorrede , i 12 Bi. f t - 20.

B ij dczelfs
thans meer en meer heerfchende journaalgeleerdin vele akademifche proeven onzer kweeke-

hèid,
lingen zigtbaar , is het echter eene voor ieder beminnaar
der wetenfchappen en des vaderlands vertroostende opmerking , dat er tevens niet weinige onder die kweekelingen gevonden worden, welke den beteren weg betreden, en in flaat zijn, Hollands ouden roem te handhaven.
Het boven aangekondigd gefchrift van een' jeugdigen,
doch in en buiten zijn vaderland niet onbekenden Geleerde , levert een nieuw bewijs voor de waarheid onzer opmerking.
Zijne onlangs bij de Utrechtfche Akademie bekroonde
prijsverhandeling over het maaktel en gebruik van het ge.
hoorörgaan bij den Mensch , onder anderen ook aan den
beroemden S 0E M D1 E R I N G, Uit erkentenis voor hetgeen
hij uit deszelfs fchriften voor zijn onderwerp geput had,
door den fchrijver toegezonden , deed bij dezen het ver
geboren worden , dat er ook eene ziektekunde des-lange
gehoors, door dezelfde hand bewerkt, in 't licht ver
„ Ouod equidenn (dus luidt het in de ook-fchijnemogt.
goede
latiniteit
zoo uitmuntende voorrede) recu„ door
„ favi , iii /1215 arduum opus putans juveni ; gravies etiam
„ mihi, cui', quae ad hunc labo rem requirebantur, pa„ rum aderant. S o E ai M E R I N G I U S tarnen idem denuo
„ rogavit, et cum frtmmd benevoli animi fignificatione
mecum quasdam obfervationes communicavit, quibus in
hujus fcriptionis curfu uti poi/em. Tunc verecundia
negandi f ribendi impudentiam fiuscepi ," &c.
Het was des íchrijvers doel , uit de beste auteurs alles
op te zamelen en mede te deelera, wat betrekking heeft
;,

op
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op het door hem gekozen onderwerp , en eerst de gebre•
ken van het gehoorwerktuig te behandelen , vervolgens
over die ziekten te fpreken, welke het vermogen des gehoors zelve betreffen.
Het eerfle hoofdfluk , aan de algemeene ziektekunde toegewijd, handelt over de otitis, zoo wel externa als interna, de otorrhaea, verdeeld in mucofa en purulenta,
de infectis et vermibus in aure, en eindelijk de otalgid;
waarbij zoo wel de diagnofis als de therapie kortelijk
vermeld wordt.
Het tweede hoofdftuk behelst de gebreken van de af
zonderlijke deelen van het zintuig des gehoors. De anatomifche orde volgende, vangt de fchrijver ook hier, gelijk in zijne phyfiologiíche verhandeling , van de gehoor
, ais pars maxime necesfaria orrani audit us , aan ,-zenuw
gaat vervolgens over tot het aquula Cotunnii , den labyrinthus en de overige deelen der gehoorwerktuigen. Alles is met de meeste vlijt en oordeelkunde bewerkt, en
met waarnemingen uit de beste vroegere en latere auteurs
verrijkt en opgehelderd. Bij de gebreken van het trom
wordt te regt opgemerkt, dat dezelve voor niet-melvis
zoo gewigtig, als fommige vroegere fchrijvers beweerd
hebben , moeten gehouden worden, daar deszelfs beleediging dikwijls zonder merkelijken invloed op het gehoor
bevonden is; 't geen door vele waarnemingen bevestigd
wordt.
In het derde hoofdhuk worden de ziekten van het gehoor zelve voorgedragen. Hetzelve is in drie afdeelingen
verdeeld , handelende over de te groote gevoeligheid , zie
veranderingen, en verminderin, of het geheel gemis-kelij
van het gehoor. De laat(Ie dezer afdéelinàen is bijzonder
uitvoerig bewerkt. Eerst worden de veríchillende foorten en oorzaken der doofheid opgegeven. Scherpzinnig
is de opmerking van den beroemden D A R WI N, door
den fchrijver aangehaald, dat de doofheid, welke uit de
gehoorzenuw zelve voortkomt, ook door de droomen zou
kunnen ontdekt worden, 't welk door het geval van een'
zestigjarigen lijder wordt opgehelderd, die, reeds gedu-
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rende dertig jaren geheel doof, door gebrek aan oefening
liet 1preken genoegzaam had afgewend , en zich niet dan
door schrift en teelenen gewoon was uit te drukken, op
welke wijze hij ook in den droom zich verbeeldde met
anderen om te ;aan, terwijl hij nimmer droomde iets te
hoorcn. Dit hoofdfluk wordt met Bene korte opgave van
dc ver('chillendc geneesmiddelen der doofheid befloten.
Omtrent de electricitcit en het galvanismus merkt de
fcihrijver aan , dat beider werking over 't algemeen meer
voor een' tijd , dan wel duurzaam is , 't geen onder anderen door Bene keurige waarneming van s 0 E ar ni E RI N 0
bevestigd wordt. De fchrijver eindigt zijne fchoone ver
vermelding der drie chirurgifche opera--handeligmt
tiën, in de doofheid gebruikelijk, -- de perforatio procesfus mastoldei , de perforatio mnembranae tympani, en
eindelijk de inject/ones tubarurn EnJiachii; deelende, niet
betrekking tot de beide eerften, drie belangrijke gevallen
van den kundigen Lcydfchen Chirurgijn L 0 r> G E R mede,
welke vooral daarom voor 's mans waarheidliefde niet alleen , maar ook voor zijne edele denkwijze pleiten, dat in
twee derzelve de operatie geene herftelling des gehoors
heeft te weeg gebragt; een bewijs, hoe geheel vreemd
echte kunde is van die (helaas ! niet zeldzame) kwakzalverij , welke alomme pocht op hare wondercuren. Ook
dit geheele derde hoofdhuk getuigt van des fchrijvers
belezenheid , fcherpzinnigheid en helder oordeel.
Gaarne zouden wij nog liet een en ander tot proeve
affchrijven ; dan daarvoor is deze arbeid minder gefchikt.
Dezelve verdient van deskundigen gelezen en herlezen te
worden. Als zoodanig durven wij deze Disfertatie een'
ieder gerustelijk aanbevelen; terwijl wij de Iloogefchool
van Leyden gelukwenfchen met zulk eenen kweekeling,
en de wetenfcliappen met zulk eenen beoefenaar.

De

.0

A. II. L. FIEEREN

De Gevolgen der Kruistogten voor Europa. Door

A. Ha

L. EI E E REN

, Hoogleeraar der Gerchiedenis te Göttingen, enz. Uit het Hoogduitsch vertaald en met
4annzerkingen voorzien door S T E E N B E R G E N V A N
G 0 0 R. Te Leeuwarden, bij Steenbergen
van Goor.

,

1823. In gr. 8vo. 382 Bl. f 3 75•
-

®ns lezend publiek heeft inderdaad gronte verpligting
aan den heer STEENBERGEN VAN GooR, niet
zoo zeer nog als kundig en bekwaam vertaler van een
aantal uitnemend wèl gekozene, belangrijke werken, als
voornamelijk daarom , dat hij, als uitgever,, zich waagt
aan werken, die allezins verdienden , boven duizend any
dere, in onze taal overgebragt te worden, doch die, uit
vreeze van Beene genoegzame koopers te zullen vinden,
federt tien, twintig jaren, onvertaald zijn blijven liggen.
Wie denkt hier niet , vóór alles , aan zijne onlangs uit het
Engelsch overgebragte en met uitbekende noten vermeerderde 1lthcenfche Brieven • Ilet werk , hier boven
aangeduid , is niet minder belangrijk. Vóór zoo vele jaren reeds wekte de Latijnfche verhandeling van onzen ge•
leerden land genoot , Prof. It E GE N B o G E N, de aan
onder ons op , ten aanzien van de gevolgen der-dacht
kruistogten. Onderfcheidene verhandelaars in letterliewende maatfchappijen putteden uit die bron , en maakten
hunne befchouwingen ook door den druk gemeen: terwijl ondertusfchen weer een fi:uk van den heer W A lc K E lt
V A N Z 0 N uitkwam , in tegenovergeffelden geest ge
alsof, namelijk, die kruistogten in hunne ge--ítemd;
volgen even heilloos en verwoestend geweest waren, als
zij in de uitvoering en bedoeling dwaas en fchandelijk
waren. Dan, hier te lande niet alleen, in Frankrijk,
waar de gedachte eerst geopperd was, in Duitschland,
waar liet beste antwoord op de gedane vraag zijnen oor
werden de kruistogten meer en nicer een-fpronghad,
voorwerp van behandeling. Recenfent herinnert zich nog
le-
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levendig, na de lezing van b'I I C H A Ti D'S Histoire des
Croifades, terliond lust gevoeld te hebben , om dat fraaije
werk in onze taal over te brengen; tot welks betere vol
vriend terftond nog twee nieuwe-doenighmr
Hoogduit/che werken over hetzelfde onderwerp werden
ter hand geteld. Maar geen boekverkooper durfde zich
toen aan. cie uitgave wagen. Dit bedroefde hem zoo wel ,
als het hem bevreemdde ; en nog zou hij wenfchen , dat
iemand hand aan het werk Ploeg , indien niet een onzer bekwaamfte fchrijvers bezig ware, zelf een oor.
ipronkelijk werk over die zoogenaamde heilige oorlogen zamen te fellen, en tevens een ander ftuk, Tafereelen uit de tijden der Kruistogten , reeds ware begonnen
voor onzen landaard' uitgegeven te worden. Maar hoe
veel meer verwondering moet het baren, dat deze door het
Franfche Inflitz'ut bekroonde verhandeling zelve niet ver
werd! Die van V I L L E R s, over de gevolgen der-tald
hervorming, was immers terftond overgezet en door elkeen gelezen. En de tegenwoordige is van niemand minder dan den geleerden H EE R E N, dien onvermoeiden
gefchichtvorfcher, den roem van Duitschland , den voor
geheel onbekende paden van het uitgebreide-lichterop
veld der historie, met wiens werken inzonderheid de ijve.
rige DORN S E I F F E N, te Utrecht , federt eenigen tijd,
den enkel Ilollandsch lezenden is begonnen bekend te maken. Inderdaad, deze verhandeling is te minder overbodig geworden door de straks genoemde Plukken onzer
landgenooten, omdat zij , buiten de billijk gewachte gron.
digheid van zulk eenen man , eenigzins het midden houdt
tusfchen beiden ; minder ingenomenheid toonende met
al de uitnemende vruchten , welke de anders fierlijke en
veelomvattende R E GE N B O GE N aan de kruistogten toekent, en nog meer vcrfchillende met het fomber inzigt
van den heer W A K K E R. — Wij laten , ter betere be.
oordeeling , den inhoud van het werk hier volgen :
„ Inleiding. Algemeene befchouwing der Kruistogten.
I. Duur en Chronologie der Kruistogten. 2. Geographifche Omvang. 3. Inrigting en Organifatie. —• Eer/le
Ge
BOEKBESCH. I824. NO. 9.
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Gedeelte. Staatkundige gevolgen der Kruistogten. I. Tafereel van den flaatkundigen toehand van Europa, kort
vóór den aanvang der Kruistogten. Werel-llijke magi.
Magt der Vorffen. Klasfen van den Adel en liet Volk ,
en derzelver wederzijdfche betrekking. i. Toelland van
den Adel. 2. Toefland der Stedelingen en van het Landvolk. II. Staatkundige gevolgen der Kruistogten. i. Voor
de Hierarchie. 2. Voor de magt der Vorfien. 3. Voor
den Adel. 4. Voor de Steden en den Burgerftand. 5.
Voor den Bocrenfland. — Tweede Gedeelte. De Kruis_
togten, met betrekking tot den Koophandel erfde Kunstvlijt. Gevolgen der Kruistogten voor den Koophandel.
Toefland van den Koophandel vóór de Kruistogten. Ver
Koophandel en de Kunstvlijt door de-anderig
Kruistogten. I. Gevolgen voor den Zeehandel. a. Tot
de verovering van Konflantinopel door de Kruisvaarders,
in í2o4. b. Sedert de verovering van KonJlantinopel.
II. Gevolgen voor den Landhandel. III. Gevolgen voor
de Kunstvlijt. — Derde Gedeelte. De Kruistogten, met
betrekking tot de Wetenfchappen. I. Algemeene befchouwingen. II. Gevolgen voor de klasfieke Literatuur — voor de Wijsbegeerte — voor de Aardrijkskun•
de — voor de Gefchiedenis — voor de natuurkundige
Wetenfchappen en Geneeskunde. -- Beßuit."
Ziedaar den omvang! Het fpijt Recenfent, dat hij R EG E N B 0 G E N op dit oogenblik niet bij de hand heeft ter
vergelijking. Ondertttsfchen herinnert hij zich een be.
langrijk gedeelte , dat hier niet gevonden wordt , en ook,
hij moet het bekennen , niet regtftireeks werd gevorderd.
Het betreft , om zoo te fpreken , de ontkennende voordeelen, in zoo ver de kruistogten zouden gediend hebben , om de doorbraak van nieuwe overfiroomingen onzes
werelddeels door Oosterfche volken te beletten. Ook zou,
naar K E G E N B 0 G E N 's niet onwaarfchijnlijke gedachte ,
de onderlinge verkecring van zoo vele grooten , uit de
verfchillende Enropefche rijken , en hun wedijver in velerlei pracht, een deel aan de toenemende befchaving ge.
had hebben, waarvan wij hier geen bijzonder gewag vinden
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den gemaakt, het zij zulks minder werd gerekend, of als
ílechts toevallig met de kruistogten verbonden.
Het opgegevene, echter, getuigt reeds van naauwkeurigheid. En inderdaad vindt men de zaken me tr eene
nuchterheid , voorzigtigheid en grondige kennis behandeld, welke het meestmogelijk vertrouwen inboezemen.
Levert het een een ander dan ook al niet zulke luisterrijke en onbetwistbare refultaten op , ten aanzien van het
voordeel, door de kruistogten aangebragt , dan wij elders
vinden, wat wij zoo met meer zekerheids verkrijgen is
nog altijd van groot belang.
De gefchiedenis van den handel , een lievelingsvak van
den fchrijver,, (vooral de landhandel) is , met weinige
trekken, treffend in het licht gefteld. Veel wordt hier
gevonden, dat inzonderheid den koopman, eenigzins met
zijne zaak ingenomen , belang en genoegen , bij de lectuur,,
zal inboezemen.
De bekwame uitgever en vertaler heeft hier en daar
noten ohder den tekst geplaatst, (fchoon er ook van den
fchrijver zijn) deels uit R E G EN B O GE N en eene Fran
verhandeling, nevens HEEREN met zilver be.-fche
kroond, deels uit andere werken enz. geput. Zoo wij
echter in dezelven iets vermisten , het is dit: dat hij ons
niet eenigzins in flaat gefteld heeft, om de bedoelde
groote gebeurtenisfen en uitkomf'cen meer uit ons eigen
f{andpunt, als Nederlanders, te befchouwen. De Duit
zijn gewoon, dit land, als een aanhangfel van het-fchers
hunne , (elders een aanfpoelfel van Frankrijk) naauwelijks met eenige bijzondere aandacht te verwaardigen; ge.
lijk hier dan ook, misfchien twee of drie keeren, flechte
ter loops van Tllaainfche zee- of andere Nederlandfche
kruisvaarders melding gefchiedt. Doch gefteld ook, dat
hierin Beene partijdigheid doorftraalde , en ons land, als
van den tweeden rang zijnde, niet gepastelijk meer in
aanmerking kon komen, dan is het toch voor ons van belang, de gevolgen der gefchetlle gebeurtenisfen , die in
Duitschland en Frankr jk zoo aanmerkelijk verfchilden ,
en liet handeldrijvend Itrslië vooral zoo gevoelig aandeden,
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ten aanzien van dit land te kennen. De flaatkunde lietreffende, herinneren wij ons , daaromtrent in s i MO N
S T L 's keurig werk, over de opkomst en bloei der Nederlaiden, belangrijke aanmerkingen te hebben gelezen.
En welk eene rol de nijverheid onzer zuidelijke landgenooten vooral reeds vroeg fpeelde , door de bewuste groote katallrofen zeker niet onaangedaan gebleven , heeft
zelfs geene herinnering noodig. Zulke wenken , of liever verwijzingen , als wij hier bedoelen , pasten , dunkt
ons , in elk gefchiedkundig werk , uit eene vreemde taal
overgebragt. In het Nederlandsch lezende , verlangen
wij blijk van belangftelling in Nederland. Zoo veel ten
minflc mag er de vaderlandfche pen wel toe doen, om
ons te onderrigten. En Recenfent , den vertaler dankende voor hetgeen hij geleverd heeft, zou met minder
zelfs hartelijk zijn verheugd geweest, indien hg, daartoe
zoo wèl in ftaat , de aangewezene manier had gevolgd.
Eene algemeene ílotfom geeft de fchrijver niet op , en
wij achten ons daartoe even min verpligt. In het alge.
meen dit : Gedurende omtrent twee eeuwen was er eene
aanhoudende gemeenfchap van heen- en fomtijds weertrekkenden niet het Oosten , vooral echter op vier hoofdmomenten. De legers waren intusfchen, hoe ontzaggelijk
ook, toch waarfchijnlijk zoo groot niet , als wel wordt
opgegeven. De bellisfende verandering in den handel ,
door welke de hedendaagfche tot fland kwam , is niet aan
de kruistogten, maar aan de latere ontdekkingen ter zee
toe te fchrijven. Ook be{lond vroeger wel zeehandel en
zeevaart; maar werden zij , vooral door het gebeur.le met
Konfi'antinopel , thans grootelijks uitgebreid. Zoo heel veel
geleerd zullen de woeste Europeanen op hunne togten
wel niet hebben. Zoo heel fuel zullen ook de lotsverbeteringen van burgers, en vooral boeren (van wel.
ke wij het minst weten) , wel niet hebben plaats gehad.
Met den tijd, echter, werkte liet zeker. De adel verloor
in magt, maar won veel in befchaving , vooral door de
invoering der ridderördes. In Frankrijk werd de Koning
mag-
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magtig; in Duitschland de Keizer zwak. De Paus (*)
en geestelijkheid voeren, in den beginne, zeer wèl bij
deze togten ; maar in het vervolg werd het ligt hun ge
ondergang. De nijverheid en wetenfchap, de-deltijk
rijkdom en het genot bloeiden , hier vroeger , daar later,
op den omgewoelden grond ; zoo vele nieuwe zaden van
kennis en kunst inzonderheid, uit het meer befchaafde
Oosten aangebragt , enz. enz. enz.
(*) Wat hierover, en deels ten voordeele van den befaam.
den II I L D E B R A N D, gezegd wordt , fcheen ons niet onbe.
langrijk toe.
De Schipbreuk der Cabalva , in den Indifchen Oceaan.
Befchreven door w. C. F R ;A N K. Uit het Engelsch.
Te AmJlerdana , bi de Wed. Ü. A. Diederichs en Zoon.
1823. In gr. Syo. 96 Bl. f : - 9o.

D
it belangrijk verhaal is allezins lezenswaardig. De
fclirijver diende als zesde Officier op de Cabalva, door de
Engel/ehe 0. I. Compagnie met eene rijke lading voor
China bellemd en met iso koppen bemand. Het fchip
flak den 14 April i S i 3 van Grave/and in zee ; het ftootte den 17 daaraanvolgende. Dit ongeluk werd veroorzaakt, door dat liet licht/chip nabij Portsmouth toen juist
Benige mijlen van deszelfs plaats gedreven was. Niette
bekomen lek, beloot men de reis voort-genfladht
te zetten. IIet lek echter grooter wordende, werd men
te rade , niet regtftreeks naar China , maar eerst naar Bom
te zeilen. Den 7 Julij , in den nanacht , gebeurde-bay
ontzettend
ongeluk ; het fchip raakte in de branding,
het
, op eenen affland van 25o Engelf he
een
koraalrif,
en op
van Sc. Mauritius. Men kapte de
mijlen
of 66 Duitfche
was , maar te vergeefs ; de
wat
mogelijk
masten , deed al
Kapitein en oenigen
De
brave
Cabalva was verloren.
van de manschap kwamen bij deze fchipbreuk ellendig
om ; de overigen redden zich eerst op een gedeelte der
rots , daarna niet veel moeite en gevaren op eene zandbank,
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bank, waar zij zich kommerlijk genoeg in het leven hielden ; want van de rijke lading fpoelde lechts weinig aan ,
dat tot fpijs dienen kon, maar zoo veel te meer bier,
fterke dranken en wijnen. Eindelijk ontdekte men op de
bank eene wel, die drinkbaar water gaf. Aan fubordinatie en wet was niet te denken. De ergílen van de manfchap verkozen echter fpoedig zich af te zonderen naar
eene andere zandbank, waar ook een aantal vaten waren
aangefpoeld, en alzoo vrij wat te zuipen viel. De overigen waadden nog gedurig naar het wrak, doch vonden
weinig eetbaars , dat hun te ftade kwam. Gelukkig bekwamen zij de groote boot, die zij zoo goed zij konden
herflelden en takelden , en met welke de fchrijver van dit
verhaal en 9 van de manfchappen den togt zouden wagen ,
zoo mogelijk naar Mauritius, en gelukte dit niet , dan
naar het eiland Bourbon, of Madagascar. Dit was het
éénige redmiddel, en vandaar hoopte men ook den overigen hulp te zenden. Potfierlijk is de befchrijving, hoe
deze mannen waren toegetakeld met dameshoeden en kleedingítukken, van het verongelukte fchip opgevischt; maar
roerend is de godsdienflige toefpraak van Mr. A I R E S,
den Betaalmeester, aan alle de ongelukkigen , toen dit éénige redmiddel zou beproefd worden. De togt op Mauritius gelukte, doch niet zonder gevaar. Men vond daar
vriendelijk onthaal en hulp. Dadelijk werd een Engelsch
fregat en brik afgezonden , om de ongelukkige achterge.
blevenen te redden. Onze fchrijver met nog 4 zijner mak
werden medegenomen; hetwelk bleek zeer noodig te-kers
zijn, om den weg tusfchen de ondiepten te vinden. Gelulkig werden op deze wijze alle de nog overgeblevene
manichappen gered, en kwamen den a81'cen, en dus juist
drie weken na de íchipbreuk, op Mauritius aan.
Geheel het verhaal is wèl geschreven , en behelst mee
ambtelijk berigt, door den jongen F R A N K,-rendlsht
een Predikantszoon van het eiland Rugen , gegeven , die zich
bij het ongelukkig geval zoo verdienílelijk heeft gemaakt ,
dat hij door de Directeuren der Engel/the 0. I. Compagnie op de vereerendite wijze beloond, en kort daarna tot
vierden Officier bevorderd werd.
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Omflandig l/erfag van den Moord, gepleegd aan MejufvrOuW GIJSBERTA WILHELMINA VAN DR

niet de verhooren en teregtfïelling van e HR I STIAAN GOTFRIED DONNER, aangevuld met
hiertoe behoorende authentique plukken, door S. V A N
B R 0 N K H O R S T, Commisfaris van Politie der Stad
Arnhem. Te 4m/lerdam, bij J. van der Hey en Zoon.
1824. In gr. 8vo. 146 Bi. f 1- 50.
WIEL ,

en ook door de
Het ontzettend geval; hetis vrijgeeftalgemeen
een fchrikbarend bewijs,

nieuwspapieren bekend
hoe diep de mensch zinken kan. D o N N E a, een tot
hiertoe onbefproken man, zeer voordeelig, zelfs als een
gevoelig man , bekend , en man en vader,, brengt eene
vrouw, die hem niet alleen nimmer beleedigd, maar aan
wie hij verpligting had, zijne weldoenfler in zekeren zin,
en zijne huisgenoote, in haren gerusten naap, op de
wreedaardig(ie wijze, om het leven ; en dat alleen om eene
kleine fomme gelds, om welke het nog niet eens blijkt,
dat hij zeer fireng gedrongen werd. Hij neemt zijne maat
opdat het vermoeden op zelfmoord vallen zou.-regln,
Maar eene wakende en ítraffende Voorzienigheid fielt zijne verwachting te leur; en vele omftandigheden loopen
zamen , om hem , reeds denzelfden dag, als den vermoedelijken moordenaar, te leveren in de handen van het geregt. Hij blijft intusfchen bij dat alles bedaard en onverfchrokken ; ontkent wel de daad niet , gelijk hij dit ook
onmogelijk kon , maar zijne bewustheid van dezelve , en
houdt deze ontkenning tot den afloop der procedure vol.
Hij zegt nog in zijne gevangenis tot eenen hoenderdief:

„ Manneke! ik zou niet gaarne in uwe plaats willen
zijn!" kleedt zich , toen hij voor zijne regters ver
moet, in zijn brulgomspak, en is bij die gelegen--fchijne
heid doorgaans de bedaardheid zelve. Dan 3 hij kon zijn
lot niet ontgaan; en eerst, toen het vonnis tot eenen
í^handelijken dood over heul uitgel roken was, lag hij
Cc4
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zijne koude ongevoeligheid af. In den loop van het rcgtsgeding ontmoeten wij niets bijzonders ; en de verdediging
door zijnen Advocaat, den IIeer G A Y Di A N S, door het
lot hem toegewezen , draagt de kennelijktle bewijzen ,hoe
moeijelijk en onaangenaam die taak was in dit geval, waar
niets ter verdediging te zeggen viel. Evenwel hetgeen ,
als wij het mogen zeggen, voor ons het voorname, zoo
niet éénige punt ter verdediging zou geweest zijn, vonden wij hier niet regtflreeks aangedrongen; dat, namelijk, de misdadiger, die op het plegtigst volhield van
de omftandigheden niets te weten , meer dan waarfchijnlijk de ontmenschte daad zou bedreven hebben in een oogenblik van krankzinnigheid , en van zichzelven en alle zijne
verrigtingen geheel onbewust. Dan , welligt heeft zijn
Ed. zich ten dezen belemmerd gevonden door eene toen
reeds zedelijke overtuiging , dat dit Hechts een voorwendfel was van den befchuldigden. Hoe dit zij , het moet en
den verdediger en den regters cie grootfle voldoening gegeven hebben, dat de misdadiger, na zijne vonnisfing,
(hetwelk alzoo bij dat vonnis in geene aanmerking komen
kon) tot de belijdenis van de omilandi ;heden gekomen
is, en alzoo bleek, den moord wel degelijk gedaan te
hebben niet opzet en bij volkomene bewustheid. Dit
wordt hier bl. 107 opgegeven als eene bekende zaak ; maar
het hoe, en de perfoon of perlonen , aan wie, wordt niet
gemeld. De Predikant der Luterfche Gemeente heeft den
ongelukkigen in de gevangenis en tot het fchavot bijgeffaan ,
en in de Bijlagen hebben wij zoo veel mogelijk berigt van
zijne gefprekken en de gemoedsgel'eldheid van den misdadiger. De man is dan zeer gedwee en boetvaardig , zijn
vonnis billijkende , maar met moed, en in de hoop op
genadige vergeving bij God , geflorven. — Moge het zoo
zijn ; en hij genade gevonden hebben bij God! De wereld
is nu met hem verzoend, daar hij met zijnen hals voor
den gepleebden gruwel heeft geboet. -- In zijne laatfile
bekentenis is ons echter nog aI iets voorgekomen , dat
ons aan 's mans volkomene opregthcid , ook toen nog,
kan doen twijfelen; b. v. dat hij liet geld niet afgefloten,
naaar
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maar boven op eene latafel gevonden had, enz. Maar
wij willen niet twijfelen; — hij had, die hein oordeelde!
En zijne geíchiedenis moge tot een waaríchuwend voor
-beld
zijn , hoe diep een mensch zinken kan !

Memorie , betrekkelijk den flaat der Rivieren , in opzigt harer bedijkingen , der dijkbreuken , en der over flroomisingen
van vroegere tijden tot die der laatfle in het jaar 1825,
benevens de daarin opgeflotene aanmerkingen op het Proef
Rivieren den Neder - Rijn en-ontwerp,uigvad

de Lek, en het florten van derzelver water op den I.Tsfel,
van den Luitenant - Generaal Baron C. R. T. KR A IJ ENii 0 F F ; door den Infpecteur - Generaal van den Waterflaat
en der Publieke Werken J. BLANKEN, J n N s z. , Ridder
ezy. Te Utrecht, bij 0. J. van Paddenburg en 0. J. van
Dijk. 1823. In 4t0. XVI en 184 Bl. f 3 - 60.
De verdienftelijke Schrijver zal het ons wel ten goede hou
dat wij tot het overfchrijven zijner titels geen geduld-den,
hadden; zij , die dit werk in handen nemen zullen, hebben
aan zijnen naam genoeg ter aanprijzing.
Wij weten inderdaad niet, wat men, buiten het min dui.
delijke en vloeijende in den flijl, en het niet rigtige in de
fpelling en plaattang der zinteekenen , hetwelk alles ons intusfchen zeer fpijt hier en daar te hebben moeten opmerken ,
in dit werk berispelijks zal vinden, al is het dat men niet
eens in het gevoelen van den Infpecteur - generaal verkiest te
treden , gelijk de mededeeler — dezer beoordeeling ? — neen,
dezes verftags meent te moeten doen. Diens verklaring behoeft echter geen beflisfend gezag te hebben , dewijl hij niet
alleen geen waterbouwkundige van profesfie is , maar gaarne
verklaart diep den hoed te willen afnemen, zelfs voor hen,
die, in dat vak , tot den Heer B L A N K E N gaarne „ Profes for ` zeggen, zoo wel in de theorie als in de praktijk : maar,
wie zijn gezond verfland geoefend heeft , en •de gefchiedenis
en het lot zijns vaderlands niet belangilelling behartigt, moet
de diepe zaakkennis des Schrijvers bewonderen , hein danken
voor zoo veel belangrijks, waarop hij heeft opmerkzaam ge.
maakt , en belijden , dat deze Memorie eenen fchat van wetenswaardige bijzonderheden behelst, en wel zeer verdient
Cc S
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opgemerkt te worden door hen , die bij de kennis ook de
raagt en het beftuur hebben. „ Wat toch kan het baten, dat
Godsdienst, vrede en vrijheid veilig wonen onder de beltie.
ring en befcherming van wijze en voorzigtige overheden ; dat
koophandel , neringen en hanteringen , dat kunften en weten
welig groeijen en bloeijen , zoo lang de flechte-fchapen
Raat der rivieren ons jaar op jaar dreigt eensklaps en op het
allcronverwachtst te zullen verwoesten en verderven ?" Zoo
luidt zeer te pas het motto , voor dit werk geplaatst; en dat
hetzelve eene waarheid , die den Nederlander,, hoe afkeerig
hij zij van te overdrijven, aan het harte gaan moet, in zich
bevat , ftaaft , helaas ! de Heer B LA N K E Ii, door dit geheele
fluk, met onwederlegbare bondigheid.
Dit vertoog uit deszelfs aard meer voor een verlag dan
voor eene beoordeeling in dit Tijdfchrift gefchikt zijnde,
willen wij alleen , uit het beugt, bl. I—XVI , het volgende
inededeelen.
In 1807 werd, voor het eerst, over het denkbeeld der fuiting van den Neder-Rijn en de Lek, en de afleiding der Boven
door den IJstel, naar de Zuiderzee , gehandeld ,-Rijnwater,
en hetzelve door den Infpecteur BE IJ E K 1 NC K voorge!leld ,
die , in ii o8, op last van Koning LODE WIJ K, een ontwerp
aanbood, over de wijze der vereeniging van den Neder -Rijn
met den IJstel. In 1809 gelastte de Koning , nadat hij zich
door den Schrijver deszelfs bedenkingen tegen de uitvoering
Van B E IJ ER 1 N C K'S ontwerp had laten ophelderen , de ver
Noorder - Lekdijk boven dams. Zoo feheen-fierkngvad
de fuiting van Neder - Rijn en Lek geen onderwerp van raad
onderzoek meer te zullen worden; maar in 18ia-pleginof
werd dit ontwerp aan N A P0 L E ON als hoogstbelangrijk voor
gefteld, en wel., NB , voor de militaire verdediging ; en
wie weet, wat er gebeurd ware, had niet de omwenteling
van 1813 de gewigtige en teedere belangen van den Staat
(om met den Heer B L A N K E N te fpreken) uit de hand van
den gevaarlijken vreemden invloed aan eigen kalm beraad en
bcflisfng mogen overbrengen ? Intusfchen het Proef - ontwerp
des Heeren KR A 1J E N H OFF ziet het licht , en het is daar.
tegen , dat de I-leer B LA N KEN deze Rivier - Memorie fielt,
in welke hetzelve van alle zijden beoordeeld wordt.
Het is volgens bewijzen , afgeleid uit behoorlijk verklaarde
en gef}aafde proefondervindelijke waarnemingen en ervaringen,
dat de Schrijver zijne bedenkingen toelicht; en aangehaalde
daad-
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daadzaken, plaatfen en tijden fleilen den lezer tot het onderzoek en de toetfing dier waarnemingen ten volle in flaat. In
vier afdeelingen beflant deze zaakrijke Memorie.
De eerfie bevat aanteekeningen omtrent de flrekkingen , aan
de vroegile bedijking en eerfle graving der afleidingskanalen,
vóór de uitlozing van de Boren - Rijn- en Maaswateren naar
zee, gegeven; welke van dezelve , het zij de ftroombanen, die
eertijds noordwaarts gerigt waren, het zij die thans zuidwaarts ftrekken, bij de vereeniging der zeerivieren en zeegaten, met de vereischte diepte en vaarbaarheid, vóór de
uitl}rooming der gemelde opper -rivierwateren tot in de Noord
kunnen houden , verloopen of verzand-ze,htlangfsd
gevoelt ligt de belangrijkheid deof
nog
beftaan.
Men
zijn,
zer eerfle afdeeling, daar men niet anders kan , dan zijn zegel hechten aan hetgeen de Heer BLANKEN fchrijft; dat ,
namelijk, deze ervaring veler eeuwen de voorname gids zijn
moet tot het geleiden en bepalen der keuze, waar en in welke rigting, noordelijk of zuidelijk, de voll rekt noodzakelijk
gewordene nieuwe afleidings- en uitlozingsrivieren en wegen
van ontlasting , zoo wel voor de veiligheid der bedijkingen,
als de algemeene fcheepvaart en de belemmerde uitwateringen van den landbouw,, ten beste herleid en bewerkt kunnen
worden. Deze afdeeling is verreweg de beknoptíle (bl. 1 -16),
zoo als natuurlijk is, maar, daar zij reeds van vóór onze
tijdrekening verhaalt, en geleidelijk voortgaat tot op onzen
tijd, tot de kennis der gefleldheid onzer landen hoogstdienítig, en regt gepast tot den overgang tot de
Tweede afdeeling, beheizende (bl. 17-5o) de verklaring
der menigte dijkbreuken ; wanneer,, waar, door welk geweldig vermogen, en bij welke omilandigheden dezelve te weeg
gebragt, en van tijd tot tijd fchromelijk vermenigvuldigd
zijn, zoo dat de krifis van het gevaar tot de hoogte eener
nabij fchijaende verwoesting is opgeklommen. Deze afdee.
ling, welke men niet zonder aandoening lezen kan, en die
de beknoptile , naauwkeurigile en volledigfie fchets bevat,
die wij kennen , van deze gebeurtenisfen, moet , uit haren
aard, ílrekken (en door de wijze harer bewerking doet zij
zulks volkomen) tot beoordeeling, of, en in hoe verre, bij
de tegenwoordige gefteldheid der rivieren en bedijkingen,
door middel der voorgeftelde bewerking van den ITsrel, het
bedoelde oogmerk te bereiken zij. Het deed ons veel genoe.
gen, aan het berigt van onzen w A G E N A A K, omtrent de
ge-
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geweldige overarooming van den grooten Zuid- JIol;artdfclaen
Paard, r8 November 1421, hier regt gedaan te zien, en
de Verhandeling van den Heer JA N S 11 ITS , j z. , te Dord.
recht, over deze akelige gebeurtenis gehouden, aangeprezen
ce vinden door een zoo bevoegd regter. De flotfom der hier
aangewezene daadzaken is , dat van de 255 dijkbreuken ílechts
g2 zijn, door welke zich de hooge Rijnwateren noordwaarts
in de Zuiderzee hebben uitgeftort ; dat , echter , de BovenRijn., de Waal- en Maaswateren, door al de overige dijk
zich zuidwaarts in de zeerivier het IlollandfcheDiep,-breukn,
of, voor een klein gedeelte, in de Beneden -Maas, hebben
moeten ontlasten ; dat er van het geheel getal dijkbreuken in
de tweehonderd jaren (wie ontzet er niet van?) van 1500
tot 1700 zijn gevallen 27, van 1700 tot 175o 28 , van 1750
tot 1800 152 , en van i800 tot 1820 48 ; dat dus het gevaar
voor de phyfieke veiligheid des lands ten hoogtien top is ge.
klommen, en dat het geweldig vermogen, dat, vooral in de
laatfte 50 jaren, zoo vele bekende onheilen gefticht heeft,
mede aan de vastzetting der ijsgangen tot dammen, die de
gewone uitflorting in de zuidelijke zeerivieren voor eenigen
tijd beletten , is toe te fchrijven. Geene leniging verwacht
derhalve de Schrijver van de opening van eenen, hoe grooten
ook , nieuwen Ijsfelnrond , boven het Pannerdenfche Kanaal.
De derde afdeeling levert eene uitvoerige befchouwing (bl.
51-I 14) der werken, werktuigen en middelen , van ouds
aanwezig, en vervolgens daargefleld, tot voorkoming der ge
benevens de uitwerkfelen en gevolgen derzelven; ten-varen,
einde te bepalen, of en welke andere, dan de menigvuldige
vruchtelooze en kostbare uitgevoerde werken en middelen,
bij de tegenwoordige gefleldheid der bedijkingen , rivieren en
vaarwaters, met het beste gevolg toepasfelijk zouden kunnen
wezen.
De laatfle afdeeling bevat een vertoog over de groote ont.
werpen , die nog in beraad gebleven zijn, of verworpen fchijnen ; de meest kenbare uitwerkfelen der eerflen , en de vermoedelijke gevolgen der laatoen, getoetst aan de ervaring van
alle tijden, en de thans bekende gefteldheid der bedijkingen
en rivieren ; de Raat der vatbaarheid van deze, en daarmede
in onmiddellijke verhouding flaande of in verband kunnende
gebragt worden binnenkanalen, voor 's Rijks fcheepvaart en
handel; eindelijk de uitwateringen der polders. Ook uit deze
overwegingen moeten dan cot het voorgeftelde hoofddoel de
nood-
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noodzakelijke en nuttige gevolgen voor de toekomst afgeleid
worden. Heeft men hier is L A N IC E N op den voet gevolgd ,
en de gemelde ontwerpen langs den Neder - Rijn en de Lek,
daarna die van de Waal en Merwede, vervolgens die der
Maas, en eindelijk die tot den Gelderfchen IJsfel behooren,
met dat onbevangen oordeel en die oplettendheid , die het on.
derwerp vereischt en deszelfs behandeling verdient , befchouwd , dan zal men erkennen , nergens iets, zoo wèl be.
werkt, omtrent rivier- en waterbouwkundige ervaringen te kun.
nen vinden; en hoe noodzakelijk het is , toereikende, op den
aard der zaak gegronde, en door de ervaring geflaafde waar
te bezitten , zal wel elk deskundige befeffen , wijl-nemig
aan het, tot hiertoe beflaande, gemis daarvan zoo vele mis
onderhavige zaak in kwestie-vatingedborl
te wijten zijn. Op zoodanige gronden redenerende , komt de
Heer a L A N K E N tot de volgende refultaten: io. het is niet
mogelijk, om den IJstel ooit bekwaam te maken, nog minder
te onderhouden , tot medeäfleiding der Opper - Rijuuweteren ;
so, even min is de Ifs/el gefchikt, om de fcheepvaart tus.
fchen de gewesten en de kooplieden des Rijks voor den handel te begunftigen of te verbeteren; en 30. door denIJsfel kan
geen der bekende beletfelen in de uitwatering van groote pol
verbeterd of opgeruimd worden, door welke nog--derlan
tans , bij de vermenigvuldiging der groote overtlroomingen
en de doorkwelling der hooge rivierwateren ,regen en fneeutn-,
de algemeene en bijzondere voordeelen van den landbouw
ver(londen worden. En, daar nu de Schrijver edelmoedig
zich beroept op het verlichter oordeel in dezen, en zich
aanbiedt , om, wanneer dat aantoont , dat hij in de voortlel.
ling en het bewijzen dezer drie zoo gewigtige hoofdzaken
gedwaald heeft, dit met openbare dankbetuiging aan te ne.
men, en welligt de meer bijzondere bedenkingen nader te
verklaren , zoo bevelen wij deze Memorie allerernlligst aan
het onderzoek van daartoe bevoegden aan; eindigende ons
verflag met openbaar onzen dank voor des Schrijvers arbeid
te betuigen, en met den wensch , dat ongeveinsde liefde
voor het vaderland deszelfs weiland in wijze en teederhartige
overweging neme, en de zegen Gods onzen dierbaren grond
behoede van een verderf, dat, door de geringfchatting des
gevaars, maar ook door verkeerde bedoelingen, alsmede door
onberadene plannen, al te ligt kan worden berokkend!
Ilul.
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Hulde aan de Nagedachtenis van JEAN II E N R I VAN S W I ND E N. Te fInnfe,dain, bij C. Cóvens en P. Meijer War.
nars. 1824. In gr. 8vo, X en 122 Bi. 12.50.
De Maatfchappij Felix Meritis vierde, op den 7 November
1823, de nagedachtenis van den grooten V A N S W I ND EN
federt zeven -en- dertig jaren haar licht, haar fieraad. Men
mag het publiek geluk wenfchen met het bezit, waarin het
geheld wordt, van hetgeen op dien plegtflatigen avond daar
gefproken werd en deze Hulde behelst.
De voortreffelijke DAVID JACOB VAN LENNEP was
de Redenaar. Hij heeft zijne taak volvoerd, zoo als van zij
talenten te wachten was , en op eene VA N S WINDE N-ne
waardige wijze. Verrasfend is de aanloop , dien hij uit de
verwachting eener klaagrede op een rouwfeest, en uit het
ongelijke van het vak der wetenfchappen, dat VAN S WI ND E N liefkoosde, aan dat, hetwelk hij beoefent en onderwijst, neemt tot de voordelling van den edelen, wien hij
vereeren wilde, en de hoofdtrek van wiens beeld was , on.
vermoeide zucht tot werkzaamheid ten algemeenen nutte, met
beffendig opzien naar het hooger doel, den mensch voorgefleld.
De omftandigheden, die de godsdienftige (lemming van VAN
SW I N DE N 'S geest, zijnen fmaak voor de letteren en wetenfchappen bevorderd hebben, worden opgemerkt, als de
oorzaken , dat V A N S WI N D E N zoodanig een Wiskundige
werd als hij geweest is , die namelijk dit vak — en wie kent
den wijden roem zijner verdienflen in hetzelve niet? — niet
onvoorbereid , niet uitfluitend , maar in verband met de overige
wetenfchappen beoefend heeft, altijd de behagende en algemeen- nuttige man. Franeker bezat in den twintigjarigen jongeling een' Hoogleeraar in de Natuurkunde en befpiegelende
Wijsbegeerte, die zich, met fchier voorbeeldeloozen ijver,
bevlijtigde, om de vroegere ontdekkingen door heeds voortgezette waarnemingen te verrijken en te volmaken, ten einde
daaruit een weldadig licht te verfpreiden. Bijna ongeloofelijk
mag het heeten , dat hij tien jaren achtereen , op ieder uur
van den dag, de afwisfelingen der magnetifche declinatie opteekende; maar de bewijzen heftaan. ja, dertien jaren lang
maakte hij , fchier van uur tot uur,, dagelijks zijne waarnemingen
omtrent de veranderingen van den barometer in de verfchillende
uren des dags , ezv. ezv. Hier geheel levende voor de wetenfchappen e,
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ren , vestigde hij , ook door zijne gefchrifcen, waarvan er twee
buitenslands bekroond werden, voor altijd zijnen roem. Anjlerdam bezat in hem, federt 1785, een' van deszelfs roem.
rijktle en heilrijkile burgers ; en, gelijk die flad door zoo
zeer veel hem aantrok en op hein invloed had, zoo belangrijk was ook zijn invloed op dezelve ; en de doorluchtige
School , de Kweekfchool voor de Zeevaart, het Instituut
voor blinde Kinderen kunnen , zoo wel als het Inftituut voor
Letteren, Kunlien en Wetenfchappen, de Maatfchappij Felix Meritis, en zoo menige andere kring , waarin hij werkte,
getuigenis geven van zijne voortreffelijke waarde. Nederland
rangfchikt hem met edelen hoogmoed onder zijne edelen;
fchoon de eenvoudigheid van zijnen echt republikeinfchen
geest (waarover men hier zeer juiste aanmerkingen vindt) hein
tweemalen een vorfielijk eereteeken weigeren deed. Parijs
was verbaasd over zijne talenten. L o DE W ij it beminde,
zelfs N A P O L E O N eerbiedigde hein. Zoo lang hij deel had
aan het bewind van den Staat, bewees hij , dat de Rand eens
geleerden beoefenaars der wetenfchappen overal iemand,
hem inzonderheid, den post, dien hij bekleedt, luister doet
bijzetten. In de dagen onzer fchande en vernedering fond
hij onverfchrokken en verheven pal , en handhaafde moedig
en edel de regten en waarde der heilige, fchoon verdrukte
vrijheid. Onze Vorst was zijn weldoener, en — och ! waren alle Staatsraden v A N S WI N DE N s! Men weet, dat hij
het door hem lang te voren aangeprezene flelfel van Maten
en Gewigten heeft mogen helpen vestigen, en de grijsaard
bereidvaardig genoeg was , om zijne benoeming als lid der
Commisfie tot onderzoek naar de beste Rivier _ afleidingen
aan te nemen. Wat bezwaren, flrengheid van jaargetijde, reizen en ligchaamsvermoeijing, ook zijnen ouderdom fchenen
te verontfchuldigen, het gold immers het heil des Vaderlands!
's Mans geleerdheid verbaast elk , en niet minder zijne werkzaamheid , wanneer men de lijst der werken van dezen Hoog.
leeraar,, in de Latijnfche , Fron/ehe of Nederlandsene taal ge•
fchreven, en de lijst zijner redevoeringen en verhandelingen,
gedaan en gehouden federt 178 , doorloopt; beide maken de
Bijlagen achter deze Hulde uit. Ongaarne zonden wij die
gemist hebben ; maar hoe werd het gevoel van fpijt opgewekt, in het lezen der eerfie Bijlage, dat nagenoeg alle die
redevoeringen en verhandelingen voor de drukpers zijn verloren, dewijl VAN SWINDEN voor de vuist (prak , naar
11 echts
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slechts weinige aanfl;ppingen ! Des te aangenamer znlie!i
's mans verhandelingen over het dierlijk magnetismus zijn,
door hemzelven beftemd om na zijnen dood uitgegeven te
worden. Tot having van hetgeen men bl. 6o leest van 's mans
voordragt , mag Recenfent verhalen , wat hem , onder liet
flehen dezes , werd medegedeeld van zekeren toehoorder,
uit den burgerfland , die getuigde : „ Wanneer VAN s WIND E N een onderwerp behandelde, waarvan ik nooit den naast
gehoord had en dus niets wist, luisterde ik echter met genoegen en onvermoeide aandacht, en zijne manier van mede
maakte mij zelfs het diepzinnigfte duidelijk; hoe veel-deling
weet iii alleen door hem !" — Deze geleerde was de teederfle
echtgenoot, de liefderijkfle vader, de trouwfle vriend, cie
beminnelijktle huisgenoot, behagelijk aan de vrouwen, ver
bij de jongelingfchap , dierbaar aan de kinderen, geze--erd
gend door de armen, en—in denwaardigflenzin deswoords-een Christen. Ja, treffend heeft VAN LENNEP ons het
doen gevoelen , hoe veel er aan v A N S W I ND E N 'S groot
zonder dat , ontbroken zonde hebben; hoe godsvruchr,-heid,
Christelijke deugd zijne talenten en verdienflen verhoogt,
en de wijsheid en wetenfehap hare éénige en eeuwige waar
treffend ons-deontlvasmfchenolrijkd;
overtuigd , dat een beftaan, als v A N S WI N 1) E N had • de
hope des eeuwigen levens verzekert ; en alzoo de onfchatbarc waarde ons diep doen befeffen der heilleer van Hein ,
die liet leven en de onverderfelijkheid heeft aan het licht gebragt. In waarheid , het heeft ons harte gelireeld , dat VA N
3, E N N E P zulke taal heeft doen hooren ; dat zulke taal de
belijdenis der aanzienlijke vergadering uitdrukte, tot welke
hij fprak, en welke hij juichend en met alle overtuiging
des harten deed uitroepen : „ Waarlijk , de Godzaligheid is
tot alle dingen nut , hebbende de beloften beide des tegen
toekomenden levens !"
-wordigens
Wij herhalen het: de waardige VAN L E N NE e heeft op
CCIIC VAN S w I ND EN waardige wijze zijne taak volvoerd ,
ja zichzelven een roemrijk gedenkteeken opgerigt. Zijne Lofrede is krachtig; verheven, maar zonder gezwollenheid: aan genaam onderhoudend , leerend en overredend , wekt zij cie
Iieiligfte aandoeningen op voor deugd en wijsheid, en opent
het hart voor deelneming in het gevoel, waarmede de Redenaar fnrak. — Wij wagen ééne aanmerking. Opdat, hetgeen
men lucidusOrdo noemt,te beter zoude zijn uitgekomen , ware
de
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de vermelding der hoofdzaken , of althans der overgangen cot
nieuwe punten, wenfchelijk geweest.
Achter deze Lofrede flaat een Lofdicht. Daar verdient het
te flaan. Het ademt denzelfden geest; het kaatst derzelver
inhoud als terug. Ilet heeft ons geroerd , verrukt, opgetogen.
Wien zal het dat niet doen , die het leest? Wie, wien her
dat deed, zal niet doen, wat wij doen, — zal her niet aan
alle vrienden van wecenfchap en kennis, Vaderland en Gods.
dienst, gelijk aan allen , die ooit VA N S WI ND E N hoorden,
aanprijzen ? Wie , wiens hart voor het ware, fchoone en
goede gloeit, zal niet gaarne doen, wat wij wel laten moeten, en, door de mededeeling van dit heerlijk Lofdicht, her
gevoel, dat de lezing van hetzelve hem inftortte, anderen
mededeelen? Heil ons Vaderland, eere onze Eeuw met zul.
ke Zangers, met zulke Redenaars ! Gode dank er voor, die
hunnen geest fchiep ! Scharoe zich , die vermogens misbruikt,
welke zij zóó heiligen! Maar, wie Ifoort zich aan vuile krekelzangen of het baldadig gefchreeuw van bezwaarde uitzin
lang Nederland mannen bezit, die VAN S w I N•-nige,zo
DEN navolgen? -- Da Dichter, die zijnen lof bezong, en
wiens lof wij genoeg vermelden, als wij zeggen: „zoo was
liet VAN SWINDEN waardig," is onze HENDRIK HA RBIEN KLIJN.

Behalve een uitmuntend titelvignet , prijkt deze Mulde met
de bevallige beeldtenis des grooten mans , naar de teekening
van C A S PA R i en de gravure van VE LIJN , en met een
bijfchrift van den broeder des lofzingers , B AR END K L JJ N,
het éénige, dat wij overfchrijven :
Deez' beeldtenis behoeft geen' krans van eerlaurieren :
't Zijn deugd en wijsheid, die den achtbren fchedel fieren.
Dat helder doorziend oog; dat vriendelijk gelaat,
Waarop cie rust der ziel zoo vast gekenmerkt ílaat;
Die welbefpraakte mond, die harten wist te boeijen,
En, waar hij lesfen gaf, de zielen wist te ontgloeijen;
Die kunstlooze achtbaarheid in houding, tooi en leest,
Scherst ons VAN SWINDEN'S aard,fchetst ons VAN SWINDEN'S geest,
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De Christelijke IdWen fehenvriend , in Verhalen voor Burgers era
Boeren , door Dr. J. H. JUNG, genaamd STILLING. Uit
het Hoogduitsch. Ifien Deels ijle en 2de Stukje. Te flmfrterdarn, bij J. C. Sepp en Zoon. In tarno. VIII, 302 Bl.
;'

i - 90.

Het tweede Eiukje is ook voor hen , die het eeríle reeds
bezitten , afzonderlijk te bekomen. Hetzelve is, namelijk ,
reeds vóór achttien jaren , bij 0 o a-1 It E N S , te Groningen,
uitgegeven ; maar s E p r heeft de verdere uitgaaf der volgen.
de stukjes overgenomen. Nog een deeltje, insgelijks twee
flukjes bevattende , ons nog niet geworden, fchoon reeds ter
perle bij de uitgave van dit eertte, zal volgen, en daarop
de twee eerlie Tiukjes der Bdjbelfche Verhalen van den waar
Auteur, naar welke wij verlangen, dewijl zij ons on.-digen
bekend, en dewijl zij van S TI L L I N G zijn. De Maatfchap.
pij , Tot verfpreiding van jlichtelijke boeken, in Engeland,
ook door J U N G beproefd hebbende de oprigting eener dergelijke in Duitschland, ontving van dezen een bergt, het
bezwaarlijke daarvan inhoudende , waarop eenè fom van
f 600 te zamen gebragt werd, van welke J U N G de helft
ontving. Hij teeg zelf te werk, en Relde een viertal flukjes
op, die hij aan onvermogenden , voor niet , uitdeelde of uit
liet. Dit berigt ons de Vertaler in zijn Voorberigt,-deln
geteekend 18o6, waarvan het laatste, om den misfiand, althans wel had mogen wegblijven, dewijl het reeds , als ter
perle liggend , aangei ondigde vervolg daar afhankelijk gefleld
wordt van den aftrek van dit eerfle deeltje.
De titel leert genoegzaam de firekking van dit werkje ken.
nen: de heiligfle en troostrijkfte waarheden en pligten des
Christendoms , in onderl oudende ver talen ingekleed , voor te
flellen in eene ook voor de geringere volksklasfe verflaanbare
taal, ernf}ig en nadrukkelijk , is het edele doel. Hoe S T I LL I N G verhalen kan , weet men.
Het eerlte (tukje verhaalt het volgende : Zeker rijke, F Ir Ir E R LI N G, fterft, na een fchrikkelijk goddeloos leven , en
de gefprekken, na zijn akelig verfcheiden , deelen allerhande
booze Rukken van dien deugniet mede: onder anderen had
hij een' leerlooijer, HEN r EL MA N, geld gefchoten in diens
uiterste verlegenheid, en zich daarvoor deszelfs huis en have
ver-
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verzekerd. Deze, echter 4 was hem eindelijk filets meet
f huldig; naar, zoo wel als zijne vrouw overleden zijnde,
eischte de bedrieger het geheele voormalige kapitaal riet de
interesfen terug van de beide zonen , en — hij kreeg het gem
daan. De oudile zoon beflierf dit leed ; terwijl de ;ongfcc
zich buitenslands begaf, en eindelijk te 41ekenb&rn een deágde
zaan meisje trouwde. De Cénige dochter van F I r p E R.
L I N G was aan eengin F RE D L I I Ii verloofd , die bij een
voornaam fabrikeur op het kantoor was Dit huwelijk gaat
door, nadat F R ED E RI K- met moeder en dochter was over:
eengekomen, om alle opofferingen te dulden , en zich van
Gods zegen te verzekeren, door des overledenen misdrijven 1
zoo veel mogelijk, goed te maken. D jonge n EN Ir EL i n t
wordt met vrouw en kinderen ontboden, en hem huis cri
goed overgedragen, benevens een fchuldbrief ven f 120.cI
voor twintig jaren huur, en de inventaris van alles , wat et'
was, ter voldoening der renten van de buur. Hierop ging
]F P. EDE R I If met zijne vrouw en fèhoomnoeder eene kicini4

woning betrekken en , zonder zich aan het praten der liedera
te 1 oren, een zeer groot huis bouwen; terwijl intusfebr f
moeder en dochter voor andere menfche ons loon begomretr
te fpinnen ezv., hetwelk de beoordeelingen niet :reinig gets
meerderde. Dat gebouw werd het FifferlingfcI2e Stift yard
Kirchenkeim , waarin twintig vrouwen opgenomen werden 1
en zij , die van hare woning en kinderen niet fcheiden kond
den, kregen jaarlijks f Zoo; terwijl de regtervleugel van het
huis een armenhuis werd voor mannen en weesjongens eii
de linkervleugel voor vroutäen en weesmeisjes. Dit gebouiv
was gelicht uit eene kist vol louis d'or en nog ee:ue geld=
fomme , aan r R E DE it 1,t overgebleven , na de voldoening
van allen , die ooit onregt van r IF F E it t.! N G leden , en deszelfs weduwe werd Voogdes , met een jraarl ksch inkomen,
In plaats van de woelingen der ktvaadfprekendheid, komen
nu de fpohen aan den gang , maar worden ontdekt en naa.
verdienlucn geftraft, De fabrikeur, r R I E D EN u o t. D, fielt
it Is n E R I x tot zijnen kompagnon , ja vollen er±:genaam aal, ,
;

en P it L D E RI It's vrouw wordt de Crfgenaine Van F R JE DE Nii O En's zuster. Men moet dä:rovcr STIL EIN o hooien
Vertellen. 1' REDE RI It betrekt nU een huis Van F R I E DE N^

's 0 L n. Na verloop van oenigen tijd komt te Kirc/2euheiva
een onbekende wonen: hij was de zoon val' een' Officier,
die, zijne vrouw en kind eens te fcheep ontboden hebben.
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de, daar haar verliet, na haar verkocht te hebben aan dell
Scheepskapitein, die haar naar Amerika voerde, om daar als
Flavin geveild te worden. Dit onheil werd echter verhoed,
en zij nog te Philadelphia gehuwd aan een' rijken planter,
M OR E, wiens naam die onbekende aangenomen had, die
echter de broeder was van F RED E R I K'S Vrou W, F 1 F F E R LI N G'S verilooten kind. Deze beílemde zijne nalatenfchap
tot begiftiging der fchool te Kirchenheim, waar hij , niet lang
daarna, flierf, met gansch andere gefteldheid des gemoeds
dan zijn vader. In dit eerfte verhaal komt nog, tusfchenbeiden, een Candidaat voor, die voor zijnen grijzen vader,
den predikant van het kerfpel , den dienst waarnam : deze
jongeling was al eens een heele erge Neoloog;„hijgeloofde,"
zeiden de menfchen, „ immers niet aan Christus." Vanhier
dat zijne bezoeken aan zieken , vooral dat aan den Advocaat
B IR I{ EN FIELD, al heel kranken troost opleverden. Een
erntlig gefprek met F RIEDE N II OLD gaf echter de eerfte
aanleiding tot verandering zijner denk- en predikwijze,en een
ander met itii OR E bragt hem tot de waarheid nader. Beide
deze gefprekken mogen door jonge Christenleeraars vooral
wel gelezen en behartigd worden; en, fchoon die beide heeren, onzes oordeels, de orthodoxie wat te ver drijven, hunne gemoedelijkheid wenfchen wij eiken dienaar des Evangelies toe. Een bezoek aan gemelden Advocaat, en des grijzen leeraars bezoek aan denzelven , waarlijk aandoenlijk om
te lezen, voltooit zijne bekeering. De zieke B 1 R KR N F IR L D
en MO E genieten het H. Avondmaal nog in de kerk, waartoe, en tot eene voorbereidingsleerrede van den Candidaat ,
de koster de gemeenteleden ging noodigen; zij , met den ou.
den leeraar en zijn' zoon, communiceerden het laatst, en dit
uur was het uur van den dood des apostolifchen grijsaards.
De bijzondere gevoelens van STILLING kijken ook in
dit ftukje uit, maar vinden in den Vertaler eene genoegzame,
zoo niet te uitvoerige wederfpraak; b. v. door het goedmaken
van eens gefiorvenen misdrijven verligt men zijn lot , zeer zeker en zeer,,, aanmerkelijk , in de eeuwigheid, en wordt daardoor een zondenuitdelger en aan Christus gelijkvormiger, bi.
£I , 29, 103, waar men leest van RI ORE: Vergun mij, dat
ik dit geld voor mijn' armen vader ten ofer brenge. Och F
2nogt het een zoenofer wezen ! — dat eene bijzondere genade..
werking door den doop gefchonkeu wordt , bl. 132. Men denke hierover zoo als men wil ; dig fchaadt niet aalt net ge.
noe.
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voegen en nut, waarmede men lezen zal, Daar toch de Vertaler er zijne noten onder geplaatst heeft, zien wij niet,
waarom zulks ook niet gefchied zij , b. v. , op het gevoelen van F R I E D E N H 0 L D, (bl. 59) dat de Bijbel — namelijk de kanonieke boeken des 0. en N. Verbands — geheelenal
Gods woord zij , — op de voordragt van de leere der verzoening (niet voldoeving) vooral , wat hare noodzakelijkheid
betreft , bL 113 env., waaromtrent het toch wel voorzigtiger
zal wezen, met de H. Schrift, te zeggen: zoo betaamde het
Code.
Het tweede flukje , dat den Vertaler (zoo als bl. VII
fchijnt) meer dan het eerfle, en beter dan aan ons beviel,
is voor geene verkorte opgaaf vatbaar. Het is , tegen onze
verwachting en tot onze fpijt, geen zamenhangend verhaal,
maar, zoo wij wèl zien, na voorafgaande opwekkingen tot
boete en bekeering, en echt vrome aanmerkingen daarom
ook met voorbeelden opgehelderd, eerre verzameling-tren,
van anekdoten — ja , wel treflènd , der lezing en veel meer
der behartiging waardig — maar welke of uit andere fchrif.
ten van s T II., L s N a zelven, of uit de Anekdoten voor Christenen , en ook voor hen, die het niet zijn , of van elders, bebooten bekend te wezen , hoezeer hier toepasfelijk is : nunquam fatis dicitur, quod nunquar fatis discitur. Deze ver
hebben grootendeels betrekking tot der kinderen-teling
Hecht gedrag omtrent hunne ouderen , en deszelfs gevolgen :
het deed ons genoegen, dat wij ook de oorzaken daarvan
opgenoemd vonden, en Bene van dezelve aangegeven zagen
in de verkeerde kindertucht. Wij hebben toch menigmalen
opgemerkt, dat het verdriet, dat kinderen aan der ouderen
gedrag beleven , te weinig in aanmerking genomen wordt,
en hadden gaarne ook eens ter waarfchuwing voorgefleld gezien voorbeelden van der ouderen gedrag omtrent hun kroost,
hetwelk misfchien daarom te weinig gefchiedt, omdat zij,
die fchrijvers of predikers zijn over kinderpligten, zelve
ouders zijn. Wat men hier verder verhaald vindt, aangaande
gevoellooze ruwheid en dronkenfchap, flaac regt goed en
nadrukkelijk gefchreven. Werd het maar gelezen, waar het
behoort! Eene vrij groote verfcheidenheid van voorbeelden
van vroom levende en zalig ftervende Christenen wordt medegedeeld, ten befluite, tot aanprijzing der Evangelifclle
Godzaligheid , van welke wij gaarne een of ander overnamen,
ware ons verflag niet reeds uitvoerig genoeg.
Dd 3
Wij
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Wij verlangen naar het tweede deeltje, en ontveinzen niet,
dat ons dit , en daarvan vooral liet eerfte flukje , regt gefchikt yot het doel is voorgekomen. Maar dat nu dit boekje dat zoo nuttig zijn konde in de geringe volksklasfe,
f i - 90 moet kosten, daar het toch heel wat beknopter had
kunnen uitvallen ..... nu ja , daar zullen wij maar niets val;
7vggen, dan dat het wel Jammer is.

lvastcfius, of Lotgevallen en Reizen van een' Criek, op het
Finde der i8de Eeuw, door Lord T F10 M A S II o P E. Naar
den vierden Druk uit het .ßugelsch. Ilde Dee/. Te Leeuwardefi , bij Steenbergen van Goor. 1822. In gr. 8vo. 276
BI. f 2-40.

v ij hebben van het eerfte Deel dezes Romane in ons No, X
van verfin g gegeven. In dit tweede Deel worden de lots
gevallen van den afvalligen Griek hoe langs zoo meer ingewika
held en avontuurlijk. ljij verneemt den dood zijner moeder,
welke alle hare goederen aan zijne oudtte zuster heeft nage
beluit dus op reis te gaan, ten einde , als Muzed--laten,
anrn , van een gedeelte der erfenis , door de partijdigheid der
wet tegen de Christenen, meester te worden. Hij komt te
(Aries aan, en het wederzien van de geliefkoosde plekjes zij.
tier jeagd wordt aardig, doch niet zoq aandoenlijk gefchil.
Berd , als het onderwerp fchijnt te vereifchen. Doch wan.
neer nu de valar, aan wiens voeten hij zich werpen wilde,
hem , op aanftoken des oudllen broeders ‚de deur wijst, wordt
het gevoel zelfs den hardvochtigen A N A S T A SIUS meester,
an hij roept de heilige muren van het vaderlijke huis tot
getuigen, dat zijne onderwerping verfmaad is. Deze ge.
gpoedsgeiteldheid ;gordt nog verhoogd door het berigt, dat
zijn meisje , de door hem verleide I1 E LENA, to Samos in
het kraambed is overleden. Roerend is de brief der ongeluk.
kige aan A N AS i s 1 ü s. Hier treft de Schrijver de echte
Cn €ren van ons gevoel , en wij zouden hem voor plaatfers
als de volgende gaarne eene menigte grappen fehenken,waar+
mede hij al te mild is. „ HE L E N A's grafifeen was dien
gehccelen nacht mijn hoofdkusfen , en den volgenden mor,
, gen, eer de zon nog uit de tintelende golven oprees, grif;
,, felde ik met mijnen dolk mijnen Christelijker], Griekfohen
mijnen ouden naam A N s T A $ d p s in den graanwen mar0 merg
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,, merileen , vulde de diepe trekken niet het warme bloed uit
de opgeretene borst, en riep: „ Met mijn purper bloed
„ onderteeken ik de huwelijksverbindtenis! Gij zult de mijne
,, in den dood en in het toekomende leven zijn!" -- Nu
, drukte ik mijne bevende lippen nog eenmaal op het ijs
koude marmer, en fpoedde mij van het graf weg, dat ik-„
,, tot mijn bruiloftsbed had gemaakt."
Doch weldra is deze hemming vervlogen. Verftrooijing- en
hebzucht drijven hem naar Naxos, om van zijnen oom het
moederlijk erfgoed terug te eifchen. Hoezeer deze nu een
gunfleling zij van den Kapitan-Pacha, weet de behendige
doch de oost
A N A ST A S I U s hem echter te verfchalken ;
hals , zooheir
van
fchuldeifcher
op
den
zendt hem nu een
af
te ftaan ,
fom
ronde
eene
goed
voor
is,
het
hij
blijde
dat
afros.
laat
fchurken
maar zijnen oom daarvoor van gehuurde
dndermaakt
en
Rhodus,
fen. Zoo vertrekt hij naar Paros en
weg kennis met A L i, een' Turk van Kandia , die (in 't
voorbijgaan gezegd) hier veel gunfliger gefchilderd worden,
dan in R 4 F F E N £ L'S Verhaal van den Op/land in Grieken
alwaaz zij bijna als de ergfte , dweepzieklle en moord.-Jand,
dadigiie van alle Turken voorkomen, gelijk hier als de rekke
minst naauwgezette , die zelfs met Griekfche vrou--lijkfen
wen huwen. Wij weten niet , wie gelijk heeft. A L I is een
regte petit - maftre , die al Ipoedig met onzen gelukzoeker
kennis maakte. Wij kunnen niet zeggen, dat deze mensch ,die
ook al op zijne wijze grappen wil maken, ons bijzonder ver
heeft. Kluchtig voorgefteld , maar inderdaad voor de-makt
menschheid en Christenheid vernederend , is het tooneel op
liet kleine eiland Seripho , waar een Bey des Groot - Adnii.
raals de Grieken , onder bedreiging van ilokflagen onder de
voetzolen , tot betaling van eene willekeurige fchatting
dwingt. Te Rlaodus heeft A N A S T A s i u s weder eene vlaag
van geestdrift voor de weleer zoo beroemde Ridderorde, die
deze flad zoo moedig tegen s o Li az A N verdedigde. Hier
werd zijn, door het bezoek der oude ridderzalen, tot avon.
tuurlijke togten en lotgevallen gehemde geest verrast door
het denkbeeld van Egypte te bezoeken , en zich daar in dienst
van Benen, Bey der Illam?nclukken te begeven. Dit ontwerp
wordt gevolgd, en het overige van dit Deel bevat nu de
verdere lotgevallen van onzen held in het wonderland der
42 IS A R A o's. Te fllexandrië aan land gekomen, en van daar
?aar Rofettc en Cairo vertrokken, komt hij met allerlei men.
fcheln
I) d 4
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fchen in aanraking, en hoort allerlei gerprekken, welke, iii.
dien zij waarheid behelzen , voor de kenfchetfing der
oosterlingen, en de nieuwere Gefchiedenis van Egypte onder de Ma;nrnelukken , niet zonder belang zijn. IVien vindt
daarin onder anderen een fchrikverwekkend tafereel van de
onderlinge woelingen en moorden der vierentwintig Tirannen, die Egypte voorheen , onder den naam van Beys der
Illamrnelu k ken , onder zich verdeelden , tot dat tu o n AM
M E D -ALI Pacha, door eenen verraderlijken , maar in de
gevolgen heilrijken flag, alle deze bloedzuigers des Volks
in ééns verplet heeft. (Het overfchot is naar Nubië gevloden, en federt omgekomen of verflrooid.) Daar deze
Marnmelukken zich altijd verflerken door het aanwerven van
vreemdelingen, zoo was A N A S T AS I us, met zijne edele
mannelijke' geftalte en veelvuldige bekwaamheden , hun zeer
welkom. Een der Beys, SOLI M A N, neemt hem in zijnen
dienst ; te gelijk biedt bij hem zijne dochter,, en A j 0 U B,
een andere Bey, zijne zuster aan.' Hij wil de laatfie eerst
in den Harem befpieden, maar wordt bijna betrapt, ontvliedc
ter naauwer nood, en kiest nu de dochter van zijn' ouden
befchermheer, die zich vrij veel aanmatigt, zoodat haar dood
hem niet ongemeen bedroeft. Allengs klimt hij op tot de
waardigheder. van Kairnakan en Klafchef, of Stadhouder eener
provincie. De burgeroorlogen tusfchen de Beys moesten hem
dezen weg tot grootheid banen , en hij had het fchitterende
plan, van zelf eens Bey te worden, niet opgegeven, wordt
bij eerie nieuwe omwenteling te Cairo opgeofferd, moet naar
Oppcs- - Egypte vlugten, trekt van daar naar 4rabië , begeeft
zich naar Mecca, naar Dfj'idda, heeft aldaar een avontuur
met een' ftarrewigchelaar,, gaat verder naar Syrië en tot Da.
waskus, stoot aldaar iemand onvoorziens van de trappen der
Moskee, die een befchermeling is van een' monnik , een gunfleling van den Pacha. Hij gaat vervolgens fcheep naar Kon.
f antirropel.
Wij kunnen niet zeggen, dat deze Roman aan de hooge
verwachting, welke wij daarvan, volgens de aankondigingen
der Eragelfche tijdfchriften , hadden opgevat , tot nu toe heeft
beantwoord. De Schrijver wil altijd grappig en geestig zijn;
hij jaagt naar het vernuft , maar of hij het altijd bereike, is
eerie andere vraag. Wij zullen aan het floc moeten zien, of
er eenheid in dit boek heerfche; tot nu toe zijn het alles afzonderlijke lotgevallen, die Hechts daardoor zamenhangen,
dat
-
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dat zij éénen mensch overkomen, zonder door eenen knoop,
die het belang gedurig doet toenemen en naar ontwikkeling
verlangen , te worden zamengehouden. Er komen ook wei
karakters in voor, die ons door grootheid en goedheid-nig
of onweêrilaanbaar tot zich trekken , of in de hoogte tot hen
doen opzien. Laagheid, list, boosheid of gemeenheid , —
ziedaar de fchering en inflag van bijna alle voorkomende perfonen. Wij gelooven gaarne, dat hier reel — niet alles —
naar de natuur gekopieerd is, (hoewel dan nog de kleuren
wel wat flerk zijn opgelegd;) maar zulk eene natuur levert
toch cone treurige of fluitende fiof voor den zedefchilder op.
Hier en daar echter geeft deze fchilder blijken, dat hij op
cone uitfiekende wijze het penfeel weet te voeren. Wij heb.
ben reeds van de treffende Epifode van x E L EN A, en A n A S.
TAS I US op haar graf, gefproken: hoe aandoenlijk is ook de
befchrijving van het gedrag der inwoneren van Cairo bij eenen
hongersnood ! (bl. 245.) „ Kinderen van vijf tot zes jaren
„ werden door eenen Iynam op de hoogfle minarets gebragt,
waar zij hunne reine handen en befchroomde blikken ten
„ Hemel hieven; en terwijl Kahira's tallooze inwoners treu
aan den voet dier hooge torens flonden, hoor--„rigenFlom
„ de men flechts het lispelen der kinderllemmen, die in de
„ hoogte de Godheid om erbarming aanriepen. Eindelijk
„ fmeekten de zwakke bidders ook niet langer om eenen rij
oogst, die de duizenden, welke door honger uiige.-„ken
teerd waren en bereids lagen te zieltogen, toch niet meer
redden kon ; neen 1 zij fineekten flechts , dat eene alge.
„ meene pest de ongelukkigen fpoedig van de langzame fol„ teringen des doods verlosfen mogt : en toen van de ver.
„ guide torens in alle wijken der onaßnetelijke hoófdf'ad
„ duizende kinderliemmen op eenmaal om hetzelfde treurige
„ gefchenk baden, antwoordde de ontelbare menigte, die
beneden fond , met een heesch en bijna flervend geluid ,
„ als uit éénen mond : „ het zij zoo !" .... Dit demoedig ge.
„ bed bleef ook niet onverhoord. Op den hongersnood volgde de pest, en voltooide, wat de eerfie begonnen had."
Ziedaar het land , weleer de korenfchuur van Rome! Zie.
daar de gevolgen der Soldatenregering , en van het Despoiiswtrs der 1{loha nrnedanen !

On.
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Onderhoud voor huisfelijke en gezellige kringen , door F E N N A
54 A S TE N BR O E K. Te Sneek, bij F. Holtkàm'p. 1823. In
gr. 8vo. 330 Bi. f 3.

Van al de gefchriften van Mejufvrouw
als

MA STEN B R 0E td

het tegenwoordige, in
heeft ons nog geen zoo behaagd
ons oog, finaakvol en belangrijk werkje; en dit zeggen wij ,
zoo ten aanzien van het karakteristieke en huisfelijke, als
vooral ten aanzien van het nuttig en voortreffelijk doel. De
verhalen, die naar meer van deze foort verlangen doen , zijn
flechts drie in getal. Het eerlte (Twintigduizend Gulden uit
de Loterij) is de gefehiedenis eener voortreffelijke dochter,
de lievelinge en opvoedster van haren jongeren broeder en
zusje, die de vrede en liefde bewaarde en herflelde in het
gezin van haren vader, wiens zaken zeer ten achtere waren
door de dwaasheid zijner tweede huisvrouwe , als welke , bij
al hare goede eigenfchappen, door hare dwaze zucht tot het
loterijfpelen , het huisgezin op den oever van deszelfs verderf
bragt. Maar de waardige dochter erlangde ook hier nog het
loon voor hare moeijelijke, maar getrouwe pligtsbetrachting ,
in een gelukkig huwelijk.
Frederika Groenwoud , de heldin van het tweede verhaal ,
een lief, onfchuldig landmeisje, wordt mede de vrouw van een'
waardig' man , nadat hare onfchuld en ligtgeloovigheid haar
bijna tot liet flagtof er gemaakt hadden van eenen adellijken
nietswaardigen deugniet , daar zij , juist in tijd§ nog , in het
gevaarlijk oogenblik door haren uitmuntenden pleegbroeder
overvallen, en alzoo van den rand des afgronds gered werd.
Dit waarfchuwend verhaal tegen de gevaren der verleiding is
voortreffelijk en met de meeste kieschheid uitgewerkt.
Maar bovenal behaagde ons het derde verhaal, Igatha
Berkenflein en Charlotte GYaller. Hier zien wij befpottelijke.
dweepzucht, door fchijnheiligheid en lage baatzucht uitgplokt
en befluurd, in het levendigst contrast met echte , werkzame
godsvrucht. De fchoone dweepller had het voorregt , te huwen met een' verftandigen ,braven, echt godvruchtigen man,
maar vernielde het geluk van echtgenoot en kinderen , en bedierf zich naar ligchaam en ziel , door die ellendige bekrompenheid van geest, die haar íteeds onder den invloed hield
van fijmelaars en zemelknoopers, tegen welker fchijnheilige
listen de edelmoedige behandeling en de hartelijkfle liefde
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van den besten echtgenoot niets verniogten. Eindelijk toch
viel het masker der huichelaresfe af; dan, de zwakke vrouw
kwijnde nu ten grave; zij fleepte het droevige leven eenigen
tijd nog voort, zag te laat hare misflappen, en was voor de
wereld verloren. Charlotte TYaller, daarentegen, daarna de
waardige vrouw van den zoo lang miskenden en gemartelden
echtgenoot , werd de waardige moeder der engelachtige kinderen, en was het voorbeeld van zuivere zeden en het meest
volmaakt aardsch geluk. — Mogt dit verhaal denzelfden ii:•
druk op anderen maken, dien het gemaakt heeft op ons! Wij
kunnen het der lezing en herlezing niet genoeg aanprijzen,
in eenen tijd vooral , waarin de ellendigfte diveeperij in den
Godsdienst de hoofden en harten van velen wederom hollen
doet , en in de gevoelig(le harten vooral het kwade zaad gezaaid wordt, waarbij gras noch loof wast.
Uitgelezene Gedachten , bijeengezameld uit het werk: de Na volging van Jezus , door j. M. S C H R A N T. Te Z. Boemel,
bij J. Noman. In zakformaat. 59 Bi. f : - 50.

Dit boekje kwam ons nu eerst ter hand , alhoewel het voor.

berigt van den Heer S CH R A N T nog te Bovenkarfpel , en
reeds in 19 I4 , geteekend is. Zou het ook een nadruk zijn ?-Van een' foortgelijken , meer uitvoerigen bundel , waarvan dit
berigt gewaagt, hebben wij niets vernomen, en weten dus
niet, of dezelve gevolgd is. Bekend is de vroeger uitgegevene nieuwe vertaling van het werk zelve, waaruit deze Ge
getrokken zijn, door den tegenwoordigen Hoogleer--dachten
aar, toenmaligen Priester. Het fpreekt van zelve , dat onder
deze gedachten zeer vele goede zijn, en dat deze kernfpreu.
ken met nut kunnen gebruikt worden. Den Roomschgezinden
kan het daaronder geplaatfle: Gezien : J. C RAM z R , 4astsPr., gerustlIellen.
Proeve van Eekelfchriften , of JYerzameling van fatiriquc en
luimige Opfiellen , den Opgeruimden gewijd. Te 4mflerda;ii
bij Visfer en Comp. 1823. In gr. 8vo. 168 Bi. f I - 5o.

B ijzonder fijn zijn deze opílellen wel niet, echter vooral
niet laf; zij hebben volfirekt geene perfonele bedoeling, en
wij

412

PROEVE VAN HEKELSCIIRIk TEN.

wij lazen dezelve niet genoegen in een tusfchenuur. De ver s
vaardigers verdienen dank en aanmoediging ; en wij verblijden
ons, dat, bij genoegzaam vertier, hoop op voortzetting gegeven wordt. De opdragt aan F AT U US wijst de waarde aan
van vertalingen boven oorfpronkelijke gefchriften. Ilet daarop
volgende Rukje verdedigt den flaveshandel; en een ander
roemt de baard(èheerkunst, als openende de beste uitzigten
voor onzen kwijnenden handel , zoodra deze kunst, vooral
ook in het Turkfche rijk, algemeen zal worden ingevoerd.
De verhandeling over de verhandeling en de verhandelgezelfchappen fchijnt ons een woord op zijn' tijd, en heeft in
ons oog wezenlijke waarde. De zeldzame raadgevingen van
een' vader, en de f ragnzenten uit de brieven van eenen zoon ,
gaven ons veel vermaak. De fchetfen in de manier van R ABE NE It voldoen ons minder ; maar wij gunnen gaarne ieder'
zijnen fmaak. Ten flotte volgen nog vier flukjes in dichtniaat. Wij prijzen het boekje den genen aan , die iets ge.
]eel onfchadelijks tot zijn vermaak wil lezen.
Het Leven , de Lotgevallen en Guitenfukken van den kleinen
Lazarus van Torines , door Den DIEGO H U R TAD O D E
M END o z A, benevens het Leven van den Schrijver. Uit
het Sj aansch vertaald, door j. P. A REN D. Te llinflerdaln ,
bij J. J. Abbink. 1824. In kl. 8vo. 171 Bi. f: - o.

D e vertaling heeft , blijkens de .4anmerkingen, den IIeere

A R E iN D Vrij wat moeite gekost. Het is een ftukje uit het
begin der XVIde Eeuw. De heller is als Prozafchrijver en
Dichter beroemd, maar niet minder ook als Staatsman. „ Hij
„ ging zijne eeuw verre te boven, zoo wel door het gewipt.
en de juistheid zijner denkbeelden , als door zijne oorfpronkelij ke en uitgebreide kundigheden." — Indien alles , wat van
een beroemd man kdint, goed is, dan zal het ook wel dit
boekje zijn. Ons, echter, beviel het niet zeer: misfchien is
onze finaak verwend door het echt Attisch, Engeisch of ook
Hollandsch zout. Het LAZARUSJE is een oolijkc guit , die
allerlei kunstjes verzon, opdat hij maar niet van honger fterven zou; dit, en de Spaanfche trots, en de nietswaardigheid
van de Geestelijken, zijn de voorname aardigheden, die wij
hier aantro{Ién. De Spaanfche natie was en is nog, onzes
inziens , in den goeden fmaak een weinig ten achtere.

BOEKBESCHOUW ING.
Tiental Leerredenen door J. H. V A N D E R P A L M4 TC
L(yden, bij D. du Mortier en Zoon. 1823. In gra
avo. XII , 337 131. J2-50.

D

C Ileer VA N n E tt t' AL m begint met reden te geven an den nieuwen vorm , in welken hij zijne Leerredenen voortaan aan het Publiek zal mededeelen , bij
tientallen namelijk, van welke deze bundel alzoo als een
eerflc tiental of deel te befchouwen is, en dit zoo wel tot
gemak der troopers , als om 's mans beroeping tot Akadeiïlieprediker, welke hem verpligt, meermalen te prediken. 1Jr worden dan ook een paar (lukken in gevonden,
opzettelijk t( t opening en fluiting van het Akademiejaar
gebezigd , e ten deele afzonderlijk tot de i'uderende jeugd
gerigt. ,; Voorts = zegt de Hoogleeraar -- wensch ik ,
,; gelijk ik aangevangen heb , ook naar mijn vermogen
,; voort te gaan ; en althans het licht niet te verfmaden ,
,; 't welk eene gezonde uitlegkundé , door den vereenigj , den arbeid van vele waardige mannen, onder den zen
,; gen van God, over Bijbel - kennis en Godsdienst - leer
,; heeft doen opgaan: Dit finadelijk nederien op wezen„ lijke vordering in de nuttigfte en verhevenfte aller we,, tenichappen , het moge dan uit onkunde , of uit hoog
moed , of uit beiden ontflaan , houde ik bovendien-,;
,; voor verfoeijelijke ondankbaarheid tegen den Vader der
,; lichten , en wensch , dat geen mijner Lezeren zich daaraan zal fchuldig maken; terwijl ik voor ditmaal van hel!
affcheid neme met de gulden Apostolifche vermaning j
,; thans zoo zeer als ooit waardig om behartigd te wor,; den: WEEST WIJS TOT aIATIGHEID ! (*)"

(*) „ Men vindt de vermaning van Paulus in haar geheel i
Rom. XII: 3; waar zij eigenlijk aldus luidt: ,, dat men
, niet overwijs zij i meer dan men behoort wijs te zijn ; ma'at
„ dat men -wijs zij tat gezond verfland."
e
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Na het Voorberigt vinden wij de volgende Lijst der
Leerredenen: I. Het Bezoek der Oosterfche Wijzen te
Bethlehem ; Matth. II: ii. II. De Eigenfchappen der
Christelijke Liefde; i Kor. XIII: 4-7. III. Jezus op
de Bruiloft te Kana in Galilcta; Joh. II: i.-1I. IV.
Godsdienflige Befchouwing van den Regenboog; Pf.
LXXXIX: 38b. V. Godsdienst- haat, valfche IJveren Zacht
Heilige Vreugde van-moedigh;I.ukX:51-6V
Jezus; Luk. X : 21' • VII. De koperen Slang een Zinnebeeld van Jezus Kruisdood; Joh. III: i4, 15. VIII. De
Dood van Aäron ; Num. XX: 23-29. IX. Jozefs Godvrucht; Gen. XLII: 18 b • X. Jezus flapende in den
Storm; Matth. VIII: 24b.
Elk ziet in , dat deze onderwerpen deels hoog belangrijk,
deels, door het min gewone, ten hoogtte belangwekkend zijn.
De eer/le Leerrede is in Den Haag, waarfchijnlijk voor
de Koninklijke Familie, uitgefproken , en handelt over
den Godsdienst, als eene behoefte voor de hoogere levens
Wij verbeelden ons te kunnen befpeuren , dat-Jlande.
liet !tuk met eene bijzondere zorg bewerkt is; en zeker
behoort het tot de menigvuldige fchoone voortbrengfels

van onzen Redenaar.
Maar de tweede is, naar ons oordeel , het pui(kgefleentein
dit nieuwe fieraad onzer hedendaabfche Letterkunde. Wie
kent Paulus' heerlijke befchrijving van de Liefde niet ? Maar
welk Prediker ziet er ook niet tegen op, om deze uitmuntende
ftof , voor een befchaafd en denkend gehoor,, te behandelen?
VA N D E R P A L DS is het gelukt , althans wat ons betreft, niet flechts aan de verwachting te voldoen, van
zulk eene Itof en zulk eenen Leeraar met reden opgevat,
maar die inderdaad te boven gaan. Wij maken dus hierop
gaarne toepasfelijk , wat hij zelf, in eerie volgende rede,
bij eene andere gelegenheid, zegt: „ In een fchoon
„ fchilderíluk , waarin wij alles uitmuntend en niets te berispen vinden ," (fchoon Recenfent hierop — het is menfchenwerk — niet gedrukt wil hebben) „ zijn nogtans
altijd enkele deelen , die ons , meer nog dan het ove„ rige, behagen en boeijen." En dit vero^rlove ons dan
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ook, te dezer plaarfe een oogenblik langer te vertoeven,
Daar de Liefile, naar Rede en Schrift, liet noodzakelijk[Ie
en uitnemendlle in den mensch is , zoo is het van belang voor ons , te weten , of vrij dezelve bezitten. Í4ie
om zal V A N D E R PA L M, Ie de eigenfchappen der Chris$
telijke Liefde , gelijk zij in den tekst worden opgenoemd
ontwikkelen en verklaren; II, de afzonderlijke trekkeil
verzamelen , om het beeld dier Liefde daaruit op te maken; III. het onaffcheidbaar verband derzelve met den
aard en liet wezen des Christendoms aantoonen; IV. tot
betrachting derzelve opwekken en aanfporen. En hij doet
dit niet eene gemakkelijkheid , eene helderheid en onweer
derfprekelijke overtuiging , = bevallig , wijsgeerig, Chris&
telijk — dat het niets te wenfèhen overlaat. Zij zocJ t
.ziehzelve niet , zij is niet opgeblazen , deze zijn inzonderheid de keerpunten , en ware nederigheid de as y waar
op alles draait.
Wij hebben geen oogmerk, om bij alle flul te flaan, In
(III) die over de Bruiloft te Kana, welke altijd hare moeljel ijkbeden heeft , kwam ons , onder anderen ,'s mans denkti
beeld omtrent het later gebruik van den minderen wijn —
dat deze , namelijk, nicer voor den dorst zou dienen, eit
in dc plaats komen van andere bij ons gebruikelijke draiid
ken — niet onaannemelijk voor; maar hadden wij het
woord kleinen wijn liefst vermmijd gezien, omdat dit te
zeer den kenner laat kijken.
De getuige in den hemel is getrouw , is de tekst der
,Vierde Leerrede , over den Regenboog. Belangrijk is deze.
verklaring , íchoon zijn de denkbeelden over godsdienílige
natuurbefchouwing hier gevonden , bijzonder dc befchrj.
ving van het aangeduide verfchijnfel , al is het dan ook
dat de toepasfing op eeuwig behoud wvat meer gezocht
kan heeten. Wij althans lazen niet alleen het íIuk met
genoegen, maar zullen er ons, bij het verfchijnen vaat
den boog in het zwerk, ook nog menigmaal met ffichting
aan herinneren;
De volgende echter, (V) over der Apostelen bede,,
om vuur van den hemel te doen regenen, trof ons meert
I14í
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1 let gebruik van den tekst is hier zoo regt vruchtbaar en
menschkundig. De Apostelen waren verhoord, ook daarom veríloord , dat z ij afgewezen waren , en zulks te meer,
omdat zij zich zoo iets geenszins hadden voorgelleld,
grootsch zijnde op hunne zending. Dit verfchoont hen
aan de eene zijde , maar maakt hen van den anderen kant
tot leerzame voorbeelden. Bovendien ziin de denkbeelden
zoo echt liberaal, dat is (in den zin door ons bedoeld)
echt Christelijk. Of echter, in de verklaring, aan eene
karavan/2ray moet gedacht worden , komt ons nog al
twijfelachtig voor. Daar waren immers geheel geene oppaslèrs in , maar zij !tonden voor elk open, en van herbergen , niet van fpi.jze koopen , wordt melding gemaakt.
Zou een vriend van Oosterfchc Letterkunde fomtijds ook
ver,Ieid kunnen worden, om al te veel uit dit vak van fludie te willen halen en verklaren ? Ook zijn wij nog niet
volkomen overtuigd, dat de woorden : !rant de Zoon des
menfchen is niet gekomen , om der menfchen zielen te verderven, maar om te behorlen, li n ter rut den tekst konden raken , dan er in , juist omdat zij zoo gepast , zoo
zeer in den geest des Heilands zijn. Maar gaarne onderfchrijven wij zijne uitbreiding, b. V. „ Wanneer men
zijne heerlijkheid zag , als die des Dcniggeborenen van
den Vader, het was altijd vol van genade en waarheid.
„ Wanneer hield hij zich beleedigd , of flel_de zich ver„ gramd aan ? \Vat kon hij niet voorbijzien en vergeven
in zijne leerlingen , in zijn volk , in zijne vijanden
„ zelfs ! Als hij gLfcholden werd, fchold hij niet weder,
,, en als hij leed , dreigde hij niet ! Toen hij ten laatlte het
„ plegtig wee moest uitfpreken over Schrifrgeleerden en
„ Farizeën , de verleiders en bedervers van zijn volk ,
„ kon hij echter alzoo zijne rede niet fluiten , maar ein„ digde ze niet die teederhartige uitroeping : Jeruza„ lem 7ertizalem ! hoe menigmaal heb ik uwe kinderen
,rillen been vergaderen , gel jk een hen hare kiekens
bijeen vergadert onder de vleugelen , maar gij hebt niet
„ gewild! Neen , nooit was hij een vuur , een' florm ,
eene aardbeving gelijk , maar als het geruisch eener
„ zach-
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„ zachte Riste : geen {buikje heeft hij geknakt, geen
halmpje gekneusd : het gekrookte riet heeft hij niet ver„ broken, en het rookend lemm met niet uitgedoofz !" enz.
VI. Te dier tire verherugde zich ,Jezus in den geest, is
zeker een fchoone en belangrijke tekst; en dit is door
V A N D L R P A L rm niet alleèn aangewezen, maar uit
licht gel'ield. Gewis behoort deze Leer--muntedih
rede tot de íchoonfle ; gewis leent zij zich uitmuntend
tot liet bijzonder doel der aanprijzing van vlijt en braaf
aan de 1}uderende jeugd , als de rijke bronnen van-heid
ware vreugde. Doch het is ons onmogelijk, in verdere
bijzonderheden te treden.
VII. De koperen Slang. Dit fluk levert een nieuw bewijs, en van 's mans bekwaamheid , om al , wat uit het
Oude Verbond geput wordt, heitler en bevallig te behandelen , en van zijne zucht, om het regezinnig geloof,
zonder fchoolfche haarkloverij, in bescherming te nemen.
Of amen evenwel de ondoorgrondelijkheid , onbegrijpelijk
dus dan toch donkerheid der Christelijke leere tot-heid,
een kenmerk en bewijs van hare waarheid zou kunnen en
mogen Hellen , is ons niet regt helder. Het moge er geen
bewijs tegen zijn , — hare eenvoudige klaarheid, uit het
nederbuigen des goeden Vaders tot zijne teelere kinderen
voortgevloeid, behaagde ons altijd meer als zoodanig. Men
wachte zich toch immer , niet te veel te willen bewijzen ! Eene vreemde overeenkomst kwam ons , bij deze
opmerking, voor den geest met hetgeen wij ergens van
nzozEs MENDELszooN lazen, die zijn Jodendom
op dezen grond tegen het Christendon verdedigde, dat
het laatile, louter redelijke Godsdienst, geene openbaring
noodig had, maar het andere, juist omdat het dit niet
was, in eenen ftellig bekend gemaakten wil des Heeren
moest gegrond zijn.
VII[. De Dood van Aüron levert VAN DE It P A LM
een íchoon tafereel , en telfens Plof tot eenti lchoone lof
leerzaam voorbeeld op; waarvoor wij hem te-redn
meer dank verlèhuldi d zijn , hoe minder de alledaagfche ,
en nog al wat meer clan alledaa l he Prediker liet er in
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gevonden of uit gehaald zou hebben. Ja, ga deze oor.
fpronkelijke geest vrij voort, ons zijne voortbrengfelen te
leveren ! Het algemeen Christelijk onderwijs kan er niet
dan bij winnen , daar het zeker tekften , denkbeelden enz.
enz. op menigen kanfel brengt, die er anders zoo ligt
niet zouden komen.
IX. Over Jozef's Godvrucht fprekende, neemt de Hoog .leeraar de uitdrukking van God te vreezen in beichernming, en wil dezelve niet verzwakt, of door blooten
eerbied en dergelijke vervangen hebben. De deugd , daarop gegrond, is ware Christelijke deugd, in zijn oog. En
hij dringt dit met Bene klem en nadruk aan , die de hoogfie
behartiging verdient. Voorts fchetst hij , op het einde ,
de gevolgen dezer aandoening niet de fchoonlle kleuren
cener zalige verrukking, en doet ons alzoo ook deze Leerrede, uit de lieve gefchiedenis van Jozef genomen, met
groot genoegen uitlezen,
X, „ ,7e.zus flsep ! Het is Bene geheel bijzondere ge..
„ waarwording, die in ons oprijst , wanneer wij van Je
zus, wiens verheven oorfprong wij kennen, wien wij,-„
„ ook in zijne aardfche omwandeling , als den Zoon en
„ het evenbeeld van God eerbiedigen; wanneer wij van
hein lezen , dat hij zich geheel als een mensch uit de menA, fGhen vertoonde , aan ligchamelijke zwakheden en be.
hoeften onderworpen, en , , als 't ware, bezwijkende
voor de overmagt der zinnelijke natuur. 'Wanneer wij
van hein gewaagd vinden, dat hij geene fpijze begeerde,
„ noch behoefde , omdat den wil zijns hemelfchen Vaders
te doen zijne fpijze was ; of dat hij den ganfchen nacht,
biddende, in gemeenzaamheid met God doorbragt; dan
„ is het, als zagen wij hem gelijk hij was, den uit den
. hemel gekomeneu, íleehts met een kleed der fterfelijk„ beid overtogen, Maar pansch anders worden wij aan.
„ gedaan , als wij hem , of tranen van deernis zien flor.
A , ten, of hooren uitroepen ; min dorst ! of van hein le..
zen , gelijk hier, dat hij, vermoeid van den arbeid, in
„ een' vasten , diepen flaap was gezonken. En nogtans,
liet was dzelfde Jezus, het vleesdi eivorden Avoord ,
„dat
„
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tien Ll oedat onder de menfcTien gehoond heeft, en z
„ deren in alles is gelift geworden, uitgenomen de zon , , de," enz.
Yezus (liep! Aan de vervulling van alle onze wezenge„ lijke behoeftear heeft de goedertierne Schepper zeker
het
ware,
tot
eenige
„ noegen verbonden, 't welk, als
vergoeding verfirekt voor de onvolkomenheid, waarvan
zij getuigenis dragen. Zoo is het ook met den flaap gelegen. Het is een zoete balfem der natuur, verkwik„ trend en ftreclend, in weerwil der uiterlijke ongevoe„ ligheid, waarin wij gedompeld fchijnen; het is de ophet
„ wekking eener nieuwe levens - kracht, die wij, bij
gevoeons
ontwaken, met een geheel eigen genot, in
„

„ len ," enz.
Wij ftipten deze plaats of twee aan, als eene proef,
welke verfchillende belangrijke gedachten, inderdaad zoo
regt uit het onderwerp voortvloeijende , overal door den
Hoogleeraar opgenomen , en — wij voegen er bij — tot
het nuttig(te einde aangewend worden. Op die wijze wandelen wij met hem het ganfche pad van verklaring en
toenasfing even genoegelijk en leerzaam af — neen op,
daar wij meestal ten laat(te op eene hoogte ftaan , die ons
niet hechts het geheel met vreugde doet overzien , maar
ook tot hooge en hemelfche gewaarwordingen ftemt. Deze
Leerrede befluit het Akademiejaar. De jonge lieden worden eerst gezamenlijk, en daarna de aanítaande Leeraren
van den Godsdienst nog bijzonder aanggfproken. Hoe
gepast!
Nog ééne aanmerking slechts ! De Hoogleeraar heeft bij
verfcheidene dezer Leerredenen een voorgebed gevoegd,
na de inleiding of vooraffpraak. Wij verheugen ons ook
over deze gefchenken en modellen. Zijn Iloogeerw. heeft
zich , meenen wij, eens opzettelijk uitgelaten over de gepastheid om dezelve te íchrijven. Doch , is het nuttig
en goed, juist bij elke predikatie een afzonderlijk en
nieuw gebed te maken? Loopt men dan niet gevaar van
flaauw te worden of al te bijzonder ,ja cloister voor hen,
die nog niet weten , waarop wij doelen , -- onze volgen E e 4de
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de hoffe en leerrede namelijk 9 Zou zekere algemeene aan
gewijzigd naar hetgeen volgen-bidng,flechtsz
gal, en dus niet geheel in den blinde en zonder oordeel
gekozen , niet ruim zoo veel indruks kunnen maken ? Men
kan dan ten minfee de oogenblikken kiezen , dat het hart
tot zoodanig -werk eens regt geflemd is , of flechts zoodanige Hukken , tot herhaald gebruik, behouden, als gelukkig gelaagd zijn. Voorheen had men zelfs vaste fornmulieren; en waarlijk, zij hadden hun nut. De toehoor
kon dezelve gemakkelijk medebidden , en de oudrdoni-der
gaf er een waas van heiligheid aan. Ne quid nirnis !

‚De laat/le Levensdagen des herlosfers. Tot opwekking
van godsdien/lig gevoel. Naar het h'oogduits h van
LODEWIJK POLS TOR FF. 's Gravenhage, bij W.
K. Mandemaker. 1823. In gr, 8VQ. 245 Bj. f a • 40•

1. Jezus trekt met zijne jongeren voor de laatfle maal
laar jeruzalem. II. Jezus te Bethanië. III. Judas verraadt
zijnen Heer en Meester. IV. Jezus , tegenover den discipel, die hem verried. V. Het Avondmaal. VI. De Verlosfer aan den Olijfberg. VII. Jezus en Petrus in het pa.
leis des Hoogepriesters. VIII. Jezus voor den regterftoel
van Pilatus. IX. Jezus op Golgotha. X. Jezus bidt aan
het kruis voor zijne vijanden. XI. Jezus vertroost den
ongelukkigen , die met hein gekruifigd werd. XII. Maria
en de discipel , dien de Heer lief had, bij Jezus kruifiging.
XIII. De vrienden des Verlosfers aan zijn graf. XIV. De
Opgewekte onder de zijnen. XV. Des Heeren Hemel.
vaart. Dit zijn de opfchriften en de inhoud dezer vertoogen , van welke de lezing het godsdiénftig gevoel , bij ons
voor het minst , zeer krachtig heeft opgewekt. Zij zijn
alle vol Christelijke leering , en gevloeid uit de pen en
het hart van eenen man, die de uitnemendlle proeven
filer geeft van diepe menlchenkennis en den echten Christelijken zin. Zij waren ons bij uitnemendheid nuttig bij
tee laattic behandeling der Lijden gefchiedenis ; want waar.
one
.

L. P 0 L S T 0 R F F, LAATSTE LE VLNSDAGt 1N. 42I

om zou de fleller dezer aanmelding er niet voor uitkomen , dat ook hij het Evangelie der genade predikt? Het
is waar, de onderwerpen 'Zijn alle bekend , en meermalen,
op velerlei wijze, behandeld; gefchied• en uitlegkundige
verklaringen moet men elders zoeken; maar men vindt ,
dit zegt de vertaler te regt , hier eenen rijke'a overvloed

van belangrijke we?iken, die het hart verwarmen en den
geest verhefen. En zou zoo iets niet wel liet groote
oogmerk zijn , waartoe ons deze gefchiedenisfen jaarlijks
zoo opzettelijk worden herinnerd? Deze bladen zijn vol
berekend voor den eenigzins nadenkenden in den be--komen
fehaafden (land; zij zijn ingerigt voor aller gevoel , naar aller
vatbaarheid. Er is , helaas ! zegt de fchrijver in de laatfie tijden, in de Christelijke Kerk veel getwist, en de
,

aanhangers der verfchillende partijen hebben elkander
over en weder meestal zeer liefdeloos beßreden ; doch nie
verwachte in deze bladen eenig bewijs voor of tegen-mand
geloofsbegrippen
te vinden, maar wel menig woord
zijne
over datgene , wat alleen en voor allen noodig is te gelooven en te betrachten. In welk licht de Verbs/er der menfchen, des Vaders eeniggeboren Goddelijke Zoon, den
fchrijver zelven voorkomt , wat hij voor zichzelven gelooft , dat zullen ' deze overdenkingen iedereen zeggen,
die dezelve met opmerkzaamheid leest. Waarom ht dit
flechts ahnge/lipt, en de tnenfchelijke z de van het wondervolle leven onzes Heilands inzonderheid op den voor
geplaatst-heeft, behoeft geene verklaring voor hem,-grond
die geen vreemdeling in den geest van onzen t d is, en
die weet, wie vleze Poort van gefchriften voornamel jk behoeven. Wij , voor ons , betuigen den waardigen fchrijver en vertaler hartelijk dank, en ieder lezer zal wel
hiermede gaarne infienimen. God fchenke rijken zegen!
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Verhandeling van den fleer W ILLEM DE CL E R C Q,
ter beantwoording der graag: Welken invloed heeft
vreemde Letterkunde, inzonderheid de Italiaanfche,
Spaanfche, Franfche en Duitfche, gehad op de Ne
Letterkunde finds het begin der-derlanfchT
vijftiende Eeuw tot op onze dagen ? met den gouden Eer
bekroond, en uitgegeven door de tweede Klas-penig fe van het .Koninklijk - Nederlandfche Inftituus van
ZTletenfchappen , Letterkunde en Schoone Kunßen. Te
flrnilcrdam , bij Pieper en Ipenbuur. 1824. In gr.
4t0. 331 BI- f 4 - 5o.
,

Onder de uitgegevene werken van het Inflituut zijn er
fommige,die minder uitfluitend voor eigenlijke Geleerden
berekend, dan gefchikt zijn, om ook aan het groote Publiek een zoo wel aangenaam als nuttig onderhoud te ver fchafffen. De hier boven in het breede aangekondigde Verhandeling van den Heer D E C L E R C Q verdient onder
deze eene der eerie plaatfen. Het fftrekt ons tot een wezenlijk genoegen , dezen onzen Landgenoot, reeds zoo heroemd als Dichter ,•.en Wien de Muze de zeldzame gunst
bewijst van ieder oogenblik op zijnen wenk te verfchijnen, nu ook als Schrijver,' als Geleerde, te mogen doen
kennen. Het voor ons liggende werk bewijst ontegen.
fprekelijk, dat de vloed van denkbeelden en fchoone verzen, die bij elke gelegenheid den bezielden Dichter ontftroomt, op eenen hechten grondlag ‚op uitgebreide kundigheden rust: en, gelijk ieder, die het geluk mogt heb
ben hem te hooren improvifdren, reeds dadelijk ontwaart,
dat hier geene ijdele woordenpraal heerscht, maar diepe
en bijkans algemeene kennis aan de Gefchiedenis en Letterkunde der Volken het voedfel , gelijk de edelfte en hciligfle gevoelens der ziel de grondtoon des Zangers zijn, zoo
levert ook deze Verhandeling hiervan een fchitterend blijk op.
liet onderwerp derzelve is zekerlijk hoogst belangrijk;
dc invloed der vrec;;nde Letterkunde op de onze. Men gevoelt ,
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voelt , dat hiertoe zoo wel kennis aan onze eigene letterkundige voortbrengie]en, als aan die van uitheemfche
Volken , in zoo verre zij invloed op dezelve kunnen hebben uitgeoefend, onmisbaar vereischt wordt; en daarom
was juist de Heer D E c L E R c 0, , in wien zich erne zeldzame kunde der nieuwere talen , en van 't geen die in het
vak der letteren belangrijks bezitten , met grondige kennis
onzer poëtifche litteratuur verbindt , juist de man , voor
die taak berekend. Deze algemeene kennis wordt echter
niet alleen tot volledigheid van het fluk, maar ook tot de
vol[Irekt noodige onpartijdigheid gevorderd. IIoe be`pottelijk toch het Bene uiterlle zij, om met minachting of
onverfchilligheid op onze eigene prozaïíche en poëtische
meestera}ukken neder te zien, en alleen die der vreemden
te huldigen, --- zoo is toch ook het andere uitcri'c e niet
goed te keuren, dat men h'et fchoone alleen bij de Ouden
en de onzen wil vinden ; dat men Dl E L I S ST ORE ca
IVI A E R L A N T Dichters noemt; dat men H O O F T eu
V O N D E L tot onfeilbare ílandaarden van goeden finaak
verheft, en zelfs in de woordspelingen en het valsch ver
een' louter aardigheden, en in de foms ge -nuftvade
walgelijke taal van den ander' niets dan vuur,-men
kracht en verhevenheid vindt. Wanneer men, zoo als de
Heer DE C L E R C Q, het gebied der Letteren bij vele
Volken bezocht heeft, dan wordt men een wereldbbiirger
in hetzelve; en, men moge dan in liet flaatkundige dit
woord en denkbeeld afkeuren, in het Gemeenebest der
Letteren is uitfluitend Patriottismus eerie rampzalige eenzijdigheid, niet minder verwoestend, dan de verbodswetten en de liniën van Douaneli der Vorflen voor de alge
welvaart van ons werelddeel. Integendeel, is het-men
niet een grootere lof en roem voor onze groote Schrijvers
en Dichters , wanneer hij , die D A N T E, T A S S O, C A LDERON, CADIOCNS, SHAKESPEARE, ADDI-

ell SCHIL (om van de Fra;ifchen niet eens te 1preken) kent,
in dc grondtaal gelezen heef , en hoogfèhat ; wanneer deze
mook Hoot-x, VONDEL, CATS, ANTOIIDI:s,
SON, 1\IILTON,KLOPSTOCK, GÜT11E
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en de v A N H A R e N S hoogelijk verheft ;
wanneer hij VONDEL met MILTON, ell ANTONID E S met c A M 0 ë N s vergelijkt, — dan wanneer een
ander, uittuitend en eenzijdig, in algemeene bewoordingen en uitroepingen, [lechts onze Letterhelden wil eeren,
en zelfs voor befinetting en ketterij in dit opzigt uit het
naburige Diiitschland waarfch uwt ? !)e heer n E C L E R C 2
behoort geheel tot de eerfile klasfe dier beoordeelaren. Reeds
zijne inleiding (een woord oir de Letterkundige Gefchiedenis) geeft ons belangrijke wenken over de beoefening
dier gefchiedenis bij uitheemfchen , en de redenen , waar
bij ons zoo weinig beoefend is , en wij nog Bee--omdie
ne volledige Gefchiedenis onzer Letterkunde bezitten.
Hierop verdeelt hij dezelve in zes tijdperken: i) dat der
vroegere Rederi kers; n~) dat der Kamer , in Liefde bloei jende;,3) van HOOFT; 4) van VONDEL, ANTONID E s en — P E L S ; 5) de Djchtgenootfehappen der acht
Eeuw (tweede uitgaven der Reder jkers); 6) van-tiend
de tweede herleving onzer Letteren.
Het eerfle tijdperk wordt voorafgegaan door een Overzigt van de Gefchiedenis der Letterkunde , en Bc chouzving an het eigenaardige , /eiwelk de Nederlandfc)ie onderfcheidt. Hier klimt de Schrijver tot in het hart van
Azië op, en vindt het Vaderland ° der Poëzij vooral bij de
befchouwvende Volken in dat werelddeel , vanwaar dezelve
door volkplantingen naar Griekenland werd overgebragt.
(1-Iet is toch onbetwistbaar , dat zeer veel in de taal ,
Godsdienst , gebruiken en zeden der Grieken geheel OQstersch is , hoezeer het Volk naderhand door de vrijheid
een' eigen' geest heeft bekomen.) Hij gaat vandaar over
tot de Dichtkunst van den Duitfchen of Teutonvfchen flam;
hij meent ook daarin Bene Oosterfche afkomst te ontdekken (de inprovifatie is zoo wel de bloem van het Noorden, blijkens 0 S s I A N en de Skalden , als van het war.
mere Zuiden) ; en zoo komt hij , door de Ridderverhalen ,
Gezangen en Romans der Middeleeuwen , op Itaiië in de
veertiende en vijftiende Eetwen, als wieg en bakermat
tier nieuwere Letterkunde. Daarop wendt hij zich , met
een'
VANEFFEN
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een' wat rasfchen overgang , tot de Nerl.rlanrljclie Letteren , wont zeer juist dc onbillijke miskenning derzelven
bij vreemdelingen , en de waarfchijnlijke reden daarvan.
Hi vindt den oorl'prong van onzen rijkdom aan dichter.
lijke voortbrengfelen , bij weinig treffende natuurtooneclen , weinig aanmoediging , en het meer prozaïd he koop.
beclrijf,in het godsdien(tig gevoel en de liefde voor Vrijheid en Vaderland bij de Natie , welke zich gedrongen
voelde, de groote daden harer tijdgenooten of voorvaderen te bezingen. Daarentegen deden zekerlijk de zucht
voor winstgevende beroepen, de minachting van fomniige
Latijn- en Griekschgeleerden voor onze taal , en de
vooroordeelen onder de Protestantfche Geestelijkheid tegen den Schouwburg , nadeel aan fommige vakken der
hoogere poëzij. ZedeliJIheid, Godsdienst en kaderland
bleven de hoofdonderwerpen , tot welke zij zich bepaalde , en ernst was haar heerfchende toon , volgens den
aanleg van liet volkskarakter. Dit gaat onze Schrijver nu
in bijzonderheden aantoonen. Wij moeten hier weder tot
dc Letterkunde der Middeleeuwen terug. Hier zien wij
het eerst den invloed van het naburige Fránkrijlk op den
I/laamfchen Leenman , en door dezen ook op de overige
gewesten, die dezelfde taal met hem fpraken. MAE i L A N T vertaalde uit het Fransch. Doch de ernst der Natie deed haar , toen reeds , Zededichten en ware Getchiedenis , zoo ver men die, meende te kennen , boven de
Riddervertelfels de voorkeur geven , en nz A E R L A N T
fchold op de zonde van het liegen; nogtans vonden ook
de Tranfche Romans in de dertiende en veertiende Eeuwen
reeds verícheidene vertalers. Men fchreef nog enkel in
rijm , en rijnal:ronijken waren de hoofdwerken der toen
Letterkunde. De fprekers aan de Hoven zochten-malige
niet de gunst der Schoonen , gelijk de Troiibadoitrs , maar
de klinkende munt der Vorfien. Men weet weinig van
hen, en zij werden fpoedig door de Reder thers opgevolgd. hier ziet men ter[l:ond een' valfchen , namelijk den
gildcgeest ; en het verwondert ons , dat de Heer n E
c LE R c zegt , dat de Dichtkunst bij ons niet zoo fterk
als
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ealr /it j etergezang der Düitfchers verviel. $ntegcndeel, wij zien in den aanleg , de firekking , zelfs den tijd
van beider bloei de trefiFendite overeenkomst ; en de bei
wijzen, die onze Schrijver zelf van het deerlijk verval
der taal en (zoogenaanide) dichtkunst onder de handen
der eerzame Rederijkers bijbrengt, getuigen inderdaad van
eene laagte , die wel gelijk fond met de handwerksmatige
rijmen der Meesterzangers. Wij loopen ook niet hoog'
met H A N S S A C H S: de Mode , die onbepaalde gebied
Duitfchen Parnasfus , wilde hem aldaar,, vóór-fteropdn
eenige jaren , eene vrij fchitterende plaats aanwijzen , vanwaar hij echter allengskens naar die, welke hem meer
voegt, fchijnt neêrgedaald te zijn; maar hij haat toch nog
veel hooger, dan zijne tijdgenooten onder de Reder kers
(de Jlmfierdamfche Kamer uitgezonderd.) Zoo in Duitsch=
land als Nederland ging deze gildegeest uitde Maatfchappij, die hem huldigde, in de Dichtkunst over. Men weer,
dat ook bij ons de kunst van Rhetorycke veelal onder de
handwerkers geraakte ; en j A N V A N L E I D E N, de
kleermaker eis Koning van l'ftin/ler, was ook te Voren
meermalen Prins bij de Reder kers geweest. Zeer gem
reedelijk erkent voorts de Heer DE C L E It C Q den jammerlijken wanfmaak der Redcr jkers. Dichtkunst en Rhethorica werden voll rekt verward, of liever men verbon d
de eeríle niet, en meende haar door de tweede uit te
drukken. Stof en vorm van de rijmen der Rederijkers
behoorden grootendeels aan de Franfchen : naar hunne
li-?ystcres, had men in het eerst geestelijke Tooneelfpelen ; de loralité's enz. werden ook nagevolgd. Men
kende de fiof der Ouden; maar de vorm werd jammerlijf
miskend en mishandeld.
In het tweeds tijdperk bereikte de kennis aan de Ouden
eenen veel hoogeren trap; E r. A s M u s, nt E L A N C HT o N hadden geleefd en gewerkt. Del-leer DE CLE R c
vlecht hier eenige belangrijke wenken in , nopens den nadeeligen invloed van d-, li ' leving der Letteren , door het
misbruik der oude Mytliclogie en liet verdringen van den
romantiJclicn geest. Doch de voordeelen deden onbetwist
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twistbaar verreweg de fchaal overlaan; en reeds dadelijk
ziet men zulks uit den invloed van liet bekende Imaflerdamfche driemanfchap; als van S P I E C E L, op de ernílige Poëzij, door zijnen krachtigen en zinrijken, fchoon
een weinig Eiroeven Iiertfpicgcl; van R 0 E DI E R VI Ss c it E R, op het boertige dicht; van C o o R N H E R T,
even als zijne beide vrienden welbedreven in de kennis
der Ouden, op ons Proza. Dezen edelen man fchetst D E
C L r R C Q con amore, als „ eene der fchoonfle flonker„ tlerren, die onze Letterkunde verfieren ; een' man ,
die, niet alleen als Schepper van den Nederduitfchen
prozaflijl , maar als denker, wijsgeer en voorutander
„ van godsdien{tige vrijheid , eene fchaars erkende hoogte
„ bereikte." Met den bekenden B r. r D E R 0 loopt onze
Schrijver vrij hoog , wiens Moortje uit T E RE N T 1 U S,
gelijk zijne Lucelle uit het Fransch is overgebragt, terwijl de Griane en het daghet uyt den Oosten ons het romanti^che blijfpel vertoonen. „ Indien deze vorm door de
„ verzen van V 0 N D E L ware bezield geworden, wij
„ hadden ons zeker kunnen beroemen , eenen tweeden
S H A K ES P E AR E te bezitten." (Dat is veel gezegd.
Dus ook zulke karakters ? zulke fprekende portretten van
het menfchelijk leven en de menfchelijke hartstogten?)
B R E D r R o heeft wel iets van den Spaanfchen fmaak in
de tooneelipelen ; maar fchijnt, hoewel hij blijkbaar die
taal kende , uit hare Letterkunde weinig of niet geput te
hebben. S A rau E L C 0 s T E R heeft misfchien em onderwerp uit AR Ios Tr o behandeld. De kennis van den
Bijbel door de Hervorming verfpreidde thans ook haren
invloed ; zij verdrong de oude wereldtche liedeboekjes ,
en bragt daarvoor Pfalmen en geestelijke liederen in de
plaats. Vat de taal betreft , dezelve werd aanmerkelijk
van bastaardwoorden gezuiverd.
Derde tijdperk. Doch nu ging H 0 0 r T naar Italië;
en de invloed dier zoo ongemeen zangerige taal diende,
om de onze , die nog ruw en flootend gebleven was , te
verzachten, te lenigen en te verteederen. De ongemeene
bekwaamheid van zi o o r i bewerkte deze omwenteling;
dan ,
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dan, daar I/ 7iê reeds in zijnen tijd met liet valsch vernuft
nT AR I N 1 befinet Was , bragt de jonge Iinflerdimfche
Patriciër uit het Vaderland van P E T R A R C A niet enke'zuiver goud, maar ook veel klatergoud mede. D E
c L E R C Q toont aan , (en het zou eenzijdigheid zijn ‚het
te verbloemen) dat men in H 0 0 F T en zijne fchool , zoo wel
in poëzii als proza, eene menigte gezochte wendingen,
woordspelingen en concetti ontmoet. Doch , wanneer men
de vroegere ruwheid en rhetoryken onzin, zelfs van
x o o F T, daarmede vergelijkt, zoo vergeeft men deze
feilen gaarne , (zonder ze no ;tans goed of fraai te keu=
ren) om de reuzenschreden, die taal , prozaflijl en poëzij
door hem deden. — C A T s dichtte in een' geheel anderen geest. Ook aan hem , als oor(pronkelijken Volkszanger , in weerwil zijner talrijke navolgingen , doet D E
c L E R c Q hulde., alsmede aan H U Y GE N s. Beiden floegen een' anderen weg in , dan I3 0 0 F 'F, tot wiens fchool
van

TESSELSCHADE, VAN BAERLE, REAAL, DE

(in den /Yet/leen der J7erm Eten) en H E E M Sr. Ic (in de Patavifche Arcadia) behooren. Dezelfde
zuidelijke , filelende. geest heerscht in Rofelijns Oochies van
DANIEL JoNCTYs. Doch HOoi T was niet enkel
navolger der Italianen, maar ook der Latijnen , bepaalde
T A C I T U s, in den prozati jl. Belangrijk is de-lijkvan
vergelijking , door onzen Schrijver tüsfchcn deze twee
beroemde Gelchiedfchrijvers gemaakt. H o 0 F T , bij wien
de prozafli.jl zich nog eerst uit de poëzij moest ontwikkelen , is dichterlijker; T AC I T U S , in eene reeds in ver
zijnde Eeuw levende, wijsgeeriger. Voor de taal was-val
de Statenöverzetting van den Bijbel van belang.
Ilet vierde ti;dvak, door onzen Schrijver als dat van
V 0 N n EL hefchouwd , rekent hij echter eerst van het
midden der zeventiende Eeuw. Deze verdeelins heeft
hare zwarigheden : want vericlaeidene meesterflukken_ van
V o N D E L dagteekenen zich van de eerie helft dier Ecuwe. leraar de inv.!oerl van v 0 N D L began voornameliik
eerst na 1550 en toen ging ook de zuidelijke manier allengs te niet. V ON DE L wordt door D L C LE R C Q
met
BRUNE
it E

,

;
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met S II A K ESP EAR E vergetekcn, wat beidcr aanteg etl
uiterlijke omllandigheden betreft; doch zij verfchilden :teet
in hunne omwikkeling. VON DEL vormde zicli, dp den
raad zijner gcleerde Vrienden, gedeeltelijk naar de OUdt!D:;
cn uit eigen' fmaak naar den Bijbel, waaruit l1ij zoo 'Vete
treffcnde tafereelen overnam. (Ook uit de legende ver.r
fmaadde hij het niet, te putten.) Doeh, waat zijne
geestdrift hem verlaat; wordt hij plat, lilt gebrek aait
fonds. Hij was onze voornaamfte tl'eur!peldlchter; en bij
die gelegenheid weidt onze Schryver uit over den oor.
fprong van ons treurfpel. Bij vo N :0 E L kan men geenen invloed der nieuwere Europc[che Letterkunde befpeu.
ren, zoo min als bij velen zijner tijdgenootcn. De afgri}~
felijkheden van J 1\ N V 0 s worden naar behooren ten toot1
gellcld. Zulk eene oorfpronkelijkheid is af te bidden!
Over ANT 0 N IDE S en AN S La, beide navolgers vail
VON, DEL .t wordt kortelijk gehandeld. DE DEC I<. E R gin~
zijnen eigenen weg. VOL LEN Hoi E N en BRA N D or
geven reeds blijken van verflaallwing. Nu werd het oo~
naar Fr{wkr(jk gerigt, vanwaa, juist de RrJft/gils in grooten getate herwaarts kwamen, en, ook door recenfenmd<.l'
tijdfchriften, dcn Franfchen fmaak in de kunst dedea
buldigen. De Frafl[chc taal werd nu ook de algemeefit!
taal del' Diplomatic. PEL 5 en zync kunstbroeders van
Nil Volcntibus Arduum dooen dus de wetten des Prall-[chen toonecls eerbiedigen; de Rei, en al wat on~e ma..
nier "eigenaardigs bezat, ging verloren. Ook de prozafHjl
verloor zijne oorfpronkelijkheid en I.racht. Doeh wij kun..
nen dit niet a:m de navolging der .Fran[chcn toefchrijven&
Het Fran[che praza ~ het valmaaktlle in Europa, was dernavolginge weI waardig; en dnt bet onZf2 zich uit de navolging van het Latiin tot losfcre vortllen ontwikkeld~ t
kan men niet al$ nacleelig befchouwen; doch hiervan wa..
ren, v66r v A N E F FEN, weinig [poren. De algemeene
vcrl1apping en het gebrek aan onderwerpen, zoo als dO'
Ncrlerlrmd(che Historien, l1et Lev~n van DE R U I T E It
cn de veldflagen van 1666 die aan s W J N N AS opJever...
clen, deden het proza vervallen.
lWEIWESCII.
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Het vijfde tijdperk bevat het grootfte gedeelte der achttiende Eeuw. Hier komt de Schrijver op den reeds vermelden
invloed der Franfchen terug; hetgeen bewijst, dat zijne
verdeeling niet volkomen juist is. P E L s en zijne fchool
behoorden nog eigenlijk tot dit tijdperk. Maar,, terwijl
de poëzij al meer en meer tot keurig berijmd proza verviel, deed de navolging van A D D I SON'S en S T E E L E'S
Spectator, door VA tv EFFEN , het eigenlijke pruza herleven. Hij was een man , die de Frau/ehe taal niet alleen
kende, maar ook beoefende, blijkens zijn' 3ƒifas2trope en
andere opfiellen; en ons ondicht, waarin hij de Frau/ehe
]osheid, kortheid en naauwkeurigheid navolgde, heeft
aan hem de grootfte verpligtingen. Ook voor de fchilderinb der toenmalige zeden, voor de tentoonf'elling der
dolle Swanenburgianen , en van het misbruik der Fabelkunde , is V A N E F F E N allernuttigst geweest , en in
meer dan één opzigt alsnog lezenswaardig ; gelijk s c H E LT E ru A in zijn Mengelwerk zoo uitnemend door proeven
gellaafd. heeft. Het blijfpel (of liever de betere klucht)
had eenen L A N GE N D IJ K. Voor 't overige vergelijkt
DE C L E R C Q zeer juist het tijdperk dezer verfranschte
Dichtgenootfchappen met dat van de Kamers der Rede, kers. Gelijk men toen geen onderfcheid maakte rusfchen poëzij en Rhetorica, dus nu niet tusfchen dicht.
en proza - ítiji. Wanneer men een prozafluk (gelijk F E IT AM A den Telemachus deed) Hechts berijmde, meende
men aan de vereischten der kunst te hebben voldaan.
Het oordeel van onzen Schrijver over n o o T zal menigeen'
bevreemden , fommigen misfchien ergeren : P 0 0 T was
een Dichter door de Natuur gevormd, door de Kunst bedorven. Aan de G,riekfche en Latijnfche Fabelleer heeft
hij toch de allerlief(Ie ftukjes, de Maan bij Endymio,n, en
Mars en Venus beddepraat, te danken. IIet is echter
waar, dat hij het gebruik daarvan overdreven heeft. Dit
tijdperk was dus geheel ontbloot van oorfpronkelijkheid ,
en dus ook van kracht; het was aan een' uitheemfchen
(maak verflaafd; de Geleerden fchreven in het Lat jn, en
verachtten de moedertaal, die zij zich beroemden niet te
ken,
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i,enncn. (Men behoeft flechts de vertaling der fchoone
Lofrede op norRnAAvEvan A . SCHULT'ENS ,door
zijnen Zoon , den kündigen j A N' J A C 0 rB , eenen tijdgenoot van v A N E F FE N, te lezen , om te zien, hoe dc
Geleerden Hollandsch fchreven. Zie ook de Gefchiedcrd
der Nederlan41che Taal door ij i; E ij.)
IIet zesde en laatfile tijdperk, dat van herfiel, begint
D E C L E R C Q (een weinig vroeg) met het midden der
achttiende Eeuw. Den dageraad der beterfchap zag men
(volgens hem) in de vertaling der Engelfche prozafchrif
ten van HERVEY, PEARSH ALL , enz. en in die dei
Romans van R I C H ARD S 0 N . (Wij moeten hierin van deli
geachten Schrijver verfchillen. In den Theron en '1spafii
van H E R V E V is veel valsen vernuft; en, wanneer men deClan isfa en den Grandifon van s T I N s T R A bij den eenra
voudigen (tijl van VAN EFFEN vergelijkt, vindt mci9
Beene vordering , maar achteruitgang. De vertalingen vaii
den Tom Pones en den Vicar of Wakefield, tusfclien 1760
en 1770 vervaardigd ; zijn onleesbaar. Daarentegen was L v^
B L I N K 's vertaling van Y 0 U 4 G 's Nachtgedachten eetl
meesteriluk.) In Friesland rees eigenlijk het cerfie mor
AREN S, (bij deze gelegenheid-genrod VANH
een woordje over de miskenning van 0 N N a z w I E It 5
gelijk van zoo vele groote mannen bij hun leven) door
SIICION STIJL , en (volgens iJPEij) door Ercr4ST
bV I L L E M H I G T. In het 1'ransch kwamen thans de
Drarna's op; zij gaven een' fchok aan de vaste regelelï
en de Nederlanders, die dezelve navolgden, vonden daar
overgang tot de Sclaaufpicle der Duitfchcrs. Deze-ïnde
laatfuten begonnen nu toch ook gekend en allengs nagc.
volgd te worden. BELLAMY CII VAN ALPREN (Vati
wien de Schrijver , tot onze verwondering , weinig of
niets zegt) waren de eeriJen, bij welke men blijkbare fpo^
ren dier navolging vindt. De Engel/die oorlog van 1781 ,
hoe nadeelig ook in de flaátkundige gevolgen , gaf in het
letterkundige een' heilzamen schok aan de Natie. Nieu.'
we denkbeelden over vrijheid in den Staat, over verlichting in den Godsdienst kwamen er bij , en bragten , door
Ff
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de wrijving zelve, oenige warmte en gisting in de flilftaande Letterkunde. Men verhief zich op den naam van
Nederlander, gelijk de Duitfchers, in den (wat het doel
betreft) mislukten vrijheidsoorlog van IS13—I8I5, op
dien hunner Natie, Het kon niet misfén, dat de fmaak,
bi) deze bevrijding uit de verjaarde kluisters, niet nu en
dan eene verkeerde rigting nam. Vandaar het bekendefentimentele tijdperk. De, vrijheidskoorts van 1795 had ook
rijkelijken invloed op de Letttrkunde. Maar deze gisting
bedaarde, en de gevolgen waren heilrijk. Het Proza bereikte eene hoogte, die het, zelfs in de fchoone dagen
van H o 0 F T nimmer gezien had. Reeds S T IJ L is klas
bij W A G E N A A R vergeleken ; en welke groote na--fiek,
men kunnen onze dagen niet boven s T 13 L plaatfen !
Het verwondert ons , dat DE CLERC Q niets van KANT L L A A R zegt, den grooten Lofredenaar van H. A.
s c u U LT E N s, en den welfprekenden en gematigden Redenaar in de Volksvergadering (1796, 1797). De meerdere Tijdfchriften en Genootfchappen , op eene ruimere
fchaal dan die van het midden der Eeuwe , verfpreidden algemeene kennis , ook onder den burgerftand. Eindelijk
brak de kennis der Duitfche Letterkunde meer algemeen
door. Echter beweert onze Schrijver, onzes inziens met
regt, dat die invloed noch zoo groot, noch zoo algemeen, noch zoo fchadelijk is, als men wel denkt. G öT H E , de Afgod der Duit/chers, is weinig bekend hier te,
lande. Onze Iianfelredenaars , onze groote Dichters mogen zich het goede onzer naburen toeëigenen , van flaafkhe navolging zijn zij volkomen vrij gebleven. Doch op
de Taal hebben de menigvuldige overzettingen uit het
.Hoogduitsch, meest door onkundigen, een' blijkbaar nadeeligen invloed geoefend.
En hiermede Lefluit de verdienftelijke en geleerde Schrij.
ver dit zijn werk, hetwelk wij niet aarzelen een meester/luk te noemen. Hoe vele moeite daaraan bereed is ,
blijkt uit de menigte van Schrijvers , die daartoe moesten
gelezen en beoordeeld worden , en onder anderen uit de
bijzonderheid, dat de Schrijver onze Letterpefeningen
van
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van 1760 tot 1798, tot kennis van de toen uitkomende
gefchriften en dichtítukken , niet alleen doorgeloopen ,
maar ook geëxcerpeerd heeft. Voorzigtiglijk onthoudt hij
zich van het noemen der levende Schrijveren ; maar kan
niet nalaten , eenigen der voornaamsten , zoo in proza als
poëzij, door een' enkelen pennetrek te kenfchetfen, die
den Meester verraadt. — Tot aanmerkingen , die hier en
daar misfchien zouden te maken zijn , hebben wij ons niet
willen vierledigen , daar wij over 't algemeen van ganfcher harte in de refultaten des Schrijvers infl:emmen , en
afkeerig zijn van die vitzucht , welke zich ambtshalve ver
vindt , in ieder gefchrift iets berispelijks te vinden.-pligt
Wij wenfchen veeleer de Natie met deze gewigtige bi
drage to hare Letterkundige Gefchiedenis geluk, en hopen, dat dezelve — gelijk zij dubbel verdient — door, of
liever .voor, den vreemdeling vertaald zal worden, om
hem een behoorlijk denkbeeld te geven van eene Letterkunde, tot hiertoe bij uitheemfl:he Vo!ken zoo onbegrijpelijk en onverfcho.onlijk verwaarloosd.
Wij maken , ten flotte , nog van eene verdienf'e gewag, die in eenen Dichter voor de vuist, zoo als de
Heer D F. C L E R C Q, dubbel groot is. De ftijl , hoe.
zeer deftig, vloeijend , en zich hier en daar, waar het
pas geeft, verhelfende, is verre van hoogdravendheid, of
dus genaamd poëtisch proza, verwijderd.

De Geboorte van den Mensch , phy fiologisch - dixtetisch en
pathologisch - therapeutisch befchouwd , en grootendeels
volgens eigene Waarnemingen en Proeven voorgefleld,
door Dr. J. H. W I G A N D ; uitgegeven door Dr. F. C.
N A It G E L E , gewoon Hoogleeraar in de Geneeskunde te
Heidelberg; flit het Hoogdeiitsch vertaald door c,, VA N
i L. D I K , Med. et Art. Obfl. Dr. te Nijmegen. Ifie
Deel. Te Amn/lerdain , bij R. J. Berntrop. 1822. In
gr. avo. Behalve de Voorrede, 3.35. Biadz. f 4-:
Niettegenstaande de groote en gewigtige vorderingen,
Ff;
wel-
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welke de Verloskunde gedurende ruim eene halve eeuw
gemaakt heeft , valt het niet te ontkennen , dat dezelve
nog voor zeer vele verbeteringen vatbaar blijft. Immers
gemelde vorderingen betreffen voornamelijk het mechaniiche gedeelte dier kunst; terwijl eene meer gezuiverde
Phyfiologie, van de uitgave van H A L LE R 's kiasfiek
werk dagteekenende, noch aan haar, noch aan de Beelkunde dat nut heeft aangebragt, 't welk men billijk van
zoo groot eene hervorming zou hebben mogen verwachten, Om aan deze behoefte te voldoen, fchreef de kun Iige en vrome w I G A N D dit gefchrift , hetwelk , gedurende het laatlte gedeelte van zijn leven door hem afgewerkt, als de nalatenfchap befchouwd mag worden van
een achtingwaardig Geneesheer , die nog zijne_laatfle
pogenblikken bef}eed heeft ten nutte zijner kunst en tot
heil zijner tnedemenfchen. En .niemand, voorzeker, was
beter voor zulk eenen arbeid berekend , dan WI GA N D,
Vol geestdrift voor zijne kunst, met dien aangeboren
tact begaafd, welke den grooten Arts vormt, eene gave, die hij door oefening volmaakt had , een geduldig en
onvermoeid waarnemer der Natuur, van eene ern(fige,
godsdienflige gemoedsflemming , die den Arts elken lijder
als een hem toevertrouwd heiligdom befchouwen doet,
waarvan hij ééns rekenfchap zal moeten afleggen, bezat
hij alles, wat men in den Schrijver van zulk een werk,
niet billijkheid , mogt vorderen, Daarenboven overtuigd ,
slat ftille nederigheid de eerfte eigenfchap moet zijn van
den Arts , bij wien iedere poging , om te fchitteren of te
pralen, (het eigenaardig kenmerk van den Charlatan) zoo
gevaarlijk en voor kunst en lijder zoo hoogstverderfelijk
zijn moet, had hij een' afkeer van dat armamentariu?a
fietricium , waarmede de gewone Accoucheurs hunne
kunf}en verrigten, en geloofde hij, dat een geduldig ver
Natuur en hare vaak onuitputtelijke krach,-trouwenpd
vele
ongelukkige
uitkomflen , liet gevolg van ontijdig
ten
aaingewende inílrumentale hulp, zou kunnen verhoeden.
I let werk, dat aan deze denkbeelden zijn oorfprong
eerli liuleligd is , maakt den lezer net die natuurkrachten
bekend , en met de wetten , volgens welke zij bij de ge4
-
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boorte van den mensch werkzaam zijn. De Inleiding,
waaraan dit ganfche eerfle Deel is toegewijd, behelst eene
ontvouwing van de natuur, kenteekenen , oorzaken en
behandeling van die dynamifche ziekten, aan welke de
uterus zoo dikwerf lijdt, en waardoor het werk der ver
dikwijls verhinderd wordt. Dit onderwerp nu-losfingz
,
wordt na eene opheldering van het begrip der dynamifche ziekten van het baringsorgaan en van de dynamica der
Verloskunde, in de volgende Afdeelingen gefplitst:
I. Algemeene natuurleer van het baringsorgaan. II. Algemeene ziekteleer van hetzelve. III. Bijzondere leer
van de bewegingsziekten van- den uterus. i Klasfe. Hypersthenie, overhaasting,_ overijling van den uterus.
u Klasfe. Weeënzwakte,, asthenie der weeën, traagheid,
adynamie, atonie van den uterus. A) Algetneene ziekteleer en geneeswijze van de weeënzwakte. B) Bijzon.
dere ziekteleer en geneeswijze van cie toevallige weeën
i. Rheumatismus van den uterus. 2. Aanleg-awkte.
tot ont(teking, ontilekin achtigheid of erethismus van
denzelven. 3. Volbloedigheid en hemorrhoidaal-toefland
van denzelven. 4. Huidwaterzucht en volwaterigheid
der barenden. 5. Convul/ibiliteit, ziekelijke gevoeligheid
van den uterus, hysterie der barenden. 6. Over de bloed
uit den uterus, als toevallige oorzaken der-vloeijng
uterus - zwakte. 7. Gemoedsbewegingen, als toevallige
oorzaken der weeënzwakte. 3 Klasfe. Vermoeijenis , uit
verlamming van den uterus, (lasfitudo, ex/laus--puting,
do et paralyfis uteri.) 4 Klasfe. Krampen in den uterus, krampweeën: Over de fl:uipen der barenden!, en
derzelver zamenhang met de krampen van den uterus.
Complicatiën der uterus-ziekten. Kan men ook fommige
latere vertragingen der verlostang, die door mechanifche
oorzaken ontftaan , door mechanifche middelen verhoeden? Slot van de Inleiding.
Dewijl wij in dit Deel alleen de Inleiding bezitten , kwam
het Recenfent gepaster voor, zich het oordeel over het
ganfche werk tot deszelfs volledige Nederduitfche uitgave
voor te behouden. Alleenlijk zij 't hem vergund, met
befcheidenheid , drie bedenkingen te opperen, welke, onFf4
der
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der het lezen, bij hein opkwamen , en waarvan de beide
eerie den inhoud , de laatfle den vorm betreft.
Vooreerst dan kwam 't hem voor, dat de Heer w i.
EGA N'D, door eene welligt al te groote vooringenomenbeid niet zijne leer, (zoo als 't ons menfchen pleeg te
gaan) hier en daar van overdrijving niet geheel is vrij te
pleiten. Immers ook hier, gelijk elders , geldt het medio
, uti,sfimus ibis , en kan een al te flerk en lang verlaten op
de krachten der Natuur voor de moeder niet alleen, maar
vooral ook voor het kind, evenzeer als het tegenovergeftelde uiterl{e, verderfelijk worden; terwijl toch den Ver
dikwijls zoo moeijelijke, dubbele zorg-Josltundige,
voor het leven van beiden is aanvertrouwd. Deze bedenking is vooral voor jonge, onervarene Verloskundigen
ter neer gefchreven, die zoo ligt aan de eene of andere
zijde te ver gaan; een gebrek, waaraan geoefende mees,
fers in de kunst, zoo zij ten minfre onbevooroordeeld en
onpartijdig zijn, minder zijn blootgefleld. Intusfchen zal
het vervolg leeren, in hoe verre deze bedenking op het
ganfche werk al dan niet zou kunnen worden toegepast.
Ten tweede. Alhoewel Recenfent over 't algemeen het
therapeutifehe gedeelte den meesten lof waardig keurt:,
trof hij echter enkele plaatlen aan , in welke eene te groo.
Ie gehechtheid aan fpecifieke krachten van geneesmiddelen
doorftraalt; eene dwaling, welke , offchoon zoo oud als
de Geneeskunde zelve , thans echter inzonderheid onder
onze .Duitfche kunstbroeders meer en meer fchijnt veld te
Winnen , en maar al te dikwijls de vruchtbare oorfprong
der ;rof[ie empirie geweest is. Wien toch is het onbekp j, aan hoe vele bepalingen het gebruik der meest ge,
prezene Jpecifica is onderworpen,, en hoe fchadelijk dezel.
ve worden kunnen , zoo niet de fakkel der algemeene the
j npie bij dat gebruik ons voorlicht? Zou dus wel, om
pen voorbeeld te noemen , de Borax een zoo fpecifiek
;middel bij de pazwakte van den zuterus zijn, als de Schrijver beweert? Zoude, gelijk hij op eene andere plaats
voorondertlelt, liet vroegtijdig gebruik van het Opium eit
sor uw (welk laatst middel vooral , onzes inziens , met
,
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betrekking tot deszelfs fpecifieke werking op den uterus,
te hoog geffteld wordt) liet vermogen bezitten , om menge onregelmatige lig ing van het kind te voorkonen ?
Recenfent vermeent , niet reden , aan beide hellingen te
mogen twijfelen , en acht dezelve , zonder veelvuldige
uitzonderingen en bepalingen althans , onverdedigbaar.
Ten laatfee. Voordragt en f1i3l munten uit in klaarheid
en duidelijkheid, waarop de Schrijver zich bovenal heeft
toegelegd. Echter is daarbij liet tegenovergefteld gebrek
van wijdloopigheid niet altijd even gelukkig vermeden,
en zijn de herhalingen niet zeldzaam. Dit gebrek is in
geneeskundige Schrijvers dan vooral te gispen, wanneer
zij Benig praktisch onderwerp behandelen. IHoe dikwijls
toch fchrikt een volumineus werk den kunstoefenaar niet
af, die , bij eene drukke en vermoeijende praktijk , zelden
tijd tot uitgebreide iludiën vinden kan; en hoe wenfchelijk ware het daarom niet, dat eene aphoristifchc schrijfwijze , op het vóetfpoor van onzen B 0 E R H A A v r en
andere vroegere Geneeskundigen, meer algemeen wierd
ingevoerd
De Vertaling is getrouw, doch niet vrij van Germanismen. 't Is wel waar, dat, telijl, de Vertaler aan
arbeid des geneeskundigen Schrijvers-merkt,vand
het : non quash formofa fed quamra recta fit qureritur,
geldig is; echter gelooft Recenfent, dat elke Schrijver,
hij zij Geneeskundige of niet, met de taal, waarin hij
fchrijft, behoort bekend te zijn, niet zoo zeer omdat het
tot fieraad verilrekt, maar omdat dc duidelijkheid liet vor
Gelijk doorgaans het Latiju der Medici flecht is,-dert.
zoo is ook tegenwoordig, door liet veelvuldig lezen en
vertalen van Iloogdüitfche boeken , eene foort van taal
onder hen in zwang geraakt , welke noch Nederduitsch ,
noch Hoogduitsch hecten mag , en voor hen , die beide
talen niet volkomen magtig zijn , niet zelden zwaar te
verftaan is. I Iet zonde derhalve , ook om der duidelijk
wel te wenfchen zijn , dat onze geneeskundi--ilcdswe,
ge Schrijvers zich meer bijzonder op liet taaleigen toeleiden. Ondcrtusfchen betuigt l:eceulent aan den, door zij hen
r' f
,
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nen ijver en werkzaamheid met roem bekenden Vertaler
van dezen arbeid zijnen dank; ecu' arbeid, die in meer
dan één opzigt voortreffelijk genoemd mag worden , en,
gelijk hij der nagedachtenisfe van den voor zijne kunst te
vroeg geflorvenen w I G A N D tot eere verftrekt, zoo ook
niet misfen kan, zoo dezelve naar verdienfte algemeen
gekend en gewaardeerd mag worden, Gene groote en guntige hervorming in de Verloskunde te weeg te brengen.
iWnemofyne. Men gelingen voor Wetenfchappen en fraaije Letteren : verzameld door n. w. en B. B. T IJ D E DI A N. Ilde
Deel. Te Dordrecht , bij Blusfé en van Braam. 1823. In
gr. Svo. 432 BI. f 3 - 6o.

De twee eerfle flukken in dit Deel zijn van vroegere dag.

teekening en van ongenoemden. Het eerfte is een gedeelte
van eene uitgebreidere verhandeling, door den Iloogleeraar
MAN alsnu nog der opueminge hier waardig geoor.
deeld; het behandelt de ßaatkundige verlichting der Nederlanderen, kort vóór en bij de dadelijke afzwering van FILI Ps; het betoogt , hoe weinig men toen nog zuivere en
eenvoudige denkbeelden had van vrijheid in het burgerlijke
ook toen men, bij de dadelijke afzwering, de groote waarheid beleed , dat de Forst om het Volk,, niet het Molk om den
Vorst is gefchapen. Voorts wijst het het gebrekkige en inconfequente aan in de vermaarde Unie van Utrecht. Dit ftuk
is in het geheel niet in den Bilderdijkfchen en Dacostlaanjchen geest van onze dagen gefchreven. De tweede verhandeling betreft mede de vaderlandfche gefchiedenis, en benmtwoordt toellemmend de vraag, of de raagt der Graven verminderd en bepaald werd door het medezegelen der Brieven
door de Steden. IIet fchijnt voor mededinging naar eene prijs ítof gefchikt geweest te zijn; en, alhoewel de Schrijver, naar
het oordeel des Hoogleeraars, regt en daadzaak te zeer ver.
wart, achtte hij het echter belangrijk genoeg, om het in dezen bundel eene plaats te geven. De hierop volgende ver handeling of redevoering van den Hoogleeraar S I E G E N BE EE
is dien Redenaar waardig ; zij behandelt het ggodsdien/lig Ka, en doet dien altijd
rakter vaal w I L LE gi DE N E E r
gecerbiedigden Vader van ons Vaderland volkomen regt. Na
de.
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deze ontmoeten wij hier de fraalje verhandeling van P L UT AR C II US , over het veel Vrienden hebben , door den Heer
G. G R 0 E N vertaald. Vooral waren ons de nu volgende hukken welkom , I) Eene voorlezing van Prof. $. A. II A M A K E R,
over de Sakontala van den Indi/chen Dichter CA L I D A S,
waarin wij niet alleen eene proeve hebben van dezen voor
Dichter, Imaar ook (na eene oordeelkundige ver -trelfijk_
geest der Indifche dramatifche kunst met-gelijknvad
dien der Grieken , en van den Engeljchen S II A K ES P EAR E
met dezen Indifchen CA L 1 DA s) alles , wat van diens gefchiedenis bekend is , en voorts geheel den inhoud en het beloop
van het interesfante ftuk. a) Eene wijsgeerige Bejchon;ving
der zoogen-aaznde Goudkust , in vergelijking wet Europa in het
algemeen, door in. j. I YNU0 UT ; een belangrijk tluk,
niet alleen ten aanzien van :;et luchtsgettel en de natuurkunde, maar ook ton aanzien der mogelijke verlichting en befchaving der Afrikaanfche Negers, waartoe, naar des Schrijvers inzien, geene Europe/ehe Bijbeis noch godgeleerde wer
kunnen dienen, maar veel beter de opvoeding der jeugd,-ken
anet ter zijde h elling van alle pogingen omtrent de meer bejaarden, als bij welke laatden ingeworteld vooroordeel reeds
tot eene tweede natuur geworden is. 3" !lnekdotes en Ka.
raktertrekken van des beroemden Dichter K L 0 P S T 0 C IC,
uit den mond van een' van it L 0 P s T o c It 's vrienden aan den
Dichter K L E Y N medegedeeld , en nu door 's mans weduwe,
uit zijne portefeuille, den Redacteur der 112'newofyne aangé.
boden. — Tot dusverre loopt de proza in dit Deel. Naar
gewoonte zijn er een aantal dichtftukjes bijgevoegd, meest
alle ons, 't zij dan door affchriften , of door den druk ,reeds
van elders bekend ; maar onder welke — de overige geenszins
hunne waarde betwistende — wij vooral met genoegen weder
zeer fraaije en roerende gedichten aan den Heer-vondeig
W. x. S U RING A It, bij den dood zijner waardige echtgenoote , I8 3 , en welke wij meenen, dat tot nog toe alleen
voor zijne vrienden gedrukt waren, maar, evenzeer als die
van den Heer F. J. GA L L i , bij het wiegje en lijkje van zijn
kindje, enz. te aandoenlij1, en te fraai zijn, dan dat men dezelve het publiek onthouden zou.
Men ziet uit het gezegde genoegzaam , dat men den Hee
T IJ D E P,t A N voor de ijverige voortzetting van dit werk-Yeu
dank verfchuidigd is,
-
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11. G. TZSCHIRNER

De terugkeering van een aantal R. Katholieke Huisgezinnen,
in het Groothertogdom Baden , tot het Evangelifche Christendonz. Vertaald (lees: verhaald) en beoordeeld door Dr.
11. G. T Z S C ill R N E R, Prof. ia de Theologie en Superintendent te Leipzig. Naar de vierde Iloogduit/che uitgave.
Te Zutphen, bij H. C. A. Thieme. 1824. In gr. 8vo. 78
Bl.f: 55•
-
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e bedoelde daadzaak is wel reeds genoegzaam bekend ;
maar het echt verhaal van dezelve , door een' man als
T ZS C 1i I R NE R, die uit de echtfile bronnen heeft geput, is
voorzeker hoogst belangrijk. Wij zien hier , hoe de vorige
Pastor H E N 11 5 F E R tot nadenken en overtuiging kwam , en ,
door de Roomschgezinde Kerkelijke Overheid van zijne bediening vervallen verklaard , toen eerst openlijk voor zijne
gevoelens uitkwam , in een eenvoudig gefchrift , waarin hij
duidelijk opgeeft, waarin de Roomschkatholieke Kerk, zijns
inziens, afwijkt van de zuivere Evangelifche leer. Het ge.
volg was, dat 4o huisgezinnen van zijne vorige Gemeente in
zijne overtuiging deelden, en, met den Heer hunner plaats ,
den Baron v 0 N GE M MIN G EN, bij den Landsheer de vrij heid verzochten en verkregen, om in de Evangelifche Kerk
te worden opgenomen. De wijze van opneming , en hunne
afgelegde belijdenis , wordt ons hier nu medegedeeld ; de tegenwoordige fiaat van deze nieuwe Gemeente, welke door
gezegden Heer 11 E N H Ö FE R, alsnu1 Evangelisch Prediker,
na afgelegd examen , provifoneel bediend wordt , wordt verder gemeld ; ook het Edikt van den Groothertog van Baden,
en de uitzigten der Gemeente op verdere onderfleuning en
befcherming. De beoordeeling van deze gebeurtenis door
Prof. T Z s C H 1 R N E R intakt het tweede deel uit van dit
kort, maar belangrijk gefclirift. Het ontf}aan van deze kleine
Gemeente maakt wel geene groote verandering in de evenre.
digheid tusfchen Roomfchen en Protestanten in Duitschland,
maar verdient evenwel allezins opmerking; het is toch niet de
overgang van eenen enkelen , maar van vele huisgezinnen ,
welke zich te zamen van de Roomschkatholieke Kerk hebben
afgefchciden , waarvan misfchien na de Reformatie geen
foortgelijk voorbeeld is; en dit is gebeurd in eenen tijd , da t
de I:oomschgczinden zoo luide triomf roepen , en den vat
van het Protestautisme wet zoo veel verzekering aanmelden.
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Het blijkt volkomen, dat geen belang, maar redelijke over.
tuiging het roerfel was; dat deze nieuwe Protestanten noch
Separatisten , noch geestdrijvers zijn; en moge het al blijk.
baar zijn , dat zeker piétissne en hartelijk godsdienftig gevoel
deze menfehen beziele , dit is dan toch kennelijk bewijs ,
dat de zinnelijke plegtigheden der Roomschgezinden geens.
zins zoodanige behoefte zijn voor echt godsdien1 ig gevoel,
als menig Schrijver ons opdringen wil. Bijzonder verblijden.
de is het, dat geenerlei fchimp op de Roomschkatholieken,
noch profelytenmakerij, de nieuwe Gemeente onteert, maar
alles overlegd is naar billijkheid en rede, overeenkomilig de
onvervreemdbare regten van ieders geweten ; en bovenal
verheugt ons de echt verdraagzame geest der Evangelifche
Kerk bij het opnemen der nieuwe broeders, waarbij alleen
de hoofdzaak , en geenszins iets van Symbolifche Boeken of
Formulieren , in aanmerking kwam. Wij danken den Vertaler,
dat hij ons dit gefchrift heeft medegedeeld , en vereenigen
ons van harte met T Z S C H 1 R N E R A S wenfchen en uitzigten
voor Bene gelukkige toekomst. Het boekje kome in veler
handen, en zal nut fichten.
In het Voorberigt flootten wij op de belangrijke drukfout, „ dat onlangs de helft der inwoners van Mühlhaufen EN
„ Baden," (lees IN) „van de katholieke tot de evangelifche
kerk is overgegaan."

lets over onze Noordelijke Hoogefcholen; door B. L. G. Te
Groningen, bij J. Oomkens. 1824. In gr. £vo. 6o Bl. f : - 6o.

l

iet „ bene est; nihil amplius oro" van A OR A T I U s, op
den titel, deed ons reeds begrijpen, dat de Groninger Schrij.
ver geene verandering weuscht. De lezing dezer brieven heeft
ons daarin bevestigd. Eene vraag intusfchen is het nog: of
wij ten dezen met hem inliemmen? In zoo verre doen wij
dit zeker, dat iedere verandering geene verbetering wezen
zou. Evenwel, daar in onzen leeftijd ten aanzien van het
lager fchoolwezen zoo veel veranderd en werkelijk verbeterd
is, gelooven wij geenszins, dat ten aanzien der 1 Ioogefcholen geene de minde verandering zou te wenfchen zijn; want
met de veranderingen en verbeteringen door de Franfchen en
in den Franfchen geest loopen wij , bij ver of na, zoo hoog
niet , als deze brieffchrij ver. De brieven zijn vlugtig gefchre-
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fchreven ; en werden wij geroepen om over de zaak zelve
ons gevoelen te zeggen, zoo hadden wij nog al het een en
ander te antwoorden. Doch dit is onze taak niet. — Men
moge dc brieven lezen en , wordt men ten dezen tot inzage
geroepen, onpartijdig beoordeelen, en er zijn nut mede doend

Nagelaten Gedichten van M. VAN H E Y N I N GE N B O s C H:
Te Groninge n , bij R. J. Schierbeek. 1823. In gr. 8vo.
FIII en 123 Bladz. Met gegraveerden Titel en Portret
door VELIJN. f3-:

Gedichten van G T. G R A V i, i z. Te Asnfierdam, bij Visfer en
Comp. 1823. In kl. 8yo. X en 171 Bl. f i - 80.

D

eze beide dichtbundels, hoe zeer zij ook in uiterlijken
tooi en innerlijk gehalte van elkander mogen verfchillen, hebben echter eene zekere familiegelijkheid in gelaat en houding, welke, naar ons oordeel , derzelver zaamgevoegde aan.
kondiging niet ongepast deed zijn. Duidelijk toch blijkt
het, dat zoo wel de overledene VAN HEYNINGEN BOSCH,
als de naar allen fchijn nog jeugdige G R A V , zich minder
naar de klasfieke Dichters der oudheid, en derzelver vader.
landfche en Franfche navolgers, gevormd hebben, dan naar
de nieuwere Hoogduitfche Zangers. Beiden misfen die pronklooze eenvoudigheid , welke geenen broom van elkander verdringende beelden en vergelijkingen najaagt, maar zich meer
op eene kernachtige en tevens fierlijke uitdrukking van tref
gedachten toelegt; die bedaarde deftigheid, welke-fend
flechts bij gewigtige onderwerpen, bij een zielverhe ffend
denkbeeld, in vuur en gloed geraakt , maar anders alles met
eene zachte en gelijkmatige warmte doorademt; kenmerken,
die , naar ons inzien , de klasf eke poëzij onderfcheiden : daar
hebben zij meerdere afwisfeling van toon en trant,-entg
grootere verfcheidenheid van tooneelen, in welke zich eene
weelderigere verbeeldingskracht botviert, en lokken ons dik
aan door het bevallige , fchilderachtige en naïve, dat-wijls
flechts een bevooroordeelde op vele plaatfen hunner gedich.
ten kan weigeren te erkennen. Dat wij er echter verre af
zijn, om deze familiegelijkheid at te ver te willen uitflrekken, en beider voortbrengfelen op eenen gelijken rang te
Rellen , zal best blijken uit onze meer afzonderlijke beoordee-
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deeling ; ja wij durven, om onze lezers niet te lang te laten
wachten, gerustelijk vooraf verklaren, dat wij in VAN HE YN I N'G E N B OS c H eenen navolger gevonden hebben , die met
oordeel het fchoone van het onfchoone weet te onderfcheiden, en dikwijls oorfpronkelijkheid aan eenen kiefchen fmaak
vereenigt ; terwijl G It A v , bij eenen veelbelovenden dich
aanleg, echter nog niet die geoefendheid van fmaak-terlijkn
fchijnt te bezitten , welke het voedzame graan uitkiest en
het wormilekige tevens met het kaf wegwerpt, en daarenboven ook veel flaaffcher navolger is; zoodat de aard onzer
taal en het verftaanbare van zijne zinfneden dikwijls onder
de al te groote naauwkeurigheid zijner overbrenging geleden
hebben.
De gedichten van v A N HEYNINGEN BoscH fchijnen
meer de oogenblikkelijke uitvloeifels te zijn van een ge
dat door het een of ander denkbeeld getroffen werd,-moed,
en dat denkbeeld terflond in luchtige en gemakkelijke dich.
terlijke vormen inkleedde, dan eigenlijk gezegde kunstvoortbrengfels , wier aanleg, plan en uitvoering door een geoefend talent zijn geordend, en in eene meer bedaarde Remming
aan de regelen der kritiek getoetst. Vandaar, dat kleine,
losfe, erotifche en naïve Rukjes hem verreweg het best gelukt zijn; vandaar de gemakkelijke, dikwijls rijmelooze versmaten, welke hij bezigde; maar vandaar ook, dat, wanneer
hij eene hoogere vlagt wilde aannemen, en zich nederzette
om een uitgebreider dichtftuk te vervaardigen, het gebrek
aan orde en oefening duidelijk zigtbaar wordt. Ten bewijze
hiervan flrekke het ftuk, de Verlichting, in dezen bundel.
Slechts ten halve, fours nog minder voleindigd , en in eene
bonte wanorde , verdringen zich hier de beelden en vergelij.
kingen. Het eerfle couplet bevat eene treffende befchrijving
van het opkomen der zon, die haar licht langs heuvelen en
dalen verfpreidt, maar affluit op een fomber woud; dit wordt
overgebragt op G A N SE V 0 OR T, het licht der wereld, voor
wien de bisfchopsmuts (van wien ?) verbleekte; doch nergens vinden wij datgene aangeduid , dat beantwoorden moest
aan het woud , waarmede het vorige couplet eindigde. Zoo
verfpreidt het gewijde vuur
.... een zuivre levenslucht,
Voor wier triomf de domheid vlugr.
Zoo zoekt de Wijsheid eene fchuilplaats in den Haarlemmerhout,
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hout , en zlll!;t daar nC(1Cr aaIn het hart Van It 0 S T n R : tot
dusverre goed; maar dan volgt :
Haar Engel kwam, (van de Wijsheid ?) de Drukkunst daalde!
De Genius der Menschheid fivacilde ,
Eu — de eeuw van Plato bloeide w er.
Zoo , eindelijk, zamelt de menschheid, Iagchende met de
dolken der dweepzucht , moedig de asch van rIus op,
En, fier op de eedlcn, die haar resten,
Geeft zij aan Luther de aard ten besten;
Den hemel aan Copernikus.
Dat klinkt ; maar die menschheid , die zoo maar over aarde
en hemel, als over een paar kleinigheden , befchikt , is toch
wat buiten den haak.
Door deze aanmerkingen wilden wij alleen onze uitfpraak Raven,
dat VAN 1-1 E Y N ING EN B 0 S c H door geene genoegzame oe.
fening zijn talent befchaafd, en door geene bedaarde zelfbeoordeeling zijne al te weelderige beeldrijkheid in teugel geilonden heeft; want dat hij waarlijk Dichter, ja zelfs zeer
bevallig Dichter was , blijkt uit zijne kleine , oorfpronkelijke
flukjes zoo wel, als uit zijne navolgingen. De Zanglcinz,
aan Amintas, de gevangen Amor en menige anderen ftreven,
in naïveteit en losheid , de erotifche ítukjes van n E L r, n MY
op zijde. De Morgen op het Land, aan mijne Gade, fchoou
in cellen anderen trant, is niet minder lief; men leze Hechts s
Ontwaak, mijn kind! de dag breekt aan.
Reeds lacht hij door de lindeblai n ,
Die om ons veníier zweven.
O zie dien weerfchiju op den muur!
Die mengeling van licht en vuur
Dat groen met goud doorweven !
Wees welkom, vrolijk morgenlicht!
Mijn oog, op uwen glans gerigt,
Ziet u met vreugde rijzen.
Kom , Naatje ! nu naar 't vrije veld,
En zie, of ge al de blocmfjcs telt,
Die hunnen Schepper prijzen,
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Waarlijk, het jammert ons , dit geheele tlukje niet te naogen
tüitfchrijven, zoo als ook het roerende Nac:rtkusje voor mnijraen Uaeler van zijnen geliefden Denijs , hetwelk misfchieu
wel aan N i E R s T R A s z voor den geest zweefde, bij de ver.
vaardiging van dat bevallig versje , het ontfapen Kind aars
deszelfs Va er , de.n ongelukkigen s U R i N G A R toegewijd,
Op eenen hoogeren toon is het Fragment, de Befpiegeling,
gefleurd ; het is eene foort van Dithyrambe , in welke echter
de meerdere verheffing niet met die gebreken gepaard gaat
welke wij , boven, in het uitgebreidere dichtfluk, de Verlichiting, hebben aangewezen , en welke wij in den Lijkzang
op den Hoogleeraar J OH A N N E s M U L D E R wedervinden,
Beter bevielen ons de Treurzangen op T H. B R U N S VE L D
D E B LAU er, den Hoogleeraar S C 11 R 0E D za., offchoon In
den laat!len het mystieke van de nieuwere Duitiche fchool á2
te zeer doorblinkt. Ilet overige oorfpronkelijke in dezen
bundel zijn , behalve eenige grootere rukken van minder al•
looi, kleine, dikwijls ;vier. en achtregelige flukjes van ver•
f`hillende waarde , welker nadere beoordeeling wij aan deli
lezer overlaten t ten einde nog iets over de navolgingen te
kunnen zeggen.
Deze zijn , over liet e1gemei1 , voortref elijk geílaagd , era
toonen den bijzonderen fmaak des Overledenen voor de Hoog:
ds.itfciee Letterkunde, uit welke zij bijna allen zijn overgo•
nomen. Het ware Genot des Lem'ens , naar den zoo betninnelijk dweependen 11 ii LT v, moge het rijm misfen; het mist
echter niet die zoete melodie, welke het hart zoo zeer betooverr. — De ij zingwekkencíe Lenore van uü R o En is In de
navolging even fchoon als in het oorfpronkelijke, en waarlijk een model voor alle vertolkers. Die uitdrukkingen, wals
ke minder met ons taalgebruik , met onze zeden overeenkwar
men ; zijn door gefchiktere vervangen ; en het geheel ziet er
dus niet als nagevolgd , maar als ooripronkelijk uit, liet eii•
gcnaardig karakter van dit ilult , dat fchrik- en huiveringver+
wekkende , dat in de al te Vrije omwerking in L IL DE RDUK'S Poözij, IIde Deel, geheel verloren gegaan is, vindt
men hier meesterlijk behouden. Alleen fpijt het ons , dat
het teeutje, met hetwelk de fpookruiter bij B ii R GE R door
eenen enkelen flag de zware ijzeren traliedeur deed openfprin;;en , hier plaats moest maken voor den fchok van het
paard zelve ,
f
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Een ijzren deur unit man en ros.
De ruiter viert den teugel.
Bont! bons ! de deur vliegt knarfend los ,
Spijt grendel, Plot en beugel.
Want wij herinneren ons de anekdote, dat, toen B ü R G E R
deze Romance voor de eerftemaal in den vriendenkring te
Göttingen voorlas, en bij deze regels:
Mit fchwanker Geit' ein Schlag davor
Zerfprengte Schlofs Lund Riegel,
met zijn rottingje een' flag op de kamerdeur gaf, dat toen
s TO r. BERG, wiens ligt opgewondene verbeeldingskracht ,
door de levendige daarilelling getroíi'en , alles als werkelijk
aanfchouwde, bleek van fchrik opfprong , en eenen geruimen
tijd noodig had om weder tot bedaren te komen. Ook fchijnt
ons die flag met de karwats veel spookachtiger, dan de fchok
van het ros.
Behalve nog eenige kleinigheden , naar C R 0 N r_ G K, K LE IS T
en RAM LE R gevolgd , vindt men ook cene enkele proeve
van navolging uit het Latijn, en wel van CA T U L L U S op
den dood van LES B I A'S naischje , welke echter op verre na
niet even goed als de overige geflaagd is. De vrij lieden , hier
genomen, zijn wat al te groot, vooral deze, dat hij dat lie.
ve diertje door eene kat laat vermoorden , waarvan c A T U LL u s niets zegt , en ook wel niet zeggen kon , dewijl de
Romeinen deze kleine tijgers niet in den tammen Haat als huis.
dieren kenden. — Deze aanmerking ftrekke tot eene kleine
waarfchuwing voor zoo velen, die over de Ouden fchrijven
en dichten, zonder iets meer dan het alledaagfche van hen
te weten.
Doch wij hebben reeds meer dan genoeg gezegd, om de.
zen bundel te doen befchou wen als een welkom gefchenk
voor de beminnaars der Dichtkunde, en den Overledenen als
eenen man, die, bij zijne groote en meer bekende verdienlien als Schrijver voor de jeugd , ook aanfpraak kon maken
op den eernaam van Dichter; en gewis zoude hij, bij vlijtige oefening en fleeds voortgaande befchaving, eene roemvolle
plaats op onzen zangberg hebben ingenomen.
Wij gaan thans over tot den Heer G R A V , en hopen,
dat de onpartijdige kritiek, aan welke wij zijne gedichten
zullen toetfen , hem geene te diepe rimpels op het voorhoofd
zal
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zal doen trekken. Wij erkennen zijne talenten, en moedigen
hem , bij alle onze aanmerkingen , ten flerkfte aan , om de
poëzij niet te laten varen; doch daarom juist is bet dare
pligt, den veelbelovenden aanvanger de klippen te wijzen,
op welke bij reeds verzeild is, en op welke hij , indien er
niet fpoedig een andere koers genomen wordt, gewis zal
liranden.
IIet hoofdgebrek bij hem is eene onmatige navolging van
den Duitfchen dich tt rant. Meest alles vloeit over, niet alleen
van lompe Germanismen ,maar ook van holklinkende en wei
niets beteckenende uitdrukkingen, met welke onze na--nigof
buren zoo belagchelijk in de lucht fchermen. Eene zekere
fopperigheid, (want ik weet waarlijk geen ander, mijn denkbeeld uitdrukkend , dan dit triviale woord , te vinden!) en
foms eene gekunllelde duisterheid der uitdrukking, dikwijls
ongepaste deftigheid, wat de Duitfchers door pretlos, en wij
met het bastaardwoord geaffecteerd beteekenen, zijn al te dikwijls de kwade eigenfchappen van zijne Zanggodin. Door
acne misfehien al te vlijtige beoefening derlloogduitfche dicht.
werken, heeft hij zich eenige van derzelver voortrelfelijkhe.
den, maar tevens alle hunne gebreken eigen gemaakt, en de.
ze laatfile zelfs nog in eene hooge mate verergerd. Nergens
blijkt dit fterker, dan in den Togt des Levens; een dichthak
in den vorm van 5C III r, L E R's bekende lied von der Glocke,
maar geenszins in deozelfden finaak: want dáir zijn de over.
brengingen nieuw , doch gepast, helder, doch treffend ; maar
hier weet men er rusfchenbeiden kop noch flaart aan vast te
maken. Het geheel heeft , in houding , woordvoeging eia
uitdrukking , zulk een Duitsch nitzigt, dat wij bijna twij e
len, of het wel oorfpronkelijk is, fchoon wij deszelfs vccw..
beeld niet kennen. (Dit zoude ons te minder verwonderen,
daar G R A v í de vreemden wel eens meer op brandfchatm
ring fielt, zonder zulks met een enkel woord te kenne; te
geven; de flotzang, llffcheid van den Lezer, b. v., is nice
alleen nagevolgd , maar vertaald uit S CH IL r. E R.) Tot be.
wijs fchrijveu wij eenige coupletten af.
En de arbeid gaat, als kaf voor wind, verloren,
Die door den zin, niet door de ziele leeft.
Waarlijk , hij zal ons een groote A P OL L o zijn, die ver.
duidelijkt, welke arbeid door den zin, en welke door de ziet
Ggz
leeft 1
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leeft! Het volgende doet de meeniny wel eenigzins raden,
maar is weder zeer Onhollandsch uitgedrukt:

Dat, dat Hechts fiert Wat DENKING toont en rede;
Slechts dat beflaat wat met verland gefchiedt;

't Werktuiglijk DOEN der dwazen vliedt de VREDE ,
't Behaagt een' God , die zuiver geest is, niet.

En thans, wat onmiddellijk volgt:
Ziet ge den fpiegel der flroomen
Effen en glad is hun baan.

Doch niet in 't wezen ; in droornen
Slechts kan de vrede lie laan. (??.P)
Glimpend en vloeijend en effen
Festigt de vloedgod den Jlocl
Tot hij zijn offer moet treffen;
Vreemd is zijn hart van gevoel, (ei ! ei 1)
Want in den loop der bedrijven
Volgt hij eene eeuwige wet
Die den verflinder doet blijven,
Wenden in 't eindlooze bed.
Wij betuigen plegtig even min de beteekenis als de fchoonbeid van deze regels te vatten, maar willen eens zien, of de
zedelijke toepasfing het ons begrijpelijker maken zal.
Maar van gewigt , in d' ouden dans der •/tonden ,
Is voor de rust, is voor den vreé de daad ;
Zij fterft niet weg, in 't boek des tijds verzwonden;
Er is een fchrift waarin haar werking Baat.
Zij plant zich voort door alle wisfelingen,
In hare vaart door geene magt gefluit.
Wat flerfljk oog zal door de graven dringen 7
Wie wischt een finet , die op de ziel kleeft, uit?
Ten einde men ons niet mogt befchuldigen van eene door he
verband opgehelderde zinfnede geheel afgezonderd aan de be.
fpotting te willen prijs geven , hebben wij deze geheele lange tirade afgefchreven , en roepen thans alle Commentatoren
van ouderen en nieuweren tijd , benevens alle droomuitleggers , en wie verder hun beftaan van raden maken , op , oni
ons de juiste beteekenis van eiken regel en de aaneenfchakeling der elkander hier opvolgende denkbeelden aan te tconen 1
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Om de gelijkfoortigheid van den vorm en van de gebreken,
voegen wij hierbij de navolging van een link van s c H 1 L.
LE R, het Zegefeest getheld ; overal vindt men Germanismen in taal en füjl, waarvan wij , ter bekorting , geene flaaltj es zullen aanvoeren; maar op fommige plaatfen is de zin
geheel verkeerd overgebragt, en dit willen wij aantoonen. In
het couplet , in hetwelk M EN E LA US , zijne teruggewonnene H E L EN A , die juist niet van de getrouwlle was , liefkozeude , wordt ten tooneele gevoerd , zegt s c iii L LE. R :
Und des frisch erkämpften Weibes
Freut ftch der 4trid und /Irickt
Um den Reiz des fc,'aönen Leibes
Séine Arme hochbeglückt.
GRAV9:

Maar zijn we@rhelft voedt nog heden
D' eerfcen mingloed ter en warm,
En om hare fchoone leden
Slaat de Atried den fterken arm.
Nog erger is, in het volgende couplet, het gezegde van
n j A x, dat het ílechts het werk der gelukkigen is, de Goden te prijzen, maar dat eigenlijk het Noodlot regeert, dus
overgebragt :
Zalig , zalig mag men 't noemen
Roept Oïleus rOileiis) dapp're zoon,
De regerenden te roemen
Op den hoogen hemeltroon.
't Blind geluk verdeelt de gaven,
Werpt ze zonder keuze neer,
Want Patroclus ligt begraven
En een Therates keert wer.
De laatfle regels zijn goed , doch hebben geenen gezonden
zin, door de geheel verkeerde vertolking van den eerfien.
Zeer ongetrouw, en toch nog zeer gewrongen, is dit
couplet ;
Moest ook de overwonnen buigen ,
Slaakt het lijden geenen toon,
Ik , ik zal van Hector tuigen,
Spreekt nu Thydeus (Ty) groote zoon,
Die, voor zijne huisaltaren
Gg3
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Strijdende, als een fchutsmuur flond9
teren , die hem velde, uw fuaren,
t Eind vereert hem , dat hij vond.
Zonde de volgende, bijna letterlijke, vertaling niet losfer
zijn?
Wijl het lofgezang der reijen
D' overwonnen held vergeet ,
Wil ik Hektor's roem verbrein ;
Zoo zingt edel Diomeed,
Huisgoón fchuttend en altaren,
Viel hij in het flaggewoel:
Draag' dc winnaar lauwerblaren ,
Hem vereert zijn fchooner doel.
Van denzelfden s en at t

vinden wij hier nog de Goden

E it

i'ean Griekenland, die zwaarmoedige phantafie van eenen echt

dichterlijken geest, die den koelen, bovenzinnelijken , maar
waarachtigen Godsdienst wegwenscht voor de kinderlijke,
naar lagehende droomen van de jeugd des mensehdoms. Dat
0 tt A v 9 de eerfie uitgave van dit gedicht , en niet de latere, veel uitgebreidere, fchoonere , maar tevens profanere om
navolging gekozen heeft, daarover willen wij-werking,t
niet fpreken. Misfchien deed hij wèl , niet voor den echt
Christelijken en bedaarden Nederlander, die zich niet ge.
makkelijk op des Dichters flandpunt verplaatfen kan , de
minder ilerke uitdrukkingen te kiezen; maar dat hij van zulk
een fchoon fluk eene ftijve vertaling gegeven heeft, die ei.
genlijk beneden alle kritiek is , dit vergeven wij hem nier,
Die van e. R. F EI 7' u, voorheen in deze Letteroefeningen
geplaatst, was toch beter. Zeer vreemd klonken ons, bij
de eerfle lezing, de hier voorkomende regels:
Deze lauwer pronkte om I Iilfé's ílapen,
Tantal's dochter zwijgt in dezen fleen,
Syrinx klagt werd uit dit riet gefchapen,
Philomeel treurde in dit bosch alleen.
-

Wij konden maar niet begrijpen, welk eene perfonaadje die
HI LE é was welke onze oogen nergens in den tuin der oude fabelkunde ontwaard hadden ; wij zochten overal , maar
vruchteloos , tot eindelijk S C H 1 L LE it zelf ons uit de ver
hielp ; deze zegt van DPU NE , die , door A pot--legnhid
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to vervolgd, op haar fineeken om hulp, in eenes laurier
veranderd werd:
Diefer Lorbeer wand ßc '2 einst urn Hiïlfe ;
Deze lauwer fineekte eens om hulp ;
niemand
en nu werd ons het wonderdadig ontfi:aan der aan
vader
is
even
min
E
R
ILL
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duidelijk;
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9
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bekende
wordt;
van haar, als van de klagt, die uit een riet gefchapen
hij zegt alleen, dat S Y R IN x klagt uit bet gindfche riet klonk.
Men zoude echter zeer verkeerd handelen , indien men uit
het tot nu toe gezegde belluiten wilde, dat er geene goede
navolgingen van vreemde dichtíiukkên in dezen bundel gevonden worden. De Landman aan zijn' Zoon naar II ö L T Y,
de versjes uit het Fransch van D'H A U T E R I v it, maar vooral
de oude Robyn Gray, naar FLORIAN, toonen , dat G R A V á
in dit opzigt veel goeds kan leveren, indien hij flechts de
gevorderde moeite befteden wil. Ook in de meer vrije overbrenging , in welke de vreemdeling flechts het onderwerp en
eenige der treffendite denkbeelden aan de hand geeft , maar
de navolger, bijna als oorfpronkelijk Dichter, vorm en uit
als zijn eigendom mag befchouwen , ZOU G R A V á-druking
uitmuntend Hagen, blijkens zijn Hero en Leander, bij welks
vervaardiging hij s c u I L L E R's heerlijke verzen niet voor zich
had liggen , maar zich echter derzelver beloop en fchooníte
trekken herinnerde. Dit ftutkje is, wat zuiverheid en befchaving van íäjl en verfificatie aangaat, een der beste van den
bundel; jammer flechts, dat het nog niet opgeluisterd is geworden door fommige overgenomene parels, welke in her
oorfpronkelijke zoo overvloedig verfpreid zijn.
Het is meer dan tijd, dat wij tot de oorfpronkelijke ftuk.
ken overgaan, en nog kortelijk de voornaamíte onder dezelve
monfleren. De Ode aan God, met welke de bundel aanvangt,
bevat geene nieuwe denkbeelden , en mist befchaving, ook
in het werktuigelijke der verzen. Men vindt in dezelve zeer
zonderlinge uitdrukkingen:
Van daar de Noord- blijft aan de Zuidpool haken,
Tot aan het punt,
Van 't welk Uw hand den tegenvoetelingen ,
Aan hoogren bol, of wel aan lager kringen,
Uw weldan gunt.
,

Haakt de Noord= aan de Zuidpool , of zijn beide niet de ui_
Gg4
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cerflen van eene regte , denkbeeldige lijn? Is er een bijzon.
der punt, waar men tegenvoeters begint te hebben, of heeft
zulks niet overal plaats?
plan de Lente Is zeer fehoon, en in den echten trant is
Ijdelheid. Men hoore Hechts:
Wat bouwt gij zuilen, fterk en hecht,
En vesten, die geen ijzer Hecht,
En marm'ren muur en vaste floten?
Als moest, van alle kracht beroofd,
En tijd en eeuwigheid het hoofd
Op zoo veel hechts te plettren ftooten?
Wat velt gij 't eeuwig eikenbosch,
Eu fcbeurt den grond der aarde los,
En maakt de booge bergen effen.
En 't vlakke dal een' berg gelijk?
Wat poogt gij ßroomen uit hun wijk
En zeeën uit haar bed te heffen? eng.
Dat is ware poézij , die zelfs den meester in de kunst waar
zoude zijn. In een' geheel anderen trant, maar los en-dig
bevallig , is de Morgenzang ; ook het ddmiraalzeilen, dat
toch een enkel klein fmetje heeft. Onder de overige kleine
Eiukjes munten uit aan Mejufyrouw N, N., naar Oost - In.
dië gaande, en aan den Heer C. B. B.
Thans blijven er nog drie foorten van gedichten in dezen
bundel over, omtrent welke wij kortelijk ons gevoelen uiten
moeten. Tot de eertle behooren twee uitgebreidere gefchied.
kundige flukken in lyrifchen vorm , Lycurgus, in twee Zangen, en Horatius Codes. Deze zijn meer in den gewonen
Nedealandfchen dichttrant; en offchoon men, vooral op den
aanleg van het eerfie ftuk , een aantal aanmerkingen zoude
kunnen maken, erkennen wij echter gaarne, dat beide ver.
dientien bezitten. L Y c v rt c o s zou waardiger bezongen
zijn, indien men zijne hoedanigheden en gevolgenrijke werk.
zaamheden als Wetgever beter in het licht gefield, en zijne
levensgefchiedenis niet zoo wat kronijkmatig behandeld had.
In Codes heerscht, uit den aard des onderwerps, meer een.
beid; doch dit fluk heeft nog al eenige Teetuten in de poe.
tifche uitdrukisingen.
Men vindt ooit verfcheidene flukjes, aan Clorinde , des
Dichters geliefde, gewijd, welke, zonder eigenlijk gezegde
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minnedichten te zijn, echter in vorm en trant meest tot dezelve naderen. Afwisfelend heerscht in dezelve de toon der
vreugde en der fmart; zij bevatten goede denkbeelden , zijn
niet zonder gevoel , maar vloeijeu over van zonderlinge,
fours flechte uitdrukkingen; h. v.
De tijd , die in zijn flerke vuisten
Den oogenblik tot jaren kneedt.
De tijd der drukking is geweest. (Sic!)
Defter des Keils , zoo lang verborgen ,
Lacht van haar' gouden Stoel ons aan.
. . . zoele zomerbuijen,
Die zegenend de velden kruiën.
Ja, fier, Clorinde, uw loste flapen.
' in de diepe naven
Der donk're groeven tracht te graven;
welke gedeeltelijk tegen de ware beteekenis der woorden,
(b. v. men kent wel de naaf van een wiel , en overdragteIijk van de aarde, maar begrijpt niet, wat de naaf van eene
groeve zij , en vooral niet, hoe men in dezelve graven kan)
gedeeltelijk door eene belagchelijke verhevenheid of bombast
zondigen.
De laatfile dichtfoort , welke wij tot het einde befpaard
hebben, ten einde met loffpraak te kunnen befluiten, zijn de
poëtifehe brieven. In dien aan Dasnetas is, bij veel ouverflaanbaars , dat'ook al een Duitscli uitzigt heeft , veel fchoons;
onder anderen de treffende pasfage over den zegen, die er
voor den mensch in gelegen is, dat de toekomst voor hem
in duisternis gehuld is.
Indien hij dringen kon door d' ongekenden nacht,
't Gevolg ontraadfelen , dat zijner hand'ling wacht,
Hij zou , voorzigtig , ja , de Merke branding mijden
Die zijne kiel vergruist en hein doet fchipbreuk lijden,
Maar geen verdienfle ontfproot hem uit zijn vrije daäa.
't Is door de [truikeling, dat hij leert vaster flaan.
Een plaats ter oefening, een kampfchool is deze aarde.
Wie ftrijdende verwint , dien geeft de zege waarde ,
En 't overwonnen veld wordt dan zijn oigendoui , enz.
Gg SOIL
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Onder de brieven aan den Heer L. O. te U. beviel ons voor•
al de uirgebreidfle, die wel geene nieuwe denkbeelden over
de vereischten van een waar Dichter voordraagt, maar echter
vol is van gezonde inzigten, dikwijls in kernachtige fpreu_
ken uitgefproken. Men vindt hier ook niet die vreemdaardige
uitdrukkingen, die in het oog loopende Germanismen, welke
G R A v L's trant anders misvormen ; en de poëtifche briefpijl,
in welken het juiste midden tusfchen proza en ongepaste ver
te treffen is, wordt hier goed vol_-hevnidzo:jlk
gehouden. Ook die over het Geluk, aan Codrus, bevat goede
denkbeelden , foms wat duister uitgedrukt ; maar die over den
Dood, aan Clovis, is zuiverder, en tevens edel en wijsgeerig.
Deze flukken worden Hechts door kleine vlekjes ontfierd,
welke de Dichter, bij eene herhaalde overziening, getnakke_
lijk zonde kunnen wegrwisfchen; en waarlijk, wij fporen
hem op het er^iiligst aan, om in dit minder beoefend vak
der poëzij met ijver voort te gaan, want hij fchijnt voor

hetzelve eenen bijzonderen aanleg te hebben. Moge onze
Letterkunde in deze en andere dichtfoorten ééns eenen
rijken oogst van zijne hand erlangen, in welken het rijpe
graan met minder onkruid vermengd is
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gaven meer dan eens onzen weêrzin te kennen in een
aantal vreemde produkten, die men zich haast ons publiek
aan te bieden, hoezeer dezelve voor het Hollandsch karakter
en de Nederlandfche zeden niet berekend zijn. Er is intus
tegen deze vertalingen geen beter behoedmiddel , dan-fchen
de eigen arbeid van vaderlandfche vernuften in het romanti
vak; en nu ons juist gelijktijdig vier van deze ter hand-fche
komen, willen wij dezelve ook aanffonds aanmelden.
Aurelia. Tafereel van ouderwvetfche en fl„ikfpelder nieuwe Op.
voeding. 11 Deelen. Niet vertaald. Te 4mflerdarrt, bij de
Wed. G. A. Diederichs en Zoon. 5823. In gr. 8vo. 729
Bl, f7-80.

I

n dezen Roman is alles Arrderlandsch, zonder eenigevreemde fuede , en niet zeer vele vreemde voortbrengfeleu kunnen
de.
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deze lijvige boekdeelen zekerlijk monfleren. Het eerlie hoofd
daargelaten , dat ons door langwijligheid en gezochte-fluk
aardigheid niet bijzonder uitlokte , hebben wij dit werk met
genoegen gelezen. De Schrijver heeft het voorberigt geteekend ; anders zouden wij eene Schrijf/Ier vermoed hebben.
Wat de fpikleelder saieuwe opvoeding betreft , (van de ouderwetfche vonden wij weinig gemeld) zoo als wij die
hier vinden, is dezelve boven onze berisping; en de Jufvrouwen Gouvernantes zullen hier vrij wat kunnen opmerken , dat allezins hare overweging en navolging waardig is.
£ene wezenlijk godsdienílige , waardige jonge Dame vond, in
een huisgezin van den deftigen koopmansftand, drie uitmuntende
kweekelingen; het jongsken bleef natuurlijk slechts de eerfie
jaren onder haar toezigt, maar beide de voortreffelijker dochters werden door haar tot zeer uitmuntende vrouwen gevormd; en zij werd en bleef, ook na voleindigde opvoeding,
van deze de beste vriendin. Hare vriendfchap met eene oudere brave weduwe was haar zeer voordeelig; en met deze
rlgtte zij in lateren tijd een Inflituut of Kostfchool op, hoe.
danige wij niet weten, dat er nog vele zijn. Er komen in
dezen Roman vele handelende perfonen voor, en nog al on.
derfcheidene gevallen en betrekkingen, die den leeslust en de
nieuwsgierigheid prikkelen. Alle de lieve meisjes , die wij
hier leeren kennen, geraken tot het gewenschte huwelijk.
Ook Aurelia bekwam, na een ongelukkig huwelijk ,aan het.
welk zij zich ter redding van hare ouders had opgeofferd, in
meer gevorderden ouderdom , maar bij nog bloeijende fchoon.
heid , den lieveling van hare jeugd tot haren tweeden echt
willen wij van de gefchiedenis niet melden,-genot.Mr
daar wij het boek vele lezers en den Sc'irijver alzoo aaumoediging wenfchen. Het boek is, zeer loffelijk, vrij compres
gedrukt, zoodat men voor zijn geld toch vrij wat te lezen
krijgt; en tot zeer vlugtig lezen is deze Roman, in goeden
flijl gefchreven , niet gefchikt. Wij vonden fechts enkele
drukfouten, die ons weinig hinderden.
Wij ontkennen echter niet, dat wij in dit vaderlandsch
produkt het een en ander aantroffen, dat wij nog wel eenigzins anders zonden verlangd hebben. flaerelia, de heldin en
nagenoeg volmaakte vrouw, heeft nog .vel iets, dat ons
minder bevalt; althans tot onze echtgenoote zouden wij haat
juist niet wenfchen. Wij weten het niet , snaar het was ons
alsof zij nu en dan niet zoo geheelenal vrouw is , en niet
vol.

456

AUrELIA.

volkomen vrij van alle aanmatiging. Dit doet nn weinig af,
want de fmaken verfchillen; maar als model van vrouwelijke
volkomenheid beviel zij ons juist altijd en in ieder opzigr niet. —
Hier en daar , in de brieven van eenen losbol , kwam het ons
ook voor, dat het drukken van deze brieven minder voeg•
zaam was; ja wij vreezen zelfs, dat de fpotzucht met onze
gewijde oorkonden daarin wel eens wat veel voedfel vindt. —
Loo zijn wij het ook met den Schrijver voltrekt niet eens
over het onfchadelijke van huwelijken tusfchen Protestanten
en Roomschgezinden , zoo lang verfchil in Godsdienst meer is
dan woordenfirijd; en ons is geen voorbeeld bekend, dat zulk
een huwelijk goed ging, dan alleen bij wederzijdfche volko.
mene onverfchilligheid , en niet verder zorgen en denken , dan
voor en aan he korte levensgenot. Iiet extra quam non datur
fm/us geeft de Roomfehe kerk niet op , en kan niet anders
dan hinderlijk zijn bij den liefhebbenden en ernftig godsdienfligen vader en echtgenoot. — Zoodanig een Protestantsch
Predikant , die zijne wereld zeer goed verflaat , en een groot
vriend van cie tafels der rijken is , en dan eene kermispreek
houdt in den toon en met de taal van het laag(le gemeen,
b. ftaat er zeker niet ; en het was ons onaangenaam , in dezen
Roman zoodanig verdichtfel te vinden. — Ilet woord over
de uitenting der kinderziekte hadden wij almede gaarne den
Schrijver g°efchonken. — Maar wij willen niet verder op zoodanige bijzonderheden hechten; terwijl wij voor het overige
zeer gaarne dezen Roman goeden aftrek wenfchen.

Keur van aangename en onderhoudende Verhalen. Niet ver
Te Antflerdain , bij J. C. van Kesteren. 1823. In-tald.
8vo.
184 Bl. f t -80.
gr.
, die zich vertellen laat) is het
D e Zeereis (Celle vertelling
dit bundeltje. Onwaarfchijnlij.k genoeg

uitvoerigíte fink in
ontmoeten zich drie elkander onbekenden in eene trekfchuit ,
en moeten juist alle drie naar diner/km. Op de zeereis fpreekt
ieder van zijne tot nog toe teleurgeftelde en nu hopelooze
liefde. Maar, wat wil het geval? In Hinerika vinden zij onverwacht hunne Schoone, die juist dezelfde perfoon is! De
man, die toch eigenlijk van hen het meeste regt had op hare
hand, erlangt die nu ; terwijl zij tot de fortuin der beide anderen krachtig mag medewerken. 0/inc/us en Soplzronia en
de Dood valt Klorinde zijn getrokken Uit T A s s o's verlost
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J ruzrrlem. Margaretha van Provence , Koningin van Frankrijk, is mede ontleend uit de gefchiedenis der Kruistogten.
De WYeldadigheid, een Ooscersch verhaal , maakt een geluk
huwelijkspaar. De Droornverfchijning, naar eene oud --kig
Duitfche Legende, is — eene legende , die weinig om 't
lijf heeft, en betreft den Keurvorst . Frederik den Wijzen en
zekere Gravin dinalia, zoo 't fchijnc op gefchiedkundige
berigten gegrond, maar waarin wij geene andere leering vonden , dan dat droomen maar bedrog is. Johanna Welborn,
eindelijk , of de gevaren van een al' te gevoelig hart , is leer.
zaam , en mogen zich al te gevoelige meisjes aan eene hier
vermelde brave ongelukkige fpiegelen. — De Schrijver, die
zich S. B. teekent, vond in de bewerking dezer verhalen in
zijne Iedige uren eene aangename uitfpanning, en zonder nadeel kan men dezelve dan nu ook in ledige uren lezen. —
Over de

Nieuwe Zedelijke Verhalen , door MI C 11 I E L AD R 1 A A N. Ijle
Deel. In 's Gravenhage, bij de Wed. J. Allart en Comp.
1823. In gr. 8vo._327 Bl. f 3.:

Is ons oordeel echter gunftiger. Het publiek ontvangt hier
de eerfte lettervruchten van den Heer A D RI A A N; en wij
durven wel verzekeren, dat dezelve zoodanig zullen ontvangen worden, dat hij geene reden vinden zal, om het tweede
deel terug te houden. Ziet hier de verhalen : I) Catharina ,
de goede Huismoeder , is eene lieve gefchiedenis. De goede
vrouw was braaf, maar even zoo ook de minder bezorgde,
altijd opgeruimde echtgenoot. De algoede hemelfche Vader , ,
dit erkende Catharina aan het floc, had alles met dit huisgezin
ho yen bidden en denken wèl gemaakt. — 2) Gabriëlle de Rancd is een verhaal uit het tijdvak der Kruistogten. De fehoone
vrouw was langen tijd miskend en vervolgd door eenen
wreeden en overfpeligen echtgenoot , maar op eene ongedach.
te wijze met haar kind verlost uit de akelige gevangenis. Zij
had de toevlugt genomen tot hare bloedverwanten in Enge.
land. Daar leefde zij in rust, en de lieve dochter deed het
gelukkigst huwelijk. Deze volgde haren echtgenoot op zij.
nen Logt naar het H. Land , en vond onverwacht onder de
gekwet!te Ridders, die zij verzorgde, haren vader, dien het
geweten , en zijn pijnigend berouw,, mede tot den II. oorlog
had gedrongen. Op deze herkenning volgde opheldering, en
hereeniging met de moeder, die nu nog regt gelukkige dagen
be.
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beleefde. — 3) Usbek , of de Zegepraal van den Godsdienst ,
is het derde (luk, en behelst brieven van zekere Ida aan
eene vriendin , waarin zij hare lotgevallen verhaalt. Op eene
zeereis naar de Indiën met haren zuigeling en echtgenoot
verloor zij den laatften aan eene befinettelijke ziekte, het
fagtolfer geworden van zijne menschlievendheid. Bij deze
ramp bleef het niet; het fchip werd door eenen lfrikaanfc.hen zeeroover genomen, en Ida met alle de vrouwen tot
flavinnen beftemd ; dan zij vond genade in de oogen van ze
Usbek, een der bevelhebbers van het rooffchip, maar-kern
eigenlijk een Vorftenzoon, die zij ne opvoeding in de Kaap.
find genoten had , doch , in handen der zeeroovers gevallen ,
zelf tot dien (land gedwongen was. Hij redde met beleid en
moeite Ida en haar kind , en vlugtte met haar naar zijne familie en vaderland. Het fpreekt van zelf, dat de man op
baar verliefde en haar huwde , nadat hij echter, eerst in 't
geheim , daarna meer openlijk, haren Godsdienst had aangenomen. Maar zijn ijver tegen de Afgoden berokkende hein
en haar bijna den dood. Zij ontfnapten nog gelukkig het ge.
vaar, en kwamen , per varies ca/us, gelukkig in Engeland,
vonden bij rijke en edelmoedige bloedverwanten onderíleu.
ning , en op het Paaschfeest had Ida het genoegen, dat zij
met den door haar tot Christen bekeerden edelen echtgenoot
het H. Avondmaal vieren mogt. Dit vrij onwaarfchijnlijk
verhaal is echter wèl gefchreven. — 4) De jonge Emil is een
jongeling, die de wijde wereld intrekt, om voor eene brave
arme moeder en zuster, zoo mogelijk, te kunnen zorgen.
Dadelijk wordt hij , alhoewel bij toeval, herkend door den
broeder van zijnen rijken, maar nu fomberen en door het ge
vader, die de moeder bedrogen en fpoe.-wetngiarld
dig verlaten had. Hereeniging en geluk is nu her natuurlijk
gevolg. — 5) De Pillegift heet het volgend verhaal. Het
bevat de gefchiedenis van eenen jongen verkwistenden echt
dwaalweg geholpen en gehouden door eenen-genot,pd
valfehen vriend , die het op de eer der vrouwe had gemunt ,
en door de intrigues eener fchijnheilige huishoudoer, die he
te doen was om de hand en de rijke erfenis van zijnen be
jaarden oom. Alles intusfchen wordt ontdekt en herheld ,
en alzoo komt ook de reeds verfpeelde pillegift nog weder
terug. — 6) Het D.al van dmicitia is onderhoudend. In dat
dal vond zllphonfus eene uitmuntende Schoone; maar op het
punt van het gewenschte huwelijk komt her uit, dat liet
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meisje de dochter zijner eigene moeder is , eene finds lang
altijd zwaarmoedige vrouw , maar wie nu de echtgenoot den
misttap, vóór haar huwelijk begaan, vergaf; terwijl nu ook
het geheim van hare zwaarmoedigheid en een verdacht por
volkomen was opgelost.
-tre
Veel zedelijke leering bevatten deze verhalen wel niet;
maar zij behelzen ook voltlrekt niets , dat der zedelijkheid
hindert, en geven eene aangename verpoozing en afwisfeling,
na andere, meer ernflige lektuur.
Dan, met hooger,, ja met het uiterfte genoegen mogen wij
den nu volgenden, mede oorfpronkelijk vaderlandfchen Roman aankondigen, van welks bekwame Schrijfier (want wij
vernemen, dat eene Vrouw hier de pen voerde) wij meerde.
re voortbrengfels met groot verlangen te gemoet zien, en
waarop , tot onze wezenlijke vreugde, ons hope gegeven wordt:
De kleine Pligten , eene oorfpronkelijke zedelijke voorhelling
in Brieven, uit het begin der Negentiende Eeuw. 11 DeeZen. Te 4mflerdam , bij P. den Hengst en Zoon. 1824.
In gr. Svo, 594 Bl. f 5 - So.

D

eze Roman beflaat in brieven, meest van de hand van
jeugdige Schoonen, en ademt eenen echt..vaderlandfchen en
anti- Franfchen geest, bij de regering van L 0 D E W IJ 1, N A.
P o LEON, hoewel grootelijks onpartijdig ten aanzien van
dezen ons opgedrongenen, geenszins flechten Vorst. De regt
beminnelijke Emilia geraakt in allerlei , en daaronder zeer
moeijelijke, betrekkingen, maar is het voorbeeld eener edele
en omtrent iedere pligtsbetrachting zeer naauwgezette jonk.
vrouwe, en maakt met andere harer kennisfen en betrekkingen, op welke zij echter gezegenden invloed heeft, een haar
vereerend kontrast. Hare redeneringen zijn gezond, gelijk
haar gedrag allezins zuiver is. Zij toont in alles den invloed
van goede godsdienftige beginfelen op iedere handeling; en
men voelt, dat zij ook in kleinigheden goed en edel is. De
waarde van zoo iets befeft men volkomen bij de lezing; er.
aan het einde zien wij haar met eenen waardigen echtgenoot
vereenigd , onder de meest gewenschte uitzigten op geluk.
Deze Roman vereert het echt IIollandsch karakter zoo wel , als
de Schrijfíter zelve. Het kan niet anders , of dit werk wordt
met het grooüte genoegen gelezen, en de gewekte hoogach.
Ling voor het lieve meisje zal krachtig tot navolging dringen.
Ge-
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Geheel de Roman is huisfelijk ; en, nog eens , wij verblij^
den ons zeer, dat de Schijflier ons hoop geeft, dat deze
Emilia nog eens in andere betrekkingen en in eenen meer gevorderden leeftijd voor ons zal optreden. Ilet kan niet misfen , of deze meesterlijke hand zal ook dan iets leveren, dat
ten uitertie onderhoudend en leerzaam is.

J7iertal Leerredenen , door A. R A D iJ s , Predikant te 0sf.
.dlleen ten Loordeele van ongelukkige Kinderen. Te 's Hertogenbosch , bij H. Palier en Zoon. 18aí . In gr. avo. ii 5
.Bi. f 1- 5 0 .
men eenti
D oor liet nankoopen van deze Leerredenen doet
moeder over.

weldaad aan vier ongelukkige weezen, welker
leden is , terwijl de vader hen heeft moeten verlaten. De
Lerw . R A D ij s heeft zich deze verlatenen , kleinkinderen van

eenen Predikant , aangetrokken, en onder hetgeen hij ten be.
hoeve dezer ongelukkigen doet, is ook de uitgave dezer
Leerredenen. Meer meldt ons het Voorberigt van het geval
niet ; maar het is overgenoeg, om iederen menfchenvriend op
te wekken , om op deze wijze deel te nemen aan 's mans
Christelijke liefde. En dit durven wij te meer nog vertrouwen,
dat algemeen liet geval zal zijn , daar deze opilellen zelve alle zins aanprijzing verdienen , zoodat niemand zich den daarvoor
uitgegevenen daalder beklagen zal. De eerlie Leerrede ia
Bene aanprijzing van weldadigheid, en heeft Gal. II: too ten
tekst; de aanprijzing is algemeen , zonder dat de Leeraar gewag maakt van het geval, hetwelk tot de uitgave van dezen
bundel aanleiding gaf. De tweede fielt den éénigen Meester
voor, dien de Christen volgen moet. De derde en vierde geven het Apostolisch onderwijs omtrent het wezen van het
Christendom en de overwinning van Christus • naar a Cor.
XIII: r2 enz. en i Cor. 4V: 24-26. Len Naberigt deelt
ons mede liet gebruik, vooral bij de laatfte Leerrede, gemaakt van het vroeger onderwijs van den Hoogleeraar M u NT I N G II E , hetgeen vonr^ eker eene goede aanbeveling is ; en
wij vonden ons wederons opgewekt tot dankbare herinnering
aan dien waardigen overledenen Iloogleeraar, die zoo voor
Evangeliepredikers vormde. Moge de uitgave van-trefïlijk
deze Leerredenen op nieuw de aandacht op 's mans waardige
kweekel ragen vestgen, waaronder vele zijn, voor eenen meer
u tgebrelden en aanzienlijker werkkr!vg berekend, dan den
bekwwamen R A D I s tot nog toe ten deele viel I
Zonder bedenken verbraken wij , ter onverwijlde medewer.
king tot het aangekondigd menschlievend doel, voor ditmaal
de gewone rangfchikk'ng der Recen(ëu.

BO EI(B ESCf-IOUWI NG.
De echte bew(jzen ')IOor Gods aanwezen en deszelJs al/es
ollwatte;nde J/oorzienigheid van de onechte afgefc/u;idcn
en tef!,"c1I bedellkingcn geJlaajd; inzollderheid voor jong~
lierlen, door G. B R U 1 N 1 N G. Te Leiden, b!/ J. VV.
Dauw Lem. 1824. lr~ gr. 8yo. 254 Bt. f 2 -4 0 •
b

DeBeer n RU I N I N G, die hier overal als een zeer
gemoedelijk man lpreekt, en het ongetwljfeld zeer wel
mccllt, ziet alommc, en bUzonderlijk ook in O'ns Nedcl'''
land; (op wat gronden ~ bIijkt nict) Godverzakers, die
cr opzettelijk op uit zijn, om profeli:::tcn voor hun en..
gcloof te winnen, en vooral jonge licden re vcrlciden.
Dit heeft hem epgcwekt, om hen te waar£~~hU\ven en tegen de verleiding te wapenen, doer hen met de uht' be..
wijzcn vaor Gods aanwezen en Voorzienigl1cid, afge..
fcheiden van de onechte, bekend te makcn, en de eerfre
tegen bedcnkingen te ftaven. Hiertoe heeft bij, te hunncn dienlle, een werkje, hctwelk hlj, kort v66r dat wIj
van de Fra17fche overhecr[ching verlost werden; in het
Framch heeft uitgegeven, en dat toen geeD' opgal1g
maakte ,uu in het Ncderduitsch omgcwel'kt, uitgebrc!d; ell
meer naar de tegeuwocrdige omftandigheclen ingerigr. Dit
is het lluk, waarvan wij thans verlJag doeh. - Na €ene
Inleiding, welke ons van het bovenfl:aande bedgt geeft,
en het beIang van cn. de behoefte aan hel tegenwoordig
gefchrift tracht te toonen, bau(1clt de eer!1e Afdeeling over'
eeni!';e min duchtige bcwijzcn vaor 11et aanwezetl van een'
grooten Formeerder deT wcreld, en over de algemeeft6
overlevering flopens haar begin en harm &/leppel'. De

min dllchtige bcwijzen zijn den Heere

BR U I N

r N G die

"Metaphyjijche, volgens welke aan het ftO'tfeJijke een

eeu~

wig bei1:aan en eclle eeuwige beweging ontzegd, en eene
eellwige opvolging v~n gewrochten of uitwerk eIs voor
ol1mogelijk verkJaard \:vorden, Deze ichijncn hem toe m<'t
llOEKBESCll. 1824. NO. !!.
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ligzen adem weggeblazen te kunnen worded , en den ver
beslaan , die hetzelve met geene andere-deigrvanGos
bewijzen Raven kan, als zij hem ontnomen zijn, geheel
ovenlaag te werpen: en wij moeten bekennen , dat, als
een verdediger van die bewijzen er niet meer voor weet
in te brengen, dan de Heer B R U I N I N G , die , bij voor
niet fchijnt te gevoelen , dat eene eeuwige opvol--beld,
ging van gewrochten of uitwerkfels eene contradictio in
terminis is, en die zich niet te kunnen verbeelden , dat
iets zijn kan , van onmogel jk te kunnen zijn niet fchijnt
te kunnen onderfcheiden, —wij moeten bekennen,(zeggen wij) dat een zoodanige dan weldra in verlegenheid
geraken moet, en , als hij geene andere bewijzen heeft ,
het geloof aan Gods aanwezen moet opgeven. De heer
B R UI N t N G wil dit dan voorkomen , en het geloof eens
zooda;nigen door meer duchtige bewijzen fchragen. — Het
eerfte van die meer duchtige bewijzen is dan dat, hetwelk uit de algemeene overlevering , wegens het begin *der
wereld en haren Schepper, wordt opgemaakt. Dit bewijs heeft, volgens DR U I N I N G ,Lord $ O L I N G B R Ox s geleverd; fchoon wij meenden, dat men er zich reeds
van de eeuw van ARISTOTELES af van bediende, en
wij , op krediet van den uitmuntenden LE LA N », (Befchomring van de Schriften der Deisten , IIde D. bladz.
18a) ter goeder trouwe hadden aangenomen, dat voor
Lord (de met zichzelv' onbefiaanbaar(ie van alle-noemd
de Lngelfclie Deïsten) het bewijs uit de algemeene overeenEemming van het menfchelijk gelacht voor het beflaan
van God vol(Irekt verwierp , en het aandringen daarvan
als beuzelachtig had afgemaald. Wij laten ondertusfchen
dit bewijs gaarne al gelden, wat het mag en kan ; maar
wij vreezen zeer, dat, als de zwakke verdediger der Me.
taphyji/che bewijzen de tegenwerpingen hoort, welke tegen dit bewijs uit de overlevering kunnen worden ingebragt, hij zich ook buiten ftaat zal bevinden , om die te
wederleggen , en het met zijne overtuiging al even flecht
liaan zal. En niet veel betere gedachten hebben wij van
de volgende bewijzen, door den fleer B R U I N T rI G aange-
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gevoerd. Deze zijn , wanneer men de Metaphyfi/clie gel.
den laat, dat is, daardoor van het beftaan van God overtuigd is geworden, van de uitl}ekendfle kracht , om die
overtuiging te vertlerken , maar,, op zichzelve , kunnen
zij niet nicer, dan het bellaan van God doen vermoeden,
of, hetzelve waarfch! nlik maken; en dit zegt voor hem,
die de Metaphyfrfche bewijzen verwerpt , en dus aan moet
nemen, dat alles eeuwig is , niets ; en de Profelietenmakers van B a tr I N 1 N G, die iemand de Metaphyfefche bewijzen hebben weten te doen opgeven , zullen hem nog
veel ligter de andere benemen: zoodat , naar ons oordeel , hij , die het Ithelsme beftrijden wil , en , de eerstgemelde bewijzen ter zijde fchuivende, alles alleen op de
andere laat aankomen, een zeer verkeerd en gevaarlijk
werk doet, dat niet misten kan kwaad, in plaats van
goed, te (lichten. — Doch hooren wij, welke de verde•
re bewijzen van den Heer B R LI I N INO zijn. — Van het
.Bolingbrokiaanfche gaat hij , in de tweede Afdceling , voor
Kantiaanfche over, hetwelk uit 's menfchen-erstoh
zedeljk gevoel, of zedelijken (maak, en de infpraak van
zijn geweten, wordt afgeleid; waarop, in de derde Af
deeling, volgen het bewijs , opgemaakt uit 's menfchen
uitnemende ligchaams• en zielsvermogens,'in de vierde
dat uit den vorm van hemel. en aarde, den nutten omloop
der wateren op onze planeet , enz. , in de vijfde en zesde
de verdere Phy/ico-Theologifche bewijzen voor Gods aan
waarin gehandeld wordt over visfchen , vogelen,-wezn,
yiervo'etige dieren, infecten enz., wier maakfel, huishouding enz. een' wijzen Schepper verkondigen. -- Wat zuIlen wij nu hiervan zeggen ? Het primus in orbe Deos fe
zal den verwerper der Metaphyfifche bewijzen-citmor
ligtelijk genoeg zijn ter wederlegging van het Ikantiaansch
bewijs, en met de magtfpreuk, alles is van eeruwigheid
alzoa geweest, zal hij meenen alle de overige bewijzen
gemakkelijk te kunnen ontzenuwen; en, hoe wederom de
door den Heer B It U t N I N G onder[lelde zwakken, alleen
door deze bewijzen , zich tegen den bekwamen Ongodist
zullen ftaandc houden, zien wij niet, Wij willen onderHh2
tus-
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tusfclhen niet ontkennen , dat , in de der le tot de zesde
Afdeelin ; , veel goeds en fraais , enl dat van de uitgebreide kundigheden van den Fleer B [: U IN I N G getuigt ,
voorkomt; maar op de orde is, in de vijfde en zesde Afdeeling , zeer veel aan te merken ; terwijl ook de wijze
van voordragt verre afwijkt van dien vorm , welken men
noodzakelijk dient in acht te nemen , als men iets betoogen en anderen overtuigen wil, en de tusfchenbeiden komende uitweidingen over bijzonderheden, welke men, als
onnoodzakelijk., voorbij kon gaan , maar welke doorgaans
in de 1Chriften van n a u 1 N 1 N G te vinden zijn , alle zij
bewijzen waterachtig maken en verzwakken. Wij zou.-ne
den veel te breed worden , zoo wij hiervan de bijzondere
aanwijzing doen wilden , en dit dan ook over alle de
volgende Afdeelitigen wilden voortzetten.
De zevende wijst.Gods Tloorzienigheid aan, als- duidelijk in den zamenloop van vele gewigtige voorvallen van
den ouden, en de achtfle van die van den nieulven tijd. -De voorvallen, in de eerfie, zijn : de verlosíhig van Israél uit Egypte, — van 11 t S K I A , door dc verdelging van s A N x E au B 'S leger, — van Sicilië , door de
verdrijving van D ION Y S 1 U S II, -- de overwinningen
van ALEXANDER DEN GItOOTEN en derzelver gevolgen, -•- zijn droom, — de raagt van Rome, en deszelfs invloed op de verbreiding van het Evangelie, —
P A U L u .5' bekeering. De voorvallen uit Tateren t ijd,
ia de andere Afdeeling, zijn : K O N S T A N T IJ N 'S onlllelzing van het Christendom , -- opkomst van M A II ort E D , en uitbreiding van het Turksc`h gebied in Europa, — verbastering der Christelijke Kerk, — .Munfíerfelie oproermakers , -- behoeding van Leide, tegen hun
L E Y C E S T E R'S aanflagen, -;- NederlandJche-ne
oorlog, -- Leidens ontzet, —Tranfche inval in IG72,verhinderde landing der Engelfchen op Texel, — Neder
door Frankrijk., onder it o is E S P LE R R E, bedreigd,-land
en voor eene flechte behandeling van Engeland behoed ,
enz. -- bewind van N A P o L E ON zijne vernedering en
val , — L 0 na w ij K XVIII en de Franfche Charter, —
N A-
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terug en op nieuw verdreven , -- Neder
verlost. — De negende en. tiende Afdeelingen Pcelleit-land
bewijzen voor van de ßra/jende hand der Iroorzieniglieid,
in de gevolgen van den AToord - /Jmenikaanfclicn k'olksopJland en deszelfs onder fcuning, en in hetgeen perfoneta
van naamn en aanzien in vroegere en latere tijdeva iroj —
De opfland van 4meri/a wordt als onregtvaardig befchouwd , r R A N K L I N's gedrag afgekeurd , en beweerd ,
dat er het ilmerikaansch gemeen , hetwelk reeds te vo
in ruime mate, vrijheid genoot, niets bij won, dan-ren,
dat men eene zwakke Mo endheid werd , niet in ftaat zich
te handhaven, en gelukkig, omdat Engelartds belang niet
is, haar te beoorlogen. Deze toefl:and fchijnt dan Ome•
rika's ,(traf te zijn ; maar wie dien , niet den Ileer B R U IN 1 N 0, als zoodanig befchouwen zal , weeen wij niet.
Voorts zal , volgens hein , aan Frankr k , Nederland en
Spanje al , wat hun federt leeds wedervaren is , ook als
flraf voor hunne begunstiging van den flrnerikaanfchera
opftand zijn overgekomen. — Wat de perfonen van naam
en aanzien belangt, welke , in vroeger en later tijd , de
ftraífende hand der Voorzienigheid ondervonden ; B R U IN IN G fpreekt van hen in de volgende orde: (!) In Sparje, ESCOIQUIS, RIIGO, QUIROGA en anderen:
in Europeesch Turkte, Y P S I LAN T I, s U z z o: in
Duitschland, SCHILL, MOREAU, THIELLMAN.
Nu volgen CICERO, BRUTUS, CIE-SAR, GALBA,
N A P01. E O N

OTTO, VITELLIUS, NERO, DOMITIAAN, CA-

Dan kooien PHILIPS lien
IV; terwijl DAVID, ACHAB en JESAB E i. het hek fluiten.
De elfde Afdeeling handelt van den invloed der Voor.
zienigheid op hetgeen er aan bijzondere perfonen, in het
gewone leven, overkomt. Hier kan uien vooreerst lezen ,
hoe moorden ontdekt worden door een' hond, een' clifant, eene rat , en door vogelen, en hoe moordenaars
zichzelven verklikten ; dan vindt men aanmerkingen over
hetgeen den boozer dikwijls kwaads, den braven goeds
hoe de laathen niet zelden onverwacht
wedervaart,
H h -,
flit
LIGULA, TIBERIUS.

LODEWIJK
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uit nooden gered worden , hoe de eene mensch den aride.
ren voorthelpt, hoe zij onderling verfchillen in geaard
neigingen, gelaatstrekken, flem , fchrijfwijze, —.-hedn,
voorts, hoe wind en weder enz. gefladig afwisfelen, en
hoe elk mensch , in zijne eigene lotgevallen , vaak de voor
zorg van God kan opmerken , gelijk de Heer is r. U i-ziengN I N G deed bij het verlies van een kind, bij een fchielijk ontwaken na eenen gewigtigen droom , enz.
De twaalfde Afdeeling heeft tot opfchrift : gevolgtrek•
longen uit al het aangevoerde , intooming van Metaphyfifche buitenfporigheden daaromtrent , en oplosfing van een
voornaam bezwaar. —Hier zijn wij evenzeer buiten Raat,
om den inhoud kort op te geven, als de Schrijver geweest is, om het, in 't oplehrift, kort uit te drukken.
Wij vonden er veel in, dat wij niet verwachtten; en de
jongelingen , voor welken B R U 1 NI N G eigenlijk fchrljven wil , zullen gewis niet alles verulaan. Het voornaam
betreft nu weder Gods Wezen niet zijne Voorzienig-íle
fchoon ook deze nogmaals eene beurt krijgt. Eerst-heid;
wordt van Gods .Eenheid gefproken, dan van Gods l?"iJsheld en Goedheid; doch of die onbeperkt zijn, behoort
tot de Bovennatuurkunde , in wier geheimen de Schrijver
zich niet verdiepen wil , omdat dit zoo veel kwaads heeft
voortgebragt. Daarna handelt hij van Gods .dlonitegen.
yoordigheid, 4lavetendheid, Yoorlvetenfcl2ap en Onveran.
tlerlijkheid , waarvan hij wederom al het Metaphyfifche
uitfluit, en waaronitrent hij.dus in zeer bepaalde begrip
berust. Nu keurt hij het af, dat men Gods Voor-pen
tot het groote bepalen , en van het zoogenoem.-zienghd
de kleine uitfluiten wil. Dan fpreekt hij van het ontflaan
der zielen in de pas geboren wezens , firaks van Gods
werking op 's meníchen geest en de natuurkrachten, en
eindelijk van 's menfchen vrijheid.
Dc dertiende Afdeeling, eene der beste, fchoon zij ook
al haar zonderlings heeft , geeft oplosfing van een fchijn.
baar gebrek aan evenredigheid tusfchen deugd en geluk
en ondeugd en onheil, en de veertiende van de rampen,
welke tegen vromen en boosdoeners gel kel%k losberfen,
,

en
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en van het aanwezen van zedelijk kwaad. Op het hot
van deze laat(ie fpreekt de Schrijver van de leer der Ouden wegens de zielsverhuizing, welke op die van einde
gelukzaligheid, na vele zuiveringen, uitliep , en-lijke
wil , dat het Nieuwe Testament zoo ook leert , dat er,
na den dood, een middelhaat van zuivering zijn zal , wel
hij herinnert voorlang opzettelijk ontwikkeld te-kelr
hebben.
Nu volgt het Befluit, wel waardig, dat wij er den
doorloopenden inhoud van opgeven. Daarin komt eerst
iets wegens de leer des Christendoms nopens een.toekomend leven, en het bewijs voor; s Heilands oplianding,
volgens P A L E V opgemaakt uit de bekeering van Apostel P A u L u s, -- dan wordt over Gods Voorzienigheid,
met opzigt tot de eerlle mcnfchen, geredekaveld tegen v o LN E v, en weder van Gods Wijsheid en Goedheid, en
het arrondiferen (het is des Schrijvers woord) van Gods
volmaaktheden tegen de Metaphyfici gefproken , en dit
toegepast op Gods Voorwetenfchap, wier befchouwing
aanleiding heeft gegeven tot de twisten over de bepaling van
der menfchen lot in tijd en eeuwigheid. De Schrijver
wenscht, dat hij iets moge hebben bijgedragen, om de
wederzijdfche vereerders der Godheid onderling te verzoenen, anderen hunne twijfelingen te benemen, en vooral
jongelingen daartegen te wapenen. (Wij twijfelen zeer,
of hem iets van dit alles gelukt zij.) Voorts wijst hij nu
den jongelingen de lectuur aan van P A L E Y's Natuurl jke.
Godgeleerdheid, en aanmerkingen over de echtheid der
Brieven van P A v L u s, en van die Brieven z lve ; maar
begeeren zij zich verder in de kennis van den Godsdienst
te verdiepen, dan moeten zij zich alle de kundigheden
verkrijgen van een' Doctor in de Godgeleerdheid; anders
mogen zij zoo min oordeelen , als iemand, die geen Doctor Medicine£ is, over de medicijnen. L U T H E R was
Doctor (zegt hij) , maar liet zich onvoorzigtig de uitfpraak
ontvallen, dat ieder, in liet godgeleerde , uit eigene oogen
mogt en behoorde te zien. Hij bedoelde buiten twijfel
zijns gelijken; maar de groote menigte paste het op zich11 h 4
zel-
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zelve toe, en doet dit nog. „ De Roomfche kerk is de
$, oenige, welke zich van die handtastelijke ongerijmd„ beid vrijhoudt. Daar betuigen nog heden ten dage lecken en geestelijken allen evenzeer te gelooven , wat de
,, kerk gelooft. Zij allen verklaren zich even min geregtigd ,
„ om over de leer van hunne kerk te oordeelen, als een
„ blinde zich tot fret beoordeelen van verfehillende Itleu„ ren bevoegd rekent." De Heer n !t UI N 1 N G verder
digt hen deswege, en zegt nader ten aanzien der lage:e Geestelijkheid, dat, dewijl tij „ zïcb de ktrdigheden
„ ter verwerving van het Dodo fc i %,>> in dc G'odgéZcerr„ held niet heeft aangefchaft, m^ar fiats tot Mattorale
werkzaamheden is opgeleid zij hiero_ i op geci e roe.,
„ ping tot eenig Concilie, ter n&icning van de leer
„ der kerk , aanfpraak maken kan." De JLeomjhe kerk.
leer werd pamelijk , van tijd tot^ij4, op 1;c neerae s✓'en.
çiliép bepaald, waarop, nevens de Fyarlsfen, de aenzien,lijkfte en gel¢erdftie Geestelijken zitting en item hadden;
de overigen onderwierpen zich, of fcheidden zi4b van de
kerk, en werden uit derzelver Echoot geworpen. Dit was,
pa de 7'rentrc ^e Kerkvergadering , het geval der Protestanten, die, door hun beroep op een nader Concilie, deszelfs gezag en bevoegdheid, om alleen over de leer uit,
fpraak te mogen doen , erkenden. Zij hielden echter het
begrip vast , dat elk voor zijn hoofd beflisfen kan en
trag, wat g1 of niet tot het Christelidom behoore maar
volgden meestal blindelings de leer , door hunne eigene
Kerkvergaderingen vast;efteld; fehoon die vergaderingen
gedeeltelijk uit lecken en leden, welke de kundigheden
van Doloren it; de GJdgeleerdheid niet bezaten, beflonden. „ De Recnonfl'i•anten zijn tot dus ver bijkans de
„ oenigen, die aan hunne grondbeginfelen vrij gelijk zijn
gebleven, en er fchuilde bij hen, ten dezen aanzien,
, ook minder ongeri/:ncIlicid:" want zij bonden nook ien ancd aan de ggeloofs belijdenis , door eenigen hunner Leers
pree voorheen opeileid ; en , uni lid Lij hen te worden ,
jiad men ílechts het geloof , daz J L z u s de C H u i s T u s
te belijden , en de l?rlic Sckrift te erkennen voor den

ééni-
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éénigen regel van geloof en leven ; en , al ware er hoop
op eene bepaling der leer, waaraan anderen zich konden
onderwerpen , zou dit , als firi;dig met het Remonlrantsch
grondbeginfel , verworpen worden. Ondertusfchen wordt,
volgens den Heer n R u I Ni N G , tot verklaring van hetR I S TUS te verflaan,
geen men door J E ZUS is de en
en wat men voor heilige Schrift te houden heeft, zoo
veel vereischt , dat wij , voor ons , gelooven , dat menig
Doctor der Godgeleerdheid er het noodige niet toe bezit
zou. En nu begrijpt B RU I N I N G niet , waarom de-ten
Remonstranten zich zóo vast aan hun grondbeginfel hou•
den; daft hunne Leeraars zich niet weder, zoo als voor
ge.-hen,vrigtoílenk r
meene geloofsbelijdenis, waarop 13 R UI NJ N C (waar en
wanneer, weten wij niet) zoo dikwijls heeft aan g edrongen. Hij wenschte ondertusfchen thans zulk eert opftel
openlijk uitgegeven te zien , dewijl er thans alom, zoo vele duizenden zijn , die zich niet meer aan de lëeringen
der Trent/che Kerkvergadering houden, en er in den
fchoot der Roomfiche kerk geen heil te wachten is voor
millioenen van hare gewezene leden , die het ijsfelijkst
gevaar loopen, om tot de uiterffe ongodsdienlhigheid over
te slaan, zoo niemand van buiten zich over hen ontfermt, waartoe het Remonílrantfche herkgenootfchap de
meeste roeping heeft. Deszelfs aloud aanbod van ver
omtrent , en afkeer van Metaphyfifche be--dragzmhei
grippen , ook in de Room/die kerk bij verre de grootíle
meerderheid afgekeurd, en door den Schrijver, zoo hij
meent, thans , als volítrekt ongegrond , in het licht ge.
field, heeft de RetnonPtranten reeds voorlang veel nader,
dan andere Protestanten , bij dc Roomschgezinden gebragt.
Vele Remonftranten gelooven daarenboven (zegt hij) met
hem , dat het denkbeeld van een Vugev<<ur zoo ongerijmd
niet is, en dit doet ook vele Roomti hen tot hen neigen:
zoodat, als zij het publiek , dat naar een beritt nopens
hunne heerfchende denkwijze van heden reikhalst , daar
maar rvillen verlichten , er ti: elhaast een nieuw nmidl--med
delptint van verceniging ontiiaan zal voor alle de jammer.
I 11; 5
lijk
-
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lijk dwalende fchapen zonder herder, wier beste gedeelte
zich denkelijk om dat punt zal íeharen, ten minfle in
Frankrijk en Nederland. Dan zullen er ook weldra,
naar aanleiding van en in overeenkomst met het verlangd
beugt, en naar den uitwendigen vorm van het DeljtJèhe
Genootfchap Christo Sacr!rm , door talloos velen , die de
Room/he kerk thans uit haren fchoot werpt, nieuwe
Kerl;genootfchappen worden opgerigt. — In het lireelend
vooruitzigt, dat de Remonftranten fpoedig aan liet ver
publiek voldoen zullen , onthoudt zich de-langevht
Heer B R U I N I N G van afzonderlijke eigene pogingen ;
en wij wenfchen hartelijk , dat hij dit zoo lang doen zal ,
als het Remonflrantsch berigt achterblijft : want.......
WVat zegt gij nu, Lezers ? Kunt gij liet beter, dan wij,
beg , dat een verfiandig man , een gewezen Remonflrantsch Leeraar , en , zoo wij meenon , nog Rernonfirant ,
als zoodanig zijne voormalige medebroeders op kan wek
om het Remonftrantsch grondbeginfel in zoo ver te-ken,
verzaken , dat zij zich vereenigen , om eene gemeen(chappxelijke belijdenis op te flehen , te teelenen en uit te geven; of dat hij zich kan voorfiellen , dat zij hem gehoor geven, of ligtelijk gelooven zullen, dat zulk eene
belijdenis dien invloed bij anderen zal hebben , welken hij
verklaart te verwachten? Kunt gij dit begrijpen, Tiaar hij
weet , dat onder de Remonftranttchc Leeraars geene Doc
wies Theologie zijn, van welken alleen hij echter beweerd heeft , dat zij de bekwaamheid en bevoegdheid liebben, om , over zaken des geloofs , uitfpraak te doen? Of
zou hij van alle dc Remonfirantfche Leeraars gelooven,
dat zij zich de kundigheden , in zulke Doctores vereischt,
verkregen hebben? Zij mogen hem dan voor dit zijn
gun(tig gevoelen, wegens hen, wel bedanken; maar wij
twijfelen zeer,, of zij wel allen zulke hooge gevoelens
wegens zichzelven koesteren, en of wel velen, buiten
den Fleer n R U I N I N G, dezelve wegens hete allen vocden zullen. Doch (dit daargelaten) begrijpt gij , Lezers !
hoe deRemonttranten, voorlang, bijzonder tot deRoomsch;ecincíen tenaderd zijn , door hun aloude aanbod van verdraaa -
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draagzaamheid omtrent de Met aphyfifche begrippen , door
B RU I N I N c bedoeld; daar de Room%he kerk , juist o mtrent die zelfde begrippen , onverdraagzaam is? Of begrijpt gij het, hoe het bijzonder vasthouden aan het- Protestantsch grondbeginfel (de groote fcheidsmuur tusfchea
Roomfchen en Protestanten) de RemonlIranten, meer dan
anderen ,' nabij de Rooinschgczinden gebragt heeft ? Of
zou de leer wegens het Vagevuz.'r,, waarvan , volgens den
Heer n t; ui Ni N G , vele Rcmonthanten , met hem , zoo
afkeerig niet zijn , (ühoon wij hier wederom niets van
wetende toenadering bewerkt hebben? En zouden daarom die talloozen , waarvan hij fpreekt , welke thans dwalen zonder herder, op het verfchijnen van eene belijdenis
der Remonárantfche Leeraren , zich terflond om dezelve
fcharen, en nieuwe Genootfchappen oprigten? — Sed
ehe.! jam fatis est. Dit, gelooven Wij, zal de Heer
BRU I NING zelf erkennen.

Zestal Leerredenen, over de Verzoekingen des Heilands
in de Ikoestijn; door P. W. B a o u w E R, Predikant
in de Hervormde Gemeente van Maasfluis. Te flrnhein,
bij P. Nijhoff. 183. In gr. 8vo. 169 131. f i - 7o.

W

ij zijn het met den Eerw. B Ii O U W E R eens, dat
men, daar het publiek in dit vak zoo vele meesterhikken
in handen heeft, geene leerredenen moet uitgeven, ten
zij dezelve, door eenige voortreffelijkheid, of in de ílof,
of in den vorm , iets bijzonders hebben. Het is dan de
ftof, welke dit zestal moet aanbevelen; want, wat den
vorm betreft, vinden wij niet, dat zij boven vele, die
men dagelijks hoort, iets vooruit hebben, dan misfchien
duidelijkheid en bevattelijkheid. Liever hadden wij dan
daarom ook 's mans denkbeelden over liet moeijelijk onderwerp in eene meer beknopte verhandeling gelezen, alhoewel wij ook alsdan bezwaarlijk met den fchrijver hadden ingellemd. Dan, vele menfchcn zullen liever, meent
de Eerw. B I; o u w E R , leerredenen lezen , en de ge meen-
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ineente, die dezelve met nut gehoord en begrepen had,
wenschte dezelve te bezitten.
Wat het onderwerp zelve betreft, gelooven wij gaarne, dat de fchri.jvcr vele moeite aan hetzelve lieert be1leed, en voor ons inderdaad te veel , daar wij mi-i' 1 nnr np
een aantal zwariglieclen en bedetri ingen hechten b'j -en
zoo oud en eerwaardig verhaal , in 't welk wij de tref.
fendfle teekening vinden van al de foort van mocijelijke
verzoekingen, aan welke de Heiland gedurende geheel
zijn leven was bloàtgefleld, de treilend(le trekken zijner zedelijke grootheid, en een allerlcerzaatnsr voorbeeld
voor ons; en dit zal tocl wel altijd hier her wezenlijke
blijven, men denke over cie geíchiedenis zoo als men wil.
De Heer n Ii 0 U W E R houdt het verhaalde als letterlijk
aszoo gebeurd, geenszins aan het beflaan -van den Satan
en zijne werking op deze benedenwereld twijfelende; en
bij geeft zicli alle moeite, om iedere ongerijmdheid weg;
te redeneren uit het verhaal , zoo men het letterlijk opvat. Vier andere vooronderl'ellinge,i , `rot welke hij meent,
dat men de opvattingen , die van de zijne verfehillen,
irrengen kan , wederlegt hij, Wij vonden intusfchen weinig bij hem , dan hetgeen wij meermalen gehoord hadden ,
behalve eene gisfing , dat namelijk zekere Engel Ißt o Re E N s T A r. de aan ['telling van den Zoon van God tot
algemeen Opperhoofd van alle de Engelen en tot Heer
dezer Aarde euvel zou genomen hebben. Dit zou clan de
aanleiding geweest zijn tot den val van Satan en de verder door hem verleide Engelen of Duivelen. Deze gisting
geeft hem dan ook veel licht, bij de opheldering der Verzoelcingsgerchiedenis. Dan, deze onbewezene vreemde
gisftng, en geheel de ons van elders onbekende gcfchiedems van den Engel b1 0 R G E N S T A R, laten wij voor
rekening van den fchrijver. Wij gevoelen weinig roeping, om , bij zoo ongewone verhalen , ons veel te bemoeijen met hetgeen buiten onzen kring- van waarneming
en onderzoek ligt , en vonden ons altijd best daarbij , meer
te hechten op de kern , clan Vel op den bast der 11 Or.
Lven.

ZESTAL LEERREDENEN.

473

E. venwel wij wenfchen zeer, dat de beoefenende lesten bil
deze leerredenen door al derzelver lezers zullen worden
behartigd.
De Apostelei van ,7e,zis in hun leren en dadengefch°tst,
,voor op771erkzamc B bellezers; door G. H. ROS EN1\I U L L r R, Predikant te Oelfchau l ij Leipzig; uit
het Iloog dr.'itsch vertaald door nm. c o r, S T I US, Predikant te heerfa. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1823.
In gf. $vo. VIII en 291 BI. f 2-40-

D

at men in dit werk meer vindt, dan de titel belooft,
te weten levensfchetien, niet flechts van de eigenlijke
Apostelen, maar ook nog van eenige andere mannen, zoo
als van JOHANNES den .Doper, van MARKUS en
r, UKAS , merkt de Eerw. Vertaler met regt op, aan het
einde van zijn voorberigt. Ofschoon nu, gelijk lij er bijvoegt, het plan des Schrijvers dit medebragt, is dit echter eerie onnaauwkeurigheid in den titel ; en zou men,
daarenboven , hebben kunnen wenfchen , dat de Schrij ver
ook eenig gewag gemaakt hadde van andere mannen, die
met de Apostelen in eerie naauwe en belangrijke betrek king flonden, vooral van den zoo edelen en grootmoedigen ST E P HA N U s. Ondertusfchen het werk , zoo als
het voor ons ligt, befthouwende, verklaren wij dat de
IIeer c 0 1, S T 1 u s een' wezenlijken dienst bewezen heeft
aan opmerkzame Bijbellezers, door hetzelve in het Nederduitsch over te brengen en met Benige aanmerkingen
te verzcllen. Wij , althans , hebben het met genoegen
gelezen , en durve, net gerust aanbevelen, als eene zeer
nuttige bijdrage tot goed verfland der fchriften van het
N. V. -- Eenige weinige aanmerkingen houde ons de
Eerw. Vertaler ten goede, welke wij hem , als , blijkens
zijn voorberigt , over het leven der Apostelen bijzonder
nagedacht hebbende , ter overweging willen mededeelen.
In 't al gemeen , dan, hadden wij wel gewenscht, dat
de Schrijver wat dieper in het karakter der genen , wier
le.
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leven en daden hij fchetlie , gedrongen hadde. Aan liet
opgeven van het juiste karakter derzelven, voor zoo ver
het opgemaakt kan wonden, ontbreekt zeer veel. Hier
en daar is, door den Vertaler, dit gebrek wel eenigzins
verholpen, maar op verre na niet overal, waar het had
kunnen gefchieden. Zelfs hebben wij , niet zonder ver
nergens, zoo veel wij ons herinneren, NIE --wonderig,
ME IJE R's bekende en uitmuntende Karakterkunde des
Bijbels aangehaald gevonden.
Dat er zich , eenigermate , drie graden van roeping on.
derfcheiden laten, welke de Apostelen van JE z u s vóór
en na doorgingen, zoo als er bi. 4 ftaat , komt ons wat
te fubtiel voor, en had wel eenige opmerking- van den
Vertaler gevorderd. Wat beduidt toch zulk ellendig fnipperen en onderfcheiden in eene allereenvoudigste zaak ,
zoodat er twee volle bladzijden aan beleed worden? I-Iet
fpreekt van zelve, dat tot een' Apostel van JE z us meer
vereischt werd, dan tot een' Discipel; maar hiertoe drie
onderfcheidene graden te bepalen, even alsof er gehandeld
werd van eene Kloosterorde , of van een geheimzinnig Genootfchap,tot hetwelk men eenige graden moet doorloopen , eer men een ingew t de wordt, — dit heeft voor ons
iets aanítootelijks, en kan ligt tot valfche denkbeelden
aanleiding geven. De Apostelen, of afgezanten van JE z us tot de verbreiding zijner leer ,waren bijzondere leerlingen , die Ilij door zijnen naauweren omgang , door zijne onderwijzingen, zoo wel vóór zijnen dood, als na
zijne Opítanding, en vooral door de uitstorting van den
Heiligen Geest na zijne Hemelvaart , tot dat gewigtig
ambt bereidde. De verrader j u »lt S onttrok zich door
zijne fchuld aan de volbrenging van hetzelve, en r A u
us werd op eene buitengewone wijze daartoe geroepen.-i
Ziedaar de zaak kort, eenvoudig en duidelijk voorgedragen.
Over P E T ft u s' karakter worden goede dingen gezegd ;
trouwens hetzelve loopt ieder opmerkzaam Bijbellezer
genoegzaam in het oog. Met dat al geldt ook omtrent
hem onze bevorens gemaakte algemeene aanmerking, dat
de Schrijver niet genoeg in de karakters is ingedrongen.

Eén'

DE APOSTELEN VAN JE2U3 GESCHETST.

475

EJn' trek vooral hebben wij gemist, door welken men
de driftige en zich fomtijds schijnende te wederfpreken
handelwijze van P E T ti U s volledig verklaren kan; namelijk, dat hij Reeds de f{erk1 e indrukken ontving van het
tegenwoordig oogenblik. Hierdoor wilde hij, bij de ver
zijnen Meester, tabernakelen bouwen.-herlijkngva
Hierdoor wilde hij naar j E zu s, op zee wandelende,
toeijlen, maar bezweek op het gezigt der beroerde golven. Hierdoor wilde hij naar de vermaningen van JE
z u s niet luisteren , maar gevoelde zich in íl:aat om Hem
zelfs in den dood te volgen; doch was, eenige weinige
oogenblikken daarna, niet dezelfde meer, en betoonde
zich de zwakheid zelve. Over deze verloochening is niets
bijzonders , noch door den Schrijver, noch door den Vertaler, gezegd. Alleen heeft de laatlle, bij eene andere
gelegenheid , bl. iii , waar in den tekst gezegd wordt ,
dat de zigtbare verlegenheid van P E T iz u s in het paleis
des Hoogepriesters de lieden, die daar waren , waarfchijnlijk aanfpoorde om hem een weinig in benaauwdheid te
brengen, niet regt in eene noot opgemerkt: dat hij twij.
felde , of de aanrandingen van P E T R u s in dit licht befchouwd kunnen worden, en dat de vragen, hem aan
bij zijne intrede gedaan, zich bezwaarlijk uit zulk-flonds
een beginfel verklaren laten. Maar waarom er niet kortelijk althans dit bijgevoegd, dat P E T RU s zich , door
zijne verlegenheid, natuurlijk dergelijke vragen op den
hals haalde ?
Dan , ons beftek laat niet toe , nog meer aanmerkingen
te maken op hetgene wij, voor ons, minder goedkeuren.
1Vij voegen ten flotte dit & ne er bij , dat het ons een bij
genoegen deed, te zien , hoe de Schrijver,, in-zonder
eene zeer uitvoerige noot , bl. 72 —8o, zich verzet heeft
tegen het gevoelen der Roomschgezinden , volgens't welk
de Apostel P E T R U s Roomsch Bisfchop zou geweest
zijn. In andere tijden zou zulks overbodig geweest zijn ;
in de onze is het allezins gepast. Mogten ver(landige
Roomschgezinden die noot lezen , en , zoo mogelijk, erkennen, dat al de Paufelijke auctoriteit eerie loutere herfenfchim is!
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Specimen Patlioloico - Chirurgieuni inaugurale de Polspis
Uteri et Vaginae , auctore J. A. VAN D E W A TE 1,
Rheno-Trajectinus. (29 Apr. 1824.) Traj. ad Rhend
ex offic. f. 4ltliéer. Svo. form. maj, pp. 8i.

H
et kan der aandacht van elk, wien de bloei der vaderlandfche Hoogefcholen ter harte gaat , niet ontglip
welke loffelijke pogingen worden aangewend door-pen,
hen, die hunne Akademifche fludiën geëindigd hebben ,
en gereed flaan, eene eervolle, hoewel riet vele moeijeIijkheden overzaaide , loopbaan in te treden , om blijken
te geven, dat de lesten hunner Leermeesters bij hen eene
vruchtbare uitwerking hebben gehad, en, indien wij ons
van het woord mogen bedienen, als 't ware eene publieke rekenfchap te geven, dat de tijd, onder derzelver leiding, wol door hen is befleed geworden. Iiet is aan het
een en ander , dat wij een aantal verhandelingen verfchuldigd zijn, die den (tempel dragen van een fchrander oor
belezenheid , en fomwijlen van een zoo grondig-del,
doorzigt, als men niet zoude verwachten, dan bij diegenen, welke, bereids met ondervinding voorzien, een
goed eind wegs op deze loopbaan gevorderd zijn.
De menigvuldige,, zoo algemeene als bijzondere onder
welke reeds tot gemeld einde zijn afgehandeld,-werpn,
veroorzaken eene fchaarschs'ieid van Plof en eene niet geringe bc(luiteloosheid in de keuze van dezelve, hetwelk
hem , die naar den doctoralen titel dingt, niet zelden in
verlegenheid brengt, waartoe zich te bepalen, ware het
niet, dat het veld, waarop hij moet werkzaam zijn, zeer
uitgebreid was, en hem een' zoo vruchtbaren als rijken
oogst beloofde, ook dan nog, wanneer hij zich bij uit
afzonderlijk gedeelte wilde bepalen -Iluitngoe
waartoe hij veelal genoodzaakt wordt; hetwelk dan ook
tevens aanleiding geeft tot eene breedvoerigere en naauwkeurigere bewerking, bij welke de kunst derhalve in geenen deele verliest.
On-
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Ondier de voorthrengielen van dien aard is het ons aan
ook liet aan liet hoofd dezes vermelde te kunnen-genam
aanwijzen , door den Heer VA N D E W A T E R aan. de
Utrechtiche Hoo efchool publiek verdedigd, en nog des te
belangrijker, door dat eenige prajttifche gevallen, door
den Vader des Auteurs, den in de kunst grijs geworden
achtbaren Nestor der Utrechtfche Heelmeesters, deze verhandeling verrijken, en hij, ten voordeele der vaderland
Heelkunde , eene manier ter afbinding der polijpen,-fche
benevens het daartoe te bezigen werktuig, doet kennen,
en gelegenheid geeft , dat zulks buitenslands bekend worde, hetwelk den naam van onzen landgenoot v A N D E It
H A A tz en de vaderlandfche Chirurgie nogmaals zal doen
vereeren , van welke laatíle de vreemdelingen , finds langen tijd, niet meer gewoon zijn, dan als in het voorbijgaan , te gewagen.
Na , in eene voorrede , aan de Heeren Profesforen der
Utrechtfche Hoogefchool , den Med. Doctor v A N 0 NsIiNoORT en den Heer THIEBouT, zoo voor hunnen goeden raad ter zamen(Ielling zijner verhandeling,
als de daartoe verárekte materialen en bet teekenen der`
platen, zijne dankerkentenis te hebben bewezen, gaat
hij over tot de verhandeling zelve, de vleeschproppen
(polypi) ten onderwerp hebbende: de bepaling, verdee
ling , kenteekenen, en onderfcheiding van andere daarmede verwisfeld kunnende worden gebreken; de oorzaken,
voorzegging en geneeswijze opgevende , en dit een en ander onder drie hoofdafdeelingen (telfelmatig rangfchikkenb
de , welke wij beproeven zullen met hem te doorloopen.
Met regt zegt de Schrijver, de eerfte afdeeling aan
dat dit gebrek de aandacht van den Arts over--vanged,
waardig is , dewijl het , miskend of aan zichzelve wordende overgelaten , de treurig;le gevolgen kan naar zich
fiepen. Ilij geeft eene goede bepaling van hetzelve, uit
welke men dadelijk de verfchillendc gedaanten van het ge•
brek kan opmaken , voert de onderfcheidene gemaakte
verdeelingen door LnvRItT, RICHTER en vAN
G E s s c II E r, aan, en bepaalt zich bij voorkeur tot die,
BOE(3ESCIa. 1824. )ro. aa.ii
weld
,

,
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welke van de zitplaats afhangt , van welke hij ook de onderfcheidene foorten afleidt , zoo als die van den bodem,
hals en mond van den uterus, of die van de vagina,
zonder echter te vergeten gewag te maken , dat ook aan
de buiten[te oppervlakte van het eerstgenoemde deel vleeschproppen zijn waargenomen , het getuigenis dienaangaande van bi o I-I REN HE iii en DI C H AT inroepende.
De kenteekenen van het gebrek, naar deszelfs foorten,
worden nu door hem naauwkeurig en breedvoerig uiteen
wil, in de eerfte plaats , het onderzoek niet-gezt.Iij
alleen op handtasting laten aankomen, maar, zoo veel
zulks met de zedelijkheid overeen te brengen is ,00k door
net Bezigt; zijnde wij dienaangaande het met denzelven
eens, dewijl Bene valfche fchaamte fomtijds aanleiding
geeft tot vergisfingen van de zijde des Arts , welke niet
dan tot nadeel van de lijderes zelve kunnen uitloopen. De
voortgang der ziekte, van derzelver ontffaan, toeneming; ,
verdere doorzakking, wegknaging der oppervlakte en dieper, tot het ontftaan der bloedftorting , wordt vervolgens
aangewezen. Tevens brengt hij de verfchillende gevoelens bij, betreffende de wijze, waarop de bloedingen ontftaan, welke fommigen aan het berflen van eenige ader
vaten (L E V R E T, R I C H T E ii), anderen aan-fpatige
der celletjes in het binnenfile der polijp,
verbreking
de
aan de gef'cadig door het vreemde lir
weder
anderen
en
geprikkeld
wordende
bloedvaten van den uterus
chaam
toefchrijven
; en is zeer genegen
(D
E
L
P
E
C
H)
zelven
aan te nemen, niet WALTER, STARK, SIE BOLD,
ME i S S NE R, ß1 A IJ E R enz., dat in het groott'ce gedeelte der polijpen geen geregelde bloedsomloop plaats
heeft, maar dat het cellen zijn, welke men van de binnenfle zelftlandigheid der polijp niet kan fcheiden, en,
wanneer zij worden opgefpoten , zich veel sneer uitzetten, dan zulks bij ware bloedvaten plaats heeft ; en wil
hieruit als gevolgtrekking afleiden , waarom de bloedvliet
fomtijds zoo geregeld terugkeert, enz. Het- een en ander is , op goede gronden , zeer wel gefchetst.
De onderfcheiding der uterus - polijpen , in het bijzonder ,
,
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der , van andere gebreken of verfehillende toeflanden ,
wordt, als nu aan de beurt zijnde, door hem vastgefteld,
de zwangerfchap, de zuiger -zwangerfchap (graviditas mo.
laris) met dezelve vergeleken , het knoestgezwel (/cirrhus uteri) en uitzakking, de volkomene en onvolledige
omkeering van den uterus duidelijk opgegeven ; daarna
vergelijkt hij de vagina-poli.ip met de uitzakking van dit
deel , en met die der blaas ; en , het een en ander aan+
getoond hebbende , gaat hij over tot de opgave der oor
dezelve verdeelende in voorbefchikkende en gele.-zaken,
genheidgevende , deze laatíl_e wederom in uit- en inwendige. Het ontftaan der polijpen, volgens de meeningen
van STARK,MURSINNA, LRVRET,MEISS$ERg

M A IJ r R, WA L T E R en Y u z o s, kortelijk opgevende ,
is hij van gevoelen , dat de oorfprong verfchilt naar ge•
lange der oorzaken , en op welke wijze de natuur (hetwelk
niet zoo gemakkelijk is, vast te bepalen) te werk gaat in
de eeríi:e vorming en verdere voeding van deze ziekelijke
voortbrengfels : dit leidt hem tot de voorzegging , welke
gewijzigd wordt naar de plaats , waar de polijp is ingeplant den tijd van beftaan, de grootte en hoeveelheid
rerzelven, de mindere of meerdere dikte en flevigheid
des feels , liet gefrel en den toeftand der lijderes, de
zamenge{teldheid van het gebrek , enz.
;

(Het vervolg hierna.)
Disfertation fur l'air atmospherique , &c. D. i. Verha#
deling over de Danápkringslucht en haren itavloed op
de dierl jke huishouding. Door den Ridder j. R. t.
V 0 N K 1 R C Ku o F F . Derde Uitgave. Te flmJerda,n, bij J. J. Abbink. 18a. In gr. $vo: 79 B4
f:-$0.

A

is Akademifche proeve getuigt deze brochure váti de
vlijt en den welbefteden ftudietijd des Schrijvers. Echter
had Rec. wel gewenscht, dat de Heer V ON K I a C KIi 2
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li o F F, door fchriften van rijperen leeftijd zoo gunfig bekend, onder welke het genoeg zal zijn , zijne Ob
fervatiors médicales, reeds vroeger in dit tijdfchrift beoordeeld , op te noemen , goedgevonden had , deze belangrijke Hoffe op nieuw te bewerken , en daarbij wat
dieper in zijn onderwerp door te dringen. Immers , zoo
als dit werkje nu voor ons ligt, is het niet veel meer
dan eene oordeelkundige compilatie uit bekende Franfche
Compendia, gelijk ook een onderwerp van dit gewigt zich
riet wel in 79 wijdgedrukte bladzijden behandelen laat.
Mogt de bekwame Schrijver, in 't vervolg, ook aan
zulk eene onderneming zijne krachten beproeven!
-

Tafels, bevattende, in kubieke ellen, den inhoud van
vierkant bezaagd en rondhout van verfchillende afmetingen; of wel, algemeene Tafels , om den inhoud van
parallelopipedums, vierhoekige piramiden , cilinders , afgeknotte kegels , bollen, vaten, enz. te berekenen; met
bijgevoegde Multiplicatietafel , waarin alle producten
van 2 X 2 tot 320 X 701101 voorkomen, eene Intresttafel, enz. Ten gebruike van Ingenieurs, Confiruc.
teurs, Magazijnmeesters, Houtkoopers, Architecten,
1lanutmers van publieke Werken, Landmet$rs , Wijnroeiers, Administrateurs, Fabrikanten, Kooplieden,
enz. Door A. KZ. VAN NOPPEN, te hlisfingen,
182^_. goor rekening van den Auteur. Te Middel
bij S. van Benthem en de Gebroeders Abra--burg,
hams , enz. 1822. In gr. 8vo. Bij Inteekening f 6 - o;
buiten Inteekening f 7 -10.

W

ij fchreven dezen langen titel van dit boek geheel
af, omdat hij een overzigt geeft van dit nuttig en zeer
fchoon uitgevoerd werk, 't geen eigenlijk nog veel meer
geeft of inhoudt , dan men uit den titel alleen kan beoordeelen. De verbazende moeite, tijd en oplettendheid, aan
het-
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hetzelve belleed , kunnen ook alleen door zoodanigen beoordeeld worden , die niet Poortgelijken arbeid , door eigene ondervinding, volkomen bekend zijn. Gaarne beamen wij het gezegde van den kundigen Auteur in het
begin zijner Voorrede : „ dat Bene verzameling van Ta„ fels als deze, in een land, waar de veelvouden en on„ derverdeelingen der maten, gewigten en munten niet
,, het tientallige f'tel(el van tellen in liet naauwlle verband
„ than , bij voortduring even bruikbaar blijft , en dat zij
gevolgelijk met het legio IIerleidingstafels, hoe onont„ beerlijk ook bij de aanvankelijke invoering van het
„ nieuw Maten- en Gewigten{ielfel , geen gelijk lot te
„ wachten heeft;" doch wij gelooven tevens, dat de worfteling tusichen het legio Herleidingstafels en het algemeen uitfluitend gebruik der nieuwe Maten en Gewigten,
bij de veelal opzettelijke onkunde en vooringenomenheid
tegen hetzelve , nog langen tijd zal voortduren, en een
werk , als dit, bij het aankomend gefacht , 't geen nu
in de fcholen met de decimale rekening wordt bekend gemaakt , eerst regt in zijne waarde zal gekend worden ,
vooral ook dan , als men het hout op juiste afmetingen
van de el zal zagen , en de Amfl:erdamfche houtduim ver
zijn. De Auteur heeft dit ook begrepen, en een-getn
dubbel nut aan zijn werk gegeven, door er Herleidingstafels bij te voegen. — Wij herhalen het, het boek is in
zijne foort uitmuntend, en wij wenfchen, dat een ruine
vertier den kundigen Vervaardiger , die de uitvoering voor
zijne rekening heeft genomen, eerie genoegzame en bemoedigende belooning voor zijne aan hetzelve beftede vlijt
moge doen vinden.

Tafereel der Omtirentelingen in Europa ,federt de vernietiging van het Lhesterfche Romeinfche Rik tot aan onzen leeftijd, gevolgd naar het Fransch vane. W. K o C H,
door A. J. LASTDRAGER. Met zeven Kaarten.
Te 's Gravenhage en A'nflerdam, bij de Gebroeders van
Cleef. 1823. In gr. 8vo. XXII/, 695 131. f 8 -:

H et oorfpronkelijke werk van den Heer c, w.
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getiteld : Tableau des Revolutions de d'Er: rope , depnis Ire
botideverfement da d'Empire Romain en Occident jrrsgt„'à
nosjours, waarvan ten jare 1814 te Parijs de tweede cn ,
zoo wij ons niet bedriegen, IaatPce editie veríchenen is,
verwierf in der tijd de goedkeuring van den Grootmeester der Franfche Univerfiteit en andere mannen van
aanzien en geleerdheid, wier gun[lige getuigenisfen (zon_
derling genoeg) aan het hoofd des boetes geplaatst zijn,
even alsof een goed werk zichzelf niet genoegzaam aanbeval , en even alsof de recommandatiën van eenen Grootmeester aan een flecht voortbrengfel onverdiende beroemd.
Neid zouden kunnen bezorgen, Ook zeggen wij den ver
Vertaler hartelijk dank , dat hij zich verge.-dienfcljk
noegd heeft, van dle blijken van goedkeuring met een
eikel woord melding tè maken , en ons het lezen dier winderige produkten heeft befpaard. Wij hadden echter wel
gewenscht, dat hij zijne zucht tot inkorten en befnoeijen
hierbij bepaald, en dezelve niet tot de Inleiding, waaruit
veel van aanbelang is weggelaten , en tot de Noten en
uanhalingen van Schrijvers had uitgefirekt , en dat hij de
Lijsten en Geilacbttafelen der Vorfien, wier uitgave hij
tot nadere gelegenheid heeft uitgcíteld, en die het gcheeje vierde Deel des Franfclien weeks vullen, liever thans
gan het Nederlandfche publiek had medegedeeld. De Ver
almede het fchadelijk denkbeeld toegedaan te-taleríchijn
wezen , dat men, bij het overbrengen van vreeiucie werken in onze taal, zich allerlei foort van vrijheden mag
veroorloven, en dat men, door het weglaten van alle
fchijnbaar overtollige , maar in den grond hoogst nood
geleerdheid , zich dubbel verdienitelijk maakt bij-zakelij
het giros der lezeres, die daardoor en van een gedeelte
der kosten, e;, zoo als het dan dikwijls heet, van een
aantal lastige en pedanterie aderlende citatiën verlost vorde n ;Vij zijn van een omgekeerd gevoelen, en wij bil
alleen de overbrenging van een of ander letter--lijkenca
junelig of wetenfchappelijk werk der Franíchen , Duit
onzen bodem , wanneer men-fchers,Englí z.op
liet of juist zoo levert als de Schrijver het gaf, of liet
met gewigtige aaníncrkingen vermeerdert en verbetert ,
R
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en daardoor eenigzins eene vertaling regtvaardigt , die ,
ten min(Ie wat Franfche boeken betreft , in onze dagen
genoegzaam overtollig is. Immers zullen er toch wei of
geenen of zeer weinigen gevonden worden , die in (laat
zijn het werk van den Heer K o e fr met nut en vermaak
te lezen, en tevens der Franfche tale onkundig zijn. Doch
dit in het voorbiigaan. Beeren wij nog een oogenblik terug tot het werk zelve, en de verdiensten of gebreken
der vertaling. De twee eerfte Deelen behelzen, in acht
Tijdperken, de Omwentelingen der Europefche wereld ,
van den ondergang des Westersch-Romeinfchen Rijks,
tot de laatíle verdeeling van Polen in 1795. Dit heeft
de Vertaler ons , na aftrek der Noten , geheel geleverd ;
gelijk ook de zeven fraaije Kaarten , waarop de hoofdveranderingen zijn aangeteekend, en die, met derzelver uit
L A S T D R A GE R weggelaten , en eenige-legin,dor
Registers , het derde Deel vullen , gelijk de Lijsten der
Vor(ten liet vierde. Wij mogen niet nalaten op te merken , dat het eindigen van dit welgefchreven werk bij den
aanvang der Franfche Omwenteling een zeer wezenlijk ge
een groot gedeelte van de belang(telling wem-brekis,n
neemt , welke hetzelve anders bij het tegenwoordig ge
zou verwekken. De vertaling zou goedkeuring ver--facht
dienen, indien niet een aantal misílagen in namen van
perfoüen, plaatfen enz. , die wij liever aan den Corrector
dan aan den Heer LA S T D P. A GE R willen toe[chrijven ,
haar allerwegen ontfierden.
dtheenfclze Fileven , of Brief cisfeling van een' geheimen Zaak
Konings van Perzië te Athene , gedurende den-gelastid
Peloponnefrfchen Oorlog , enz. Uit het Engelsch vertaald,
enz. lIde Deel. Te Leeuwarden , bij Steenbergen van Goor.
1822. In gr. 8vo. XII, 402 BI. f.-9o.

e

i ij ontvangen met veel genoegen het tweede Deel van dit
belangrijk werk (*), hetwelk in gewigt bij de voortzetting
vooral niet verliest. Dezelfde perfonen , als in het eerfte
Deel. ontmoeten wij ook weder in dit tweede, hetwelk ons
de derde , vierde en vijfde jaren van den Peloponnefafchen
Oor k ) Zie , over het eerfte , Letteroer; 1823. No.!. bi. 19-25.
(
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Oorlog voorfielt. Veel saatkundige gebeurtenisfen omvat
hetzelve niet; wij lezen bijkans alleen van de belegering of
blokkering van Platéa , en den afval en de t onderbrenging
van Mitylene (doch zonder den belangrij ken afloop, de ge
4theners in het firaffen , op raad van den wij -matigdher
D so D 0 T U S" ; maar daarentegen ontvangen wij zeer veel-zen
belangrijks over den !laat- en letterkundigen zoo wel als gods.
dienfligen toeftand der oude wereld, als: iets over de zeven
Wijzen , over S 0 KR ATE S, hetwelk zich, ook na hetgeen
S A R T H E L E M Y, ME INER S, LUZA C en andere beroemde
nieuweren over dit onderwerp gezegd hebben , met genoegen
laat lezen; over de ftaatsregeling van Athene (niet belangrijke aanteekeningen van den Vertaler); over het Criêkfche krijgs.
wezen , het Griekfche blijfpel en de eerfle !lukken van A RI Sr OP H AN E s, vooral de 4charnen'ers ; over den oorfprong der
Griekfche fabelleer : alles in den levendigen vorm van verhalen eens ooggetuigen, of gefprekken met tijdgenooten of de
lioofdperfonen zelve, -- een vorm, die ons ook in den dna
vharfs zoo zeer behaagt, en ons Oud-Griekenland als 't ware
voor oogen fielt. Ook het gelukkige denkbeeld van kleine
reizen door de onderfcheidene gewesten van Griekenland heb.
ben de Schrijvers der dtheenfche Brieven met dien van den
4nacha7 fs gemeen (gemeen , zeggen wij ; want , hoezeer later in tijd , kende toch u A R T H EL E MY het onderhavige werk
niet , vóór dat het zijne reeds geheel of genoegzaam voltooid
was). K LE A N DE R, de eigenlijke Zaakgelastigde des grooten
Konings, doet in dit Deel een uithapje over Megara en Karin.
172e naar Eli:, ter bijwoning der Olyrnpifche fpelen; waarbij ,
uit P A U S A N I AS, eene befchrijving van den beroemden Ju.
‚pie:. tempel, en iets nopens het woud 4/ti:, het ren- en
worftelperk, enz. gevoegd is. (De Schrijver noemt Olympia,
op bi. 217, eene flad; maar het is genoegzaam bewezen,
dat er nooit eene eigenlijke flad van dien naam heeft beftaan.
Het oude Pifa lag wel in de nabijheid, maar werd door de
,leers verwoest, (PAUS. L. V. C. so.) en men heeft, niet
zee, )mst, op die flad den naam van den tempel des 0lyrnpi.
[then ,Jupiters overgedragen.) Naar P L 1 N I u s worden fommige
meesterítukken der Griekfche kunst befchreven. Een tweede
onderdaan van Perzië, een Sophist uit Rhodus, KR ET iP.
u s, gaat , als geheim zendeling van Perzië , naar Sparta;
doch de bergren over die Republiek zal ons eerst het vol gende Deel kunnen leveren. Behalve deze bijzonderheden
ov«
-
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over Griekenland, bevat dit Deel nog verfcheidene merk
Perzie en Egypte , gegeven, wat Perzië-wardighenov
ii r D A s P E s, met berigt van een
Hoveling
,
door
den
aangaat
vlakte,
door den voornamen Staats
Babylonifche
in
de
leger
G OB R Y A S , meestal van een' ftaatkundigen aard , en
-dienar
loopende over de geheime verftandhouding van zekeren Meder BAKAS met Athene, door den Magiër SMERDIS,
(eene vergelijking der Perzifche en Griekfche wijsbegeerte);
wat Egypte aangaat, door den onderzoeklievenden Reiziger
o It S AM E s, over de jaarlijkfche overftrooming des Nijls , de
Egyptifche Priesters , en den oorfprong en geest van dat ook
in onzen tijd met zoo veel ijver beftudeerde Volk, Daarenboven hebben de Engel/ehe Schrijvers , onder den naam van
S M ER. DIS en de Perziaanfche jongelingen, eene hekeling
van de manier van ftuderen op de Engel/ehe FIoogefcholen en
den nutteloozen reislust der Engel/ehe Grooten gegeven, en
in eenen brief van H I pp I A S aan EL E ANDER de vele mis
x E R x ES in zijnen aanval op Griekenland aan.-fagenv
getoond.
Het is echter waar, in weerwil van al he goede, dat biet
gevonden wordt, moet men zich toch ook herinneren, dat
deze Brieven tachtig jaren geleden gefchreven werden; en ie.
der weet, welk een helder licht in vele opzigten voor de
Criekfche en Egyptlfche Oudheid in dien tijd is ontftoken.
(Voor de Iaat(te mogen wij nog zeer veel meer ophelderin.
gen verwachten, indien de onlangs uitgegevene ontcijfering
der Hieroglyphen door C tI A lI P 0 L L 10 N (le Jeatne) door
bevoegde regters voldoende gekeurd wordt.) Uit dien hoof.
de is het dubbel gelukkig , dat het tegenwoordige werk in
den Uitgever en Vertaler tevens cenen toelichter heeft gevonden, die hetzelve op meer dan ééne plaats zelfs verbeterd heeft. Reeds bij het vorige Deel deden wij zulks den
Lezer opmerken; doch hier zijn daarvan nog veel meer be.
wijzen. Niet tevreden met ons de opmerkingen van den
.Duit/èhen overzetter of ophelderaar j A It on s mede re deelen,
voegt hij zelf er, uit den fchat zijner kundigheden , zoo
veel bij , dat deze dus bewerkte uitgave daardoor zelfs eene
waarde boven het oorfpronkelijke bekomt. Wij zullen den
Lezer daarvan flechts eenige f't aaltjes mededeelen. Over de
regtbanken te Fthene eene uitgebreide Noot, bl. 64 -66.
De Vertaler geeft daarin liet denkbeeld van L u Z A c op , dat
de tien of twaalf Regtbanken van .4theie (behalve den Areo.
li 5
pa.
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pagus en de Heliea) Rechts Kamers of Commisfën vats
die groote Geregtshoven waren. Over de verkiezing der ,Ir.
chonten , of hoogtte Overheidsperfonen , bI. 66 - 68. In den
tekst Rond, dat de .4rchonten door het lot gekozen werden,
even alsof dit tot de wettige rItheenfche flaatsregeling behoorde :

deHeerSTEENBEICGEN VAN GooRmerktaan,datSOLON,
de Altheenfche Wetgever, de keuze derzelven door het Volk
bepaald, of liever bevestigd had , terwijl eerst later het lot die
aanfielling bepaalde,en hij (laaft zulksdoor eeneallezins merk
plaats van ARISTOTELES (de Republ. L. II. C.-wardige
lo) , waaruit men ziet , dat in onze tegenwoordige wijze van
Volksvertegenwoordiging bij de Grieken eene Kamer van Reprefentanten den naam van Aristokratie zou gedragen heb.
ben, en eerie Kamer van Lords, Pairs, of welken titel eene
levenslange of erfelijke Kamer ook hebben mag ‚dien van Oil.
garchie. Slechts aan het onmiddellijke Volksbehluur , zoo als
in de kleine Zwitfea fche Cantons , of aan eene verkiezing van
Regenten of Regters bij het lot, die gelukkiglijk nergens in
Europa meer bellaat , gaven zij den naam van Demokratie.
Daarom waren ook de beste mannen van Griekenland, zelfs
te Athene ARISTIDES, CIMON, NICIAS, PLATO,
1SOKRATEs en PHOCION, te Syrakufe DION, vrienden
der Aristokratie, in den gezonden zin; ook s o L 0 N was het.
Immers ARI ST 0 T E LES verdedigt hem tegen de befchuldiging, alsof hij den oorfprong der zuivere Demokratie, die
bron van Athenes rampen, in de Wetgeving gelegd had. P Ebetaling der
R I K LE S was de man , die het Volk, door de
Regters en het knotten der heilzame magt van den Areopagus,
ontbreidelde, en men kent de gevolgen na zijnen dood. S ohet Volk fechts het
L O N , Zegt ARISTOTELES, gaf aan
keuze
zijner beftturders
van
de
namelijk
sioodige gezag, Sd
ZONDER
verantwoording
en
rekening
van
doen
en van het
Verbondsmannen!)
Heilige
(hoort
dit,
gij
VOLK
HET
WELK
'T
teSLAAF EN VIJAND VAN DEN STAAT IS. -- Doch keeren wij
bi.
derzelven
(op
rug tot de Noten onzes Uitgevers. Bene
gezegd
69) komt ons ongegrond voor. Tegen L U Z A c, die
Rome
in
en
Athene
koninklijke
waardigheid
te
de
had, „ dat
„ het naauwile verband fond met den Godsdienst, en daar„ om hij , die aan het hoofd van dit gedeelte des ftaatsbe
„ fluurs was, den naam van Koning voerde ," beweert hij
dat de Koningen in de oudtte tijden tevens Priesters wa„ ren." Dit beteckent nu of hetzelfde , als 't geen tu ZA c
ge.
,
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gezegd heeft, of de koninklijke en priesterlijke waardighe-

den, hoezeer in éénen perfoon vereenigd , werden afzonder.
dijk befchouwd ; en waarom zou men dan den Opperpriester
den titel van Koning gegeven hebben, en niet liever dien
van Archiereus ? Doch wij gelooven het eerfte , en dan is
het ílechts een woordenfIri+jd. Belangrijker is liet, dat de
.4rchont - honing tevens den post van Hoofdfchout of Pro.
cureur- Crimineel bij het hooge Geregtshof van den Areopa.
gus vervulde. Op bi. 70, 71 wordt aangetoond , dat de der.
de Arc hont , de Polernarch , zoo veel als Minister van Oorlog
was. Zie over de Noznotheten en Veldheeren, bi. 73, —
over de pleitziekte der Atheners, bi. 89, — over den Vrede
van cI M o w , bi. 95, door IVII TFO R D , en nu onlangs weder door Prof. D A u L M A N N, in twijfel getrokken , hoewel
op de getuigenisfen van LYsIAS,PLATo,ISOKRATESen
DEM OST II E NE S rustende. (Het komt ons voor,, dat x E E. EN alle zwarigheden, ook die van het flilzwijgen van T It u* Y DID E s, wegneemt, met te flehen, dat de Vrede geflo.
ten, maar niet, of genoegzaam niet , ten uitvoer gebragt is ,
gelijk de ontwijfelbare Vrede van N ICI AS, ten fpij t van
welken men nog altijd den Peloponnefifchen Oorlog zeven -entwintig jaren laat duren.) Eene aanmerking des Vertalers ,
dat de zedefpreuken, door 13100E N ES LA ë R T I us en an.
deren aan de zeven Wijzen toegekend, met grond voor ver dicht mogen gehouden worden, omdat zij liet kenmerk van
latere fcholen dragen , is eenigzins gewaagd. Kunnen die
fcholen dan niet juist uit de overblijffels of overleveringen
dier vroegere Wijzen hebben geput? Op bi. Io} fpreekt hij
zich zelfs tegen. Eerst beweert hij , dat T II A L as aan de
Egyptifche Priesters (die toch waarlijk niet dom waren) verfcheidene praktifche kunstgrepen , en onder anderen het meten
van de hoogte der Piramiden geleerd heeft , en laat onmid.
dellijk daarop volgen, dat men de kundigheden van dezen
T II A L E s en der overige Wijzen te zeer geroemd heeft. Bij
gelegenheid der huurtroepen (preekt de Heer S TEE Nit E R.
ca N VAN G OO R van de Kariérs, als de eerlie eigenlijke
foldaten: misfchien had hij ook van de Scythifc /ie politie.
wacht te At/seize , eene foort van Cent- Suisfes, kunnen ge.
wagen. Op bi. 133 verfchilt hij van J AK o Es,, en verdedigt
het gevoelen zijner Schrijveren, dat de roeibanken op de
Criekfche galeijen niet naast, maar boven elkander waren.
Biij het vermelden van den oplland te 17111 ?Mette verzuimt de
Ver-

429

ATIIEENSCIIE BRIEVEN.

Vertaler niet, dien aan de Aristokratifche of liever 01/garchi/the partij toe te fchrijven , welke overal Lacedemon be.
gunftigde. Omtrent c Y P SE L U s, beheerfcher van Korinthe ,
doet hij het treffend onderfcheid der beoordeeling van dien
Vorst door II E R ODOTUS CU ARISTOTELES opmerken.
Volgens den eerften, verdiende hij den naam van tiran , ook
in de nieuwfte beteekenis , volkomen ; volgens den tweeden ,
was hij een zeer volklievend Heerfcher, die zonder lijfwacht
regeerde. Zelfs noemt de Wijsgeer van Stagira hem een'
Deratagoog. Wij , die eenen NAPOLEON in 1800, 1812 en
1815 gezien hebben, en de onderfeheidene oordeelvellingen
over hein kennen, behoeven ons daarover niet te verwonderen.
Doch wij zouden te verre uitweiden, wilden wij alle de Aanreekeningen vermelden , die de Heer STEEN BE R GE N VA
GO o K ons geeft over de fchoonheden van den 0lympifchen
tempel en den omtrek , de Olymp//ehe fpelen , den EgyptiJchen
dierendienst, het 4theenfche blijfpel, den oorfprong der fabelleer, en de verdediging der zedelijkheid in de poëzij tegen
JA ROB S , of veeleer tegen de Modefilozofie der Duit/chers,
die het meest zedelooze gewrocht der poëzij zouden kunnen
verontfchttldigen met te zeggen: Deze edele kunst heeft haar
doel in zichzelve , waardoor de Pucelle van v 0 LT A IRE en de
Guerre des Dieux van P A R N Y misfchien op een' hoogen
rang zouden kunnen aanfpraak maken, dien zij vollirekt niet
verdienen. Men kan zoo veel wegwerpen door de magt.
fpreuk : De hier voorgedragene meening is thans verouderd.
Zoo kan men met den tijd Godsdienst en zedelijkheid ook
nog eens verouderd noemen. Bij de Aanteekeningen op de
Griekfche kunstgewrochten komt het ons voor, dat Demos
niet juist door Genius van Athene vertaald is. Het is veeleer het geperfonificeerde Yolk in alle deszelfs zonderlinge te.
genftrijdigheden, die men bij eenen Genius toch nier oude:.
1lellen kan. Over eerie Noot van den Heer JA It 0 n S moes.
ten wij glimlagchen. P ERIK L E S zou uit echte humaniteit
zijne eigene gevoeligheid aan het vermaak en de vrolijkheid
van het volk hebben opgeofferd, toen hij aan elk, wie Hechts
wilde, geld gaf, om naar het tooneel te gaan, waar hij zelf
menigmaal belagchelijk gemaakt werd. Het was veeleer fijne
vaatkunde , om de fmalle gemeente te vleij en , omhoog te
helpen en bezig te houden. Maar, was deze ftaatkunde ook
op belang gegrond , zij was toch groot en onbekrompen ,
voor
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van
voer zoo verre het dulden (niet het bevorderen) ook
betreft.
van
fpreken
het misbruik der vrijheid
Wij doen dus volkomene hulde aan de kunde, den Tinaak
die zich niet
en de uitgebreide belezenheid des Vertalers,
bronnen
zelve doortot afgeleide beekjes bepaalt, maar tot de
zulke
Boek
en
dringt. Bogten wij meer zulke Overzetters
derde-handelrs
het
zien
wij
verlangen
hebben ! — Met
gemoet.
Deel, op dezelfde wijze bewerkt, te
Herinneringen uit den Veldtogt van Rusland, in den fare
gepen 1812; door w. P. D'AUZON DE BOISMINART,
il/let
Armee.
ftoeneerd Majoor der Koninklijke Nederlandfche
twee Platen en eene Kaart. 7e Imflerdam en 's Grayenhage, bij de Gebroeders van Cleef. 1824. In gr. 8vo. VIII

en 423 Bl. f 4 - 5o.
Y d ij hebben ons niet te beklagen , dat deze Herinneringen
zoo laat worden mlledegedeeld aan het publiek. Het tijdsverloop , en wat niet al ? heeft bij te velen den indruk der vroeg
(om eens-flebrigtnvahoRusfieTrpl
niet den Schrijver te (preken) zoo verzwakt of verwijzigd,
dat herinneringen juist noodzakelijk zijn geworden, opdat de
groote les, aan Vorilen en Volken gegeven, ons althans onze
voorregten blijve doen waarderen, de vruchten van zoo veel
lijden der menschheid. Daarenboven , deze Herinneringen, beítempeld door de waarheid, en door een' allezins daartoe be.
voegden medegedeeld, behelzen niet maar, zoo als de naam
zoude kunnen doen denken, wat men reeds wist; en als de
Schrijver zijn werk een fragment verkiest te noemen, is het
zeker alleen zijne zedigheid, die zoo fpreekt: neen, zijn
werk heeft op hoogere waardfchatting aanfpraak, bijzonder
bij ons Nederlanders. Hij toch is onze landgenoot, en ken.
merkt zich als den zoodanigen : bijzonder VE N T U RI NI
wordt door hem, waar deze zich, in zijne Gefc,iiedenis van
den Oorlog, ezv. door partijdigheid befluren liet, onpartij.
dig, hoogstbefcheiden en voldingend wederlegd, en aan onze
Hollandfehe troepen regt gedaan. Trouwens , het is vooral
het gedrag, het wedervaren en de verdient en der Holland.
fche legerbende , die , ten opzigte van dezen veldtogt , worden in het licht gefield ; en, wat wij dan ook bezitten, dit
was tot nog toe eene onvervulde behoefte gebleven, voor de

voor-
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voorziening in welke wij , zonder de minfle vleijerij , den
Heere if A u z 0 Nr onzen dank betuigen , ja waardoor hij zich
een' waren roem bij zijn vaderland verworven heeft,engeen'
minderen dank bij hen, die, door eenige betrekking, bijzona
der belang hadden bij zoo velen, die het grootfle offer ge
hebben aan de lijdelijke krijgsmanier. Zij , daarenbo--bragt
ven , die zich aan den krijgsdienst hebben toegewijd , hebben
hier van dien dienst te velde een onderrigt, zoo als het
bun niet kan worden gegeven door eenige militaire reglemen8
ten of voorafgaande mum uctiën.
De Schrijver behoorde tot de tweede divife van het tweede legerkorps, onder de bevelen des Hertogs van Reggio,
(niet, zoo als de Recenfent ook der Recenfenten opgeeft
van Belluno , of V IC T OR.) Hij , met dezelve , althans tot
Polotzk, in de bemoeijingen des kolosfalen legers ingewikkeld, is gewisfelijk in ítaat, om ons met de ware toedragt
van zaken bekend te maken , ontbreekt het hem Hechts niet
aan onzijdige waarheidsliefde, noch aan de bekwaamheid , om als
Schrijver op te treden voor het, thans te regt_ zoo veel vorderend, publiek. Dat het hem aan het eerfie niet ontbreekt,
waarborgt de ongekunítelde openlegging, hier en daar, van
eene edele en gevoelige gemoedsgelleldheid, die ons achting
voor den krijgsman inboezemt ; en , wat het andere aangaat,
veilig had hij het flot zijns voorberigts kunnen terughouden,
waar hij van de veteranen in het veld der letteren toegevend heid jegens den minkundigen rekruut inroept. Daartoe is te
goed gezorgd voor de zuiverheid der taal , de duidelijkheid
des ftijis, de levendigheid der voorilelling, de afwisfeling des
onderhouds, de juistheid der orde, en de belangrijkheid des
inhouds. De meeste naauwkeurigheid, zich hoedende van
beuzelgeest, en het voorgevallene in het klein evenzeer der
deelneminge aanbevelende ; de mededeeling van verfcheidene
onbekende bijzonderheden en anekdoten, en de, altijd be_
knopte, uitweiding tot het maken van opmerkingen, grootendeels de krijgstàktiek en de gefchiedenis van dien oorlog
betreffende, maken de lezing hoogstbelangrijk, die men niet
faken wil, en met verfchillende aandoeningen voortzet. Hoé
moesten wij ons bedroeven en ergeren over de jammeren
des krijgs en de dwaasheid en flechtheid des mans, die God
niet vreesde en geen mensch ontzag! Hoe ons verbazen ovet
der`
de voorzienigheid der Almagt en de kracht en het leed
vermet
het
menschheid! Hoè ook wederom ons vermaken
ISuft
,
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Wuft des Schrijvers, met de zonderlinglte kontrasten tusfchen
de ellende en de gedl agingen der menfchen , en ons , bij on.
ze ontzetting en afgrijzen , verkwikken en verheugen over
deugd en moed , en de eindelijke uitkomst van dien noodlot
aller oorlogen , en van het onbefchrijfelijk lot van het-tiglen
overfchot zijner flagtoffers!
De lezer verfchoone ons van proeven uit het werk, die
ons oordeel Raven. Wij zouden daartoe niet te kiezen weten, en , genoodzaakt om zoo wel van het een als ander be.
wijs te leveren, zoude die bonte mengeling niet vermaken,
maar vermoeijen, waartoe in de lezing des werks zelve geen
gevaar is, om de tijdsorde, die gevolgd, en de overgangen,
die gemaakt worden.
De twee Platen, die dit boekwerk vertieren, beelden af
den overtogt van den Niemen en het bivouac bij Molodetschno.
De Kaart is , in plaatfe eens , in eene noot beloofden, af
fzandswijzers , eene geographifche voordelling van het tooneel
des oorlogs, tot opheldering der daar gedane marfchen. Wij
eindigen ons verflag met betuiging onzer blijdfchap over dit
tresfante vaderlandfche produkt , dat wij allen , die gaarne
lezen om te leeren-en zich belangrijk bezig te houden, ruim.
fchoots nogmaals aanprijzen, met dank aan den ons onbeken.
den Schrijver.
-

IVaarnentingen op Reizen in en buiten Duitschland , enz.
Door Dr. A. H. N I E M E IJ E R. Uit het Hoogduitsch. Ilde
Deel, Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1822.
In gr. 8vo. XVI, 46$ Bd. f 4- 80.
Wij hebben dit tweede deel der reizen van den heer NIE-

,

ME IJ E R met verhoogd genoegen gelezen. Hetzelve loopt
geheel over Engeland, waar hij zich , inzonderheid te Lon.
den, een tijdlang ophield. Daar is, het is waar, over dit
land en deszelfs hoofdflad veel , zeer veel gefchreven. De
Duitfclze G O EDE vooral is gewis den meesten onzer lezeren
bekend. Doch er zijn meer belangrijke zijden aan deze zaak,
dan derzelver grootsch en fchitterend, vreemd en verbazingwekkend uitwendig. Hoe haat het met zoo vele inrigtingen ,
handelwijzen en vorderingen van allerlei aard , op welke de
Brit zich, ten deele, flout beroemt, en die hem,anderdeels,
(vaak ook in gelijk opzigt) door dell vreemdeling tot verwijt
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wijt gerekend worden — met he e fci?oolwezen , het :tkideFmisch onderwijs, de godsdienflige verlichting? Elk weet,
dat over het eerfte en de laatfte inzonderheid veel gefproken
en groorelijks verfchild wordt. Doch niet alle reizigers zijn
bevoegde oordeeláars over deze dingen. De minoen zijn, bovendien, onbevooroordeeld en onpartijdig. Vooral onder de
Duitfclaers , die wel het meest reizen en fchrijven, althans
als zoodanig bij ons bekend worden , is de een met de boo.
ge vlagt van zijn vaderland ‚de ander met het nieuwe , vreemde, inzonderheid Engelfche, veel te zeer ingenomen, dan
dat wij op zijne magtfpreuken en wonderbare Omtrekken
veel flaat zouden mogen malten. Maar N I E M E Ij ER is geleerde , theologant en opvoeder van beroep , althans geweest.
Hij heeft over beide genoemde wecenfchappen gedacht en
gefchreven, ja klasfieke werken in het licht gegeven , ook
bij ots, door vertaling, bekend. Het hapert hem dus aan de
noodige toerusting niet tot een grondig onderzoek enn vergelijking, waartoe bovendien zijn naam en betrekking, benevens aanbevelingen van onderfcheiden aard, hem te beter in
ílaat helden. En , hetzij de boven gemelde ingenomenheid
met Engeland en die met eigen vaderland hier elkander in
evenwigt hielden , hetzij jaren en ondervinding den geleerden man zoo wijs gemaakt hebben, wij vonden doorgaans
eene koele bedaardheid , billijkheid en onpartijdigheid in zijn
oordeel over al de genoemde onderwerpen, die ons betzelve
hoogstbelangrijk hebben gemaakt. Naar het fchijnt, is NIEME IJ ER thans ook in een' voornamen boekhandel betrokken,
en dit geeft aanleiding om dat vak wat naauwkeuriger te befchouwen, en met hetzelve in Duitscijland te vergelijken,
hetgeen mede verdient gelezen te worden. 1)e man wordt
hierbij tevens veel gewaar van hetgeen wij elk oogenblik on.
dervinden, wanneer hij niet alleen opmerkt , hoe zeer elders
alles veel meer in het groote gaat dan te zijnent , maar ook
hoe weinig werk men daar van zijne vaderlandfche letter.
kunde maakt.
Behalve deze hoofdzaken (t), mangelt het ook niet aan
zoo(*) Ook het gebruik van Jurés en openbaren geregts.
handel wordt wèl beoordeeld. Zeker regter zeide, bij zulk
eene gelegenheid: Ladies , you may go hone again; the bawdy
trial does net come on till to morrow. (Gaat maar weér naar
buis, Dames 1 het morfig verhoor begint morgen eerst.)

493

WAAIRNEMINGEN OP ItE1ZENe

zoodasige ftoffeh , welke nog meer in den nlgemeenen fmaals
vallen; en de heer N i EM F If E It fchrijft niet alleen uitnémend wel , maar heeft ook een' bekwamen vertaler gevon
den, die hem in fommige noten nog wel eens een weinigje
teregt helpt, of dezelve befteedt, om onze vaderlandfche
zaken mede in de gemaakte vergelijking te betrekken: Hief
en daar hadden wij , fchoon in het algemeen wel te vredes:
met denkmiddelweg van lof en berisping, door den Duitfcher
bewandeld , toch ook nog wel eens lust , eene aanmerking te
maken, en daarvoor zelfs, des noods , de eene of andere geplaat1ie weg te laten. Zoo valt hij ons , b. v., te laag op de oude
Engel/the dichters , zelfs in vergelijking met de nieuwerena
P OP E's fchoolggeleerdheid en m H OM s 0 N's bloote befchrijvin.
gen zijn , dunkt ons , niet te verachten; en S H A K Es P E Aat E vliegt immers ten mimte hoog genoeg ? Wat hebben toch
zijne landgenooten van dien tijd, om hiermede te vergelijken? Daarentegen mag wel Lord B v R o N'S (NB. het is
deze, voor de Griekfc7e vrijheid gevallene, dichter, die bij
den regel , en wel , zoo men zegt, met eene guinje , betaald
werd) uitval tegen Lord E L GIN'S Btheenfchen tenipelroof
niet zoo geheel mis zijn,
Dat wij thans een paar stalen laten voloen. — „ Toeti
mij, juist uit het kerkelijk zendelinghuis tredende , het toe•
val eenen zeer verflandigen man in den postwagen deed oncó
moeten,en ik hem mijne biijdfchap betuigde over hetgene ik
aldaar gezien en gehoord had, hernasi hij : ;, Alle deze groots
inrigtingen zouden toch nog veel meer waardig zijn , .als de
zendelingen , die ,men zond naar de afgodifche volken, hun
Hechts eenen waarlijk algemeenen en zedelijken (redelijken ?)
godsdienst verkondigden. Maar, zoo als de zaak thans flaar, zon de
een hen tot I3aptisten , de ander tot Methodisten , de derde tot
Hernhutters , de vierde tot Kwekers • de vijfde tot Calvinisten en de zesde tot flrenge Lutherfchen willen maken, en,
in plaats van de eenvoudigfle waarheden des godsdiensts en
eener zuivere zedekunde te prediken, de negen en- festig ar
kerk van buiten doen leshen. Aldus brak-tikelsdrEngfh
de fektengeest aldaar af, hetgene een onpartijdige godsdienst
der rede zou kunnen opbouwen." Ik antwoordde hem : „ Alhoewel het zeer te wenfchen ware, dat er ftecds minder fek.
tengeest , fcheuringen en twisten onder de Christenen wa.
ren , zou er toch , bij de oneindige verfcheidenheid der menfehelijke gevoelens en der menfchelijke begeerten, en bit de
PIIKk
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onmogelijkheid, om bovennatuurlijke voorhellingen zonder
beeldtenis en on,kleedfel te begrijpen en mede te deelen
nimmer eene volledige gelijkheid van inzigten nopens den
godsdienst kunnen te gemoet gezien worden; en dat alle te
ijverige pogingen, om eenigheid des geloofs te bevorderen,
van ouds af groot nadeel in de kerk hadden gefticht. Ongetwijfeld was de eene leerwijze meer overeenkomffig met den
geest der H. Schriftuur , met de behoefte der onbefchaafden , en ook met de rede, dan de andere. Ondertusfchen —
vervolgde ik — komen toch al die Apostelen der Heidenen
niet flechts overeen in de aanprijzing der zuivere zedeleer
des Evangelies , maar ook in de grondleer van de aanbidding
van é&nen God, in de opwekking tot vertrouwen op den Va.
der aller wezens , in liet aandringen op de erkentenis van de
algemeene behoefte tot verbetering, in het verwerpen van alle gedrogtelijke en onmenfchelijke middelen ter verzoening,
door te wijzen op de leer, het lijden en den dood des Ver
wereld, en de belofte eener zalige ont} erfelijkheid-losferd
voor allen , die, flandvastig zijnde in het goede , geftreefd
hadden naar het eeuwige leven. Het is geenszins de hoofdzaak , in welken vorm , onder welk beeld of onder welke
gelijkenis zij deze waarheden mededeelden. Eene wijsgeerige
wijze van behandeling zou echter het allerminfte voegen voor
zoodanige eerfte beginners ,die, even als kinderen en onmondigen, veeleer door gefehiedenis, geljkenisfen en zinnebeelden tot hoogere en zuiverder begrippen moeten opgevoed

worden.

Zonder

geloof aan gezag

is

er

geen godsdienst voor

de meerderheid der menfchen denkbaar , en zelfs de kapel
van den heer w I L L I AM S, hoe fchoon zijne redevoeringen
over de natuurlijke erkentenis van God ook mogen wezen ,
is , zoo als gij weet , reeds lang gefloten. " -- Hij zweeg eene
poos. Toen wij affcheid namen , zeide hij kort en vriendelijk: „ Ik zal verder over datgene nadenken , wat gij gezegd
hebt."
„ Het is in vollen nadruk waar, wat w E ND EB OR N reeds
luimig van de Engel/ehe Couranten heeft gezegd : „ Wie in
Engeland een vreemdeling en met den aard dezer bladen onbekend is , die zou dezelve voor de grootfile weldaad houden ,
welke liet menschdom kan ten deel vallen." Hun, die geld
behoeven, worden daarin fommen van honderd tot eenige
duizend ponden , bijna om niet, aangeboden ; hij , wien gezondheid ontbreekt, behoeft flechts uit onderfcheidene algemee-
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meene geneesmiddelen een te klezen ter zijner fpoedige hers
llelling; wie fchoonheid en eene frisfche kleur tot in zijn
tachtig1 e jaar wil behouden, dien wordt het middel daartoe
voor weinige fchel(ingen aangewezen ; wie voordeelige eerr
posten beoogt , dien worden dezelve i onder het zegel der ge•
heimhouding , voor eerie gematigde fom gewaarborgd; zelfs
aanzienlijke predikantsplaatfen worden aan de meestbiedenden
beloofd; de jonge gezellen en weduwenaars, die vrouwen
wenfchen te hebben, en de jonge dochters en weduwen,
die mannen verlangen, behoeven Hechts de advertentiën in de
courant te lezen, dan zullen zij fpoedig kunnen bekomen,
hetgene zij zoeken ; echtelingen, die fterke, welgefchapene
zonen of dochters willen ter wereld brengen , behoeven hechts
een paar voorlezingen bij doctor G R A HAM aan te hooren;
voor arme verleiden, die gaarne hare fchande bedekt willen
houden, worden heizen geopend van goedhartige menfchen, die
bereid zijn, om ze te verbergen en te verzorgen , totdat zij
weder op eene eerlijke wijze in de menfchelijke zamenleving
kunnen verfchijnen ; er is geen vak van onderwijs, voor
hetwelk zich geene bekwame leermeesters en leermeesteres.
fen opdoen ; in één woord , er is geene behoefte denkbaar,,
waarvoor zich niet de een of ander bereid verklaart, om deel
zelve te bevredigen. — De flempels der Couranten bragten
in 1817 3a5,IO4 p. ft. (bij de q. millioenen guldens) op,
en van de aankondigingen werden 116,352 p. ft. (1,300,000
guldens) betaald. Geen wonder, dat veak de kleinfte adver.
tentie met verfcheidene ponden aan den Courantier moet be.
taald worden."
Een plaatje met akademifche kostumen en een vignet, de
kapel van het Koningscollegie te Cambridge verbeeldende,
gaan voorop, en een ander plaatje in het boek verbeeldt de
beruchte vrouw, die den Mesßas zon baren, benevens de
prachtige wieg , voor den verwachten toegerust.
Paêzij van H. v A N L o G H E M. Ijle Deel. Te Deventer, bij
L. A. Karfenbergh en J. de Lange. 1824. In kl. 8. 157
BI fl_80.

Ja, Lezers 1 In kleiner formaat dan de mode anders is, en
zonder eenig voorberigt. Doch het is nog meer door het
goed gevulde der bladzijden, dat zich dit poetisch produkt
Kk 2
der
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der Deventerfehe pers van de mode onderleheidt. Merz
krijgt hier vele waar voor zijn geld. De maat, waarmede dezelve aan het publiek wordt toegemeten, is zoo
goed en zuiver, dat zij zeer wel naast de fraaije , ja prachtige vormen , in welke onze moderne dichtbundels , althans
in het begin, ter markte gebragt worden, mag plaats heb
Wij wilden dit eens doen opmerken, ware het ten nut--ben.
te der uitgevers ! Zoo zeer toch als wij ook op het keurig
uiterlijke roem dragen , waarmede de Nederlandfche drukpers
hare vruchten aanbiedt , beklagen wij toch , dat de kostbaarheid voor velen dikwijls zoo onevenredig is aan den inhoud
des books; houdende eene latere uitgaaf van het dure werk
in een bekrompen formaat voor een onaangenaam middel tot
fchavergoeding. Eere hebben dan van ons en velen de uitgevers, welken wij hunne mildheid met een goed vertier be.
loond wenfchen, en dat te meer, daar het hier geleverde
zoo goed, zoo voortreffelijk is.
Dit wacht men ook van den reeds genoeg bekenden Dich.
ter; en deze nieuwe bundel, te gelijk met een anderfoortig
bundeltje bij ons ontvangen , en nog maar een eerfle deel ,
behoeft alleen gelezen te worden , ter overtuiging , dat men
zich over de vruchtbaarheid van v A N r, 0 G H E M s dichtader
dankbaar verheugen mag. Edel en zedig toch, dikwijls
grootsch , maar zonder verblindenden en verbijsterenden trots,
en bevallig fchoon is de gang zijner Muze , en wijsheid ,
gevoel en deugd kenmerken hare zangen. Derzelver altijd zedelijke (rekking, meermalen echt Godsdienftig. en Christelijk.
zedelijke ítrekking, doet ons den Dichter hoogfchatten, die,
ernftig en ijverig fomtijds, de waarheid en den Godsdienst
huldigt, en niet eenmaal zijne bestemming vergeet tot bevordering der ware verlichting en zedelijkheid. Zulk een is v A tv
LOG uu EM; en de Recenfent , die hem perfoonlijk niet kent,
verklaart dit met te vrijmoediger lof, naar mate hij zich zij.
zier onpartijdigheid volkomen bewust is.
Één uitvoerig dichtfluk, beflaande in vier zangen, en ten
onderwerpe hebbende den Voortgang van den Menfchelijken
Geest, opent dezen bundel. Kennis der gefchiedenis, wijsgeerige aanwending derzelve, bondige overtuiging, levendige
voorstelling, verhevene, vaak Route vlagt der verbeelding,
fmaakvolle keuze van beelden en gelijkenisfen, juiste toepasfing derzelven, gemakkelijke overgangen --- dit alles vindt
men hier bijeen. Zelfs zij , die anders deze foort van verzen
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niet gaarne lezen, moeten de gemakkelijke voordragt van zoo
veel fchoons en waars, en voor verftand en hart beide be.
langrijks, gewillig prijzen, en zich behagelijk en nuttig onderhouden gevoelen door dit Leerdicht. Het is vooral in
dit, dat 's mans ijver voor verlichting en Christendom allerwegen doorflraalt, bijzonder in den derden en vierden zang.
De flaaf des bijgeloofs, die voor het menfehelijk gezag in
den Godsdienst knielt,vooral de blindgeloovigen aan hetgeen
Papa van Rome leert, c:'len zich hier wel ergeren; maar
waarheid is toch waarheid , en in onze dagen geeft het pas,
haar zoo te laten hooren , terwijl de profelytenmakerij zoo
flerk in de weer is, kan het niet meer om de ketters te ver
dan toch om zielen te winnen voor de zoogenoemde-niel,
Moederkerk , die het dan toch waarlijk ook erg genoeg krijgt,
bij zoo vele vereenigde pogingen tot verfpreiding van het
licht. Of evenwel V A N L 00 H EM 'S ijver niet in één op.
zigt te verre gaat, namelijk daarin, dat zijn dichtftuk eene
overladenheid en onevenredigheid ontvangen hebbe , (welke
laatfle wij ook omtrent andere zaken hebben opgemerkt) —
dit is iets, dat wij niet betwijfelen mogen, en aan hetnzel.
ven , befcheidei^ , ter toetfing geven.
Hier en daar vonden wij, misfchien dewijl de zaakrijkheid

en ingedrongenheid van des Dichters idéën derzelver

uit.

drukking in gebonden ítijl moeijelijk maakte, duisterheid. Wij
vatten niet regt, b. V., wat (bi. s9) beceekent: „ bij fei
zonnegloed, hem de arbeid onverdraaglijk." En, fchoon-len
het aan ons en anderen, wien wij die ganfche bladzijde, ter
aanprijzing van dit dichtwerk, voorlazen, haperen kan, het
fpeet ons , omdat alles, wat tusfchen : „ maar 't Christen.
dom , ontaard in ijdle praalvertooning ," en: ,, de magt der
herkg klom , zij fchoot haar takken uit : maar welk een
Christendom !" te lezen Raar , ons zoo uitnemend beviel.
„ Van af der vaadren eeuw" (bi. 23) zagen wij liefst zoo:
[ion hunner vaadren eeuw. De couflructie maakte ons
meermalen de lezing moeijelijk ,en den zin zwaar om te ver.
faan. Dit is het voorname , dat we op dit treffelijk dichtftuk
hebben aan te merken.
Behalve dit Leerdicht vindt men hier nog diieéntwintig
kleinere dich tfiuikjes, van welke wij niet één gelezen heb.
ben, dan met buitengewoon genoegen, en meer dan één aan
herlazen.
-fconds
Met eerfa: van dezelven bezingt de G; ootheirl van den Za lig
Kk3
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ligmaker. Dat onvergetelif ke en — getuige it o u s s E AU —
onvergelijkelijke : „ Vader ! vergeef het hun 1" fprak Hij echter niet uit, toen zich zijn oog floot, en Hij met den dood
wortelde (bl, 65) , maar toen men Hem vasthechtte aan
den kruispaal. Naast dit voegt zeer fchoon het tweede, dat
de Deugd aanprijst. De reine van harte, de kuifche vriend
des echtgenots en huisfelijken geluks zal den raad , aan den
jongeling en het meisje gegeven, in de lieve ftukjes : de
keuze eener Huisvrouw, en: het Jawoord, gaarne ter kennisfe
brengen, waar het behoort, en zegenen dankbaar den man,
wiens hart zoo juist de waarde van vrouwelijke Liefde (bl.
7o) te fehatten, zoo gevoelig voor de Huwelijksliefde (het
laatfile ulukje) het heerlijk klaverblad , man, vrouw en kroost,
te prijzen weet , den afkeer van alle onreine drift zoo krach tig in ons opwekt in het Kind der Ontucht, dat hij ons (bl.
io6—iii) doet befchreijen, als hij den (maak voor het Levensgenot (bl. 125) ons aan zijne Tafel (de titel van het
(lukje bl. 136) verhoogt. Die het zoo goed aan tafel heeft,
diens Slaapkamer (zie bl. 148) is, natuurlijk, ook in de
beste orde. Eer hebbe de Vrouw, die v A N LOGHEM'S
loffpraak (bl. 121) waardig is , welke genoeg zijne bevoegd.
beid bewijst, om het vermogen van den waren Dichter te
bezingen (b1.76-84), en aan de herbeelding'(bl. x o3—to5)
eene zoo belangrijke houding geeft, en van wiens Vernuft
de zang, die het verheft, geítaafd wordt door het liedje, dat
denzelven opvolgt, onder den titels het Fangen De echte
Nederlander, die de taal zijns harten hoort, wanneer v N
LOGHEM zijn: Doe wèl en zie niet om!(hl. 91-94) hooren
laat, zingt zeker zijn loflied op Willem den Eertien, Prins
van Oranje, mede. Het fpreekt van zelve, dat deze Dichter de lieve Natuur tot vriendin heeft. Aan haar, die hem
zoo menig bevallig tooneel fchiep, dat zijne zangen verfiert,
hem zoo gemakkelijk zijne tafereelen deed fchilderen, is ook
opzettelijk een en andere zang gewijd. Wij zinken, diep ge.
roerd, met hem , in Jolle aanbidding neder, bij het ontdek.
ken eener nog onbekende Ster (bl. 123, 124); weemoedig
klaagt ons hart, als hij ons de treurige Mei 1825 herinnert;
maar geestelijk worden wij verkwikt en getroost, en zegen
Gods daalt in de ziel ook des moedeloozen lijders, als wij
zoo fpreken , als deze Dichter bij den aanvang der Lente
(bi. t;q.-9.;) ziel' uitdrukt. Ja, VAN LOGHEM weet waren
troost mede te deelen. Zijn Lief en. Leed (zoo is het Rukje,
bi.
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bi. 112-114 , getiteld) kennende, gevoelt men van liefde en

vriendfchap al de waarde, en juicht mede: 't leed wordt in
het (lof begrave<t ; 't lief verwacht ons bij den Heer. Toen
wij dit (tukje gelezen hadden, was ons 's mans aandoenlijke
Herinnering aan onze dierbare 4fgeflorvenen (bl. ti5 —t2o)
regt welkom, en wij brengen hem voor dezelve den dank
van ons geheele hart.
Zoo hebben wij alles, wat in dezen bundel te vinden is,
aangewezen, behalve het voorlaatile ítukje: De Jagt, uit
hetwelk wij, niet omdat er niet nog al beteren zijn, maar
alleen omdat tvij het nog niet noemden , eenige regels overfchrijven willen , waarvan wij ons telkens ter naauwcrnood
konden terughouden; Het bewijze tevens, dat v n N Lo srt E nr's Muze goed weet te vervrolijken.
De man, die fchaars de zon zag klimmen,
Dien zelden 't morgenvuur befcheen,
Is, eer zij oprijst uit de kimmen,
Reeds vóór den daagraad, op de been.
De drift doet catarrhale pijnen,
De roos, den hoest, de jicht verdwijnen;
Hij denkt niet meer aan 't podagra
t Is of patrijzen , fnippen , hazen
Weer leven in zijne aadren blazen,
Schoon hij op stok of krukken ga.
Zoo gaat het , tot de zonnefiralen
Verdwijnen in het pekelnat:
Ziet fpringen, 't kruipen, 't ommedwalen ,
Dit alles maakt hem moede en mat.
Nu weet hij , kon hij 't wild niet raken,
De leêge tasch toch vol te maken ,
En fpilt een' drieling voor zijne eer;
Keert, met den zwaren last beladen,
En fnorkende op zijn heldendaden
In zegepraal en hinkend weer.
Maar men leze, vooral leze ieder Nimrods - zoon, het ge.
heele flukje 1
Op de taal en fpelling heeft de Recenfenc weinig aan te
merken gevonden. Ilcrinnering s ;; wil en kan ons niet behagen, hoe het gezag der mode diL i'ctbijne te wetaigen. HerK k 4in-
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inneren is te binnen brengen. Ik herinner mij dus mijne af.
geflorvenen; dat is , aan mij. Hier en daar troffen wij aan:
hen, in den vierden naamval , voor in den derden , hun.
Haar zely' , b]. 147, moet zich zely' zijn. Onaangenaam hebben wij, meer dan eens, haar als een flotwoord aangetroffen, vooral bi. 71:
En, is eens uw middag daar,
Dan laat de wreede roover
U de tijd geen bloemen over,
En nog fchaars een fpoor van haar.
0,

Men zoude hier waarlijk aan haar van het ligchaam beginnen
te denken. Ook is hier de confiructie vrij hinderlijk voor de
lezing, en dat fpeet ons meermalen, bij voorbeeld bi. 86:
En dit niet voor ons het ßerven van die bloemen , ezv. Zeer
ligt ware dit , vooral hier, te verhelpen geweest.
Wij willen niet vitten , aan het ubi plura nitent etc. gedachtig, maar met deze geringe aanmerkingen den Dichter
en onze lezers bewijzen, dat onze loffpraak over dit werk
in geenen deele iets van onze partijdigheid ontleende , en
alzoo aan onze aanprijzing de hoogfle waarde geven. Wij
zijn verzekerd, dat de lezers van dezen bundel den edelen
Dichter zullen danken , die hen en het publiek zoo zeer ver
heeft , en wenfchen den waardigen man de beste zelf.-pligt
voldoening toe , in de ervaring, dat hij aan veler hart dat
aangenaam en heilrijk genot met deze Poëzij gefchonkeu
heeft, hetwelk de fleller van dit verflag erkentelijk betuigt
gefmaakt te hebben bij de lezing en voorlezing van dezelve.

Proeve van Liederen , door H. VA N L 0 G HE M. Te Deventer,
bij J. de Lange. 1824. 1n iamo. 53 Bi. f: - 25.
]Hoe werkzaam is de begaafde man, van wien te gelijk met
het eerfle deel zijner Po zij dit boekje werd ontvangen, die
het publiek met meer dan één dichtbundel verpligtte, en,
gelijk meermalen, nog onlangs ons Mengehverk veraangenaam de door de altijd fmakelijke vruchten van zijnen geest l Heil
zij den braven , die zijne gezindheden en pogingen zoo toewijdt aan het heil des volks, tot welks befchaving vooral
ook de Dichter geroepen en bevoegd is! Of evenwel de
achtingwaardige man zijn duel zal bereiken, en zijne Liede ren ,
,

ii.
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Sol

ren, hier aangekondigd, de onzedelijke en laffe ítraatdeunen
verdringen kunnen,...., wij wenfchen het; zij verdienen
het; God geve het! maar, helaas ! wij denken aan de voor
lolksliedjes, door onze, nooit genoeg geprezene,-treflijk
Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen , hoezeer dan ook
meermalen, uitgegeven, en — met droefheid wordt het gefchreven -- wij twijfelen , wij wanhopen. Intusfchen , gij
hebt het goede gewild, waarde Volksvriend! en mist uw
pogen het gewenschte gevolg•, gemakkelijk kunt gij u ge
welke foort hebt gij dit lot dan niet gemeen?-trosen.M
Niet alles gaat echter verloren: wonderboomen en paddefloe]en vergaan zoo fchielijk, als zij zich opflaan; maar — het
Koningrijk der Hemelen is gelijk het kleinfle der zaden, dat
opwast, zonder dat men zeggen kan, hoe. Allen, die dit
woord van den Eenigen , wiens ganfche aardfche gefchie.
denis begrepen is in dit verhaal: „ I-Iij ging het land door,
goeddoende aan allen ," verflaan , willen wij opgewekt hebben , om, door de verfpreiding van dit kleine boekje, des'
zelfs waarde te beproeven, en , in plaats van aanmerkingen
te maken, kondigen wij alleen den inhoud aan. Het bevat
negentien aardige, dikwijls geestige en naïve f'cukjes , onder
de volgende welaangebragte opfchriften : De tranenpikker.
Het Sparen. Arbeidzaamheid. De Snapfiers. Oud mal gaat
boven al. De Moeder. firme Annette. Ilet Bedelen. Wakkere
Griet. Het Nu/je. Deventer fche Koek. Slordigheid. Twaalf
Ambachten dertien ongelukken. De Kermisvreugd. De Koepok_
ken. De J*rolijkheid. Het Speelkind. De wench om (naar) een'
hoogeren hand. flan Pieter, die eene Vrouw zoekt.
Men koope , leze, en gevel
hulde aan de Nagedachtenis van Mr. R HIJ N V I S FE I T H,
enz. Te Zwolle, bij J. L. Zeehuifen. 1824. In gr. 8vo.

PI en 52 Bi. fa -:
„ 1'

is dood !" Hoe veel beteekende dat ! Elke om
te flaauw en te mat, die men aan zijnen naani-fchrijvngwas
leenen wilde. „ FE IT H zal leven, van geoachte tot geflachte !" Oogenblikkelijk paarde zich deze vertroosting aan
het fmartgevoel, en hulde aan den grooten Man wachtte de
Nederlander, de Vriend der Wetenfchappen , de Christen. Dat
Zwolle, zijne geboorteplaats , eene Gedenkzuil hem zoude
op.
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oprlgten, verwonderde niemand. Wie zonde den trots dier
Stad, wie de jaloerschheid op haar voorregt kunnen misbil lijken? Dat die Gedenkzuil nog niet (laat , moge zij kunnen
verontfchuldigen, door haar beroep op hare maatregelen;
maar dat de fchielijke aankondiging van SD RI N OAR, van
de beantwoording aan welke men zoo veel verwacht, en die
liet Zwolfche Departement van NIEUW EN H UI Z EN'S ftichting heeft doen afzien van deszelfs aangekondigd befluit tot
eene gelijke onderneming, niet belet heeft , dat een L 00 T S,
NU H o F F en anderen hunne openlijke vereering van des dierbaren nagedachtenis mededeelden , verblijdt ons , en evenzeer, dat daardoor deze Hulde niet is achtergebleven. Wij
hebben dezelve te danken aan de Heeren O os T I{AMP,
BOURDEAU en WISPELWEIJ.
Van den laatílen hebben wij eene Uitboezeming , over het
verlies van Neêrlands geliefden Dichter, en een Gedicht aan
Boschwijk. Van den eerften, genoeg bekend door zijne alge.
meene nuttigheid , in proza, Gedachten bij den dood'van Mr.
It H II N VIS FE IT H en van den anderen een Dichtfluk , ge.
titeld : Voorgevoel, ter gelegenheid van het afjerven van den
Dichter Mr. R. F E I T H.
Vindt menigeen den titel van het laatstgemelde Ituk vreemd,
gelijk het Recenfent vond, dat vreemde wekke zijne nieuws.
gierigheid op , en zijne verwondering zal in welbehagen ver
vertiert het fieraad, dat hier pronkt, en het-ander.Ht
zoude wel jammer wezen, dat deze ons onbekende Dichter
verborgen ware gebleven , wiens zang zoo hooge vlugt neemt,
zonder te verbijsteren, het gevoelig hart verrukkende, ja bij
elk het belangfcellend gevoel opwekkende. „ Behield mijne
zangiler," dus eindigt hij,
Behield zij Hechts een handvol koren,
Haar oogst ging niet geheel verloren ,
Dien gij gezaaid hebt, edle FE I T H !
Vrijmoedig op zijne onpartijdigheid, getuigt de feller van
dit verfing , dat het handvol dezes Dichters , zelfs voor den
niet armen, eene rijke nalezing overlaat; en, is dat het zaai.
fel van FEI TH, hoe wordt dan die Mentor genoeg betreurd,
door de dankbaarheid voor hetgeen hij was en deed?
De Uitboezeming des I-Ieeren W I S P E L W EU draagt den
juisten naam; zij flott het gevoel der fuaarte, des eerbieds
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en der dankbaarheid in de harten der lezers over; en, bruist
de aroom der aandoeningen, hier uitgegoten, niet zoo hoog
en flout , als die des Voorgevoels, verheffing zal niemand aan
dit Dichttuk (dat tusfchen de Gedachten van O O ST K AM P
en het Vers van B 0 U R D E A U ftaat) ontzeggen, die, onder
anderen, het beeld van den eik, beiden Dichteren geliefd,
en op het Titelvignet mede te regt uitkomende, gade(laat.
Het derde Dichtuluk , ook van w I s P E L w E IJ, is aan Boschwijk gewijd, en niet minder treffend. Hoort eens !
o Boschu ijk ! Doodfche flute en duister
Omhult uw korts nog blijden grond.
Helaas! verzwolgen is de luister,
Die 't oog hier toelachte in het rond.
Neen, 'k mag op u mijn blik niet vesten!
Hij, die u roem en waarde gaf,
Zonk in den fchoot van 't koele graf ;
'k MiS FEI T Ii — wat vreugd zou hier mij resten;
'k MiS FE I T H — hoe groot is mijn gemis!
Zijn levenslicht heeft uitgefchenen;
Heel 't vaderland blijft met mij weenen,
En rouwt , dat FEI TH ontfapen is.
Ja, in de zangen der beide Vrienden van den Onvergetelijken is de invloed van zijnen geest onmiskenbaar; zij ftrekken
zijner nagedachtenisfe tot ware eer, zoo wel om het kunst
dat zij ons aanbieden , als om de edele gevoelens -fchon, ,
die hier zoo welluidend zich openbaren, en voor welke beiden hunne harten zich aan FEITÜ verpligt belijden, die,
wenfchen en hopen wij , den IJsfel, geheel het Vaderland
tot roem, herleven moge in hen. Wij zeggen hun dank voor
hunne zangen.
Wij lezen niet gaarne, wat men wel eens poëtisch proza plagt te noemen; doch — zoo vonden wij ook
het flukje van o o S T K AMP niet , dat dit bundeltje
opent, en onze achting voor dien waardigen man werd dank.
baarheid aan F E I TH, zijnen Vriend , aan God , voor zoo
vele bekwaamheden , als, openlijk aan Zijne eer gewijd, ten
nutte aangewend worden in deze, zoo bezwaarde, Eeuw. In
deftigen flijl uit hij zijne Gedachten, zonder zich slaafs te
binden aan de orde der fchikking of der evenredigheid , het.
geen in een flukje van deze foort en beknoptheid zoo weinig
kwalijk te nemen is, als het anders zeker berisping zoude
verdienen. Als Mensch , of Menfehenvriend, Christen, Echt
Vader, Burger, Wijsgeer, en Dichter, ontvangt-genot
FE I T II de verdiende hulde. Met aandoening lazen wij :
„ Veel, ja oneindig veel, zoude nog hier, zonder vleitaal,
„ tot uwen lof kunnen gezegd worden; maar ook veel is
„ hier, dat niet eerder in het openbaar vernield mag worden,
„ dan wanneer de dag der openbaarmaking van al het ver„ borgene goede zal zijn aangelicht, en gij lof zult hebben
» bij God.'
Dat
,
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Dat waf , hij herhaling, lazen : , wij verregenwoordi^erl
ons uwer," voor: „ ti aan ons," begrijpen wij niet. On.
gaarne zouden wij het nagevolgd zien , dat onze Heiland
» onze Goël en Bruidegom" genoemd wordt. Wat behoeft
dat Hebrecuwsch er tusfchen, en de andere uitdrukking is,
voor her minst, voor velen ongefehikt. FEI CH T E , bl. 18
zal wel eene drukfeil zijn voor FICHTE. De aanhef van
het Voo:berigt: „ Indien ondankbaarheid eene deugd, en
erkentelijkheid eene ondeugd zij, dan — maken wij ons aan
„ misdaad fchuldig ," beviel ons , om het gedrogtelijke der
onderdelling, niet. De uitvoering is beter dan de correctie s
welke niet overal naauwkeurig is ; w ij vonden toelachtte
(voor hte), uw voor u.
Een goede opgang van dit boekje bewijze aan dit drietal
Vrienden des groocen Mans hunner medeburgeren welgevallen
aan de hein toekomende hulde !

Gezigten in Oost - Indlë , naar de Natuur geteekend, door'
Q. M. R. V E RH U E L L, Kapitein - Luitenant ter Zee ; aan
H. ill. de Koningin der Nederlanden opgedragen. Ijle ilfles eying, Te Rotterdam, bij Arbon en Krap. 1824. In

folio. Bij Inteekening f a - 50.

Indien vaderlandfche belangftelling, vreemdheid der voorwer.
pen , bevallige voor'lellling , fraaije teekening, keurige be.
werking aanbevelen, dan is zonder twijfel de vermelding,
dat alle deze eigenfchappen het onderhavig prentwerk kenmerken, voldoende ter onderfleuning der geopende inteekening. En , daar aan kunstwerken in ons letterwerk geenc
breede aankondiging kan te beurt vallen, worde het, tot dat
oogmerk , voldoende geacht , te zeggen : dat de verzameling
van fehilderachtige Gezigten in Indië door den Kapitein - Lui=
tenant ter Zee , den Heer v E R H UELL , tijdens deszelfs ver•
blijf aldaar van 1816 tot 1819, naar de natuur gefchistis;dat de tegenwoordige proefaflevering , in teekenachtigen fleenplaatdruk ,vier flu, s bevat; als I °. op Banda, voorflellende het
fort Belgica en het eiland Banda Neira; 2 °. op Celebes, de
flad Vlaardingen en Macasfar; 30. op Java, de rivier Solo;
en 4°. weder op Celebes, de rivier Goals, bij MM7acas/ar; —
dat elk derzelven verzeld gaat van eene (\vat al te beknopte)
verklaring , in onze en in de Franfche tale ; — dat dezelve
van een' netten geplaardrukten omflag enz. is voorzien ; — en
eindelijk, dat met 12 , ten hoogfile 15 dusdanige afleverin.
gen, elke van ¢ platen en ten prij ze van f2 . So, om de twee
maanden uit te geven, het werk compleet zal zijn. — De
Heeren AR B o rr en KR AP mogen al den bijval oog(ien van
deze onderneming , dien dezelve zoo volkomen verdient, ets
deze aankondiging daartoe het hare bijdragen!

BOEKBESCHOUWING.
ATjpjiye Leef redenen , door 1. J. D E R M 0 U T, hofpre•
diker van Z. 111. den Koning der Nederlanden en Pre.*
dikant te 's Greavenhage. In 's Grävenhage, bk de

Wed. J. Allart en Conip.
131. f 3-

Z oo het vox

í82g.

In gr. 8vo. 295

viva pr esta; (hooren gaat voor lezen)

ooit grond heeft , het is , dunkt ons , bij leerredenen,
Het oogmerk van den kerkgang, de voorbereiding van
gezang en gebed , de kinderlijke Remming van het gemoed, dat niet dan troost of ffiehting zoekt , de mede
aandacht en gevoel onder eene opgewekte-delingva
fchare, zetten aan de voordragt, van eenen beminden ens
welfprekenden leeraar vooral , eene zalving bij , en doen
hem eenen gereeden ingang vinden, waarop de uitgever
van leerredenen bezwaarlijk kan hopen. Wanneer ons,
in het bijzonder,, deze uitgegevene Rukken ter recenfie
worden in handen gefield , om het publiek , ten aanzien
van den inhoud, de ftrekking en meerdere of mindere
waarde derzclven , eenigzins voor te lichten , dan is he
bezwaarlijk, die gunftige Remming (voor liet werk des
predikers) te behouden , welke ons alles .bijna met gelijk.
genoegen , en dikwijls met zekere geestdrift , doet ontvangen. Deze waarheid , bij ons althans op ondervinding
gegrond, moge als eene verfchooning bij den welCprekenden en door ons zeer hoog beachten v n r ai o u T verVrekken , zoo wij ergens mogten fchi een niet zekere koel
niet vitiust, ftil te [taan , waar ligt een verrukt-heid,zo
auditorium zijne hooge goedkeuring naauwclijks kon in.
houden. Wij zeggen dit vooral van de eeríle leerredenetl
in dezen bundel , die , de meest al emeene en grootfiche
onderwerpen, in eenen daaraan gei:venredigden Eiijl, behandelende, ons echter doorgaans niet zó6 veel genoegen
aangebrast, en over het geheel niet z6ó voldaan hebben,
DOEKBESCH. 1824. NO. ta.
L1
als
-
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als fommige der later geplaattle, meer bijzondere en een.•
voudige, hetzij bijbeloefeningen, hetzij verhandeling
van historifche tekflen.
Bovenaan flaat die, getiteld : (sons WIJSHEID IN DE
STICHTING VAN HET CHRISTENDOOI, EEN VOORWERP VAN

Volgens
Efezen III: Io. Opdat nu door de Gemeente bekend ge9naakt worde, aan de Overheden en de Magten in den Hemel, de veelvuldige zv jshieid Gods. De redenaar brengt
dit nu, volgens den tekst, inzonderheid te huis op de
uitbreiding van het Evangelie onder de Heidenen, als be•
ftemd zijnde voor de geheele wereld ; en dit, voorzeker,
geeft het Ilandpunt aan de hand, vanwaar de gegrondheid
van het Apostolifche gezegde zich best laat begrijpen en
waarderen. Ook zegt de redenaar te dezer zake niet wei.
nig fchoons en behartigenswaardigs , vooral in het tweede en allermeest in het derde gedeelte ; b. v. „ Laat het
waar zijn, dat, wanneer ons oog door de ruimte der
hemelen omdoolt, en wij..... tachtig millioenen we
„ relden ontdekken, terwijl nog millioenen ons oog ont„ vlugten, .... deze aardbol dan als eene naauwelijks
noemenswaardige flip in liet heelal moet genoemd worden.
„ Laat het ongeloofelijk fchijnen , dat de oneindige Schep„ per, ten behoeve van dit onaanzienlijk gedeelte van
zijn onmetelijk rijk, een wonder zou hebben verrigt,
„ in niets minder beftaande, dan in de zending van zij„ nen grooten Zoon ; laat liet middel eener zoo grootfche
„ tusfchenl:omst tot ons behoud ons onevenredig toe„ fchijnen met onze wezenlijke nietigheid..... hoe!
„ zouden wij het wagen, om onze berekening van klein
„ en groot te maken tot eene fchaal , waarnaar wij de
„ daden des Eeuwigen meten? Het Evangelie verhoedt "
(en wraakt) „ eene nederigheid , die in hoogmoed en
„ waanwijsheid ontaardt....." Doch , onze verregaande
onkunde van de Geestenwereld laat altijd eene zekere donkerheid over dusdanige tekften vcrfpreid, die dezelve bijna meer voor eene dichterlijke uitbreiding, dan wel voor eene
uitlegkundige en leerftellige behandeling, vatbaar maakt.
DE
DE EERBIEDIGE BESCHOUWING DER ENGELEN;
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INVOERING VAN HET CHRISTENDOM IN EUROPA,

Halld. XVI.
9 , 10. En van Pariltis werd, in den nacht, een gezigt
gezien. Daar was een Macedonisch man, faande, die
hem bad: Kom over in Macedonië, en help ons ! enz a lii
IIESCIIOUWD ALS EEN GODDELIJK WERK;

de verklaring van dezen tekst is misfchien te weinig acht
gegeven op de onkunde der toehoorderen , die wel niet
allen zullen geweten hebben, waar RMZacedonië lag, en
dat Let juist de eerfile plaats in ons werelddeel was, die
door de Apostelen werd bezocht. Doch dit is van mina
der belang. Lene andere vraag is het, of in den loop
dezer leerrede niet al te veel aan het Christendom wordt
toegekend, met betrekking tot den toeland van het maat=
febappelíjk leven ; wanneer zij , b. v. , de gematigde en
gemengde regeringen , de oorfpronkelijke geljkheid van
regten , inzonderheid met betrekking tot het vrouwelijk
gellacht, de algemeene veiligheid en dergelijke, geheel
of ten deele , uit deze bron afleidt: De voortgaande befchaving toch, het karakter of gebruik der Germaàrifehovolken , de nadere verbindtenis veler natiën door handel
en zeevaart mogen geacht worden hiertoe het hare te heb
gedaan; en had ook niet de flaatkunde der Ouden -benj.
betrekking,
bij voorbeeld, tot de openbare zedekunmet
de , hare wezenlijke voorregten ? in eene bloot mondelijkè
voordragt moge men dit al eens zoo mauw niet nemen
wat aan het algemeene , wikkende oordeel van vriend en
vijand onderworpen wordt, dient volkomen fleck te houden. 'Jij zouden op fommige gedeelten dezer leerrede
nog meer aanmerkingen kunnen maken; maar de beperkto
ruimte, en de vrees, dat wij, waar inderdaad zoo veel
te prijzen valt, zouden mogen geacht worden flechts bij
datgene í1i1 te flaan , wat eenige berisping fchijnt te verdienen, houdt ons hiervan terug,
DE DRACHTIGE VERTROOSTING, WELPE DE LEER
DES EVArGELIES, AANGAANDE JEZUS CHRISTUS, AAN
HET ONTRUST GEWETEN AANBIEDT; I joh. Íl: 1b, 2.

Indien iemand gezondigd heeft , wï hebben eenvoor fpraak.
bi(/ den Vader, enz. In deze leerrede hebben ons twee
L12
ta-
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zaken uitnemend behaagd; vooreerst dc verklaring van
dit woord voorfpra tk , als een beeld , uitdrukkende alwat
Christus voor ons gedaan heeft ter verlosfing van fchuld
en flrafFe; en daarna het vasthouden aan het geloof in
deze verlosfing, zonder omtrent de wijze en liet verband
nier de middelen — jezus' lijden en dood — iets ftelligs
te bepalen: want, zoo zeker als de Bijbel het eene leert,
zoo moeijelijk, indien niet .onmogelijk, is het, het andere
t:it rede of fchrift voldoend op te maken. Schoon is het ,
intusfchen , wat de redenaar van onze behoefte aan meer
clan woorden, als ook van her treffende en doelmatige,
in liet gekozen middel doorl}ralcnde, enz. enz. op bi.
ego en very. zegt. Misfchien had het flot nadrukkelijker
kunnen zijn ter bekeering.
DE VEREENIGING VAN VOORZIGTIGHEID EN OPREGT-

Matth. X: 16b Zit dan voorzigtig gelik d:
fingen, en opregt gelik de duiven. Wederom eene ge
andere foort. Zoo wisfelt de oordeelkundige uitge.-hel
ver zijne Rukken, als een finaakvol gastheer zijne geregten, af; en het is , of hij al nader en nader in het leven
en bedrijf der menfchen wenscht in te dringen , wanneer
wij van hier op het vervolg acht geven. Deze leerrede
is tineest geheel toepasfing , en bevat gewis een' fchat-van
rmenschkundige lesfen, die den jongeling en man, ja ook
het meisje en de vrouw, vooral bij de hoogere (landen
des levens , overvloedig te pas komen. Trouwens, DE Ir MI o U T fchil:t zich ver1andig naar de behoeften zijner
toehoorderen ; eene enkele maal fchcnen er ons zelfs wel
wat rijkelijk paleizen in Zjne rede voor te komen. Voor
het overige behagen ons altijd zulke leerredenen het
best, in welke de tekst het ganfche onderwijs meest ver
-gezlt,afw.isnodreut
IIEID;

GODS BESTUUR, TER VOORBEREIDING VAN EEN GE-

1,UmZIG HUWELIJK;

Gen. XXIV: 1--33; B beloefening.

Zn deze regt vruchtbare behandeling van liet fchoone
verhaal , door den geleerden (preker volkomen in het
licht geftcld • vonden wij nog eene aanmerking te maken;
deze namelijlk , dat de , anders zeer gepaste , uitweiding
en
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en toefpraak aan dienstbaren en meesters de eenheid min
of meer breekt; maar het vervolg ,
OVEIt HET WELGESLOTEN HUWELIJK; VS. 34--67;

Bijbeloefening; liet ons waarlijk niets te wenfchen over.
Dit is , naar ons gevoel , — dat echter individueel en
van omflandigheden , ja vaak van het oogenblik afhankclijk is, — het puikgef? cente uit de ganfche kroon. Deels
geheel natuurlijk , altijd ongezocht genoeg, vloeijen de
lesten en voorbeelden uit de houding en het gedrag van
Rebekka , als maag d en bruid of aangezochte ten huwelijk, voort ; en van harte hemmen wij niet den prediker
in , omtrent alles, wat hij in den echt meest verlangt of
diepst beklaagt. Schoon anders geene vrienden van vers.
jas midden in eene prozaïlchc voordragt, maken wij ook
daaromtrent gaarne eene uitzondering voor V O N D E L 's
heerlijk liefdelied, en hooren met vreugde zijnen lof op
den kanfcl der Hervormden weergalmen. Het goede te
verheffen, waar het ook fchuile, of vanwaar het kome,
is toch wijs en edel.
-

HET EVENWIGT VAN GOED EN KWAAD IN HET IIUISSELIJI LOT DER MENSCHEN; I Sam. I: I—S. Daar was

eenz mann van Ra7;2athaim Zofana, enz. Wie kent de gefehiedenis van Elkana , benevens IIanna en Peninna, riet ?
Wij zullen op deze leerrede snaar alleen aanmerken , dat
de laat('ce ons toefchijnt hier wat heel zwart gekleurd te
zijn. Niet dat zij , uit hoofde van haars mans handelwij•
ze , eenigen grond had , onm jaloersch en ontevreden te
zijn. Maar waaríchijnlijk behoud hare terging, juist op
den feestgang , wanneer men voor genotene weldaden
dankte, vooral daarin , dat zij met haren eigen' kinderzegen praalde, en niet een Ichimucnd lachje of fpottend
woord op hare , voor het overige meer gefchatte , lotgenonte nederzag, fchoon dit die gevoelige en reeds zoo
treurig getemde vrouw ten diepte krenkte. Mij dunkt,
Elkana behoorde zich anders bij blooten troost der veron.
gelijkte niet bepaald te hebben. — Maar wij hebben no,
van geese leerrede eene fcliets gegeven ; deze diene ons
&. t n Iticrtoe ; ten eih d e n r r o u z 'S wijze van Lchan<
^_ka
Li ^
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delen wat nader te leeren kennen. Na cane gepaste in.
leiding, over de groote en veelvuldige leering in den Bij
eene zeer voldoende verklaring en uitbreiding -bel,n
to het tweede deel genaderd , doet hij vooreerst zien , dat
er doorgaans in onze gezellige verbindtenisfen , bepaaldelijk in die van het huisfelijk leven , eerie mengeling van
vreugde en verdriet plaats heeft; ten tweede, dat door
deze verdeeling wijze en onberispelijke oogmerken der
Voorzienigheid bereikt worden; en ten derde, dat, desniettegenflaande , de fom van het goede die van liet kwa•
de verre overtreft. En nu aan III , of de toepasfing , komende , leert hij vooreerst het voegt ons , met (en bij) de
mate van onze vreugde en fmarte tevreden te zijn ; in de
tweede plaats : liet genot des levens beftaat in de dankbare
waardering der voorregten, die ons gefchonken of over
gebleven zijn; het derde prijst ons de bewaring aan van
den huisfelijken vrede; eindelijk: dat er geen beter tegenwigt is tegen de bezwaren en beproevingen van het
elagelijksch leven, dan de vereenigde vroomheid der huisgenooten.
DE GODSDIENST, ALS DE BESTE TOEVLUGT ONDER

; vs. 9-19a. Deze tekst was ons te
belangrijker, daar wij zelve dien eenmaal behandelden en
ten naastenbij hetzelfde onderwerp er uit afeidden; plaats
voor huisfelijk lijden flechts iedere omflaodigheid. Dezel.
ve fluit den fchoonen bundel op eene waardige wijze.
De godsvrucht zoo naauw op het leven , deszelfs geluk ,
en veiligheid voor het kwade, toegepast , is trouwens een
gonftig onderwerp , dat een man van D E R ni 0 U T 'S hel
geest niet anders dan vruchtbaar kan-dern,paktifch
behandelen. Eene litterale reflectie kwam ons in het fluk.
voor,, omtrent kavalern , in den Hoogduitfchen zin van
kwellingen of verdrietelijkheden; gelijk , in een vroeger,
omtrent de vreemde uitdrukking : miar belang de zielen
,gezoogd zijn, en nog Benige mindere kleinigheden.
Wij eindigen , islet deze predil:adën , die wel door geen
maandwerk voorbij gezien zullen worden , als behoorende
tot di: beste fort, elk aan tc prijzen. Anderen mo-

IUISSELIJ[{ LIJDEN

gen
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gen derzelver veelvuldige fchoonheden ruimer in het licht
,Rellen, of ze ook in bijzonderheden naauwer ziften; wij
verheugen ons , dezelve ten minfïce eenigzins te hebben
doen kennen , door een verflag van den inhoud zoo wel ,
als de wijze van behandelen.

Zestal Leerredenen bij bijzondere gelegenheden. Door Ft.
To R 0 S K E S , Predikant, eerst te Nieuwkoop , thans
te Thamea aan den Bmfel. Te Leyden, bij A. van
Benten. 1324. In gr. avo. 251 BI. f 2 - zo.

B ehalve eneeneeene,
leerrede na 's mans herfiel uit eene zware
reeds vroeger, zonder den naam des

krankte,
fchrijvers, gedrukt, onder den titel van: Uitboezeming
bij het derde Eeuwfeest der Hervorming , naar aanleiding
van Rom. XIII.• ia, (waarvan ook onze Letteroefeningen
op zijn' tijd verflag gaven) '.hebben alle deze ílukken tot
de gemeente te Nieuwkoop bijzondere betrekking. Wij
hebben hier 's mans intrede aldaar,, — eene opwekking
tot milde bijdragen voor een nieuw kerkgebouw, — zijne
Jaat/lc leerrede in het oude — en zijne eerfile in het nieuwe. Alle deze predikatiën zijn doelmatig, en (trekken
den nog jeugdigen leeraar tot eer. Strengen toets noch
aanmerkingen veroorloven wij ons daarom; wij hebben
ook Beene wezenlijke. Voor de gemeente van Nieuwkoop
verflrekt deze bundel tot eene aangename herinnering;
en moge dezelve daar, en waar hij verder gelezen wordt,
het goede bewaren en veel nuts fluchten, wij zullen ons
daarover verblijden ; gaarne -erkennende, dat wij op de
vervulling van dezen wensch hoop mogen voeden, en
geenszins twijfelende, of de Eerw. nos ices zal ook
in zijne nieuwe gemeente met ijver en tot zegen werk
-zam
zijn.
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voor de .7eugd. Door 3. H. VAN DER PALM,
XIIIde Strak. Th Leyden, bij D. du Mortier en Zoon.
1823. In kl. Svo. 246 Bi. f i - 20.

I8 jbel

a
H et verwondertonderhavige
ons geenszins , dat dc heer
fluk • de geheele gefchiedeVANDF

AL M , in het
alis van het Rijk der tien Stammen niet afgehandeld heeft,
Over deze gefchiedenis is , vooral niet opzigt tot de Profeten, die daarin eene zeer voorname rol fpelen, te veel
te zeggen, dan dat men niet dan ongaarne dezelve al te
hort door den helderdenkendcn V A N D L R P A L lei behandeld zou zien. Of, echter; op Poortgelijken voet , de
ganfche gefchiedenis des O. V. in iS of i6 Bukken met
genoegzame volledigheid zal kunnen afgewerkt worden ,
zoo als de Schrijver in de voorrede van het vorige Rule
belooft, zal de tijd leeren. Wij twijfelen er eenigzins
aan, wanneer wij bedenken, en wat er nog van de bei.
de Rijken overblijft te behandelen, en hoe veel er noo4
dig zal zijn voor de gefchiedenis der Israëlieten , en vooral
van de Joden in de ballingfchap, (waarin, voorzeker, de
gebeurtenisfen , in het boek van Daniël vervat , niet vlugti,g behandeld kunnen worden) en, eindelijk, van welk
eenen grooten omvang de gefchiedenis der Joodfche natie
is, na de wederkeering uit Babel, althans indien de be
handeling zich niet enkel bepale tot de gefehiedenisfen ,
in de boeken des O. V. opgeteekend , maar ook, zoo
als te wenfchen is , zich verder uitílrekke. Offchoon ,
immers , de Joodfche gefchiedenis, voor een aanmerkcijk
gedeelte, niet te vinden is in den Bijbel zelven, en dus
van dezelve , in latere dagen , geene bijbclfche tafereelen
kunnen gegeven worden, zijn er, echter , eenige PfaImen, die, naar het aannemelijkfle gevoelen, ten tijde der
vervolgingen van Antiochus Epifanes en in de eeuw der
Nlakkabeëu gemaakt zijn , om van geese oude voorzeg"
gingen , bijzonder bij Daniël , tc fpreken , die op de lot,
gevallen der Joodfche natie , tot aan de komst van jezus,
met regt toegepast worden, -- Dan , mogel ij L• zal de Schrij:
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ver de Joodfche gefchicdenis.'cn , voor zoo verre dezelve
in het O. V. niet befchreven zijn, afzonderlijk behandeIen, als eerie foort van noodzakelijke inleiding op de gefchiedenisfen , in het N. V. vervat. — Recenfent , althans, heeft dit Iade fink geenszins al te uitvoerig gevonden, vooral in onze dagen , waarin men, bij de naburige DuitCcliers , veelal zoo los en luchtig met dc bijbel
bijzonder waar dezelve in-fchegidnsomprt,
liet wonderbare vallen. I Iij heeft liet niet zeer groot genoegen gelezen , en liet zeer gefchikt gevonden , om voor
onze jeugd in liet oude geloof, op eene redelijke, ver--al
flandige en fmaakvolle wijze, te beveiligen.
Zeer gepast is reeds , te dien einde, de aanmerking,
bi. 21 en a2, over liet verfchijnfcl , dat men in de gc
fchiedenis van het Rijk van Israël zoo menigmaal van
wonderen gewaagd vindt , en in dat van Juda niet; en
dat de verfchijning van Profeten in het cerffe veel minder
zeldzaam was, dan in het liable. Te regt wordt hierbij
opgemerkt, dat er geene wonderen gejchieddera, en geen]
Profeten gezonden werden, of er moesten dringende rede
voorhanden zin; welke aanmerking, vervolgens,-vento
behoorlijk ontwikkeld wordt. In het algemeen wordt al
hetgene in de Israëlietifclte gefchiedenis, voor zoo verre
dezelve in dit Pluk behandeld wordt , velen vreemd en
zelfs aanflootelijk voorkomt, in een daglicht geplaatst,
hetwelk de eer der gewijde ü hriften aanmerkelijk bevor
begaafden Schrijver tot zedekundige-dert,no
leerzame
aanmerkingen
aangewend wordt.
en
Bijzonder heeft ons bevallen de voorftelling der optreding van den grooten Profeet Elia in liet $de Hoofdituk,
zoo wel als van deszelfs verblijf aan een woest en
onbewoond oord. De Schrijver omhelst, bi. 76, met
volle regt, het gevoelen van hen , die denken , dat Ilia
door eigenlijke raven gefpijzigd is geworden ; het zij zij
in de nab ijheid hunne voorraadfchuur en het nest hunner
jongen hadden , waar zij het geroofde, nu eens brood, en
eiara weder vlecsch , zometzbragtets ; het zij Lila , in zijne
ec uu aamhcid, hen aan zech g 'cild had, zocdl:t z ij goLI5
noon
-
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,woon werden het buit gemaakte met hein te deelen. H?,
die weet, hoe gevangenen zich dikw is met de fchuwfle
dieren hebben weten gemeenzaam te maken, en hoe weinig
kluizenaars noodig hebben om te befacan , kunnen hierin
niets vinden, dat hun ongeloofeli k voorkomt , ze fs niets ,
dat hun bevreemdt. Meen maakt de Heilige Schrift
hiervan geen ophef, en fchr jft aan Gods Voorzienigheid
datgene toe, wat door mnenfchen - overleg, maar door haar
geholpen , wordt tot /land gebragt.
Ook Remmen wij volkomen in (om nog een ftaaltje van
de behandeling dezer gcfchiedenis op te geven) met des
Schrijvers opvatting van hetgene aan de weduwe te Sarepta gebeurde , volgens bl. 3g , dat haar meelvat en olie
kruik nooit ledig raakten. Velen meenen, zegt hij, dat
dit op eene natuurluke v s zich heeft toegedragen , door
giften van liefdadige men(chen , door eeuig Onverwacht geluk, of langs andere middelen, die men bedenken of niet
bedenken kan. Wil men het zich aldus voorlellen, het
was dan toch altijd God, die dit te voren wist, era aan
Elia openbaarde. Maar het verhaal is aldus ingerigt,
dat het natuurl jker is, filler aan eene wonderdadige ver
te denken; en daar men van zulk eene-menigvuld
wonderdadige vermeerdering nog een ander voorbeeld bij
den Profeet Ella aantreft , a Kon. HV• x en 'very., zouden wij liefst het tegenwoordig geval ook aldus verklaren.
Regt zoo! Alleen zouden wij , ter flvaving van dit gevoelen, er bijvoegen, dat de eerfle opvatting, door de
Duitfchers ten fterkfle aangeprezen , des te minder aannemelijk is, daar, ten tijde van dit voorval, een algemeen
gebrek aan levensmiddelen heerschte , hetwelk eindelijk
tot eenen hongersnood aanleiding gaf; zoodat het, op
zichzelve, alleronwaarfchijnlijkst is, dat eene onaanzienlijke en behoeftige weduwe door behulpzaamheid van anderen , of op welke gewone wijze ook , het benoodigde
zou bekomen hebben.
Aanmerkingen van belang tegen de eene of andere opvatting of verklaring zijn ons in dit flukje niet voorgekonmen. — Bij abuis flaau in het opfchrift van het ^dc
Jloufd-
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Hoofd!luk en vervolgens , zoo wel aan fret hoofd der
bladzijden , als in den biadwijzer,, 2 Kon. XII , in plaats
van i Kon. XII.

Christel k Ranilboek voor Kranken, Bejaarden en Stervenden. Door J. c o n s T t u s, Predikant te Enk huizen. Tweede Druk. Te Groningen, b?i K. JSc sierbeek. 1823. In gr. 8vo. 286 ßl. f 2 - So.

In onze Letteroefeningen
gaven wij van de
voor
Christelijke hoorbereiding voor den Dood,
182 t

. tathanafa , of
van den Eerw. c o R s T r u s, een zeer gunftig verflag ,
en tevens ons verlangen te kennen naar zoodanig Hand•
boek, als thans voor ons ligt, en waarop hij toen reeds
hope gaf. De eerfle uitgave bleef ons , wij weten niet
hoe, onbekend; dan de tweede druk kwam ons nu "ter
hand, en ook dit gefchrift mogen wij met ruimte aan prijzen; het bevestigt het aistoen door ons gezegde : Den
Eerw. C 0 R S T z U s is het voeren van de pen voor een
befchaafd godsdienJlig publiek zeer wel toevertrouwd. De
titel wijst de foort van lezers aan , voor welke dit werkje
bijzonder is bellemd; maar voor gezonden en minder bej,rarden heeft het echter ook eene zeer nuttige ftrekking,
en die zich bereiden wil tegen den ouderdom en den
dag des kwaads zal zich de lezing gewis niet beklagen.
I Iet heeft vier Afdeelingen : I. In het begin der ziekte.
II. Voortgang der ziekte en herstelling. III. Voor bejaarden, bij de ondervinding van de zwakheden des ouderdoms. IV. Voor zieken , die in minder of meerder
cogenfchijnlijk doodsgevaar verkeeren. Ieder dezer onderfcheidene Afdeelingen heeft zes of zeven verfchillende
opfiellen, alleenfpraken , zamenfpraken of vertoogjes ,
ook hier of daar brieven; en ook bij dezelve heeft men
nog telkens zekere rustpunten, zoodat een zwakke, die
leest of zich laat voorlezen , zich niet behoeft te ver gnoeijen. Alles is eenvoudig en bevattelijk, en draagt bewijs van acht berocdelijk Christendorn , gepastcn ernst,
en
-
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en wordt tevens al wat dc aandoeningen te zeer zou opwekken , of ook den kranken beangRigen , en daardoor
de ziekte verergeren, genoegzaam vermeden. Mogt ieder, die kranken godsdienftig behandelen moet, leeren
denken en fpreken in dezen toon , en dezelfde trouw
fteeds paren met foortgelijke voorzigtigc wijsheid ! De
Schrijver houdt zich aan de godsdicnl?:ige begrippen van
zijn Kerkgenootfchap, maar in den tegenwoordigen n,alfchen en verf'andigen geest. De korte of langere vers
dikwijls aan een ziekbed zoo veel goeds doen,-jes,di
en waarmede dit werk niet overladen , maar toch behoorlijk is voorzien, zijn wèl gekozen.
Uit dc Anekdoten, voorkomende in de derde Afdeeling,
geven wij deze twee ter proeve :
„Be%denis van eenera ouden Stasttsclienaar. Hoc langer
men leeft, des te meer gevoelt men zijne afhankelijkheid,
en het onvoldoende , ook zijner beste daden, zoodat
anen reeds tevreden is , als men van anderen het geringde
bewijs van genegenheid mag ondervinden. Alle mijne
deugden worden zoo klein in mijne oogera, dat er mij geen
andere grond van hoop overig is , dan Gods barmhartiglieid en ontferming. -- Wanneer het mij vergund ware het
voorledene terug te roepen , en al het goede, dat ik ondervond, nog eenmaal te genieten , dan zonde ik , boven
alle eergenot en vreugde , de voorkeur geven aan den zegen , dien God mij door lijden en beproeving toezond. God
is zoo geheel liefde, dat geen mensch, in welke omítandigheden hij ook verkeert , geheel ongelukkig kan genoemd worden. Elk mensch heeft, gedurende zijn leven , een' korteren of langeren tijd, in welken hij wezenlijke vreugde geniet. 1Vêl hem, die het juk droeg in zijne jeugd, en, daardoor geoefend, Benen gerusten ouderdom geniet! — Het is een aangenaam , gerustf{cllend
gevoel , als men, na de grootfte helft des levens te hebben afgelegd, tot zichzelven zeggen kan: Gods wil is
ook aan mij volbragt; ik was een dienaar zijner Voorzie nigheid, en volgde gaarne haren wil; ik werd verwaardigd met de eer van door haar tot nuttige oogmerken ge brulkt
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bruikt te worden; ik wederttreefde haren raad niet, en ,
hoe zwak en gebrekkig ook mijne pogingen waren, ver
ik echter door !laren bijítand veel. Deze bewust -mogt
doet mij met gerustheid (laren op den laatflen avond-heid
mijns levens , en vrijmoedig zegen : Haast laat G/, o

Ilea° ! uwen dienaar lrenengaan in vrede." (Zulke oude
Staarsdienaars zijn thans wel dun gezaaid !)
„MONTMORENCY. — JOHAN DE MONTMOR E N C Y, Connetabie van Frankrijk, werd in een gevecht doodelijk gewond. De Geneesheeren gaven hein op.
Men vermaande hem daarom , om als een goed Christen
te flerven , en in zijnen dood die dapperheid aan den dag
te leggen , welke hem gedurende zijn leven altijd eigen
was. Hij gaf hierop ten antwoord : „ Daar ik tachtig
jaren getracht heb wèl te leven, is het mij gemakkelijk,
een vierendeel uurs te befteden om wèl te flerven."

Specimen Patholo;ico-Chirurgicum inaugurale de Polypis
Uteri et Vaginae, auctore J. A. VA N D E WAT E It.

(Vervolg en flot van bi. 479•)
e tweede afdeeling wijdt de Schrijver bij nitfluiting
aan de genezing dezer ziekte , welke in- en uitwendige
middelen kan vorderen , ondergefchikt aan de oorzaken.
Zijn deze te vergeefs aangewend, en beflaan er geene te.
genaanwijzingen , zoo kan men tot de werktuigelijke belhandeling zijne toevlugt nemen , wanneer namelijk geene
zelfgenezing door afknelling der poli.jp plaats grijpt, waar«
van L E V P. E T en DI E I S S N E R voorbeelden bijbrengen.
Doch , in de meeste gevallen kunsthulp gevorderd wordende , gaat hij tot dc befchrijving derzelve over. V66r
en aleer echter de verfchillende methoden ter wegnetning
der polijpen op te geven , wordt de gelchiedenis dier methoden kortelijk , maar genoegzaam volledig, aangcílipt,
bijzonderlijk de aanwending van het dadelijk en vermogend
brandndiddel, liet haarhoer, de affa fdiag, bet geweldda
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dadig rrictre ken of c fclrnrs ela en cfbinden ; toch , daar
deze handelwijzen der oude en latere Heelkundigen van
geen' goeden uitfiag achtervolgd werden, is men bedacht
geworden, om dezelve door andere te doen vervangen,
of de befleande methoden te verbeteren, zoo als zulks
het geval is met de fbincling en affnijding, de twee
methoden, welke thans in gebruik zijn, waarvan de
eerfle door DUBOIS, BECLAP.D, BOYER, DEL PECH, ROUX BELL, COOPER, ZANG, MEISSIG E R, BE RN S T E IN en de meeste onzer vaderlandfche
Heelkundigen voorgellaan wordt; terwijl D U P U I T R E N,
RICHERAND, OSIANDER,SIEBOLD e111VIAIJFR
de affnijding verkiezen.
De werktuigen ter afbinding rangfchikt de Schrijver in
drie klasfen: De ifte klasfe bevat die werktuigen, welke
uit twee aan elkander gevoegde buizen beflaan , waardoor
de flrop om den fleel van de polijp toegefnoerd wordt.
De 2de die, waardoor een ftrikvoerder om den hals der
polijp gebragt , en door een' anderen , toelhoerder genaamd, toegetrokken wordt. De 3de die , waardoor de flrik
door den firikvoerder om den fleel gebragt, door het opfchuiven van kralen of kogeltjes beklemd, en door eenig
lianddraaijend werktuig tot de afvalling in dien toeftand
gehouden wordt. — Onder de ille klasfe brengt hij de
werktuigen van LE V R E T, met de opvolgende verbete.ringen van KECK, LAUGIER, BUTTET, CONTI- 4
GLI en CLARKE;het inflrument VanDAVID,KLLTg
LOEFLER, CULLERIER, GOERTZ (hetwelk aan
RICHTER toebehoort) , NISSEN, benevens de ver
welke J o E R G en ME I S S N E R ter verbe.-anderig,
geoordeeld hebben. Onder de e de klasfe
noodig
tering
van H E R B! N I A U X, S T A RK
werktuigen
fielt hij de
de verbeteringen van B I C H A T,
niet
en D E S S A U L T,
SCHREGER, HUNTER en Rieou. Onder de 3de
behoort het door onzen landgenoot V n N DER HAAR.
bekend gemaakte , dat van B 0 U C H E K, met de veranderingen van L 0 E F LE R en SAU T E R, benevens liet
werktuig van p. I B K E verbeterd door MA IJ E R; uit al(
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deze werktuigen, op ccne bevattelijke wijze, die be.
fchrijvende, welke thans liet incest in gebruik zijn, hetgeen tevens de manier in zich bevat van derzelver aan
Wij zullen ons niet inlaten met den Schrijver-wendig.
in de opgave dezer werktuigen te volgen ; maar alleen
zeggen , dat hij ook het werktuig doet kennen , hetgeen
de verdient elijke en beroemde Nederlandfche Heelmeester
v A N D E R Ix A A It heeft bekend gemaakt, door een'
Roomfchen Geestelijke in het jaar 1763 uitgevonden , en
aan den bekenden Beel- en Verloskundige II o F r nl A N
medegedeeld ; welk werktuig naderhand ook door den Geneesheer D E W I N D ter kennisfe van het Publiek gebragt , en in het X en XIde deel der J7erhandelingen vase
het 7•eeuivfche Genootfchap te vinden is. Dit werktuig
heeft veel overeenkomst niet het door DO U C HE R Uit
hetwelk men ten voordeele van den Brusrel--gevond,
Ichen Geneesheer R O D E r. i e r. zoude kunnen terugeifchen
Na deze befchrijving wijst hij de gevallen aan, waarin
men de polijpen kan en moet afbinden, alsmede wat men
edurende de bewerking heeft in acht te nemen, hetzelfde met betrekking tot de affnijding bepalende. De aan.
wijzingen tot de eene en andere methode zijn, op goede
gronden , zeer wel opgegeven.
De derde afdeeling bevat vier waarnemingen, waarvan
drie door den Vader van den Schrijver, welke wij
reeds ter loops vermeld hebben, en Céne door den bekwamen Verloskundige s A L 0 M 0 N ; in alle welke men de
methode der afbinding heeft verkozen.
Het geheel wordt , zoo als gewoonlijk , met eenige
Thefes hefloten , waaronder wij voornamelijk die onder V
en IX , de eerlie op het thans zoo veel geruchtmakend
verfchilpunt, betreffende de Koepokinenting, en de andere op eene felling van n R o u S S A I s betrekking heb.
bende , onderfchcidden.
De platen , door den Heer T III E n 0 U T zeer goed
geteekend en naauwkeurig door den Heer j o B A RD in
fleendruk overgebragt, flrekken dezer belangrijke verhan.
delinge ten fieraad, welke wij ter lezing, de raadgevingen ,
in
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in dezelve vervat, ter behartiging , en den Autheur zelven in zijne nieuwe betrekking gefustelijk kunnen aanbevelen , hem dien voorlpoed toewenfchende , op welken
zijne bereids ten nutte der kunst aangewende pogingen
Item regtmatige aanfpraak geven.
VAN ONSENOORT,

Med. et Chir. Doctor, Eerie Officier
van Gezondheid bij de Armee en het
groot Rijks - hospitaal ter Inftructie.

Ontciekkingsrcis in de Zuidzee esa naar de Behringsf raat ,
in dc jaren 1815--1818 , onder het bevel van 0 T TO
VON K O T Z E B U E. IIIde of laatfe Deel. Met
Kaarten en Platen. Te flnafterdam , b ij J. van der
Hey. In gr. 8vo. 1/Il! en 492 131. f S -90.
reis
Jl1rondom
it allerbelangrijkfle deel van
aanteekeninde wereld bevat de lvetenfchappclijke
K 0 T Z E. B U E's

gen omtrent dezelve door de Geleerden der Expeditie,
namelijk bijzonderheden wegens de bezochte landen door
den Heer VON C H A at I s so , verflag wegens de ziekten
van het fcheepsvolk , algemeene aanmerkingen tot de reis
bijdragen tot de Natuurlijke Historie -befchrijvn,g,
door ES C H S C II o L z, en aanmerkingen wegens de
kusten door VAN ENGELIIARDT. CHAaiISSO'S
aanmerkingen bedaan hiervan meer dan vier vijfde gedeelte, en zijn voor den algemeenen lezer ook hetbelangrijkst , weshalve wij ons in dit verlag tot dezelve zullen
bepalen.
Deze Geleerde bcfchrijft den indruk , dien elk der bezochte Landen op hens gemaakt heeft , derzelver natuurlijke voortbrenglelen , en den natuurlijken , zcdclijken ,
ulaatkundigen en godsdicnfcigcn toctland der onderfclleidene Volken , in den geest van r o r. s T E P.'s beroem_ Ie
lvaarnemir7gcn, doch niet onder algemeene eezigtpunten
gebragt, maar naar de Lsndcn gerangfc hikt. WVij ontvan-
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gen dus berigten wegens Tenerijfe, Brazilié Chili, Califortaié , en alsdan een hoogstgewigtig Overzigt van denf
grooten Oceaan, deszeifs eilanden en oevers, die hij vers
deelt in : I) voorlanden; a) den voorwal der Sunda ^ ei
Molukken, met 1Vieuw - Holland als 't ware-lande
Hechts CCn doorgebroken vastland uitmakende; b) achter
dezelve dc reeks der eilanden, die eigenlijk reeds aan d^
Noord - Am erikáanfche kust op 6o° N. P. begint en
grootendeels volkaniek is; onze Reizigers bepalen ziel!
meer bijzonder tot het zuidelijk gedeelte, van de Philip
pijnen af over Nieutiv - Guinea, tot aan de Nieuwe :laag
bilden; Nieuw Zeeland is het zuideinde van deze, gea
lijk Nieuw - Holland van de vorige landenmasfa ; — ^)
de eerf'e Provincie, ten Noorden des evenaars, en met
denzelven bijkans evenwijdig, zich van het W. naar het
0. uitI'rekkende (de Marianen-, Carolinen -, Mi'grcti
ves - eilanden , en de nieuw ontdekte groepen Radack j
Ralick , enz,) ; — g) de tweede Provincie , ten Zuidets
der linie, tusfchen deze en den keerkring, (de Koningit;
Charlotta's-, I/rienden-, Societeits-, Marquizen- en On
telbaar vele andere eilanden; -- 4) de noordwaarts afge^.
zonderde groep der Sandwich - eilanden , omtrent zog
verre ten Noorden , als de Vrienden = eilanden ten Zuider!
des evenaars. Deze onderfcheidene eilanden laten zich tot
twee hoofdvormen brengen; de hooge eilanden , doorgaans
van eengin volkanieken aard , en de lage , of Koraal - eia
landen, gewrochten van eene kleine polijp, meestal met
een' wal van eilanden omgevene zeekommen of basfins. Des
bewoners zijn hoofdzakelijk van twee hoofdrasfen: i) des
4ufiraalnegEr of Papuas , welken men op Nieuw - Cuineí#
het zuiverst en talrijkst ontmoet, maar ook op de meeste
der andere voorlanden een groot gedeelte der bevolking
uitmaakt; waarfchijnlijk de oorfpronkelijke bewoners, die;
later voor de veroverende Malefers naar de bergen der
binnenlanden zijn gevlugt. Men vindt die reeds op AIá.
dagascar, op de Andaman - eilanden , zelfs op de Philip
pnen en Formofiz ß het is nog niet Iiitgemaakt, of de
;
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weinig bekende Harafora's of fllfurezan met hen van
éénen flam, of daarvan verfchillend zijn; 2) de Malei
volksftam, blanker, fchooi^er, en naar ligchaam en-fche
geest meer ontwikkeld, dan de Neger; met lang, krul
haar. Men vindt hem reeds ter zijde van de neger -lend
Vinzimbers op Madagascar. Hij maakt de hoofc'--achtige
bevolking uit der Sunda- en Molulfche eilanden; tot hem
behooren de krijgshaftige bewoners van Celebes , de zachte Tagalen der Philippijnen , de vreedzame en goedhartige bewoners der Carolinen, en de door c 0 0 K en F 0 Rs T E R zoo geroemde Vrienden - eilanders en O- Taltiers ,
benevens de fchrandere Sandwichers. Het is zelfs hoogst
opmerkelijk , dat de bewoners der tweede Provincie , die
van de Sandwich - eilanden en van Nieuw -Zeeland, hoe.
wel de beide laatstgenoemde gewesten op meer dan zestig
graden breedte van elkander liggen , in taal , Godsdienst ,
•eden en gebruiken (vooral in het bekende taboe , facrofanctus, op perfonen en zaken toegepast) de trefFendile
overeenkomst hebben.
Wij ontmoeten in dit overzlgt zeer treffende en merk
opmerkingen, onder anderen eene, die zich da--wardige
delijk bij het inzien der kaart bewaarheid vindt, namelijk
de treffende overeenkomst tusfehen de Mexikaanfche golf
en het vasteland van Mexico met de Chinefche zee en
den bovengenoemden voorwal a, wanneer men zich de
digt bijeenliggende eilanden in zamenhang voor[Ielt. Als
komt Nieuw - Holland met Zuid - Amerika overeen-;-dan
de gewezene landengte tusfchen het noordelijke van Diemensland en het eiland Timor is (lechts doorgebroken;
Borneo is te vergelijken met 2'ucatan, Celebes met Tlonduras , ,kava met Guatimala , Malacca met de West
kust van Mexico, en Sumatra met Californië. Dergelijke Harmonien van de onderfcheidene landen des Aardbols, die ook hier eenen eenzelvigen typus aanduiden,
behooren tot het verheven(le en aangenaamfte gedeelte der
Aardrijkskunde.
De tweede belangrijke bijzonderheid, die ons de kundi-
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dige medereiziger Van K 0 T Z E B VR levert, is een on
derzoek naar de talen der Zuidzee - volken, tot opdelving
van derzelver meerdere of mindere verwantfchap. Het
is vooreerst door nr A R s D n N bewezen , dat in de talein
van alle de Volken , die door uitwendige vorming blijken
tot den Malcifchen Volksflam te behooren , niet alleen de
getallen , maar ook een groot aantal wortelwoorden onder
overeenkomen. Het Maleisch is van deze alge -derling
naccrae taal van Polynefiên acne latere fpruit , door het Saris
kritsch ('t welk nog meer in het ,7avaansch heeracht)
en eenigzin , door het Arabisch gewijzigd. Het zuivertle
overblijffel der oude grondtaal vindt men in die der Taga<
ten op de Philipp^fnen , eene reeds vrij ontwikkelde fpraak
die door de Spaanfche Zendelingen naauwkeurig beoefend, en in eerie menigte fpraakkuliften en woordenbocken bekend gemaakt is. Deze taal heeft zeven voorname
tongvallen, en derzelver voornaamfle eigenaardigheden
zet onze Reiziger naauwkeurig uiteen ; hij geeft ook liet
Alphabet dier taal , alsmede acne vergelijkende woordenlijst van de Marianen - eilanden, van Eap of Tap en Uler^
in de Carolinen, en van de nieuwontdekte groep Ikadack. —•
De taal. van Tonga (van de tweede Provincie) vertoont
het MMMaleifche taalflelfel in de grootffe eenvoudigheid en
kinderlijkheid; wij hebben reeds gezien , dat dc Sandw chen Nieuàv - Zeelandfche taal daarmede - in de hoofdzaak
overeenkomt. Zij heeft meer van het Philippijnsch of
Tagaalsch , dan van het eigenlijke Maleisch: Doch er be
{laat ook Gene gewijde (liturg?ifche) taal , op de Saut^,eich - eilanden zoo wel als op 0- Taiti , en in die taal
verflaan de inwoners dier gewesten elkander nog, niet
meer in de gewone. De Opperhoofden doen !'Dins wille=
keurige veranderingen van taal invoeren . zelfs T A ntÎi BA ME A op de Sandwich- eilanden bedacht eens Gene ge
nieuwe taal , bij de geboorte van een' zoon. I let-hel
blijkt uit alles, dat deze eilanden uit flzié bevolkt zijn,
en dat de mensch , tegen den Ooster - passaatwind op , al
meer en meer oostwaarts in dezen groottien /1;•chitpel der
Aarde i, doorgedrongen, en, een, vreemd ver1elzijnI l °.
acne
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Lene lange reeks van Eeuwen , in weerbuil der gemelde
taalnieuwigheden en van het gebrek aan fchrift, zijne gemcenfchappelijke taal grootendeels heeft behouden. Van
liet reizen tegen den Ooster - pasfaatwind zijn ook nog
voorbeelden in onze dagen. K AD 0 E, wien onze Reizigers zoo vele berigten te danken hebben , was dus uit
de Carolinen naar Radack gedreven. -- Wij kunnen ons
niet onthouden , hier van de merkwaardige flotfom der nafporingen van onzen geleerden Reiziger iets mede te deelen :
„ Het refultaat van onze nafporingen, zoo der Gefchie„ denis als der Natuur, is, ons den mensch zeer jong
„ op deze oude Aarde voor te [lellen. In de lagen der
bergen liggen de puinhoopen eener oudere wereld be.
„ graven: de wateren trekken terug; dieren en planten
,, verfpreiden zich van verfcheiden punten in verfcheiden
rigtingen over de oppervlakte der aarde ; de bergen
„ fcheiden de landen; de mensch verlaat zijne wieg, het
gebergte van dzié, en neemt, zich naar alle kanten
„ uitbreidende , het vasteland in bezit ; hij verfpreidt zich
„ in het westen over Afrika, waar de zon den Neger
kleurt, en over Europa, waar later ingetrokken flammen in drievoudige tongvallen onmiskenbaar de taal
van Indië fpreken. De Papuas, op de oostelijke on„ der de linie gelegene landen, ondergaat door gelijke
inwerking dezelfde verandering als de Afrikaan, of
„ behoort welligt met hem tot thin' [lam. De Chinees
blijft in Oost - Azië onveranderlijk. Andere flammen
„ verfpreiden zich in liet Noorden van Azfë; de Noord.
„ oostpunt der oude wereld baant tot de nieuwe den weg ;
„ hier verftrooijen en vervreemden zich de volksftam„ men; eene zekere overeenkomst laat ons een' gemeen.
„ fchappelijken menichentiam aannemen, maar de talen
„ hebben zich geheel van elkander gefcheiden. — Een
andere Elam , de Esquimaux , wier gelaatsvorming ons
„ het lifongolifche en Chinefche menfchenras verraadt,ver„ spreidt zich van Noord-Azië langs den noordelijken
„ zoom van Amerika tot aan Groenland heen , en be„ waart in beide werelddeeleli eerie gelijke taal, gelijke
„ le.
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levenswijze en gelijke kuntlen. Eindelijk ftort zich van
de Zuidoostpunt van 2zig een ftoutmoedig zeevolk ,
„ het Maleifche ras, over de woonplaats der Papuas
„ heen, tot over de oostelijkile , afgelegenfle eilanden
des grooten Oceaans." Eene beknopter, zakelijker en
waarfchijnlijker opgave van de verfpreiding des menschdoms over het Aardrijk hebben wij nog nergens gevonden.
Na het algemeen overzigt gaat de Heer C H A hT t S s o
over tot eene meer bijzondere befchouwing der Phiiipp nfche eilanden,, der Marianen , van de eei fte Provincie des grooten Oceaans , en in 't bijzonder van Radack,
Ralick en de naburige eilanden , van de Carolinen , de
Penrhyn- eilanden en het eiland Romanzof, allen lage
Koraal-eilanden. De berigten wegens Radack zijn bij
opmerkelijk : het goedaardige volkje , 't welk de--zonder
ze eilandgroep bewoont, verdient in vele opzigten de
voorkeur,, die men weleer zoo ruimfchoots aan natuur
boven befchaafde Volken toekende. Zij behan--menfch
delden de Rusjen met de grootfie vertrouwelijkheid en
trouwhartigheid. Doch ook zij zijn niet veilig gebleven
voor de rampen der gevloekte heerschzucht. Zekere,
bemoeiäl LA PI A R Y heeft het Regt van tusfchenkomse
doen gelden , en ftrekt zijnen ijzeren arm , onder plundering en bloedllorting, uit over alle noordelijke eilanden.
Over eene lialve Eeuw zal hij de legitime Vorst van Radack , en zijn Regt , volgens het wetboek der Haven en
Tirannen, een Goddelijk Regt heeten ! -- De bewoners
van Radack vereeren een' onzigtbaren God, en brengen
hem eenvoudige offers van vruchten. De huwelijken berusten op vrijwillige overeenkomst, en zijn ligt te ontbinden. De onvruchtbaarheid van het land, waarop zich
nog weinig plantaarde bevindt, heeft aanleiding gegeven
tot de afgrijfelijke wet , dat iedere moeder flechts drie
kinderen mag opvoeden, en het vierde, benevens alle
volgenden, levend moet begraven! (De Opperhoofden
zijn vrij van deze moordwet.) De lijken van den gemeenen man werpt then in zee ; de Opperhoufden begraaft
Mm?
men.
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men. (Hier heeft dc Oligarchie dus zelfs in (lc rustplaats na
den dood eene onderfcheiding weten te bewerken.) — De
inwoners der Carolinen- eilanden zijn niet minder goedaardig,
doch verder in befchaving gevorderd , dan die van IZodack.
De karakterfchets , door onzen Schrijver van 1 A D 0 E x
een hunner, gegeven, is allerbeminnelijkst. Dit volkje
is ver gevorderd in fcheepvaart; het bezoekt thans gercgcld de Marianen, waarheen de minzaamheid van den
braven .S'pa2 jaard , Ikon LUIS DE TORRES, hen in
1804 gelokt heeft. Reeds in 1710 hadden de Paters
Zendelingen c o R T I L en D U r E R 0 N eene vergeeffche
poging gedaan , om liet Christendom op de Carolinen in
te voeren ; en in 1731 werd Pater c A A' TO VA , aan wier
wij de eerfle eenigzins uitvoerige berigten nopens deze
eilanden te danken hebben , onder zijn. bekeeringswerk
ioorfloken. Doch hierom moet men deze goedaardige lieden niet van wreedheid befchuldigen : men bedenke, dat
die Spanjaarden op de naburige ,Marianen ook hun zoogenaamd Christendom kwamen verkondigen niet foldaten
en ilefc/nut (onder den vromen Zendeling D t U G 0 L U 1 S
P E SAN VITORES in 1661) , en dat nog vóór he
einde der Eeuw die Natie niet meer befland, Zóó bekee.
ren de Spaanfche Geloofsmannen!
De eerdienst der Carolinen is in zoo verre zuiver, dat
zij flechts aan onzigtbare Hemelgoden gelooven , en nergens afbeeldingen van Goden maken. Nogtans is hun
Olympus ook zeer bevolkt, en de geflachtrekening hun ner Goden magtig verward. Wij vinden den mythus van
0 L 1 F A T, dien de Schrijver (bl. 291) liefelijk noemt ,
ongerijmd en kinderachtig. Zij meenen , dat er ook haai•
jen , andere visfchen , en werklieden in den hemel zijn,
dat er huizen gebouwd worden, dat de donder een per
foon is met een' leelijken mond, enz. Zij hebben ook
vele bijgeloovigheden. Het blijkt , dat de bewoners- der
Pelcwv-ei]anden, hunne naburen, niet zulke onfchuldige
menfche zijn , als w IL s 0 N Ons in then doet kennen.
;iii hebben volf}rekt .Scene f haamte, en zouden zelfs
nb.1ience s zijn. Veel korter zijn de berigten omtrent
de
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de Penrhyn - eilanden , en (uit de tweede Provin ci edie
over het Paasch - eiland , alwaar de Schrijver meent , dat
de bevolking toeneemt, en de toeftand der inwoners ver
daar brengt ons de Reiziger Noordwaarts-betrdis.Van
naar de afzonderlijke Sandwich - groep over, van welke
hij eene naauwkeurige fchildering geeft, zoo wel wat den
phyfieken that des lands als den zedelijken toeíland der inwoners aangaat. Belangrijk is de fcbildering der drie hooge bergen op Owyhee, der twee op Mauwi, der lagere
op Owaha , met de haven van Hanarura. De Europefche dieren en gewasfen tieren op de Sandwich - eilanden ;
ièhoon de tarowortel, of de eetbare arum , het hoofd
ingezetenen blijft. De bloedige Godsdienst-voedflr
der Sandwichers is bekend, en onze Reiziger is toch
zeer tegen de invoering des Christendoms, hetwelk zich,
zegt hij, aldaar enkel op de omverwerping der beliaande
orde kan grondvesten. Wel nu , het zij zoo,! God geve 1
dat het ware Christendom dáár, en in Spatje , en in Turkije , en elders , zich fpoedig op de puinhoopen der ver
orde van zaken moge grondvesten , ten-foeijlkband
ijpijt der Ministers van het Rijk der Duisternis , die zulks tegenhouden! Ook flaatkundi8 bevat de beflaande orde van
zaken op de Sandwich - eilanden weinig, dat haar aanbeveelt: 't is het oude Europefche leenftelfel in al deszelfs
hardheid, behalve dat men de menfchen niet verkoopt,
zoo als in Rusland. -• Ten flotte geeft ons de kundige
C H A M I S S O zijne nafporingen over de kom tusfchen
Kamtfchatka, de llleutifche eilanden en de beide vastelanden
van Azië en Umerika, en wederlcgt liet gevoelen van den
allezins kundigen n U R N E Y, dat die kom gefloten zou
wezen , en de Behringsfiraat niet door zou loopen. Ver
wordt de Flora dier Breken , welke niet zoo arm-volgens
is als men wel denken zou, de dieren en menfcllelijke be.
woners gefchilderd.
De vertaling krielt van erge Germanismen. Slechts enke!e (Zaaltjes zullen wij opgeven. Bi. 194. veraffchuu-de
(verabfcheerte) voor verfoeide; bl. 33o. grasfen(Gr^fer)
voor gras/canon; bi. gye. de kunst a:a den win (e helM In 4
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deren (r! a) (keltern) voor te per/en; bl. 348. evenmaat
(Ebewnafs) voor cveraredigheid; bl. 363. namel2k (na
;nentl%ch) voor met name (ons namcl jk llrijdt met den
zin) ; bl. 367. uitgermaakt (ausgemacht) voor bl/kbaar;
bl. 375. in hrtwelk zicrl bekctaderwijze... zzcu verbly
den kan (bekanntermafsen Jich erfreuen mag, van ons
werelddeel gebruikt) voor: 't w elk, gelijk men §reet, ons
erelddeed geniet ; bl. 373. bevredigende voor voldoende ;
bl. 381. te overlc,haatien (tiberr(hitzen) voor te hoog te flel:
len y bl. 384. zwavelkies (Schwefelkies) voor zwavelkei ; b],
387. verlagingen (Niederungen) voor laagten of valleen ;
aid. beduidender (bedeutender) voor aanmerkelijker. Wij
fpreken nu niet eens over de geheel Hoogduitfche fcbikking
van vele volzinnen ; over de tallooze bastaardwoorden ,
waar die geheel niet vereischt werden, b. v. eerealién
voor graa^sfoorsen, productive voor voortbrengende, bei,4e op bl. 380 ; mistlagen alle , waarvoor een Vertaler zich
#och wachten moest, die, met zoo veel zelfbehagen, in de
voorrede van dit deel zegt, „ dat hij zich vleijen durft,
van , bij het bearbeiden van deze vertaling, merkelijk
verfchillend van het gewone overfchrijven van een' Roman
„ of ander oppervlakkig werk uit de Gene taal in de andere,
„ waarbij weinig wetenfchappelijke kennis gevorderd wordt,
zich zoo gekweten te hebben , dat hij gerustelijk reke„ nen mag op de goedkeuring van bevoegde beoordeel, aars , en zoo veel prijs fielt op dezen zijnen ar.,
„ beid, dat hij het eene eer rekent , zich als vertaler
„ van dit werk aan het Publiek te doen kennen." Quid
limim taub o etc. Wij wilden wel eens zien, hoe deze
Vertaler, die zoo laag neêrziet op Romans, den Ken'
ni19Y'Qrt^i Van W A L T E R S C 0 T T Zoll overt hr ven !
Cedenkfchriften, ora te dienen tot de Gefchiedenis van
Frankrijk onder het be/Jour van r A r o L a ON. Gefchreven
te St. Relent, door de Generaals, die isesn aldaar in zij
hebben verzeld , en „dF gegeven-neflitvag chp
raaaar de , door de hand vaat N A r 0 L E 0 N zelven gecorri.
geerde, mcnu/criptea. Ifle Deel, gcj,Izrevena door den Cekw'raat C o u RCA v n , .zijn' Aide • de - camp. 7e Dordreekt ,

'.l
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bij Blusfé en van Braam. 1823. In gr. 8v0. 432 B1.

f3-:
^ Sedert zeven jaren—dus begint de Voorrede — is er veel
over NAP 0 L E ON gefchreven : een iegelijk wilde zeggen
hetgeen hij wist ; velen fpraken over hetgeen zij niet wisten.
Regenten, krijgslieden, fchrijvers van alle natiën hebben hem
willen beoordeelen : de geheele wereld heeft over hem ge.
fproken , uitgezonderd hij zelf. Eindelijk breekt hij het
flilzwijgen af, en wel op eene openlijke wijze."
Hij kon -- meldt deze Voorrede verder — aan de belofte,
te Fontainebleau aan het overfchot van zijne oude krijgsben.
den gegeven , om de groote daden , die zij te zamen hadden
uitgevoerd , te befchrijven, eerst op Edba voldoen., was reeds
aan boord van het vaartuig, dat hem derwaarts bragt, aan
het zamenulellen zijner Gedenkfchriften werkzaam , en heeft er
de zes jaren zijner gevangenis met infpanning aan belleed. —•
)-lij liet, tot de zaak betrekkelijke, bijzonderheden door zijne Generaals, die hem omringden, opfporen , dicteerde, na
het verzamelen der bouwftoTen, (ook werken, welke hij uit
Frankrijk kreeg, dienden hem) voor de vuist weg, en her,
las en verbeterde het gefchrevene.
De uitgevers zijn niet beducht, dat men hen, uit hoofde
van het in 't licht geven dezer Gedenkfchriften, gelijk zal
Hellen met zoodanige uitgevers van werken , wier taak me.
debrengt , den ouden haat te doen ontwaken. Alles draagt
bier het erntlig kenmerk der Gefchiedenis.
In den D1af feillaanjchen opftand , 1793, geraakt Tonion in
de handen der Engelfchen. Er had een hevige twist plaats
over de belegering ter herneming N A P O LE ON wordt door
het Comité van Algemeen Welzijn gezonden, om het komman.
do over de belegeringsartillerij op zich te nemen. (Hij was
toen Bataljonsoveruie bij dat wapen.) Naarmate 'de inne
Toulon niet verwacht en hopeloos geweest was,-mingva
deed zij te meer uitwerking in Frankrijk, en nam met haar
het aanzien van N A P O L E ON eon begin. Hij werd op dien
tijd bevorderd tot Brigadegeneraal van de artillerij, en tevens benoemd tot het kommandement van dat wapen bij het
leger van Italië. Eer hij zich bij dat leger begeeft, wapent
hij de kusten van Provence.
Van de monden der Rhone af begon N A P 0 L EON zijne
rondreis tot het wapenen der kusten langs de Middellandfcke
Nec.
M m 5
.

530

couRGAUD

zie. In Maart 1794 komt hij te Nice bij het hoofdkwar.
tier van het leger van Italië aan; en federt het bemagtigen
van Toulon zette de roem van den Generaal der artillerij aan
alle zijne maatregelen het noodige gezag bij. Den 8 April
ging , ten gevolge van het plan van den Generaal der arril.
lerij , een gedeelte van het leger onder M A s s E N A de Roya
over. De ganfche bovenketen der 4lpen viel in het bezie
der Franfchc legers. Deze uitkomst had het leger van Italië
rijkelijk van allerlei levensmiddelen en oorlogsbehoeften voor
hetzelve het hoofdmagazijn der Picmontefche armee in-zien,

handen geleverd. Om eene kleinigheid van verkeerde oog merken befchuldigd , zou N A P o L r: o rN voor de Nationale
Conventie hebben moeten verfchijnen; maar een misverfland
en de noodzakelijkheid zijner tegenwoordigheid bij het leger
bevrijdden hem daarvan. in Mei 1795 verliet hij het bevel.
bebberfchap over het leger van Italië, en begaf zich naar
Parijs; hij was op de lijst van de Veldheeren gebragt, die
men beflemd had om bij het leger in de I"cndée te dienen.
Hij weigerde om het kommando over eene brigade voetvolk
aan te nemen. K E L i. a R m A N werd over het leger in Italië
aangefleld ; maar, om de onbekwaamheid van dezen, s c a maRE a op het eind van 'c jaar.
De nu volgende Afdeeling , getiteld : achttiende Brumaire,
begint met N A P 01. E ON 's terugkomst uit Egypte, den y^
October 1799.

Vooraf gaat eene kleine fchets van den coo.

(land eens lands, gelijk aan dien van Frankrijk op dat pas,
en aanwijzing, dat het dan eenen redder behoeft en zoekt.
Deze was, voor Frankrijk, N A P 0 L 8 0 N, juist nu uit Egypte

terugkecrende. Hij werd met de hoogüe geestdrift ontvangen. Italië was verloren; de omflandigheden vorderden dringend eenen Chef; NAP 0 L E O N werd, zonder quarantaine
te houden, aan land gelaten, en gaat onmiddellijk naar Parijs. De leden van het Directoire moesten in de vreugde des
volks deelen ; eenige leden van de volksvergadering van de
manëge verbleekten er van. B A v D 1 N, afgevaardigde van de
flydennes, flierf van blijdfchap.
Door de maatregelen van voorzorg , door NAPOLEON genomen, was hij reeds in zijne woning te Parijs, toen zijne
komst in de hoofdilad nog niet bekend was. Twee uren daarna
liet hij zich aan het Directoire voorpellen. Door foldaten der
Garde herkend zijnde, werd hij door een gejuich van blijd.
fciiap aangekondigd. Alle de leden van het Directoire fcheneu
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neu in de algcmeene vreugde te deelen. N A P o L £ O N ge.
voelde den weiland van Frankrijk , verachtte het Directoire,
en zijn besluit, oen zich van het bewind meester te maken
en ' s lands roem te herstellen , was genomen.
S XE Y E S was lang aan N A P0 LEO N bekend. Zijne ftudie
was de metapkijikz; maar hij verachtte te dikwerf de stellige
wecenfchappen. llij was bijzonder gefchikt tot en heeft ook
den meesten dienst gedaan door zijne raadgevingen. Als
afgezant te Berlijn , had hij Pruisfen leeren wantrouwen.
Ilij beltreed de bloeddorltige partij der ranège, en was bij
baar in afgrijzen. Hij raadde N A P O,L E 0 N om met zijn genie
te raadplegen en niet de gelleldheid van het vaderland , naar
Comité's fpraken, waar zij handelen moesten, niet bere.-dien
kerd waren om legers te befluren, en de hoop der Republiek
alleen op hem gevestigd was,
Ieder van de Directeuren noodigde Nt A POL EON te eten,
liet Directoire gaf hein een feest; ook het Wetgevend Lig
iedere Minister wilde hetzelfde : doen. N A POLE ON-cham;
hield van dergelijke feesten niet, en hernam zijne voormalige
leefwijs, Viceeds eenvoudig, en met weinige huisfelijke
vrienden omgang houdende. --Europa, de troepen, devrienden der 'Republiek gaven zich aan de grootfte verwachtin.
gen over. Engeland en Oostenrijk fidderden. De woede der
.ngelfchen wendde zich tegen S 1 D N E V SM I T I3. eil NE Ls o N, bevelhebbers over de Engel/the zeemagt in de Middel
A P O L E O N hoorde de voorflellen , die-landfchez.•—N
hem gedaan werden, aan, íloeg de partijen gade, en peilde
den waren (land van zaken. Alle partijen haakten naar. ver•
andering en wenschcen zijne hulp. -- S 1 E Y E s flelde hem
voor, om hem aan het hoofd van her Gouvernement te plaat.
fen, en de Constitutie aan te nemen , die hij (s z E YE s) ontworpen en nog in zijne portefeuille berustende had. NAP 0LEON kon uit vele te nemen partijen kiezen; maar elke keus
had hare aanmerkelijke zwarigheden. Hij befloot met s I EYE s
en de meerderheid van den Raad der Ouden zamen te fpannen,
en hield zich zeer gedekt. Men begon over verwijl te morren.
Volgens alle gemaakte fchikkingen , werd den 18 Brumaire
in den Raad der Ouden befloten , dar liet Wetgevend Lig
anderen daags naar St. Cloud zou worden overge--chamdes
bragt, en de Generaal $ ON A P A R T E , voorzien niet de uit.
ge[irektfte magt over de troepen der 17de militaire divifie,
;a zelfs oin van de burgers des mods de ftcrke baud te vorde-
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deren , mer de uitvoering van dit decreet belast. Ilij verzamelt de troepen , en laat aankondigen , dat men in het vervolg
geene bevelen zou hebben te gehoorzamen, dan die van hen:
afkomftig waren, ten einde de maatregelen van den Raad der
Ouden te onderfleunen , en die uitfluitend in liet belang van
het volk zouden zijn. — Het Directoire geeft een bevel,
frijdig met dat van N A P0 LEO r; maar de Garde van dat
ligchaatn voegt zich bij dezen. Het Directoire was ontbon.
den, en N A POL z o N uitfluitend met de uitvoerende magi
van de Republiek bekleed. De meerderheid der Vijfhonderd ,

de minderheid der Ouden en de hoofden der nnan^ge houden
onwettige bijeenkomften. S I E YE s fielt voor, om de veer.
tig hoofdbewerkers der oppofitiepartij in verzekerde bewaring
te nemen. NAP 0 t. E o N weigert zulks S I EYES , R 0 GE R D U CO s en N A e 0 LE 0 N worden cot provifionele Confuls
benoemd, en er wordt be(loten , de raadsvergaderingen voor
drie maanden on te fchorten. Een toevallig verwijl , eer de
vergadering te St. Cloud geopend kon worden', Relde de, in
den tuin bijeen zijnde, afgevaardigden, die tot de oppofitie
behoorden, in de gelegenheid, hunne oppofitiën te organi.
feren. — De vergadering werd geopend , en terilond onfluimig.
Men verlangt hernieuwing van den eed op de Conilitutie van
het jaar III. De vergadering drukte zich, bij de hoofdelijko
Remming , met zoo veel eenparigheids uit , dat niemand der
afgevaardigden den eed durft weigeren. Het oogenblik was drin gend. NAP o LE 0 N trad binnen , en fprak op eenen krach.
tigen toon. Men juichte hem toe, en vorderde ook van
hein den gezegden eed. Hij antwoordde , dat zij die Confl:itutie toen , toen en toen gefchonden , dus afgefchaft hadden ,
en fleept drie vierde gedeelten van de vergadering mede. —
Men berigtte hein op dit oogenblik , dat de Remming in den
Raad van Vijfhonderd ten einde geloopen was, en dat men
den voorzitter L U C I E N wilde dwingen , om de buiten do
wet ftelling van zijnen broeder in omvraag te brengen. N AP OLE 0 N tapte met ongedekten hoofde de vergaderzaal binren; twee• of driehonderd leden f}aan plotfeling op, roepende: „ De dood aan den tiran 1 weg met den Dictator 1"
Twee granadiers fchieten te zijner dekking toe; een van hen
ontvangt verfcheidene ponjaarditeken in zijne kleederen, en
een ander wordt ligt gekwetst. — De Generaal trok naar het
plein van het kasteel , en tprak de troepen aan, die hem van
huil.
.
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hunnen bijland verzekerden. HU laat tien man in de zaal
der Vijfhonderd dringen, om den vcorzitter buiten gevaar te
flehen. Deze geraakte naar buiten, en riep de magt der
troepen tegen de oproerlingen in. De Raad van Vijfhonderd
was ontbonden. De troepen rukken de zaal binnen ; de af_
gevaardigden fpringen de venflers uit , enz. Een honderdtal
afgevaardigden der Vijfhonderd herzamelden zich , en ver.
voegden zich bij den Raad der Ouden. L u C I E N verantwoordt zijn gedrag. De wet van ip Brumaire wordt aangenomen; de bijeenkomst der vergaderingen opgefchort tot i
Vertofe ; twee Commisfiën worden benoemd, om dezelve
proviloneel tè vervangen, en belast met het ontwerpen van
een burgerlijk wetboek. Aan eene provifionele confulaire
Commisfie, beftaande uit $ I E Y E S, ROGER -DU COS en
N A P0 LE. 0 N, werd de uitvoerende magt opgedragen. -- Zoo
kwam de omwenteling van 18 Brumaire tot fland.
(Het vervolg en fot hierna.)
Tweede Reis in Perzié , .4rménié en Klein - Azië, enz. ge
I o— i 8 I 6, door i. bI O R I E R, Engelfche Ce -danv18
aan het Perzifche Hof, Naar het En--zantfchpseri
gelsch en het Fransch. 11 Deelen. Te Haarlem, hij de
Wed. A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. Te zamen 695 BI.
f 5-50.

Er is wel weinig vermaaks te halen op eene reis door een woest,
verwoest, vrij eenzelvig land, hetwelk onder den geefel van
het despotismus zucht, en waar de befchaving naauwelijks
eenigen toegang vindt; en de lezing van zoodanig reisverhaal
zal slechts enkelen veel belangflelling inboezemen. Van de
eerfle reis van den Heer M o R I E R door deze zelfde ftreken
is mede eene Nederduitfche vertaling bij dezelfde uitgevers
voorhanden. „ Van alle de werkzaamheden des Gezant„ fchaps , welke op die van het eerfle , waarin ik deel nam,
„ betrekking hadden, en die ik in mijne eerfie Reize ver.
,, meldde, heb ik," zegt de fchrijver, » Hechts bij wijze
„ van uittrekfel hier gewag gemaakt, en er alleen die ge.
„ deelten bijgevoegd , welker nieuwheid belang kon inboeze.
men." Hij heeft intusfchen omtrent de aardrijkskundige
ligging der plaatfen , en een aantal ruinen en overblijffels der
oud.

X36 A. CE KLrNSCN^LäGLR

Men begon de voorwerpen in een' kelder ce fchilderen, waar
weinige zonnefiralen doordrongen, om eenen regt-inflechts
baroquen overgang van licht en bruin te hebben; en font.
migen begonnen zelfs met de vingeren te fchilderen , omdat
het hun al te eenvoudig voorkwam , om een penfeel in han
te nemen. — Terwijl men pogingen in het werk fielt,-den
,
om door middel van een volmaakter mechanisme , de helderheid der menfchenftem aan de infirumenten toe te voegen,
tracht tevens de bedorven fmaak deze inftrumenten te herfcheppen: waarlijk! wij zullen, mijns bediwkens, eerlang
den dag beleven, dat wij de navolgende advertentie zullen
lezen : „ Op den zooveelfien zal de Oboe van den Heer N.
„ N. de eer hebben eene bas - bravouraria te blazen, me;
,, obligaat accompagnement van de zangitem van Mevr. N.
N.; hierop volgt eene foprano - aria op den contrabas,
„ met vele tremblanten en roulades. Het geëerd publiek
wordt verzocht, zoo lange ooren, als mogelijk is, mede
„ te brengen, om deze kunstproeven ten volle te genieten;
„ maar tevens , om hart en verftand t' huis te laten , vermits
derzelver tegenwoordigheid zeker lastig zonde zijn.""
„ Hier (in het Palais Royal te Parijs) wordt een hond vertoond
[M UNIT o] , die een verwonderlijk rekenaar uit het hoofd
en in ['mat is ,den lieden de kaart te kunnen aanduiden , welke
zij dachten. Zijn mathematisch talent wekt de oplettendheid
van de ganfche [lad. Maar toen ik vroeg, of hij ook verzen
kon maken? en daarop een ontkennend antwoord ontving,
verblijdde ik mij, dat, op deze wijze , tot voldoening der
dichters, eene kleine wraak op de wiskundigen werd genomen, die, ongemeen trotsch op hun menfehelijk verfland,
de verbeeldingskracht flechcs als eene ondergefchikte werkzaamheid der ziel befchouwen , welke wij met de dieren gemeen hebben. „ Ziet gij wel, Mijne Heeren! de hond kan
geene verzen maken." — „ Maar hij kan ook even min
„ rekenen," hoor ik u antwoorden. — Dit wordt niet door
mij beweerd; ik verhaal alleen gefchiedkundig, dat geheel
parijs, hetwelk nooit den inval gehad heeft , om eenen hond
het dichterlijk talent toe te kennen, geloof flaat aan het ver
dat hij de rekenkunst verftaat."
-teifl,
„ Ik verdeel de menfchen in vier rangen: r°. De bekwamen en goeden. a°. De behwameta en oudeugeuden, 30. De

on-
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onbekwamen en goeden. 49. De onbekwamen en ondeugen.
den. De eerffe is de beste. Deze menfchen moet men voor
zoeken. Opzigtelijk de bekwamen en ondeugenden,-namelijk
trek ik partij van hunne bekwaamheid, maar veracht en verfoei ik hunne perfonen ; omgekeerd ten aanzien van den tegenovergeJ?elders rang; doch met den vierden rang heb ik vol
niets te doen.°'
-firekt
Onze lezer ziet tilt deze korte Eialen , dat dit boek waarlijk
iets meer is dan een eenvoudig reisverhaal, en dat hij fchran.
dere opmerkingen en nuttige lesfen gedurig zal aantreffen. Ook
heeft de fchrijver luim genoeg, om aangenaam te onderhouden. Ten flotte geven wij nog iets uit eerie wijnpreek van
zekeren Bisfchop , welke de fchrijver vond in een boek van
G 5 T n e, en waarvan het volgende hein , zegt hij , zeer geftichc
had: „ Gij moetdus uit het gezegde overtuigd zijn, aandachtige,
tot berouw en boete reeds begenadigde toehoorders! dar de
zoodanigen de grootuie zonde bedrijven , welke Gods heerlij}
ke gaven op zulk eene wijze misbruiken. Maar het misbruik
fluit het gebruik niet uit. Er Raat immers geCchreven :
De wijn verblijdt het harte des tnenfchen. Daaruit blijkt, dar
wij , om onszelven en anderen te verblijden, den wijn zeer
wel mogen en behooren te gebruiken. Nu is er echter onder
mijne mannelijke toehoorders misfchien niemand, die niet
twee maten wijn zou kunnen drinken , zonder daardoor juisc
eerie bedwelming in zijn brein te befpeuren; maar, wie bij
de derde en vierde maat zichzelven zoodanig vergeet, dat
hij vrouw en kinderen niet ontziet , dat hij dezelve met
fchelden, taan en trappen beleedigt, en zijne beste vrienden
als zijne ergile vijanden behandelt, die kome dadelijk tot in.
keer, en onthoude zich van zulk eene overmaat, welke
hem mishagelijk maakt in de oogen van God en menfchen ,
en verachtelijk in die van zijns gelijken. Maar, wie bij het
genot van vier maten , ja van vijf en zes , zichzelven nog
zoodanig gelijk blijft, dat hij zijne mede - Christenen liefde.
rijk kan bijulaan, de huishouding waarnemen, ja zelfs in fiaat
is, de bevelen van geestelijke en wereldlijke magten ten uitvoer te brengen, ook die geniete zijn befcheiden deel, en
neme het in dank aan. Maar hij neme zich in acht, dat hij ,
zonder bijzondere beproeving_, deze grenzen nier te buiten
ga, omdat hier den zwakken mensch doorgaans een eindpaal
gefield is. Want het geval is ten uiterfte zeldzaam , dat de
door en door goede God ieuiauid de bijzondere genade verleent ,
ß0EISBESGU. Ió24. NO, I2.
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leent, acht maten te mogen drinken , gelijk hij wij, zijnen
dienstknecht, verwaardigd heeft. Daar nu echter niemand van
mij kan zeggen , dat ik iemand in eenen onregtvaardigen toorn
ben aangevlogen, dat ik huisgenooten en nabeftaanden uit
het oog verloren, of zelfs wel mijne geestelijke ambtspligten
en bezigheden verwaarloosd heb , maar gij allen mij veeleer
let getuigenis zult geven, hoe ik altijd gereed ben , om tot
lof en prijs van God , alsmede ter bevordering van de rust
en het welzijn mijner naasten, werkzaam te zijn, zoo mag
ik mij dan ook wel voortaan, met een goed geweten en
met dankbaarheid , over dit mij toevertrouwd talent verblij.
den. Eu gij, mijne aandachtige toehoorders! Elk uwer neme , opdat hij , overeenkomftig den wil des Gevers , naar
het ligchaam verkwikt en naar den geest verblijd worde, zijn
befcheiden deel! En opdat zulks gefchiede, en alle overmat geweerd worde, handelt allen naar het voorfchrift van
den Apostel, welke zeide: Proeft alles, en houdt het bestel"
„

Wandelingen in en orb Britsfel, benevens een Uitflapte naar

Cent en Brugge, in den fare 1823, door C. VAN DER V15
v e R. Met Platen. Te ArnJlerdarn, bij J. C. van lesteTen. 5823. In kl. 8vo. 166 Bladz. f r -Se.
Dit boekje met deszelfs franije plaatjes overtuigt ons , dat
een reisje naar Brusfel niet onaangenaam is. Wij gelooven ,
dat hier het merkwaardigste is aangewezen. Men ziet op zoo.
danig togtje veel , dat voor den Noord - Nederlander vreemd
en niet onaardig is; ook kan men het reisje zonder zeer
groote uitgaven verrigten. Het boekje heeft zeker de nieuws
velen , tot nog toe aan den grond van het on.-gierhdvan
de Gemeenebest gebonden , reeds uitgelokt ; en wij zijn den
Schrijver, die goed verhaalt en befchrijft , voor het genoegen, dat hij den te huis blijvenden verfchaft, en voor de
aanwijzingen aan den reiziger, even zeer dank verfchuldigd.
Hier en daar worden de berigten nog door de eene of andere reis - anekdote veraangenaamd. — Nog ontvingen wij van
dezelfde hand :

Deesgrë en Ondeugd gefchetst in Verhalen , voor het opkomend
Gcfac,'rt. Door c, V A N DE R V Ij V E R. Te 4mflerdam , bij
Scha-

C. V A N DE R V IJ V E R, DEUGD EN ONDEUGD.

S",q

Schalekamp en van de Grampel. 18.93. In kl. Evo. 212
El. f1.80.

Een niet onaardig boekje voor de jeugd ; zijnde , zoo als
de Schrijver zegt in het voorbérigt: vaderlijke raadgevingen
en vermanende, welmeenende lesfen van een en vriend der
jeugd, van eenen vriend van het opkomend gefacht, hetwelk
korter kon worden uitgedrukt , gelijk over het geheel het
boekje wel voor eenige bekorting vatbaar was. 14a de inleiding, die den vader en zijne kinderen, aan welke de verha.
len gerigt zijn, kennen doet, vinden wij hier: De miskende
trouws of het wanbedrijf door den dood ge/iraft.; — De oni.
verwachte redding , of weldadigheid bebend; — De gevolge,t
eener kwade opvoeding , of berouw komt dikwijls te laat; —
Het weesmeisje, of kwaad voet goed vergolden; en over dete
verhalen volgt dan nog een kort gefprek met de kinderei;.
Behalve het titelvignet . is her boekje nog met drie goede
plaatjes verfierd. Wij durven den Heere V A N DE R v IJ VE lt
wel aanraden, in dezen trant meer te fcbrijven. Goede zede.
lijke verhalen vermaken en leeren toch altijd de lieve jeugd`.
Redevoering over JAN H END RIK VA N SWINDEN, UitgO
fproken in de vierde openbare Vergadering der eerjie Klas.
%e van het Koninklijk - lVederlandfche Inflituut , enz. gem
houden den 26 lug. 1823 , door G. MOL L , Lid derzelvf
Klasfe. Te Imllerdam, bij Pieper en Ipenbuur. 1824. bb
gr. Svo. 79 Bl. f : - 90.

I

ndien men deze Redevoering met de, zoo ttecenfent hoopt,
atom bekende Hulde van D. J. V A N LE N NE P en n. H.
I{ L IJ N vergelijken wilde, zot; men terftond bevinden , dat
dezelve, wat her bevallige der welfprekendheid betreft, voor
gene moet wijken , en zich zelfs niet onthouden kunnen van
zich over dorheid van voordragt te beklagen. Maar het is
even zeker, dat zoodanige vergelijking ongepast ware, en,
indien niet de onkunde, dan toch de partijdigheid des bex
oordeelaars bewijzen zoude. Doch , beí °chouwt men deze
Redevoering niet als eene Lofrede, maar als een Per/lag aan
VAN S W I N DE N's verdienflen omtrent de weteti--gande
fchappen , en alleen omtrent de wetenfchappen , hoedanig
voor de Vergadering, in wellte de kundige Mo I. a, gefproken
N ti q
heeft,

540

0. MOLL REDEVOERING OVER J. H. VAN SWINDEN.

heeft, eeniglijk te pas kwam , dan zal men niets te wenfchen
over hebben , zoo naauwkeurig en volledig is hetzelve. Wat in
VAN LEN N E P'S Lofrede niet , of niet dan ter loops , ver meld Raat, zal men hier , met opzigt tot VA N S W I N D E N'S
genoemde verdienften, uitvoeriger zien voorgefteld; en, de
Lofrede met deze Redevoering in dat opzigt, en deze met
gene aanvullende ten aanzien van 's mans overige verdienften,
zal men niet kunnen nalaten, met verwondering en verbaasd.
heid , V A N S W IN D E N'S nagedachtenis te vereeren, en den
Schepper van zijnen rijken, werkzamen en allezins nuttigen
geest dankbaar te prijzen. De aanteekeningen achter deze
Redevoering vermeerderen hare belangrijkheid , zoo wel als
de lijst der, door dan grooten man, uitgegevene gefchriften,
welke door die van VA N LEN N E P niet gansch overtollig
gemaakt is. Onder anderen maken de aanteekeningen gewag
van de te Franeker onder V A N S W I N D E N verdedigde Dis
en de Genootfchappen en z1kademUn , waarvan hij-fertaién,
lid was. DIe omtrent zijne bibliotheek, zijne korresponden.
tin, ezv. en zoo vele andere,zijn bijzonder opmerkenswaar.
dig. Er is door den Heer M 0 L L met deze Redevoering een
wezenlijke dienst aan de geleerde wereld gedaan, en , ook om
den wille des Vaderlands van v A N s WIN DEN , zi<j hem
onze hartelijke dank voor zijnen arbeid betuigd!
fJnderrigtingen , Raadgevingen en Wenken , voor min en weer
geoefende Schoolonderwijzers: en hIarndleiding voor hen , die
daartoe opgeleid worden. Door J. x. P L o II, Lid en Secretaris der Provinciale Cor, misfse van Onderwijs in Overijsfel.
Tweede en zeer vermeerderde Uitgave. Te Groningen, bij
W. Wouters. In gr. 8vo. XÁXIII en 177 BI. f r - 50.

l

et is altijd beter laat dan nooit ; en daarom willen wij ook
nu nog onze aankondiging van dit nuttig werkje niet terug.
houden. „ Alles , wat een Schoolonderwijzer weten moet,
» om zijnen post, volgens de nieuwfle fchoolverordeningen
„ in dit Koningrijk , behoorlijk waar te netven, tot gemak
„ voor hemzelven , en ten meesten nutte voor de aan zijn
„ onderwijs toevertrouwde jeugd , vindt men hier, in een
kort bevlek, duidelijk en algemeen bevattelijk bijeenge„ bragt, zonder iets wezenlijks te misfen , of daaromtrent
„ flecixis verwezen te worden naar andere boeken en fchrif.
ten,"

J. H. FLOH , ONDERRIGTINGEN , ENZ.

S4;

„ ten."
Wij vonden deze getuigenis van den Schrijver
bij de lezing bevestigd; en de gunftige beoordeeling van
de vroegere uitgave, in de Bijdragen ter bevordering van
het Onderwijs en de Opvoeding, heeft genoegzaam gezag, om
hetzelve Tederen Onderwijzer aan te bevelen. Veel, wel is
waar, is finds dien tijd (18 io) reeds, veel meer algemeen in
gebruik; vele vooroordeelen en tegenftand hebben opgehou.
den, en men kan niet verwachten, dat men hier veel nieuws
zal leeren ; maar voor aankomelingen in het vak blijft dit
werkje altijd belangrijk, en prijst het zich ook nu nog aan
door duidelijkheid en gegronde redenering. De Voorrede,
het belang van opvoeding en onderwijs, en de daarin gedu.
rende onzen leeftijd gemaakte verbeteringen betreffende, is
reeds zeer- lezenswaardig. In tien Hoofdtukken wordt voorts
beknopt, maar zaakrijk, gehandeld over de beste fchoolge.
bouwen, — hetgeen onderwezen worden moet, — het klasfiek onderwijs , — de fchooltijden en het aannemen van leerlingen, — de orde, -- de fchooltucht en het vormen van
het zedelijk karakter,, -- en eindelijk over de vereischten van
een' Onderwijzer. Welke de vermeerderingen bij deze uitgave zijn, kunnen wij niet aanwijzen. Wat de zaken zelve
betreft, vond de Schrijver geene redenen tot eenige wezen.
lijke verandering. De goede aftrek , dien de eerfie uitgave
had, en het nut, dat zij flichtte, is de beste aanbeveling;
.en wij geven ook nu nog gaarne de getuigenis , dat de Schrijver wel voor zijne taak berekend is, en die op de beste wij.
ze heeft uitgevoerd.
Sympofaca of Tafelgefprekken, door MevrouwWYTTENBACH,
geboren G ...... Uit het Traosch. Te Rotterdam, bij
Arbon en Krap. 1823. In kl. 8vo. 174 Bi. f I -;

P

.ecenfent herinnert zich niet bepaald, wat van de werk.
jes van Mevrouw W Y T TEN B AC Ii al , en wat niet in onze
Letteroefeningen behandeld, noch op welke wijze dit zij ge
dezelve in het algemeen, en dit wél uit het-fchied.Om
Fransch vertaalde en netjes geconditioneerde boekje in het
bijzonder, te leeren kennen, zouden wij ligt niet beter kunnen doen, dan het voorberigt van den geleerden J. A. BA KK E R, te Rotterdam , over te fchrijven. Doch , om niet te
uitvoerig te worden, zeggen wij daarvan alleen , dat de geëerde.
Nn3
Schrijf-
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Schrijfier, vele jaren in het gezelfchap van den beroemden
w V T T Z N B A C H hebbende doorgebragt , ook met hem deel.
de in de zucht voor en beoefening van de oude letterkunde,
en , hierdoor in 1tast gefteld , de waarde zijner kennis , inzigt
en bekwaamheid ten volle te fchatten , zich , zeer natuurlijk,
na zijnen dood nog genoopt vindt, de vruchten en bewijzen
daarvan, als eene eerzuil , uit zijne eigene bouwt}offen opge.
rigt , aan het publiek mede te deeles , ja dit te doen op
eene wijze, die niet alleen der vrouwelijke penne bestfchijnt
te pasfén., maar waardoor tevens een grooter aantal menfchen, en met name die bevallige helft van ons gefischt,
waartoe zij zelve behoort , In dit genot doelen. Zij gaf dus
in het Fransch (eene Zwitferfche van geboorte zijnde) zoo.
danige gefprekken , welke in vorm en flof geheel het kenmerk der Griekfche Muze dragen , en maakte haren overleden echtgenoot, door zijne vrienden omringd, (althans In
dit flukje) tot den voornamen fpreker over vele gewigtige
onderwerpen. Aan alle foort van lezers (de lezeresfen geenszins te vergeten) zal dit zeker niet even zeer behagen. Wie
echter waarlijk gevoel voor her belangrijke en het bevallige
heeft, zal althans riet nalaten zeer veel fehoons daarin op
te merken. Doch ook de Geleerde zal misfchien oenigen
hinder hebben van eene, moeijelijk te vermijdene, vermenging
van oud en nieuw; hetgeen zelfs den Voorredenaar aanleiding heeft gegeven tot eene foort van verdediging, die wij
niet geheel onbepaald kunnen beämen. W Y T T E N B A CH,
hier onder den naars van T Ir E A GE NE S voorkomende, was
wijsgeer zoo wel als letterkundige, en wel even zeer daar.
toe gevormd en gevoed door de nieuweren (inzonderheid
vóór r. A NT) als door. de Ouden. Men kon dus zijner
fehim.ne geen regt doen, zonder hem, bij de behandeling
van ftoflen als God, onfterfelijkheid enz. enz., ook gebruik
van dit licht te laten maken. Maar zoo is het dan ool;
waarlijk niet de oude , Griekfche THE A GENES ; het is wei
degelijk zijn naamvoerder WY T T E N B A CH, die hier fpreekt —
zoo veel mogelijk, ja, in Griekfche vormen, en met eene
zekere mate van fchikking aan de cone en vrijheid aan de andere zijde , (om , ten mimte half boertende , b. v. de zielsverhuizing voor te ftaan, war een' Christen riet wel zou
kleeden) doch zóó niet, dat 's mans eigene denkwijze daar.,
door geheel onkenbaar wordt. Wij zien ook geen' genoegzamen grond of reden voor deze exceptie. De beroemde mart
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leefde en zweefcie inderdaad geheel in den oud - Griekfchen
dampkring; en de hooge befchou \vingen, aan welke men
zich in deze Lamenfprakén toegeeft, loopen meestal buiten
her Christendom om. Dit toch doelt niet verder op weten,
dan de praktijk vereischt ; het ontwikkelt geene knoopen der
bovennatuurkunde ; en de vraag ten mimte naar den oorfprong
van het natuurlijk en zedelijk kwaad is nog niet zoo klaar
en volledig beantwoord, dat het denkbeeld der weêrbarfligheid van de hof (wel befchouwd, en meer als beeld dart
als tastbaar voorwerp) juist geheel ongepast en befpottelijlt
zou behoeven geacht te worden, Doch dit betoog zou ons
te ver vervoeren. Wij fluiten dus onze aankondiging met
ongeveiusden lof en hartelijke wenfchen, dat de eer der Grie.
ken en het voordeel hunner nakomelingen, (waaraan de edele Schrijf her het bedrag heeft toegewijd) zoo wel als hare
eigene eer en die van den groocen T II E A G EN ES Of w YT'
T E N $ A CU, te'ffens met wetenfchap en kunst , door een
ruim debiet, krachtig uitgebreid en bevorderd mogen worden
!

Rotsgalmen va, ihr.

WILLEM BILDE R D IJ K. 1/le Deel.
Te Leyden, bij L. Herdingh en Zoon. 1824. In gr. Sva.
IN en 208 Bl. f3-6.

Zoo dikwijls Recenfent een nieuw werk van B I L D E R D IJ s
ziet aangekondigd, moet hij telkens 's mans talent in bet
uitvinden van titels bewonderen, waarin hij even zoo onuit.
puttelijk fcbijut, als bij dit is in het beweren van paradoxen.
Intusfchen elk is vrij zijn gefchrijf te noemen zoo als bij;
dit verkiest , en deze vrijheid willen wj den Heere BILDE Itb K ook in geenen deele betwisten, zoo hij het ons maar
wederkeerig ten goede houde , dat wij voor onszelven nog
niet kunnen vinden, dat alle die vreemde en zonderlinge uithangborden , onder welke in de laatfte jaren zijne dichtkundige werken in het licht verfchenen , veel fmaaks of een:
aasje waar vernufts te kennen geven;• want..... maar, elk
zijn fmaak ! — en, hoedanig deze dan ook mag wezen, wij
ontvangen weder, naar gewoonte, dat wil zeggen op eerar
zeer be/chaafden toon, in hoogstvriendelijke bewoordingen, en
op eene wijs, die zoo dadelijk alle harten moet innemen, rekenfchap, waarom men dezen bundel nu Juist aldus verkoos.
6e noemen,

,
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„ Het Krekeltjen -- zegt ons het voorberigt. — huppelt
en zingt wel een tijd lang, maar 't verdwijnt en verdroogt,
en welhaast blijft er niet van hem dan het flaauwe gepiep
in het fchooriteenhol. 't Is het galmen in bosfchen en rotfen gelijk," — en dat geluid, deze /lemgalm, verzekert
$ I L D E R D Ij It, maakt thands nog mijn overig leven uit.
Nu, dit gelooven wij gaarne ; fchoon wij evenwel niet kun
ontveinzen , dat dat onophoudelijk piepen en galmen-ne
toch op den duur, vooral voor hem , die het niet kan ont.
loopen, geducht lastig moet worden. Behalve deze verzekering ontvangen wij tevens de belofte : dat , zoo lang de /11machtige herb den adem laat, (zonder welken het galmen
zeker vrij moeitelijk wezen zou) dan ook deze ßen,galua ,
dat geluid zal klinken -- voor Recht, (d. i. zeker zoo als de
Turken gewoon zijn dat woord te interpreteren en toe te
pasfen ?) voor Godsdienst (immers naar de theologie van
BOGE R M A N of v U G E B o o m ?) en voor Vaderland (mits ,
zoo als wij hopen, dan toch altijd onder de regering van
eenen Koning zonder Constitutie á).
Wij hebben dus , -Lezers t -verheugt u In het vooruitzigt ,
nog meer te wachten; ja zelfs — en hqe kan de oude man
nu bij mogelijkheid meer beloven? — hij zal in dien toon
blijven galmen, al ware het ook rauco rnurmure; want „ dd
„ dorre en heefche keel (krijscht zij Hechts niet) zal nog
hoorders vinden ," [o ja 1 al ware het alleen om zich te
amuferen] „ bij wien zij voor dezen behaagde." En ver
hij nu daarom velen , die voorheen zoo gaarne naar hem-liest
luisterden, wel nu , des te beter : want toch
Bij weinigen alleen Is rede en (maak te vinden. '
Nu (preekt her dan ook van zelf, dat tot die weinigen
geenszins behooren „ heefche nakraalers" [wat moet de man
toch niet eene copia van eertitels bezitten!] „ van Veren„ gelschte Franfchen en Duitfchers, wier dikke en plompe
vingeren" [regt fierlijk en beleefd tevens uitgedrukt, voor al wanneer dit een natuurlijk gebrek is] „ den toon waar zij
„ naar grijpen altijd misvatten, en" [dat er, als het ßimfte,
nog bij komt] „ voltlrekt geen gehoor hebben om in har-.
„ monie met waarheid, of zelfs met elkander te Stemmen."
ja, hierin winnen het zeker verreweg de Heeren BILDER*
DIJ It, DA cos vA en CA PA DOSE, dia heeds volmaakt een,
stemmig denken en (preken en handelen en — lasteren, en
zoo
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zoo weergaloos de kunst verftaan, om, al beweren zij ook,
elk voor zichzelven, de razendfle tegenflrijdigheden, evenwel onderling de geftrengfte harmonie te behouden.
Doch genoeg, meer dan genoeg over het- voorberigt 1 Zien
wij het werk zelve in.
Dat B I L D E R DIS it heerlijke verzen maakt, en dit in elkea
bundel al meerder en meerder bewijst, dit is reeds zoo dik.
wijls gezegd en uitgeroepen en algemeen erkend, dat het
dwaasheid zijn zou, dit nogmaals te willen verzekeren; en
dat wij dan ook in deze Rotsgalmen (al behaagt ons hetpraeludium weinig) weder veel vinden, dat onzen lof niet be.
hoeft, dit zal, al betuigden wij het niet, wel ieder gelooven, Waarlijk! wij blijven de zoo zeldzame talenten van den
Heer B 1 L DE R D Ij K bewonderen; maar juist daarom moet
het ons te meer bedroeven en ergeren, dat zulke gaven, met
welke zoo veel goeds gefiicht kon worden, zoo jammerlijk,
ten dienfle van het rijk der duisternis en dwaasheid, worden
misbruikt..
Gelijk wij, toen wij den onderhavigen bundel ontvingen.
die reeds vreesden en vermoedden , zoo vinden wij dan ook
hier weder geheel denzelfden geest, die tegenwoordig in alle
B IL D E R Dis It 'S werken heerscha ; — dien zelfden geest van
onverdraagzaamheid, van ontevredenheid, van grimmige vij.
andfchap tegen al wat verlichting en vrijheid voorhaat en
bedoelt, en tegen elk, die een ander licht van overtuiging
volgt , dan hij'geacht wil worden te eerbiedigen; — dien zelf
den geest, die zoo regtireeks ilrijdt met nederigheid, be
fcheidenheid , zachtmoedigheid en dankbaarheid , zonder welke toch maar geen waar Christendom beflaat, hoe regtzinnig
men ook anders in Geloof en Belijdenis mag wezen, en bui
welke men Vorst en Vaderland niet lief heeft, offchoon-ten
men dit met de fchoonfle bewoordingen betuige en met de duurfie eeden bezwere. En dien geest vinden wij ook hier weder
voorgefleld in dien zelfden toon van bitterheid en vermetelleid , met welke BILDE R D IJ K zoo telkens de edelfle aller
leunden ontheiligt , onophoudelijk zichzelven tot een voor.
werp van befpotting maakt, en elk tegen zich in 't harnas jaagt.
Het fmarc ons, dat wij weder zoo vele gelegenheid heb.
ben, om de billijkheid van dit ons oordeel door proeven te
slaven. De Heer B I L DE R DU K heeft regt, dit te vorderen•;
en wij zullen -daarom eenige der voornaamíte ítukken In dezen bundel doorloopen.
Na.
,
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Nadat in het ftuk, aan 't vaderland, in -een' flouten aan.
bef, die den echten meester kenmerkt , de vreugde is be.
fchreven, die allen bezielde, toen Neérlands Vorst op nieuw
den vaderlandfchen grond betrad, wordt al dadelijk verzekerd: dat nu die vreugde geheel Is verdwenen; dat misnoe.
gen, mistrouwen op den Morst en tweedracht zijn in de plaats
.gekomen, en dat er thans Mongers zijn, „ door wier vloek_
,, verwantfchap de aard het juk wordt opgelegd, en die
„ kerk en thronen , zeden , Gods- en Staatsgezag bettoken."
En, opdat wij te beter zouden weten, welke dan wel de
Moniiers zijn, die hij bedoelt, befchrijft hij ze ons nader,
als dezulken,

„ Die met vuig gebroedfel heulen van een heilloo9 ITaventas
Dat den 6aain rhisbruikt der Grieken, Wien het tot vertrap.
ping was;
,, Dat, in Hellas vrije dagels ondet 's meesters roê gekromd,
„ Nu, na twee en twintig eeuwen met het woord van vrijheid bromt.
,i Wiens Godslasterlijk onteeren 't kruis ten gruwelfiandaart
maakt,
een
tij
bloeddorst
blaakt.'
der
hyene
van
gren
arglist
de
Dat
bij
,y

B IL DER n u K! hoe was het Ti mogelijk , deze regels te
fchrijven 9 Moer dan ookGij de vertrapte onfchuld doemen
en lasteren? Herroep, herroep uwe woorden; want die dë
zaak der Grieken lastèrt , lastert ... t De Heer vergeve. u deze zonde! !! — WIJ werden daar em (tiger dan wij bedoel.
den; evenwel het was taal van ons hart.
Ilan den Koning worden de gelukkige dagen an ouds her.
innerd. Dat waren gezegende tijden,,
„ Toen Neérland , als één man voor's Héilands thron gebogen,
„ Zich Jezus Leen erkende en eigendom en werk,
In onaffcheidbare Echt verbonden aan Zijn Kerk;
en geen Jood % geen dwalende zich !gout naast zwijn- en
„ wolvenbroed met Jezus herderkudde mengelde in één Om,, zuivren floee" 1 — dat waren toen gelukkige tijden ! —
maar zij duurden niet lang: de Omwenteling kwam; het werd
Vrijheid, Gelijkheid , Broederfchap; de Staat foheidde zich
van de Kerk ,
„ En 'c was met Christendom en Vaderland gedaan."
Want
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Brant nu werd ook dadelijk „ Christus Bruid" [uitfluitend
de Nederlandfelhe Hervormde Kerk] „overmeesterd door Hei..
den, Jood en Godverlochenaren," en al fpoedig zag men
....• , . , der duivien rookaltaren
Ixora, Moloch, Foo , en Lamaas ongevoeg,"
.

„

[wat hebben wij toen al rare fnaken moeten logeren 1]
„ Met Indus koe, of, is dit wein'ge niet genoeg,
Der Perzen vuurdienst en gevloekte Tempelieren,
„ Met Rome, met Socijn , op 't erf der Batavieren
„ In 't zelfde recht gefield naast Luther en Kalvijn."
Hoe B ILDE R» !J It toch dien tijd heeft kunnen overle.
ven ? — of was hij misfchien toen ook al eenigzins befinet
door den alles verpestenden geest van verdraagzaamheid ?
Zoo erg, als bet toen was en vervolgens werd, is het
thans niet ; maar toch „ Nederland is niet meer — op verre
„ na niet meer — hetzelfde Nederland ;" verderf en ongedierte
knagen aan tak en wortel , en 't wordt hoog tijd , dat Z. M.
hierop ernflig de aandacht vestige. Doch 8 I L DE RD UR
weet raad:
„ Laat" [ziedaa r de les den Koning voorgefchreven, die
zeker eene vrije navolging van de waarheid te betrachten in
de liefde heeten zal!]
. . . , . Socijn den fcepter in uw handen
„ Beduren , . . .
. met goud ets ridderbanden
Verheerlijkt voor het clog! Laat Rome met Armijn,
» Zoo lang 't de Hemel duldt ," [want zoo lang zal er ook
wel weinig aan te veranderen wezen] in Holland nrees„ ter zijn 1"
„ Maar," [gelijk het verder luidt]
„ ..... duld niet, dat de Kerk, Oranjes huis getrouw,
„ Verkankere in heur merg 1 Befchertn ze bij heur rechten
„ Voor monf}ers die haar Leer van uit haar fchoot bevechten ,"
en bovenal,
als Christen, lid van 't Godlijk heilverbond,
„ Eisch zuiverheid van leer in ieder die 't verkondt;
„ Gedoog geen lastering van uw, van onze Vaderen
„ In hun die voor uw oog met Duivlen -opzet naderen," enz.
wij
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Wij twijfelen geen oogenblik, of Z. M. zal deze vaderlijke
les, zoo vol van Christelijke wijsheid en liefde, tot volko.
men genoegen van den Heer B I L D ER D If K , ter harte nemen.

(Het vervolg en flot in No. XIII.)
Lerjfelingen van P. C. M 0 E S MA N . Te Utrecht, bij S. Al ter.
1823. In gr. 8vo.216Bl.f2-:
De Heer M o E S M A N noemt dit werkje eene verzameling
zijner zwervende beuzelingen, die hij tot eigen vermaak en
oefening vroeger of later ter neder fchreef, en nu , met eenig
opzien, en als Eerjlelingen, die altijd verfchooning verdienen , overgeeft an het publiek. Hieruit vermoeden wij , dat
de befcheiden, maar ons geheel onbekende man aan gezetten
letterarbeid gewoon is, en daartoe geroepen. Intusfchen,
beuzelingen zijn deze zijne Eerftelingen , naar ons oordeel ,
niet. Wij ontvangen van hem, in proza en dichtmaat, ver
hier een nuttig allerlei, dat men met-taldenorfpkij,
genoegen lezen zal; wij althans bedanken den fteller voor
bet ons gefchonken nut en vermaak, en wachten van hem
meer foortgelijke en , gelijk bij zelf dan hoopt , • nog 'rijpere
-vruchten.

De Regenboog, met eene Afbeelding van denzelven , en ophelderende Aanmerkingen. Door j. A . 0 0 S T I{ A M P . Te
!lmfierdam, bij G. J. A. Beyerinck. In gr. 8vo. 48 Bi.
f.:-70.
Maat
Deze voorlezing in het Zwolfche Departement deroogmerk

Tot Nut van 't Algemeen voldoet aan het

-fchapij
van den fteller, daar zij de aandacht aangenaam en nuttig
bezig 'houdt. De flijl is goed, en de lezing ilichtelijk.
Nieuws, over dit onderwerp kon men daarbij intusfchen niet
verwachten. De afbeelding behaagt ons.

Boekbefch. No. XI, bl. q.91 reg. so, leze men mires'
(ante.

BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen , over Rom. IX, X en XI. Door J. W IJ s ,
J. c. z o 0 N. Ifte Deel, Te 's Gravenhage, 1'j S. de
Visfer. 1824. In r. 8vo. 368 Bi. f 3 - -

D e vroegere Leerredenen van den Eerw. W iJ s deden

ons de tegenwoordige met blijdfchap ter hand nemen ,
en het moeijelijk , maar aangelegen onderwerp wekte hooge belangftelling op. Het is waar, reeds meermalen zijn
deze hoofdílukken behandeld, en wij konden wel wei
nieuws verwachten; maar de behandeling van zooda--nig
nige onderwerpen, in een aantal leerredenen, door eenen
man als w ij s, en voor zijn gehoor,, is toch iets , dat
de nieuwsgierigheid uitlokt, en onderdrukte bij ons dadelijk den anders natuurlijken wensch , dat liever de opheldering mogt ontdaan zijn van den prediktoon, en het
onderwijs van r A U t, v s ons , in eene doorgaande ver
opgehelderd, door dezen bekwamen Schriftuit--handelig
legger ware aangeboden. De prediker geeft daarvan ook
deze reden, dat het Christelijk publiek aan leerredenen ,
boven andere boeken van godsdienfligen en zedelijken
aard, kennelijk de voorkeur geeft, waarfchijnlijk omdat
men zich in predikatiën meer onmiddellijk en met meer.
deren aandrang, bij het onderwijs , de waarfchuwing en
befturing, tot den- lezer zelven wendt , en dat daarenboven nog, bij omwerking tot eene andere fchrijfwijze, door'
gaans de vroegere vorm toch , hier en daar dan minder
bevallig en voordeelig,uitkomt. Hoe dit nu ook zij, dit
werk is ons welkom; en het kan niet anders dan den ver
lezer tot vreugde zijn , dat hij, In de voor.-1landige
naamlle !leden onzes vaderlands , den Christelijken leer•
Roel met zoodanige mannen bezet ziet, die, bij duidelijkheid, eenvoudigheid en gemoedelijken ernst, alle de
eigenfchappen van eenen waardigen uitleger der H. Schrift
in zich vereenigen , en , vrij van vooroordeel en felkten.
J OER3ESCII. 1824. NO. 13.
0O
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geest, ook over moeijelijke plaatfen van leerftelligen inhod, voor verfland en hart voortreffelijk prediken, en
allezins , door kennelijke ítrekking tot redelijken Godsdienst
en zedelijkheid, de hooge waarde van liet Christendom
doen eerbiedigen. Onder de zoodanigen handhaaft de Heer
w iJ s , buiten allen twijfel, zijnen rang; en bet kan niet
misten, of Bene gemeente, op deze wijze opgeleid, moet
van tijd tot tijd in kennis en hooge waarde winnen, en een
volgend geflacht zal met grootere verbazing nog, dan
liet tegenwoordige, nederzien op de armzalige en onverdraagzame godgeleerde twisten van vroegeren tijd , waarover zich ieder verflandige nu reeds fchaamt, zich tevens
bedroevende over de diepe en hardnekkige onkunde en
tiet vooroordeel van fommigen, die de heeling der vroegere fcheuringen niet angst en jammer zien, en, tegen
het gezond ver(Iand en de kennelijke bijbelfche waarheid ,
de leer van eenen v IJ GE n o o m en zijnen aanhang, boven die van eenen PAULUS en j &zus CHRISTUS,
verkiezen ,ja deze dwaze en redelooze gevoelens den Bij.
bel willen opdringen.
Intusfchen is het maar waar,, dat , vóár vijfentwintig,
dertig jaren nog, deze leerredenen van wij s groot op.zien zouden gebaard hebben , en hem welligt , niettegenflaande al het beter inzigt der vertiandig,(Ien, den Haagfclien leertloel zouden hebben gekost. Niet , dat de bekwame man door ons van onregtzinnigheid ten aanzien
zijner kerkleer wordt befchuldigd of verdacht; neen,
eiaar hij verzet zich met ijver en kracht teen het ver
gebruik van onbegrijpelijke waarheden , waarvan het-kerd
hoe buiten het kenvermogen van den mensch ligt, en te
verwringen der bijbelwoorden ten betoóge van-genht
lcertftukken, waaraan de Schrijvers in het geheel niet dachten,
waardoor de grootfte ongerijmdheid der Godheid werd
toegekend, en waardoor der Christenen geloofs- en zedeleer, der Christelijke flichting en wezenlijke godsvrucht
meerder nadeel werd toegebragt, dan het groot aantal
fchriften van het ongeloof ooit vermogt te doen.
De IIeer wijs is intusfchen de cerfle en éénige niet,
die
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die waarheid en gezond verfrand in de voordragt der Pau
linifche leer aanwijst en handhaaft; en liet is bekend,
hoe voortreffelijk en onpartijdig de Heeren v p t Y en
n E a M o U T, niet lang verleden, de gei'chillen van t6z&
en 1619 hebben benotdeeld; terwijl zeer vele waardige
leeraren , reeds lange , de harde voor((elling der leer eener
Goddelijke voorbefchikking zoodanig hebben voorgedrag
gen en verzacht , dat dezelve geheel onfchadelijk wordt
voor der Christenen moed en troost , en tiet geloof san
de onpartijdige Vaderliefde van God, de hoofdleer var£
' het Evangelie, daardoor In geeneü deale meer verzwakt
wordt. De Heer s R o az gaat , in zijn Ernst eii Luim ,teen' flap nog verder,, aanwijzende , hoe de opmerking
van ruimte en tijd, als enkele vorm van ons denkvermo;
gen, ieder bezwaar hier van zelve kan oplosten, Gelukkig is inderdaad onze leeftijd, in welken de waardige
voorflelling der Godheid niet meer belemmerd wordt door
onverflaanbare, redeneringen over onbegrijpelijke voorftellen , en de H. Schrift op verfland en hart van het volla
eene gezegende kracht mag uitoefenen, zonder dat men
opgehouden wordt met onvruchtbare twisten, aan welker
einde men juist daar is, waar men begon , en de geest vain
het heilig boel. geheelenal , door het hechten -op wijsgee•
rige bijzaken, verloren gaat.
Maar keeren wij tot de leerredenen van den Heer w iJ s
terug. Zij zijn hier elf in getal, en brengen hoofdff. X
ten einde; terwijl h€t volgend deel het XIde zal behandelen. Ziet hier den inhoud, waaruit men de belangrijk.
heid en het welgekozene der onderwerpen kan beoordeelen,
De eerfle is ter algemeene inleiding, geeft tot het regt
verfland dezer hoofditukken de noodige aanmerkingen , en'
toont het nut der behandeling. Voorts zijn de onderfclieidene onderwerpen: De diepe droefheid van Paulus over

„

-

,

de verwerping der doden, en derzelver irrauere bron.
Het misverjland van Gods beloften, als oorzaak van ver
Zijner trouw. Begunfliging van fonamigen i^iet-denkig
/lrijdig tegen Gods regtvaardigheid. Het onbetanaclijke
van de Jchuld van het ongeluk op God te werpen. OpletO o -2
tend-
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tendheid op de II. Schrift, als het beste middel om ons
met de raadfelachtige ver/chijnfelen te bevredigen. Het
wezen van de voorregten des Christendoms, en het éénige
middel tot derzelver genot. [Taarfchawing tegen klvalijkbefluurden ijver voor Gods eer. Het middel tot onze regt
geloof kan alleen ont/iaan door-vardignbjGo.Het
Evangelie
op Goddelijken last. On
bekendmaking van het
ongeloof.
verantwoordel jkheid van het
Er is veel, zeer veel; in alle deze leerredenen, hetwelk bijzonder onze aandacht trok. Behalve het wegnemen van het oude flruikelblok , door het harde denkbeeld
van willekeurige verkiezing en verwerping, en den hoogst
vrijmoedigen en tevens ernftig gemoedelijken toon, waarop dit gefchiedt , en de uitnemend duidelijke en overtui
uitlegging van den tekst , hechtten wij bijzonder-gend
ook op het indringen in den Joodfchen geest, en het gebruik , dat P A U L U s. maakt van de Profetifche fchriften ,
bij hetwelk ons doorgaans niets te wenfchen overig bleef;
op de treffende trekken van P A U LUS' welfprekendheid
en dikwijls roerende fchoonheid; en niet minder op den,
in alle deze leerredenen heerichenden , echten geest van
het ootmoedige en werkzame Christendom. Gaarne ftaafden wij het een en ander met eerie proeve, waaruit men
tevens den íäj1 en de fchrijfwijze voordeelig kon beoordeelen; dan , ons beftek gedoogt dit niet, en wij achten dit
ook bij dezen zoo voortreffelijken en reeds bekenden prei.
diker minder noodig. Wij leggen alzoo de pen nu neder,
met de opregte betuiging , dat wij het tweede deel met
zeer groot verlangen te gemoet zien.

Tweetal Synodale Leerredenen, uitgefproketz in de Kloos
te 's Gravenhage, de eerfle op den 19 ,7ulij-terk
i8 ‚de laatjie op den ii -7ulij 18 24 , door J. LA LAU S
Predikant te Bergen op Zoom. Te 's Gravenhage, bip
de Wed. J. Allart en Comp. 1824. In gr. 8vo. 64
B1. f : - 75.ska.
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Akademifche Leerrede ter gedachtenis van wijlen den
Hoogleeraar HERMAN MUNTINGHE, uitgefproken den 2 van Bloeimaafad 1824, door A. Y P E Y. Te
Groningen, bij J. Oomkens. 1824. In gr. 8va. 39
13?. f : - 55•
Des menschdoms hoop en Nederlands dankflof, aangewezen in eene Dank- en Bededagsrede, door J. C. A.
S A N D E R. Te Koog aan de Zaan, bij A. J. May.
1824. In gr. 8vo. 36 B?. f: 4°.
-

1 ij nemen deze, anders ongelijkfoortige, gelegen
uit hoofde der menigte van aan te-heidsprkn,glj
kondigen boeken , te zamen in ons verftag op, hoewel
anders elke derzelven eene afzonderlijke beoordeeling verdiende , die de lezer,, hopen wij, in de Boekzaal der geleerde wereld, waar dezelve vooral behoort, tot zijn genoegen vinde !
De Heer L A L A U was geen predikant, die in de mode viel bij zijn kerkgenootfchap. De Bergen - op - zoomfchie gemeente had daardoor federt lang het groote voorregt van in hem een' verftandigen , hoogstnuttigen prediker te mogen bezitten. De eerstgemelde synodale preek
verwierf hein grooten roem; de roep, -daarvan uitgegaan,
deed ons naar derzelver lezing fterk verlangen , en ons te
ineer verblijden, toen wij, tevens, nog Gene dergelijke
leerrede ontvingen! ' Onze verwachting is niet te leur
gefteld. Beide preken zijn hoogst doelmatig, en íirekken
den redenaar en het kerkgenootfchap , waarin hij dient,
tot groote eer. Zoo lang de behartiging van deszelfs belangen aan mannen is toevertrouwd, diezoodanigengeest
bezitten , belijden en bevorderen , mogen wij, Gode dank.
baar, hetzelve, ja de ganfchè broederfchap der Proteskanten , gelukkig roemen. De eerfte preek behandelt den
aard en de Jirekking der Christe%7. e kennis erz liefde; da
andere handelt over Gods raad en befchikkingen tot 3. eil
van het menschdarn, boven die der tnenfchen oneindig ver
ver hevea. Hoe geheel ook de eerde aan onze hoge ver
O o 3wach.
.
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wachting voldeed, de tweede lazen wij, misfchien om
het gemakkelijker vloeijende van den flijl , met nog meer
genoegen, In bondigheid van betoog en belangrijkheid
van ontwikkeling than beide gelijk. Ééne enkele misilelling hinderde ons in de uitdrukking, zoo als z ijne liefde,
zijne genads in Christus , bl. 23, waar niet van God ,
;naar van hetChristendom melding gefchiedt. Ook vonden wij geen behagen in het gaan affiiieken , het meer
dan eens uitloopen op iets en .er op uit z ij9n. LA L A U
heeft zijn' eigen' ftijl , en , omdat ons dezelve zoo bijzonder aangenaan was , vergeve hij ons deze naauwlettendheid. Aan de belagchelijke drukfeil : „Denne en mir4
;e" (het beeld Is van Jefaias) „hebben tusfchen de Protestantfche afdeelingen alreeds) de plaats vervangen vat;
doorn en distel," Ii eeft hij geene fchuld, en elk zal wel
distel lezen. Recenfent neemt deze gelegenheid waar,
om , ter waarfchuwing aan alle drukkers ezv. , eene feil
van deze foort, maar erger aard, te noemen , door wel
een aanflaande Clasfisbroeder van L A LA U voor een'-ke
j)uivelsbods verklaard wordt, op eene naamlijst van in.
teekenaren, zoo hij meent, voor. een werkje van r E N tv 4
PASTEN UPOEFL.

])e gedachtenis van M u N T 1 N o tt 9 is bij ons , en bij
wie niet, die zijne onf+ hatbare 'verdienften kennen V in
zegening. Dank zij derhalve den Hoogleeraar y p E Y ,
die dezelve zoo treffend vereerde ; Zijne leerrede zij allen
Leeraren en Hoogleeraren , en allen Christenen , maar
vooral allen jongelingen, die zich op de wetenfchappen
bevlijtigen , en bijzonder hun , die zich bereiden tot de
heilige Evangeliebediening , met nadruk aangeprezen! De
in zalige man wordt hier eenvoudig, maar overtuigend
en aandoenlijk voorgeteld , en naar waarheid , in den 11i3l,
dien men van Y P E Y gewoon is, maar welks beknopt
beid wij meer cjOn in zijne andere lchriften opmerkten,
Men leert M UN T 1 N c IH E kennen in zijnen edelen, godvruchtigen , heiligen , flaudvastigen, geheel onbaatzuchtjgeti liver voor het heil en geluk zijner broederen , en
daartoe `vomit hij befchoywvd als Geleerde, Hoogleeraar

Ali
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en Godsdiensileeraar, in het eerfre opzigt verreweg het
uitvoerig(ie; voorts als een allereitnemendst mensch en
Christen, navolgenswaardig op liet pad der Godzaligheid
en deugd. De tekstkeuze beviel ons liet mimte, daar
Deuter. XXXIV: 8a : „ de kinderen Israëls beweenden
Mozes," tot eene vergelijking aanleiding geeft, die Cr,
onder Y Y E Y's handen, wel heel wat anders uitziet ; dan
zij, naar den ouderwetfchen trant, plagt bewerkt teworden , maar toch
gezocht mag heeten. Dit fchaadt echter der waarheid niet. Ja, zoo was BI U N T 1 N U H E,
als Y r E Y hem fchetst !
De Dank- en` ßededagsrede van SA, N n E tt is eene ge
andere foort van ftuk. Als eene leerrede voor eene-hel
Christelijke gemeente, vergaderd oni het Evangelie des
Heilands te hooren verkondigen , en als eene zoodanige
leerrede op een' Dank- en Bededag, welke gelegenheid
toch nooit het eerfle vereischte behoeft of behoort te
misfen, wilde zij —,wij komen er rond voor uit - ons
niet bevallen. De tekst is Jef. XLV: io, ii. Geene
orde is opgegeven, en zij is ook moeijelijk aan te wijzen.
De verrijking der volken met den zegen van den waren
Godsdienst, door Gods woord, aangewezen zijnde als
het oogmerk Gods , door den Profeet voorfpeld , dient
de Joodfche en Christelijke gefchiedenis ten betooge, hoer
de vervulling dezer voorfpelling telkens verijdeld fcheen
te worden en tegengehouden werd. De redenaar ífemt
het ongun{fig aanzien der zaken in den tegenwoordigen
tijd wel toe, maar vindt in den aard der om[Iandigheden,
vooral in den toeftand onzes vaderlands, gronden genoeg
van hope op de bereiking van liet doel der Godheid met
hare openbaring. Men zoude dit tluk als eene aanfpraak
van - eenen godsdienfligen vriend zijns vaderlands , aan
zijne volkgenooten gehouden, kunnen aanmerken; en dan
khat men het zeker hoog, als blijken jgevende van wijs.
geerige oplettendheid op de teekenen der tijden. De ver
17 getuigt, dat het Evangelie vol -dragzmhei,bl.
vrijheid laat in de daar opgenoemde zaken , zou -komen
wij niet gaarne prediken, als vreezende daardoor den-den
004
m 011.
—
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monnikengcest te bevorderen, zoo wel als door de onbe.
paalde waarfchuwing tegen deszelfs invloed in kerkdienst.
regelen , die zoo zachtkens aan , in de Protestanfche kerk,
den overgang maken tot onderwerping aan de oude priesterheerfchappij, bl. i8. De Godsdienstleeraar zij liever
voorzigtig, dan zonderling! Met dit altes beviel ons deze
rede, befchouwd uit het oogpunt, waaruit wij haar lazen, zoo wel om meer dan ééne belangrijke opmerking,
als om den Bijl. Gaarne fchreven wij , voor zoo vele
klagende Nederlanders, af, wat zij bi. 28 env. lezen,
en, gave God! wel behartigen mogen.

Leerrede over Gods verheerljking , befchoutird als het doel
miner krankheid, door c. w. P A P E, Predikant te
1-Jeusden. Te 's Hertogenbosch, b' H. Palier en Zoon.
!824. In gr. 8vo. 32 B!.! :-o.
vffehoon wij weinig van gelegenheidsprcken houden,
omdat dezelve doorgaans hare grootfte, zoo niet éénige
waarde van de gelegenheid zelve ontleenen , en juist daarom
voor het Publiek van minder aanbelang zijn, zoo verblijden wij ons evenwel, dat de Eerw. P A P E heeft kunnen
goedvinden , deze Leerrede , door hem uitgesproken na
zijne herdelling uit eene bijna doodelijke krankheid , uit te
geven. Wij prijzen dit opftel, dat deszelfs maker tot eer
verllrekt , vrijmoedig aan, en wenfchen deze Leerrede ,
its welke eene geleidelijke orde heerscht , van het begin
tot het einde de taal des harte fpreekt, en die zeker door
de Heusdenfche Gemeente niet zonder aandoening en
dichting zal zijn aangehoord, in veler handen, ook om
der Armen wil, ten wier behoeve dezelve voornamelijk
In 't licht verfchijnt.
De tekst, Joh. XI: 4a, wilde ons intusfchen maar weinig behagen, daar Lazarus wel degelijk is geflorven, en
diens krankheid daarom tot heerlijkheid van God is ge weest; niet omdat hij uit die krankheid werd opgerigt,
maar
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naar omdat hij , na voor dezelve bezweken en geftorven
te zijn, uit den dood werd opgewekt. Deze aanmerking
houde ons de Heer P A P E ten goede.

De Sadducecn van Afr. j. (t.) n A C 0 S T A getoetst aa;
Redel jkheid , Gefchiedenis , en Bijbel , door Mr. s. j.
(I.) z. W I S E L I U S. Te Aziißerdarn , bij J. van der Hey
en Zoon. í8y4. In gr. Svu. VII! en 154 Bi. f z
Over dit werkje, waaromtrent wij, om meer dan ééne
reden, eene uitzondering malten op ons aangekondigd
befluit van geen der tegenfchriften te vermelden, mag
zich de vriend van waarheid en Godsdienst hartelijke ver.
blijden. De geleerde Schrijver komt er openlijk voor uit,
dat hij tot D A C 0 s T A in gemeenzame betrekkingen ge.
ílaan heeft, toen hij hem nog befchouwde als liet tegenbeeld van hetgeen hij gebleken is te zijn, en bewijst, ja
wel bewijst, onwederlegbaar, dat hij D A c o s T A niet
langer kan verontfchüldigen , als een man , die flechts
zijne Joodiche bitterheid op andere voorwerpen overbrengt, of als een kranke , die zich glazen beenen en
het aangezigt vol vliegen verbeeldt te hebben , maar dat
deze zich , tegen. den Koning , ja tegen C II R I S T U S,
en bijgevolg ook tegen-de Protestantfche kerk, oproerig
heeft aangef eld , met verharding des harten. Hoort maar
eens , lezers! „ Ach ! dat hij in het Jodendom verble.
ven ware ! In het Christendom is hij eene bittere galle,
doende den naam des Heeren fmaadheid aan, en den Geest
bedroevende. Beklagen kunnen wij hem ; - het is pligt,
voor he re te bidden, dat de barmhartige God hem dezen
gruwel, om Christus wil , vergeve , zoo zonde tegen den
Geest in tijd of in eeuwigheid kan vergeven worden. Ja,
beklagen wij hem, bidden wij voor hem ! Doch , daar
hem, herhaalde malen, broederlijk en ook voor de Gemeente, zijne verkeerdheden zijn voorgehouden , en hij
zich tegen de vermaningen verhardt , de verzenen met
verdubbelde woede tegen de prikkels flaat, wat moet hij
0 o S'
tien.
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&nzulken , die den Heiland liefhebben , naar de uitfpraak
van dien Heiland zelven, voortaan zijn V Ephraám is ver
afgoden; laat hein varen. IPjckt af van-gefdltm
een
verdorven verflont hebben, ende van dc
ikke
,
die
dej
waerheyt berooft zin. (liozea IV: 17. I Tim. IV: 5.)
Ja, hem laten wij varen; van hem willen wij afwijken ," enz.
Als een verlicht Christen en echt Protestant, die in
den Bijbel te huis is , als een wijsgeerig menfchenkenner
en beoefenaar der gefchiedenis , heeft W I S L L I U $ met
fikfche hand de pen gevoerd , en , flag op flag, D A C 0 ST A's onwetendheid , of dwaling, of vcrdraaijing , of boozen geest ten toon gefield. Zijn betoog is krachtig,fomwijIen fcherp, maar van de verwaandheid en hatelijkheid van
DA C o s T A even verre verwijderd , als ht zich door
ware geleerdheid en bondigheid hoog boven zijne diarrhaa verborum verheft. De voornaamffe punten van D A
C 0 S T A 'S Sadduceên worden meesterlijk behandeld , zoo
dat ook de beoefenaar der wetenfchap den bekwamen
Schrijver voor menige zaak- en belangrijke aanwijzing en
mededeeling dank verrchuldigd is , en er niet aan getwijfeld kan worden , of elk verftandige zal hier, meer dan
elders, een voldoend tegengift tegen het Sadduceïsmus
van D A c OS T A vinden, en deze zelf, konde hij er toe
komen om dit gefchrift te lezen en te overwegen met een
ootmoedig hart , zich fchamen voor God en den Heiland, en de eer(te vraag ‚die Paulus deed bij zijnen over.
gang uit het Jodendom , zoude zijne anti - Christelijke
bemoeijingen vervangen: Heer ! wat wilt gq , dat ik

doen zal
jammer , dat dit meesterlijk geCchrift niet , in meer geregelde orde , D A C 0 S TA's dwalingen en drogredenen
in Benige hoofdzaken aangewezen en wederlegd heeft, en
de geheele houding van hetzelve het niet voor allen bruikbaar maakt. Mogt eene daartoe gefchikte hand het ver
weglatende wat alleen voor geleerden is,-envoudig,
waartoe wij niet brengende Rabbijnfche fpreuken , hier zoo
juist ter be(chaming van D A c o a T A dien-ende noch de
za,
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zaken zelve, tot de gefchiedenis vooral der kerke behoorende. Recenfent weet met zekerheid, dat luidjes, wien
te voren SMIJTEGELD en HELLENBROEK, om er
van geen minder allooi te noemen, zoo dierbaar was,
niet DA COSTA'S bezwaren , B I L D E 11 D Ij K'S toelichtingen en c A ? A D o s E 's pokflof, zoo wel als (wat
giere !) V IJ o n B o o nt's theologie, zich bemoeijen en -fichten; en dit doet ' hem op de behoefte' van dezen aan
een klein, verftandig, gemoedelijk gefchreven Eiukje, of
meer dan één, over het gefchrijf van de bedervers van
liet goede en verleiders der ligtverdoolde eenvoudigen in
onze dagen, opmerkzaam maken. Ware deze zaak niet
de behartiging waardig van het Zendeling- of Godsdienftig
Traktaat - Genootfchap i'

Gefchledkundige Befchouwing der Ziekten in de Nederlanden, in verband met de gefleldheid des Lands eia de
leefwfze der Inwonergin. .poor H. F. T Ii JJ S S E N,
Med. Dr. enz. T 4mnflerdam , bij J. van der Hey
en Zoon. 1824., In gr. 8vo. Behalve de Voorrede,
4:26 Bhf 4-5°.
Eene onlangs bij de Haarlemfche Maatfchappij voorgegeflelde vraag: „ In hoeverre men uit- geloofwaardige
aanteekeningen kan betoogen, dat de heerfehende Ziekten
in Nederland, door het verloop van tijden , van aard zijn
veranderd? en welke de natuurlijke oorzaken zijn van
die verandering , bijzonder met betrekking tot de veran.
derde leef- en voedingswijze onzer landgenooten?" gaf
aanleiding tot den voor ons liggenden arbeid van den ge.
leerden T H IJ S S E N, welke echtet niet bekroond fchijnt
te zijn, omdat meer eene befchouwing van het tegenwoordige dan verledene bedoeld werd; iets, hetwelk,
ook bij eene herhaalde lezing der vraag, zoo als dezelve
gefteld is, waarlijk door niemand te giSfen was, en Reertfent opnieuw heeft doen zien, hoe moeijelijk het dikwijls
zij ,
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zij, in opgegevene prijsvragen, zonder niet den geest en
de denkwijze van derzelver [tellers vertrouwelijk bekend
te zijn , liet oogmerk en de eigenlijke ftrekking van het
gevraagde uit te vorfchen. Hoe het zij , de Heer T H IJ SSE N Nebbe dank, dat hij ons zijne beschouwing zonder
verkortingen en beperkingen heeft medegedeeld. Lene
aanftipping van den inhoud des werks moge onze lezers
met deszelfs waarde bekend maken.
Een kort overzigt van den oorfpronkelijken Raat der
Nederlanden, de veranderingen van grond , lucht , klimaat,
leefwijze , invloed van handel , heerfcliende geneeswijze
en befchaving op gezondheid en ziekten , opent hetzelve.
Daarop volgt de gefchiedkundige belchouwing der Ziekten in 't bijzonder , waarbij de Confpectus -norborui7i van
x u F EL A N v -als ieiddraad is aangenomen. Volgens denzelven worden koortfen , ontßekingen , uitflagziekten, zenuwziekten , vloeijingen , kwaadfappigheid en plaatfelijke.
ziekten in zoo vele klasten na elkander behandeld, 't geen
men betrekkelijk elk derzelve bij oudere en latere Neder
Schrijvers vindt opgeteekend voorgedragen, en-landfche
het ganfche werk tuet een algemeen overzigt befloten.
Recenfent doet hulde aan des Schrijvers vlijt en belezenheid , welke in deze in meer dan één opzigt voortref
verhandeling eene gewigtige bijdrage geleverd heeft-felijk
tot de Geneeskundige Gefchiédenis van -ons Vaderland,
die, met de fchriften van den Haagfchen Geneesheer v A N
»EN BOSCH, PETERSEN MICHELL 9 BICKER,

de Haagièhe Correspondentie - Societeit en anderen, de
kennis onzer Ziekten niet weinig bevorderen , en tot het
groote werk eener Geographia medica waarvan F I N R E
eene nog zeer onvolledige proeve gegeven heeft , moet behulpzaam zijn. Intusfchen had Ree. bij zoo vele geleerd.
heid ook wel wat meer kritiek verlangd, het verband
tusfchen oorzaak en gevolg duidelijker aangewezen , en
minder vertrouwen op het gezag van andere, hoezeer
ook niet onberoemde , Schrijvers ; waarbij deze arbeid
zeker veel zoudt gewonnen hebben. Immers liet groote.
vraaghuk van overeenkomst en verfchil van onze Ziekten
elt
,
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en die van vroegere tijden is flechts ter loops behandeld,
althans niet zoo, als men liet in eene befchouwing als
deze verwachten mogt ; terwijl ook de verschillende tijd
niet genoegzaam onderfcheiden-vakendrgfchi
zijn, en het algemeen overzigt,'t welk dit werk beluit,
meer eene compilatie Uit H U F E LA ND S kleinere historifche brochures , (welke , 't zij met alle achting voor
's mans talenten gezegd, van oppervlakkigheid en gewaagde hypothefen niet zijn vrij te pleiten) dan de vrucht
van eigen onderzoek, fchijnt te wezen. Dan , niettegenfaande de te dezer plaatfe geopperde bedenkingen, welke
Ree. flechts als zijne eigene voordraagt, en waaromtrent
ieders oordeel vrij behoort te zijn , wenscht hij dit belangrijk en nuttig werk het beste vertier, en den Schrijver allen lust en krachten , om in zijne wetenfchap , ter
uitbreiding van nuttige kennis en bevordering van grondige geleerdheid , werkzaam te blijven , en zijne gaven
vooral aan onze geneeskundige litteratuur toe te wijden.
Disfertatio Phyfioloco - medica inauguralis de varia vitae
humanae aetate , etc. D. i. dkademifche Verhandeling
over de verfchillende Tijdperken van het Menfcheljk
Leven , en inzonderheid over den Ouderdom. Door tr.
DO B BEL A E R. Te Leyden , by L. Herdingh en Zoon.
I84. In gr. 8vo. I2. Bl.

E

ene vrij goede compilatie, bevattende het bekende
over dit onderwerp , in een' duidelijken flijl voorgedragen.
Echter bevreemdde het Rec., in deze gelijk ook in andere Akademifche Verhandelingen , de Dictionnaire des
Sciences Mddicales, als eene auctoriteit, telkens geciteerd
te vinden. Tot zulk een einde komt hem een werk van
dien aard even min gefchikt voor,, als tot een boek van
ftudie, waarvoor het wel eens gebruikt fchijnt te worden, en daardoor tot oppervlakkigheid aanleiding geeft;
daar zulke werken alleen als Repertoria en infubfedium
memoriae behoorden -gebezigd te worden.
in-

562

INDXX" RER(. D'1 4ATURALTU$Ià

Index rerum naturalium , etc. D. i. 1V aamlijst der
-voorwerpen van Natuurlijke Historie , welke bewaard
worden in het Akademisch Mufeum te Groningen. Te
Groningen, b ij J. Oomkens. 1829. In gr. 8yo. XX
en 120
e verdienfftelijke fchrijver van deze naamlijst heeft zich
D
uitgave vierderlei doel voor oogen gefield
derzelver
bij
vooreerst, het nut der íiuderende jeugd, welke zijne lesfen bijwoont, of ook anders gebruik van het Mufeum
wil maken; ten tweede, de bekendmaking van den Raat
van hetzelve, om zoo te doen zien, wat er voorhanden
is en wat er ontbreekt; ten derde, het nut zijner ongefudeerde íladgenooten, welke het Mufeum uit meer dart
bloote nieuwsgierigheid wenfchen te bezoeken; en eindelijk, ten vierde, de opwekking en verfterking van de
zucht voor de Natuurlijke Historie pij zijne jonge fladgc.
nooten , meenende de Hoogleeraar,met regt, dat de beoefening derzelve een belangrijk gedeelte eener befchaafde
opvoeding uitmaakt. De wijze, waarop de fchrijver deze
verfchillende oogpunten bij zijnen arbeid heeft getracht
te vereenigen, wordt in de welgefchrevene en lezens.
waardige voorrede nader opgegeven en ontwikkeld; en
daaruit blijkt tevens , met welk eene zorg deze naamlijst
vervaardigd is. Aan het eind der voorrede wordt berigt
gegeven van de wijze van toelating tot het Mufeum ,
waarin wij het hoofddoel van dergelijke inrigtingen, het
nut namelijk der ouderende jeugd en de bevordering der
wetenfchap , oordeelkundig met de behoeften en verlan.
gens van het publiek vereenigd vinden,
Wat nu de naamlijst zelve betreft, wij vinden hier
eene, zoo veel mogelijk volledige, lijst der voorwerpen,
welke de Natuur,, in het Rijk der Dieren en der Delfiloffen, ons aanbiedt, voor zoo verre dezelve, tot hiertoe,
door de Natuurkundigen zijn opgemerkt en befchreven.
Deze lijst is zoo ingerigt, dat zij tevens dient tot een'
Ca-
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Catalogus van het Mufeum , en aanwijst, wat er nog aan

ontbreekt. Wat de orde betreft, voor zoogdieren en
vogelen is I L L i O E R, voor de overige dieren c u v i c 2
gevolgd. Waarom niet de laatt'e alleen ? Dit zoude,
dunkt ons , meer eenheid in het geheel gebragt hebben.
Voor de delfftoffen , (uitgezonderd de Camperfche verzameling) is de rangfchikking van WE It NE R gekozen.
Men vindt hierbij tevens, zoo veel mogelijk, de Neder
vertaling der vreemde benamingen , en , waar die-duitfche
vertaling ondoenlijk was , een' Nederduitfchen naam , ontleend van eene der hoofdeigenfchappen van het voorwerp.
Namen, van eigennamen vin uitvinders , landílreken enz.
afgeleid, zijn natuurlijk onvertaald gebleven. Voorts
vindt men, in het Mufeum zelf, de werelditreek, waaruit
het voorwerp is, opgeteekend , alsmede , zoo 't een gefchenk
is , den naam des gevers , van welke gevers eene naamlijst achter dit werkje geplaatst is. Waartoe echter liet
getal dier perfonen voor ons wordt opgefomd, ja waar
zelfs het getal der voorwerpen opgeeft,-toedfchriv
die het Mufeum bezit, daarvan zegt ons de voorrede
niets , en kunnen wij de reden niet doorgronden.

De operative Ileelkunde Jlelfelmatig voorgedragen, door
A. G. VAN ONSEN O O R T, Doctor in de Heel- en
Geneeskunde, enz. lido Deel. Te Amflerdam, bij C.
G. Sulpke. 1824. In gr. 8vo. 384 BI. f 3-75•

D

e fpade verichijning van dit tweede deel , reeds lang
met ongeduld verwacht , fchijnt Hechts gediend te hebben, om aan het werk Bene des te grootere volledigheid
bij te zetten, en in hetzelve den gang der wetenfchap
tot up haren laatf'en flap te volgen.
In de vier Afdeelingen , tot het tweede Hoofddeel be.
hoorende , en die gezamenlijk een getal van drieëndertig
Hoofdstukken bevatten , worden vele der gewigtig[le
kunstbewerkingen voorgedragen, en onder deze eene eigene manier tot de hechting der hazelip , die, onzes in.
ziens ,
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ziens, zeer doelmatig is, en van den kant des IIeelmees=
ters wel eene verdere beproeving verdient. Ook vinden
wij van den Schrijver eene eigendommelijke methode tot
de binding der gekwet(te inwendige mamflagader ; eene
kunstbewerking, welker voordragt wij in andere heelkundige fchriften te vergeefs zochten , en welker uitvoering
ons, volgens de beschrevene wijze, niet zeer moeijelijk
voorkomt.
Over het geheel is de Autheur denzelfden gang ge.
volgd, welken hij in het eerfte deel heeft aangevangen.
Zijne voordragt is, over het algemeen genomen, beknopt,
doch duidelijk en volledig. Ook heeft hij zich beijverd,
om uit allen de beste Opereermethoden op te geven, en
die inílrumenten, welke hij de nuttigfle, doch tevens
minder bekend oordeelde, in weluitgevoerde platen voor
te (lellen. De overige afbeeldingen, ter inlichting van
fommige kunstbewerkingen , kunnen mede niet anders
dan de algemeene goedkeuring wegdragen.
Wij willen geene aanteekening houden van eenige, taalen fpelfouten, op welke wij bij de doorlezing des werks
(tieten, maar liever den verdienflclijken Schrijver aanmoedigen, oti, zoo veel in zijn vermogen is, de voltooijing
van dit allerbelangrijkst en voor Neêrlands Heelkundigen
onontbeerlijk werk te befpoedigen.
Proeve van Indifclie Dichtkunde , volgens den Ramayan ,
naar het oorfponhel jke Sanfcritisch gevolgd, door J A C o s
x A A F N E R, en uit deszelfs nagelatene papieren in het
licht gegeven door C. M. H A A F N E R. Te Amflerdam , b ij J. van der Hey en Zoon. 1823. In gr.
Svo. Vi en 278 Bl. f 3 - 6o.

1' ij ontvangen in dit matige boekdeeltje van onzen
vermaarden overledenen Reiziger H A A F N C R de fchets
en enkele partijen van een in Indië , en ook finds eenige
jaren in Europa, zeer beroemd Heldendicht uit de grijze
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ten in Indostan bekend, dat de bewoners van dat Schier
Heldendichten bezitten , den Ramayon-eilandtwgro
of Ramajan, en de Mahabharath, beide waarfchijnlijk
meer dan duizend jaren vóór C. G. oud. Deze Gedlch+
ten zijn echter meer vermaard dan bekend, (enkele hoofd
uitgezonderd) eensdeels uit hoofde van derzelver-trekn
verbazende uitgebreidheid , anderdeels wegens het naar
evenredigheid geringe aantal Geleerden , die de oude hei
taal van Indië (het Sanfcrit) beoefenen , en eindelijk-lige
wegens den inhoud, voor een goed gedeelte zoo geheel
vreemd aan onze zeden en begrippen , dat eene tivoordedjke vertaling bezwaarlijk een Publiek zou vinden, groot
genoeg om de kosten der uitgave te beftrijden. Men heeft
zich dus, wat de Mahabharath betreft, meerendeels tot
de wijsgeerige Epifode van den Jihagvat - Gita bepaald ,
oorfpronkelijk door den beroemden w i i IZ i N S overge.
zet, en nu, naar wij meenen, te Bonn door A. W.
s c H L E c E L in het oorfpronkelijke uitgegeven. Daar ech+
ter, federt eenigen tijd, de lust voor het Sanfcrit, niet
alleen in Engeland, maar ook op het vaste land , aanmerkelijk is aangewakkerd, zoo mogen wij met reden op
volledige vertalingen der beide Heldendichten hopen, die
ons alsdan een levendig tafereel van den Godsdienst, de
zeden, de leefwijze en de kunst van het aloude Indïé
zullen geven, gelijk wij thans het vroeglie Griekenland
uit H o ra E r, u s best leeren kennen. Van den Ramayo,
is , volgens HE E it E N, reeds in i 8o8 , een eeríte'Deel ,
benevens een overzigt des geheelen werks, in het Engelsch vertaald uitgegeven : wij weten niet, of deze onderneming federt vervolgd is.
Doch, was het geheel der Heldendichten ons tot nu
toe een gefloten boek, de inhoud derzelven was het veel
minder. Reeds in 1672 gaf de te weinig bekende Predikant B A L D z u s , die eene reeks van jaren op C gion ge
zich de fabelleer der Ilindoes zeer goed had ei--ítan,e
gen gemaakt, ons eene tamelijk uitvoerige fchets van den
in80.EKBESCH. 1824. NO. 13
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inhoud des Rumayons. (*) F. S C H L E G E L heeft, in zijn
klein, maar veelomvattend werkje, über die Sprache rind
Weisheit der Indiër, S. s 3 r --261 , eenige proeven uit,
en eene korte fchets van dat Gedicht gegeven. Ook bij
den beroemden H E E R E N leest men , in den tweeden
'druk zijner Idécn, eene fchets van den Ramayorr, volgees e boven genoemde te Londen uitgekomene vertaling.
De Ree. was dus niet geheel onbekend met dit voortbrengfel der hoogfle .oudheid; maar hij verlangde zeer,
daarvan meer te weten, toen hem het werkje van den
hIeer H A A F N E R in handen kwam. Natuurlijk moest de
naam van eenen man, die zoo vele betrekkingen in -lndië , ook onder de inboorlingen , gehad heeft , hem gunf#ig
•voorinnemen; maar zijn eerfte werk was, in de Voorrede,
paar de wijze der bewerking, naar dc hulpbronnen, daar
gebruikt, en naar :de manier van bekortipg te zien , —-bij
want het loopt in 't oog, dat in dit bßdel:deeltje de ge
Ramayon (waarvan het eerfte Deel een groot boek-hel
Engelfcbe vertaling beflaat) - niet vervat is.-delin
Doch van dit alles vindt men — niets. Wij weten niet,
door wien de Heer H A A F NE R in bezit van het hand•
fehrift gekomen is, 't welk hij gebruikt heeft, noch in
hoeverre zich de getrouwheid zijner navolging uitfirekt.
Dit alleen wordt ons door den Uitgever, den Zoon des
Vertalers, gemeld, dat er zich van bl. 2q. tot . 3 eene
'gaping bevindt , die hij taliter qualiter uit V A L E N T 13 N
yen D A P P E R heeft ,aangevuld (NB. uit den Compilator
D A P P E a., die zekerlijk geene der Indifche talen ver
dan fchijnt de flijl meer letterlijke verta--ftond).Nue
ling, dan weder zamentrekking, op de wijze van kortbegrip, aan te duiden. Wij vergeleken den loop des ver.
lhaals met .dat bij BALDEUS , SCHLEGEL en HEER E N, en vonden de grootfile overeenkomst :met eerstgemelden , en, nog al afwijkingen , ook in zaken van belang,
van
(*) Onder den naaai van zevende verandering van hielnum
in Rama , lfggoderij der 0. 1. Heidenen , achter de Befchrij.
vine van Malabar, Coromandel en Ceylon,, fol. bi. 72-8ti,
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van de beide anderen. — Wij zullen trachten -onzen Lezer
een doorloopend denkbeeld te geven van het Gedicht, met
inachtneming van het verfchil tusfchen de onderfcheideno
Schrijvers , die ons , bij mangel van het origineel , on onkunde in de heilige taal , alleen toegankelijk zijn.
De reus R A B o N, (bij anderen R A W A N A) door de
Godheid met tien hoofden en twintig armen bedeeld (*),
werd daardoor tot overmoed weggesleept , liet zich God.
delijke eere bewijzen , en vertrapte de menfchen zoo,
dat de tweede perfoon der Godheid, de Behender v i s c IIi o , eindelijk medelijden met hen bekwam, en mensch
werd, als zoon van den Koning D 0 S HO R 0 T H (of D US C H A R UT H A). Hij had nog drie, met hem volkomen
eendragtige , halfbroeders. Huwbaar geworden, won
hij de fchoone S I T T A door ihet fpannen van een' boog,
waartoe geen der Indifche helden en vorften , zelfs niet •
de reus R A:B o N, in ftaat waren. Dit zette kwaad bloed
bij dezen, te meet, daar zijner zuster door den broeder
van R AM, wien , zij zïclh had =aangeboden , de netts wasp
afgefneden. RA Irr intusfehe i , door de lagen eener fl:ief•
moeder van het hof gebannen, brengt zijnen tijd door,
volgens H A A F N L R in Hille weldaden en onbekendheid ,
volgens S C H L E G E L met het ombrengen der reuzen,
waardoor R A B 0 N, nog meer tot toorn geprikkeld , hem
door list zijne fchoone s I T T A ontVQert. Op deze daad,
gelijk op de fchaking van HELENA door PARIS de
handeling der Ilias, berust nu de fabel van den Rarrmayon
maar wij hebben reeds gezien , dat de Indifche kunstre- gelen de Griekfche of Latijnfche niet zijn : het Gedicht
begint letterlijk van de vierdubbele geboorte van den held
en zijne broeders , of zelfs nog hooger op, hetwelk door
Il 0 R A T I us zoo gelaakt wordt. Voorts nioet H A A FN E It in dit eerfte gedeelte zeer veel , en daaronder fchoone partijen, b. v. de befchrijving van den Rijkszetel
van
(*) Boven welke N13, een ezelikop. uitfleekt, (zie n A A
NE R, bi. 277, en de afbeélding bij •á A t, D E us, bi. 71.)
doch waarfchiSjnlij.-k eene vinding yan lateien tid.
Pp 1
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van D OS H 0 ft 0 T H, bijkans In den ttijl der Profeten ,
hebben weggelaten, indien Wij H E EREN mogen gelooven. Daarentegen moeten hier ook zeer losfe en wellus
zijn voorbijgegaan, b. v. de oorfprong van-tigeafrln
den Ganges, eene befchrijving , die de Engelrche VertaIers zelve niet durfden overbrengen.
Thans begint eindelijk de handeling van het Gedicht,
en reeds dadelijk ontmoeten wij daarin de buitenfporige
en met R A B ON 's tien hoofden wel in verband flaande
vinding yan apen niet beerenkoppen , een fterk en wild
gefacht , doch getrouw aan R A M verkleefd , en deszelfs
beste hulptroepen onder den Apenkoning H A N U ii A A N.
Het gebrek aan waarfchijnlijkheid zoo wel als zuiveren
fmaak , en de wildheid der verbeeldingskracht van den
Dichter des. Ramayons, V A L ii 1 x 1, vertoont zich vooral in de eerffe daden van• H A N U M A A N op Lonka of
Ceylon, ten einde s 1 T T A op te fporen. H A A F N ER's
vertaling laat hem (even als n A L D E u s) daarheen vliegen als een arend, S C H LE GE L derwaarts zwemmen.
Hij vergroot zijn ligchaam ter helfte , verflaat met eenen
boom eerst io,000, daarna 25,000, en eindelijk 12,000
reuzen met den jongften zoon van R ABO N , rukt zich
een' pijl , die in eene (lang veranderd is , van het lijf,, en
íleekt met zijnen brandenden (hart de hoofd(lad van
Ceylon in den brand. — Nadat hij van dit zijn wedervaren
aan R A m berigt heeft gebragt, flaat deze den weg in
naar Lonka (Ceylon). Hij lijdt eene nederlaag ter zee ;
maar de Oceaan (ook eene perfoonsverbeelding) toont
hem den weg , om door middel eener rotsbrug het eiland
te bereiken. (Dit zijn de nog voorhandene klippen tusfchen het eiland Manaar en de vaste kust). En thans
eerst fchijnt H A A F N E R , volgens den ftijl te oordeelen ,
ons grootere fragmenten van het Gedicht zelve mede
te deelen , waarvan hij tot hiertoe ílechts eene doorloopende fchets had gegeven. Zeer levendig is de fchildering van den zeeflag. Karakteristiek voor de volkszeden is de zelfopoWering (vrijwillige verbranding) der fchoone P AD M A N i r, die haren Echtgenoot in dien waterftrijd
had
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had verloren. Deze daad wordt hier natuurlijk geprezen,
en die befchrijving is een bewijs voor de hooge oudheid
van dat gebruik in Indié. R A M zendt eerst den aap
O N G O L aan zijnen vijand , Om S I T T A van hell te ei.
fchen ; doch te vergeefs. De eeríie veldlag is onbetlisfend; maar her meeste voordeel is op de zijde van It A.
B ON. Men raadpleegt in het leger van R A M over den
terugtogt , doch befluit tot de voortzetting der onderneming. Eene nachtelijke ónderheming in het vijandelijk leger
door T R I M O E R, die voor de fchijnbaar lafhartigste par.
tij had geraden, en zijne eer door ongemeene daden wilde
herlï;ellen, doet den ftrijd algemeen hervatten, waarin
R A M, ma vele groote daden, die prachtig befchreven
worden, de overwinning behaalt. Hij bemagtigt met (form
dd vesting Anarodsjpoer. In den derden veldílag fneuvelt
de eenig overgeblevene zoon van den reus, en zijne benden worden ook nu verflagen, waarop hij, als laatfte
plegtanker, zijnen broeder K A M B O E K A R A A N, (B A LDEus noemt hem K0MPACARNA) die zes maanden
in het jaar achtereen fliep , tot zijne hulp roept. De komst
van dezen doet de krijgskans weifelen. (De Dichter ver
hier de beelden: „Gelijk een grimmige tijger uit den-kvist
„ troep jagers (lechts op dengenen het fonkelend oog
heeft gerigt, door wien hij gewond is; gelijk de Allamararn (wortelboom) , door zijn talloos kroost omringd,
„ te midden van den formenden mousfon, de felíle orka.
„ nen onbewegelijk trotfeert, zoo zendt hij een' gewisfen
„ dood onder den razenden hoop. Waar zijne verfchrik„ kelijke knods in hunne rijen woedt, hoort men een ge
luid als het kraken van den boom , die , door den laat--„
Doch ook
„ tien flag der bijl getroffen, nederilort.
deze vreesfelijke vijand wordt door it A ni met de filijdende fchijf chakra (een wapen, aan Indië eigen) in tweeën
gekloofd , en daarmede de derde nederlaag van het reuzenvolk beflist. Nu fielt zich eindelijk R A B 0 N zelf aan
het hoofd van zijn leger, uit de geheele bevolking beílaande, welke hij met geweld , zoo mannen en vrouwen
als kinderen , tot den firijd prest; R A r1 plaatst tegen
dit
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dit onoverzienbaar heir zijn' broeder L b C It H I E MA A r
in referve, en dit (trekt hem tot behoud, want de overmagt verplet de zijnen. (Dit laatíte gevecht wordt met
ongemeene levendigheid en kracht gefcbilderd.) Nu Icheidt
de nacht het gevecht ; maar den volgenden dag wordt de
zege van u A nI beflist door den val zijns geduchten vijands,
wien hij negen hoofden in drie fchoten of flagon doet
-verliezen; doch eindelijk, door zijne twintig armen opgetild, hem nog door een' vergiftigden ponjaard moet dooden. RA NI doet nu zijne intrede in. Lonka, en vindt
s 1 T T A weder ; doch ijverzucht bekruipt zijne borst , en
de fchoone moet, eerst door de vuurproef, en naderhand
nog eens, door de hand uit eene met (langen gevulde
maand te halen, hare onfchuld bewijzen. Na eene elfduizen d - jarige regering vaart RAN met SI T TA ten Hemel.
Ziedaar het dorre geraamte des Gedichts , waarin de
Lezer waarfchijnlijlt, met een' glimlach, niets dan ,ongerijmdheden zal meenen te zien. Doch reeds de enkele proe•
ven van ítoute vergelijkingen , door -ons medegedeeld ,
zullen hem doen vermoeden , dat te midden dezer onge.
rijmdheden ook nog een gloed van befchrijving en fchildering gevonden wordt , die den echten Dichter verraadt.
En inderdaad, hoe onmetelijk ook zulk een oud Gedicht,
uit een land, welks zeden, Godsdienst en denkwijze he,inelsbreed van de onze verfchillen , door eene proza-ver.
taling en gedeeltelijke bekorting verliezen moet , wij betuigen nogtans, hetzelve niet vermaak, en zelfs met belangttelling, te hebben gelezen. De overeenkomst met
II o Al E R u s (waarfchijnlijk een tijdgenoot des Indifcheia
Dichters) is hier en daar wezenlijk treffend. Gelijk in de
vermaarde optelling der fchepen en krijgshoofden , Ilias ,
11, (federt door v i ti G I L I u s en andere Heldendichters
gevolgd) geeft ook v AL nt I It i eene fch ets van de benden
van it A ii, en hunne onderfcheidene wijze van ftrijden ;
van de Malabaarfche Nairos , de wilde Calloeries, de benden van Siam, Sumatra en de Peper -eilanden. Gelijk
ID o nt t~ N It u s en andere helden van no ai E R u s, befpot D A t: na A GO in zijn' gevallen vijand (bh i t 6); maar
hij
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hij heeft iets tot zijne verontfchuldiging : deze vijand was
de moorder zijns vriends, De Zan er van Chios doet de
Trojanen een luid krijgsgefchrei aanhefFen , als dat der kraan
terwijl de Grieken in {lifte, doch flrijdgezind,-vogels;
optrekken. Bij V n L ti t tc I krijfchen de troepen van R AB ON als een troep elefanten; die van R A n1 naderen met
,cene dreigende ftilte, gelijk een duister onweder , hetwelk
onheilspellend aanrolt (bl. I13). Naauwkeurig, gelijk
zoo dikwerf bij H o ai E lt u s, worden de toegebragte
wonden beschreven, (b. v. bl. i16, I20 , 243). Tref,fend en bijna woordelijk (wij redeneren heeds in de onderh:elling der getrouwheid van II A A r N E R's vertaling)
is de overeenkomst tusfchen den toestand van A GA ME MN o N , na de mislukte poging 0111 ACHILLES over te
halen, en dien van R A a1, na de gedeeltelijke nederlaag
der zijnen. De. Lezer oordeele:
ho ME RUS (Il. IX. V. 711, 712. X. v. I. „ Nu
„ begaf zich elk naar zijne legerf ede ; daar vlijden zij zich
neer , en genoten de, weldaad der rust. Andere Hoofden
nu der 4chajers rustten bij de fchepen den gelleelen
„ nacht , door den zoeten flaap gebonden ; maar A G A„ II E M N O N, A T R E u s Zoon , den herder der Volken ,
„ boeide geen liefelijke flaap , daar hij veel in zijne gedachten bepeinsde. Befchouwde hij het Trojaanfche veld,
zoo bewonderde hij de.velc vuren, die voor Ilium brandden, het geluid der fluiten , en het gedruisch der manneu. Doch ziet hij op de fchepen ende volken der dcha-„ jers, zoo rukt hij zich bij den wortel de haren uit liet
„ hoofd , en fmeekt tot j U P IT E a: zwaar zuchtte
„ zijn edel hart."
V A L M r i i (volgens HAArNEa, bl. 137): „ Nit
,, fcheidde de luisterrijke verzameling , en elk begaf zich
„ naar zijne tent, om de zoo noodige rust te finaken.
, Maar R A n1, aan zorgen overgegeven , en diep ontroerd
,, wegens het gebeurde van dezen dag, kon geene rust
„ genieten , en trad met een bezwaard gemoed uit de
„ tent , te midden zijner vermoeide en rustende krijgers.
„ Alles was flil en lag (lapend; [lechts hier en daar zaten
Pp 4
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„ nog eenigen bij de glimmende vuren. Van verre klinkt
N het woest gejuich der vijanden hens in de ooren;, over
het wijde veld vlugt het geluid door den eenzamen
„ nacht. Hij ziet hunne tallooze vuren door de duister„ nis flikkeren, en zijne nedergedrukte ziel hijgt angflig
naar troost."
De nacht - onderneming van T R I bi o E R en z I N G Ast A M , om de verfterking des vijands onder nI u R A te ver
gelijkt zeer veel naar die van u L Y s SE s en n t o--gan,
nl E n E s, mede met ,00gmerk, om RHESUS, die met
verfterking voor de Trojaners gekomen is , om te bren•
gen. Veel overeenkomst heeft de befchrijving van H A'I U MA AN, op wien de magt der vijanden affluit, (bi,
157) niet die van AJAX , den grooten befchermer der
Grieken, (ll. XV, XVII.) De befchrijving van laatst
genoegzaam bekend ; wij kunnen ons niet ont--gemldnis
houden, een gedeelte der fchildering van ti A N U M A A N
over te nemen, ten einde te doen zien , dat de Dichter
van den J amayon dien der Ilias in beeldrijkheid , hier
althans , evenaart : „ Hij verdeelt hen (zijne vijanden) ge„ lijk een getakte berg de dwalende wolken in hare vlugt
,, verdeelt. Een geduchte kring van wapenen en men.
„ fehen omringt hem; duizend werpfpiefen vliegen op
„ zijn breed fchild tot fplinters; uit het gehikte pantier
„ heken even zoo vele pijlen omhoog, gelijk de bonte
„ pennen van eén vertoornd flekelzwijn ; doch onophou„ delijk woedt hij voort, en draait de ijsfelijke knows als
„ een' vernielenden wervelwind over zijn hoofd. Wel.
haast wijken tij uit zijn bereik , en laten hem in het
midden van eenen weinelenden kring. Gelijk gedaagde
geesten uit het duistere rijk des Padaloms te vergeefs
„ den cirkel der bezwering in affchuwelijke gedaanten omzweven ," enz. „ Hij , onwederflaanbaar als een orkaan ,
baant zich eenen weg des doods door het gedrang. Lijken
„ ftorten op lijken; gelijk het fchuimende zeewater, dat
van alle kanten van de fteile zijden der flijmige klippen
afilroomt , zoo is le dappere bevelhebber niet vlietend
bloed en zwveet bedekt," enz. k1 o r a it u s vergelijkt
IJAX
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bij een' ezel , wien de jongens met fokken wer
met een' buffel, die-pen;
door kraaijen geteisterd wordt. Ook de uitvoerige ver
K A B 0 N met eenen tijger, door blafí'ende-gelijknva
en
vuurpijlen
vervolgd, (bl. 251) is geheel Hohonden
mensch. Daarentegen misfen wij in deze vertaling die
overeenkomst met den Iónifchen Bard, welke, volgens
H E E RE N, in het laatste gevecht van den Raurayon
voorkomt, waar de Goden in den Hemel, zoo wel als
de menfchen op Aarde, aan den ffrijd deel nemen, even
als in Il. XIX.
Wij hebben tot nu toe, zoo als gezegd is, de ge
vertaling van den Heer H A AF NE R Voor, -trouwheid
zonder daarvan nogtans eenigen anderen waar-onder['cl,
te hebben , dan zijn lang verblijf in Indië en zijne-brg
kennis aan de inboorlingen. Eine plaats zou ons aan
die getrouwheid bijkans doen twijfelen. Zij slaat althans
zekerlijk niet in den Ramayon; dit erkent de Heer a A A F1v r a zelf,, die zegt, dat zij woordelijk in fommige boeken
der Hi, does vervat, doch waarfchijnlijk later door de Braminen daarin gelascht is, (bl. 221.) Het is eene voor
én de misdaden der Euro.-zeginvadhrfcpj'
pennen in India, zoo als men weet het cheval de ba.
taille van wijlen den Reiziger H A A F NE K. Wij zouden
ons zeer bedriegen , indien die plaats , in ílede van door
de Braminen , niet door hemzelven in zijne vertaling of
navolging van den Ramayon -irrgelascht ware geworden.
j
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Gedenkfchriften, om te dienen tot de Gefchiedenis van
Frankrijk onder het beßuur van N A P 0 L EON. Door den
Generaal G o U R G A U D, Ifle Deel.

(Vervolg en fiat van bl. 533•)
Provijianele Confuls is het opfchrifc der volgende Afdeeling.
N A POLE ON wordt voorzitter, niet naar den zin van s IE.
YE s. Deze had gehoopt, dat NAPOLEON zich alleen
met militaire zaken zoude bemoeijen , en het burgerlijke aan
hem overlaten ; maar hij zag met verwondering deszelfs veel.
1'p 5
zij.
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zijdige kunde, en dat hij niet gemakkelijk te overtuigen was.
Hij verklaarde hem voor eenen „ meester;' die alles ten, uitvoer wilde en konde brengen; maar dat thans onderwerping
beter was dan verdeeldheid.
De eerste verrigting van her Gouvernement was de organifatie van het Ministerie , welks voornaamfte departementen
b. v. van Oorlog en van Financiën, in eenen ellendigen flaat
waren. — De polytechnique fchool werd volkomen geörganifeerd. — Her Gouvernement was door openlijk woelende
vij4ndea omringd. Negenenvijftig der voornaamfle belhamels
werden gebannen•; dit jaagde fcl^rik aan; het oogmerk was
bereikt , en men keerde tot zachtheid terug.. — De publieke
geest verbeterde weldra in geheel Frankrijk. De Priesters
werden herfteld. Elken dag beijvert zich het confulair Gouvernement, om door regtvaardige en edelmoedige daden de
gebreken der vorige Gouvernementen te herftellen. De Emigranten konden ' terugkeeren , wanneer zij Beene Itrafbare ver.
f{andhouding buitenslands gehouden hadden; fommigen werden zelfs in openbare posten ' 'gefteld. NA P0 LEON zeide :
„ I,k heb eenti wijde deur geopend: die opregt handelt, zal
befcherming vinden; die regts of links afwijkt, zal gei}raft
worden:'
De eed van: haat tegen- het Koningfchap werd afgefchaft;
de at Januarij (dood van L O D E W r(K XVI) niet meer ge.
vierd. De beginleis der Confuls verwijderen misnoegen ; maar
de Yendëe en de Koningsgezjnden hielden i8 Departementen
in geftadige onrust. De rust werd hersteld, en het gedrag
der voormalige oproerlingen loffelijk. Ook in het westen van
Frankrijk liep de oorlog ten einde. Te midden van alle die
verbeteringen was het werk der Conflitutie bijna voltooid.
D o a. o c werd naar Berlijn gezonden ; men had alle reden ,
om over het Pruisfisch kabinet tevreden te zijn, dat kort

daarna zijn leger op den voet van vrede brags.
Van regtswege moesten de beide raadsvergaderingen (der
Ouden en der Vijfhonderd) den 19 Februarij i800 zich ver.
eenigen. Het eenigfle middel , om dit voor te komen, was,
eene nieuwe Conllitutie, vóór dat tijdltip, het volk ter
goedkeuring aan te bieden. Sedert lang had men, daar men
op de faam en kunde van s i E Y c s in dit fink betrouwde ,
zijn [tilzwijgen een nationaal ongeluk genoemd. Zijne Conflitutie werd gedeeltelijk aangenomen. Er werd een Gouvernement opgerigt van drie Confuls , waarvan één het opper.
be.
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bewind zou hebben, en de anderen zijne raadslieden zijn.
S SE Y ES had tweede Conful kunnen worden ; maar hij ver
niet, en werd Senateur. N A P O L E O N verkoos als-koshet
tweeden Conful C ASS B A C E a E s, en als derden L a B RU N.
De Conftitutie van het jaar VIII werd op den 53 December
1799 bekend gemaakt er aan. het volk ter bekrachtiging voor
dier maand afgekondigd. Het provifioneel-geld,nQ4
Gouvernement duurde alzoo drieënveertig dagen.
Ulm. t 1 O It E A u. De eerie nationale belooning , welke door
NAPOLEON, als opperhoofd van Plaat , werd uitgereikt,

was de eerefabel Kau s r. c Y R. Het leger in Italië, in flechten .fiaat zijnde, werd door NAPOLEON herheld. Hij droeg
het bevel over her leger van den Riin aatr MO RE A U Op,
die, op den t8 Brumaire, hem ondubbelzinnige blijken van
verknochtheid gegeven had.
PA u L I was niet tevreden over de fiaatkunde van Oostenrijk en Engeland; integendeel was na 18 Brumaire zijn haat
tegen de Fran/cite Omwenteling verminderd en opgeheven;
bij fehatte het karakter van den eeroen Conful hoog, en hij
gaf aan zijne legers bevel om het flagveld te verlaten en. de
Weich/el weder over te trekken. Oostenrijk bragt een groot
leger in Italic, een ander in Duitschland op de been.
De eerde Conful beval Si o RE AU, in Duitschland te dringen. Hij werkte denzelven, door verandering van deszelfs
plannen, die hij niet begrijpen kon, tegen. De eerfle. was
gaarne zelf aan de fpits des legers gegaan; maar de onrust in
de hoofdilad gedoogde zijne langdurige verwijdering niet.
Genua. M A S S EN A. De hoofdarmee van Oostenrijk was
die in Italië onder ME L A s. Geheel Italië florid, van Rome
tot Milaan , onder het bevel der Oostenrijkers. De werking
van het Oostenrijksch befluur tirekte zich over gansch Italië
uit. Trotsch op behaalde voordeelen , vleide het zich met
nieuwe van groot belang. Ondertusfchen was ook Frankrijk
door eenen nieuwen geest herboren ; de dertig millioenen
Franfchen waren rondom hun Opperhoofd vereenigd , en door
wederkeerig vertrouwen geducht. Hun hoofdkwartier Rond
te Genua. De havens der Genuefche Republiek werden door
de Engelfchen geblokkeerd. De Fran/cite linie werd gebroken ; ME L AS bereikte zijn hoofdoogmerk , en fneed de Franfche armee van Frankrijk af; maar her bezit van Genuz was
voor deze Mogendheid van liet uiter(Ie belang. Deze flad
had ondertusfchen gebrek aan levensmiddelen, en zou wel.
dra
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dra moeten capituleren. In Provence komen berigten aan
marsch van de referee - armee, op welke de hoop-gande
van foldaten en burgers rustte; en na den 18 Brumaire waren
alle pogingen der BOURBONS , zelfs in het Zuiden van
Frankrijk, vruchteloos. Met de inneming van Nice komen
de Oostenrijkers op Franfchen bodem , na de legers der Re.
publiek voor de poorten van Weenen gezien te hebben. M E.
LAs krijgt ber gt van den overtogt der referve -armee over
der St. Bernard. Ondertusfchen ontflaat in Genua hongersnood en defertie. De Engelfche Admiraal weigert eetwaren
voor de krijgsgevangenen van de Oostenrijkers, die in Genua
waren, niettegenflaande MAS s E N A zijn woord gaf, dat er
niets van afgehouden zou worden. Zoo ontbond de eerfie
verbittering tusfchen Oostenrijk en Engeland. -- M A S S E N A
onderhandelt over de capitulatie, juist toen, zonder zijn weten, de redding (de referve - armee) nabij was, en fluit eene
nadeelige. De Engelfchen maken zich door hunne fchraap.
zucht gehaat; velen worden in Genua door het vo!k ver.
moord ; de Oostenrijkfche Generaal u o x E N Z o t. r, E R N zelf
moet zich tegen hunne begeerlijkheid, die zelfs de koopwaxen vit de vrijhaven wilde wegfiepen, verzetten.
Marengo. Den 7 Januarij beval een befluit der Confuls de
oprigting eener referve - armee. De Conlitutie van het jaar
VIII vergunde aan den eeroen Conful niet, om het bevel in
perfoon op zich te nemen, maar belette denzelven niet, om
er in perfoon bij tegenwoordig te zijn. Na het ontvangen van
berigten aangaande den loop der zaken in Italië , oordeelde
de eerfie Conful het noodig, der armee van Italië regtflreeks
te hulp te fnellen , en verkoos den weg over den St. Bernard.
Om het plan geheim te houden, daartoe oordeelde de eerfie
Conful het beste middel te zullen zijn, het zelf te verfprei.
den, en meteen de fpionnen af te leiden. Dit gefchiedde, en
Europa raakte overkropt met fpotprenten over deze zaak. —
De overtogt over den St. Bernard gaat met oneindige moei jelijkheden verzeld. Op dezen overtogt bevredigt de eerfle
Conful alle geluksfantaiueên, die een jonge bergbewoner hem
geopenbaard had. — De eerlle Conful doet zijne intrede in
Milaan, en wordt met geestdrift ontvangen. Te midden aller voordeelen ontvangt men de droevige tijding, dat Genua
(zie boven) gecapituleerd had. D E S A i x komt uit Egypte
terug en bij de armee. De Oostenrijkers, in eenen wanhopigen flaat gebragt , moeten tot den flag van Marengo be(lui-

ten ,
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ten, behalen ook de overwinning, die hun door den eerfleti
Conful weder ontrukt wordt. Bij overeenkomst wordt Genua
aan de F:anjchen teruggegeven. Geheel Italië was hierdoor
veroverd.
Het werk is doorfpekt met oordeelkundige aanmerkingen
rakende de taktiek in de bijzondere gegevene omftandigheden,
met uitgebreide befchrijvingen van de krijgsoperatiën, met
onderrigtingen aangaande de voornaamuie perfonen, op dit
tooneel van Frankrijks Gefchiedenis werkzaam , en behelst
eene rijke verzameling van bewijsflukken.
Dichterlijke Mengelingen van M. WE S T E R M A N. Te 4mJlerdam, bij M. Westermaa. 1822. In gr. 8vo. 114 BI.
Met fchrik zien wij het jaartal 1822 op het met een bevallig vignetje pronkend titelblad van dit bundeltje flaan. Wij
kunnen trouwens, zonder jegens de broeders van het gemee.
ne leven, alias prozamenfehen, onbillijk te worden, al de
heeren dichters niet te gelijk bedienen. En buitendien zweeft
ook (wij willen het niet ontkennen) over de kleine wereld
onzer afwisfelende verzameling eene foort van noodlottigheid:
wat de hand eerst grijpt, dat krijgt eerst eene beurt; en al
wal, zoo men niet zeggen kan: de Drommel brengt alles
op éénen hoop;" die het meest noodig heeft bekend gemaakt
te worden, blijft langst van allen in de pr. .... holla! boe
Enfin, de heer WE S TER MA N kolnt thans niet-kenmad.
voor het eerst op het tooneel. Hij is, integendeel, door het
ganfche land reeds bekend, als een verdienflelijk en bevallig
dichter. En het mag dus zoo veel kwaad niet , dat wij (om
niet te fpreken van onze veelvuldige ambtgenoocen) het publiek eenigen tijd aan eigen fmaak en oordeel, omtrent deze
nieuwe vruchten, overlieten.
En nu dan ter zake : wij hebben het bundeltje met genoegen
doorgelezen. Er is velerlei foort van poëzij. Dezelve verfchili
niet minder in foort, dan in waarde. Bij fommigen wordt vele hoogte en diepte aangetroffen: alles is vreemd , flout, oor.
fpronkelijk; men toovert met de denkbeelden, en dikwijls met
de woorden. Bij anderen is dit het geval niet; zij blijven meer
bij het dagelijkfche en als aan de oppervlakte der zaken han gen; maar hun gezond oordeel, hun juist gevoel, bun fmaak
ea
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en bekwaamheid om het gedachte in gepaste, bevallige vo° men , woorden en beelden te vatten, doen elkeen met genoegen derzelver geleide volgen. Wz S T E R MAN behoort tot
de leaJien, en heeft het in dit genre tamelijk ver gebragt.
Ilij zegt intusfchen, met een paar regels van j E RE nI SAS
D E DE I[ K E R, Val] zichzelven :
yerfchoont wij, zoo mijn dicht naar• geest riekt noch verJiand :
Mijn hoofd, wanwees• ik dicht , rust zelden op wijn hrtnd.
En fchoon het verre van ons is , geest of verjiand aan zijne
voortbrengfelen te willen ontzeggen , zoo ver fchooncn wij
toch gaarne in hem , wat wij bij iemand , wien het als leerling, niet min dan als beoefènaar, aan tijd en allerlei gelegen.
beid tot oefening niet had ontbroken, niet zoo ligt zouden
door de vingeren zien. Want juist deze foort van pozij ,
welke door hare bevalligheid meest behagen moet, (en die
altijd de meeste beoefenaars, zoo wel als lezers , zal vinden)
vcreischt eerre uitnemende keurigheid en gemakkelijkheid in
de omideeding. Geetie vreémde conítrtictién en ongewone
woorden of zegswijzen (om rijm of maat te vinden) zijn
daar ligt geoorloofd. En wij zouden daarom voor de eer van
ons land en tijd wel wenfchen , dat onze tegenwoordige vele
zangers de kunst of enkel als liefhebberij behandelden, en
zich bepaalden om enkel nu en dan eens een bijzonder wèI
gedaagd Plukje in eenig tijdfchrift te plaatfen , of zich de
moeite gaven, om veel van liet beste , uit ouden of nieuwe ren , vreemden zoo wel als eigenen, te lezen , ell., door de
eerhen te vertalen en na te volgen, hun de kunst af te zien,
en de vingers, ter befpeling van de gonden lier, lenig en
rad te maken. Immers , hoe vele heldere „ dichtvuurfpranken"
wij thans , bij bekend en onbekend , ooit gedurig ontmoeten ,
veel geacheveerds, gelijk de fchilders zeggen, komt ons
niet altijd voor. Zij behoorden daarbij echter de denkbeelden
zoo min als de woorden te veronachtzamen , om inzonderheid
Benen rijken fchat te bezitten , uit welken zij weten voort
te brengen oude en nieuwe dinfen.
Doch dit is een uitflap. WV E S T E2 MA N is inzonderheid
de zanger van het huisfelijk leven , van huwelijksgelul., vrouwenwaarde , vadervreugd , en tevredenheid in den gulden Iniddelftand en nederige , maar gezegende werkzaainileid om he
dagelijksch brood. Hij fchildert zichzelven , de zijnen en
het lieve vaderland, die roelluende en. verheffende boven zoo
veel $
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reel , dat echter meer "fchittert. Men krijgt dèn man, men
krijgt zijne trouwe gade en kinderen lief, terwijl men zijn
werk leest , en zou wel Wenfchen, :zich eens mede aan zijn
knappend haardvuur en op zijne huisfelijke feesten.te, bevinden. Men zal dit van B I L D E R D IJK,, hoe heerlijk ook zij
verjaringen en toezangen aan kroost en echtvriendin íno.-ne
geil klinken , niet ligt zeggen; of, neide men het ook', een
krekelzang of rotsgalm van de echte foort jaagt het woord
met fchrik en huivering als in de keel terug.
De (lukken, die ons in deze verzameling vooral bevallen
hebben, zijn: Rijkdom, waarin niets overdrevens, niets vacs
áfgezaagde bombast, maar veel ware wijsheid voorkomt.
Gaarne voegen wij de twee volgende , Winteravond , en vooral
ook Hier en elders, daarnevens. Voorts heeft hij de Vriend
(en dit mag wel geene ligte taak meer zijn) gelnkl^ig-fchap
bezongen. In De 4aljnoes heeft hij bet thema:
(En) Hij , die daar boven leeft,
Vraagt niet, Wat, paar hoe men geeft,
dunkt ons, wel zoo duidelijk en verflandig behandeld, ais
zulks in ,het weede deel der Rotsgalmen ; artikel MilddadigNeid, is gefchied. Het volgende, De kunst om Hooft te fieryen, is naïf en ƒlichtelijk, zelfs zonder loon of ftraf eener
volgende wereld in te roepen. Adn m jne E htgenootd is zulk
eene nieuwe knorpartij , dat wij haast niet wisten , of wij de.
zelve aardig en lief, of toch een beetje onaardig en onvriendelijk

moesten noemen. Neen, mijn goede WE STERMANI

betwisten wij de lieve vrouwtjes niet, dat zij toch nog meer
moeder zijn, dan wij vader ! Maken wij .ons daarbij althans
niet verdacht, dat onze fijne en hooge gevoeligheid, alsof
wij met en voor anderen nog meer dan voor onszelven leden, in brommende woorden beflaat ! Zoo waar, indien,. iemand weet , wat het zeggen wil, met en voor een anderdub_.
bel te lijden, het is de moeder met betrekking tot haar kind;,
en zoo uwe vrouw noodig had overtuigd te worden, en det
zaak als met de (lukken bewezen te zien, dan vreezen wij,
dat uwé pleitrede , op het eèrfte grootouderlijke feest, slecht
geflaagd is. Qpk het laatfie en uitvoerigf}:e (luk, voorgelezen
bij eene prijsuitdeeling , en ten titel hebbende : Het geluk der
Ouderen in de ontwikkeling der zielsvermogens hunner Kinde
houden wij voor wèl gelukt.
-ren,
,

Onder de overige hukken is misfcbien niet minder veel
fraais

S$b H. W3 S T EL 4 A N, DICIETERLIJKE MENCELIe GENc
fraais en goeds. Zij behaagden ons hechts niet zoo wel. Etr
de reden hiervan fchuilt deels in het meer dagelijkfche, zijn
onderwerpen, zoo als Het Vrouwen - oog en der.-defomig
gelijke, de hoofdzaak betreffende, misfchien reeds dikwijls
genoeg door onzen dichter behandeld, — deels daarin, dat
de flof hoog sen zwaar genoeg voor 's mans Muze was, zoo
als Geloof en Joannes, die ons daarom toch geenszins mis
-hagden.

Rotsgalmen van Mr.

WI L L EM B 1 L D E R D Ij K.

Ijle Deel.

(Vervolg en (lot van, bl. 54 8 .)

de Onchristenen dezes tijds - waartoe zeker alle dc Ar.
miniaanfche Predikanten tot één toe zullen behoorcn — worden, zoo in den echt - Christelijken geest, vele zoete dingen
gezegd, en met eene voorbeeidelooze zachtmoedigheid (want
B I L D E R D Ij K weet, dat deze het aardrijk zal beerven) de
liefderijkfie vermaningen gegeven. Het is al fpoedig: (en
boe zou men die wolven in fchaapskleederen ook anders kunnen beflempelen?)
lion

..... Gij Verleiders , wien ,van enkel hoogmoed dronken,
De haat, de razernij, uit gluipende oogen vonken ,"
(Zij zijn dus nog al kenbaar, en juist daarom, zouden wij
denken, minder gevaarlijk.)
„ Om d' Afgrond tegen God te dienen! Wangeflacht
Dat de infpraak dooft van 't hart, Gewisfe en plicht verkracht,
Om met uw Vloekgefpuis de Rijken om te keeren l
»

. . . . .

. .

Verworpelingen, in den afval van uw God
. ,
„ Verhard ! Godslastrend fchuim !
,, Barst aan den giftdrank vrij die ge andren in+doet zwelgen !"
Die wensch is zeer Christelijk ! — en gepast de raad, die
nu onmiddellijk volgt:
..... Werpt uw maskers af! Verguist bet Godlijk Woord
In Bacchanalen van uw momdienst ongeftoord,
„ Zwaait

$81

W. B 1 L D B R D Ij Z, ROTSGALMEN.

$, Zitaait openlijk de vaan van heillooze Ongodisten,
„ Maar dekt uw eedgefp?In met d' eernaam niet van Christen."
en eeh weinig lager :
„ Vat mart ge —? Kondigt ons een open oorlog aan.
Uw wartaal lokt niet meer," [dus, 't gevaar is over!]
„ De winden fpelen met ûw lampjens, 't_fliltkerliclht
„ Gaat knappende uit in rook . . . . . . • .
„ En laat de gasreuk na," [het moet toch bij B I L D E R D Ij lt
altijd met flank eindigen !] „waar borst en long van fcikkeu"
En nu worden zij , ten flotte van, alles, opgewekt, mu
maar, zonder langer te dralen en te talmen, een ieder te verbaansen en te vermoorden, ,, Wie Christus durft belijden;'
Nu , hiertegen verzoeken wij , voor alle fecuriteit, wat ons
betreft, protest aan te teekellen!
In Hartsgevoel verzekert B 1 L D E R D If x, met zijne gewo•
ne nederigheid en opregtheid , van zichzelven i dat bij In alles gelijk is aan onze „ onverwrikbre Vaderen, wier adem,
,, moed, en trouw," [immers ook hunne liefde tot Vrijheid en
afkeer van Gewetensdwang ??] „ nog ombruischt door zijne
„ aderen." Maar,, hooren wij hemzelven :
Ja," [dus (preekt bij de Vaderen aan] „ 'k heb als gij,
„ voor 't recht van Vorst en God getlreden,
„ Verdrukking doorgeftaan , gebrek en fmaad geleden.
„ 'k Ben afgeleefd , maar 'k blijf . . . . . . .
„ U waardig; 'k buig noch buk voor 't oproerflokend rot t '
,

(Dat zijn nu zeker, want verba valent ufu, de voorftanders
van eene liberale en coni}itutionéle Regering, en in dat ge•
val zal , bij wettige gevolgtrekking, daartoe ook Z. M. be.
hooren 1)
,, 'k Heb niets gemeen met u, Verleiders, Onrustzaaiers,"
(B 1 it, E RD ij K, de vredelievende ‚de vrede Richtende BILdeze iets gemeen met onrustzaaijers heb.
ben 1 1 ! )
D E R DIJ K, ZOU

„ Die Gode in 't aanzicht vliegt, vermomde Vrijheidkraaiers:
„ Dient d' Afgod wien gij rookt, floot Throon en Outer om
1624. NO, 13.
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(Wie weet, wat nog gebeu t ! Maar ook dan k
DIJK geborgen; want:)

B1LD5Ki

De Christen leeft en fterft zijns Heilands eigendom."
Nadat ons B I L D E RD U K in Verbintenisfen op nieuw ver.
teld heeft, wat hij al voor het Vaderland heeft gedaan en
geleden, dat zeker nog al aanmerkelijk moet wezen, dewijl
hij er telkens op terugkomt, hebben wij weder dadelijk de
oude Jeremiade. Maar, wie zou ook niet jammeren en klagen, als hij alle die ijsfelijkheden en gruwelen aanfchouwt?
Bedenk eens, Lezer ! hoe het thans in ons lieve Vaderland
flaat gefchapen:
.....'t Kroost, geheiligd aan den Moloch thands verheven,
„ Wordt jammerlijk ten prooie aan Heidnen leer gegeven;"
(Zeker federt men op de fcholen niet meer de Historie van
David of den Heidelbergfchen Catechismus gebruikt!)
„ En Sodom en Gomorre, oud Romen en Atheen,
,, Hoopt in ons Vaderland zijn gruwlen Rout op een!
Ja, de afval is volwrocht."
(Doch dtt is nog niets: hoor verder !)
„ Met Christus zoen ce honen,
,, Zijn bloed te fmaden, ja, behaalt men gloriekroonen,"
(Zou men hier niet aan de medaljes moeten denken, die men
op de beantwoording van prijsvragen ontvangt ?)
» En de eer die Turk en Pers voor Jezus grootheid voedt,
Wordt hier
(Hoe is het mogelijk, dat zulk een Land ééne maand kan
beftaan !)
„ Wordt bier in Hollands fchooc met fchande en leed geboet."
Het is dan ook geen wonder , dat de Christelijke a IL.
an Ij it zich hier, in dat tweede Sodom en Gomorra ,
maar in 't geheel niet in zijn element bevindt; en wij ge•
looven hem gaarne, als hij op deze flatteuze befchrijving (die
wij evenwel om geen goud zouden willen, dat ter kennisfa
onzer nakomelingen kwam) onmiddellijk laat volgen: dat hij
raar
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maar niet kan nederzitten bij die Belialsmannen, „ die zoo
„ de nfgoAn dezer eeuw met hart en mond belijen; of wien
„ buns Heilands naam niet meer ter harte gaat."
En vraagt nu misfchien een woeste hoop , die zoo gaarne
den neus aan de mouw van een' ander veegt, waarom de
Koning alle die gruwelen duldt ? BIL D E RD IJ K lost dit op ,
en geeft tevens een onfeilbaar middel aan de hand, om alle
die ijsfelijkheden op ééns te fluiten: „ Laat Hechts de Ko.
„ fling regeren, 't juk verbreken der laffe Dwingelanden,

„ Wier moedwil d'elpen flaf durft buigen in zijn handen,
„ Ten roede en geesfei maakt van 't Godgetrouwe volk,
,, En heimlijk 't lemmer flijpt der Hem " [den Koning ! !] „ be.
hemde dolk."

„ Regere Hechts de Koning" [dat is: zonder Confiitutie Cu
buiten overleg met de Staten]
„ in den naam der Godheid die Hem huldde,
„ Doch geen Oranje fchiep ten fpeelpop van zijn beulen,
„ Noch opvoerde op den chroon om met de Hel te heulen."
Regere Hechts zoo de Koning! .... en dan, gelijk reeds
boven was voorfpeld, dan „ zal Gods kerk weer vrijen
„ adem halen" ! — Wij danken van harte den Hemel , die
eenen Koning aan ons gaf, bij wien zulk eerie taal , die niet
anders dan de taal des oproers is, wel geen minder gevoel
zal verwekken, dan — diepe verachting tegen den Man, die
in een Land van rust en vrede, waar Godsdienst en zede.
lijkheid zulk eene vaderlijke befcherming vinden, zoodanig
eene taal van leugen en laster fpreken kon! — B I L Dz ItD U K ! dank ook Gij God, dat Gij een Land bewoont, waar
men zulk een•e taal zelfs duldt ! 1 !
Maar misfchte❑ doet deze of gene eene andere vraag aan
BILDER D If K ; waartoe namelijk toch al dat razen, tieren,
fchelden en fchreeuwen dient, daar hij toch niemand overtuigt , en ieder hem befpot 2 Vraagt dit iemand, au L D E RD u K geeft hierop een z/ndwoord , dat wij incusfchen wel kon
omdat wij er niets meer uit leeren , dan wij-denmisf,
reeds voorlang wisten, en waar het weder, in de taal zij net hem aangeborene zachtmoedigheid , is:
Qq2
» Neen,
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„ Neen , fnoodaarts ! vloekt en wdedt , en knevelt de gard In
banden
s, Mijn tong, mijn pen, is vrij" — [ook om fchaamtelcos
te liegen en te lasteren ? ?] .... .
„'k Veracht de dolle drift van lage Dwingelanden;
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„ Ja, • trotsheid , eigenwil , zijn elk' verworpling eigen ,
t, 't Zijn Lucifers, wier drom op $ elfverlichting roemt!"
En daarom is dan nu ook B IL D E R DU K ZOO nederig, zoo
infchikkeli'k , zoo ligt te overtuigen, en zoo afkeerig om
zich op zijn licht te verheffen!
Dat Ilan Mr. I. DA COSTA, bij het in 't licht geven zij

Bezwaren enz. , met dankbaarheid wordt gedacht , en-ner
aan hem, voor het zoo wc'1 volbrengen van zijn verdienfle
lijk doch moeijelijk werk , de hoogfte lof wordt toegebragr,
dit fpreekt van zelf. B IL DE RD IJ K verzekert zijn' kwee.
jteling: dat hij juist over den Geest dezer Eeuw heeft ge•
oorde^eld, en nog niet half genoeg heeft gelogen en gelas.
terd. En indien deze jeilgdige kampvechter eens weder eenen
kruistogt mogt wagen, wanneer wij hopen, dat hij er met
even veel glans zal afkomen, dan zou hij uit deze regels
van zijn' Patroon en Meester weder een aantal nieuwe ver
kunnen opzamelen, om alsdan over onze Eeuw uit-vloeking
le galmen , die, wat men ook mag hellen , beweren, en door
de deugdelijkste bewijzen ftaven, toch maar de Eeuw der
,

Helfche duiste, nis is en blijft! !
Ook de Heer A. CAP A 00 S E heeft zich als een moedig
kampvechter voor het Rijk der Duisternis gedragen, en aan
hetzelve, door zijne bejirijding der Beestpok- inenting, geen'
geringen dienst bewezen. B I L D E R D IJ K wil dit erkennen,
en dankt hem , „uit naam van Godsdienst en Geweten ," (!!!)
dat ook hij hier het zwaard heeft aangegord en ten flrijde
is uitgetrokken. Een elikel proefje..... maar neen! — hier
wordt de zotheid volkomene razernij , en wij zouden mis.
fchien de ergernis vermeerderen. En daar wij nu dit niet
willen , •zeggen wij voltIrekt niets over Ilgsengáno s (een
Spaansch woord, dat ware verlichting te kennen geeft) dan
alleen : dat wij hopen voor zoodanig eene verlichting, als
BILDERDIJK hier huldigt, te blijven bewaard. 'Veen! dan
blijven wij liever, zoo lang wij leven, kinderen der dais.
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Gaarne zelden wij nog iets van de Parodie, waarin wordt
gefproken van „ 't brommend ongediert' , als kampernoeljens
„ opgefchoten , uit flijk en ezelmest gefproten ," en ons ver
dat B I L DE R D Ij K van dat ongedierte (het zijn, zoo-zekrd:
wij bet wèl hebben, de thans levende Dichters) lof noch
eer noch dank verkiest te ontvangen, en maar volstrekt niet
wil bezongen worden van die fnooden , „ die hun God voor
» 't goud verraden, of, mooglijk , voor een laf hoezee van
„ oordeel- en verflandloos vee." Gaarne namen wij hier,
tot amufement van onze Lezers, iets over; maar wij gingen
reeds ons beftek te buiten.
Finis coronat opus! riepen wij uit, na cie lezing van het
hekfluitertje , , dat ons voor den grijzen Bard blozen , en onwillekeurig denken deed aan den edelen en waarachtig vro
inca F z I T H, die zijne lier door wulpfche — neen, morßge zangen nimmer bezoedeld heeft.
Zietdaar, Lezers ! wat wij meenden van dezes bundel te
moeten berigten. Oordeelden wij ongunflig, wij deden dit
ongaarne , en het gefchiedde niet , omdat wij in denkwijs van
den Heer BI LDR D Ij K verfchlllen; neen , verre zij dit van
ons 1 Wil B i L rI a R D ïj a , voor en bij zichzelven , de duis•
ternis liever hebben dan het licht ; vindt hij troost voor
zijne ziel in een Godsdienstilel£el, der MIddeleeuwen waar.
dig ; wil hij Teeringen aankleven, die niet door God zijn.
voorgefchreven , maar door menfchen uitgevonden; wil bij
liever, bij een Oostersch Despotismus, zich krommen onder
het juk, dan de zegeningen eener redelijke Vrijheid te genieten; wil hij hardnekkig vasthouden aan 't geen hij eenmaal
heeft aangenomen, al wordt bij ook duizendmaal van zijne
dwaasheid overtuigd; wil hij gelooven voor zichzelven, dat
bij hem alleen de waarheid is; wil hij dit, en, omdat bij
dit wil, zichzelven onophoudelijk kwellen, en in zijnen
hoogen ouderdom zich het leven verbitteren, — het zij zoo 1
en dit zullen wij in hem , met Christelijk geduid en medelijden, dragen. Maar dit veroordeelen , ja verfoeijen wij in
hem: dat hij in een Land van rust en vrede zonder ophouden de rust tracht te vergoren, en het zaad van wantrouwen
en tweedragt f'erooit ; dit veroordeelen, ja ve; foeijen wij in hem.
dat hij dagelij;:a ware verdienften lastert, en elk verdoemt,
die een ander licht eerbiedigt, dan hij voor zichzelven ver.
kiest te volgen; dit veroordeelen, ja verfoeijen wij in heap :
dat hij telkens zich op den regtert'oel plaatst, ea eerie taal zich
aan.
Qq3
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aanmatigt , die geen' ílerveling past , al was hij nog tienmaal
geleerder, en al fprak hij zelfs de taal der Engelen; dit en
dit alleen veroordeelen, ja verfoeijen wij in hem; en daarom
moeten wij fomtijds bittere woorden fpreken tegen eenen
Man, dien wij anders, om zijne zeldzame gaven, bewonderen , en dien wij , al ontbraken hem ook deze , om zijne jaren , met alle zijne zwakheden, zouden verdragen en eeren.
De Fabelleer vergeleken met de Gefchiedenis. Door den Abt
D E T RE S S A N. 11 Doelen. Uit het Flansch vertaald.
Met Platen. Te AmJlerdam, bij J. C. Sepp en Zoon. 1822.
Ingr. 8vo. f 4 5.
-

De titel van dit werk boezemde ons eene groote belangflelling in. De Fabelleer vergeleken met de Gefchiedenis , door
den Abt D£ T R E S S A N, naar de in Frankrijk voor het openbaar onderwijs ingevoerde en door den Schrijver op nieuw
herziene uitgave , met platen 1 Vele gedachten deden zich te
gelijk aan onzen geest voor; maar wij zijn in alle die gedachten teleurgefteld. De Vertaler heeft iets ondernomen,
waarvoor hij volkomen onberekend was, en bijna op iedere
bladzijde flooten wij op eene jammerlijke verminking van oude namen. Wij weten, hoe Franfchen, die met de bronnen
der oude gefchiedenis niet zeer bekend zijn, vele zaken en
namen verwarren en verkeerd plaatfen; maar, als bij die ligtvaardigheid de onkunde eens Vertalers komt, krijgen wij dik
een zonderling en fmakeloos mengelmoes. Wij hebben-wijls
het oorfpronkelijke met de vertaling niet kunnen vergelijken,
en kennen het werk van den Heer B A N N 1 E R ook niet,
waaruit DE T RE S S A N zegt het zijne te hebben geput, nadat hij met onvermoeide vlijt de geacht1e Schrijvers had geraadpleegd. Maar welke die geachte Schrijvers zijn, komen
wij hier niet te weten. En de oude Schrijvers worden
meestal zoo vlugtig, ondoelmatig en verward aangehaald,
dat daaruit meer duisterheid dan licht ontstaat. Het komt ons
in het algemeen voor, dat de arbeid van D E T R E s S A N Beni
is van de hoogte, op welke dit aan--gevadmnrwij
van fludie door HEY NE, S C HE Lvak
en
gewigtige
gename
LING, BEL, HUG, CREUZER, PAKEAU, MUNTIN-

en anderen geplaatst is. En voor een boek, om bij
het onderwijs der jeugd te gebruiken, zouden wij dit voort breng-
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brengfel van Franfchen grond voltirekt niet durven aanbevelen. Alles is zoo los en luchtig, zoo van den hak op den
tak, zoo kwalijk zamenhangend, dat het veilig onvertaald
had kunnen blijven , al ware de Vertaler ook meer voor zijne
taak berekend geweest. Zelfs de plaatjes dragen hier en daar
blijken van verkeerden fmaak. Zoo geeft men b. v. aan Bellona een paar vaandels uit de zeventiende eeuw na Christus t
Waarom er ook niet een paar vierentwintig ponders bij ge
Ons exemplaar zit vol vouwen; zijnde zoo vele-plats?
plaatfen, waar wij meenen grove dwalingen te hebben ont•
moet. Wij zullen er Hechts eenige weinige van overfchrijven , en dan deze Fabelleer vaarwel zeggen: Ifie Deel, b1.
45. » De eerlte rang bevatte de hoogere Goden , welke men
ook de Goden der Natiën noemde, omdat zij bij alle volken
bekend en vereerd waren. In den tweeden rang waren de
Goden begrepen, welke o v ID r U s het volk God noemde.
Zij heetten ook de mindere Goden der Natiën." — BI. 46.
„ Het woord Indigetes beteekent handelende gelijk Goden." —
BI. 50. , Het woord Mey komt van majores, de grootjen."Bl. 112, over de Godfpraken: ,,.De I{erkvaders zijn eenparig van gevoelen, dat God fomwijlen den eeuwigen vijand
van het menfchelijk gedacht vergund heeft het toekomende
te voorzien. De ontelbare gevallen van bewaarheide Godfpraken pleiten voor dit gevoelen." — BI. 113. » De jonge
meisjes, die huwden, meenden Diana te verzoenen, met aan
haar hunnen gordel te offeren, waardoor zij den naam kreeg
van Tiftphone , of de gordel - afneemfler." Als dit geene
drukfout is, blijkt daaruit, dat de Abc en de Vertaler geene
letter Grieksch verftaan.. Maar er zijn ook andere bewijzen.
B. v. bladz. 136. av erfa tive , terwijl bij P A U s A N i A s, die
aangehaald wordt , apostrophia flaat. En in het IIde Deel ,
bl. 19, fprekende van de Grieken, zegt men, dat de heilige
bosfchen luci genaamd worden. Voorts is cestus een knuppel.
HERODOTUS en SERVIUS, ARISTOTELES en P.Ho.
CI ON worden in éénen adem als auctoriteit aangehaald. —
Het onderzoek over den Noordfchen Godsdienst , waarmede dit
werk befloten wordt, ziet er niet veel beter uit. Ook daar
worden, gelijk overal, oude denkbeelden, verward en door
elkander gehaspeld, opgedischt.
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De Ring van Gyges wedergevonden, of 1'erzameling van meest
Nederland/the Karakters. Tweede verbeterde Druk. In Ik'
Deelen. Met Platen. Te Arrflerdam, bij J. C. van Kes.
teren. 1823. In gr. 8vo. f 15-:
Het Leven, Gevoelens en zonderlinge Reis van den Landjonker Covert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den
Stronk. Tweede verbeterde Druk. In II Deelen. Te Aikfterdam„ bij J. C, van Kesteren. 1824. In gr. 8vo. f 6

N iet te onregt heeft de Ring van Cyges bij onze Landge.
nooten een onthaal gevonden , dat hem thans de eer eens

tweeden druks doet verwerven. Van de werken, door den

vernuftigen Schrijver ons gefchonken, houden wij dit voor
een zijner beste, zoo niet het onderhoudendfle van alle. Die
den lust tot het lezen van verzierde verhalen niet kan wederflaan, fchaffe zich dezen onzigtbaarmakenden ring aan , en hij
zal denzelven niet alleen met vermaak , maar ook niet zelden
tot wezenlijk nut bezigen. Het werk is bekend, en een her.
druk kan door ons bovendien hechts met een kort woord
vermeld worden. De uitvoering is allezins zindelijk. De
platen, van wijlen R. VI NK E L E S, wiens roem in deze
foort van kunstwerk nog door geenen anderen verdonkerd
werd, hebben het goed uitgehouden. Wij herlazen het boek
met vernieuwd genoegen.
En wie dan deze lectuur volbragt heeft en naar meer ver
zich met Jonker Covert op reis, en zal-langt,diebv
zich de kosten niet beklagen. Ook dit vermakelijk werk van
denzelfden luimigen Schrijver is te bekend en onze ruimte
te beperkt, om er hier meer van te zeggen, dan dat het,
door dezen herdruk, van nieuws verkrijgbaar is, en wij
het gaarne aanbevelen.

Boekbefch. bi. 561. reg. ig. lees Phy/lologico.
Meng. No. Xi 1, bl. 55!, reg. 4 v. o., ítaat Marethon ,
voor Marathon.

BOEKBESCHOUWING.
Grondleer van den Godsdienst. Eene Handleiding tot
zijne J/oorlezingen over den Godsdienst , voor de Akademifche jongelingen in alle Faculteiten: door J. M.
S A I L E R. Naar de tweede, verbeterde Uitgave uit
het Hoogduitsch vertaald, met eene Voorrede van H.
DI U N T ING H E. II Stukken. Te Groningen, b1 J.
Oomkens. In gr. 8vo. XVI , Vi en 594 .iß1. f 4- 50.
Wij hebben de beide (lukken van dit werk te gelijk ter

recenfie ontvangen; en, fcllóon wij vertrouwen, dat het,.

om deszeifs belangrijkheid, en uit hoofde van de bei
roemdlieid des Schrijvers , reeds in veler handen zijn zal
willen wij echter niet In gebreke blijven , er ceni verfag van te doen,
Dat een verllandig eri allerkundigst Hervormd Godge.
leerde , zoo als de voortteffelijke en tot algemeene droef
M ti N T I N G HE, dit werk, offchoott-heidafgtlorvn
door eenen Roomschgezinden Schrijver vervaardigd, zoo
hoog fchatte, dat hij de overbrenging van hetzelve aan
voor de weluitgevallene vertaling Bene voor -rade,n
zal niemand vreemd vinden, die den edel.-redfch,
man
veenigzins dekend heeft, en die weet , dat i
denk enden
zoo als dele zich in zijne voorrede uitdrukt, uit de pen
van 9 A T L E R nooit iets voortkwam, dat niet in zijne
Poort voortrefel jk was, en met zeer veel genoegen, zoo
wel als saut, door iedereen, die tivijsgeerig en Christelijk
denkt, gelezen werd.
De Hoogleeraar had eerst eenigen twijfel, of men in
de vertaling ook eenigzins veranderen of wel weglatetn
zoude iómmige dingen , welke des Schrijvers gehechtheid
aan de gevoelens van het Roomschgezind Kerkgenootfchàp
te kennen geven. Dan , na rijper beraad, dacht het hem,
zoo wel als den vertaler, best, om het werk zoo te la•
ten als het was , dewijl toch , hetgeen eigenlijk Rootnsch.
BOEKBESCH. i824. NO. 14.
Rr
ge+

590 I.

At. SAILER

g zinti in dit werk voorkont, zób is voorge(}e1d, dat
het den Protestant, hoezeer hij er ook veel tegen zou
kunnen zeggen , niet ergeren kan, en voorts ook aan onze Roomschgezinde Medechristenen geene aanleiding gegeven wordt, om tegen hetzelve, als misfchien onder
Protestantfche handen verknoeid, bevooroordeeld :e zijn.
Deze inrigting, en de redenen derzelve , welke wij ,
kortelijk, .uit de gemelde voorrede hebben opgegeven,
kunnen wij nie; anders dan goedkeuren , voor zoo ver,,
namelijk, men in het werk zelf niets veranderd heeft.
Evenwel zou men, dunkt ons, die zelfde inrigting behoudende, eenige aanmerkingen, 't zij onder aan de blad
liever achteraan, hebben kunnen voegen , in-zijden,of
welke, kort, klaar, bondig, en tevens zonder eenige
bitterheid, het Protestantfche leerftelfel tegen. het Rootnfche wangeloof gehandhaafd werd. Dit zouden wij , bij•
een werk als• het onderhavige , des- te meer van belang
gerekend hebben , daar de Roomfche denkbeelden niet alleen zoodanig zijn voorgefteld, dat geen Protestant er
zich aan ergeren kan,. maar ook eenigzins op eene wijs.
geerige wijze worden voorgedragen , la zelfs fomtijds aann
niet Katholijke Christenen als alleraannemelijkst aanbevo.
len. Zoo wordt , bl.. 33, in eene noot, gezegd Ook
niet Katholjke Christenen, TP•üsgeeren en Dichters hebben in onze dagen het zevental Sacramenten met andere
oogen aangezien. Een hunner komt er,. in feinem Leben,
II Th. S. i8o, openlijk voer uit: Ontbreekt het den
Protestantfchen eerdienst over het geheel aan volheid, zoo•
onderzoeke men deszelfs afzonderl ke deelen, en men zat
bevinden,dat de Protestant te weinig Sacramenten heeft;
j a h ij heeft er ßeches édn , bi) welk hi) zich werkzaam
toomt, het 4vondmaal; want den Doop ziet h ij _ lechts aan
anderen bedienen, terw ijl dezelve hem koud en ongevoelig.
laat. De Sacramenten zijn het hooglle in dén Godsdienst,
het Zinnel! ke teeken eener buitengewone Goddelijke gunst
en genade, enz.
Dit enkele Ilaaltje toont genoegzaam de gegrondheidvan ons oordeel. Het is toch overbekend, dat, in ons
land
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bnd nlthans 1 de Roomschgezindell vol ijver zUn voor
hunnen Godsdicl1st, en gansch niet ongenegen , om, zoo
\Teel mogelijk, bet Protestantendom afbreuk tc doen. Of·
fchoon nu dit werk van S A I L E R, uit hoofJe van des·
2elfs wljsgeerigen aard, aan de meesten hunner niet bevallen kan, zijn er toeh voorzeker ook; die in betzelv6
behagen fcheppen, en tevens met innig genoegen zien,
dat het, zonder eenige aanmetkingen hoegenaamd, op
aanraden van een beroemd Pl'Otestantsch Godgeleerde, in
het Nederduitsch is vertaaId geworden, en zich wel1igt
vIeijen, dat hierdoor hunne zaak weI degeJijk in de hand
wordt gewerkt. Althans wij voor ons, hbezeet wij ook
de liberaliteit en de tolerantie voorfl:aan, zijh overtuigd t
dat men, in ons land en in onze dagen, onmeht Raomschgezinden niet voorziglig genoeg zijn kan, en dat het voot
de Protestanten van het grootfie bo!Iang is, om, bij ge..
paste gelegenheden, voor hU11l1e zaak manmoedig en verA
fiandig uit te komen.
Voorts fiemmen wij volkomen in met wijlen den boog.
gefchatten M U N TiN G HE, dat dit· werk ongemeen vee!
waarde heeft, bijzonder v()or hen, die ChristendclIl1 ell
Wijsgeerte weten te vereenigen, en dat het vooral fl:rek...
ken kan, om de waarheid en voortreftelijkheid der Evan.
gelieleer te doen gevoelen, en den Christen vah dezelve
diep te overtuigen, in zoo ver, namelijk, de Cl1ristelijke
leer in het ttlgemeel1 door den Schrijver befchouwd'wordt.
Geheel anders Is het gelegen met hetgeen over de grond..
leer van het Katholijke Christendom is voorgedragen ; hetwelk ecIjter door een verfl:andig eh kundig Protestant ook
wei verdient overwogen te worden, om op ztine hoede
te zijn tegen de fpitsvindigheden van fommige· Rooms~h..
gezinden onzer dagen.
Dit zij genoeg over een wetk, dat reeds eenlgen tijd
geleden is uitgekomen. Wij bevelen het ten t1:erklle altn t
mits men de gulden les van den Apostel P A U L us be-

ttachte: lJeproeft aile tlingen, en bel1Oud6 bet Boetle l
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Ilarxdleiding voor Fred. kanten, of Lijst van Tekfien bij
bijzondere gelegenheden; b jeenverzameld door A. J.
V A N D E R V E E N, Predikant te Gorrec%?. Te Haarlern, b j de WWed. A. Loosjes , Pz. 1822. In gr. Svo.
lig BI. f 1-20.
]Predikanten, die bij meer of nein. gewone gelegenhe.
den, zoo als Christelijke Feestdagen, coop en Avond
om eenen (meer of min gepasten) tekst-mal,enz.
zijn
,
hier eene opgave van letterlijk afvinden
verlegen
gedrukte tekften, waaruit zij dan nu, den eerften den.
besten, of ook naar welgevallen, kunnen kiezen. Meer
bevat dit boekje voIfirekt ook niet; geene aanwijzing tot
de behandeling , of daartoe dienen te wenken ; ook geene
aanwijzing voor gewone leerredenen , naar keuze van on.
derwerp, leer of pligt, gefchikt. Of alzoo de Eerw.
V A N D E R VE B N geenen geheel nutteloozen arbeid ten
dezen verritt Rebbe , moge het debiet van dit boekje be
f isfen>

Synodale Leerrede, na vervulden 25 jarigen Evangelie
te 's Gravenpage,, op den 6 lul -dienst,ugfprok
1323, door t, J , D E it MO U T, Hpfprediker van Z.
111. enz. Te 's Gravenhage, bij S. de Visfer. 1823..
In gr. Svo. 51 Bi. f :. - 6o.

D
eze leerrede zou, om hare belangrijkheid en hare
fraaiheid, om haren inhoud en de gepaste wijze,

op welke de beroemde fpreker zich van de tijdsgelegenheid heeft
bediend, eene veel vroegere aankondiging vereischt hebben, en Recenfent verbeeldt zich. nog bijkans , dezelve
vervaardigd te hebben, zonder nogtans te weten, waar
dezelve zou gebleven zijn.. Het was inderdaad wel toevallig,
dat de Eerwv. I) E R M 0 U T , juist op den tijd dat hij de
Synode met Gene leerrede had te opepen , teffens de vüf-
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entwintigf e verjaring van zijnen kerkdienst, k+on vieren
en menigeen zou met dit dubbele feest-eer verlegen zijl
geweest, dan dat hij er eenige partij van wist te trekken,
Dit laat(le heeft echter hier in eene uitileke•ndé mate plaats.
Hoe kon iemand bijna fehooncr aanleiding vinden, om
het onaangenaam veelvuldig fpreken over eigen perfoon,
werk of lotwisfel te vermijden, dan door zijnen leeftijd,
als een belangrijk deel der gefchiedenis van de vaderland.
fehe Hervormde kerk, tot onderwerp te nemen ? Of wel
aandacht van de hooge kerkvergadering-keflowasdr
bijna al meerder waardig, dan zulk een overzigt, dat de
meeste eerwaarde leden met hupne eigene herinneringen
konden achtervolgen, en dat eenera rijkdom van zaken,
van blijdfchap en leering aan de;hand gaf, allergefchiktst
om hen te hemmen tot - voortzetting van de, onder'Gods
hulp en door Zijnen zegen, zóc wèl begónnene taak der
bebouding en volmaking?
De tekst , It Cor. IV: 15: want alle deze dingen zijn
om uwent wille, opdat de vermenigvuldigde genade, door
de dankzegging van velen, overvloedig words ter heerl7kheid Gods, is gewisfelijk nit kwaad" gekozen, in zoo
verre vooral deze woorden -hier gerigt worden tot de gar.fche gemeente. Want (dar wij dit in het voorbijgaan aanmerken) er is in zulk eene fynodale leerrede iets gemengds,
dat 'ons , op zichzelve, niet aangenaam aandoet, en , alles gelijk ftaande,altijd de voorkeur aan eene gewonekerkelijke redevoering zou doen geven, -- dat rigten des
woords , namelijk , nu tot dezen, dan tot dien hoogen
of minderen perfoon, nu 'tot de Hoogleeraren en Leeraren , leder. der kerkvergadering, en ftraks weér tot de
gemeente. Men doet het eene of andere hiervan ook wel
vrijwillig; maar elk gevoelt, dat dit iets anders is.
Om voort te gaan, de fpreker wil ons ecsßelyk, uit
eene geheugenis van vijfentwintig jaren , de-vermenigvuldigde weldaden , welke God aan de Nederlandfche Hervormde kerk bewezen heeft , dankbaar vernielden; in de
+wccdc plaats, eenige trekken , welke tot opluistering vats
het heertak I giftuur der Goddelijke liefde, bij de over
vloeKr 3
,
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vloedige mededceUng van zoo velc gunstbewijzen, lwopen dienen, in het lieht r ellen; en, tinde/ilk, indaehtig
maken, welke de vruehten behooren te zijn der dankzeg~
ging, wel~e door Qns en vel en deswege aan God moet
worden gebragt.
Wat het eerl1:e betreft, de kerk bleef, onder aIle fehok'!
ken der om wente ling , bel1:aan; zij behi{!Jd den vrede en
volmaakte de Hefde in· en uitwendig; zij verloor daarbij
hare eigendommelijke kenmer~en niet, en zag de middelen tot hare fiichting en bloei (verliehting, bekwaamheid, ijver der leeraren, enz.) toenemen.
.
In bet tweede gedeelte komen VOQr: d~t zelfa een miq
f5unftige loop van- zaken, onder het weldadig befiuur des
Heeren, aan dezen zegen is dienstba~r geworden; dat de
goede Voorzienigheid bet onkruid belet heeft in dezen
Brond wortden te fchieten. "Het ontbl'ak Ooch) , iQ
"de befchaafdl1:e landen van ons werelddeel, niet aall
" aulkcn, die, deels met eene verwondedijke ligtzinnig" l1eid, deels met groat vertoon van fehranderheid en ge" leerdheid, zoo weI bij het yolk ais in de fcholen, de
" gronden van het gezag del' GoddeJijke openbaring traeht.
" ten te verzwakken , of die den zin der uitfpraken van de
It gewijde Schrift naar wilIekeurige regelen bepaaJden, en
.. de leerfiellingen, uit den Bijbel in het Godsdienftig ge'!
" loof opgel1oIll~n, verwierpen, of verplooiden, nu eens
" naar de Iciding eener diepzinnige redekaveling omtrent
" de afgetrokkenO:e wetenfchap, clan eens naar de duis'!'
" tere voorfieUingen van het menfchelijk gevoel. Groot
" is het nadeel, hetwelk elders hierdoof is te weeg ge.
,. pragt; daar bij fOlllmigen eene ellendige onverfchilHg.
II heid om trent de Christelijke waarheid hieruit is ont~
" fiaan; bij and~en eene troostelooze onzekerheid om'!'
,.. trent de gewigtigfie aangelegenheden is veroorzaakt;
~ enkelen een gretig omhelzen van gewaande onfeilbaar" h!!id hebben tebaat genomen, om dezen 1l1aalfiroo~
it te ontzwilmmen; velen zelfs het ongezonde kaf, iQ
III vroegere eeuw verl1:rooid; tot rchande van d~n tegen~
" wQordfgeutijd, weder vermcngq bebben met bet koren,
~ D<:t
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"Der Nederlandfche Hervorrnde kerk heeft het mogen
,. gebeuren, bij eene bchoedzame zifting van goed en
" kwaad, het goede, waar het zich voordeed, te ver" zamelen in de fchure, en tot gebruik aan te leggen, en
" tevens door de dwaling niet te worden aangdloken."
Dit" alles is Gods werk, niet het onze.
In bet derde deel vinden wij ODS aangefpoord, om ons
door de fiof onzer erkemenis te laten befiuren tot ee~

IUlamel(jke waarderilJg

')!.111

het goede

Win

onJ;en leeftifd;

totbope op de bewaring en voortduring der bewezene
weldaden; tot eene trouwhartige zorg om daanoe mede
~e werkeJ1 en er een goed ge bruik van te malt en.
Voor- en nagebed zijn, te regt, bij bet fiuk gevoegd.
En niemand zal het gel1eelligt uit de handen leggen , zonder
erkentelijkheid jegens den fpreker, en vooral jegens Hem,
die ons zulke mannen, zulke taal, zulke gevoelens en
zoodanige fiof tet dank bare herinnering fchenkt. Wij
aithans doendi~ van harte; lehoon ootmoedig cn gaarne
bekennende ,dat onzen tijd en elk onzer niet aileen. veel
gebrekkigs blljft aanklevel1, maar dat we ook Jigt in bet
een of ander kuonen roemen, hetgeen dieD prijs niet ten
volle verdient.. God vol make ons in aIle goede werk,
ter cere van Hem en zijnen Zoon! Amen!
J~fus Christ, l'Esprit du Siecle et Ia R~·
formation. Sermon fur Jean XVII: 17. Avec un mot
de Preface, tout particulierement relatif a l'ouyrage
de D A COS T A, de fes Griefs contre I'Esprit du Si~.
ele: ainfi qu'au jugement, qui en A ~t~ portl! dans Ie
Public, dans diverfes fcumes et journaux, et dans les
c!crits, qui ont paru en m~me tems et fuivi eontre res
Griefs. Par L. H. BaH L E R, Pasteur de I'Eglife
W:tllonne de 'Zwolle. Amfierdam, chez M. Gastman.
18!24. 8vo. So et 42 page f :. 7S.
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rede tot derzelver en D A c 0 S T A's verdediging, ons
laat zien, en wij bejammerden hem en de kudde, die
om zulk zielevoedfel grazen gaat. Maar met groote blijd(''chap vernamen wij , dat dit het geval te Zwolle niet is ,
waar nu en dan maar een enkel fclaaap naar B ti H L E R'S
Bemme hoort. Nu beklagen wij alleen Do . B ä 11 LE R ;
en willen zich n n c os T A cunt fuis , en zoo vele zuchtende en Puffende prijzers van den ouden tijd , met dit
telootje gelukwenfchen, wij gunnen het hun. Het preek
noch de voorrede is waardig, dat iemand, Wien het-je
niet in het hoofd fcheelt, en wien waarheid , vrijheid en
vrede dierbaar is , zich die aantrekke. Tusfel^en beiden
táat een zoogenoemd vers van moederlief, B 1 H LE R 'S
Nulpe , die onder anderen wenscht, dat de bedienaars der
altaren , die de heilige qrk dragen , met de door haar ten
ftrijde geroepen fchare mogen opmarfcheren f zeker voor de
gaauwigheid f), der krijgslieden -felio uders onderíieunen
(alsof z ij niet genoeg te dragen hadden), en den vijand
(wien 2) aanvallen. (Maar de heilige ark dan in die
j'ata j e ? ja, 't is al te waar : die waagt men er aan.)
Wij hopen , dat het gerucht liege , hetwelk de vertan
ling van dit vod aankondigt.
-

'aarnerningen en Opmerkingen omtrent de Roods+onk of
.S'charlakenziekte , door H. VAN D EN B OS C H , Med.
Dr. enz. Te Rotterdam , bij P. van der Meer , enz.
1824. In gr. 8vo. 98 Bi. f -:

D

e geleerde Schrijver, dezer waarnemingen (liever proef.
nemingen) geeft , in Benen opdragtsbrief aan den Hoog,
leeraar WOL T lt g B E E I, eene foort van geneeskundige
geloofsbelijdenis , welke Recenlent een' ;efchjkteu en bil.
lijken maathaf aanbiedt, om dit werkje te beoordeelen,
Hij heeft , zegt hij , Reeds een' afkeer van die beoefening
der geneeskunst gehad , welke naar zekere flijve regelen
ger gt wordt, en van welke men, om welke gQede redenen oolk , Biet zoude afwijken. Even min kan hij zich
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vereenigen met de zoodartigen , welke , In fpitsvindige befpiegelingen verdiept , begrijpen , dat de geneeskunst naar
,zekere leerítelfels en fijn uitgedachte verdeelingen der ziekten moet beoefend worden. Nog minder behagen hem de
met zoo veel ophef medegedeelde uitkomf{ en van nieuwe
of als fpecifica aangeprezene geneesmiddelen. Even min
fchept hij behagen in de te groote fchroomvalligheid van
hen, die bij elk ziektetoeval een fchrikbeeld vinden,
voor elk verfchijnfel een geneesmiddel voorfchrijven , er
liet wegnemen der oorzaken uit het -oog verliezen. Getrouwe en oordeelkundige waarneming , oplettendheid op
de geftelien , het jaargetij, de l eerfchende ziektegefteldheld , de leefwijze, enz. op dat alles heeft hij zich bovenal toegelegd. Ziedaar, dachten wij, een Medicus , zoo
als wij dien wenfchen; een naauwkeurig waarnemer,, af
keerig van nutteloozè befpiegeling; noch Systematicus,
noch Dogmaticus , noch louter Empirist, maar getrouw
aanhanger en.beoefenaar eener Therapcutice raationaaiis.
Met gretigheid begaven wij ons aan de lectuur van een
gefchrift, dat door zulk eene inleiding geopend wordt,
Dan, hoe groot was, niet onze verwondering! Nergens
vonden wij de daar opgegevene grondbeg'infelen toege.
past; zoodat deze een zonderling contrast uitthaken met
de praktijk des Schrijvers.
In de inleiding fpreekt hij, gelijk wij zagen, van het
raadplegen van de onderfcheidene ge('tellen der lijders , het
jaargetij, de heerfchende zi'ektege[Ieldheid, de leefwijze,
enz. %Vij verwachtten derhalve eene befehrijving van de
heeríchende we@rs- en ziektegefteldheid , eene algemeene
befchóuwing van den loop der ziekte , naauwkeurige his..
toriee mórbi; doch zagen ons in. onze verwachting bedrogen.
Een emeticum Jiibiatrrrn, als het palladium voor ëlken
door deze ziekte.aangetasten lijder, aangeprezen, daarna
kina met kamfer,, — ziedaar de algemeene methode , op
allen zonder onderfcheid toegepast. 't Is mogelijk, dat
gedurende de praktijk van den Heer V A N D R N B 0 S C n,
in de Reden, waar z n Ed. de kunst heeft uitgeoefend,
eene
Rr5
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eene gastrifche conftitutie aationair geheerscht heeft , of
bij alle zijne lijders eene gastrifche complicatie aanwezig
geweest is ; doch dan kan zijne methode niet als algemeen
geldend worden aangenomen. Of zou de fcarlatina, door
eene uitzondering, zoo vreemd als onverklaarbaar, aan
den vermogenden invloed van gettel, heerfchende conh i
leefwijze onttrokken , altijd en overal-tuie,fazon
aan zichzelve in aard en vorm gelijk zijn? Hiermede 11rijden sie getuigenisfen van Benen s Y D E N H A ht , B U R s ERIUS FRANCK, THUESSINK en zoo vele andere beroemde mannen , wier fchriften in ieders handen zijn s
En in onze kunst toch geldt de ondervinding van zoo velen meer dan die van nen, al berust zij ook op eene
praktijk van vijftig jaren. Om deze reden meent Recenfent van den Schrijver te moeten verfchillen, als hij beweert , dat een beoefenend Geneesheer , met het opmerken en aanteekenen en het lezen van 't geen er van tijd
tot tijd wordt medegedeeld , gerekend kan worden te vol
leven van een' Geneesheer moet eerie aanhou-.ílanHet
praktijk en fludie wezen. Hij moet-denafwislgv
bekend zijn met het beste, wat er in vroeger en later tijd
over zijne kunst gefchreven is , en dus zijne ondervinding
toetfen aan die van vroegere eeuwen. Zulk eerie kennis
kan in den fludietijd niet verkregen worden, wanneer het
reeds voor een blijk van groote vordering mag worden
gehouden, als men goede gronden gelegd heeft. Bij de
gewigtige voorregten , welke zulk eene onafgebrokene
ifudie aanbiedt, is dit geen der geringften, dat men niet
te veel bouwt op eigene ondervinding, en vrij blijft zoo
wel van eenzijdige befchouwingswijze, als van die bene•
lening der kunst naar fijve regelen, van welke de Heer
VAN DEN BOSCH zelf zegt zoo afkeerig te zijn. In
cie -inleiding verklaart de Schrijver zich-, en met regt ,
tegen den grooten ophef, met welken fommige middelen
als fpecifica worden -aangeprezen, Hoezeer moest het ons
dus niet verbazen, door hemzelven het .epoefiorum /libia.
turn als een fpecifzcusn , in den fierkflen zin des woords.,
met onbepaalden lof, te zien aanbevolen
-
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Eindelijk betuigt de Schrijver in de Inleiding , dat hij
geen vriend is van fpitsvindige befpiegelingen , maar ge.
tracht heeft, zich aliijd op getrouwe en oordeelkundige
Waarneming toe te leggen; terwijl en zijne theorie van
ede ziekte, en zijne Gelling omtrent het niet critifche van
den uitlag, en de gronden , waarop , naar zijn oordeel,
de geneeswijze moet gevestigd worden, Beene refultaten
eener wettige inductie, maar vooronderftellingen zijn,
reeds vroeger door de geachte Redacteurs van het Genees.
kundig Ligazijn, in eene Recenfe van des Schrijvers
waarnemingen in d'pp jare 18o$ uitgegeven, op goede
gronden beflreden , me; wier oordeel Recenfent zich
gaarne vereenigt.
Het geval van Dr. D ,., wiens patiënt na het gebruik
van een emeticum uit ipecacuanha overleed, ware, onze*
bedunkens, beter verzwegen, vooral daar het nog te be.
wijzen zou zijn , of een emeticut ßibiatur denzelven
zou behouden hebben.
De werking van het virus fcarlatinofum wordt door den
Schrijver bij die der narcotica en bij die van het mosfelgif vergeleken. Maar, welke analogie beftaat er tus.
fchen de beide laatften ? Recenfent betuigt zulks niet te
-weten, noch te begrijpen, hoe zulk eene vergelijking
ílrekken kan , om den aard van het eerstgenoemde eenigt
zins op te helderen. Voor 't overige kan dit werkje al.
leen dan van eenig praktisch nut zijn , als het de ver.
eeniging van fcarlatina met eene febris gastrica of gas.
trico - putrida betreft, welke in ons vaderland, vooral
in den zomer- of herfsttijd, niet zeldzaam wordt waargenomen. En het is alleen onder ,deze bepaling, dat wij
het onzen vaderlandfche kunstoefenaren durven aanbeVelen.
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Thririnering aan de verdienJlen van j o H A N N E s B A PT 1 S T A C R 0 L, Med. Dr. , Oud • Lector Anat. et
Chirurg. enz. end., voorgedragen in het Genootfefiap
Diverfa fed una, den 15 van G„rasmaand 1823, door
.7r. P. S. $ C 11 U L L. Te .Dordrecht , bi) Blusfé en
van Braam. 1823. In gr. 8yo. 76 BI. f ; - 80.
1 a de lezing dezer Lofrede gevoelen wij hoogachting
en eerbied voor den verdienfielijken Echtgenoot, Vader,
Burger, Geneesheer, Letterkundige en Geleerde , c R o L,
zoo als wij voor weinigen gevoelen mogen;. voor den
man, die grootendeels zichzelven gevormd bad, etl Wien
het ook aan eere en liefde niet ontbrak. Ca o L was
een uitnemend Geleerde en een uitmuntend Burger, eens
f.ieraad van het Gemeenebest der Leteren en van de Maagfchappij. In hem verloren de Letteren eenen Geleerde zoi der vooroordeelera, het - Vaderland eenen Vriend zonder
eigenbelang, Dordrecht eenen Geneesheer zonder ijdelhei4
en dit Geraootfchap eenen l3efluurder zonder lusteloosheid;
ixl één woord , een' Haan van ouderwetfche zeden ezz wijs,
ïlcid, van h«dendaagfchc kennis en verlichtitag, wiens loven ten leus had: aliis inferviendo eonfumor. WIJ twijfel
len niet , of niemand zal zonder die overtuiging deze
IIerinnering uit de banden leggen, Deze is , meenen wij ,
de beste en meest voldoende lof voor den (teller , die zich
daarbij onze aanmerking, dat zijn ílijl 1}pisfchien hier eu
daar te zwellend, te ierlijk., en misfchien ook wel nt; er}
dan een weinig gekuníleld is , gemakkelijk getroosten
kan. De danteekeningen, achter deze Redevoering ge,
voegd, leest men met genoegen; zoo ook den Nagal,
van den Heer B. F. T IJ D E M A N, waarmede dan tevens de werkzaamheden van het bewuste Genootfchap voor
dat faizoen gefloten werden,
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P. c. 11 00o F T'S Nederlandfche Historiën. Met Plantee
keningcr. en Ophelderingei van de Hoogleeraren M. s i E
GENLEEK, te Leyden, A. SIMONS, te Utrecht,
en J. P. VAN C A P P E L L E, te flmflerdam. II—hde
Deel. Met Platen. Te Imflerdam , bij J. van der Hey.
1821 , á2. In gr. 8vo. Te zamen 1782 B1. f 18 -:
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an het eerfle deel dezes uitmuntenden boekwerks heeft
de fIeller dezes, zoodra hij konde , verflag gedaan, om
de opmerkzaamheid van alle liefhebbers der Vaderland.
fehe Gefchiedenis en Taal en Letterkunde op hetzelve te
vestigen. Hij gaf van dat ééne deel een, afzonderlijk ver.
flag met dat oogmerk, in de hope, dat hij, de overige
deelen ontvangen hebbende , met verzending derwaarts y
een bezigt van de voltooijing des Werks zoude kunnen geven, en het, op den titel genoemde, drietnanfchap, en
het Vaderland, met verwijzing naar zulke mannen, gelukwenfchen met die gelukkige voltooijing. Tot heden
evenwel wachtte hij te vergeefs naar de drie deelen, die
de hier aangekondigde zijn opgevolgd, en -- zoude hij
langer toeven niet zijne aankondiging? Dat duldde noch
zijne ingenomenheid niet dit, werk noch zijne achting
voor die mannen , aan welke hij ‚die zoo vaak den u o op T
in folio gebruiken meet, zijne dankbaarheid niet genoeg
betuigen kan voor hunne beantwoording aan de verwach.
ting, die hunne namen hem —en hoe velen? — inboezemde .
Heil en eere dan (wij zouden bijna den anhef van den
781'Een Pfalm , toepasfelijk , ter aanprijzing gebruikt heb
aan deze nieuwe uitgaaf van de Neder--ben)dari
landfche Historiën van u 00 I T, dien wij niet behoeven
te recenferen ! Zij hebben aan onie zoo finousaehtig bezwaarde Eeuw, en, God geve het ! aan ons nagefiacht,
groóteren dienst gedaan, dan zij misfch_ien zelve ver.
moedden, bij het opzetten van hun plan.
De uitvoering is wèl. Vier bladzijden , aan het eerfile
deel
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deel toegevoegd, waar eenige regels verkeerd geplaatst
waren; ftrekken mede ten bewijze der naauwkeurigheid
dit werk behandeld is.
De platen; die Hetzelve verfieren, zijn , in het tweede
deel , de gevangenneming van Egmond, en dntonis van
Borgonje te Ylisfingen ; in het derde deel , Alkmaar befiormd, en Marten 1Nei en; in het vierde deel, de ver
Namen door Don Johan, en-rasfngvdeBu
mislukte aanfi g van Filips van Egmond op Brusfel; in
het vijfde deel , Kornput Bilt eene muiterij onder de burr
gets van Steenwijk (NB. In dat fledeken zijn geene grachten, zoo als zich — maar hij kon'het niet helpen — on..
langs een Dichter gemaakt heeft) , en bedrif van den

Hoog - Ba juiv van Grijze te Brugge.

Uit den tekst verwacht men geene uittrekfels tot proeven. De Nederlandfche T A C I T tr s is genoeg bekend en
geëerd. Zoo blijve het! Daartoe diene deze uitgave zijns.
werks ! De aanteekeningen ,of noten onder den tekst j
zijn deels gefchiedkundig, grooiendeels taalkundig, en in
beide opzigten belangrijk; de laatfi`en behelzen ook aan
wat men van H 0 0 F T niet hebbe over te ne--wijznge,
men, zoo wel als ophelderingen. Somrtligen derzelven
oordeelt RQcenfent onnoodig te zijn , zoo als de opbelde•
ring van misdragen foor verkeerd gedragen en anderen,
die wij de moeite niet nemen willen, om, ter aanwijzing, weder op te zoeken. Men zal eenige aanteekeningen daarentegen te bekrompen vinden , en er had ook hier
en daar nog wel iets' tot opheldering of bewijs kunnen
zijn bijgevoegd; doch wanneer, ten ware men het werk
onbezorgd wil doen uitdijen , zoude dit niet het geval geweest zijn ? Hoe veel belangrijks doet ons die kleinighe.
den over het hoofd zien!
Meer dan ééne noot is eene ware verrijking der histarie , door HOOFT behandeld, gelijk b. v. , D. II, bl.
140, over den dood van M O N T I G N I ; bl. 157 , over
den dood van Don KAREL ; bl. 3 ii • over den vrede ,
door de Koningin van Frankrijk met de Protestanten gemaakt ; bl. 63, bver den moord te Parijs, op St. Bartho'
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tholomeus - dag : D. III , b1: 56, over de gezindheid van
Rijswijk ; bli 61, over de innemi1 g van Geertruid'enberg;
bl. 78, over de oorzaken der toenemende minachting
voor AL VA; bl. 82, over een' brief aan de Staten van
Braband aangaande R E Q U E S E N s; bl. 103, over de
wilde Geuzen; bl. 128 , over het Noorderlicht, in Ut•
recht zoo vele verbazing wekkende; bl. 253, over F i.
LIP WILLEM VAN NASSAU; bi. 351, over den
voorlag van W I L L E M I, toen alles reddeloos fcheen :
D. IV, bl. 27, over GASPAR SCHETS; bl. 156.j
over het regt van de Paalkist' bl. 196 over den Gentfchen vrede; bI. 233, over den Hertog VAN A NJ 0 U;
bl. 253, over O .RAN J E ys oordeel over P A K MA; bld
299, over de Unie : D.- V, bl. ioo , over den banbrief
van FILIPS aan ORANJE; bl. I64, over de ontdekking van het gevaar voor de Protestanten , door w i Ly
L E Dl I, op de jagt; met H E ND R I tc II; bl. 313, over
het huwelijk tusfchen_ ANJOU en L L I Z A» E T U, eZv.
Laat de enkele vermelding dezer aanteekeningen genoeg
zijn, om onze lezers te, doen befef€eu, .hoe veel- de liederlandfche Historién van ótrzen a ao F T door dezelve
nog gewonnen hebben. Met deze vij€ deelen hebben wij
nu de negentien boeken van no o F T. Hadden dezelve
ook het twintig[le mogen kunn n bevatten, loopende tot
den dood van WILLEM I , otn alzoo het eerfle deel van
H O O F T 'S werken met dit vijfde te kunnen geëindigd
hebben ! De onevenredigheid der octavo - deelen , in dat
geval, zal dit denkelijk belet hebben. — Onmogelijk is
het ons, de ophelderingen te vermeiden, die bewijzen
mogen, welken rijkdom dit werk nta voor onze fchoone
moedertaal bevat.
;

Kort Overzigt der Blgemeene Gefchiedenis, voor jonge
lieden, gedeeltelijk gevolgd naar het Hoogduitsch van
x. H. L. P Ó L I T Z, Hoogleeraar te Leipzig, door J.
A. N IJ H 0 F F. III Stukjes. Te 4rnhem , P. Nijhoff
1823. In kl. 8vß. Ts zamen 322 Bl. ƒ L. ro.
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Algemeen Wereldgefchiedenis voor de Nederland
9ctigd, door P. N. M U Y T . Te Zaltboenael, by J.
Nomad. 1822. In ki. 8vo. 247 Bi. f : - 75.
r 1' ij ontvangen hier weder twee Wéreldgefchiedenisfen
voor de Jeugd, beide aan den Heer V A iv DE N r: N n 9
opgedragen, beide in volkomen dezelfde tijdvakken ver
hetgeen nog erger is, in. vele opzigten gem-del,n
noegzaam woordelijk overeenflemmèiide. De I;ezer oor
-del
zelf !
Ivljnor•F, bl. 84

MUYT,bl.

ir.

„ De eertte groote Rijken,
, De eerde grootere Rijkeh ,
welke
waarfchijnlijk uit de
de
uit
waarfchijnlijk
'welke
zamenvoeging van verfchil- verbindtenis van verfeheidene
lende kleinere ontftonden, wa- kleinere ontftaati-zijn, waren
ren die van.1Vinivé en Baby- die van N?nivé en Babel, in
lon, in Azië, en Egypte in 44ié, en Egypte in Afrika. Want
Afrika. Want offchöol ^vaitY. of!'choon *aarfchijnlijk reeds
fcbijnlijk reeds in de aller. its de vroegfte tijden ook In.
vroegfte tijden ook Indië en dië en Slna flerk bevolkt wa.
China flerk bevolkt waren, ren, hebben wij echter geen
gelijk men kan opmaken uit volledige berigten van de oud
Rijken en Staten in deze-fte
het ftáatsbeftuur en den Godsdienst dier landen , en uit de gewesten; Maar dat reeds
overoude gewrochten an men- vroegtijdig de menfclien aldaar
fchelljke kunst, welke dar tot eene•nadere onderlinge ver
moeten gekomen zijn -èénig;
worden aangetroffen, zoo ontbreekt het ons echter aan vol. blijkt uit de ons In de Ge•
ledige berigten omtrent de oud- fchiédenis verhaald wordende
íte. Rijken en Natiën in die togten van 'zekere Égyptifche
Eireken. Dat echter ook dáár Koningen naar Indië , waaruit
reeds vroeg eene naauwe ver- men ten miníle den hoogen
bindtenis tusfchen de verfchil- ouderdom der Rijken, welke
lende volken moet plaats ge- oostelijk van den Indus gele
zijn, kan afleiden, deels-gen
bad hebben, dit blijkt ten dee.
le uit fommige togten.van on. ook uit de groote bevolking
de isryri'che en Egyptifche der landen tusfchen den -Indies
i

ALGEMEENE WERELDGESCHIEDENISSEN. 6o5

Vorften naar Indié, waarvan
de Gefchiedenis gewagt, deels
ook uit de groote bevolking
dier ftreken, en uit de befcha.
ving welke daar reeds vóór
en in den tijd Vafl A L e X A N
D E R den Crooten heerschte.
Want men kende er toen niet
alleen den akkerbouw, de veeteelt en den handel maar ook
de weelde was er niet ongewoon en er beltonden ver
fcheidene geenszins onbedui.
dende Ifoningrijken.....
NadatNs as R o D Babel
aan zich onderworpen had
trok waarfchijnlijk een volksRam uit dit land, het land Sinear, over den Tiger, en gaf
aan dc Eireek, waar hij zich
nederfoeg den naam van .9s•
fyrië (dat is, het land aan
,

,

,

,

„

,

,

gene zijde van den Tiger.) De

Koning- NINUS breidde dit
1lsfyrië aanmerkelijk uit; hij
was dapper in den krijg en
maakte vele veroveringen. Hij
bouwde de groote Rad Nini
vé, en drong oostwaarts door
tot aan de koopjiad Bactra,
welke hij innam en aan zijn
Rijk hechtte."

en den Canges, vbór en ten
tijde van A LE x A ND E R, alsniede uit de befchading die
toenmaals aldaar heerschtet
want men legde er zich niet
Hechts reeds op den landbouw,
de veeteelt en den handel toe..
maar men was er ook reeds
aan weelde gewoon, terwijl
verfcheidene niet van de ge.
ringIte Koningrijken.aldaar werden aangetroffen....
i, Nadat N t M R o D Babel aan
zich onderworpen had, begaf
waarfchijnlijk de Ram van
A s s u R flit Sinear zich over
de rivier Tigris, en gaf aan
dit door hem in bezit genomen land, naar zijnen naam
dien van Isfyrie. k`an dit ds.
,

fyrifche Rijk hebben de ouds
Cefchiedfchrijvers ons veler..
bande befchrijvingen medege.
deeld, welke, aoo niet geheel
verdicht, althans aanmerke-

lijk vergroot zijn. De uitbrei.
ding van hetzelve kennen zij
toe aan N I N US, die een
groot veroveraar moet geweest
zijn. Hij is de grondlegger
geweest van de vermaarde flail
Ninivé, drong in het Oosten
tot aan de oude kocpfad Bac.
tra voort welke hij innam
en met zijn Rijk vereenigde."
1-Jet toeval kan onmogelijk deze overeenkomst niet alleen in denkbeelden, maar ook in uitdrukkingen, wel ke, meer of minder flerk, door de geheele oude GefchieS's
IMKBESCI I. 1824. NO. 14.
de.
,

-

,

,

-
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denis voortloopt, hebben voortgebragt ; er moet dus overncmitlg hebben plaats gehad. En waar hebben wij die te
zoeken ? Wanneer wij alleen de jaargetallen van den druk
raadpleegden , zou het bij N IJ 110 F F moeten fchuilen ;
want zijne boekjes zijn in 1823, dat van bI U Y T in 1822
nirgekomen. Doch de Heer N IJ rI 0 F F geeft zich niet
op als oorfpronkelijk Schrijver,, maar flechts als Vertaler
van P ö L I T z. Nu beweert li ij in de Voorrede, volgens
de bij Boekhandelaars algemeen erkende wijze , liet regt
tot vertaling te lebben verkregen , en met dezelve reeds
bijna gereed te zijn geweest, toen het boekje van M u Y T
ver(èheen, hetwelk dus blijkbaar eene vertaling van P ö1. I T Z moet zijn. Het is nu wel den Heere at U Y T, of
zijnen Uitgever, minder kwalijk te nemen , dat zij, misfchien onkundig van de aankondiging des Heeren N IJH o F F, ook eene vertaling van P ö L I T z hebben in 't
licht gegeven (fchoon deze Schrijver die bijzondere voor keur, welke hij hier bij fommigen vindt, juist zoo zeer
niet fchijnt te verdienen); maar het flrekt althans den Hee.re M U Y T inderdaad tot oneer,, dat hij zijnen naam als
oorfpronkelijk Schrijver op den titel geplaatst heeft niet
alleen, maar ook in de Voorrede geen enkel woord van
zijn origineel, van P ö L I T z , fpreekt , z fne taak „ geenszins eene der gemakkelijk(Ie ondernemingen " noemt, en
zich vleit, niets van belang te hebben over het hoofd ge zien. De Heer M U Y T moest zich voor eene zoo onkiefche handelwijze vooral wachten, daar hij opvoeder der
jeugd is, en aan deze dus niet alleen les{èn, maar ook
een voorbeeld van geílrenge waanccidliefde , en on€zag
voor de regten van anderen , verfchuldigd iss. Zijne Opdragt
aan den Heer VA N DE N ENDE, wiens goede trouw op a
deze wijze verfchaikt is , kan er ook waarlijk niet door.
Wij zeggen dit geenszins om de verdienften van den
Heer M U Y T te verkleinen , dien wij , als- bekwaam
en vlijtig Schoolonderwijzer en Schrijver van verfcheidene goede fchoolboekjes, hoogachteden. Maar wij
zien hier waarlijk geene verfchooning voor hem op. Met
dat alles is de vertaling (want meer is het niet) met oor deel
,
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deel gedaan. Reeds in liet door ons overgenomene proefje
zien wij daarvan een enkel bewijs. De Heer N IJ HOF F
had (waarfchiinlijk niet volgens P ÖL I T Z, of deze moet
zich deerlijk hebben vergist) Asfy°rië overbebragt door
, het land aan gene z ijde van den Tiger ;" n7 u Y T fchrijft ;
gelijk het behoort , dat 1sfyrië naar A s s u R genaamd is.
De volgende lotgevallen van het dsfyri'ehe Rijk , die
N IJ H OF F gaaf overneemt , laat nt u Y T voorafgaan door
eene korte voorbehouding van het mnythifche, het fabel
deze Gefchiedenis. Hier en daar heeft hij ech=-achtigevn
ter, uit zucht tot bekorting, wel eens iets zeer wetens waardigs weggelaten. Zoo flapt hij over de korte fchets
van zoRoAS TE It's Geloofsllelfel(bl. I2 bijNIJ HOF F;
rn u Y T , bi. 13) luchtig heen , met enkel te zeggen , „ dat
y , een Godsdienstleeraar en Wetgever, Z 0 R O A S T E IL
„ genaamd, door de grondflellingen, waarop zijne wet.
, ten f'ceunden , hoe onvolkomen e* b jgeloovig dan ook,
„ het volk tot vlijt en arbeidzaamheid , alsmede tot ge„ hoorzaamheid aan den wil des Konings aanfpoorde."
Bijgeloof vindt men in de plegtigheden van den Zendaflvestd
ongetwijfeld. veel , en onvolkomen is de dienst van o It.
PIuZD, bij dien van CIIRiSTus vergeleken5 zeker•
lijk ; maar het is het meest cotrfequente , het diepst doordachte en verhevenfte Godsdienstftelfel der Oudheid, en
geeft zeer vele wenken, dat de oudtie overlevering der!
(lichter geheel niet vreemd was. Dit flelfel , nog door de
Par/is beleden , verdiende eerder vermelding , dan eend
menigte Oorlogen. Ook misfen wij bij ii tÜY T een belangrijk Hoofdt uk over liet Leenflelfel , hetwelk men bij
NIJHOFF vindt. (II, bl. I4-1a9.)
`Vat nu de verdeeling van het werk door n d L i T Z
betreft, wij kunnen die bezwaarlijk goedkeuren. Hij maakt
althans in de Gefchiedenis der Middeleeuwen en in de
nieuwere te weinig tijdvakken. Dus is het tijds ip , Waarniede de bekwaamffe hedendaagfche Gefchiedonderzoekers de
oude Gefchiedenis eindigen en die der Middeleeuwen doen
beginnen , de val van het Rorneinfche Rijk in het Westen
(4'6), hier niet eens een rustpunt; ook ai o ti A M•
S s 2SIED 'S
,
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le_-r maakt geen nieuw tij_Itlip. De lange ti9dvakken veroorzaken ook, dat de tijdrekenkunde dikverf ver
doordien men de groote masta's het geheele tijd--wardis,
yak door van elkander afgezonderd en achtereen vers
toont. Een voorbeeld zal zulks ophelderen. Eerst wordt,
zoo bij nI u Y T als bil N IJ ii o F F, de Gefchiedenis tot
aan het begin der Regering van It ARE L den Grooten,
768 , (een minder gefchikt rustpunt dan zijne Iieizerkrooning in 800) voortgezet , en alsdan gaat men anderhalve
Eeuw terug, om dc leer van ni o a A M M E D te fchetfen.
't Is waar, men kan daarvoor een gezag van den eeroen
rang, dat van G I B B ON, aanvoeren , die ook de geheele
reeks der Byzantijnfche Keizers tot in het begin der dertiende Eeuw voortzet, en dan zes Eeuwen teruggaat,
om het oog op nt o II A M ni r tD en zijn Rijk te werpen ;
maar fi duo faciunt idem , non est idem ; misfchien zou
GIBBON zelf ook eene betere orde hebben kunnen kiezen , en in allen gevalle is zijn werk eene Gel`chiedenisvoor mannen, die van P ö L t T z is er eene voordejetigd,
wier geheugen men zoo veel dcenlijk te gemoet komen ,
niet verwarren moet. De geheele nieuwere Gefchiedenis,
van de ontdekking van Amerika tot op onze tijden , wordt
in twee tijdvakken afgehandeld, waarvan het tweede alleen de laatfee 35 jaren bevat, en toch bij M U IT tweeenzestig bladzijden bef aat , terwijl de groote , gewigtige
zestiende, zeventiende en achttiende Eeuwen bij dezen
Schrijver niet meer dan achttien bladzijden uitmaken ! N ijFI o r F is dus , zeer oordeelkundig , te rade geworden ,
zijnen Schrijver in de nieuwere Gefchiedenis geheel te verlaten; en alles, wat over de gebeurtenisfen na 1 49 2
handelt, is oorfpronkelijk van hem. Hier is dan ook wat
meer evenredigheid; de gefchiedenis der drie laatfile Eeuwen bevat 87, die der ]aatí}e Dece,miën 4o bladzijden.
Daarenboven zijn hier de gefchiedenisfen der vereenigda
Nederlanden door de onderfcheidene tijdvakken heen ver
bij MU Y T zijn dezelve achteraan geplaatst , ze-fpreid;
omdat P Ö L I T Z daarvan geen gewag heeft ger-kerlij
maakt; een bewijs, dat die Geleerde het bekrompen voor•

M ED'S
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oordeel zijner landgenooten tegen ons nog niet, geluk
SCHILLER en HEEREN, afgerchudheeft.
Wij kunnen niet zeggen, dat wij naar weer verkortingen der Algemeene Gefchicdenis verlangen. Groote wecken over dezelve kunnen nog altijd nieuwe oogpunten aanbieden; maar compendia van dien aard moeten elkander,
na de overgroote menigte, die reeds beftaat, noodzakelijk uitfchryven,

Suriname in deszelfs tegernvoordigen toe/land. Door eenen .
Inwoner aldaar. Te elinfterdam, bij C. G. Sulpke.
1823. In gr. 8. 100 Bl. f i - So.

v

oor iemand, die naar Suriname reizen wil of reizen
moet, en ook voor iemand , die aldaar zijne betrekkingen
heeft , zijn deze korte berigten niet onbelangrijk. Ook
zijn zij- het niet voor ieder, die iets weten wil van dez^é
onze overzee1che bezittüig. Men heeft over deze Kolonie
niet veel ; s T E V DIA t _mengde waarheid en onwaarheid
dooreen; zijn werk" is -meer roman , dan geloofwaardig
tafereel. Immers zoo oordeelt deze f4hrijver, die bevoegd
fchijnt, maar zich niet bevoegd bevoelt, om eerie volledige
befchrijving te geven; daartoe behoort, zegt hij, meer,
clan dat men altlaar Benen geruimen tijd heeft gewoond,
flechts weinige weken inmiddels als gast op ettelijke plan.
taadjen doorbragt, terwijl men zelf noch planter noch na
volledige kennis van dat land-turondezkis.E
en deszelfs natuurlijken rijkdom kan men dan eerst ver•
wachten, wanneer Bene opzettelijke reize door mannen
van kunde, en door de Regering van het Moederland
krachtdaáig onderlfetind, werd ondernomen. Met deze
berigten kunnen wij intusfchen nu voorloopig tevreden
zijn. Wij krijgen hier een duidelijk denkbeeld van de lig.
ging en de• bewoners van liet land, en hoofdzakelijk van
de gefchiedenis. Voorts van het klimaat , de regering ,
de regtspleging , den koophandel , de producten , de geld..
middelen , den !.land van beschaving , en de leefwijze.
Ss 3
Le.

6i

LO

SURINAME.

Levensregelen tevens, hoe men het best aldaar de gezondheid bewaren kan. Vooral ook leert men de flad Paramaribo kennen, op het titelvignet aardig afgebeeld. De
Schrijver doet een' uit(iap naar het land, en befchrijft zijt
Verblijf op eene plantaadje, te zijner verlustiging. Over
het geheel íchijnt het er wel te houden; maar een
aardsch paradijs is het echter niet; Suriname heeft,
zoo als ieder land, ja zoo als alle dingen in de wereld ,
zijne voor- en nadeelen. Om fpoedig rijk te worden, behoeft men er thans ook niet heen te trekken ; ei de Duit
vooral, zonder vrienden of aanbevelingen, zou den--fcher
kelijk ip zijhe verwachting , van er eene goudmijn, ja zelfs
maar van er een goed be{'taai; te vinden , doorgaans warden te leut gef eld. Men leze het boekje , dat wij durven aanbevelen; het is beknopt , niet onaangenaam , met
zaakkennis en onpartijdig gel'chreven.
Ceden!rchriften wegen s het vierde Eeuuw'etljde van de uitvin
Boekdrukkunst door L OUR E N S J% N S Z 00 N K OS--dinger
T ER, van fladswege gevierd te Haarlem den io en iI
,Tulij 1823 ; bijeenverzameld door vi N CE N T L 0 0 S J ES,
Met Platen. Te Haarlem, bij V. Loosjes. 1824. In
gr. 8vu. LIIV, 462 Bi. Bij Inteekening f s - 86.
van de uitvinding der BoekdrukHet vierde Eeuwgetijde
JANS900N I(OSTER, op den ;o en
kunst door LAURENS

^ x Julij des vorigen jaars te Harlem gevierd, was eene
topr ons Vaderland zoo heugelijke en zoo gewigtige pleg.
tigheid , dat wij de Cedenkfchriften , daartoe betrekkelijk,

-

niet zonder een ftreelend genoegen aankondigen, en, na lee
zing en herlezing van dit boekdeel,, wegens de regtmatigheid
dier nationale feestvreugde ons meer en meer overtuigd

vinden.
Is Nederland, is Haarlem, met langzámen flap en welberaden overleg, tot de beflisfende uitfpraak gekomen, dat de
prtdekking van die gezegende bron, waaruit verlichting en
beschaving welt , en over het geheel het menschdom heilrijk
offroomt , aan den beroemden Burger dier flad moet worden
dank geweten; — ;pag ¢e breede en zeer pitvoerige lijst van
ruim
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ruim 2000 inteekenaren (*) (waarvan wij, bij Poortgelijk werk
in ons Vaderland geen ander voorbeeld weten) getuigenis
dragen eener algemeene en vrijwillige belengflelling in di t
Eeuwfeest; — is op hetzelve de Gedenkfeen in den Hout,
onder toejuiching van duizenden, ter eere van I{ OS TER geheiligd; — fieren de beide Schilderftukken, bewijzen zoo
van der burgeren geestdrift, als van de goedkeuring van Nedrlands Koning, de Raadszaal der fad; en vereeuwigt boven..
dien het Vorttelijk gcfchenk in de St. Bavo,s kerk den lof
der gezegende uitvinding: wij verblijden ons des te meer,
de uitgave dezer Gedenkfchriften te kunnen aanmelden, naardien dezelve een doorilaand blijk zijn van den gelukkigen
voortgang der befehaving van knollen en wetenfchappen in ons
Vaderland , na de uitvinding der perfe vóór een viertal Eeu.
wen , en tevens een nader en meer aanbindend bewijs ;even
van Haarlems roem tot verdichting der wereld, naar luid des
Eerpennings.
Zulk een werk behoefde gewis van verfcheidenheid en
pracht van ingelaschte platen, meermaals tot begoocheling
en verbijstering der koopers misbruikt, geene bijkomende
waarde te ontleenen. Genoeg , dat tegenover den netten
titel , niet een gepast vignet verfierd, de Afbeelding float van
u O S TER, niet zorg , en volgens aanwijzing van den f leer K oN I N G , naar de fehilderij van VAN c n in r E N gekozen, en nu
door den bekwamen V E L u N in koper gebragt. Een gezigtdaarenboven van den Achthoek in den !lout vertoont den Gedenk_
Reen, aldaar geplaatst. Voorts maken het tweetal Feestmedai lles met hare keerzijden , en twee Vroedfchapspenningert
der Rad, van de uitvinding der drukpers getuigende, bene.
vees een gekleurde Plattegrond der Groote Kerk, zoo als
die tot eene Gehoorzaal bij het Feest was ingerigt, te za.
men het eenvoudige fieraad uit, wel tot verfraaijing, doch
blijkbaar meer bel}emd ter toelichting des verhaals en der bij.
lagen. Inzonderheid , wanneer wij zien op den inhoud en de
zamenftelling dezer Gedenkfchriften, mogen wij aan den Heer
L o d s J E S , den verzamelaar, en aan den Eerw. A. DE
V R 1 E S , wiens goede dienflen de uitgever in zijn Voorberigt
erkent, onzen lof en dank niet weigeren. Immers was het
gee.
(S) De naamlijst der Tnteekenaren, gedrukt in halve regels,
beflaat meer dan 4o bladzijden, en doorheen laan op iedere
bladzijde over de go nauien.
Ss q,
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geene gemakkelijke taak, in geregelde orde, onderhoudend,
en zonder vervelende langwijligheid, te befchrijven, wat
duizenden met deelneming, onderfcheiden fnlaatr en aandoe
ningen, ja met verrukking hadden gezien en bijgewoond.
Met een warm gevoel , en in het vuur der eerfle gewaarwording , waren hem reeds anderen , onder dezen de bekwame
pen van WARNSINCI in .ons Maandwerk (*) , vooruitgefneld. Trouwens een kalmer toon en flijl, die van de Gefchiedenis, meest de zijne zijn , en in zijn verfing naar Bij1;Igen overgewezen worden, omtrent het meer of minder belangrijke, dat den lezer te lang fond op te houden , of van
de hoofdzaak ongevallig afleiden zonde. Hierin nu , vertrou.
wen wij , mogt de Heer L o os j E s gelul ;lcig (lagen , door
deze Gedenkfchriften in vier Afdeelingen te fplitfen , waar
eerfle en tweede , het eigen werk des verzamelaars , de.-vande
aanleiding en voorbereiding tot het Feest , en de feestviering
op eiken dag, benevens de gevolgen, voorfielt; de derde de
Redevoering van den Hoogleeraar VAN DER PALM, alsmede
den Feestzang van T p L LE N en eenige andere Dichtflukken, behelst, tot het Jubel aanboorig; de vierde, eindelijk,
Bene verzameling is van Bijlagen van A cot i1Ï, met een,
;weetal Bijvoegfelen.
Dewijl men na een verloop van 400 jaren eerst daartoe
jrwam, om te Haarlem, met meerdere plegtigheid en open.
baarheid dan voorheen, het Eeuwfeest der Drukkunst te vieren, ja ook den tijd aanmerkelijk vervroegde, had gewis dg
Heer LOO SJES nopdig, de redenen daarvoor aan zijn verslag
vooruit te zenden.. Met uitzondering van het eerfle Eeuw•
getijde, ingevallen in de bittere dagen van kerkelijken twist
en maatfcha^pelijke verdeeldheid, toonde men aanhoudend te
dier (lede belangflelling.,in het handhaven van tt o s TE E'S nagedachtepis, werd hij aldaar op meer dan ééne wijze in vprige Eeuwen -vereerd, en, behalve het Standbeeld op de
markt, zijn er onderfcheidene blijken voorhanden, die hier- van getuigenis dragen. Maar dat Itfentz en Straatsburg zich
de eer der ontdekking toeëigenden, en buitenlanders het verhaal van JUNIUS voor een opgeraapt verdichtfel aanzagen ,
ja ook de heer m r•. ER at A N onbedoeld den bedenkelijke
voorflag deed, otn het gcfclil tusfc1 en gezegde Heden bij te
heggen, deed de geestdrift tot een vernieuwd onderzoek out.
wai8tlt
voor
a
o
5
.;
(*) Zie ons li&&ng. voor 1823, bl ßt env,

1. ; etw,
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waken. Weinig, evenwel, begunitigden zulks de vaderland
onlusten omflreeks de vernieuwing der Eeuwe; en lof-fche
zij den Fran/then Koning LODEWIJK NAPOLEON, die,
als Voorzitter van de Maatfehappij der Wetenfchappen te
Haarlese, in i8o8, de vraag hielp uitfchrijven, welke vervol.
geus tot onbepaalden tijd opengehouden, en in 1816, bij uit
voor de zaak van K o S T E R , door-nemdhi,blsfe
Oen fcherpzinnigen J. KONING , aan wen Haarlem — neen 1
ons ganfche Vaderland , te dezen de belangrijktle verpligting
heeft, beantwoord werd. Men kent, ook door het ver
ons Tijdfchrift (t), beter nog uit een Bengt en-1iagn
Beoordeeling derzelve van den oudheidkundigen j. SCHEL.
T E M A (f), (hoezeer door LOOSJES niet genoemd) cje.
waarde van dit werk; en dep Briefifisfel van dezen met
den Schrijver, die aanleiding gaf om verderen twijfel op ce
klaren. Inzonderheid, echter, was het de reeds genoemde
Heer A. DE VRI ES, wiens ijver voor den roem van Haarlem en K o s T E R'S nagedachtenis de eerfte dadelijke aanleiding
gaf tot het Eeuwfeest. Hij trad in een mondgefprek en
briefwisfel met den Heer lt ON I N G, waarbij deze van hem
werd uirgenoodigd, om, zoo mogelijk, het jaar van de ont.
dekking der Drukkunst, door I v N I U s verhaald , naauwkeuriger op te fporen. Men hield zich, namelijk, overtuigd, dat
de tijd, waarin men het Eeuwgetif de zou behooren te vieren, met rasfehe fchreden naderde; ja , alvorens nog het ver•
langde antwoord van It ON t ri G (in den Konst- en Letterbode,
No. 4 van 182a) openbaar werd gemaakt, had reeds de fielelijke Raad van Haarlem een zevental waardige en welver..
trouwde Mannen benoemd, die het gewigtig onderzoek met
onderling beraad zouden doen , en voorts de plegtigheden en
den geheelert gang regelen van een Feest, dat Nederland,
met deelnemend belang, reikhajzend te gemoet zag. De Bij.
Ingen A en 13 ach;er de Gedenkfchriften getuigen van he
licht , welk deze werkzame Commisfie , en meer bijzonder
de E erw. DE v It IES , haar Medelid , over gezegd onderwerp,
en de gefckiedenis van de uitvinding der Drukkunst, heeft
mogen verfpreiden. In een volgend verflag zullen wij onze
Lezers iets wegens den inhoud dier ftukken nededeelen. Hier
zij het genoeg, aan te zeekenen, dat men, alzoo geene be.
paal(*) Lett. voor 1817, bl. 505 env.
(f) SCgEt.Tz;nIa, Mergelwerk, D. I. Sc. z. bl.180el,
,
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paaldere opgave van het jaar mogelijk bevonden werd , wijs,.
felijk beraamde, den Hoogtijd te Hellen op het midden van
het geboortetijdperk der uitvinding, die binnen 1820 -1825
verjaren zoude. Wtiij waren hierover uitvoeriger, om thans
te meer te bekorten. Geene reden immers is er, waarom
wij , ook na hetgene , betrekkelijk het Eeuwfeest , dat nog
zoo levendig in het geheugen van menigte onzer Tijd. en
Landgenooten flaat geprent , in ons Tijdfchrift (*) gezegd is ,
den Heer L o o s,j E s op den voet zouden volgen in zijne met
fmaak en naauwkeurigheid bewerkte befchrijving. Inderdaad ,
hij heeft zijne taak met getrouwheid voibragt, zijn verhaal
in onderhoudenden flijl gekleed, en doormeugd niet welgeplaatst bijfieraad,
Onder de voorbereidfelen gedenkt hij , op hare plaats, de
edelmoedige gifte der Directeuren van T E v L E R's Nalaten.
fchap, om den luister van het Feest te verhoogen, teekent
de benoeming aan van den vermaarden Leidfchen Hoogleeraar
VA N D E R P A L M tot Redenaar bij de plegtigheid , die hier.
door, en door andere inrigtingen, als een ratio?gle vierdag
gekenfchetst werd, waaraan, het is zoo, wel de tegenvoordigheid aan onzen geliefden Koning , door drang van bezig
verhinderd, ontbroken heeft, dan toch de vereerende-hedn
blijken der Vorflelijke milddadigheid op hunne beurt mede
vrolijke Remming bij het Feest. In de be.-werktncod
fchrijving ziet men zich gaarne bij al de feestelijke vreugde
en volksvermaken door L o 0 $ JE S rondgeleid. Hier worden
wij.. van hem onthaald op de dichtregelen , 's avonds te vo.
ren door Mejufvrouw 11 O E D r, in het karakter der Stede
op liet tooneel uitgefproken , nadat zij-inagdvHrlem,
den LAURENS KOSTER had bekranst. Daar lezen wij de
fchoone Cantate van den 1-Ieer J. VAN WA LE , gelijk de.
zelve , deels bij den aanvang , deels bij den afloop der fees.
telijkheid, in de kerk is uitgevoerd. Nog vertegenwoordigep
wij ons de aandoening bij het flotkoor:
Juicht dan, ftadgenoot en vreemdling 1
Viert, met dankbaar vreugdgefchal ,
't Feest, dat geen geflacht zóó vierde,
Geen geflacht zóó vieren zal.
Maar

C,) Lett. voor 18223. bl. 411 , en 1Vletag. bI, 499, 53 t env.

VAN DE UITVINDING DER BOEKDRUKKUNST.

615

Maar de itaatfe trekt reeds van daar met deftigen optogt
naar den Achthoek; en het woord van den I3tcgemeester D,
bij het ontdekken van den Gedenkdeen en het
uitreiken van den Gouden Feestpenning , voor duizenden aanfchouwers gefprpken in den achtbaren kring, gaat niet voor
ons verloren, door den druk in de befchrijving gelascht en
vereeuwigd. Wederom bij den luisterrijken maaltijd, ten gevolge der belangilelling van Z. M. den Koning in het Feest,
pop het Paveljoen 1Yelgelegen aangeregt, vinden zich de Le.
zers vergast op den eft^ gen Feestzang, door den Hoogleeraar 8 1 E G EN B E r x, Rector der Leidfche Hoogefchool , voorgedragen. Wij zwijgen van de volksfpelen, van het voor.
treffelijk vuurwerk , en van den toevloed van aanfchouwers naar
de uitvoerige centoonflelling van echte (lukken , die Haarlems
regt en K o S T E.R 'S eer getuigd hebben bij eiken bevoegden
H 0 EU F F T,

,00rdeelaar. Wij zwijgen almede van de algemeenheid der vreugde, door de weldadigheid der Stad, en der Voogden over Ge,
fichten en Armepkasfen aldaar, zoo liefderijk bevorderd; ja
noode gaan wij voorbij het aandoenlijk Kinderfeest , op den
tweeden vierdag door de plaatfelijke Schoolcommislïe aange.
legd , belluurd , en gegeven aan ruim duizend leerlingen der
fads Armenfcholen. Trouwens veel moet van ons achter wege worden gelaten , die alleen wilden aanduiden , hoe
. o o s JE s met fmaak en welberadene fchikking zijn verhaal
gefield, en ook door minbekende ílukken verrijkt heeft. Nog
minder, dan de verzamelaar zelf,, mogen wij uitweiden over
de heerlijke verlichting der ilad op dan laatfles avond. Zelfs
zijne uitvoeriger aanduiding is voor ons te breed. WiJ ontlee.
nen echter van daar eenen enkelen trek : Wij herdenken nog
,, levendig het geestig uitgevoerd tafereel , zinnebeeldig Haar„ lems zegepraal op Mentz en Straatsburg , door 1{ 0 S T E R
„ behaald, voorftellende, 't geen ook elders min uitvoerig,
maar even klaar, ons tegenblonk ; — wij zien bij dezen
beoefenaar der kunst, welker jubelfeest gevierd werd, eene
s, hooge Eerzuil , boven welke K o s T E R's borstbeeld , als
Uitvinder der Boekdrukkunst, prijkte y en waarlangs afhin,.
,, gen langwerpige gekleurde fchilden, net de namen der
voornaamfle verbeteraars dier kunst befchreven ," (*), enz.
Trou,

(f) Als eene bijzonderheid (zegt Loo s JE s) verdient hier
aangeteekend, dat op dit Chasfnet, voor dc Stads- en Boek -

druk.
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Trouwens het was niet alleen te Haarlem, in de plaats
der uitvinding dat, te dien eigen dage, in Nederland het
Feest der Drukkunst met hartelijkheid gevierd werd. Met
alle regt vinden wij in deze Gedenkfchriften ook gewaagd
van de plegtigheden, optogten en vreugdebedrijven, die te
Hoorn, Dordrecht, Rotterdam en Groningen, ja ook, vol
ontvangen narigt, te Batavia, plaats hadden. Loo-genslatr
werd het dan overal in ons Vaderland , als door eenen elektrieken fchok, die zich aan de geheele keten mededeelt, met
nadruk en verrukking gevoeld , wat de bekroonde Feestdichter Tot LENN S opwekkend in zijnen aanhef zong:
Op, Neêrland, op! omkrans het hoofd;
De kroon was u te lang ontroofd ,
Te lang de prgnk van vreemde haren
De rooverkiaauw is ingekort;
De meégevoerde lauwer dort,
En Mentz verneêrt de kruin voor 't Sparen,
Ten feesttogt op ! ten haagtijd Op!
De vlag tiert Haarlems torentop ,
De kraulen flingren door haar wijken.
Geen feest zoo hoog, geen dag zoo fchogn,
Geen kroon zoo rijk, als Haarlems kroon„
Van Neêrlands jubel geen gelijken ^

Dus vangen wij aan met dezen Eeuwzang aan te kondigen,
behalve de welfprekende Rede van den Leid/dien Hoogleer_
aar, het andere voorname gedenktluk der feestviering , dat iW
dezen bundel prijkt. Beide durven wij , als uitnemend kunst,
werk, waarop Nederland roem draagt, nagenoeg. gelijkhel.
len, althans in éénen adeln noemen. Het is zoo, een ongeduldig verlangen van velen exit de bloem der Natie bewoog
ea

drukkerij van de Heeren E N S C H ED 15 geplaatst , door eene
onbekende hand , een fluk papier behendig werd vastgehecht ,
waarop met groote letteren de naam van E N s C a E D fond,
en voorts met kleine letteren daaronder:
Met regt blinkt ons dees rij van groote Drukkers tegen i
I3efcheidenheid alleen heeft EN SC au E 0 á verzwegen.
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en drong V A N D ER P A L M, den druk te vervroegen van
zijne met kracht van welfprekendheid uitgevoerde Rede, die
heel de aanzienlijke vergadering van Feestgenoáten had ver•
rukt, niet verbazing getroffen, en overmeesterd. Het is zoo,
die welverdiende verwondering hield Rand bij herhaalde ftil.
lere lezing en toets , ja is aireede bevestigd door menige be.
oordeeling. 's Mans befcheidenheid verbiedt ons , den toegezwaaiden lof in ons Tijdfchrift (*) hier te herhalen. Van
ons onvermogen overtuigd om hem te können verheffen, zien
wij er te eerder van af, en vergenoegen ons met te zeggen:

It icn zoo veel glorie fiert, behoeft geen krans te fieren.
(*) Lett, voor 1823 , bl. 511 env.
(liet vervolg hierna.)

Vita DANIELIS WVTTENBACHII, auctore GULIELMO
LEONARDO MAHNE. Editio altera. Gandavi, apud M.
4. Mahne, et Lugd. Bat. apud S. et J. Luchtmans. 1823.
oct. pp. VIII et 2 55• f 2 .70.
Lectiones quinque , nunc primum
editae, atque praefatione et hnnotacione atietae a GUL.
L E O N. M A H N E. Gandavi , apud M. 2. Mahne, et Lugd.
fiat. apud S. ei J. Luchtmans. Oct. pp. XI et 140. f I - so.

DA N. W YT T E N B A Cu ii

]Reeds lang hadden wij een Vita JVyttenbachii van den
Hoogleeraar M A II NE verwacht, en deze verwachting is federt eenigen tijd voldaan. De Heer M A H N E, een der oud.
lie leerlingen van W YT TEN B A C H , die het Latijn -fehrijven
van hem geleerd , en in eene naauwe vriendfchapsbetrekking
tot zijnen leermeester gehaan heeft, was bevoegd om het Ie.
ven van den grooten Geleerde te fchrijven , waardoor wij
WY T T E NB ACH leerden kennen , even als wij door dezen
omtrent het leven van deszelfs leermeester R UH N HE NI u.
zijn onderrigt geworden. Het was eene zware taak, die de
Heer M A H N E op zich nam , en waarvan hij zichzelven de
moeijelijkheid niet verborgen heeft. Immers Helde hij, vol.
gens

6.8 G. L. MA11NE

gees zijne eigene getuigenis, zich het gezegde van WYTT E N B A C II voor: mag win virum non nmIß a magna viro rite
laudari poste. — Men zou kunnen vragen , of een leven en
eene lofrede dan hetzelfde zijn. Welligt ware eene lofrede
op WY T T E N B A C H minder noodzakelijk. Ongetwijfeld is
zijn werkkring uitgebreider geweest, dan die van HEMSTERHUIS of RUHNxENIus. De eerfte heeft, helaasl
voor zijne onbegrijpelijk diepe geleerdheid en zijn vernuft,
te weinig gefchreven. Dat vernuft is een waarachtig model
geweest, en de fchildering daarvan, zoo meesterlijk door
R u H N it E NI us uitgevoerd , was eene noodzakelijke lofrede, omdat, zonder deze, Hechts weinigen den geheelen omvang der grootheid van H E M S T E R HUI S zouden gekend
hebben. Ook R U H N Ii EN I us heeft te weinig gefchreven;
maar w YT T E N B AC H wist deszelfa fchriften te fchatten , en
er den waren prijs van aan te toonen ; terwijl R UH N x EN I U s zoo groot eenen middellijken en onmiddellijken invloed
op de geleerdheid van zijnen;tijd had, dat W Y TTE N B ACH,
deszelfs leven fchrijvende, wel allengs eene historia literas
ria temporum Ruhnkenianorum moest leveren. — Wij zouden
van oordeel zijn, dat W YT T E N B A C H , door het fchrij ven
van meerdere, fchoon daarom geenszins oppervlakkiger wer
vormen eener wezenlijke fchool, zijne-ken,dorht
groore voorgangers overtroffen heeft in het oefenen van dien'
invloed, die hier te lande nog in al zijne kracht gevoeld
wordt. Indien wij ons hierin niet bedriegen, en deze wijze
van het leven eens Geleerden te befchouwen een der voornaamíle gedeelten van deszeifs levensverhaal uitmaakt, dan
laat het Vita LYyttenbachia ons wel het een en ander te wenfchen over . MAHNE zou b. v. hebben kunnen ontwikke.
len, waarom, niet de Latijníche poëzij onder ons in minacirting geraakt is, maar de kunst , om Latijnfche verzen te ma.
ken, meer voor datgene gehouden wordt, wat zij eigenlijk
is ; of de denkwijze van W Y TT EN B A C H omtrent deze kunst
haren oorfprong gehad heeft in het onderwijs van zijnen leermeester j A E GE R, of in zijnen eigenen aanleg. MA H N E
zou hebben kunnen betongen , dat door W Y T T E N B A C H's
leerwijze en fchriften bij velen de lust bekoeld is tot overneming van uitbeemfche metaphyfifche ftelfels; en dit zelfs
had kunnen gefchieden met inachtneming dier kieschheid en
voorzigtigheid , welke niet altijd de historiepen van den tijd
genoot beluren.
l^Tel.
-

,
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\Velligt heeft de [leer iT A'H N E , uit vergedrevene zedig
zich aan zulk eene befchouwing niet willen wagen.-heid,
Ook lag zij niet in het plan eener levensbefchrijving, zoo als
hij zich dezelve voorftelde , ,,in qua (zegt M A iI N E, pag. 3.
„ der praef.) ut recte et ordine procederem , primum W sr T.
T E N B A CHI 1 fcripta denlno relegi , quaeque ad propofitum
„ meuin pertinere intellexi , maxima diligentia ex illis ex„ cerpf , et hnic fcriptioni fubinde addidi in gratiam ftudio„ forum juvenum, wI T T E N B A C H II fcriptis carentium.
„ Deinde, quae ex ore ip fins W Y T T E N B A C H I I audieram ,
„ quoad potui , in memoriam mihi revocare ftudui. Et deni„ que non modo honestisfmam magistri viduanl, ipßusque
„ plenum fidei fratrem fnbinde confului , vert31n etiam ex alio„ rum ad W Y T TEN B A C II I tt M epistolis nonnulla fcitu haud
i , injucunda petii, Ex • his purls et limpidis fontibus mea
„ haull. Atque idcirco baud facile quemquam aliqpid in hoc
„ libello reperturum esfe, quod a veritace alienum fit, praé
„ me ferne audeo.-" Aan dit plan is de Heer MA H N E ge
gebleven; en wat hij geleverd heeft, moet welkom-trouw
zijn aan allen, die W YTT E N BA C H als Geleerde uit zijne
fchriften kennen, maar over de vorming zijner jeugd en eenij
ge levensamflandigheden, wilaruic het karakter des mans ge,
lend wordt, iets moer begeeren te weten.
Wij zullen ons echter een paar vragen en aanmerkingen
veroorloven, die zich, onder het lezen en herlezen , aan ons
opdrongen.
Waarom fehrijft te A H N E (praef. pag. 4.) „ Quin etiam ,
„ Ii fortasfe hoc aliter mihi eveniat, et nonnulli reperiantur,
qui vel majoribus ingenli fui viribus ac dicendi facultate
ampliori confidences, vel invidia cc partium studio abrepti
„ dictitent, bane fcriptionem meam vix meliorem fortem me,, reri , nifi ut deferacnr
,, II victim vendentem thus et odores,
„ Et piper, et quicquid chartis atuicitur ineptis;
,

,,, tamen lila animi mei firma perfuai o mihi haud levi folatïcs
„ eric, me ut viv'i W YT TENB ACHII amicitiam femper ma„ ximi aestimaverim, fic mortui memoriam pie ac religiofe
„ ufurpare et nunc voluisfe , et femper ufurpaturutil esfe.." —
Waarom toch zou MAHNE zich vijanden op den hals halen,
door een onopgefmukc leven van w Y T TE N B A c II te fchrij.

ven i

ó2O
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ven,? Hij heeft te veel regtmatig bewustzijn van eigene vol doende kr.ichten, (ligt het niet in die vooronderftelde i» vi
dia opgefloten?, dan dat hij twijfelen moest aan den bijval
van allen, die bevoegd zijn om eenig oordeel te vellen; 1 let
getal van zulke nijdigaards is (den Hemel zij dank 1) gering;
en een man, die regt door zee gaat, waarvoor MAHNE bekend is, behoefde zich , aan hen niet te ergeren. Wij houden
het er voor, dat deze uitval een gevolg, is van de knorrige
luim , waartoe M A rt NE zich , in het begin zijner voorrede,
opgewonden had. Daar vallen wij met de deur in het huis
bij den Duitfchén Profesfor L I N D E M A N N. Het was zeker
vrij voorbarig gehandeld , dat deze een' nadruk van het Vita
Wyttenbachii beloofde, voordat het in ons vaderland verfchenen was; maar de fchade, die M A H N E hieruit voorzag,
mogt bij hein niet zwaar wegen , die enkel fchreef, ut disci.
-

plinae reeves/itudini ac pietati aliqua faltemn ex parte fatisfaceret.
Wij gelooven dit laatfe volgaarne, en de toon van het geheele
boek getuigt voor deszelfs waarheid; doch de Heer MA H NB
kon zich dan ook des te meer troosten met de goede ver
welke L I N D E M A N N van zijnen arbeid had, en-wachting,
met de --eer, dat zijn Vita I'Vyttenbachii, in Duitschland ten
rninite,op ééne rij met het Elogium Hesnferhu/li en het Pita
Ruhnkenii zoude gefteld worden. • De Duitfche nadruk.fabrija
ken en de ondankbare L I N DEM A N N vèrdienden wel eerie
nadrukkelijke les ; maar zij behoorde hier niet te huis , en
de fcherpe woorden , waarin zij- vervat is , zijn , voor out
gehoor ten minfle, een wanklank tegen den toon van het
geheele fink.
De vader Van w VT TE NA C u had wel , in fommige op.
zigten, min voorzigtig gehandeld in de opvoediirg van zijnen
-zoon , aan wien hij , gedurende eenen tijd , voor iedere goed
geleerde les , voor ieder bewijs van aandacht en vlijt , eerie
belooning in gelditukjes gaf, quorum cum numero ipfi cupiditas crescebat; bij drie gelegenheden had hij niet alleen het
onderwijs . van den huisonderwijzer I A E GE It afgekeurd , maar
zich op Bene wijze daarover uitgelaten, die den jongeling
minachting voor zijnen leermeester had kunnen inboezemen
(zie pag. e6, 28, 30); maar, over het algemeen, was toch
de opvoeding, die WYTTENsACH van zijnen vader ontving, verftandig ingerigt, en het blijkt nergens, dat hij, offchoon voor de Theologie bel}emd, door zijnen vader tot die
ftudie gedu'angen werd, -die hein integendeel, op de goedhar-

tig.
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tigfle wijze aanmoedigde, om zijnen lust. en aanleg in de
fudiën te volgen; (pag. 68. en de aldaar aangehaalde plaats
uit B A N G I U S.) Hoe komt nu hiermede de brief overeen,
dien RUHNKENIu9 uit Leyden• aanWYTTENBACHfchreef,
toen deze te Göttingen zijne ftudiën in de letteren voortzet.
te? Hoe kou R U Ii N SEN I U S fchrijven : „ Ex literis tuis
,,, vidi, idem tibi ufn venisfe, quod mihi adolescenti. Nam
„ me quoque parentes Theologiae destinabant, et quibus po.
„ terant :nodis, ab elegantiorum literarum fludio revot:abant.
„ Ego vero, naturam ducem fecutus, its invitis, in Belgium
,, abii , ut me in H E M s T E R H U s I r disciplinam darein . Eventus posten docuit, me, quamvis adolescentem plus vidis.
„ fe parencibus meis" etc. (pag. 88.) -- Indien de meening,
waarin R U it N ICE N 1 U s verkeerde , dus geheel en al met de
waarheid firijdig was, hoe kon WY T T E NB A Cu deszelfs
brief (waarlijk niet ftreelend voor den braven en vernandigen
vader) aan dezen opzenden, om alzoo het verlof tot de reize naar Leyden van hem te verwerven f
Toen W V T T E N A A CU met ernst de Latijnfche Schrijvers
ging bethuderen , en , na TER EN T 1 us gelezen te hebben ,
zich aan C 1 CER 0 zette , meende hij in dezen eene moeijelijkheid en ftroefheid gewaar te worden, die hem bijna affchrikte. Bekend zijn de plaatfen uit W YT TE N B AC H'5
fchriften, (die ook door MAHNE gebraike zijn) waar hij
verhaalt, hoe het lezen van M URE T US hem allengs den
weg tot de boeken van c I CE u o gebaand heeft. De Heer
IiI A H NE zegt, (pag. 83) dat, zoo wij de ware oorzaak
zoeken, waarom de filozofifche fchriften van C IC ERO aan•
WYTTENBACH, in het begin, weinig behaagden, die oor
zaak gevonden zal worden, niet in eenige moeijelijkheid of
duisterheid van den Rom'einfchen Schrijver , maar in het voor.
oordeel, dat WYTTENBACH In de filozoflfche collegian
opgedaan had. Deze meening wil MAHNE Haven met dei
bekende plaats uit de Bibi. Crit. I[I. p. ig. Doch wanneer
men deze met aandacht leest, en ze met de voorgaande aan.
palingen vergelijkt, dan verliest, onzes inziens., het gevoelen
van MAHNE al deszelfs fteun. WYTTENBACH had, itt
zijne jeugd, eenen tegenzin tegen e IC E it o opgevat , omdat
men hem uit de boeken de Ofrciia had doen overzetten, die
voor zulk eenen leeftijd niet gerchikt zijn. Hierbij kwam ,
dat bij in de metaphyfifche collegian tegen c I c E R o had hoo•
ren declaméren, en den Romeinfcben Wijsgeer had leeren minUOEKBESCU. I824. NO. 14. T t ach.
-
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achten, als bij wien niets gevonden werd, dat tar een' wis
betoogtrant zweemde: ,, Postea (zegt w Y T T E N-kunilge
B ACH, pag. 86, bij M A H N E) „ fae'tum est , ut in Xeno„ phontem ac Platonem incideremus , quorum fcriptis egregia
„ illa et divina prorfus Socratica ratio confignata est. Hanc
,, deprehendimus pauca quidem armare ; fed quae femel af.
„ firtnasfet, eo certius tenere. — Itaque hujus rationis ve„ ritate fubtilitateque eapti , cum Cicerone in gratiam redii„ mus. At quarr diverfus, et longe alias atque antea, turn
„ nobis videbatur." WY T T EN B AC H bekent wel vervolgens ,
dat zijn vooroordeel tegen de O icla de diepfte wortelen gefchoten had, wier uitroeijing hem de meeste moeite kostte;
maar hetgeen hij van zijne verzoening met c i c E x o in -het
algemeen zegt, Is tlellig. Het blijkt dus hieruit duidelijk
genoeg , dat W VTTEN BA CH niet met zichzelven In tegen,.
fpraak was. Toen hij zijne Epistola Critica fchreef, kende
hij die zelfde t EN O P tU O N en PLATO door en door, en,
volgens zijne eigene getuigenis, vane hij c t c E R o eerst op,
nadat de Epistola Critica uitgegeven was. Wat bier ook van
zi , het komt ons zoo onnatuurlijk niet voor , dat W YT T E NB AC H eenige moeijelijkheid en Proefheld ontmoette. De oor.
zaak lag in dezelfde ongewoonheid , die hij , bij het lezen
van D E M O' S T 11 EN E S , in het begin ondervonden had. Allen , die niet gelíj k W Y T T E N ß A C L4 gefiudeerd , maar Griek.
fche en Latijnfche literatuur tegelijk, van den beginne af,
beoefend hebben, zijn ook minder bevoegd, om over die
moeljelijkheid en ftroefheid te oordeelen.
Over de Latiniteit van het Vita LYyttenbaekii willen wij
ons geen uitvoerig oordeel veroorloven. lYlisfchien zouden
wij huiveren, met M A ir N E te fchríjven , gelijk p. 47, patri ,
cujus calorem noverat; p. 5!, Jo/ides fructus; p. 83 , locum
prolixiorem, voor eene plaats, die te lang is. om aangehaald
te worden, maar daarom evenwel niet lang, of liever lang dradig, in zichzelve is; p. 94, epistollum; p. 549, in Je recepturi esfent. De confecutio temporum is een punt, waarover
altijd kan getwist worden, en men vindt, bij de Latijnfche
Schrijvers, hieromtrent voorbeelden, die niet geheel met
onze moderne denkbeelden van fyntaxis flrooken. Wij zon.
den echter meenen, dat eenige plaatfen , door de Ouden,
ondanks hun beter logisch gevoel, onlogisch ter neder geield, juist geen' regel ter navolging kunnen maken, en dus
niet zoo dikwijls , als de Heer MA s N E, gene grata gegli.
ge#•
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gentia, of wat het dan ook heeten moge, durven begaan.
Onder meer andere plaatfen, die wij opgemerkt hebben, behoorets: p. 26. WY T T E N E ACH! U S patri enarrabat , quid
fl/il accident, et qua ratione fibi — progrediendum fit.
P. 31. WIT T E N B AC H 1 U S numquam del/jilt felicem fe
praedicare, qui — ilium juvenem nactus fuerit — praecepto.
rem. P. 37. Vitae ipfum fuae pudebat -- utpota fentientem,
quad ineptus omnino redditus fit. P. 87. Cum au H N EE N 10
communicaverat, quis vitae cur/us fuerit. P. 1o7. Sibs-tune
nihil magis gratum ac jucundum fuisje; quam quoll fe — a
discijulis aliquo in pretio habeni viderit. De nomin abfol.
op dezelfde rag. io7,, /anus et falvus reverfus, houden wij
liever voor eene verzinning, dan voor de navolging van
eenen of anderen,bevalligen misflag der Ouden.
Hetgeen wij, tot hiertoe, aangemerkt hebben, was niet
gezocht, en misfchien ook daarom niet zonder grond. Maar
liet bewijst, in allen gevalle, dat wij het Pita dIryttenbachic
reeds meet dan eens gelezen hebben, om den aangenamen
verbaaltrant, foms met geleerdheid versierd, om den toon
van hartelijke vriendfchap voor den overledenen grooten man,
die er in heerscht, en de braafheid van M A H N E's hart, die
overal doortiraalt; en, wat zijnen stijl betreft, rekenen wij
allen ver gevorderd , die w Y T T E N n A cu in het Latijn•fchrij.
ven zoo nabij komen , als de befchrijver Wan zijn leven. —
Buitengewoon bevallen ons de denkbeelden van MAHNE over
het onderwijs in de Gefchiedenis, (pag. 13o en vblgg.) en
wij zien, met verlangen, de meerdere ontwikkeling derzelven
te gemoet, die MAHNE aldaar aan de geleerde wereld be.
looft. — Voorts heeft hij een' grooten dienst bewezen met
de inlasfehing van onbekende brieven van W Y T T E N B ACH,
en vooral met die der voorrede, waarmede deze zijne Logica.
aan zijnen vader had willen opdragen.

Wij zullen nu nog met een woord melding tuaken van de
vervulling der belofte, die de Heer MA U N E op pag. 124
gedaan had.
Toen WY T T N ii A CH, namelijk, de , prijsvraag beantwoordde , door t E Y LE R'S Genootfchap in 1782 voorgesteld a
het gevoelen der oude Wijsgeeren , van T U A LE $ en P Y T 11 AG0RAS

af tot op SENECA toe, over het levees en den riant
dery
Tts
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der alelen na don dood, was bj zoo geheel met dit onderwerp vervuld, dat hij het tegelijk tot grondtag legde voor
eenige openbare Lesten in het Athena'um van Amflerdam.
Deze zijn, ten getale van vijf, door den Heer Rr A H NE onder de papieren van w Y T T ENS AC H gevonden, en nu reeds
door hem aan het licht gebragt. MA H NE heeft ze reeds
zelf gerecenfeerd , t. a. pl. van het l"ita Wyttenbachii: Hae
acroafes ex Bodem [eat genere, quo reliqua viri fcripta, ita
ut veluti ex Phidiae officina prodiisfe videantur, et imprimis
doctrine ubertate, arguinentorum deleetu, et orationis naturoci pulcritudine confpicuae fint. Wie zou zijne toeftemming
niet geven aan deze beoordeeling; of wie zal het boekje in
landen nemen, en het niet, in éénen adem, tot het einde
toe uitlezen? Het bevat, in vijf voorlezingen, de gefchiedenis van de leer der onfterfelijkheid der zielen, van de
oudfie tijden af tot op PLATO. Waarlijk , bier heeft w Y T'T E N B A Cu, in duidelijkheid en aangenaamheid van voor
overtroffen. Zonder omhaal van geleerd -dragt,zichelvn
lascht bij echter belangrijke plaatfen uit oude Wijsgee--heid,
ren en Dichters In; en, verre van hierdoor in dorheid te
vervallen, brengt hij alle deze plaatfen en argumenten, door
zijne eigene aanmerkingen, in een noodzakelijk verband ,' en
eindigt met eene opgave van den inhoud van n L A T 0'S Phan•
don. Aan deze analyfe zijn de Ode en 5de voorlezing, bijna
geheel belleed; eene analyfe, hoedanig zij alleen door w Y TTEN B AC H kon gemaakt worden, en die, door eene geluk.
kige keuze en voorhelling der hoofdárgumenten , het vraag
als het door S O C RATE S en deszelfs leerlingen-fiuk,zo
behandeld wordt, in een helder en bevallig licht fielt. Ook
op deze wijze alleen zal W YT TB N B A CH hebben kunnen
ontkomen, hetgeen aan r i A T o. zelven te beurt gevallen was,
die, onder het voorlezen van zijnen Phaedon, allengs zijne
toehoorders,. op weinigen na, zag wegsluipen.
Wij zouden zelve eene analyfe van deze vijf Lectiones
hebben kunnen maken; maar het onderwerp is hier zoo weinig onbekend , en het fchoone ligt zoo geheel in den fijnen
fmaak en de keurigheid der behandeling, dat wij ons liever
daarvan onthouden. Ook zal het werk van W Y T T E N B A C H,
zonder aanbeveling, zijne lezers wel vinden; voor ons was
bet genoeg ,- de werkzaamheid van den Hoogleersar as A H N$
toe te juichen, die ons dit flukje zoo fpoedig geleverd, en
het
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het met eenige aanteekeningen ten behoeve van win geleer_
den voorzien heeft.
WVij moeten nog aanmerken , dat er voor de twijfeling van
den Uitgever (G'ita Wyttenbachil , pag. 124) geen grond
fchijnt te zijn. MAHNE, namelijk, is onzeker, of W YTT E N B A C H de gefchiedenis van de leer der on/lerfelijkheid
der zielen niet nog verder doorgewerkt hebbe; terwijl hij

verklaart, hechts vijf voorlezingen gevonden te hebben. Mis
toen hij dit fcbreef, nog geene gele.-fchienadMAHNE,
genheid gehad, om op te merken, dat W YT T E N B A C H
zelf, op pag. 5, zijnen toehoorderen aankondigt,, dat hij de
gefchiedenis von dat placitum, in vijf achtereenvolgende les•
fen , van het begin af tot op r L A T o toe, zal behandelen;,
terwijl hij de vijfde les met deze woorden eindigt: „Itaque
„ A. H. folvi nomen , quod spud vos contraxeram, ec quin„ que lectionibus vobis exhibui Platonis, ec qui ante ilium
fuerunt philofophorum fententias , et omnino bistoriam pla„ citi de inmortalirate animorum." Wij maken bovendien,
Uit WYT TENBACH S handelwijze, op , dat de Phaedon het
groote punt was, waarop hij te huis wilde komen; dat hij
dit fchoonfle der gedenk[lukken van oude wijsbegeerte zich
tot eindpaal gekozen, en daarom her meest con amore bewerkt had.

Woordenboek der 1Vederduitfehe Synontmen , door P. W E 1LAND en G. N. L A N D R é. Ijle Deel. in 's Cravenlrage,
bij de Wed. J. Allart en Comp. 18i. In gr. evo. XIYea
43 0 B4f3-co.
Den lezeren van dit Tijdfchrift is een aanprijzend verflag
van foortgelijken arbeid des Heeren o. Bit U 1 N 1 N 0 te Vo.
ren gegeven. Bevreemdt het , dat deze voormalige medeár.
beider aan het Taalkundig Woordenboek ook dit werk niet
met den ]-leer W EI L A N D ondernam, en deze zoo fpoedig.
met een' anderen helper aan zijne zijde na B R U 1 N 1 N G tot
hetzelfde oogmerk optreedt, wij willen daarover Beene aan.
merkingen maken; doch, dat bet ons niet wilde bevallen,
dat er door de fchrijvers dezes werks zoo geheel van B R v 1N 1 N G's arbeid gezwegen wordt, als ware er geene letter
van in de wereld , dit mogen wij niet ontveinzen.
Het zal intusfchen eiken beoefenaar onzer 1'choone taal ten
ge.
T t a
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genoegen ftrekken , dat tot bevordering der grondige kennis
van dezelve zoo veel en zoo goed geiirbeid wordt; en , hoe
ondèrfcheiden ook des eenen van der anderen arbeid zij , hun ,
die zich op de Nederlandfehe taalftudie toeleggen, is dat na.
tuurlijk onderfcheid zoo weinig hinderlijk , dat her hun veel
meer behagen; en der wetenfchap voordeelig zijn moet.
De houding, aard en inhoud dezes werks verfchillen veel
"van dat van BRUINING. WEILAND en LAND It volgen
het alphabet , waarvan in dit eerfte deel de drie eerfte letters
voorkomen. Uit hoofde der verwijzingen naar de hier be.
#handelde woorden, die er vervolgens zullen noodzakelijk
zijn, verwachte men echter, dat het werk uit niet meer dap
drie deelen beftaan zal. Daardoor wordt toch de houding niet
zeer bevallig, en die verwijzingen bevorderen althans het gemak en genoegen der lezers niet. Het onderhavige werk is
heel wat eenvoudiger, en mist zelfs al dat vertoon van geleerdheid, dat men bij B R u I N I NO aantreft, die. meer taal
en etymologisch onderrigt mededeelt , en , daarover re•-kundig
denerende, verfcheiden'e voorbeelden van vroegere 'en latere
fchrijvers tot opheldering gebruikt ; terwijl WEILAND en
L A ND lt a flechts aanwijzingen doen van het onderfcheid
tusfchen de - Synonimen , en de voorbeelden-, die zij nu
en dan bijti c. gen , uit het gemeene leven nemen. Niet
werk van B RU I N ING meer dan, dit bevat ,-tegnfadh
beeft men echter hier, doch alles zeer kort, verfcheidene
woorden , die men bij dezen vindt overgeflagen ; zoo als men
zal kunnen zien, wanneer men het register, dat, zoo wel als
éene aanvulling met de ook bier voorbijgegane woorden, be.
loofd wordt, met het register achter B R U 1 N I N G'S werk
vergelijkt.
Gewis is ook dit" werk eene zeer fchatbare bijdrage tot
een zoo wenfchelijk algemeen Woordenboek, en een volledig
werk over de Synonimen , tot verzameling van •bouwpoffen ,
waartoe het Koninklijk Nederlandsch Intlituut deszelf"s le.
den, en dus ook den Heer W E 1 L A N D , heeft aangefpoord.
Ten grondflage wordt gelegd , dat er in onze taal woorden
gevonden worden, welker onderfcheidene beteekenis niet, althans nog niet , kan •.worden aangewezen ; maar dat woorden
van vol,/lrekt dezelfde beteekenis in eerie tot volmaaktheid gebragte taal niet behooren gevonden te worden, waaromtrent
het ter flaying bijgebragte gezegde van E B ER H ARD, in
het voorberigt, waardig is gelezen te worden ; en dat de
waor.
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woorden, die men fynoniem noemt, dikwijls blijken zullen,
al is het dan niet altijd terflond in het oog vallend, te ver.
fchillen van elkander. Ter aanwijzing nu van dit onderfcheid
moet dit Woordenboek ftrekken. Waar dit reeds kan gefchieden ,- wijzen het de fchrijvers met weinige aan. Dat het althans nog niet met alle woorden kan, volgt uit de opgegevene ilelling van zelve, blijkt, onzes inziens, wel eens uit
eene te gedrongene onderfcheidsbepaling, en wordt ook wel
eens erkend, b. v. „ Tusfchen ALTOOS en ALTIJD iS,het BIJNA
» NIEr mogelijk eenig onderfcheid op te geven, vermits beide
„ de woorden, waarmede AL hier zamengeßeld is, outings TIJD
beteekenden ," (bi. :59.) Maar dan is het immers niet bij
maar ge,§eel niet mogelijk ? Zoo zal wel met vele fyno--na,
eimen het geval zijn. Wij laten de flelling, waarvan deze
fchrijvers uitgaan s tegen welke evenwel nog al wat beden
zoude kunnen vallen , eens gelden , dat , namelijk , woor--king
de ❑ van gelijken zin, zoo het fchijnt, dikwijls blijken zul
te zijn; maar weten met dezelve niet over--lenodrfchi
een te brengen , waarom „ woorden, die, NB , volmaakt de.
zelfde beteekenis hebben , in een Woordenboek , als dit is,
niet kunnen opgenomen worden, maar alleen zinverwante,
„ die een hoofdbegrip gemeen hebben , maar voorts onder•
„ fcheiden gebruikt worden." Het tegendeel, meenen wij ;
men ontlede alle woorden, en verklare dan: onze taal heeft
dit gebrek , dat zij woorden van volmaakt dezelfde beteekenis heeft (zoo; dit dan een gebrek is); of: dit woord heeft
niet volmaakt dezelfde beteekenis met dat, hoewel het oppervlakkig zoo fchijnt. Maar, daarover hier uit te weiden,
gedoogt ons beftek niet, noch achten wij onzen lezeren
dienst gedaan, welken wij , zoo velen zij zich op de beoefening onzer fchoone en rijke moedertaal toeleggen, ditwerk,
als waarlijk veelbevattend , belangrijk en onderhoudend ge.
fchreven , en algemeen bevattelijk , met al ons hart aanprijzen,
zoo wel als dit B RU I N I N G 'S arbeid , door ons met vele
vrucht gebruikt wordende , verdiende, echter deze meer aan
zulke lezers, die dieper onderzoek begeeren.
Wij lieten, dusverre ons verflag gefchreven hebbende, het
boek eens openvallen, en voegen, uit hetzelve, hier eerie
proeve in van de manier der behandeling: „ slap, Sias. Ei.
„ genlijk niet onderfcheiden , alzoo het eene de Nederduitfche, en het andere de overgenomene verkorte Latijn;che
,, benaming is van hetzelfde dier. Ook is firn (van fi;nius, of
Tt4
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frmia) allengskens buiten gebruik geraakt. Toen het nog
in zwang was, kon het verfchil in dezer voege opgegeven
s, worden, dat Jim alleen in den eigenlijken zin gebruikt
werd, om het daarmede genoemde dier te beteekenen; aap,
„ van het oude aben, nabootfen, ook in den figuurlij ken zin.
,, Men zeide dus wel: hij is een aap van een vent; maar
„ niet: hij is een Jim van een vent. Men heeft ook het af,, geleide werkwoord nadpen, niet nafinimen." — Gaarne
Ichreven wij nog iets anders af, zoo als hetgeen onder een
volgend artikel flaat , waarover men zoo min , als van het
aangehaalde, bij B P. N I NO vindt in zijn register; lardbo.
dem, Aardbol , Aarde , Aardkloot, Bardrijk , IVereld ; maar,
wij- hebben geene plaats voor meer. Wij wenfchen , begeerig
naar het vervolg dezes werke, den fchrijveren lust, tijd en
vele aanmoediging tot hunne moeijeliJke, maar belangrijke
taak, en — danken hen voor hetgeen wij van hen leerden.

.Tafereelen van Landen en Volken, derzelver voortbrengfels en
zeden, voor de Jeugd bewerkt naar de beugten van a R u.

den
anderen,
door
to
vRIaDRICH
Prins
H E Y N E. II Dee/en. Naar het Hoogduitsch. Te Haarlem, bij
de Erven F. Bohn. 1821-22. Te zamen 452 Bi. fa - 8e.
SENSTERN, LANOSDORF, LICUTENSTEIN,

VAN NEUWIED

De beroemde

CAMPE heeft de manier, om reisbefchrijvingen en lotgevallen der ontdekkers van afgelegene landen op
eene aangename wijze voor de jeugd te behandelen, het eerst
in zwang gebragt ; en de Recenfent kan bij ondervinding ge.
tuigen, hoezeer deze behandeling den leeslust en de zucht
voor aardrijks- en gefchiedkundige fludie bevordert. Van 's
trans navolgers kan men dit — gelijk doorgaans het geval
is — niet in die mate zeggen. ZOO hebben wij ook R o.
B I N s O N s bi dozijnen ; maar den ouden, eerlijken Engel.
fchen ca us o é zal men nog lezen , wanneer men van de
meeste dier R o a IN s o N s de namen niet eens meer kent. —
Met dat alles hebben wij deze twee boekjes met genoegen
gerezen. De manier van CAMPE is daarin gelukkiger, dan
in vele andere van dien aard , gevolgd. Daarenboven geeft
het werkje meer, dan het belooft. Het is geene enkele ver•
taling, gelijk de titel fchijnt aan te duiden , maar eene oor.
iieelkur•dige bewerking, waarin de perfunen — een achting.

waar•
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waardig huisvader, die met de zijnen op bet land leeft, en
zich met de opvoeding van zijn kroost bezig houdt, benevens zijne vrienden — op vaderlandfchen bodem zijn overge.
bragt, en ons Nederlandfche zeden vertoonen. Hunne woon.
plaats wordt in Gilder/and, en wel omtlreeks Nijmegen, geplaatst. Een tafereel der vreesfelijke overftrooming van 1809,
waarvan zij geacht worden mede ce hebben geleden , is, vol.
gens den- Vertaler,„tot in de minfle bijzonderheden toe, vol.
„ komen waar, en gegrond op het berigt van Benen achting
waardigen getuige, die zich toen zeer verdienßelijk had-„
gemaakt." Dit is vertalen , zoo als men wen lien mogt ,
dat meer boeken , vooral voor de jeugd, in onze taal wierden overgebragt. De fiij1 zelf der vertaling, of liever be.
werking, is ook zeer gemakkelijk , vloeijend , en draagt wei
een' vreemden oorfprong aan 'c voorhoofd -nigfporev,a
dan alleen het fEootende, gedurig herhaalde, eigendommelijk;
een dom woord, hetwelk geheel bevreemd moet zijn, zich
op Nedcrlandfchen grond te vinden , waar men het vóór dertig ja: en niet verftaan zou hebben.
De aanleg en de inhoud van dit werkje zijn onderhoudend
en nuttig tevens. De Heer H E L M B R E C H T verhaalt, bij
zekere gelegenheden, aan zijne kinderen iets nopens vreemde
landen en volken. Zoo brengt de befchouwing van den flarren.
hemel het gefprek op de ruime vlakten van Chaldéa en !g'oest
Arabi'; het gezigt van Japansch porfelein en verlaktwerk
leidt het onderhoud op Japan, en het ijsvermaak doet aan
de Noorder Pollanden denken. Dë vragen der kinderen zijn
niet onnatuurlijk s, noch ook al te zeer herhaald, en aan nut_
tige zedelijke aanmerkingen ontbreekt, het ook niet, welke
doorgaans de Dominé daarin vlecht; immers deze ende Schoolonderwijzer wonen fomtijds het onderhoud 'bij. De onder.
werpen der gefprekken zijn: drabië, (meest volgens N I EnuHR) Japan, (naar KRUSENSTEBN en THUNBERC,
doch ook naar den ouden onvergetelijken u á M P FE R) Hotten.
sotten en Boschjesmannt'n, (gedeeltelijk naar LICHTE NS T E I N ; maar de Hottentotten zijn op verre na zoo woest
en ruw niet meer, als hier gemeld wordt; zij fpreken ge.
noegzaam allen onze taal, en zijn grootendeels bedienden der
volkplanters, of foldaten) oorfpronkelljke Brazilianen, (naar
den Prins VAN NEUWIED; de reis van dien Vorst wordt
hier niet verder behandeld, dan tot zijn onderhoud met de
Poeris; van de nog belangrijker Bosococdos wordt niets gezegd)
Tt5
Noor.
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Noordelijke Esquimaux , (volgens de re is van Kapt. R o s s)
Patagonlïrs en Yuurlanders , (meerendeels naar c o o x en
F o R s T a R) en Nukahiwers , bewoners van een der 9'ashingtons• of Marquefas - eilanden , (naar K R U SE NS T E K N •en
LA N os DO R F• ) Behalve deze inwoners , vindt men ook
fchilderingen van het land en deszelfs merkwaardigheden ,
hoewel aanmerkelijk korter. Wij hebben gevonden , dat alles
met veel onpartijdigheids behandeld , en overal de gunftige
zijde der volken meest opgezocht is; alleen de Nukahiwers,
of liever in 't algemeen de Zuidzee • eilanders , uitgezonderd ,
als bij welke bet blijkbaar overdreven gevoelen van K R u.
5 E 1Q 5 T 9 R N, wegens bet Cannibalismus van de meesten
dier vriendelijke ellanders, wordt aangenomen. Kapt. sit t LL 8 E E R beeft ons de Nukahiwers als minder verfoeije.
lijk doen kennen, hen zelfs van menfchenoffers vrijge.
pleit, en hunne menfchelijke aandoeningen geprezen; ei
hoe kon zich de verftandige EKUSENSTERN door de berigten van twee vreemdelingen (den Lngelschman en Franschman op Nukahiwa) toch laten geleiden, die immers bij zulk
een affchuwelijk volk, gelijk zij de Nukahiwers affchetfen,
reeds voorlang zouden zijn omgebragt geworden 1 K R u s E NS T E R N zelf ondervond bij dit volk het minzaamst onthaal ;
flechts de Franschman en de Engelschman zetreden hem tegen hetzelve op. — De Pefcherais op het vuurland worden als de domíte en gevoelloosfie. wezens gefchilderd. Ons
dunkt, de Schrijver, had hier wel een enkel woord van de
Nieuw . Hollanders en van Diemens - landers , die aan genen in
flompheid niets toegeven , kunnen bijvoegen, Over 't alge.
%leen wenschten wij in deze Tafereelen wel een weinig meer
orde en fysteratifche rangfchíkking van het geleverde. Dan,
mmisfchien heeft men dit aan de verfcheidenheid en afwisfeling
opgeofferd; en, ook zoo als het daar ligt, ontvangen wij
dit boekje als een aangenaam lettergefchenk, en hopen, dat
het in den kring der lieve kleinen, gelijk zijn Model, de
liefhebberij voor de kennis der Aarde en hare bewoners zal
doen toenemen, waartoe wij het allezins gefchikt achten.
Bijdragen tot de Tooneelpoezij. Door Mr. w B I L D ER. D jj K .
Te Leyden, bij L. Herdingh en Zoon. 18a3. In gr. ivo.
ee6 B1. f t - y^o.
1 L D E R D If a beantwoordt de vraag , of wij een Neder:
-

B
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landsch of Hollandsch Tooneel hebben, in dit werkje, in
zoo verre ontkennend , als men daardoor meer verflaac dan
een tooneelfpelen in de landtaal van oorfpronkelijk in dezel.
ve opgefielde flukken, en hij beroept zich daartoe op de ge
Schouw•-fchiednsvórba denAmfrCh
burg 1772 , na welken tijd omtrent het ontkennen der vraag
bij hem geen twijfel is. Men zal aan zijn betoog hierover,
in eene hooraffpraak bl. i — It gevoerd, te meerderen bijval
fchenkeu, omdat, hetgeen, behoudens hetzelve, ontegen.
zeggelijk waar blijft, dat het nimmer aan eigenvindingen ontbrak , hier daargelaten., ja toegeftemd wordt.
Het eerfie fiuk , aangaande hetwelk men hier verder eene
nafporing vindt , is de Aran en Titus van j A N v o s, door
hemzelven een wonderJltck genoemd , en „ dat is het ook in
zekeren zin ," zegt B 1 L D E R D IJ K,. Weinige (tukken ontvin.
gen zulk een onthaal als flit, dat zelfs v o N DE L's beste
4lukken verdoofde , en misfchien, hoe ook met erge wanhal.
tigheden vervuld , niet genoeg om deszelfs groote fchoonheden gewaardeerd is. „ Bij mijnen leeftijd," zegt de Schrijver, „wist nog geheel Amierdam tirades en verzen uit hetzelve op te zeggen, of bragt die, zelfs zonder opzet, als
gemeene fpreuken en fpreekwoorden in het ilagelijksch onderhoud , bij. De geest, dien het ademt , heeft het mij, valt
jongs af, en nog altijd, met een waar genoegen en deelneming doen lezen, en weder herlezen, zonder het ooit wederom, dan geheel doorlezen, uit de hand te leggen." In
het oog loopend is het verfchil tusfchen dit fink en de later
gefchrevene Medea, en even zoo de stoutheid der verdich.
ting van de gefchiedenis Uit de voordragt van den inhoud,
alsof vos, ter goeder trouwe, dien voor historie hield, maak.
te B I L D E R D IJ K , nog een klein kind zijnde, reeds op, dat
de uitvinding niet van hem ware, en, een weinig grooter ge.
worden , erkende bij den dran en Titus in de befchrijving van
een Treurfpel In Engeland door den Franfclhen reiziger L8
y L A N c. Eerst op zijn achttiende jaar vond hij onder de
Tooneelwerken van s 11 A tt ES P E A R E den Titus Andronicus,
en bewijst, dat J AN vos dezen voor zich gehad heeft, of
veelligt eene verkorte vertaling of ultvoerig expofé gebruikt,
en dat hij dit met een gezond oordeel en dichterlijk genie
heeft gedaan. Tot dat bewijs (mekt eene doorgaande en aan
vergelijking van den Aran en Titus met den-engfchakld
Titus Andronicus, doch welke liet te uitvoerig zijn zoude na
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der te doen kennen, en die ook, uit haren aard, voor geene
fchecs of uittrekfels vatbaar is.
Het Spaanfche Treurfpel van Don OUILLEM DE CASTRO:
de Heldendaden van den Cid, is het onderwerp eener Voorlezing , die nu volgt. De bekende Cid van C OR N E 1 L LE
eene navolging van dat Treurfpel zijnde , doet n t L DE RD IJ It,
in plaats van die navolging op zichzelve te ontleden , zoo
als men tot dusverre deed , een wel moeijelijker, maar
noodiger en belangrijker werk, en hij geeft eene fchets van
het Spaanfche fluk zelve , door c o R N E I L L E overgebragc.
Een ander Treurfpel, dat denzelfden fchrijver en denzelfdeu
titel heeft, met bijvoeging „ tweede deel," naar Spaaufche
en vervolgens ook Engelfche manier van onderfcheiding der
bistorifche (tukken, in aanmerking van de gefchiedenis eens
perfoons, die daarin bij gedeelten voorkomt , is het onderwerp eener tweede Voorlezing. Deze Voorlezingen komen
ook voor in de Alnemofy ne van T ]J D E M A N en VAN It A Mv EN (Hide en IVde Deel) , maar hier op deze en gene plaats
veranderd en vermeerderd.
Eene Voorlezing over een Tooneelfukje van Jonkheer or.
V o Z W I E R VAN HAREN doet ons wenfchen, dat de bi.
186 ons gegevene hoop op nog eene Verhandeling over een
Treurfpel van dezen Dichter en Staatsman moge vervuld worden. Het hier bedoelde Tooneelfukje , dat a 1 L DER D u u
eene tooneelrnijmering noemt; heet Pietje en 4ngenietje, en
er wordt hier zoo veel voortref olijks gezegd van die regt
zoete en leerzame mijmering van het gezonde hoofd eens
groocen mans, wiens droomen de beste nacht- en dagwaken
van duzende Oordeelkundigen op een' grooten affiand te boven gaan, dat het ons, die dat ftukje niet kennen, wel zeer
fpeet, in onze verwachting van nader onderrigt aangaande
hetzelve teleurgefteld te zijn. B I L na R D ij K, echter, vermaakt ons, door den oorfprong van dit ftukje, dat de doos
van Pandora ten onderwerpe heeft, aan te wijzen in een
linkje, voor een' Franfchen Harlekijn Franeisque gediend
hebbende , en door v A N H A R E N gevolgd , dat is zóó be.
werkt , dat de eerfte ontwerper nooit zoude hebben kunnen
vermoeden, dat zijne ftof zoo veel bevatte, of tot zoo veel
aanleiding geven konde.
Eindelijk heeft men hier eene Voorlezing over Bijzonderheden omtrent het Zinne fpel van Nil volentibus arduum , genaamd : Tirannij van Eigenbaat , en wel over de misduiding
van
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van dit Zinnefpel, en de flaatkundige toefpelingen , die men
et in vond; als ook over het Treur!'pel : de Dood van Elgen_
haat , door Aril volentibus arduum omgewerkt , waarin dat
Genootfchap geheel andere toefpelingen fchijnt te maken ,
dan men in deszelfs Tirannij van Eigenbaat aan hetzelve
had toegefchreven , zonder dat het die bedoelen konde. Recenfent , den derden druk van het Zinnefpel inziende , vond
vóór denzelven eene eenigzins andere toepasing van de perfonen , dan B IL DE RD Il a aangeeft , en laat deze (die van
B I L D E It D Ij K tusfehen twee haakjes) hier volgen:
„ Verfland beteekent de Staten van Holland; (BILDE RD iJ K ‚ho/land.) Deugd , de Raad van Staten; (BILDE It D Ij K,
de Stedelijke Regeringen.) Wil, de Staten Generaal; (B I LD E R D u K vermoedt dit ook, en in het overige flemt zijne
opgave overeen.) Gemeenebest is JAN DE WIT ; Goedaard,
CORNELIS DE WIT; Kwaadaard, de Heer VAN ODIJK;
Regtvaardigheid en Opregtheid zijn twee afgedankte Magis.
traatsperfonen; Eigenbaat is W I L LE M III; drglistigheid ,
de oude Prinfes E MI LIA ; Bedrog , de Raadpen/lonaris v AG E L; Schijnheiligheid beduidt Do. S I MO N I DE S en LA U TM A r, (BILDE R D II K ‚de Predikanten in mess/a;) Ondeugd is
de Graaf B E N T I N CK; de Vleijerij (door B I L D E R D Ij K
vergeten) zijn de Hovelingen; de Zinnen, delnwoners der
Vil Provincién; en het Eiland Yrijekeur (B I L na R D II K
heeft dit ook niet) is 's Cravenhage." — Dit maakte men er
van; en niets daarvan was toch den Schrijver van dit Zinne

in den zin gekomen, zoo als wij ook wel met BIL•-fpel
willen.
Wij hebben deze Bijdragen met ggnoegen gelezen. Och ,
had de. geleerde man nimmer die wijsheid gehad, van welke
de Apostel JACOBUS fchrijfc, H. III: 14, Ig, 161 Die
Apostel ftaat toch bij item op hoogeren prijs dan de Recenfenten onzer dagen ? Of is J A COB U s hem niet regtzinnig
genoeg, dan wijst hem ook elk te vergeefs naar het ganfche
Evangelie, dat zoo zeer liefde uit een rein hart eischt, dat
het elkeen , die met bitteren haat en nijd vervuld is, een
doodflager noemt. Hoe dit hier te pas kome? Ja, Lezer !
de man kan nergens het fchelden laten. JAN VOS was
Roomsch; dus was het niet vreemd , dat hij, met VONDEL,
deel nam in de Irminiaanfche kerkpartij l Die dat kan fchrij•
ven, mag die een' ander domheid en koppigheid verwijten,
bl. 14? Maar .-- geen woord meer. Die zijne fchriften l e
wil , moet zich dat getroosten, en — men wordt aan al--en
les _gewoon 1
Yer.
D ER D lJ K gelooven
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Uerhandeling over de Kleederdragt der Geestelijken op de Hol
Zending. Te a mjlerdam , bij J. C. van Kesteren.-land/the
1823.- In gr. 8vo. i oa Ill. f: - 6o.

Het fchljnt, dat er fprake was van eene algenleene wet no-

pens de burgerlijke kleederdragt der Roomschgezinde Geestelijken hier te lande, alhoewel zulks daarna in raad, bevel of
verzoek veranderd is , en dat aan het opvolgen van zoodanig
bevel of verzoek het uitzigt op bevordering door den Heer
Coadjutor verbonden was. Het komt ons voor, dat de on
genoemde fchrijver te regt i) den Aartspriester het regt betwist tot het geven van zoodanige bevelen ; 2) dat hij almede te regt flaande houdt, dat het niet aannemen vat? zoodanig gewaad geenen invloed hebben mag op de zending der
Geestelijken; en n) eindelijk, dat hij insgelijks te regt be.
weert, dat het Invoeren dezer nieuwigheid geenszins te wenfchen Is. Voorts moeten wij hem almede toegeven , dat de
Heer Coadjutor zich wel met het bedenken van meer belang
nuttige verbeteringen wogt bezig houden; waarom -rijken
wij welligt nog iets naders van dezen fchrijver hebben-tren
te wachten.
Ons is het, als Protestanten, onverfchillig, of de Meeren
Roomfche Geestelijken voortaan langs 's heren Vraten willen
loopen met den burgerlijken flaatfiehoed , den geestelijken
halskraag , den zwarten, jas van Parijs, en fchoenen met gespen naar willekeur, of in eenig ander meer zonderling of
meer voegzaam gewaad; en wij zijn tolerant genoeg, om
niet in den gebarenden hoed een' flarrnram op onze regten,
ja misfchien op onzen Godsdienst zelven , te vinden. Dan ,
wij zijn verontwaardigd over den laster, dat de voorouderlijke Godsdienstijver, hier te lande, in eene onuitputbare

twistbron ontaard, en bij zeer velen in de harelijkfle onverdraagzaamheid verkeerd is, welke Nederland, met deszelfs
groot/chen aanleg en echte liberaliteit , nog verre beneden
minder befchaafde volken vernederd houdt. Aan dezen laster
maakt zich de ons onbekende fchrijver fch^ildig. Het vac
tibi ! vae tsigrae ' eet, geldt bier niet ; maar het quis tulerit
Cracchos eet. vindt hier vooral zijne toepasrng.

-
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Het Tempe/fecst, na het Yt)1tigjarige heflaan de> Amflerdam(chm Stads SchouUlbnrgs. Te AmJfcl'dam, bij A. Man.
1824. In kJ. 8vo. 35 Blad21. f :.40 •
"
"
"
"
"

Wie heel het luchtgefpan met nl zijn hemelbollen
Zag tuimlen door het zwerk; wie, bij het fchriklijk rollen
Des donders door de. lucht, bi) 't klemend blikfem(]aan,
Geheel de wentlcnde aarde in fmook en vlam zag fiaan i
Wie bee.! den zouten plas zag duin en dijk vernielen;
» Wie onfchuld. deugd en moed wreedaardig zal}-onczielen j
" Wie Neerlands trouw en deugd en kunstmin zag vergaan,
" Kon, Hemell kon niet meer dan ik bewogen /laan," dan ik. toen lk dit fchltterend- Tempelfeest had aanfcbouwd'i
dat nog oneindig meer eere doet aan den fmaak·.van Heeren
Commisfarisfen van den Amllerdamfchen Stadsfchouwburg,
dan aan de talenten des makers. De werking, die hetze!ve
op ons deed, was zoo geweldig, dat wi) geene woorden
kOllden vinden om dezelve te fchilderen, en dUB volgaarne
gebnrik maakten van eene pasfage van het fchoone dicbtfiuk
zelve. welke zicb juist van pas nanbood. Dat lucbtgefpan,
dat door zichzelven been tuimelt, aile die iJsfelijke gebeurtenisfen, welke zich in de fchoonfie orde en den treffendfien
klimax opvolgen, en eindigen met he.t ontzielen der onfchuld
en het vergaan der kunstmin, geven een flaauw denkbeeld
vnn den chaos van verwarring, in welken zich <?nze llrme
ziel bevond. Ja waarlijk, de rerluvelingen, (eene Iieve~
lin~suitdrukking, welke de Tempelfeestdichter voor verhevene geesten bezigt. en die ons, om bare naive dubbelzinnig_
heid, uitermate bevalt) welke gezorgd hebben, dat de bliJde
dag, waarop
" Het kUllstaltaar aan 't IJ , op 'c wulvend zand gefnoerd"
" Was, met de wentlende Aard', tien viJfmaal rondgevoerd,"
zoo plegtig, zoo waardig gevierd werd, verdienen den warmen dank van allen, die be lang fieUen in den roem van den
Nederlandfchen naam en van de Nederlandfche poezij! Hoe
vurig wellfchen wij. dat vele buitenlanders dit heerHjk fpektake! roogen l1ebben bijgewoond! want

»
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„ Der vreemden wrange toon, verleidend tot verbastren,
„ Der vreemden wanfmaak moog hun doel en dienften lastren,' 9
hier zouden die vreemden tot zwijgen gebragt zijn , en hebben moeten erkennen , dat, in een land, in hetwelk de Edel.
achtbare Iiunstregters zoo veel fmaak , en de jonge Dichters
zoo vele verdieníten bezitten, de poézij haar hoogtte bloeipunt bereikt heeft. Doch neen, zoo kwaadaardig en zoo
naijverig zijn die vreemde benijders van onzen letterroem ,
dat zij zich misfchien het voorkomen zouden gegeven heb.
ben van onze taal in den grond te verftaan, en, na eene onafzienbare reeks van vergrijpen tegen den aard der taal , te.
gen de dichterlijke uitdrukking, en tegen de eerie regels
van het werktuigelijke der poëzij" te hebben opgefomd, eene
parodie maakten op de bekende regels, die zoo Eierlijk op
het fcherm verguld ítaan, en uitriepen :
DER KUNSTEN GOD AAN 'T Ij IS BLIND EN DOOF METEEN,
EN KROONT GEBREK AAN KUNST EN VALSCH VERNUFT ALLEEN

Arm Nederland! wat wordt gij toch mishandeld! Maar het
is onze eigene fchuld. Wij zijn dwaas genoeg , om die
vreemden te gelooven, en hunne uitfpraken voor orakels aan te
nemen ; gelijk Recenfent dan ook openhartig moet betuigen ,
dat hij in het onderhavige geval geheel met hen eens iq , en
dat bij, om dit te toonen, en zijn nationaal aandeel aan het
valsch vernuft, dat ons in die parodie zoo gulhartig wordt
toegefchreven, te behouden, verfcheidene malen, als hij de
goede Amllerdammers zich zag verdringen om het groote
wonder te aanfchouwen, heeft uitgeroepen:
Vermoeit u, vrienden , niet , die daar om d' ingang tobt!
liet is een veest, geen feest, ende Ijíiad is geFOPt.

Toevoegfel tot de Recenfre der Proeve van Indifche Dicht
zie No. XIII. „ Van den geheelen Ramayon zal eer -kunde;
lang eene nieuwe kritifche uitgave, benevens eene Latijn.-„
„ fche vertaling, door A. w. S Cu L EG E L bewerkt, te Lon„ den verfchijnen, waarvan het Profpectus federt eenigen tijd
„ het licht ziet."
No. XIII. Meng. bl. 641 , reg. 3 in den tekst v. o, lees:
AL IIAKAM.

BOEKBESCHOUNVING.
Annotatio in loca nonnulla Novi Testamenti. Edidit
WESSEL A•LBEKTUS VAN HENGEL . Amftel.
apud 5. vara der Hey et Fit. 1824. VIII et 246
pag. f3;

li et is voor ecnen Recenfent, die éenig werk maakt

an geleerdheid; zeer aangenaam , een inlandsch werk te
vermelden , waarin gegronde geleërdbeid , mei een juist
oordeel gepaard, uitblinkt; en een' lezer der Vaderla,id
fiche Letteroefeazingen, hoezeer hi tot de ongeleerden be
hoore , kan het desgelijks niet ongevallig zijn, een vader
te zien aankondigen , hetwelk als eer!-ihndscgfrt
Ileraad der geleerde Ieiterkunde` mag berchouwd worden.
Zoodanig is fi in ons oog; het ónderhävige IM van den
Hoogleeraar VA N H E N G E L, hetwelk zich niet alleen
door eene gezotnde uitlegkunde der gewijde bladen, eu
Fldór het verflandig gébrulk van dë bes' e , Vooral oudere,
uitleggers derzelven , aánbeveelt, maar ook dobr zeer veel
kennis der ongewijde en klaslieke litteratuur, welker bes
®efening voór den waren Godgeleerde alleraanl7evelenswaaidigst is. 1-Jet is dus te wenfchen1 dat de Hoó'^ leeraar
tijd en aaniiioediging génoegg moge vinden, om zijne ge4
leerde en finaakvolle aanmerkingen over het N: V. td
vervolgen:

Ofichoon wij, derhalve, dit werk ten lèrkile meenerf
te kunnen eni te moeten aanprij2en, willen wij echtër niet
zeggen, dat wij alles in hetzelve even zeer goedkeurend
Over de uitlegging van meer dan erne plaats zijn wij het
met den Schrijver niet cenS ; maar dan zelïs hebben wij
ons verwonderd over zijne kunst, om zijn bijzonder gel
voelen anderen aannemelijk te niake n. Op verre ná zijn
ook niet alle uitgekozene plaatfen even belangrijk; maat
overal is uit de behandeling zelve wat te leeren. Dd
belangrijkfte, althans de, moeijelijl:(ie, is , misfchien , t
$OEKBESCfi. 1824. NO. 15.
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Corinth. XI: io, omtrent welke, na alles wèl gewikt eti
gewogen te hebben , de geleerde en vernuftige Schrijver
van gedachte is , dat , daar het Joodfche denkbeeld van
Engelen, die bij de fehepping van Adam en Eva tegen
waren, tot de Christene» was overg€bragt, de-wordig
Apostel, die zich zoo verwonderlijk van de aangenomene
denkbeelden, tot zijn oogmerk, wist te bedienen, de
vrouwen heeft willen aanraden , o m , uit eerbied voor de
Engelen, die getuigen waren der f€hopping van den man
en de vrouw, het hoofd, in de Christenvergaderingen,
te dekken , als een teeken , dat zij aan de raagt van den
man onderworpen waren.
P. J. .. atrëT, Specimen Academicum inaugurale, de'
antiquisfiniorum Del cultorum, qtyi in Epist. ad Hebr.
Cap. XI memrorantur, fide diverfa eademque una.
Lugd. Bet. apud H. IV. Hazenberg, dun. 1824. 3va,
pp. III.

D

e Heer a U ë T, voordeelig bekend door zijne prijs
verhandeling over v o N r; i. 's Gíjsbrecht van dmfiel,
moest,. volgens de wet, in de Theologie promoveren ,
dewijl hij zijne fluddiën in dat vak op een Athenaeum vol.
bragt had. Uit die verpligting is deze inaugurele verhau ..
deling ontslaan , over het verfchiller?de fchoon in den
grond hetzelfde, geloof der oud/le dienaars van God, in
het Xlde Hoofdfluk van den Brief aan de Hebreërs ver=
meld.
Deze verhandeling is gefplitst in drie deelerr. In het
ecr{fte deel wordt het een- en ander gezegd over het geloof
in het algemeen. In hetzelve heeft de Schrijver het denk•
beeld van geloof en gelooven niet zoo zeer uit het gebruik
der Griekfche woorden in het N. V. , maar veeleer uit
den aard der menfchelijke natuur willen ontwikkelen , en
hierbij te pas brengen zoo wel de Kantiaanfche FiIozofie,
als de gevoelens en verklaringen der oude Griekfche en
Latijnfche WVijSgeeten , die, over God, over de Voorzie.
nig,
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nigheid en over de onfterfelijkheid der zielen fprekende,
gedurig toonden , dat zij hieromtrent meer geloof, dan
wel zekere kennis hadden. — Het tweede deel is louter exegetisch, en behelst de verklaring van het Xide Hoofdtuk
des genoemden briefs. Dit gedeelte draagt de kennelijkfle
blijken van belezenheid, vlijt en oordeel. —In het laatfte
deel tracht de Schrijver aan te toonen , dat het geloof dier
óudite Godsdienaren, hoe verfehillend ook naar het ver
tijden en omllàndigheden, waarin zij verkeerden,-fcbilder
in deszelfs aard , echter, heeds hetzelfde was en ziehzelve gelijk bleef. Hierin, namelijk, blonken zij allen uit,
dat zij de zeker[ie overtuiging hadden van dinged, did
zij met hunne dogen niet zagen, en ten fterkfle verwacht.
ten hetgeen hun door God beloofd was. Dit wordt vervolgens in bijzonderheden, met opzigt tot ieder ddr in
gezegde Hoofdfluk vermelde perfb`nen, behoorlijk ontwikkeld.
Wij vergenoegen ons met deze eenvoudige en kdrte op.
gave van den voornaamften inhoud der onderhavige ver
Wij weten wel, dat allezins bevoegde regters-handelig.
ttiet zeer veel , vooral met het eerfte deel derzelve , ophebben; Dan, wij, voor onS, weerhouden óns van alle
afkeurende aanmerkingen , iindachtig, dat wij hier eene
jeugdige proeve hebben, welke het des te onbillijket zott
zijn ftreng te beoordeelen, daar de opfleller, alleen om
aan de .vet te voldoen f dezelve vervaardigd heeft, ten
einde den Doetoralen graad te verkrijgen.
.teerredenen over de zeven Brie yen aalt da Gemeenten van
Klein - flzié , Openbar. II en III. Door D. H. W I L Ds C H U T, Predikant te 4smí/1crdarn: Te Bm J/erdam,
bij J. van der Hey en Zoon; 1824. In gr. 8vo. 327
DI; f 3-60.

Dit allezins nuttig, onderhoudend en gewigtig w erk
bevat negen uitmuntende leerredenen, alle welbewerkt,
eis in bevattelijken, eenvoudigen (Zijl , zonder aangebragte
Vv a
on
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onnoodige fieraden der kunst, gefchreven; en wij twijfelen geenszins , of het zal zoo wel geheel het godsdienst
publiek , als der Jlmflcrdamfche gemeente , wel -lievnd
zijn. Behalve den hoogstgewigtigen en belangrijken-kom
inhoud, en het eigendomtnelijke der bewuste zeven Brieven, als die door j- n, z us zelven aan j OANNES zijn in
de pen gegeven , trekken de gemeenten van klein -Azië thans
wederom bijzondere aandacht , en moet het tegenwoordige lot der Griekfche Christenen , en hun tegenwoordige worflelllrijd met de belijders van nI 0 H A at ME D, op
nieuw zeer hooge belangdelling opwekken. Dit bepaalde
dan ook wel voor namelijk de-n Eerw. w I- L D S C H U T
tot dit onderwerp , en de vroegere voor-treflelijke arbeid
van wijlen den waardigen V A N D E N I3 R o E IK, te Rotterdam, hield hem van- de uitgave niet terug. Niet alleen dat . latere beritten hier gelegenhieid geven , om de
gefchiedenis dier belangrijke gemeenten met nieuwe bij.dragen- te verrijken; maar de behandeling verfchilt ook,
daar VAN D P N B R o E ic de brieven bij gedeelten ena
flukswijze opnaai ,. terwijl w I L D S E H U Tin 4éne leerrede telkens eenen gehcelen brief afhandelt, waardoor het
verklarend, gedeelte hier tevens eenigermate als Commen•
taxie dienen kan. Wij zeggen met opzet eenigermate,
daar men zeker bij eene eigenlijke Conimnentarie nog iets
meer verwachten kon , hetwelk , als voor den predikItoel
niet gefchikt , hier wegblijven moest. Vooraf gaat , ter
inleiding, de eerlle leerrede,, over I Ioofdd_ L. LIb. Dezelve geeft de toenmalige godsdienilige geschiedenis dier
gemeenten, en daarna een algemeen overzigt van allé de.
ze brieven , welke geenszins als eene geheimzinnige
voorfpelling, of profetilche fchets van den toehand des
Christendoms, maar enkel als vermaanfchriften., naar den
toenmaligeagodsdienfli en-flaat dier gemeenten, befchot wd
worden. De zeven volgende leerredenen behandelen ieder
eenen afzonderlijken brief; terwijl wordt opgemerkt , hoe,
ain het hoofd van de vijf eerhen, de Zaligmaker juist in
een of meer bijzondere trekken , ontleend uit het heerlijk
beeld , waaronder hij zich 1 Ioofdit. I aan j o A N N E s vertoond
-

-
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toond had, hier voorkomt, zoo als die meest gepast zijn
voor den toehand dier gemeenten en den inhoud des briefs.
IIet verklarend gedeelte is telkens duidelijk en doorgaans
overtuigend; terwijl de bekwame Redenaar oordeelkundig
verklaart , en uit de gefchiedcnis opheldert ; waarbij dan
ook de uitwerking, die de brief heeft gehad, wordt nagefpoord: de toepasung is telkens gepast, gemoedelijk,
verflandig en vol zalving. Ten flotte volgt eene leerrede;
welke de verheerlijking van den Verlosfer in den hemel n
op rye aarde voordraagt, en Hoofdt. V: 8-14 ten tekst
heeft. En gelijk bij alle d.eieerfiedenèn, hoe gelijkfoortig dezelve ook natuurlijk wezen mogen , liet eenzelvige
in plan en voordragt wordt vermeden , zoo Is ook deze
laatste weierom in eenen eigenen, eenigzitis anderen
preektrant. Het eerfle deel doet ons J% z v S, onzen
Heer, als het voorwerp van de hulde des Hemels ken.
nen; terwijl het tweede dien Verheerlijkte,. als ook onze
vereering waardig, voorfeit, en tot die vereering op.
wekt. — Hei vplgepde flrekke ter aanwijzing van den
reinen geest, die overal bij deze leerredenen uitkomt :
„ Zelfs het lijden en flerven onzes Heeren tot verzoe„ Hing der zonde {fond met onze verlos fing van dezelve
„ in -het allernaauwíle verband, Naar de eigene en onfeilbare verklaringen zijner Apostelen , heeft c x a i s„ T U s zich overgegeven voor onze zonden , opdat Hij
„ ons zou trekken uit deze tegenwoordige booze wereld;
heeft hij zich overgegeven, opdat Hij zijne gemeente
heiligen, en haar onberispelijk, zonder vlek of rim„ pct, zichzelven voordellen zou; heeft Hij zich voor
„ ons overgegeven , opdat Hij ons van alle ongeregtig.
„ heid verlosten , en zichzelven een eigen volk zou rei,
„ nigen, ijverig in goede werken; ja, onze zonden
„ heeft Hij in zijn ligchaam gedragen op het hout, opdat
„ wij der zonde afge(Iorven , der geregtigheid leven , en
„ door zijne ftriemen genezen worden zouden." -- Wij
twijfelen geenszins , of dit boek wordt met graagte out,
vangen, en zal veel goeds fichten,
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Levensfchets van j . C. Di E T Z L A K, tot en met Zí/1e
vijftigjarige Herinneringsleerrede, den 29 Febr. 1824
te Groningen rritgefproken. Te Groniigen, b ij W. van
Boekeren. x824. In gr. 8vo. '77 Bl. f I - 80.

47 ferkwaardig Verhaal aangaande het Leven en de Lotgevallen van ii. e. vos , als Predikant der Hervormde Gemeente in Nederland, Afrika en Azië, van z ijne jeugd af tot zin Emeritus/chap, enz. Te ,lmflerdam , l j A. B, Saakes, 1824 . In gr. 83'o,. XVI,
21381.2-25.

, dat deze twee boekjes ons doen
Jiet opmerkelijkíle
dat ze bijna te gelijker tijd zijn uitgekomen.

kennen, is,
Ímmers , he geen broeder v o s op den titel uitdrukt, dat
kan ook nagenoeg van (nu reeds wijlen) vader nl E T ZL AR gezegd worden, fehoon hij in 4frika geen vast
Predikant is geweest. En is het niet opmerkelijk, dat
twee zulke witte raven (die echter beide , anders dan die

van N 0 A C H, na veel omzwervens , de arke , wij mee,

pen den lieven geboortegrond, de een hier, de ander aan
de p, weêr opzochten) juist te gelijker tijd tot onze
kennis konen? Van Domipé M E T Z z. A R hebben wij
trouwens meer gehoord; want hij eindigde, waar de an
der, als leeraar , begon, in 1Yederlaiid; en zelfs in het
Mengelwerlt onzer Letteroefeningen hebben wij het eer}
en ander gehad, waarvan de fchilderij van zijn; eertte , op
Batavia bijgewoonde, aanzienlijk gezelfehap, in borstrok en slaapmuts, hier herhaald, Recenfent nog levendig
voor den geest frond. Het zou hem trouwens tegen
niet getroffen hebben ; want hoe me--wordigeltz
pigmaal vindt men nu de Beeren ..... in hun hemd ! Ja„
e befchaafdheid onzer landslieden in die verre oorden zou
ligt aanmerkelijk in onze fchatting geklommen zijn , als
die de olize al vooruit was, had de reiziger er niet nog
een kluchtje of twee bijgevoegd, die ons weer in de war
j^rcngen, --- van zercrc als vorllelijke tafel, waar uit Bene
pas-
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pastei een levende Negerkop, en uit twee kleinere een
aantal rijstvogeltjes voor den dag kwamen, en ten deele
in de kapfels der dames vlogen , — en van een' anderen
vogel, aan Dominé vereerd, die, onder fommige woorden en geluiden, ook dat geleerd had na te bpotfen, welk
de menfchen met een meer verwijderd ligchaamsdeel ver
ziet hieruit tevens , dat PTE T Z L A R nog-rigten!M
al van eene aardigheid houdt; en waarlijk, hij is doorgaans vrolijk en welgemoed,.- en zou bijna voor n E M oc R r E T kunnen doorgaan tegen zulk een' wonderlijk ernfligen x F tz A C LIE T, als wij in v os aantreffen. Het
Is waar, zware .rampen troffen eerstgemelden; maar zij
}ierl}elden zich nog al fpoedig we@r : zijne vrouw wordt,
op de terugreize naar bet vaderland , bij een' oploop van
Sine/she matrozen , jammerlijk vermoord; maar,, eer hij
den tobt volbrengt , gedurende een kortttondig verblijf op
de Kaap , wordt dit verlies gelukkig geboet : eene onge•
lukkige effekten-fpeculatie(!) berooft hem, als Predikant
te Harlingen, van rust en al; maar hij vindt ze op het
afgelegene Schiermonnikoog fpoedig wet-r. '.trouwens ,hoe
kon men den onregtvaardigen M A m M o N -- dat wij wel
eens bedriegel?lk geld en ook booze, veranderlijke wereld
hebben hooren vertalen — in beide deze (zijn Eerw. zoo
wèl geblekene) beteekenisfen knaphandiger ontvlieden?
In 't kort, Dr E T Z L A R is een aangename keuvelaar, die
ons van zijn negenjarig verblijf op Batavia en reizen naar
bijgelegene eilanden (want dit is het voornaamfte) een aar•
dig tafereeltje levert , dat , dunkt ons , nog al redelijk
bemoedigend voor jonge geestelijken is, om mede een
togtje naar het andere halfrond te maken. Wij prijzen
zijn boekje gulhartig aan ; want niemand zal er iets
kwaads, maar hier en daar wel iets opmerkelijks, leerzaams en ftichtelijks in aantreffen. Onder de volledige en
zaakrijke -reisbefchrijvingen of autografiën moet men het
ílechts niet rangfchikken. En de vrienden van warm gefchrevene zendelingsberigten mogen ook wel niet geheel
voldaan van de lektuur fcheiden.
pij de reeds genoemde punten van overeenkomst niet
Vv4
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dn Kapenaar vos kunnen wij nog dit voegen, dat ze

beide eene vrouw uit het vaderland medebragten , maar
er Beene kinderen bij kregen , en ze jong verloren •-- doch
allergelukkigst ,door een vreempje, íchadeloosftellingontvingen. Anders verfchillen ze aanmerkelijk , gelijk wij
reeds te kennen gaven. V o s is niet alleen een man vol
vromen ijver,, maar ook, in vele opzigten , een bitter
ongelukskind. Met een ongemak ter wereld gekomen,
dat hem altijd bijblijft; in zijn voor}lemen, om Predikant
te worden , vreesfelijk gedwarsboomd , en , dit zijnde ,
wederom , om in die hoedanigheid te repatriéren ; daarna
yer door zijne vrouw gedrongen om Europa op te zoeken , en vervolgens van Engeland , over Denemarken.,
naar Ceylon gereisd, waar, zoo als Jufvrouw zeide, de
Heere ,t•erk voor hem fchcen te hebben en waar zij lien
vplftrekt volgen wilde, zoo als van achteren bleek; zeit
Domind, omdat daar haar graf hefheld was. In het kort,
al dit reizen ei trekken is nog al merkwaardig , des mans
onvermoeide ijver op zichzelven loffelijk , en , hetgeen
van fommige geestelijken en de jammerlijke Christenmakerij in eenige afgelegene oorden gezegd wordt , ligt even
zoo waar als behartigenswaardig; maar het overige .....
ware beter achterwege gebleven. Och , het leven van een
gewoon menscl} en eenvoudigen dorpleeraar levert zoo veel
bijzonders niet op; de welverfnedene pen van den menfchenkenner alleen kan daarvan een belangrijk tafgreel maken; en wie dit niet vermag, die vervalt ligt tot Vertelling
bijzonderheden , die voor hem eli zijne vrietlden„-j,esn
voor 3 ANNE T JE en T a iJ N TjaE niisfchien ook, maar
voor de overige lezende wereld van geen of weinig gewigt zijn. Wij mogen dus lijden, dat men zich met dit
boek flichte; maar algemeen aanprijzen durven wij het niet.
,
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De volmaaktheden van den Schepper in z jne fchepfelen
iefchoulvd, tot verheerlijking van God, en tot bevordering van nuttige natuurkennis , in Redevoeringen,
door J. A. u IL K E NS. ijlde Deel. Natuurl ke Gefchiedenis. Het Plantenrijk. Te Groningen , bil J. Ootnkens. 1822. In gr. 8vo. 44o Bi. f 6-:
veranderde betrekking des Schrijvers, met daaraan verbondene werkzaamheden en andere toevallige oorzaken,
hebben de uitgave van dit vierde deel zijner Redevoeringen vertraagd. IIet werk zelf heeft daardoor, vertrouwen
wij , in belangrijkheid gewonnen. Niet alleen toch betuigt
de Hoogleeraar,, in het Voorberigt, over de natuurkunde
tier planten de voornaamtte werken, en vqoral de DgitfChe, gelezen te hebben, waarvan de uiKtrokfels, in de
Redevoeringen ingelascht, en de menigvuldige aauhalingen, aan den voet der bladzijde} geplaat$t , getuigen , maar
ook verfeheidene gewasfeia aan eigen onderzoek onder.
worpen , en 't geen hem door zijn oogmerk dientlig fcheett
aangeteel:end te hebben. Schoon dan ook deze Redevoeringen , even weinig als de vorige , beftemd zijn voor
ben, die de Natuurkunde grondig beoefend hebben, en
niet ten doel hebber}, om deft plantkundigen iets nieuws
te leeren , of deze wetenfchap zelve verder uit te breiden }
maar om het gewoon lezend publik met de natuurkunde
der planten zoo verre bekend te maken , als die kennis
een aangenaam onderhoud verfchaffcn , en ter verheerlijking
van de volmaaktheden des Scheppers verftrekken kan ;
zoo twijfelen wij geen oogenblik , of de kenners zullen
liier een' fchat van waarnemingen niet alleen, maar ook
van befcheidene beoordeelingen der verfchillende gevoe.
Jens, door vroegere en latere plantkundigen gekoesterd
en verdedigd, niet genoegen aantreffen, waardoor zij de.
ze Redevoeringen voor zich niet minder, dan voor het
lezend publiek, belangrijk zullen keuren. Klaarheid en
oïde is in dezelve met cent zaakrijkllcid veteeuigd , die
Vv S
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voor oppervlakkige lezers minder gevallig, te meer zat
behagen aan allen, die begeerig zijn naar voedfel , gefchikt_
om beide verfhand en hart te {Zerken. Voor liefhebbers
der Natuurkunde , die door ijver naar meerder kennis bezield worden, zullen deze Redevoeringen, om het een.
voudige en bondige in de voordragt, gevalliger zijn, dan
wanneer dezelve zich over 't geheel meer door fraaiheid
van 4Iijl keno erkten. Intusfclheln. ontbreekt het in dezelve

geenszins aan verhevenheid van gedachten en keurigheid
van befchrijv ng, wanneer zich de ftijl als van zelf verheft,
om, door de ontwikkeling van het wijze en goede, zoo
luisterrijk in de huishouding der planten doorstralende,
het hart te roeren , en hetzelve te vervullen met den
diepf$en eerbied voor de volkomenheden des opper[ten
Foriteerders.
De verdienflelijke Schrijver heeft getracht, het doel,
't welk hij zich voorgeíteld had , te bereiken — en is
daarin , naar het ons voorkomt , gelukkig geflaagd — door
de uitgave der tirgalf Redevoeringen, welke in dit boek,
deel bevat worden. De eerfle dient, om de beoefening
der plantkunde aan te bevelen , als de nuttigfte en aangernle voor alle flanden. -- De tweede behelst eene even
naauwlceurige als beknopte gefchiedenis van plantkundige
kennis , en wordt in dezelve door den Schrijver het plan ,
door hem gevorrtid, en de wijze; der uitvoering, aldus
nader opgegeven; „ Wij zullen ook wel het plantenrijk
„ in het algemeen opnemen in een ontleed- en natuurkundig onderzoek , opdat de bewerktuiging , de afzon^, derlijke en onderlinge werking der deelen , de levens„ verrigtingen en de verfchijnfelen , die zich in bet groei.
jend rijk opdoen, gekend mogen worden; doch , na de„ ze algemeene befchouwing, zal het meest treffende of
nuttige in de afzonderlijke deelen onze keus regelen , als
„ minder ten doel hebbende om de plantkunde te leeren ,
dan uit dezelve belangrijke bijdragen voor verftand en
„ hart af te leiden. Zoo toch waren onze vorige Redevoeringen ingerigt , eg op gelijke wijze wenfchen wij
„ van het dierenrijk tot 'het gtoeijend en delMoll elfijk rijk
„
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„ voort te gaan." — Aan de befchouwing van de alge.
meene eigenfchappen der gewasfen is de derde Redevoering gewijd. —De vierde handelt over het ontdaan en de
vermenigvuldiging der gewasfen; waarbij gefproken wordt
over het gevoelen der Ouden, wegens het ontt'taan van le.
wende íchepfelen , zoo wel dieren als planten , bij verrot,
fing. B O N N E T verklaarde zulk eene formering van be.
werf-tuigde fehepfelen voor onmogelijk, H 0 U T T U I N
voor ongerijmd , en E L u M n rv s n o es flelde dezelve ge,
lijk met vliegende hekfen en het vermogen der wigehelroede, Thans is zulk cone leer hooge wijsbegeerte, el}
hij, die anders denkt, zou voor bekrompen van geest
gehouden worden. Onze Schrijver meent het in dezen
Irret TREVIRANUS, Af. j3UFFON en nALLENs T E n T te moeten houden; vindt geenen grond, om de,
ze eigene vorming (generatia f ianatariea) te ontkennen,
hoe moeijelijk het zi, derzelver uitgeítrektheid te bepalen ; maar is er tevens zeer verre af, om dit gevoelen der.
wijze te verdedi ;en , dat het de leer eener toevallige wording, welke het fcheppend vermogen buitenfut, zoude
bevestigen. Dit zou ook geheel ftrijden met het doel, 't
gen zieh de Hoogleeraar heeft voorgefteld; en, om te
voorkomen, dat men hem niet verkeerd verfla, achten
wij het dienflig, het volgende, 't geen op bi. 123 gelezen wordt, over te nemen: y, Hoe dikwijls heeft meis
gevoelens van Godsdienst aan onzekere, aan onware
9 7 ftiellingen verbonden, en veroordeeld hetgeen der waar,
,, heid nader kwam , maar niet, met de aangenomene fel„ lingers ftrookte! Geen fchimmel- of paddeltoelplantje,
„ geen infufie- of raderdiertje moest als door zich zelf
„ kunnen ontftaan; Ii E R v BY 's en H 4 L I. E R. 's uitfpraalr
„ was der Godgeleerden Godfpraak; en zoo niet van dier
tot dier, van plant tot plant kon worden opgeklom^, men tot het eerst gelijkfoortig dier of gewas, meende
„ men, dat de eeuwige waarheid van eene fchepping
„ door den Almagtigen wederfproken en geloochend wierd,
„ IJdele gedachte , dwaze gevolgtrekking! Waartoe juist
„ door den vorm vats de ftof en niet door de kracht,
» die
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„ die ze voortbrengt , tot de hoogfte kracht , tot de Al,
„ niagt opgeklommen ?" Wat dan anderen denken, wanneer zij beweren , dat , bij verrotting , bewerktuigde íchepfelen van zelve ontftaan , de Heer u 1 L K E N s erkent , tot
dit ont(laan de hoogere kracht der Almagt te behoeven.
Hierdoor wordt de verrotting of gisting. der ontbonden
wordende deelen geene oorzaak der bewerktuiging van
planten of dieren , maar Hechts de gelegenheid , bij welke
die geheel ongclijkfoortige fchepfelen door de Almagt gevormd worden. In de hoofdzaak Remt dus U 1 L KE N S
met 11 E R V E Y en HALLER overeen , wier gevoelen , bij
het verborgene, waarmede de generatie van planten en
dieren is omgeven, daarom boven dat der voorilanders
van de genaeratio fpontanea ons verkieslijker . voorkomt,
dewijl het minder vatbaar is voor misduiding, en geene
aanleiding geeft tot het kweeken van gevoelens, welke
äe Ouden, en op hun voetfpoor B A L L E N s T EDT cum:
fuis, even driest als oneerbiedigbeweerd hebben. — De
v jfde Redevoering maakt ons bekend 'met de inwendige
deelen en grondvormen der gewasfen, en toont het moeiJelijke van de ontleedkunde (Ier planten , walker eerde
grondvorm getoond wordt uit den vloeibaren Raat deszelfs oorfprong te nemen. Hier wordt het celluleus weeffel aangewezen , als de eerf}e en algemeenfte zameníielling
der gewasfen; voorts komen in aanmerking de tusfchena
cellige gangen, die met elkander in verband ftaan; waarop dan volgt eene naauwkeurige befchrijving van de fpiraalvaten, als deelen der hooger bewerktuigde gewasfen ;
eindigende deze Redevoering met de aanwijzing .van Gods
AImagt in deze kunftige zamenílelling. - - Aan de befchri1ving van de uit- en inwendige deelen der gewasfen, wortels , 11am , bladeren , bloefems en vruchten , opperhuid ,
wolachtig vlies , fpint , hout en merg , derzelver zamen°
ítelling en doel , heeft de Hoogleeraar de zesde Redevoering dienstbaar gemaakt, die niet minder belangrijk is ißt
dc bijzonderheden dan de zevende, over de voeding en groei
d_,r gewassen ,. waarin de verfchillende proeven van s E NNEBIEF, INGEN110USZ,
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vermeld worden ; en de achtfic , over den oorfprong , de
zamenflelling en ontwikkeling der knoppen, en bijzonder
over den bloei , en derzelver deelen. Hier worden wij, on
tier anderen y opmerkzaam gemaakt op het onder4chcid
tusfchen bloem en bloefem , op de groote verfcheiclenheid
en rijkdom der kleuren, op derzelver verandering bij fommlge bloemen , en op de werktuigen ter bevruchting , die
naauwkeurig opgegeven en nagegaan worden in derzelver
beftanddeelcn en oogmerken. — De negende Redevoering
loopt alleen over de bevruchting der gewasfen , handhaaft
de leer der gefachten bij de planten tegen de bedenkingen van andere waarnemers , en toont , op eene wijze,
die het hart ontvonkt in eerbied voor den grooten Formeerder ,, dat de bloemen voornamelijk aanwezig zijn , zoo
ter bereiding van de Pappen voor,, als ter bewaring van'
de gefachtsdeelen, en dat de bloembla deren eene tweeledige 11rekking hebben in de huishouding van het gewas ,
met de fappen te bereiden , waaruit de hoogst bewerk
moeten gevormd wcirden , en tevens , orn-tuigdeln
die belangrijke deelen, waaraan de Almagtige de voort
verbonden heeft, voor elk letfel te beveiligen. ---plantig
Zeer fraaije waarnemingen worden in de tiende Redevoering medegedeeld over de forniering van het zaad en deszelfs ontwikkeling; de ffiel1 is van 1i E- It v E Y en n A id
L n R niet onaangeroerd gelaten ; de waarnemingen van
ïs IN NIE us en B lt 1 D E L medegedeeld,- en de lezer aar.
gefpoord tot bewondering van de zorg des Almagtigen in
de bewaring ,. de verfpreiding en den groei der zaden ; in
de ontwikkeling van de kiem, het nederwaarts fchieten
van den wortel, en het opwaarts fchieten van den Ihm;
een wonder, tot nog toe niet verklaard. (*) „ De alle„ daagfche verfchijnfelen zijn dikwijls de grootíte wonde.
„ ren in de Natuur," zegt zeer te regt de beroemde
,

S1'REN(*) „KEI T a noemt deze werking eene drift; en deze is
„ de meest pasfende benaming, zegt T R E V IRA N Us. Maar
„ eenen naam voor een verfehijnfel te hebben, is zeker nog
„ geen verklaring."
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$ P k L N 0 E L C * ) ; „ en dit

wonder heeft tot nog toe ,
„ zonder eene voldoende verklaring te erlangen , den na„ vorfehenden geest van velen bezig gehouden. Geene
gevoelens der eerfle wijsgeeten (f), geene latere Na„ tuurfilozofie (4.) , geene proeven van it N i a x T, die
;, de zwaartekracht als oorzaak fchenen aan te geven (s) ,
, noch eenige van vroegerèn of Tateren tijd , verklaren
^, dit verfchijnfél , zoo weldadig in de gevolgen , als on.
, bekend in de oorzaak (**). Dé volgende

gedachte

, mag ik U, T. T.! niet onthouden. Bij het Magne, tismus nemen wij , blijkens de kompasnaald , eehe
zuidelijke en noordelijke rigting waar; bij het Galva- »
, nisnius, overeenkomifig met de eer(lé ontdekkingen van
„ 0 E It s m i D en de vervolgens zoo vele malen herhaalde
en anders gewijzigde proeven , eene oostelijke en wes„ telijke ; terwijl bij het plantenleven eene loodlijnige
,, rigting van Zenith naar Nadir plaats vindt ; zoodat deze drie verféhijtifelen te zamen volkomen aan de drie
, afmetingen tiener ruimte beantwoordèn , én, tot onzen
aardbol betrekkelijk gemaakt, Zuid en Noord, Oost en
,; West, en Zenith en Nadir aangeven. Zouden ook deze
0 werkingen in eenig verband met elkander können ílaan
Zouden zij ook terug kunnen gebragt worden tot éénc
oorzaak , waarvan zij wijzigingen zijn ? — Dat de wijsgeerige Natuurkunde dit onderzoek eens opnenie; en
„ al worden wij et niet verder door gefragt , dan om ook
,, hier bij eene grondkracht te moeten ftaan blijven , die
boven . het Irmenfehelijk kenvermogen gaat , zoo zullen
„

er

(*) , Yon dem Bau und Natur der Gein. S. 395."
(t) » A8ISTOTELES, de Anim. L. I1. Cap. ."
(4) » O x a N's Naturphil. Th. II. S. 63, 64."
(S) » N I C It O L S O N, Journ. Vol. XIV. p. 410. T R E.
» V I It A N ü s, Beytr. zu Pflanz Phyf. S. I0£. DA v Y, 4grie.
,, Chem. S. 33 . TROMI SDORFF, 4gric. Chem. S. 17"

(**),, P. NI It. LE R, KruidkundigWoordenboek, bi. I Ioa. Zoo
» is de verklaring,dieFRANZ VON PAULA S.0 IRANC[%,

,, in zijne Naturgefchichte der Pflanzen, S. 341, hiervan
,, geeft, ook op geenerlei wijze voldoende"
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et echter otize inzigten in de fchepping Gods door
„ winnen (*)." — Dit voor het oogmerk dezer aankon
genoeg achtende, en tevens voor eene proeve van-dign
de inrigting dezer Redevoeringen en de wijze van aanhalen , vernielden wij nog 3 dat in de elfde en t,aalfde Redevoeringen de trekking der gewasfen wordt aangewe2en , zoo voor de huishouding der Natuur in het algemeen , als voor den mensch in het bijzonder.
Wij betuigen den Hoogleeraar dank voor hetgeen hij
ons geleverd heeft, en zulks te meer, daar hij eene behoefte vervuld heeft , die tot nog toe in ons land betond;
Nu toch hebben wij ook iets in onze taal , hetgeen dienen kan, om het groeijend rijk te leeren kennen, 't welk
zoo vele wetenswaardige bijzonderheden , in zamenftelling, leven en levensverfchijnfelen „bevat, en zoo gefchikt
Is , om den nadenkenden mensch ter verheerlijking des
Makers op te voeren, Alwie tot zulk een edel doel met
hartelijken ijver werkzaam is, verdient voorzeker lof en
dank , dien wij dan ook onzen verdienilelijken landgenoot
U I L IE E N a welmeenend toebrengen. -r- In vertrouwen,
dat wij meer van dezelfde hand zullen ontvangen , eindigen wij ons vertag met te bherigten, dat dit werk praalt
niet een elftal gekleurde platen, die uitmuntend uitgevoerd zijn , en , ten aanzien van het fraaije en nuttige voor
het werk, vergeleken kunnen worden bij kolommen die'
een gebouw, terwijl zij het onderfiutten , op eene beval.
lige wijze vertieren.
(*) » Graaf on On. o v o N flu g U o v in P, adg, heeft
het eerst de aandacht gevestigd op de betrekking tusfchen
„ de verfehijnfelen van Magnetismus, Calvanismus en Phytoir» m u:, in GÏLBE&T'S 4nnalen, B. LXVII. St. 3. J. z8 z.
S. 3 2 5.'
;
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De waarde der Koepokinenting gehandhaafd en op nieuws
aanbevolen aan Ouders en IKunstgenooten tegen de befl
, rijding dcrzelve van den Aled. Dr. A. C A P A D 0 S E,
of de Vaccine aan de beginfelen van Godsdienst , Rede
en ware Geneeskunde getoetst , door c. G. 0 N T Ij D,
Med. Dr. te 's Gravenhcige. Te 's Gravenhage, bij de
Wed. J. Allart. 1324:. In gr. Svo. 232 Bi. / 2-:
1\ iemand onzer lezers kan de twist over de waarde der
Koepokinenting , onlangs in ons Vaderland gevoerd , ónbekend zijn. Het anathema, door Dr. c A P A D OS E Over
de Vaccine uitgefproken , gaf aanleiding tot verfchillendé
tegènfchriften, onder welke het voor on s' liggend werkjë
van den bekwamen en geleerden o N T D zich dllervoordeéligst ondérféheidt, tot welks vermelding wij ons dar;
om bepalen; terwijl wij den iverige- verdien11etijke beflrijders, in het algemeen , bij dezen onzen warmen dank
betuigen voor hunne belangrijke bijdragen. Maar wie was
meer bevoegd tot zulk eene taal, dan I ij, die, door eigene ervaring geleid, in fltat was, den gang dezer uit•
vinding Van hare eérfle beginfelen te volgen, die reeds;
door zijne uitmuntende Akademïfche verhandeling , bij de"ri
aanvang zijner loopbaan zich als voor de praktijk gebaren had gekenfchetst , en naderhand door verfchillende ge'
fehriften, maar vooral door zijne doorwroehté monogram
phie. over de Longtering, in her Geneeskundig Magazin
uitgegeven, zijnen roem bij voortduring heeft gehandhaafd?
Gelijk hij als Geneeskundige voor die taak zoo wèl berekend is , zoo is hij zulks niet minder als Godgeleerde ,
of liever als grondig kenner der H. S. , zoodat hij zijne
tegenpartij met hare eigene wapenen beftrijdt, en wel op
zulk eene wijze, dat wij het pleit als Volkomen voldongen bel'chouwen mogen. Dank zij dus de be[lrijding der
Vaccine van Dr. C A P A o (S E , die ons zulk een' hechte n fIeun voor ons geloof aan die kunstbewerking heeft
bezorgd! De waarheid heeft hare eigendommelijke ken-
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merken , waardoor zij zich aan ieder' onbevooroordeelden
aanprijst. Ieder , zelfs de in het vak der Geneeskunde
geheel onervarene , vergelijke de beide fchriften , en waar
hij bij C A PA D OS E eene opeenllapeling van fophismen
en magtfpreukeh en eene valfche voorstelling van zaken
en gebeurtenis-fen vindt, (het zij hier genoeg, op de fchilderij der Eeuw, welke aan de Vaccine het aanzijn fchonk s
te wijzen) daar ontdekt hij bij 0 N T -Ij D die waarhelds^
liefde , rondheid en gezonde redenering , welke hem üiet
lang in twijfel zal laten, wie eene goede, wie eene kwade
zaak verdedigt.
Dit zij genoeg ter aanprijzing van een werk , dat zichzelve , en door den naam des Schrijvers , en door deszelfs hoogstbelangi ijken inhoud , genoegzaam aanptijst:
Vat des Schrijvers oordeel betreft omtrent het werkje van
JE N NE R over de Braakwiinl} eenzalf, hierin houdt Re.
cenfent zich aan het in dit Maandfchrift over hetzelve
uitgebragt gevoelen, en is te wèl' overtuigd, dat de ge.
leerde 0 N T Ij D die zich in deze verhandeling als rationedl Arts kennen doet, te veel prijs íi:elt op therapëutir
fche grondregelen , dan dat hij eene Experientia manpui•
lath, als in dit werkje wordt aanbevolen, geheel zou
kunnen goedkeuren. Recenfent ten minfte heeft met werkjes van dezen flempel even weinig op , als met de routine en grove empirie, op welke zij gebafeerd zijn. Echter doet dit niets af tot de zaak in gefchil, en is dus ook
zeer te onpas door c A P A D o s n bijgebragt. Immers
J E N N E R kan door de grootheid zijner ontdekking zelve
tot zulk eene te algemeene toepasfing verleid zijn ; een
voorbeeld, niet zeldzaam in de Gefchiedenis aan treffen.
Ioe het zij , Recenfent wenseht deze verhandeling in aller handen, en dus de eer der Vaccine bij allen gehand
-hafd
te zien,

654

r.. J. norr.

Over de Potrefactie van den bezwangerden Utert s. Naar'
het Ifoogduitsch van L. J. s 0E It, Hoogleeraar in
de Verloskunde te Meehen. Met Waarnemingen en
Aanteekeningen vermeerderd , door A. P O T G I E T E R,
Heel- en Verloskundige te Leyden. Te Leyden , b j J. W.
van Leeuwen. 1824. Ingr. 8vo. VIII, 140 Bl. f 1- go..
.L erwijl, gedurende• het najaar en den winter van 1823-,
ook te Leyden, de baring, meer dan gewoonlijk , doodelljke gevolgen voor de vrouwen naar zich fleepte , en het
fchrikvèrwekkende en treurige van deze flerfgevallen kun digen en onkundigen uit éénen mond deed vragen naar den:
aard en de oorzaken dezer ziekte;. en nadat eindelijk, door
bevoegden en onbevoegden , het oordeel in deze zaak
met verfchillende (temmen was uitgeCproken ; zoo vertrouwen wij , dat het leder' belangilellenden beoefenaar der
Genees en Verl"onkunde met ons aangenaam zijn zal,
op vele dezer vragen het antwoord, te ontvangen van eenen
man , die als ooggetuige (preekt , en uit zijne eigene ondervinding in f}cat is, de uiteenloopende gevoelens daar omtrent te beflisfen. De Heer P0 T G I E T It R, namelijk ,
die, eerst te Zwolle en thans te Leyden, gedurende
eenige jaren de Verloskunde leeft uitgeoefend, nam in
zijne praktijk , bijzonder in het laatst van 1823 ,, den ongelukkigen afloop van eenige verlosfingen waar. Als leerling van Prof. B A K K E It, te Groningen, opmerkzaam
gemaakt op eene ziekte, door Prof. B o F, it, van Meenen, onder den naam van putrefaetie vara den bezwangerden uterus befehreven, werd hij, door getrouwe waarneming aan het ziek- en doodbed , en vergelijking dier gevallen, fpoedig overtuigd, dat de aanwezigheid dier ziek.
te als oorzaak dezes buitengewoon ongunfligen afloops
van het kraambed, zelfs na zeer gemakkelijke verlosfingen, aangemerkt moest worden. De onkunde, die, in
liet algemeen, omtrent deze ziekte in ons Vaderland plaats
heeft , en het belang der zake fpoorden P O T G I E TER
aan
,

,
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aan tot het bekendmaken van datgene , wat zijne onder.
vinding hem van deze ziekte geleerd had. De inhoud van
het werkje beflaat, zoo als wij -op den titel zien, ten
eerlle in eene voorlichtende vertaling van hetgeen Prof.
n o n a over de putrefactio uteri , in zijne naturliche Ge-

burtshiilfe und Behandlung der Schwangen , etc. i 13. ate
vermehrte Auflage, S. 202, Wien 1817, gefchreven heeft.
Ten tweede in waarnemingen, omtrent deze ziekte door
r 0 T G I T E a gedaan en verzameld; waarbij ten derde
door hein aanteekeningen gevoegd zijn op het vertaalde
flukje en de vermelde waarnemingen. Dit alles wordt befloten met eenige befpiegelingen betrekkelijk de zoogenoemde kraamkoorts , als he refultaat van het voorgaande aan
te merken.
De verhandeling van Prof. z; 0E R beílaát uit twee af
een naberigt. In de eeffie zijn vervat eene-deling
gcfchiedkundige voordragt der ziekte , en de gedachten om.
trent dcrzelver vermoedelijke natuur en oorzaken. B o E r>
fielt dezelve voor,, niet als eene nieuwe ziekte , maar als
Bene, Hechts minder naauwkeurig dan andere opgemerkt;
als eene ziekte , niet te vergelijken met de gangraena enn
fphacelus van den uterus , noch met de carcinoma uteri,
welke gebreken dit orgaan op iederen tijd en in iederetï
leeftijd aantasten, hetzelve moge bezwangerd of niet bezwangerd zijn , maar als ecne ziekte , den zwangeren uterus bij uitfluiting eigen , en bij voorkeur zich tot de binnenfle oppervlakte en deszelfs mond bepalende. De ver
waaronder de ziekte zich voordoet, zijn zeer-fehijnl,
onfiandvastig: vanhier dan ook de moeijelijke herkenning
derzelve, en de onmogelijkheid, om cenige pathognomanifche kenteekenen van dezelve, als leiddraden ter herkenning t op te geven; terwijl veelal alleen de lijkopening
het verborgen kwaad eerst openbaart. Als gelegenheidsen voorbefchikkende oorzaken merkt Profs n o E r. koud,
vochtig , herfst- en winterweder aan , en de zoogenoemde
leucophlegmatifche ligchaamsgefteldheid. Vat de natuur
der ziekte betreft , gelooft hij , dat dezelve niet van onto
ft.kingachtigen oorfprong te houden is , maar veeleer over
X .x z
CeI^A
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eenkomende niet den fpharcelus van fcheurbuik'igen , ende
gangraeiaa, die , in boosaardige koortfen , zich op fommige plaation vertoonen; Bene wezenlijke verflcrving dus,
waarvan de oorfprong en het verloop van een' pas iven
aard zijn. Wat de behandeling en geneeswijze dezer ziekte aangaat , L 0 E R meent te moeten twijfelen aan een ge
gebruik in dezen van inwendige, maar fielt geheel-lukig
zijn vertrouwen in uitwendige middelen, waarover wij nader deszelfs naberigt en de aanmerkingen van P O T G I ET ER zien kunnen. -- In de tweede afdeeling zijn vier
ziektegevallen en lijkopeningen befchreven, waardoor bevestigd wordt hetgeen in de eerfle afdeeling gezegd is. —
IIet naberigt bevat zijn gevoelen over de uitwendige behandeling door middel van een mumm cut , hetwelk hij
Porteplumaceaux wil genoemd hebben , en waarvan wij
in de aanmerkingen van P O T G I E T E R de befchrijving
vinden.
De waarnemingen van P o T G 1 E T r•. R zelven maken het
tweede gedeelte van het werkje uit. De meeste derzeiven
zijn in den vorm van een dagverhaal medegedeeld , en hebben eenvoudigheid en duidelijkheid als kenmerken der waarheid voor zich. Daar hem de lijkopening werd toegeílaan, verrigtte hij dezelve in tegenwoordigheid van Prof.
S A N D I FOR T, ook in het vak der pathologi%he anatomie met roem bekend, en van den Geneesheer der lijderesfe.
De aanteekeningen van P O T 01 E T E R op Ixet voorgaande dienen nu eens tot bevestiging, dan weder tot opheldering van hetgeen Prof. n o E R aangaande deze ziekte
gezegd heeft. Daartoe zijn b. v. eenige over den ouderdom , de oorzaken en de natuur der ziekte ; andere , betreffende een zeker antimoniaal poeder van B o E R, ter bef1rijding der kraamkoorts , benevens deszelfs werktuig , in
deze ziekte te gebruiken, zijn van een' afkeurenden en
verbeterenden aard. Wat de litteratuur over de putrefactio uteri betreft , hierin misten wij de vermelding van hetgeen Prof. A. E. v 0 N s I E B 0 L D, in zijn ,-ournal für
Geburtshülfe , etc. 3 B. 182, S. 381 etc. , mededeelt,,

en
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en ter bevestiging kan dienen, dat ook anderen , mannen
van naam , deze ziekte hebben waargenomen en erkend.
Ten flotte geeft r 0 T G i E T E R zijne gedachten op over
de kraamkoorts , waarin hij zich vooral heeft voorgel eld
het thema te ontwikkelen van Prof. n on K, „ dat het
„ niet onwaarfchijnlijk is , dat die ziekte, welke bijvele
„ Autheuren regt[ireeks onder den naam van kraamkoorts
voorkomt, dikwijls niets anders is, dan een verfchijn„ fel van de door hem belchrevene putrefactie." Waar
wanneer wij n U R s E R i u s, die zoo voortreffelijk-lijk,
de gefchiedenis der kraamkoorts bearbeid heeft, hierover
nalezen , en de uiteenloopende gevoelens deswege onder
Practici overwegen; wanneer wij, onder de lateren, v o-GEL, LENTIN,TIIILENIUS,MAY,in zijnen Stol
piertus , en R I C 11 T E K, in zijne Medicinifche und Chi.
rurgifche Bemerkungen, flellig hooren verklaren , dat de
kraamkoorts niet als van een' gevaarlijken aard tebefchouwen zij , maar meestal tot de morbos gastricos moet gebragt en als zoodanig behandeld worden ; terwijl anderen, waaronder VAN SWIETEN, LE ROY, FAUKEN, FRANK, SAUVAGES en FRORIEP, fpreken
van Bene ziekte, die kraamvrouwen overvalt, en welke
dikwijls binnen den derden dag doodt, zonder dat er ei
inflammatoire , gastrifche of bilieuze fymptomata-genlijk
werden opgemerkt ; dan vinden wij ons genoodzaakt te
gelooven , dat het verfchil dezer gevoelens gelegen is in eeti
wezenlijk onderfcheid der ziekten, door hen waargenomen , afhangendb van Bene confitutio epidemica die eenigen hunner gelegenheid hadden te zien , en waarvan anderen verfchoond bleven. Wanneer wij bovendien nagaan ,
dat deze buitengewone flerfte der kraamvrouwen niet altijd dan alleen plaats had , als nerveuze of putride koortfen de heerfchende waren, maar ook waargenomen werd
in tijden, dat het getal en de aard der ziekten wezenlijk
gering en goedaardig was, gelijk dit vooral in den herfst
en winter van het voorleden jaar opmerkelijk was; wan•
neer wij dit alles overwegen, dan gevoelen wij ons ge
daaromtrent uitgebragte gevoe•-drongevplit,h
fi X 3
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ten en de vooronderflelling van P 0 T o 1 P- T E R, dat na
gevallen, waarin kraamvrouwen zulk eenen-melijknd
korten tijd na de bevalling overleden , de putrefactie van
den uterus zoude plaats gehad hebben, voor hoogstwaarfchijnlijk te verklaren en aan te nemen ; terwijl deze waar
ook nog daardoor verflerkt wordt , dat, zoo-fchijnlked
menigmalen dit plaats had, men , bij dc lijkopeningen der
aan die zoo hevige kraamkoorts overledene vrouwen,
íteeds gelijke verfchijnfelen , als bij dc puirefactie van den
uterus, waarnam , waarvan wij bij n u it s E R i u s , in
zijne laafitutiones medicinae practicae, Tom. I, pag. 357
ct feq. , 3f2 et feq. , duidelijke bewijzen vinden. Nadat
verder P 0 T G T E T E R de meeste verfchilpunten omtrent
de kraamkoorts, of namelijk dezelve al of niet van een
infammatoir karakter is, en of men bloedontlastingen in
dezelve al of niet mag doen , op eerie zoodanige wijze
behandeld heeft, waarvan niet alleen de beginnende Prac^
ticus, maar ook ouderen in de praktijk partij kunnen trekken, merkt zijn Ed. daaromtrent het volgende te regt
aan „ lilden werpe hier niet tegen, dat, om tot eene
„ beflisfing in deze zaak te geraken , eene veeljarige prak„ tijk noodig is; neen, deze praktikale toeëigening is
geenszins afhankelijk van eene groote hoeveelheid waar„ nemingen , noch cijnsbaar aan de jaren van iemand,
maar gelegen in elks bijzondere wijze van zien, in de
opmerkingsgave en het gezond oordeel, en waardpordc
„ rationele Gences-, Heel- of Verloskundige zich van
„ den werktuigelijken beoefenaar van een dezer vakken
„ zoo zeer onderfcheidt; en wanneer men zich dan, voort
gelicht door de ondervinding van anderen, gemeenzaam
„ gemaakt heeft met hetgeen door hen is waargenomen
en befchreven over liet een of ander onderwerp, dat
„ onze aandacht mogt treffen, en men dan eindelijk het
„ ref ltaat zijner eigene befehouwingen daar nevens fielt,
t , de verschilpunten naauwkeurig gadefiaat , vergelijkingen
„ en gevolgtrekkingen maakt, cn overeenkomtten daar, Etelt; dan zal men niet zelden , door liet opgemerkte,
en lij weinige waarnemingen , l oediger en nader tot
•
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„ de waarheid of kennis eener zaak kunnen geraken , dan
„ wel door de flenterpraktijk van een' geheelen leeftijd."
Op grond van het voorgaande, gelooven wij ook, het
voor zeer vermetel en gevaarlijk tevens te moeten verkla.
ren , wanneer fommigen in deze koorts eene vaste geneeswijze voorfchrijven en gevolgd willen hebben , overal
en altijd geldig, gelijk nog onlangs opzettelijk gefchied
is, en waarbij men de natuur der kraamkoorts voor eene
ontfleking van liet buikvlícs Leeft verklaard , de genees
hoofdzakelijk bij het gebruik van den calomel be--wijze
paald, en bloedontlastingen als doodelijk voor de lijderes.
fen befchouwd wil hebben. IIet is hier niet de plaats,
dit gevoelen nader te toetfen en te wederleggen; anderen
hebben hierover ook reeds hun oordeel uitgefproken.
Evenwel kunnen wij ons niet onthouden , dit weinige
daaromtrent nog aan te merken , dat alleen Of uit onkunde in de gefchiedenis der kraamkoorts , Of uit vooringenomene flelfelzucht, de meening kan voortgefproten zijn,
dat deze koorts altijd van een' ont[lekingachtigen aard
zijn zoude; terwijl, aan den anderen kant, het algemeen
gebruik van kwik in wezenlijke ontíteking, vóór en aleer eene aderlating is voorafgegaan , of plaatfelijk het ere.
thisinus vaforum is weggenomen , door ieder rationeel
Geneesheer moet verworpen worden. Ook in de minder
acute, of zoogenaamde inflammationes fpiriae, waarin
eene acrimonia put rida of biliofa de ziekelijke prikkel
tot ontíleking zijn kan, houden wij den mercurius, om
zijne bekende disfolverende kracht, voor een gewaagd en
gevaarlijk middel.
Ten flotte merken wij nog aan , dat de medegedeelde
gevallen voor het gevoel van den genen , die liet ongeluk
heeft, dat hem dezelve, zoo kort opvolgende, in zijne
praktijk voorkomen, niet dan hoogst onaangenaam kun
zijn, bij het fpoedig inzien van het doodsgevaar zij--ne
ner lijderesfe, en ook voor zijne volgende praktijk dik
wegens de onlleufche en niet zelden zeer-werfnadlig,
partijdige beoordeeling bij den gevreesden afloop. Eene
gelukkige en ruime praktijk , welke toch iemand verdient,
Xx4
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die met zulk eersen geest van opmerking bij de fponden
van de aan zijne zorge toevertrouwden werkzaam is en
waakt, moge des Schrijvers vergoeding zijn, ook voor de
uitgave van het beoordeelde werkje; waarmede wij deze beoordeeling eindigen, niet hem , bij het Plot van zijn
werkje, wenfchende , „ dat het der Geneeskunde eenmaal
gelukken moge, paal en perk te freuen aan de verra„ derlijkile vijandin van het leven des vrouwelijken ge,, ílachts , de putrefactie van den bezwangerden uterus."

Reis in 4rmnenié en Perz^é , gedaan in de jaren 18o5
en 18o6, door P. A M E D E J A U B E R T. Uit het
Fransch vertaald. Met Platen. Te 4mflerdan, by
Visier en Comp. 1823. In gr. 8vo. XI" en 492 BI
/4-80,

oen Recenfent zich nederzette, om een verflag van
JA U BE R T'S reize op te maken, was hij voornemens,
een kort overzigt daarvan te geven , om derzelver inhoud
en belangrijkheid te doen kennen. Dan, naauwelijks had
hij de pen hiertoe opgevat , of hij gevoelde, dat zulks
niet uitvoerbaar was. Trouwens , deze reis gaat door zoo
vele vreemde landen en plaatfen , en is zoo vol van de
belangrijkfte bijzonderheden van verfchillenden aard, dat
het niet wel mogelijk is , iets volledigs van dezelve op
te geven , zonder of al te uitvoerig te zijn , of door eene
fchrale fchets der groote waarde van het werk te kort te
doen.. Ja, waarlijk, deze reisbefchrijving heeft eene
zeer groote waarde! De liefhebbers der aardrijks- en na.
^l}urkunde kunnen er veel in vinden ter uitbreiding hunner
ltundigheden ; en hij vooral , die begeerte heeft , om vreemde zeden en gewoonten van afgelegene volken , en bij
woeste horden van barbaren , zoo wel als aan het fchit•
terend en wellustig hof van Perzié , to leeren kennen ,
kan hier zijnen weetlust in eene ruime mate voldoen.
,lllermerkwaardigst zijn ook des Schrijvers lotgevallen ,
Vooral eer hij het doel zijner reize aan het Perzifèhe hot"
be
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bereikte, alwaar hij eene geheime zending had van N A P0.
J. EON. Meermalen beeft men, onder het lezen , voor den
afgezant , aan de grootfle moeijelijkheden , en , meer dan
eens, aan het oogenfchijnlijkst levensgevaar blootgelield, en
verwondert zich , hoe hij dat alles gelukkig heeft kunnen
doorwornelen ! De flij1 is , over het geheel , onderhoudend,
en , in de befchrijvingen van landpreken , perfonen, zeden en
gemoedsaandoeningen, dikwijls zeer levendig. Het is dus
geenszins te verwonderen , dat deze reisbefchrijving zeer veel
opgang in Frankrijk gemaakt heeft, blijkens de fchoone voorrede, voor de Nederduitfche vertaling geplaatst; en dank
hebbe derhalve ook de vertaler, die dit werk in onze moedertaal heeft overgebragt! Inderdaad , hoe zeer de Franfche
taal onder de befchaafdite inwoners van ons land bekend zij,
zijn er echter velen, die in dezelve of in het geheel niet,
of gebrekkig geoefend zijn; en het werk verdiende allezins
de eer der vertaling boven duizend andere , met welke melt
ons , "door eene als 't ware onverzadelijke zucht naar uitland
overlaadt.
-fcherin,
Wat de vertaling betreft , Recenfent is niet in de gelegen
held geweest, om dezelve met het oorfpronkelijke te verge.
lijken ; doch , voor zoo verre hij uit dezelve alleen kan oor.
deelen , fehijnt zij zeer goed te zijn. De vertaler heeft hier
en daar enkele aanteekeningen of noten van hemzelven ; maar
deze zijn fomtijds van weinig belang , zoo als b, v. bl. 134,
alwaar in eene noot door den fchrijver de reis van N I EB UH R vermeld wordt, en door den vertaler wordt opgemerkt , hetgeen overbekend is, dat van deze reis eene Ne.
derduitfche overzetting beftaat.
De bijgevoegde platen zijn fraai uitgevoerd; maar jammer
is het, dat de kaart, die in de Franfche uitgaaf wordt ge
weggelaten. Het is waar,-vonde,iNrutfchs
gelijk in de voorrede althans verzekerd wordt, men kan de.
zelve afzonderlijk uit Frankrijk bekomen; maar dezelve behoorde toch in een werk als het onderhavige.
Wat, eindelijk , het achteraan gevoegd kort berigt van den
Kolonel TEE Z E L betreft, wegens Ghilan en Mazenderan,
hetzelve is zeer zaakrijk , maar ]aar, zich minder aangenaan}
lezen dan het werk van JA U BEE T zelf.

Xx5

Go-
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,Cedenkfchriften wegens het vierde Eeuwgetijde van de uitvin
Boekdrukkunst door L OURENS J AN SZ 0 0 N KOS- -dinger
TER, enz. Te Haarlem, bij V. Loosjes. 1824.
(Vervolg van bi. 617.)
Ook het Dichtftuk van TOL LENS, hetwelk, bij de voor
talrijke fehare van Hoorders niet dien indruk-dragt,ope
verwekken mogt , welken de Rede van V A N D E R P A L M
had gemaakt, verfchijnt nu in druk, vereerd met de goed
goud der Hollandfehe D7aatf kappij van Kun.-keuringht
fen en Wetenfchappen , die tegen den feesttijd áe vaderland.
fche Dichters ten wedllrijd had uitgenoodigd. Nog eenmaal ,
(wij herinneren daaraan met eene treurige aandoening) bij
den dood van den jeugdigen B OR GE R , liet zich de Heer
TOLLENS na den rijkbegaafden VAN DER PALM hooren.
Maar, zoo wij in dezen zijnen Treurzang het gemis van die
verfagenheid en afkeer van kunst, zoo eigenaardig bij zwa.
ren rouw , , zouden mogen wratten , het gelukte hem, naar
ons oordeel, beter, den grooten Redenaar op zijde te treden
bij de plegtigheid van het Jubel der Drukkunst. Hier rollen
en vloeijen zijne verzen, en Raat het rijm hem vaardig ten
dienfte , bij elke wisfeling en verfcheidenheid van maat , waar.
toe het onderwerp hein henenleidt. Hier beltijgt hij dat toppunt van kunst, die alle kunst te verbergen weet. Hier
ademt zijne taal enkel natuur , befchaafdheid en zoetvloeijendheid. Zijne verbeelding fchittert, verwarmt en bezielt zijn
gedicht met leven. Zonder eenig inmengfel van hetgene hard,
of den vijanden der verlichting ten aanfloot zijn konde,
heerscht in zijn gezang alleen de blijde toon van feestelijke
vreugde. Keurig, daarenboven flaat het geheel in ongezocht verband Tuet alle de bijfieraden en onderdeelen: te za.
men vormen zij een volkomen, weluitgevoerd Tafereel,
waarin de zachte, fineltende , met finaak gekozene kleuren
voorzigtig aangebragt,de fchaduwen met oordeel gelegd zijn,
en de hand des Meesters zich kenfchetst. In één woord,
aangenaam en met kracht, deftig en welluidend befpeelde
TOLLENS zijne lier, en wij althans ontwaren geen' zwak.
ken of gebrekkigen toon. (*)
Na
veel
hoe
dezen
bundel,
dichlftukken
in
(*) Van andere
fchooDs
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Na den aanhef fchetst de Dichter den treurigen weiland en
duisternis der Middeleeuwen , waarin kunst en wetenfchap,
in
fchoons zij bevatten, en het werk van Meesters zijn, mogen
wij dit niet gelijke ruimte niet zeggen. Althans , hoe ongaarne wij dit feestwerk aan eene al te ftrenge beoordeeling
willen onderwerpen , vordert toch onze taak, ter waarfchu.
wing, laat het zijn, voor anderen , eenige befcheidene aan
onachtzaamheden. Van dien aard zijn de regelen-wijzngva
op bl. 73, waar men leest:
Zoo Haart een reiziger , der Alpen top beilegen
Voor de uchtendfchemering, verrukt het zonlicht aan,
Terwijl 't nog al om laag in duisternis gelegen ,
Aan 't neevlig luchtruim naauw een enkle fier ziet flaan.
Wij begrijpen niet , hoe men de zon beneden den gezigteinder kan aanstaren; en, wil men dit op de morgenfchemering
toepasfen, wat zin heeft het dan nog, dat het zonlicht naauw
Bene enkele fier ziet ?
Wederom, de :rijmklank op bi. 203 , bosch en Gods, verdient ,zoo al eenige verontfchuldiging , alvast geeue navolging,
Nog vindèn wij , bl. 216, eene vergelijking ,die, in eenes
deftigen feestzang , den lezer, ons althans , deed meesmuilen , wegens het fpelemeijen der aarde ,
Als 't meisje, aan 't welk de min een bruiloftskransje gaft
Voorts loeten wij op een' harden en gebrekkigen regel, bi, 222;
Welzalig die in 't Bijbel -fpoor treedt.
Tusfchenbeiden, bi. 2a1, wordt gewaagd van Haarlem;
Hout, en daarop volgt:
De zon dook, door de westerpoorce ,
Meer helder 't meir in.
Onwillekeurig dachten wij , dit lezende, aan het Haar-

lesnnner.Meer, in het Oosten van den Hout gelegen. Nood.
zakelijk moet dus hier door 't mir de Noordzee verftaan
worden. Maar dan mogen wij toch zeggen:

2standoque bonus dornzitat Homerus.
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in Griekenland en Rome beoefend, vooral ook de kennis,
door j E z u s' leer der wereld aangebragt , als een verwaarloos
binnen kloosters verfcholen lag, het rijk van dom -defchat,
bijgeloof zich zetelde, en de mensch , beroofd van-heidn
zijeen adel , nagenoeg aan het lastdier gelijk werd. Voor
nadruk wordt deze fombere , doch ware-treülijknm
ïchilderij aangedrongen door het beeld der akelig doodfche
en onvruchtbare natuur, als zij de zon en haren milden glans
ontbeerde. Nu aanfchouwt de Godheid het gefchetfle ver
aan het floc lezen wij met eene blijde aandoening: -val,en
Zij zag het, fieeg ten troon, en door den chaos mischte
Ten tweeden male: „ Daar zij licht!"
Onmiddellijk hierop vervolgt het lied, dat het herfiel vaq

'z menfchen waarde aanmeldt :
De afgrond fiddert met zijn (poken,
't Rijk der domheid gruizelt ne@r !
't Woord der Godheid is gefproken;
Boei en breidel zijn verbroken :
Aarde , neem uw' koning weer!
Opwaarts , opwaarts gaat hij treden ;
't I loofd verheerlijkt uit den boon,
Gaat hij weêr zijn' rang bekleeden,
De oppermagt in 't rijk der zeden,
Telkens op nog hQoger croon.
-

Zink, onzaligfie aller nachten!
't Uur van licht en luister flaat:
't Slaat ontwikkling aller krachten,
Voort- en voortgang van geoachten;
Welkom, welkom, dageraad

maat)
En de Engel der aarde (Zingt TO L LENS op vrolijker wijzeen
Ontvangt, voor den zetel der Godheid gebogen,
Her heilig bevel.
Leed is het ons, dat wij den Dichter in ons verflag niet
mogen volgen, die alzoo voortgaat, de ontdekking der Drukkunst in Haarlems Hout te bezingen , en nu It o s T E R vQOrflelt als bettraald door licht uit den hoogen , waardoor de
plaats dier gezegende uitvinding van hem als een geheiligde
grond wordt geroemd ;
't An.
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'c finder paradijs der aarde, waar Gods gunst is neé gevloeid.
Zoo is er aanleiding , om , in tegenítelling van den fomberen nacht der Middeleeuwen, waarmede her gedicht, na den
feestelijken aanhef, begon, op eersen deftigen toon, den glans
der verlichting , de waarde en het nut van den uitgevonden'
en algemeen verfpreiden fchat van wijsheid en kunde, in
één woord, om de zegepraal der menschheid te fchetfen, bij
de ontwikkeling van den vrijen geest, en de daarftelling van
het gezag der Rede en Openbaring, door middel van de pers.
Kort en zaakrijk, bondig en klaar, is dit voortreffelijk gedeelte van den Feestzang; en het wordt behoefte voor ons,
om daaruit althans eenige regelen over te fchrijven.
Maar boven alles gij , ten hemel afgezonden
Tot troost der wereld , Jezus leer! te vuig gefchonden,
Te fnood misbruikt door list en heerschzucht, als haar buit,
Hoe wrong de drukkunst u den klaauw dier monfters uit!
Z j daalde, en gij verreest, van heerlijkheid omtogen!
Uw eenvoud werd uw pracht en zeegnen uw vermogen ;
Van uit het fehrikkleed en de omwindllen , doodsch en zwart,
Tradt ge in uw reinheid op, met al uw troost voor 't hart.
Geen priesters magtwoord fchikt van 't vreezen meer en 't hopen:
De drukkunst floot de rol van Gods oraaklen open,
En wees in 't heilig fchrift , van beuzelvonden fchoon ,
De deugd als eerdienst aan , den hemel als haar loon.
Dat wetboek deelt zij rond, zoo ver er menfchen amen
De Heiden ziet het in, en vouwt de handen zamen;
Barbaar en wilde , dien zij nadert met die leer,
Deinst van zijne afgo©n weg en buigt voor God zicht nèér.
Eens
,

Maar wij moeren de Profetifche uitweiding over het woord ,
dat al , wat Mensch heet, zich, als ééne kudde, eerlang
verzamelen zal onder den éénen Herder, ter lezing in het
werk zelve overlaten, en bidden , dat men ook dien zegen
aan It 0 S T E R i S uitvinding ééns zal verfchuldigd zijn!
Op zulken plegtigerr, ernstvollen toon wilde uogtans de
Feestdichter niet eindigen. Trouwens, zijn onderwerp doet
hem, in gepaste verrukking, nogmaals de lier ítemmen, het
onverwelkelijke van den lof van K OST E R ophalen , en diens.
eere, in verband befc'nouwd met den roem van Haarlem en
Nederlanit, bij het jubel verbreiden; ten flotte zingende:

Al-
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Alle tongen , alle talen,
%Vereldkoren, heemlenheer,
Zingt den God des lichts ter eer,
Die den glans deed nederdalen ;
Al wat ademt, paart uw item:
Dankt , aanbidt en huldigt Iuzmr.
Dus het geheel beloop, zamenfiel en bewerking Van T O
dichtlluk aan onze Lezers hebbende voorgelegd, gaan
wij over ter vermelding der andere feestf'ukken van vader
Zangers y in deze verzameling opgenomen , het zij-landfeh
op verzoek der meergedachte Redelijke Commisfie, aan wel
Uitgever dezen bundel ook heeft opgedragen , het zij ,-ked
tot verfraaijing van het geheel , naar keuze van den Heer
Loo s j E s. Vooraf,, evenwel, vragen wij verfchooning , indien men het daarvoor houden mogt, dat wij , betooverd
door den welluidenden klank der lier van' onzen beroemden
TOLLENS , te lang bij hem vertoefd hebbende, nu tot eend
onevenredige bekorting ons verpligt vinden. Geen der andere
Zangers rekene zich hierdoor beleedigd , of zoeke daarin eenige bedoeling van onze zijde, oin hunnen arbeid , als van ge
belang, te willen voorbijzien. Men gevoelt toch, dat-ringe
gelijkfoortigheid van behandeling, beelden en inhoud, welk
een verfchil men voor het overige ook moge aantreffen, ons
tevens tot die bekorting drong bij de vermelding van deze
hunne lettervruchten, hoezeer wij Ook daarin eenen geur
ontwaren mogten, die hare beftemming voor den feestdisclr
verkondigt.
Dit zij vooral gezegd wegens den Lierzang van den Heer
en Mr. R. 13. A R N T Z E N I V S, die , bij de plegtigheid nail
den Achthoek, den achtbaren kring van feestgenooten, om
zuil der Eere gefchaard , na des Burgemeesters deftige
rede, op dit zijn Rout en mannelijk gedicht onthaald heeft.
Wie, terwijl hij deze hulde aan K OS TER leest , in dezelve
de kracht, het vuur en de begaafdheden van den vaderland
Zanger opmerkt, en zich hem bij het genot eenerbloei.-fchen
jende gezondheid vertegenwoordigt, gevoelt geene fmartelijke
huivering op de gedachte , dat hij , korte weken daarna overleden, alstoen den zw anezang liet hooren ? Ons, en velen
gewis, des Mans verdieniten hoogfteliende, pertle dit íluk,
met rouwfloers als 't ware omkleed, eenen traan ten oogen
uit, aan zijne nagedachtenis geheiligd;
Bij
LENS'
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Jij die zelfde gelegenheid zouden , op verzoek der Gom.
misfie , de dichtregelen van den Heer c. D E It ON I N G, L z.
door helnzelven almede in het openbaar zijn voorgedragen;
dan, de befcheidenheid van den maker, het verloop des tijds
en de uitvoerigheid van zijn vers overwegende, wederhield
hem , om het toegefftaan eerbewijs te genieten; en zulks gaf
hem nu te meerder regt, om zijn fluk na het voorgaande in
deze verzameling geplaatst te zien. De ruimere Ieest, waar
dit vers gefchoeid is, de zachte, bevallige feesttoon,-op
welken D E KONING daar , de bijfieraden , hier welgepast
aangebragt, verpligten ons, deze vereering van K O S T E R's
kunst en nagedachtenis den rang , haar ten deel gevallen,
overwaardig te keuren. Want, behalve de welbewerkte te
genflelling tusfchen c& DI us en dell Uitvinder van den Letterdruk, en de beknopte aanwijzing ier voorname Mannen,
In elk vak van wetenfchap , door haren zegen in latere dagen
tot heil der Menschheid beroemd geworden, getuigen hier
ook andere fehoone plaatfen van Bene welbedrevene hand eit
bevallig vernu €t.
Honger gefleurd wederom is de lier in handen an den
Heer en Mr. A. C. W. STARING VAN DEN WILDENOR
R c R. In deszelfs Eeuwzang heerscht de verheven ftijl
van het Lierdicht. Met de korte , doch kenfchetfende trek.
ken van een (ksch penfeel vereenigt zich hier een ongemeen
rijkdom van Hoffe en niet aliedaagfche voorraad van zaken.
Wij zeggen dus niet te veel, zoo wij als ons gevoelen uiten,
dat het gedicht allezins aan den titel beantwoordt van deszelfs Maker, den Directeur van de Holland/the Maatfchappíf
der Wetenfchappen ie !Iagrlem. En hiermede houden wij
alle breedere loffpraak voor overtollig.
De Feestzang van den Heer c. L 00 T s, bevorens , onder
andere kleine flukken, ten tijde van het Eeuwfeest, afzon.
derlijk uitgegeven, werd reeds door ons vermeld (*). In.
tusfchen verblijdt het ons zeer, dit dichterlijk werk, welks
waarde, de kortheid van tijd en het doel des opflels in aan
genomen, niet te miskennen valt, in deze Gedenk.-merking
fchriften geplaatst te vinden.
Niet minder aangenaam zoude het ons geweest zijn, hadden de Mededingers van T O L LEN s, de Heeren N I E RS T R A S Z en BEE 1.0 o, kunnen goedvinden , hunne Prijsver.
zen ,
() Lett. 1823 , bI. 413 env.
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zen, door de Maatfchappij met Zilver bekroond , op gedane
aanvrage des Verzamelaars, aan dezen af te haan. Nu toch
vond LOOS j E S zich verpligt , een en ander dichtwerk te
kiezen uit flukken, hem gulhartig aangeboden , maar die zich
door geenen bijzonderen titel van onderfcheidiug ter bevoorr
regte plaatfing aanprezen.
Of er intusfchen aan den Heer is. ME. IJ E R, J U N. ongemeene
dienst daardoor bewezen zij, dat deszelfs vrij uitgebreide
Feestzang eenen rang verworven heeft na de Hukken van
grootere en eertte Meesters , zouden wij misfchien mogen
in twijfel trekken. Bij genot van menigerlei feestvreugde
gelust het ons echter niet, als firenge Kunstregters op te
treden; en 4 daar veelligt onder de Inteekenaars op deze Ge.
denkfchriften zullen te vinden zijn, die zich aan dit gedicht
welmeenend , ja regt hartelijk als het is , vergasten, betwisten wij , ongenegen om iemand te ergeren , den fmaak van
dezen niet.
Veel meer behagen nogtans fcheppen wij in het kortere,
dan toch, met ongemeenen lust en kieschheid van fmaak
gelukkig bewerkte flukje, met den zedigen titel van lkenk
naar Hooger door den kundigen A. E 0 X ax A N betiteld. Wij
twijfelen, of wij hier meer den ongedwongen gang en de
klaarheid der verzen , dan wel het eenvoudig fchoone en de
bevalligheid van voorftelling , of misfchien het verhevene en
treffende van het dichterlijk betoog, op den titel aangeduid,
behooren te prijzen. Trouwens , niet alleen de Heeren B o xm A N en T OL LE N s, maar ook de andere Feestdichters , (het
zij tot lof van onzen_vaderlandfchen Zangberg hier met een
enkel woord gedacht) erkennen eenparig in K O S T E R'S nit+
vinding de hand der Voorzienigheid.
Ter afwisfeling verkoos de Heer L 0 0 S j E s aan het einde
der Feestgezangen eel, werk van anderen aard en langeren
adem te plaatfen , door den Heer w. H. WA R NS IN C x, is z.
opgefleld, om, bij of omtrent den tijd der plegtigheid, ten
Tooneele gevoerd te worden , en hierdoor aanzienlijk mede
te werken tot een redelijk Volksvermaak. Wie juicht een
zoo voortreffelijk oogmerk niet van heeler harte toe? Wie
deelt niet in de teleurllelling van den Dichter, die, na het
leveren van dit Zinnefpel, de Uitvinding der Boekdrukkunst
betiteld, de hoop verijdeld zag, waarmede hij zich geuireeld
had? Gebrek aan ruimte voor den noodigen toehel in den
en de aanmerkelijke onkosten
Schouwburg bij
;

Haar/ein,

die
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die men te -fmflerdazn berekende, dat de uitvoering vorde.
ren zoude, veroorzaakten, dat het eerfle en daarna het andere verlangen des Schrijvers werd afgewezen. (Te Ani
waar niet zelden aan een enkel jammerlijk Ballet-Jlerdam,
meer dan één duizend, ja voorheen tot 8 en t c,000 gulden werd verkwist !) Te meer reden was er dus , om voor
het fluk in dezen bundel eene welverdiende plaats in te
ruimen. Daar lazen wij nu hetzelve met uitflekend genoe.
gen, en proefden wij de *elbekende dichterlijke bekwaamheid, vinding en voortreffelijke denkwijze, ook het edel
hart van W A R N S I N C K, kloppende voor menfchengeluk en
befchaving. Of hij intusfchen wel waarlijk zich zeer te
beklagen hebbe, dat het ftuk niet ten Schouwburge is gevoerd, in den flaat vooral, waarin dezelve zich heden ten
dage bevindt, hieraan heerscht bij ons nog eenige twijfel. Tot
hoe verre fchitterende pracht en bijwerk, en geestdrift van
Feestgenooten , een gemengd Publiek in flaat is weg te fle.
pen, kan , bij mangel van ondervinding , niet met zekerheid
beflist worden. 1Vlaar de Iengte van redenen , bij onderlinge
gefprekken aan dezen en genen Genius in den mond gelegd,
behaagt den opmerkzamen Lezer gemakkelijker, dan eener
ongedurige en luimige menigte. En, hoe veel, uit den aard
van het gekozen onderwerp , ten voordeele van des Dichters
vinding moge te zeggen zijn, blijft het toch altijd moeijelijk
voor Hoorder en Aanfchouwer,, zich in eene herfenfchimmige
zinnenwereld te verplaatfen , waar Genius/en fpreken, en
waar alleen de hoofdperfoon van het fluk, de groote Man,
wiens nagedachtenis men viert, fprakeloos optreedt. Doch ,
gelijk wij zeiden, de werking, die het fluk, dat wij met
zoo veel genoegen lazen, op het Tooneel zou gedaan hebben,
is bezwaarlijk te bepalen; en zoo men van ons in dezen
verfchillen mogt , dan gelieve men zoo wel ons uirgebragt
oordeel , als het niet vertoonde fluk van den Heer w A a N.
a I N c K, voor een Zinnefpel te houden.

(Het vervolg en fot hierna.)
Feestrede bij de viering der twee honderd vijftig/le vcrjaring
van Leydens ontzet , uitgefproken den 4 October 1824, door
1. H. VAN D E It P A L M. Te Leyden , bij D. du Mortier
en Zoon. 1824. In gr. 8vo. 42 BI. f :-5o.
hadden Haarlems feest bijgewoond , en konden, ter
15.
Yy
ge-
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gete^enheid der uitgave van VAN u ER PALM'S redevnerirng,
tevens van het geheel Benig verflag geven. Met het tegenwoordige onderwerp ftaan wij zoo goed niet. Hoezeer
gaarne erkennende, dat de hof fchoon en rijk niet flechts,
maar ook voor den redenaar, als Leydsch burger en Hoog.
leeraar, dubbel belangrijk en dus dubbel gepast was, ineenden wij toch, dat de duizendmalig.e behandeling, en de ge
veranderde gefte!dheid van onzen Raat, ten gevolge vary-hel
niet min treffende rampen en grootfche uitreddingen, een
groot deel van het bekoorliike aan de bewerking moest ontnemen. Doch de ondervinding heeft ons op nieuw geleerd,
dat een waarlijk groot redenaar (van een' dichter is dit min
vreemd) zulke of dergelijke zwarigheden niet kent, of veel
hulpmiddelen herfchept, en inzonderheid het ver-erdin
-rasfendictmQpe
juist vandaar ontleent.
Zoo hebben wij, namelijk, het eerfte deel dezer redevoer
ring: de groete herinneringen, die het feest` van Leydens ver=
losring in ons doet oprijzen , met volkomen genoegen gelezen;
maar het tweede: de befchouswing van ons tegenwoordig volks.
heflaan, hij ht herdenken dier groote gebeurtenis, plaatst
den fpreker op een geheel nieuw Randpunt, dat hein van den
gewonen vierder, jaar op jaar, terftond onderfeheidt, en on
met nieuwsgierigheid doet uitzien, wat hij: van deze , ons•
donker voor den geest zwevende, zaak zal maken. En nu
komt vooreerst de zegen aan de beurt,, dat het gebouw nog
flaat; vervolgens komt de Hoogefchool aan de orde, het
loon der dapperheid- en Leydens kroon ; dan gedenkt hij aan
de godsdiensttwi&ten., die zelfs de feheuring en afval van her
grootfle- deel° der Nederlanden ten gevolge hadden , nu , met
het dempen van alle twist, wear aan ons gehecht en onder
Oranje's fchepter vereenigd; wederom vertoonen zich ram.
pen en verdrukkingen bij onzen leeftijd', en wel vooreerst
Leydens bijzondere ramp, die echter heerlijk bewijs gaf van
het hooge belang , door alle Nederlanders , ja door vreemden
zelfs, in Leyden gefield, — daarna de algemeene,. uit ftaatkundig verfchil geboren, doch eindelijk in volkomene genezing geëindigd. Overal licht uit duisternis! Overal Gods
hand , die ten goede befluurt 1 En dus (lofFe van dankbaarheid en gejuich , grooter dan vroeger ooit voorhanden was.
Wie nu V Acv DER P AL mm eenigzins kent, die berekent: ligt,.
hoe zijne pen hier gefehilderd, hoe zijn heldere geest hier

overal een aauininnig licht gefpreid , en zijn gevoel het ge•
voel
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voel van allen ontvlamd hebbe. Wij kunnen niet in bijzon
gaan, veelmin van ons verkrijgen, aan eenige kri--derhn
tiek toe te geven : tvaarfchijnlijk is het eene vergisfing , wanneer op bI. 37 liefde voor het vaderland beider partijen leus
en doel, in plaats van drijfveer, wordt genoemd. Doch bij
konden wij den wensch niet onderdrukken, dat v A N-na
EA L L'S heerlijke lietzang op VAN DER WERF (te vinden
in den Alinanak voor het Schoone en Coede voor dit jaar 1824)
achter deze redevoering gedrukt ware. Hij that er zoo uit-i
nemend op , en zon de waarde der poëzij , zelfs op deze
hagchelijke plaats, zoo wèl gehandhaafd hebben. Nu, het
itrekke ter herinnering , opdat elk , die deze redevoering leest ,
(en wie zou zich het onregt willen doen van ze niet te lezen , het hart bij haren gloed te verwarmen en tot God te
verheffen ?) teffens naar de gelegenheid uitzie, om de vlam
der zuiverfle vaderl1nd1liefde nog hooger te doen opgaan.

Schetfen en Portretten , in Engeland en Amerika naar het
leven geteekend door G E O F F R E Y CRAYON , (W A S H r N GT 0 N - IR V I N G.) Uit het Engelsch. II Deelen. Te Lee:swarden , bij Steenbergen van Goof, 182a. In gr. 8vo. 7'e
zamen 489 BI. f 4-80.

Wij hemmen den uitgever gaarne toe, dat de .rertàlidg van
dit werk geene verontfchuldiging behoeft; integendeel , zij
behoort onder die gene , welke ons altijd welkom zijn, en de
uitvoering is boven 'alle berisping. I-Iet verwondert ons niet,
dat de fchrijver in Amerika zijnen roem heeft gevestigd, en
dat dit zijn werk aldaar viermalen in een jaar, en in Engeland
nu reeds zesmaal herdrukt is. Hij is een aangenaam , onder..
houdend, leetzaatii en tevens hiithlig fchrijvdr. bat men hem
den Amerikaanfchen S TER NE noemt , moge overdreven zijn,
en dat dit zijn boek zeer veel van S T z R NE heeft, mogen
wij al zoo gaaf niet toeftemmen, evenwel hij is een Genie,
en wij vonden in deze zijne fehetfen treffende fchoonheden;
zijn geest van opmerking en uitgebreide kennis fchitteren
overai door; hij leert, op eene aangename en treffende wij•
ze, waarheid; hij is bij uitfl:ekendheid kiesch; en, daar hij
nergens verveelt, zal niemand zijn boek zoilder tevredenheid
uit de handen leggen. Men verwacht reeds, naar den titel #
afzonderlijke pukjes van gemengden Inhoud, en zij hebben.
Yy z
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alle op Engeland of Amerika betrekking; veel is er, dat een
Engelschman vooral wel mag behartigen. Daar het, bij on-

ze hedendaagfche reizigers, finaak is geu orden,de onderfcheidene landen niet het pen/eel in de hand te doorloopen, en ver.
volgens met hunne portefeuilles vol fchetfen en portretten huiswaarts te keeren, heb ik, zegt de fchrijver, -- inisfcizien
versnetel genoeg! — insgelijks be/loten, tot vermaak — ook
tot leering? — mijner vrienden, eenige [c/set/en en portretten
te vervaardigen. Na een Iets over hernzelven, hebben wij
zijne Zeereis ; voorts WIL L IA as R OS CO ë, eene waardige
,

hulde aan een waardig man ; R OR L V A N WIN K EL, eene
aardigheid in den fmaak van l'An deux mille , enz.; Klein.
Brittanje , goed geteekend ; Stratford aan den Avon, nopens
S H A K E Sr E A RE zeer belangrijk en aardig; eenige Karaktertrekken der Indianen, vol waarheid ;, F IL! P V A N P 0K A N o K E T, hulde aan eenen Indiaanfchen held; JOHN
B u L L , regt karakteristiek ; het Sieraad van het Dorp , een
zeer eenvoudig , maar daardoor zeer roerend verhaal ; de Hengelaar, waarlijk luimig; dan vier flukjes ter gelegenheid van
het Kersfeest in Engeland; daarbij de Postkoets; voorts een'
der fekfe vereerend , allerliefst flukje : eene gehuwde Vrouw;
verder nopens Engel/ehe Schrijvers over Amerika, bi) hetwelk wij voor het Engelfche volk eene nota-bene zetten willen ; hierop het Landleven in Engeland, uitlokkend ; de kunst oars
Boeken te fchrijven , waarin veel waarheid is ; de Slaapvallei ,
eene vrij koddige legende; de Weduwe en haar Zoon, eenvoudig
aandoenlijk; de Spookbruidegom, eene aardigheid, waarvan
wij zeggen : „ onmogelijk is het niet ;" eindelijk , ten flotte ,
Bene Schrijvers- Apologie, nederig , maar met betamelijk ge.
voel van waarde gefchreven. Kortom , het werk bevalt ons.
Wij stemmen met den fchrijver in: de lezer, Wien het om
een fchuldeloos vermaak en niet om vitten en bedillen te
doen is , zal over hein tevreden zijn ; en wij durven hem
ver.ekeren, dat hij zijnen befcheidenen wensch niet zal misfen, welken hij , bi. yI van het Ilde deel, in dezervoege
beeft geuit': „ Indien ik in deze rampfpoedige dagen Hechts
„ eenen rimpel van het voorhoofd van eenen bekommerden
doe verdwijnen; indien ik een geprangd hart een oogen„ blik van het verdriet, dat hetzelve beklemt, ontheffen; in.
„ dien ik die foort van wolken, waarin de menfchenhaat zich
„ hult, nu en dan verltrooijen; indien ik de menschlievend„ held hier en daar eenigzins opwekken, en een' mijner Ie.. zeis
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„ zers over zijns gelijken en zichzelven meer voldaan maken
„ kan, — dan zeker zal mijn gefchrijf niet geheel nutteloos
wezen.'
De Werken en Dagen van HE S I 0 D U S , naar het Grieksch
in Nederduitfche verzen gevolgd , door D. 1. VA N LE NNEP . Te Amfferdam, bij P. den Hengst en Zoon. 1823.
in gr. 8vo. f2 -:

H

oe verrijkt onze Letterkunde ook zijn moge met zoo menig uitltekend Grieksch dich thuk , door bekwame handen op
Nederduitfchen bodem overgebragt, was het toch altijd een
wezenlijk gemis, dat wij niets volledigs van R E s to D u s be.
zaten, — van hem, wiens geest zoo geheel den Homerifchen
geest ademt. Of het de moeijelij ltheid , om HESIODUS
in goeden Hollandfchen flij l terug te geven , geweest zij
welke onze mannen van die vertaling heeft afgefchrikt, of
wel de mindere bekendheid met den 4skr^eër, weten wij
niet. Dit is zeker, dat, al heeft het gel/ac/it der Goden en
het fchfld van Herkules ook minder belangrijks voor lieden
van onze tijden, zeden en finaak, de Werken en Dagen, en
door den vorm en door den inhoud, eener vertalinge overwaardig zijn. En doen wij wei iemand onzer Letterhelden
onregt, wanneer wij zeggen , dat eene dichtmatige behandeling van dit eerwaardig en eenvoudig overblijffel der grijze
oudheid in geene betere handen vallen konde, dan in die van
den Heer VAN LENNEP ? Trouwens , hij is de man , die
de Hollandfehe tier zoo krachtig als keurig befpeelt , die
bij die begaafdheid de grooc(Ie kennis der Griekfche let-

teren voegt, en reeds langen tijd aan het ophelderen en vers
beteren van de verzen van HES ton U s befleed heeft, van
wien wij ook eindelijk eene volledige uitgave van het oor
verlangen wachten, waartoe de-fpronkelijmtïa
goede God hein lust en krachten blijve verleenen!
Wij zullen in het aankondigen van deze vertaling kort zijn;
want het kan niet anders , of eene uiteengezette beoordeeling
moet de houding eener lofrede aannemen. Bij ieder vers bijna fchooc ons het oorfpronkelijke in het geheugen, en bij
ieder vers bijna herkenden wij eenen fmaak, oordeel, gemak.
kelijkheid en vlugheid , welke aan weinigen gegeven, maar
ook door weinigen zoo zijn aangekweekt. Alles dus, wat
eene dichterlijke vertaling van een Grieksch fiuk met moge 'Iy 3
lijk•
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ijkheid kan aanbevelen, beveelt deze vertaling ten fterkfte
aan. Wie leest het fchoone voorberigt , zonder u ESSO DU s,
en den geest van het onderhavige werk , zoo volmaakt te
kennen, als deze door ons gekend kunnen worden? Wien

treffen de zuivere, eenvoudige en zoetvloeijende toonen van
de Hollandfehe citer niet? Wie, dien hier of daar iets min
ver(taanbaar voorkomt, keert onvoldaan en niet geleerder na
het raadplegen der aanteekeningen terug? En de edele íirek.
king, welke v A N LE N N E P ook aan deze vertaling geven
wil, om namelijk het gevoel voor regt en deugd, dat ti t: =
$10 Dus vóór meer dan zeven - en - twintig eeuwen tot zingen drong, bij onze lapdgenooten aan te kweeken en op te
wekken, verhoogt de waardij van het boek in onze oogen
,zeer. Het volgende ïirekke alleen toi Bene proeve en bewijs

van hetgeen door ons is aangevoerd:
fchiedt;
Zalig zij , waar fleeds`'denb;irger, fleeds den vreemden regt geWaar men nooit in iets de Vorften van hunn' pli gt ontaarden ziet!
paar toch bloeijen vest e:n akker; daar ook breidt de burgerij
Steeds zich uit in tal van jongren : want de vrede blijft hun bij.
Nooit zal hen Jupijn doen bukken voor de fnerpende oorlogsroe.
Nimmer zendt hij aan de vromen plaag of pest of honger toe.
't Is er voprfpoed en genoegen , feest en maaltijd , lusten vreugd.
Aller velden vruchtbre zegen fchenkt hun ruimte van geneugt,
Zelfs de bergeik , die in 't wilde met zijn kruin ten hemel gaat,
Biedt hun rijkdom, eikels boven, lager zoete honigraat.
Zwaar van vachten zijn hun fchapen, wit van wol hun lAmren.
teelt,
Zonen worden hun geboren, juist der vadren evenbeeld.
Nimmer gaan zij uit behoefte't ligchaam wagen op den vloed :
De eigen grond vervult de wenfchen van hun onbezorgd gemoed.
Maar voor hen, die onrgt plegen, houdt Jupijn de flraf gereed,,
Gansch een volk bezuurt niet zelden , wat een enkel man misdeed,
Vorften,weest ook gij opmerkzaam;fchuwt dit oordeel van Jupijn;
Weet, dat zijneon i>g tbre wachters altijd bij en omu zijn,
pie op aard' gedurig rondgaan , dertigduizend in getal ,
'^Menfgben doen en regt en euvlen fcherp doorfchouwende overal.-
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Abr gé de 1' histoire Grecque , traduit de 1' Anglais du Docteur GOLDSMITH, par MUSSIT-PATHAY. Livre
clasfque , destin t l'ufage de ceux , qui apprennent la lan_
gue F;ancaife; muni de la traduccion des mots et des ex.
presfons difficiles ; par j. v A N WIJ It , R 0E LANDS z. A
Dordrecht, chez J. Pluim deJaager.i3aa. 8vo. 312 pag, f I.25.

A

an dit fchoolboek bunnen wij niet anders dan lof geven;
het is in zuiver en gemakkelijk Fransch gefchreven , en moet
den leerling zeer aangenaam bezig houden. Het geeft in een
kort bepek geheel de belangrijke gefehiedenis van het altijd
belangrijk Griekenland, van het oogenblik af, dat de fabel
ophoudt , en dus van den vroegten oorfprong, tot den-euw
tijd, dat hetzelve in een Romeinsch wingewest werd veran.
cierd. De edele vrijheids(lrijd en de heldendaden der Grieken
in onzen tijd geven aan dit boekje een nieuw belang, en het
zal den onderwijzer zoo wel , als den leerling , nu vooral,
vertrouwen wij , welkom zijn. Gaarne alzoo willen wij het
daarom aanbevelen,

1 V A N H 0 E, of de Terugkoiost der Kruisvaarders. Door Sir
Uit het Engelsch. III Dee/en. Te
Groningen, bij W. van Woekeren. 1824. Ingr. 8vo. f 7 - 90,
W A L T E R SCOTT.

N

a den v ALE R 1 U s , omtrent welhen getwijfeld wordt, is
deze de eertle bij ons vertaalde roman van den , in Enge
federt lang algemeen gelezen en bewonderden-landers,
Sir WALTER SCOTT, een' Schat, als een der eerfile en
vruchtbaari}e dichters van zijn vaderland mede bekend, en
van wien, zoo wij meenen , zekere brieven over den flag of
het flagveld van Waterloo vroeger in onze taal zijn overge.
brdgt. Hij onderfcheidt zich , als romanfchrijver, zeer blijk
alle zijne voorgangers. Wij willen, om de wijze-barvn
hoe eenigzins te doen kennen, het een en ander uit een
Duitsch dagblad overnemen , dat daar gezegd wordt naar het
Engelsch bewerkt te zijn;
„W A LT E R s C OT T heeft bevonden, dat de werkelijkheid
meer is dan de verdichting ; dat er geene romans zijn, zoo
als die des dadelijken levens; en dat, zoo wij Hechts op•
vangen, Vat menfchen in buitengewone omstandigheden ge -
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voeJen. doen en (preken, de flot(om Icvcndiger cn hartii:tngriJpender zal ziJn, dan bet fijnfie fpinneweeff'el van ons eigen brein. Hij roept, als door bezwering, de perf'oncn op,
lTIet welke hij te mak.en beeft, en kopijeert ze llaar het Ieven; hij door[nuffelt de oude kronijl{en en gedenkfchriftell;
hU vraugt reizende peigrims, oude Sibillen om raad; bij
verkeert met levcnden en doodcn, en laat hU!1 bunne gefchieoenis, op hunne wijze, verhalen; en, \'an anderen ontleel1cnde, verrUkt hij zijnen eigen'. fchcppcnden geest met ge.
durige verfcheidenheid', waarheid en vrijheid. Hij haalt zijne
botlwiloffen uit de eerfie, ech te bronIlen, en bij groote mas_
fa's. Hij is lleehts de kopUi"st der nuttltlr. det gefchiedcnis.
Dat ganfche gedeelte der historie van zijn land, betwelk hij
fehilderde. herleeft ill zijne werken. Er oll[brcekt niets aan,
De misleiding is volkomen. - Wcrwaarts wij de oogen bij
llem wenden. {leeds is hij dczclfde - dczclfde met betrekking tot de fiof; lIlaar in den vonlJ. in de kracht. hoe vera
fcheiden! Het groote geheim van des fchrijvers gelukkig fia;
gen is, dat hij zich aan de wenen van het antcnrfcilap gallfc!Jelijk OJl[rukt, ell op', eClls nllen opfchik van eellen fierlijlien ilijl en langwijlige gevoeligheid van zich geworpen heeft.
Alles is frisch, als nie de hand der nan1l1r. Wanneer bij
cene of twee cellwcn teruggaat, en het cooneel in een verwij :terd, ollbefchaafd oord plaatsc, worde alles nieuw en wonperbaar levelldig. Hoogland[che zedcn, karakters, landfcbap·
pen. Noordfche tongvallen en gebruiken, de oorlogen. de
godsdiellSt en f1:aa(kunde del' zesdende en zevemiende eeuw
verfchaJren nail de oververfijnde en uitgedroogde flapheid der
bedendaagfcbe lezers een prikkelend en beilzaam middel ter
opwinding, welles werkzaambeid re vcrgelijken is met die
vall een koud bad voor een' herilellellden zenu wkranke."
Bij dcze laatfie aamnerkingell fchijnen den fieller (uit de
IIRn Reccnfent bekende werkell van s COT T) weI inzonder_
beid de W A v E R LEY, eenigermate 's mans hoofdwcrk. en
de Pirate voor den geese te bebben gezweefd. Ondercusrchell
roert hU elders ook de I v AN HOE aan; ell kUlJnen wij niee
zeggen, dnt ollze uitgever eene kwade kellS heefc gedllan,
met deze het eerse te geven. De verp~aatfing coeh in een
vroeger. geheel auder tijdperk, waardoor bee ganfche 100
11cel, fchermcn, kostumel1, handeling en denkbeelden, nieuw
warde, is hier weI inzonderheid opmcrkelijk. Engeiand on~er 1\ I C II (.11. II I, bij zij ne terll gkeering nit het H. land J op
4
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bet laatst der twaalfde eeuw ; ziedaar,, wat wij bier te be.
fchouwen ontvangen. De fcheiding tusfchen de oude Sakflfche bewoners en de Normandifche veroveraars is nog zeer
kennelijk — de geestelijken en geestelijke ridderordes fpelen
eene voorname rol — tournooijen worden door inlandfche veeten en kleine oorlogen, door rooverijen en door geweld der
edelen afgewisfeld — en de Joden, uitiluitenderwijze in het
bezit van fchatten , de bankiers en de toevlugt van vorften
en grooten, zijn tevens het voorwerp van algemeene yerachting , haat en mishandeling. Het oogenblik van 's konings
verwachte, hier gevreesde, daar gehoopte, bier geloofde,
daar ontkende komst is bovendien vol fpanning, en geeft aan
het geheel eene_ levendigheid , die anders uit de avonturen
van den hoofdperfoon veelal moet ontleend worden. Zulke
alles overfchaduwende boofdperfonen heeft s C o T T dan ook
doorgaans niet; zij zijn Hechts het punt, waaraan hij zijn
weeffel vasthecht; maar de fchoonfte partijel, de belangrijk
beelden en tooneelen liggen veelal , buiten dat middelpunt,-ie
als op ongelijke afpanden , door het ganfche tafereel verfpreid.

Het fpreekt van zelve, dat de gelegenheid ter fchetting van
vertooningen ,aan het gekozen oude tijdperk eigen, als ook van
karakters en betrekkingen, voor de kennis dier dagen van belang, vlijtig wordt opgezocht; doch dit gefchiedt met. ve.
le ongedwongenheid , en lezers, die anders meestal Hechts
om het onderhoudende, juist niet om het inderdaad belang
veel min leerzame, lezen, fchijnen deze bezielde oud -rijke,
als lekkere beetjes, te verflinden. -heidngfcku,
Na dit gezegd te hebben, zal niemand verwachten, dat
wij eene fchets van het verhaal geven. Stalen van íiijl en
manier zijn daarenboven reeds elders (in de Euphonia) te
vinden. De vertaling is ons - zeer goed voorgekomen, enz.
Maar, hebben wij dan geheel geene aanmerkingen? Dit
zou ligt te veel gezegd zijn. Zoo ver verwijderde zeden,
gebruiken en perfonen, door behulp van weinige oude en
gebrekkige kronijken of overleveringen , met volkomene waar.
heid of flechts waarfchijnlijkh^id te fchilderen, is wel onmogelijk; en behagen ons, te dezen opzigte , boven genoemcie .tukken uit lazeren tijd dan ook haast nog meer. Als van
bloot menfchen befchouwd, zijn 's mans karakters altijd met
zoo vele verfcheidenheid als natuurlijkheid en levendigheid
geteekend. Voorts is ons het laatlil deel, en de uitkomst,
haast niet zoo belangwekkend voorgekomen als de eerfte , of
Yy,
als
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als men verwach tie, te meer misfchien verwachtte , wege n
ixet gerékté ongeduld op de verfchijning van dit deel En ,
eindelijk, willen wij wel niets aanmerken op de verraiing
der motto's; maar het komt ons voor, dat ze, zonder fehade, hadden kunnen weggelaten worden, of anders in de eigene taal zijn gegeven. Want , men heeft er niet aan; het
is het werk van s COT T niet; zij toonen alleen zijne belezealeid in Engelfche dichters.
En hiermede genoeg van een werk, dat wij gerest durven
aaupríj z en.

Nederlandfahe Muzen -,41manak. t8a5. Zevende jaar. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel , Jun. f 3 •50.

Y v iJ zijn geene vrienden van gewone Almanakken. Het zijn

riet veel meer dan dagvliegen in de wereld der letteren; en
zij zetten , onzes Qordeels, aan die fchepping weinig waarde
en fchoonheid bij ; terwijl hun aanwezen Hechts eene korte
poos duurt , om veelal voor altijd vergeten te worden. Intusfchen begeert het Publiek zulke boekjes, en de fmaak hiervoor is in den laatstverloopen tijd veeleer toe. dan afgenomen. Het behoort in onze dagen cat den goeden coon, dat
welopgevoede vrouwen en meisjes , lang vóór den afloop van
het oude jaar, een bevallig Almanakje voor het nieuwe in
handen hebben; en wie weet, bij hoe velen hetzelve voor
een' geruimen tijd de voornaamfle lectuur uitmaakt! Bij dit
rijk vertier van Almanakken wordt het te meer zaak voor de
Uitgevers, om niet alleen voor een uiterlijk te zorgen, waar•
door dezelve zich aan het kunsckeurig oog dadelijk aanprij2en , en niets op te nemen , wat goede zeden zou kunnen
kwetfen, maar om den inhoud zoo veel mogelijk dienstbaar
te maken aan de bevordering van het ware en goede en fchoone. Ter bereiking nu van dit oogmerk , door middel van eeneni
Almanak, komt poëzij ons bijzonder gefchiki voor.
Het was daarom eene gelukkige gedachte van den Heer
IM M E R Z E EL, de voornaamfle Dichters van ons vaderland
tot bijdragen uit te noodigen voor de uitgav@ van een' Nederlandfchen Muzen - Almanak; en men weet, met welk een
gelukkig gevolg deze onderneming is bekroond geworden.
Trouwens, wanneer wij aan de voortreffelijke verzen denken,
welke dit jaarboekje ons federt zes jaren verfehafc heeft ,

en

ALAIANAKKEN.

679

en ons ook thans wederom aanbiedt, (chromen wij niet, de koor.
den van den Heer w I s E L I v s, (voorkomende in Benen brief,
door zijn Ed. , in naam der tweede klasfe van het Koninklijk
Inftituut , aan den Heer I az rz E It z E E L, ter dankzegging
voor een toegezonden volledig fiel van gemelden Almanak,
gefchreven, en in eene gedrukte kopij hierbij gevoegd) over
te nemen: „ Wat Nederland in het vak der fraaije knullen
„ ui^muntends bezit," zegt hij , „in Dicht- , Toon -, Teeken. en Graveerkunst, hebben zich beijverd, om u daarbij
„ ten dienfle te Rann ,en u het voorgellelde doel te doen be„ reiken. Men mag uw jaarboekje, in zekeren zin, aan.
„ merken als eene beknopte Gefchiedenis der Dichtkunst fe„ derf het jaar 1819, niet weinig verfraaid en opgeluisterd
,, door de

afbeeldingen

van

levende Dichters te eiken jaar-

„ gang." Zoo vereenigden zich , vóór vele jaren , in Duiaschland, GOETHE, SCHILLER en SCHLEGEL, om den
Tübinger Muzen - Almanak uit ce geven , die nog heden test
dage als eene onmisbare bijdrage tot de letterkundige gefchie.
denis van dien tijd befchouwd wordt.
Ook de voor ons liggende jaargang (wij durven dit woord,
op het voetfpoor van den Secretaris der tweede klasfe van
het Koninklijk Inftituuc, hier gerustelijk gebruiken) van den
Muzen - Almanak is een waardig vervolg op de voorgaanden.
iVien ontmoet hier weder een aantal proeven, die een allezins gun[tig getuigenis geven van den (laat der vaderlandfche
Dicht. , Teeken- en Graveerkunst ; en wij moeten bekennen,
dat er onder de buitenlandfche Almanakken weinige gevonden
worden, die zich , door rijkheid van inhoud en keurigheid
van uitvoering, boven dezen verheffen.
De afbeeldingen van de Heeren sr A RING en KINHER
openen het bevallig boekje , en maken het Publiek met de
gelaatstrekken van deze twee mannen bekend , die, in diepte
van geest, in rijkheid van kennis , in overvloeij end dichter^ ijk
vernuft en fijnen fmaak , zoo veel overeenkomst met elkander hebben. Bijzonder gelijkend is het portret van den Heer
E IN Ic ER. Bovendien is het boekje veríierd met twee land.
fchappen naar s c II E L F H O U T en een zee1iukje naar s c H o.
TEL, welke drie plaatjes , hoe dikwijls ook bezien, telkens
nieuw genoegen verfchafen, Inzonderheid munt het landfchapje uit , dat bij het vers , Be/piegeling getiteld , is gevoegd. Minder bevielen ons de plaatjes bij j A N ZO E T en
de Zegepraal der Waanccdr. Het vorige titelvignet is ook

duur
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door een ander vervangen , waarbij titel en boekje, onzes
oordeels , gewonnen hebben.
Om echter volkomen den lof te verdienen. welken de I-Ieer
W 1 SE L 1 U S aan den Muzen-Almanak geeft , als bevattende
eene beknopte Gefchiedenis van onze vaderlandfche Dichtkunst, daartoe zou eene nog meer algemeene medewerking
vereischt worden, dan waarvan deze jaargang blijken draagt.
Dezelve prijkt met de welbekende namen van Mr. w. en K.
W. BILDER DIJK, BOXMAN, BR UYN ‚FEIT H, lMMERZEEL, KINKER, LOOTS, LULOFS, NIESSCHERT,

MEIJER, RIETBERG, SPANDAW, STARING, WAL

en meer an•-RÉ,WANSICKELU,.(TMA
deren ; maar wij inisfen , tot ons leedwezen , die van meer
dan een' onzer beste Dichters. Noch TOLLENS, noch
VAN HA LL , noch 'S GRAVENwEERT, noch DA cosTA, noch BP. CLE R C Q, noch Si M o NS, noch een van de
Gebroeders K L IJ N hebben dit boekje niet hunne bijdragen
verrijkt , en men ontmoet aan derzeiver plaats flukjes van
minbekende en mingeoefende Dichters. Wij zijn bijzonder
geheld op het aanmoedigen van het jeugdig dichterlijk ver
maar wij hebben te hooge denkbeelden van de betlem--nuft;
ming eens Nederlandfchen Muzen•Almanalts , dan dat wij
zouden wenfchen , dat de Uitgever denzelven daaraan dienst.
baar maakte.
Men denke echter niet, dat deze jaargang niet de vorigen
niet zou kunnen wedijveren. Neen ; het is eene verzameling
valt meestal voortreilolijke verzen , die den lof onzer vader landfche poëzij op eerre allezins waardige wijze handhaven.
Dezelve wordt met regt geopend door twee flukjes van
den onttlapen F EI T H in liet Album van een' zijner Zonen en van deszelfs beminnelijke Dochter, waarvan men hier
twee uitmuntende fac firnlles vindt. Met een weemoedig genoegen lazen wij deze beide flukjes , die ons het beeld van
den gevoeligen , vromen Dichter zoo levendig voor den geest
bragten ; en wij houden ons overtuigd , dat het Pu'ldiek den
Uitgever zoo wel, als den fleer P. r.. F E I T H , voor deze
mededeeling zal dank weten. Van B IL D E R DIJ K vinden wij
Grijsaarts Liefde , het woord van een Meisje, naar MO T A.
NABiii, (uit het oorfpronkelijk Perzisch, of naar de laatite
volledige overbrenging van dezen Dichter door H A nI nI E K?)
en een' Bruiloftszang. Waarom moet de groote Dichter ons
hier weder bedroeven? Wij bewonderen zijn onvergelijkelijk
ta.
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talent ; maar zijne wulpfche taal vervult ons met eene mengeling van weemoed en verontwaardiging. Is dit de taal van
eenen Grijsaard, die, naar zijne eigene verklaring, zijn oog
op de eeuwigheid vestigt, en aan de handhaving van het
zuiver geloof in den Heiland der wereld zijne laatile krachten wil toewijden-? Maar, welligt is het een flukje uit vroe•
gere jaren. In dat geval geldt het Horatiaanfche: Quo fe.
mel est inzbuta etc. Het is inderdaad opmerkelijk, dat de
grijze n i L DE R D u K- alleen in den Muzen - Almanak dezen
wellustigen en voor goede zeden zoo gevaarlijken toon aan.
haat, terwijl de lier van alle andere Dichters , zelfs van de
jeugdige, Hechts voor deugd en Godsdienst klinken. — Hoe
geheel anders , hoe aandoenlijk zacht is de toon in het lieve
vers van zijne Echtgenoote : Het Weesje! — RIN ICE R vergast ons hier op een uitvoerig (voor een' Alnianak welligt
wat al te uitvoerig) dichtftuk, ATE getiteld, dar van luim
en geestigheid overvloeit , en in een luchtig kleed ernflige
waarheid voorfielt. — Treflènd is de Praatzucht door LOOTS
geteekend. — S T AR I N G doet zich ook nu weder als oor
geleerd en gekuischt Dichter kennen. Men leze-fpronkelij,
vooral zijn zilveren Bruiloftsdicht , dat ons ongemeen behaagt. — S r A N DA W fchetst den Regter in een' krachtigen
lierzang. — N 1 E Ks TRA s z heeft , in zijn vers , Jefaïa XL: 8b,
op eene voortreffelijke wijze, gebruik gemaakt van een ge.
val, naar wij meenen, in GOTTFRIED ARNOLD'S Kerken Ketterhistorie voorkomende; en de keuze van het onderwerp zoo wel, als de behandeling van hetzelve, firekt den
Dichter tot eer. — Wie, die liet vers van IVI E S SCHERT,
de Sneeuwval, reeds gehoord, of daarvan gehoord heeft,
zal zich niet verheugen, hetzelve hier te vinden? — Ook
n ox MA N vertoont zich als echt oorfpronkelijk Dichter
op den weg naar Pindus , en wij hopen , dat hij behendig
langs het door hem aangewezen pad naar den top van den
Zangberg llreven zal. — De Heer w I S ELI U s levert de ver
een Perzisch hand/thrift, (naar het fchijnt, uit-talingv
het oorfpronkelijke) over welker getrouwheid wij ons onbevoegd achten te oordeelen, doch welke, in ons oog, veel
poëtifche verdienfte bezit. — Met onderfcheiding noemen wij
nog : dandenken, van L U LOF S (de luimige toon is , naar
ons gevoel, minder zijne zaak, blijkens het inwijdingsvers

van eene buiten woning) ; Herinnering bij het Kasteel te DoorSlenaa;'d, van 5 e II EN K; Lefpiegeling, van seHoUTEN;
C us.
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van WALR; aan Nancy, van
; Vaina, van W I LLEM S; Nederland, van den Uitgever ; Maart, van DE It O'N 1 N G ; de fiere Maagd, van
IJ N T E MA , door kortheid , zinrij klheid en puntigheid inderdaad uitmuntende; aan de Duinen, door SI F P L L ; de Tijd,
door w 1 T II u Y s, en vooral ook Zij, van den ons onbekend
den, doch , naar het ons voorkomt, jeugdigen , G. c. D U VA L
5 LOT 11 0 U WE R. Maar -- wij moeten eindigen ; en waarmede zouden wij dit beter kunnen doen, dan met den
wensch , dat de Muzen-Almanak van dit jaar, even als die
van vorige jaren , een algemeen gunftig onthaal bij het Nederlandsch Publiek vinden mag !
GUS7'AVUS ADOLPIIUS,

ME ij E R

dlh.ranak voor het Schoone en Goede. 1825. Te /Imflerdain
bij G. J. A. Beijerinck. f a- 80.

T

er vijfde male was ook ons de verfchijning vin dit boeks.
ken welkom. De prentjes (want deze trekken toch allereerst
de opmerking , even als het gelaat eener fchoone maagd ons
boeit en inneemt, eer ons nog iets van haren geest of hart
bekend is) doei niet onder voor één' der vorige jaargangen ,
waarvoor ons ook de naam van VEL IJ N voor de gravure , en
die van DOU, WOUWERMAN, VAN DER KOOI, VAN
B REE , enz. voor onderwerp of behandeling borg blijven. En
wat nu de inwendige waardij betreft: de naam des Verzame.
laars zoo wel , als die van eene MO E NS, eersen BOX nI A N ,
I 'AN h ALL, ItLIJN, VAN LOGITEM, LOOTS, NIER.
STRASZ, SPANDAW, TOLLENS, enz. doen voor hart era
geest beide alinede een ruim en rijk onthaal verwachten.
De verhalen, (inzonderheid Pierre en Adèle) het Stok
en 11 U L S Wv IT, maken het proza uit, en worden ge--pard,
wis, om het luimige, liet ware , of liet belangrijke, met vermaak gelezen, en, in den loop des jaars, door menigeen herlezen. De dichthokjes, 19 in getal, behalve 9 puntdichten,
[dat op EE M PE r, zouden wij daaronder niet gerangfchikt,
dat op bl. 97 uitgemonllerd , en in dat op bl- 4 nooit geen
(twee negativen vormen een pofitif) niet behouden hebben]
de diehtftukjes wilden wij zeggen , z'n meerendeels uit
Trouwens , van Wien der reeds genoemde Dichters-fteknd.
zijn wij, finds lang, gewoon, iets middelmatigs te ontvangen? En waar eene M of i' s het edel Genootfckap voor Ce-.
,

van-
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3langr,W'n, een V A N tl A L L den Codsdlenstleeraar , een s W A !L T
St. iVicolaas, CCII VAN L 0 G I! EM zijne líindschheid, een
B o x 't A N den IVeesnoed bezingt , daar is wel geene fnaar in
het welgeflemde hart, die niet van het reinst gevoel weder.
klinkt bij hunne toonen. (Ook de jeugdige TEN HAGEN,
wien de eer te beurt viel , om, met Bene hulde aan u E
I. Aar v, den dichthof te ontsluiten , heeft zich wcl gekweten.)
Tot een klein proefje ltrekke het puntdicht 2" of EI:
„ IIad ik," fprakKees,,,den fchat, dien 't Ei wel mag besluiten!" —
„Dat waar'," zei Geert,,, een fchat, naar 'k reken, van drie duiten;
„ ja, 'k Bobber heel liet Ei in ééne teug ligt uit." —
„ Een oogenblik 1 "riep Kees ; „dan berg ikeerstmijnfchuit."

Wij bevelen dit, bovendien niet duur geflelde, Jaarboekje
an allen , wier oog en hart voor liet Sc/mane en Goede open.
flaan.

Jaarboekje, aan Bevalligheid, Deugd en Kunst gewijd. 1825.
Te Amjlerdam, bij M. Westerman. f 2 _ 5o.
een paar Alnmanakken in de hand, zou men het , door
vergelijking, al ver kunnen brengen in het pleit ten voordeeIj des tegenwoordigen tijds, of wilt gij, Eeuw, ten aanzien
van de hoogstbeelangrijke punten : zedelijkheid , befchaafd•
held, verlichting en f^naak. Wij zullen het uitwerken dezer
fïelling aan het nadenken onzer Lezeren overlaten ; daar wij,
uit plaatsgebrek tot kortheid gedrongen , ons moeten ver.
genoegen met te zeggen, dat wij dezelve, ook op dit Jaar•
boekje, allezins toepasfelijk vonden. Nette uitvoering, heu.
rite prentjes , gepaste verfc,ieidenheid van [lof, en doorgaans
gelukkige bewerking: wat kan men meer van dusdanig hocksken verlangen ? -- Zonder namen te noemen , of het overige
ze misprijzen, flippen wij rog even de flukjes aan, die bij zonder onze opmerking tot zich trokken : Naszna; Bij de wieg
van een J1ervend Kindje ; i4an V A N 0 s; Bryn anijne Neeg;
Lief Lijsje..... Maar , de lijst wierd te breed : wij tellen
bij de 200 bladzijden, en zijn nog eerst aan bl. 37. De
Kindscdiheid, dpollo en Da/ne, Mijn Kleinzoon, mogen evenwel niet onvermeld blijven. (De kleine iFereldfchepper, hoe
luituig bewerkt, is al te bekend , om doel te treffen.)
Wij wenfchen ook dezen Almanak een ruim vertier.
,
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EEN WOORD AAN GEYSBEEK.

EEN HARTIG WEDERWOORD OP DE ANTIKRITIEI{ VAN P. G.
WITSEN GEYSBEEK, TE VINDEN IN DEN RECENSENT,
OOIR DER RECENSENTEN, NO.

X.

I

ndien WI TSE N G E Y S BE E K niet diegeen ware , waar.
voor geheel Amjlerdam hem kent, zou zijn geblaf tegen
onze Recenfie van de door hem vertaalde Reis van KOT
Z E U E (Letteroef. No. XI I , bl. 520) misfchien eenig
antwoord verdienen. Nu zouden het paarlen voor de zwijnen geworpen zijn. Dit ééne ílechts : Hij fa het eerlle he
beste Hoogduitfche Woordenboek op, (dat hij bij zijn v ertalen wel wat meer mogt doen) en zie dan, wat keltern,
den IPein keltern, is. Hij zal daarin (b. v. in het Diction.
Haire de poche , Franyais - Apenzand, fllleinand - FranFais,
Strasb. 1809) vinden: Keltern : presfer, presfurer les raifns,
fouler le vendange. Kelter: presfoir. Zoodat het al rare
Vrienden moeten zijn , die hunnen lach niet kunnen inhouden, wanneer men hem beduidt, dat dit de ware beteekenis
is. Of liever, elk zal om zijne onkunde lagchen, die van
dit wijnperfen kelderen maakt; te meer, daar de knaap daarbij zoo koppig is, dat hij zijne lompe fout nog durft
verdedigen. Dat hij voorts ruim gehonoreerd is door den
Heer VA N D E R HEY, (hetgeen zeker ongemeen belangrijk is
voor het Publiek !) zal hein in zijnen flaat wel te pas ge•
komen zijn; maar hij had dat honorarium dan wel wat beter mogen verdienen. Misfchien deed de honger hem bij het
derde Deel meer haast maken, dan bij de eeríten. — Hij kent
XE NIL WORT II niet? Dat is ook geen kost voor iemand als
bij. Wij hebben die aanmerking aan hem verfpild, en moes.
ten dat begrepen hebben.
,

De Recenfent van Kotzebue's Reize in de
Fader/and/cite Letteroefeningen.

De

BRIEF AAN DEN REDACTEUR.

685

De Redakteur van den 4lnsanak voor het Schoone
en Goede aan den Redakteur der Vaderlandfche
Letteroefeningen.
1?lljn Heer!

Indien Gij den volgenden nog in het eerstkomend No. van
uw Maandwerk kondt plaatfen , zoudt Gij mij en het waar
Publiek grootelijks verpligten.
-heidlvn
Op gisteren ontving ik een' brief van Heeren Kommisfarisfen (*) der Maatfchappi, FELIX MERITIS, mij van niets min.
der befchuldigende , dan dat ik de nagedac'rtenis eens mans,
wies naam ik zelfs niet weet , heb oneere aangedaan, de

Mnatfchappij Felix Meritis beleedigd, en het kiesch gevoel
harer Leden gekwetst; en dit alles in het gebruik, door mij
van eene afteekening gemaakt van zekere fchilderij , aan de
Nlaatfchappij behoorende. Vreemd zeker luidt het, dat ik
mijne weldoenhter, tot wier bedoelen van befchaafde en letterkundige uitfpanning ik federt jaren het mijne bijdraag 1
dat ik mijne beste en gemeenzaamile vrienden, daar veelal
bijeen, zou beleedigd en gekwetst hebben! Doch , het waar.
fchijnlijke is niet altijd waar. Laat mij derhalve, gelijk ik
door het plaatfen van dien brief in een der Maandfchriften
in het openbaar fia befchuldigd te worden, even zoo in het
openbaar onderzoeken, waarin die waarlijk niet geringe fchuld,
welke men mij aantijgt, mag gelegen zijn.
Vooreerst, er is bij het bewtVte plaatje een kleine roman
gemaakt, gelijk men anders gewoon is prentjes tot ophelde.
ring of verfiering van foortgelijke verhalen te doen vervaardigen. Doch dit kan de grond der befehuldiging niet zijn;
want de Heer Ifommisfaris , van Wien ik verlof tot het ka.
pijeren verzocht en Verkreeg, den Almanak federt jaren ten
gefchenke ontvangen hebbende, kende dit gebruik, nog ten
verleden jare van een fluk van denzelfden !Heester gemaakt.
Ten
(*) Deze zijn niet de Befluurders der letter- en kunstkuit.
dige werkzaamheden, die bij ieder Departement afzonderlijk
bellaan, maar meer van het gebouw, de huishouding en

corporele belangen.

1SOEKBESCti. 1824. No.
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Ten andere, dit romannetje is van losten, luimigen aard„
Maar ook hier kan het kwaad niet fchnilen, daar een groot
deel der vroeger geplaatílen, Mieette, Het oude Lnsjers-krnnsje, ten deele ook Pas op het hondje , voor even genoemde
andere fcliilclerij van ni A Es ontworpen , in denzeifden trant
waren, en ons nooit eenig verwijt, maar wel alle lof hebben aangebragt.
Dan, hier zal het misfchien zitten. De fchilderij verbeeldt
eerre biddende vrouw, waarbij, dus het grappige , hoe onfchuldig anders, niet te pas komt. Zoo iets krijgt het aan.
zien eener parodie; en ziedaar zeker liet onregt, den fchen.
ker, eigenaar enz. enz. der fchilderij aangedaan. Hierbij ech.
ter moet ik doen opmerken, dat het tafereel zelve van gemengden aard, en dus de eerfte fciuld bij den fchilder te zoeken is, die inderdaad , gelijk velen zijner kunst- en tijdge.
nooten, meer op de fchoonheden van uitvoering, dan op de
dichterlijke eenheid lettende , zelf de ernftige gedachten , bij
liet zien der biddende, floorde en bijna in gelach deed overgaan, door Bene kat daarnevens te plaatfen, bezig, om, terwijl hare meesteres ziet noch hoort, het tafelkleed met de
opgezette fpijs van boven near te trekken. Verbeeld u , dat
men hier b. v. een' lierzang op het gebed nevens geplaatst
had , en dat iemand (want dit is toch het gewone gebruik)
in de gedachte was, dat wij zulk een plaatje voor dergelijk
een onderwerp hadden laten vervaardigen : wat zou hij ge.
zegd hebben? — Daar bovendien geene werking in dit fchil.
dertafereel is , door welke het een tooneel uit eenig verhaal
zou kunnen opleveren, zoo werd een flukje vervaardigd, dat
Hechts zeer los met de teekening zamenhangt, en hieraan
Gene vrolijke kleur gegeven, omdat mijn oogmerk is, dit met
het meer fbatige altijd te doen afwisfelen, en niet alleen alle
de vooraan flaande diclitflukken meest van ern(ligen aardzijn,
maar ook de volgende plaatjes, meer gefchikt oni met de gefchiedenis verbonden te worden, nog, minder een luchtigen
trant gedoogden. I Ieb ik, dus te dezen opzigte een' min ge.
lukkigen greep gedaan, en te veel op de toegevendheid der
lezers gerekend , zekere drang der omllandigheden was daarvan oorzaak. Maar welk luimig fchrijver of dichter mist buitendien den juisten toon niet fomtijds , zonder dat hij , of de
vriend, dien hij raadpleegde, zulks heeft opgemerkt ? Ik althans beken zulk Bene onfeilbaarheid riet te bezitten, en altijd
-
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tijd met zeker verlangen naar het openbaar oordeel over dus.
danige voortbrengfels uit te zien.
Doch de kwetfing van het kiesch gevoel is misfchien van vera
der uitzigt, en kan ten miefe ligt in een' zeer ongunf}igen
zin worden opgevat. Men verneme dus , dat met deze woorden
geene de allerminfe ftrekking tot verleidelijkheid en aankweeking van boozen lust kan bedoeld zijn. Trouwens, de moraa l van dit (ukje, hoe ongezocht ook misfchien aangebragt,
loopt van zelve in het oog. Zij is deze: „ Onvoorzigtig han.
deft de gehuwde man , die over vrouw en kinderen, in zoo
verre, den dwingeland fpeelt,dat hij zelfs met de eerfte nooit
vertrouwelijk te rade gaat. Nog onverantwoordelijker handelt
de vrouw,, die zich hierdoor (wat toch zoo ligt gebeurt) laat
verleiden, om hem in alles tegen te werken. De gang van opvoeding, kindertucht enz. verkrijgt dan nooit eenparigheid en
vastheid , en knaap of meisje wordt daarvan ligt het flagtofi'er.
Het laatJle hoede zich , hierbij , inzonderheid voor gevaren en
aandoeningen , die zelfs het zuiverfle hart van den weg kunnen brengen ; en dit te meer, daar men nooit buiten liet bereik der kwade gevolgen van eenen misflap is, vooral ook,
omdat hij ons ligt afhankelijk maakt van onbedachtzame of
gewecenlooze menfchen. " Ik vraag : zou het de bid(ter onteeren, dic , dergelijken afloop van haar leven bedenkende,
in ootmoed of dankbaarheid tot haren Heer geraakt?
Er kan echter, behoudens dit alles, onkieschheid in ge.
dachten of uitdrukkingen heerfchen. Het is zoo. Velen onzer tijdgenooten vinden die in de leerzaamlie en flichtelijkfle
Rukken van den Bijbel , van vader e A T s inzonderheid en de
lieden zijner eeuw, zonder dat evenwel de godvruchtige
FE IT H daarom zwarigheid heeft gemaakt, om eene nieuwe
uitgaaf van alle 's mans werken te bezorgen, en andere achtbare fchsijvers , om gedeelten daarvan der jeugd en julFerfchap
aan te bieden. En ach , waren wij niet misfchien even zoo
zeer in reinheid van hart en verbeelding achteruit gegaan , als
wij in viesheid of kieschheid gevorderd zijn! Doch dezen
maatftaf hebben wij geheel niet noodig. Er heerscht geeu
vrijer, misfchien nog minder vrije trant in dit verhaal, dau
in vele voorgaanden en in een aantal flukken van onze meest
geachte dichters. Ik weet wel : pictoribus atque poëtis quidlibet audendi feinper fielt aequa potestas; maar ik befchouw
dit verhalen, fchoon in proza, als poëzij en fchoone kunst,
op welken lagen crap dan ook geplaatst.
ZzB
Niets
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Niets verder in het corpus delicti wetende op te fporen ,
zou ik nog van eenen grond des misnoegens kunnen fpreken,
die mij op een-- mir officiéle wijze is ter ooren gekomen.
En gaarne deed ik dit inderdaad , zoowel omdat het onbekend
zondigt niet mij op dit punt dadelijk zou vrijpleiten, als omdat dan meer zou blijken, dat Heeren Kommisfarisfen volgens geen onnatuurlijk noch berispelitk, maar alleen volgens
een kwalijk toegepast beginfel handelen. En ik zoek waar
hunne oneer niet. Doch dit door hen voor de regtbank-lijk
van het Publiek niet gebragt zijnde, verbiedt de befeheiden.
heid zelve mij, het verder aan te roeren.
Na dit alles zult gij mij misfchien vragen: waartoe eene
zaak , die zichzelve zoo wèl verdedigt, dan ook maar niet
aan haarzelve overgelaten ? — Omdat vele menfchen wel boo.
ren , maar niet zien, althan.' uit eigene oogen, en dat noch
het jaarboekje, tot hiertoe door de aanzienlijkfle en bekwaamfle mannen vaak onderfleund en beguniligd , noch de uitge.
ver, die als zoodanig gewis alle lof verdient noch , zoo ik
hope, de Redakteur, wiens naam bij deze en andere verzamelingen, inzonderheid voor de jeugd en het vrouwelijk gefacht, als eene foort van waarborg en aanbeveling, is ingeroepen, onder geene onverdiende blaam , hoe gering ook
fehijnen te mogen gelaten worden. Ik betuig echter, deze
noodweer tegen mannen, die ik allen een vriendfchappelijk
hart , en één ten mintle van hen eene achtingvolle genegen
toedroeg, met een bloedend hart te werk te (lellen, als-heid
vreezende, dat de zegepraal niet min zal verbitteren, dan
het te kort fchieten mij zonde vernederen.
En hiermede, Mijn Heer, ontvang de betuiging mijner ach.
ting, enz. als uwen beßendigen Lezer
De Redakteur boven genoemd.

Ansfferdam 24 Nov. 1S24.
,

P. S. De Heer W A R N S Y NC It , de misfrve der Maat
als Secretaris teekenende, is niet de bekende dichter-fchapij
en menfchenvriend , maar, zoo ik meen, zijn broederszoon,

B OEKBESCHOUWINGd
KIST Oratio de progreslione ingcnii 1:utí,ani in dogmatum historia Christianorunl animadvertenda , habita d. ii Octobr. a. i 82„
quurn in Academia Lugduno-Batava historiac Ecclefiasticae et doginatum historiae Christianorum profesfionem
extraordinariam auspicaretur. Lugd. Bat. 4t0. pp. 22.
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It I S T, neef van wijlen den beroemden Kan..
Telredenaar van dien naam , op voordragt van Curatoren
der Leid the Iloogefchool , als buitengewoon Hoogleer.
aar bij de Theologifche Faculteit derzelve geplaatst zijn
behalve de kerkelijke historie , ook de gefchie--de,n
denis der Christelijke leerflukken op zich genomen heb.
bende , kbos uit dit laatfle vak de (Iof tot zijne intretrede. Die gefchiedenis heeft, op zichzelve, een dor en
onaangenaam aanzien; dan, de Heer K t S T befchouwt
dezelve uit een belangrijk oogpunt, met voornemen om
haar daardoor bevalliger en aanbevelingswaardiger te maken, en wilde dus, bij het aanvaarden van zijnen post,
neua voortgang van 's tnenfchen verfeind in die gefchiedenis doen opmerken. — Zie hier eene korte fchets dezer
redevoering.
Zeer gepast begint de Redenaar met eene korte befchouwing van den voortgang van het veríl and in den
mensch , bij welken eene vurige verbeelding in de jeugd
bet fierkf'e werkt, en langzamerhand plaats maakt voor
bedaarde redenering ; terwijl deze hem eindelijk brengt tot
hetgeen het nuttig[le is , en het meest in verband flaat niet
liet zedelijk goede. Dit nu wordt toegepast op de ge -fehiedenis der Christelijke leerflukken. De eenvoudige
Christeliike leer werd in het Oosten, alwaar dezelve haren oorfprong had , door de verbeelding der Oosterliiigen , spoedig misvormd. Dit, trouwens , hadden de vee felfilAaa
ßo^.^rrsFSCx. 1824. NO. If.
-
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fchilIende Oosterfehe fokten onder zich gemeen , dat zij
aan dc verbeelding botvierden , en veelal in Gene denk
geestenwereld omdoolden.
-beldig
Voorts, daar de Christelijke Godsdienst, even als de
befchaving der menschheid, uit het Oosten naar Griekenland , van daar naar Italië , en vervolgens tot de Ger
volken is overgegaan , wordt deze weg ook in-manfche
het verder behandelen van het onderwerp gehou.len. De
Grieken dan hadden zich, federt Alexander den Grooten,
zoodanig met de Oosterfche volken begonnen te vermengen, dat hunne gevoelens van lieverlede eene Oosterfche
houding gekregen hadden. Vanhier, dat de eerfle Christen-fekten, in Griekenland, bijna met de Dgyptifche en
Aziatifche Christenen verward werden. i\let den tijd,
echter, hebben de Grieken op hunne eigene wiize de Chris.
telijke leerílukken begonnen te behandelen , waardoor de
Oosterfche droomen verbannen werden, onm voor fijner
onderzoekingen en voor redeneringen plaats te maken men hield zich niet meer bezig met de hemelen en de
geesten , maar voornamelijk met Jezus' Goddelijke en mend
fchelijke natuur, welke men ijverig trachtte te kennen.
Gelijk het, verder , den mensch eigen is, om van fubtile
redeneringen en haarkloverijen tot datgene over te gaan ,
hetwelk nuttig is en cone zedelijke ftrckking heeft, zoo
ziet men, in de Lati jnfche kerk, de aandacht het meeste
bepaald op hetgeen den mensch zelven raakt • op de menfehelijke natuur, op derzelver verdorvenheid, op den
vrijen wil des menfchen. Hierin, echter , ziet men Hechts
eene poging, om de Christelijke leer ter verbetering van
den mensch aan te wenden ; maar eene ligte en bijna ver
poging, die, alleen voor het uiterlijke zorgende,-gecfh
den waren aard der Christelijke zedekunde bijna; geheel
verzuimde.
Bij de Germaanfche volken , eindelijk , hoe woest ook
en barbaarsch in den beginne , heeft zich toch , niet opzigt tot den Christelijken Godsdienst , de voortgang van
het menfchelijk verfland ten klaarfte geopenbaard in de
hervorming ; en dit gedeelte der redevoering wordt voorts
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in Bijzonderheden zßó ontwikkeld, dat dc gefchiedenis,
«welke door den Redenaar bedoeld is , in eene foort van
belangrijk tafereel , verder wordt afgemaald tot op onze
(lagen tbc en in ons vaderland.
Wij hebben niet zeer groot genoegen deze fchoonc redevoering gelezen , en des jeugdigen Redenaars vernuft
bewonderd in de uitwerking van zijn onderwerp. Of, echter, de verbeelding, aan de jeugd, volgens zijn eigen gevoelen, toe te fchrijven, hem niet, fomtijds, in de ont.
wikkeling van zijne hof, wat te veel gediend hebbe, willen wij niet onderzoeken. Veel waars is er in de toepasfing van hetgeen den mensch eigen is op de volken en
derzelver denkbeelden , gevoelens en gefchiedenis; maar
of door velen , in onze dagen en in ons land , deze toepasfing niet dikwijls wat al te ver wordt uitgcflrckt,
betwijfelen wij zeer.

Eenvoudige f/erklaring der Gefchiedetiis van 's Heilands
IZerzoeking in de fl'ocst jn. In verband befchotiyrd met
de Evangelieleer der Verlosfing. Door H. I L r s EM A A N b R E A E , Predikant te Warga c. a. Te Leeuwarden , b,i J. W. Brouwer. In gr. Svo. ?9 Bi. f: - 80.

T e lang lieten wij dit lezenswaardig (tukje onaangemeld
liggen. Deszelfs inhohid verdient inderdaad opmerking.
liet prijst zich vooral ook aan door beknoptheid. Zeer
juist is de opmerking, dat andere uitlegger-, zich meer
bepalen bij liet onderzoek, hoe, dan wel, ia'aarin de Ileiland is verzocht geworden. Dit hoe blijft intusfchen altijl
±nocijelijk, en dit noemde B 0 R G E R eerre klip , waarop
zoo vele uitleggers fchipbreuk hebben geleden. Onze
felrijver houdt de verzoeking, die ons verhaald wordt,
v<,r ccne daadzaak. liet Verhaal , zegt hij , is eenvoudig, maar zinnebeeldig , en de zinnebeelden zijn uit het
fpraak cbruik des Bijbels en bet dagelijksch leven ligt te
ken n en. Zijne verklaring heeft de meeste overeenkomst
Aaa a
met
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met die van hen , welke aan booze gedach*en of begeer
Heiland opkwamen , denken. Zij %críchilt-ten,di
er echter van , daar het van zelve opkomen van zoodanige gedachten hem fchijnt te flrijdcn met die Goddelijke
heiligheid, die de Bijbel den Zaligmaker toekent. IIij doet
dan vooraf onderzoek naar de Bijbelleer aangaande den
Duivel of verleider der nienfchen. De Engelen bewonen
den hemel , de menfchen de aarde , de Duivelen den afgrond. „ Wil men nu zeggen : dit zijn beelden ; die
„ door den echten geest van het Evangelie verlicht is ,
„ behoeft zulke beelden niet meer, enz. Ziet iemand de
gevolgen der zonde zoo duidelijk , dat geen Duivel en
zijne Engelen --- dat geen afgrond hens daarvan behoeve af te fclrikken. Goed ! maar hij late aan anderen
vrij , om die beelden te behouden , en ze volgens den
Bijbel te gebruiken. Zij zijn in allen gevalle noch fcha„ delijk , noch ongepast." Volgens den Bijbel is dan de
Heiland door den Duivel verzocht; hoe, behoeven wij
niet angstvallig te onderzoeken ; maar waarin, is ons meer
belangrijk. Bij de verzoekingen houdt onze fchrijver tel
oog Ixet aanzoek, en de reden , waarom dit-kensiht
aanzoek gedaan wordt; en tevens, dat de Duivel nergens
als een doza, maar overal als een listig wezen wordt voor
Bij de eerlfe verzoeking is dan het doel niet maar,-gesld.
at Jezus nu fteenen in brood zou veranderen ; maar dat
I Jij zich bijval verzorgen zou bij de menfchen, door hun
ne zinnelijke begeerten te vervullen. Bij de tweede, dat
1-lij , tot dat zelfde einde, zich op Bene hoogte zou ftellen, die ieder verbazen zou. Bij de derde , eindelijk, dat
i4ij de aard'che verwachtingen van den Mesfias bij de Joden verwezenlijken zou. Wij erkennen, dat wij hier veel
aantroffen , hetwelk ons in den aard der verzoekingen licht
af. De uitflag der verzoekingen , dat de Eiigcicza zijn
t9egeiolrzrn en Ile,zz diendczz, verdient bijzondere aandacht.
De D-:ivcl laat af, en L'n;cicn komen aan. Iiet booze
kan zich agar het goude niet vereenigen , en de duister
wordt teruggedron en door het licht. „ Wie zal dan-nis
„ ZUIkCJ bijvallen , die hier Benen onzinnigen beelden -

,, ftorn^
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hlorm wagen'? wie zal ze laten verbrijzelen met Bene
tirafwaardigc ftouthcid, terwijl men befpeurt , dat het
hechts gel'chicdt, om daarvoor andere beelden , zoo dor
als flceletten , in dc plaats te 11 ellen ? wie wil den een„ voudigen dat leesboek,'t welk hem van God zcly' ge„ geven werd , uit de hand rukken ? wie wil dit verwis„ felen met een ander , 't welk zoo vol ijdele harfenfchim„ men is ?" Voorts wordt deze gefchiedenis in verband
gebragt niet dc verlossingsleer. De Duivel wordt aan
tic werken gekend, era dc Zoon van God is geopenbaard,
om de werken des Druivels te verbreken , en ons daarvan
te verlosten. „ Des Duivels werken hebben bij den mensch
„ hunnen oor {prong , in neiging en begeerten. Jezus
„ noest leeren , de begeerten der menlchelijke natuur zoo
„ te matigen, dat zij niet ongelukkig maken ; waar zij te
ver gaan , hoest Hij ze be(lrijden en overwinnen ; de
„ juiste bakens (tellen: tot hiertoe en niet verder." --„ Het Evangelie lent aan den dood (van Jezus) eene bij•
„ zondere kracht en waarde toe. Het befchouwt hem ,
„ als de frond onzer behoudenis en verzoening met God.
„ Evenwel leert het ons niet , dat die dood eerie fchuld„ betaling zij , waarvan men zich fleclhts behoeve ver„ zel;erd te houden , om van alle zonden volkonten ver„ lost te zijn." — „ De verlosfing van zonde beflaat niet
ileclus in het dragen van 1lraf, — want dit zou den
zondaar Hechts ftra[feloos , en niet gelukkig malen , —
„ maar in Let wegnemen der zonde, enz. De wereldlelie
-

„ bcgeerl l,fieden , de begeerlijkheid van het vleeseb, der
argen , en (Ie grootschheid des levens , deze zijn het juist,
waarin de Heiland is verzoclht geworden. "—Door deze
opvatting wordt, zegt eindelijk de fchrijver, de wear.
heed der gefchiedenis ge 'aa/rl , de Ivn, trriig/eeid des Uerlosfers gehand/aaa/d, (Ie gelchtcdenis zelve b jzonder leer.
zaan , cri z?j fienat overeen meet dc L' i e igelie/eer• der
verlosfiug.
Wij danken den 1✓ erw. A N n It E A E voor dit lezenswaardi, ge Iullije. Grootendeels geven wij hui bijval. Alleen zijn wij niet overtuigd, dat hij liet ,scderwellcn en
Aaa3
^sr.,
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aanbidden, bij de derde verzoeking , niet al te zeer ver
Wij verwijzen hem ten dezen , en over het ge--zwakt.
heel, naar den geleerden L. BE R T H O L D T, en diens
Coznmentatio , qr.a tres priores Dvangelistas tentatione :za
Yefii Christi a Diabolo ad merum vifem intcrnum dis
expres;'s verbis revocare demonfi rater , te vinden-tincse
in zijne Optiscula drademica, quae colligit et edidit Dr.
G. B . WINE It , ? Pfiiae , 1824; en wij twijfelen niet ,
ot hij zal gaarne erkennen , dat die verhandeling bijzon
-der
opmerking waardig is.

4anleiding tot de ligchamehj.Ie en zedel%ke Opvoeding van
het Yroulvel k Geoacht , naar E. D A r. WI N, boar beid en vermeerderd door C. w. I! U F E L A N D , in het
Nedcrdziitsch vertaald, wet Bwoegfclen , door G. B A KK E rt. Te Groningen, bij W. van Boekeren, 1824.
In gr. 8vo. Behalve de hoorrede, enz. 323 BI. f 3
-

en werk over zulk een onderwerp, door drie beroem
Geneeskundigen bearbeid , boezemt al aanfaonds de-de
meeste belangtielling in , en prijst zich als van zelve aan.
En hoewel l:ecenfent het niet in alle punten met de geachte Schrijvers eens is , (en hoe zoude dit ook , bij zulk een
veríchil van zien en denken , als onder de menfchen plaats
heeft en hebben moet , mogelijk zijn g) zoo h s hij 't echter niet genoegen, en vond er menigen nuttigen wenk in
voor alien , aan wien het moeijelijk en gewigtig werk der
vrouwelijke opvoeding en vorming is toevertrouwd. Als
zoodanig zij het dezen aanbevolen , en verdient des te meer
aanprijzing , daar het, door Geneeskundigen gefchreven,
zoo wel dc ligchamelijke als zedelijke opvoeding betreft,
en tevens vrij is gebleven van die eenzijdige wijze van befchouwen , waardoor zoo menig werk over dit onder
bruikbaarheid en nuttigheid mist; terwijl-werpalgmn
het cindclijk op geen Ilc1lcl, maar op datgeen berust, wat
O^-
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opmerking en ondervinding omtrent den aard en het karakter der vrouwen geleerd hebben.
Alleen kwam het Itecenfent voor , dat hier en daar wat
al te veel de bijzondere toepasfing der algemeene voor
uit het oog verloren, daar toch elk karakter-fchritens
zijne opvoeding vcreischt ; hetgeen vooral de kundigheden betreft, hier aan de vrouw in 't algemeen voorge.
fcln•even , welke, zoo men ze ook alle bij elke vrouw
vorderen mogt, maar al te veel aanleiding tot oppervlak,
-1,ige
veelweterij zouden geven.
Mogten deze bladen, met oordeel gelezen en toegepast, bij velen nut fichten, en dus beantwoorden aan
het gewigtig oogmerk, waarmede zij geschreven zijn !

Reizen in de Binnenlanden van l ijstralië , in de jaren
1(117 en 1813. Door JOHN O X L E Y. Uit het Engelsch. Met Platen en Kaarten. Te Dordrecht, hij
Bluslé en van Braam. In gr. Svo. XTVI, a6o lil.
f4-So,
W oorzeker boezemt de titel van dit werk belangfelling
in. Behalve andere dealen of landen der wereld , was inzonderheid llrustralië , zelfs het <rootfle der eilanden onder dien naam, het voormalige Nieuw- Holland, thans
Nieuw - Zuiciwales, weinig meer dan rondgezeild geworden, en , de kusten uitgezonderd , geheel onbekend gebleven. Eindelijk dreef de droogte in 1813 de kolonisten
bij 7aclfon - haven , om , van Sydney af, liet beklimmen
der blaanwwe Bergen te ondernemen, of er in de valleijen
en aan de westzijde van dat gebergte , langen tijd voor
onoverflijgbaar gehouden, goede weide voor het vee te
vinden was , en de volkplanting zich eerlang zou mogen
uit.
(*) Op den rand van de eerfee der Landkaarten flaat aan de
buitouzijde bovenaan 35° , moet zijn 33°.
Aaa 4
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uitbreiden naar dien kant. Die poging gelukte. Vervolgens werd in 181 , op last van den Gouverneur nM AQ u A It i F , een weg over den rug der bergen niet groote
kosten aangelegd , en drong men door tot B thurst , ecne
legerplaats , aangelegd aan eene binnenlandfche rivier ,
welke , naar den naam van gedachten beguníliger van dezen arbeid, de lifaquarie genoemd is. Na het uit den
weg ruimen dier eerde hindernisfen , wakkerde eigenaar
aan tot verdere ontdekking der binnenlanden,-digelust
westwaarts aan en benoorden de Maquarie gelegen ; ja ,
onder aanmoediging , zoo wel als bekostiging , van het
Gouvernement , leende zich de Heer O Y L E Y niet zijne
reisgezellen tot -eenen eerflen en tweeden tagt, in 1817
en i S t 8 , waarvan nu het dagverhaal het licht ziet , en
ons verlangen inboezenit naar het verflag cener derde ontdekkingsreize van dezen kundigen en onverfchrokken man,
die ook, in weerwil van zijne voorheen doorgeworlielde
gevaren, (gelijk getuigd wordt) door hem ondernomen,
en welligt alrcede volbragt is. Men gevoelt ligtelijk , hoezcer liet ons ondoenlijk is , den reiziger op het fpoor te
volgen, die dagelijks van zijnen toehand, ontmoetingen,
gevaren , waarnemingen , hindernisfen , of aangename en
nuttige ontdekkingen , getrouwe opgave doet. Zonder
behulp toch van het tweetal naauwkeurige Reiskaarten ,
hier bijgevoegd, is liet onmogelijk, 's mans togten na te
gaan , die , op onbetreden weg en in eenzame woestenijen
verkeerende , gedurig zich verpligt vond, rivieren, bergen , vaileijen , legerplaatfen , en wat dies meer is , door
nieuwe n<lme,a te onderfcheiden. Van een zoo merkwaar
werk, het eerfie wegens flurtrci?ië gefchreven, zijn-dig
wij echter gehouden iets te zeggen , en voor het minst
Benig overzigt te geven. Met verbazing over de onbe-

zwekene koenheid en het voorzigtig beleid tevens van
v ti L r Y en dcszelfs togtgenooten , zien wij dan , niet
rel,ulp van groaThoog, kompas en verdercn toeflel ter
c^aarucming, het gezel chap nagenoeg een zestal graden
van dc oustelij;:e zeekust af, of liever aan gene zijde der
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b.'aauwve Bergen, tot tweemalen indringen in dit onbczochtte Zarirlerlancl. In 1817 Prelde men zich voor, de Lachlan te volgen; eene rivier, die , als de Maquarie , van
meergedachte gebergte naar het westen aftlroomt, doch
geenen toevloed van water uit eenigc zijdelings invallende
beek te ontvangen schijnt. Aanvankelijk werd dus de voor
menige reisbehoefte de Lachlan in booten afge--raden
voerd, en hield zich het gezeilchalp, op kleinen afftand
van den f'rroom , met waarnemingen onledig. Intusfchen
liet veelvuldig kronkelen der rivier, en menigerlei hinder
in liet bevaren derzelve, vertraagde eerst niet weinig den
voortgang van den Inoeitevollen togt ; ja was men ten
]aatfte verpligt , de vracht der booten op paarden over te
laden, toen het wasfend water in den ílroom, die zich
In takken gefplitst had , tot boven de boorden rees , over
het omgelegen laag , moerastig land heenvloeide, en alle
vaart onmogelijk maakte. Nu nam men eenen zuidweste.
lijken koers , naar de zeekust gewend, om de rivier weder te vinden , en in haren afloop naar eenen onderflelden
mond te fnijden. Vol van gevaar bleek deze onderneming
te zijn. Moeijelijk was de weg langs moerasfigen grond,
met heesters digt bewasfen; hij eindigde in eene dorre
wildernis; de paarden matteden zich gedurig af, en be.
zweken bij gebrek aan water en goede weide. Men toog
alzoo langs eene keten rottige heuvels (Peers keten ge
naanld) wederom meer noordelijk aan, en ontdekte hier
op nieuw de Lachlan, haren bogtigen loop vervolgende
binnen engere boorden.
Van aanbelang werd het nu voor de aardrijkskunde,
om verder de rivier na te froren. Zulks gelukte ook den
Meere ox L r v , hoezeer hij zich eene andere uitkomst
voorfpeld had: want, na drie maanden reizens (van 6
April tot 7 Julis) , bevond hij zich op den bodem van ccii
uitgebreid trinkend ;:oeras , waarin de Lachlam, , na ette.
lijpe honderd mijlen Wegs haren bogtigcn loop voortgezet, ja ook eerie gchecle vlakte van bij uitlek laag land
overl}roomd te hebben , het nu i ilfl:aanele water verlprcidt,
on zich geheel verliest. Voortvaar een vcrfehijnPel in de
Aaa 5
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Natuur, van hetwelk de vier andere werelddeelen geen bewijs dragen 1-- Vrees voor rijzend water, gevoegd hij de ijdelheid om dieper te willen doordringen in dit onherbergzaam
oord , waar mensch nach dier begaan kan , dreef de reizigers terug , die , weinige dagen op eigen fpoor aftrekkende
daarna meer noordelijk, of hooger op , naar het oosten koers
zetreden, en, overeenkomftig hun oogmerk, dan toch met
doorworfieli>>g van velerlei gevaar en ongemak, aan de weli•
get boorden van de Maquarie aankwamen , van waar zij in
Augustus op Bathurst over het gebergte tot de hunnen ver
gerast over de juistheid der geometrifcho-troken,alzis
waarnemingen, bij den uittogt gedaan en op de terugreis bevestigd.

Naderhand, en wei op 28 Mei des volgenden jaars í8t8,
ondernam de IIeer o x I. E Y niet zijne togtgenooten de tweede
reize, wier oogmerk was , den loop van de rivier IV1aurrie
na te fporen. 1-let Gouvernement had op nieuw den noodigen toeftel bezorgd. Het gezelfchap koos aanvankelijk den
eigen weg, dien zij in 1817 naar Bathurst waren afgekomen.
Echter, door ervarenis geleerd, vermijdde men thans den ru.
wen en Reilen weg in de nabijheid van LYellington's vallei,
tram den koers iets westelijker, en vond den 2 Junij de booten volkomen gereed bij liet dépdt, om de rivier af te zak ken, terwijl men tevens te paard voortreisde langs hare boorden. Onderfcheiden van de Lac/ihia, ontvangt deze hoofd firoom toevoer van ettelijke beken, die van wederzijden in
denzelven zich gorten : nu eens vloeit hij door het vlakke
veld , en tusfchen geboomte of weiden ; dan weder vernaauwt
hij zich , en dringt de vloed tusfchen heuvels en rotfen kronkelend voort; ja verderop ontmoette liet reisgezelfchap eenen
niet onaanzienlijken waterval. Eindelijk wordt het land lager
en lager; de oevers zijn vlak, door het water nu en dan
overftroomd. Alleen op verren affland naar het oosten ziet
men van eenen enkelen heuvel eerre bergketen : heesters , acacia pendula en kreupelhout worden allengs menigvuldiger aan
de boorden der rivier, en men heeft voor zich een onafzienbaar open veld, waardoor zij vloeit. Dit fcheen alweder niets
goeds wegens eenen verhoopten mond aan den Oceaan te
voorfpellen. Dan , mogelijk gort zich de flroom uit in een
aanzienlijk meer of binnenzee. Maar ras vervalt ook deze
gedachte. IIet gewone riet, de arundo phraguaites van Li rrtv iE u s , vervangt ten laatre liet houtgewas. Langs den oe-
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ver, waarover bet water rijkelijk heenvloeic, wordt het reizen weldra onmogelijk. Hierom waagt zich ox LE V , om,
benevens vier vrijwilligers, in eene groote boot de rivier
af te zakken , zoo verre zij bevaarbaar zijn zonde. Reeds
des anderen daags (3 Julij) ontdekte hij, fchoon onverwacht,
dat punt. „ Daar ," lezen wij , „ ftelde de rivier in ééns
,, alle verder onderzoek te leur, door zich aan alle zijden,
van het noordwestef tot het noordoosten, door ecu' oce„ aan van riet, flat ons overal omringde, te florten, fchoon
„ met dezelfde fnelheid nog firoomende. Er was geen ka„ haal, hoegenaamd, door dit riet te vinden, en de diepte
„ verfchilde van drie tot vijf voet. Deze wonderbare veran.
„ dering in den loop der rivier (want ik kon het geen eindi•
„ gen der rivier noemen) liet mij geene andere keuze over,
,, dan om terug te keeren;" gelijk men, na ruim vier dagen
tegen ftroom opgeroeid te hebben, bij de overige togtgenooten aankwam , en voet aan wal zctte. Daarvoor wil de rei.
ziger het gehouden hebben, dat de Maguarie, even als an.
dere ftroomen , die ten noordwesten heenvloeijen, en vervolgens op dezen togt door hem zijn waargenomen, hun water
afvoeren van het gebergte en hooger land naar een verbazend
uitgeflrekt en ondiep binnenlandsch meer. Want waarheid
fchijnc het te zijn , fchoon het zeer zonderling luidt , „ dat
„ de hooge landen in dit gewest zich tot de zeekust fchij.
nen te bepalen, of zich althans niet ver van dezelve uit
„ eirekken."
Bij dit merkwaardige toefden wij te langer, om een korter
sterflag te mogen geven van zijnen verderen terugtogt naar en
langs de oostelijke zeekust , van welke hij , volgens de Reis.
kaart, achter het boel, geplaatst, zich nu omtrent de 7 graden in eene regte l;jn verwijderd vond. Men befloot nogtans zich derwaarts heen te wenden, en de ontdekkingen,
hoe vol gevaars die floute poging zijn mogt, en ook ge worden is, manmoedig voort te zetten. Daar het alzoo noodig was , fchikkingen te maken voor het nu veranderd reis.
heflek , werd tevens de Heer E V A NS , een der togtgenoo.
ten, op verkenning van den grond uitgezonden , om veiliger,
van uit de laagte en moerasten, koers te mogen zetten naar
gicdfche bergketen. Beiangrí lc waren zijne ontdekkingen , en
toch ondervond men vele zwarigheden; gelijk men ook vervolgens, bij het eantreílèn van dorre zandwoestijnen en on.
herbergzame oorden, evenzeer als bij de terne reize, door
-
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afmatting der paarden , bezwijkende onder den last, en kwij.
nende bij gebrek van water en goede weide, menigerlei en
wet de grootte ellenden had door te flaan. Intusfchen, niet
hoe veel arbeid, moeite en kommer elk dezer togten in het
onbekende hart van Australié eigenaardig vergezeld ging , men
vond zich ook meer dan eens op het aangenaamst verrast, en de
opmerkzame , weetgierige lezer ziet in dit boekdeel eenen fchat
van nieuwe kundigheden voor zich geopend, en coeft niet
ongaarne bij hetgene nu en dan den reiziger verrukt heeft.
Bij al het barre en woeste des lands , waarvan hier gewag is ,
streelde ons dus , op den eerlten togt , de befchrijving van
Field's-vlakten, gelijk dezelve zich van linyot's- bei g vertoonen, en wederom niet minder die der bekoorlijke vlaktera
van Liverpool, van de hoogte gezien; eene hoogte, hierom
te regt door o X L E Y met den naam van Gezigtsheuvel betiteld , en aa: getroffen in dat gedeelte der reize naar de kust ,
waarvan wij nu (preken. Beide deze fchoone landtooneelen
verdienden in zoo keurige platen uitgedrukt te worden , als
die ook bij de Nederlandfche vertaling zijn ingevoegd. Voor
het overige, en waar de rivieren bekwame diepte hebben,
bevatten zij eenen rijken voorraad van fmakelijke visfchen.
Ook gelukte het, bij wijlen , onze reizigers, in de bosfcheu of
heuvelachtige streken , hunnen leeftogt , door her vangen van
eenen erna, of ander wild , te verlengen. Inzonderheid even.
wel mogten de kruidkundigen , vooral bij her doortrekken
van den hoogeren en heuvelachtigen grond en in de valleijen,
zich op dezen tweeden togt met nieuwen voorraad van fchoone planten verrijken; ook troffen zij aldaar eene enkele reize
de acacia pendula aan, hoezeer dezelve anders in moerasfen
zich zetelt en verfpreidt. Maar , hetgeen bovenal den Ileer
o X L E Y verbaasde, en tot de benoeming van den ZcilJleenheuvel aanleiding gaf, was het bij uithek zeldzaam verfchijn_
fel , op deszelfs hooglle gedeelte , en later nogmaals op Tet.
ley-berg, door hein waargenomen. „ IIet kompas" zegt hij ,
„ voor mij op de rots nederzettende , draaide de naald met
„ de grootfte fnelheid rond , en hield eensklaps [lil op de
„ verkeerde punten , het noorden nu het zuiden geworden
zijnde." Mindere miswijzing, dan toch aanzienlijke afwijking van de fireek , had er plaats op andere punten des heu.
vets, geene aan deszelfs voer. Ijzerkleurig vertoonden zich
wel de frceueu der rots ;eclhrer verrieden zij , daarna getoc^st,
geese metaalbof, of brauten ecnige bewe ging voort in (Ie
mag .
-
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magneetnaald. Op het eiland Canna,, een der Hebriden, is,
gelijk men weet , ten noorden van de haven , cene bazalt.
rots , ook Zeiljleenrots genaamd , omdat dezelve eenerlei
uitwerkfel, als op den berg en op Zeiljlecnheuvel, in de
naald veroorzaakt, wanneer een fchip , de rots voorbij varende , zich omireeks het midden bevindt van hare breedte.
Verder hunnen togt zeewaarts vervolgende, troffen onze rei zigers eene uitgebreide bergketen aan, die eene fcheiding te
maken fchijnt in Bustralie tusfchen den loop der rivieren of
beken, waarvan deze, westwaarts firoomende, zich verliezen op lagen, moerasf gen bodem, gene, die zich oostwaarts
wenden , haar water afvoeren in den Oceaan. Na weinige dagen verden zij in deze hunne meening bevestigd , eerst door
eersen zeer fchoonen waterval, vervolgens door den zamenvloed van dezen en genen aanzienlijken itroom, die zich met
de hoofdrivier vereenigde, welke den naam van Hasting's-rivier ontving. Duidelijk ontdekte men kort hierop haren
mond, toen de Heer O x LE v, op eersen zeer hoogen berg
geklommen zijnde, eindelijk, hoezeer nog op ettelijke mij.
len afltands , den Oceaan , tot zijne verrukking, wederzag, en
nu de algemeene (irekking van zijnen weg bepalen mogt.
Groote moeijelijkheid nogtans en velerlei hinder bejegende
hun, aleer zij dat doel bereikten. Niet vóór de eerfte dagen
van October naderden zij den zeeboezem, iWaquarie.haven,
waar zich de L'nasting's-rivier ontlast. Van daar had men op
geringen afftand van de kusten en naar het zuiden koers te
zetten , opdat men die meetkundig waarnemen , en alzoo tevens het einde vinden rnogt van den aimattenden en hoogst
gevaarlijken togt. Dus liep het nog tot den 5 November
aan , aleer o Y L E Y , te Neu'yrstle gekomen, de verkwikkingen des levens , matichappelijken bij(tand, en narigt wegens
zijne vrienden te Sydney ontving. Dubbel welkom moet, zoo
nu , als bij den eerilen togt , na maanden afzijns , liet terugkeeren in den gezelligen kring voor het reisgezelfchap ge.
weest zijn. Want , gelijk men zeldzaam , op den wijden Oceaan ronddwalende, een enkel fchip ontmoeten zal, en dan
nog bij befchaafde natiën door hetzelve gepraaid en voorgelicht, of wel geholpen wordt naar eisch van behoefte, alzoo, en erger nog, was de toeftand van onze reizigers.
Schaars troffen zij in het onherbergzaam en woest dustriiid
den inboorling aan. Beangt}igd verborg zich de wilde voor
Len; en , overrompeld, fcheen hij onvatbaar voor de teeke.
nen ,
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neu , waardoor men liet begeerde hem zocht aan te duiden,
Elders nam een grooter getal , op zekeren afftand gezien,
tegen de karavane eene vijandige houding aan; of, wist men
hen eene enkele reis uit te lokken en door kleine weldaden
te verpligren, helaas! ook in Australië werden er gevonden , die laaghartig vleiden , maar heimelijk op moord en ver
uit verregaande roofzucht, toeleiden.
-rad,
Wij eindigen hiermede ons overzigt van een boekdeel,dat,
om het belangrijke van deszelfs inhoud , onze verdere aanprij zing niet behoeft. De Vertaler, die , naar ons inzien, van
zijne taak zich wèl gekweten heeft, ontvange des onzen
dank. En hoewel wij voorzien, dat het eentoonige, waar
dagverhaal zich vrijwaart, den lezer-vánauwelijksg
vermoeijen zal , die louter vermaak en tijdverdrijf zoekt , anderen zal de nieuwheid , anderen weder het gewigt van zaken
en lust tot kennis doen vervolgen ; terwijl men meer dan
eens , althans dus ging het ons, zal huiveren, bij het foute
en gevaarlijke van de herhaalde onderneming dezer reizigers.

Cedenkfchriften wegens het vierde Eenu'getijde van de nit viacling der Boekdrukkunst door LO URENS J AN SZ o ON KOSTER, enz, Te Haarlem, bij V. Loosjes. 1824.
(Vervolg en flot van bl. 669.)
de twaalf Bijlagen , achter deze
O ns verflag is gevorderd tot
Van ne derzelven, de Lijst of

Cedenkfchriften gedrukt.
I3efcisrijving behelzende van liet ten toon geftelde bij het

Feest, werd vroeger door ons gewaagd (. Volgens belof.
te flaat ons nog te fpreken van de twee eerhen. Zij verfprei een meerder licht, en geven deels nieuwe bewijzen, deels
andere en bijkomende proeven aan de hand , omtrent de Ccfehiederais van de Uitvi,lding der Boekdrukkunst door Ito sv E R, ter Raving van liet reeds betoogde door den Ileer x oN I N G , en bijzonder van de naauwkeurigheid en geloofwaardigheid des verhaals bij j u NI u S. Wij vermeenden , fchoon
het boek in veler handen is , deze voor de Letteren hoogst
aangelegene hukken giet onvermeld te mogen laten. Ook was
het ons een flreelend genoegen , alzoo gelegenheid aan te
treilen , om aan de verdienften en navorfchingen regt te doen
van
(*) Letter oejf. voor 1823 , bi, 4T
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van den Eerw . A. DE VRIES. Deze toch ftaat op den voor
bij dit onderzoek , waartoe hem , als Medelid der Feest.-grond
commisfie , het Eeuwgetijde aanleiding verfchafte. Openlijk
ontvange hij deswege onzen dank, en wenfche zichzelven
geluk met den roem, door dezen zijnen arbeid behaald. Aan
hem zijn wij, volgens den Uitgever, de zeer geleerde en
keurig bewerkte Nie^rne Bijdragen verfehuldigd; en deze
toonen niet onduidelijk , dat hij ook een aanzienlijk deel had
aan het Rapport, ter bepaling van den Feesttijd door de Com.
miste ingediend bij het Stadsbelluur van Haarlem. Alleen
to hoofdzaken , en hetgene nieuw is , zullen wij ons bepalen, zonder ons in te laten niet den inhoud en het betoog in
deze flukken ; hukken , die allen laster tegen JUNI us, in
de latere jaren , met uitheemfchen trots en ligtvaardigheid ,
uitgefchoten, wederlegd, en den roem van IC0STER , of
Haarlem s Regt op de uitvinding van haren Burger, nu wel
voor altijd bellist hebben.
I. Lang had men in den waan verkeerd, dat het gebruik
van houtfneêplaten voor boeken , bij langzamen voortgang
van 's menfehen geest , zijnen oorfprong had ontleend uit het
itempelen en drukken met zegels; terwijl men later begon.
neu was , zich van losfe letteren te bedienen. Bij zulk een
vooroordeel vond men zelfs eenige duisterheid in de woorden van j U N 1 U S, welke men, ter plaatfe , waar hij fpreekt
van de letteren, door K 0 STER uit beukenfchors gefneden,
aldus gewoon was op te vatten en te vertalen : „ Deze let.
„ teren op de wijze van zegels omgekeerd zijnde, drukte hij
„ daarmede ," enz. Te regt, intusfchen , worden wij hier heriunerd, (want elk Taalkundige is er niet onkundig van) dat
het woord Ji illatisn , door den geleerden Schrijver gebezigd ,
niet zebels vijze , maar fink voor fink beteekevir. IC o S T E It
drukte dan deze letteren , in omgekeerde orde , (inverfa ratione fr illatün) een voor een, vermaakshalve; en, met die
bewerking voortgaande , brags hij een en ander klein versje,
of regeltje , op papier. Zoo wordt, door deze letterkun.
dige en zeer gegronde aanmerking , de eer van j u N I u s ge.
haudhaafd; en vinden wij dit zijn verhaal letterlijk, mag liet
Beeten, hier bevestigd door de belangrijke getuigenisfen, uit
,
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aangehaald.

Geen twijfel dus , of deze vier tijdgenooten ; uit ouderfcheidene bronnen , met de meestmogelijke eenparigheid, aan K o sTER

toekennende, dat hij de ontdekking deed van de eerfie
be-
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begin,elen der Dukkunsc me: losfc letterenn , verdienen alle
geloof.
I1. Niet minder aangelegen was het voor de naastmogelijke
bepaling van den tüd voor het Eeuwgetijde, dat men fpoor
kreeg en zich verzekeren mogt van de omhakking van den
geheelen Hout buiten Haarlein in den jare 1426. De Gefchiedfchrijver te. vos s i u s , benevens eene oude Ilollandfche Kronijk , aangehaald bij A as P Z I N G, getuigen van de.
ze daadzaak, ook blijkbaar uit rekeningen, bij de Thefaurie
dier ftad alsnog voorhanden. Daar nu de Fleer Ii o N I N G
vroeger, op goede gronden , bewezen had , dat het jaar 1420
het uiterst perk was , waarna de ontdekking door K OST ER
moet gefield worden , en deze niet later dan in 1425 met
zijne Kleinkinderen kan gewandeld hebben in den Ilout,heeft
men te regt den middeltijd genomen voor de viering van liet
Eeuwfeest.
III. hoeveel er ook gearbeid en nagefpoord was aangaande
het leven van den vermaarden I 0 S T E r. , j v N 1 U S , te zij nen opzigte de beste vraagbaak, had meer in den flijl der
Ouden, dan wel met die naauwkeurigheid . welke men thans
wenschte , van zijn afllerven , of liever jongde levensjaar,
gefproken in de Batavia; en te moeijelijker was dit jaar te
berekenen , omdat men den netten tijd niet wist, wanneer j uN I u s hem aangaande gefchreven had. Gelukkig nu heeft de
ijver van den I Ieer u N s C II ED ii , in de rijke en voor de Gefchiedenis der Drukkunst hoogstaangelegenc Boekverzameling van wijlen deszelfs Vader, liet oorfpronkelijk, door ju.
N I us niet eigene hand gefchreven , opftel van 's mans werk
mogen ontdekken. Daaruit, vermits de Opdr•agt en Voorrede
in 157o (niet in 1575, gelijk men gedrukt heeft) geteekend
zijn, laat zich liet jaar 1567 niet rede aannemen voor het
punt , waarvan , tot vinding van liet jaar van z 0 S T a ii 's
overlijden , dc ie8 jaren behooren afgetrokken te worden;
weshalve dat in 1439 mag gefield worden. Zoo had bevorens
ook de I leer r o NI N G vermoed , liet voor waarfchijnlijk
houdende , dat die vermaarde man , met vele anderen , een
fagtoffer geworden was der onzalige pestziekte , die toen en
in 1440 te Ilarzslns leeft gewoed. Maar wat men giste,
vindt men daarenboven in deze Bijdagen tot vollere zeker heid gebragt uit aloude Iierkürchiven, of een Rekeningboek je van Kerkmeesters , gelukkig , mag men zcggcn , bij al de
onheilen en plunderingen , aan 1-haarlemn bejegend , bewaard
ge.
-
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gebleven. Daaruit toch blijkt voldoende, dat K 0 STEP,, of
gelijk hij , naar voorvaderlijke eenvou..
digheid, op de lijst der begrafenisfen voorkomt, zonder ge
of titel , in eerre der twee laatfie maanden van-flachtnm
1 439,zijn leven eindigde.
IV. Door de Verhandeling van den Heer it ON i,. G werd,
gelijk men weet , de eer van J UNI U s, te onregt bij bui.
tenlanders , om zijn verhaal wegens K OS TER en den ge.
pleegden diefilal , verdacht gehouden en befchimpt , met gezag van oude, allezins geloofwaardige, en ook uitheemfche
fchriften gehandhaafd. De onbezweken ijver van den Heer
A. DE V RI ES rustte echter niet , en (telde ook hem in ftaat ,
boven hetgene men verwachten mogt, zoo bij uitnemendheid
te slagen, dat hij het vijftal getuigen, door K 0 N I N G aangevoerd, met een viertal bereids vermeerderd heeft, welke,
hoezeer geene Rollenders (*) , ook van den dieflal fpreken ,
en over die gebeurtenis zelve nieuw licht, ja opheldering
geven aan het geboekte door hunnen tijdgenoot JUNI US.
'Wij mogen ons niet onthouden vats hunne namen hier over
te nemen, vermaard gelijk zij allen zijn: ABP,AHAMUs oitT E L I U S, of o R T E r, s, een Antwerpenaar ,, de Ptolom-eus
van zijnen tijd betiteld; GE OR GI us nit A U N I U s, een
LOU JANS S 0E N ,

.keulenaar ;MICHAëL

AITSINGERUS,OfMICHIEL EYT-

een beroemd Oostenrijksch Edelman ; en eindelijk
MATTIIIAS QUADUS PICTOR (JULIALUS gebijnaamd,
near diens geboortestad Ct;lik.) Deze, fchoon een voorftander van ilfrntz , erkent nogtans , „ dat , na den dood van den
„ Uitvinier der Boekdrukkunst te Haarlem;,zijn knecht naar
„ Illentz vertrokken is." Zoo lichten deze getuigenisCen, op
nare beurt , het verhaal van JUNI us uitnemend toe, geven
regt, om den diefilal, door JOHAN GEN ZEVL EIS CH ge.
pleegd, beter dan voormaals, te verklaren uit het minder
toezigt en de ontsteltenis ten ilerfhuize van K 0 STER , en te
z I N G ER,

be•
(*) Behalve de reeds uit K 0 NI N G'S Verhandeling (bf,
3e3) bekende plaats van It 0 0 R Nix E R T, vinden Wij hier
eeue andere van dien vaderlandichen Schrijver en Lichter, op
aanwijzing van den Leid/eher iIoogleerear TUD E 4M A N, ge
mag men zich v!eilcn , dat de Beer K ON I N e,-plats;en
eerstdaags eerre deale g etuigenis van denzelfden K OOR N HER c
zal bekend doen worden.
BOEKBESCu. 1824. NO. 16.
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bepalen, dat het feit aldaar in den Kersnacht van 1 439 begaan is. Want alzoo mag men , ook uit fiads oorkonden ,
opmaken , dat de fchuldige, bij zijn oponthoud eerst te Am/terdanr , daarna te Heiden , verontrust , en eindelijk naar lJlentz
is afgereisd , waar hij , volgens j uni u s , in 1442 , het Doc.
trinale van A. G A L L vs , met de geltolene letteren gedrukt ,
heeft uitgegeven, gelijk hiervan nog voorhanden zijnde Eseln.
plaren die daadzaak voldingen.
V. Veel merkwaardigs behelzen almede deze Nieuwe Bij.
dragen ter flaying van de geloofwaardigheid dergenen , op
wier gezag de geleerde j u N I u s zich mogt verlaten. Wij
voeren hier ílechts eene veel afdoende, echter tot heden niet
opgemerkte , bijzo^.derheid aan. Zij betreft Q U I RI N U S T A .
LE S I u s , regerend en voorzittend Burgemeester van Haarlern in 1567-1570. Deszelfs getuigenis rijst hierdoor in waarde , is het niet bij den voorzigtigen Nederlander , die den
inhoud toetst , en op de achtbaarheid van zeden den meesten
prijs fielt, dan toch bij uitheemfchen , gewoon zich aan
waardigheid en aanzien te hechten, ja bij eiken oppervlakkigen beoordeelaar, gereed zich te vergapen aan narigten , die
geheel of ten deele ofuieel mogen geacht worden. Onkunde ,
en , wat meer zegt , misleiding, wegens den warei tijti van
JUNI u s' fchrijven , gaf, vermoeden wij , aanleiding, waarom
deze bijzonderheid, blijkbaar uit het Naamregister van de
Leden der Regering van Haarleu., in 1733 gedrukt, niet
vroeger werd opgeteekend. Nu iutusfchen fchijnt het ons
toe , dat j u NI u s , naar gebruik der Ouden , her jaar van
zijn verfing in de Batavia door het Burgemeesterfchap van
TALE S I U S heeft willen aanwijzen , evenzeer als gezag bij
aan de opgave van Dr . GA AL, door zijti beroepen op-zetn
DEN nURGEMEESTER.

VI. Na voleindigd betoog, dienden nog de vermoedens ter
bane gebragt en getoetst te worden , waarop de Eieden Mieste
en .4traatsburg , hoezeer onderling twistende , hare regten tegen die van h aarlerr, willen doen gelden. Wij vermeenen
rchtcr, dat het voor onze Lezers overtollig zijn zonde , hen
Jaarbij te toeven, nu althans hier te lande het pleit is uitgefproken en door het Feest beflist. Liever vermelden wij dus ,
dat nog een drietal getuigen voor Haarlein en K OS TER , to t
hiertoe niet gehoord, door den heller der Bijdragen zijn aan gehaald , e n deze daarenboven uitzigt geeft op eene vollediger Gefchiedenis van u OS T E It Leven en zijne Uitvinding,
waar-
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waarbij dan Gene en andere punten beet. en breedvoeriger
zullen outwikkc!d worden. Daartoe wenfehen wij den geleerden D E v KIES lust en krachten toe , ten einde hij , zich
langzaam haastende , eens, niet medewerking van den ver
KONING, aan het zoo loffelijk begonnen wert-dienf}ljk
zijn volle beflag mag geven.
Iets ter herinnering aan 1 A N E S D R É, in leven M ester der
vrije Kunffen, Doctor in de Wijsbegeerte, Lid van het
Provinciaal Utrechtsch Genootfchap van Kun/len en TYetcnfchappen , enz. Eene Redevoering , uitgefproken in het
Departement Heusden, der Maatfchappij : Tot 14 'ut van
't dIgemeen , den 27 van Fijnmaand 1824 , door C. w.
r A r E, Predikant te Heuselen. Te 's Ilertogenbosch, bij
11. Palier en Zoon. 1824. In gr. 8vo. 38 £1. f: .30.
JA N E S D R E, op den 23 Mei des vorigen jaars, binnen
1leusden overleden , behoorde tot die Geleerden, die wel niet
in eenen uitgebreiden en aanzienlijken werkkring fehitteren,
maar toch in dien kring, in welken de Voorzienigheid hen
plaatst, hoe eng en bepaald die dan ook niSg wezen, veel
nuts Richten , en , buiten hunne kundigheden en uitgegevene
fchriften, om hun hart en hunne deugden, aller achting en
liefde verdienen. Wie zou het alzoo den Eerw. n A r E ten
kwade duiden, dat hij , in zijn Departement eene fpreckbeurt
moetende vervullen, die beurt bellemde , om Iets ter herir.
nering aan dien verdienflelijken Man te leveren? Even min
heeft het verontfchuldiging noodig, dat, hetgeen te Iiensden
met algemeen genoegen was aangehoord, mi, op verzoek van
velen , het Publiek wordt aangeboden , daar deze weinige
bladen, even gelijk zij den Overledenen naar waarde ver.
Beren , zoo ook het vermand en hart van den Schrijver to
lof v-erflrekkcn. Wij hopen daarom van harte , dat deze open.
lithe hulde Haag dienen, om een en D1an, die zich door zijre
gefchariften z)o verdienfelijk Teeft gemaakt bij hetlladerland,
en die cone dankbare en eervolle herinnering dubbel waardig
is , aleer algemeen bekend te maken , en zijnen naam bij velen nog lang in gedachtenis te doen blijven. Daalroe moge
dan ook deze onze aankondiging tlrekken.
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,elurelia's Codsdicn/lige Ovcrdenrfingen. Een Ilaedboek voo,
Jongedochters van den belchaafden fand. Door J. G L A T Z.
Uit het Hoogduitsck. Te Aznflerdav , bij P.:4leijer Warnars. In gr. 8vo. 377 Bi. f 3 - 6o.
,

1 oevallig was dit boek geraakt onder Benige andere, ons
voorlang ter beoordeeling gezonden , maar door telkens nieuwe bezendingen verdrongen; gelukkig, dat de Redacteur ons
verzocht, den verouderden voorraad eens na te zieh, en dat
ons zoo dit werk in handen kwam ; want , offchoon het waar
is, hetgeen de Voorredenaar zegt, en op dit werk in den
volften zin toepasfelijk, dat goede wijn geen' krans behoeft,
zou het weinig eer voor cns Tijdfchrift zijn , van een zoo
voortreffelijk boek geheel te zwijger.
Gij ontvangt hier, in den meest befchaafden toon , waardige Nederlandfche Jonkvrouwen 139 uitmuntende Overdenkingen van godsdierf}igen inhoud en bij menigvuldige gelegen.
heid ; terwijl het proza gedurig met een gepast dichthuk e
doorweven en afgewisfeld wordt. Eene allerbelangrijkfle lecture alzoo in uwe eenzaamheid, of in eenen vriendinnenkring, die niet misfen kan uw verfland te befchaven en uw
hart te veredelen , en op de beste wijze u vormen zal , om
dankbaar de wezenlijke genoegens des levens te genieten , en
blijmoedig uwe pligten te betrachten. Het mededeelen eener
proeve gedoogt onze beperkte ruimte niet, en de opgave van
den inhoud , naar de opfchriften der onderfcheidene flukjes ,
zou van weinig nuttigheid zijn. Onze algemeene en zeer
tlellige aanprijzing moge genoeg zijn. Indien u de fchriften
van EWALD, EHRENBERG , MAR EZOL en foortgelijke
behagen, of ook het Codsdieuftig 1-landboek van dezen zelfden G L A T Z , durven wij u van deze zijne durelia dezelfde
zeer groote voldoening toezeggen.

laderlandfche Lettervruchten, voor Jongelingen en Meisjes;
bijeenverzameld door N. S W A R T. In 's Grarenhage , bij
S. de Visfer. 1823. In kl. 8vo. 278 BI. f 2-20.
Zoo wel dc naam van den verzamelaar,, als de naam van va de;-landsch , geven reeds eenen goeden dunk van dit werk , op
welka voortzetting het voorberigt ons voor 't minst eenige

hoop

N. S

WART, VADERLANDSCtIE LETTERVRUCHTEN. ?09

hoop geeft. Mejufvrouw a1 o E N s, de Heeren NI ERST R A SZ,
VAN KAMPEN, WARNSINCK, VAN IEYNINGEN, DE
JONG, ROBIDI VAN DER AA, MESSCUAERT,en eenige ongenoemden , leverden hier bijdragen, en eindelijk ook
cie Heer S WART zelf, die voor het overige geenen anderen
lof begeert , dan dien, van deze bijdragen , waartoe de uitgever reeds had uitgenoodigd , te hebben bijeengevoegd en
gerangfchikt. Wij vonden onze verwachting ook niet te leur
geleld; over het geheel zijn de Rukjes uitmuntend; alles
heeft eene doelmatige zedelijke firekking; voor afwisfeling is
gezorgd, en ook de dichtftukjes , welke de boven opgegeve.
ne namen der vervaardigers genoegzaam zullen kenmerken,
hebben waarde. Het werkje is, in één woord, nuttig, leerzaan en onderhoudend. Het ftukje , aan de Jongelingen van
Gene befchaafde opvoeding, door N. Al E S S C H A E R T, is het
uitvoerigfte ; doch in eenen zoo goeden, hartelijken toon,
en zoo vol leerzame wenken, dat wij niet hopen, dat het 't
minst aangename wezen zal , of dat men het bij de lezing
zal overflaan. Het laatíte : was is lies wenfchclijkfte op aarde ?
door den verzamelaar, is geen der minst leerzame en beval..
lige. Aan alle de overige geven wij insgelijks gaarne eere
zeer goede getuigenis ; de onderwerpen flippen wij niet aan,
want ieder , wien het eenigzins voegt, geeft zeker deze aan
Mengelingen zijnen jongelieden in handen. Ter proe--genam
se geven wij de volgelde coupletten van Mej. M OEN S:

Veracht geen vaderlandCche zeden;
Schaamt Neërlands rijke taal u niet.
God hebt ge eerst in die taal gebeden;
In Neêrlands taal klonk 't wiegelied,
Dat u zoo kalm in fluimring fuste.
Ach ! 't woordje, dat voor de eerfte maal
Uw lieve moeder 't hart verlustte,
Terwijl zij 't van uw lipjes kuste,
Luidde in die fchoone, buigbre taal.
Den mensch, het edelst op deze aarde,
Den mensch blijft liefde voor het land
Dat land , waar hem zijn moeder baarde,
Door 's Eeuwgen wijsheid ingeplant.
1-Jet reedloos dier kan wellust vinden ,
Waar 't zich ook baadt in zingenot;
fl bbb 3
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Maar de eedle mensch voelt zich verbinden
Aan 't oord , waar dierbren hem beminden ,
Wa;r 't eerst zijn danktoon fleeg tot God.
Ook het proza, het grootíte deel van dit boekje, is its
eene nette , zuivere taal.

De verhevene beßesnming van het Vrouwelijk Gefacht, als
Maagd , Ecbtgenoote , Huisvrouiv en iWo.^d.,r. E, n Gefchenk
aan de fchoone Se:/,, ter bevordering van huisfelijk geluk.
Uit het Iloogduitseh van G. A. P I E T Z S C H, Opziener van

een Opvoedings-inftituut te Naumburg, enz. Te Franeker,
bij G. IJpma. 1823. In kl. 8vo. 2o9 BI. f i - 80.
1.,

,j kunnen niet zeggen , dat de krans , aan dit boekje door
S w A R T) toegewijd , zijne aan
voorrede namelijk, geheel onnoodig is. Bij het door--prijzend
loopen der onderfcheidene hoofdhukken vond zijn Ed. eene
geer loffelijke flrekking, vele goede en fchoone denkbeelden,
en gefchikdheid om tot een verfiandig en braaf gedrag op te
leiden ; den flijl vond hij klaar en niet onbevallig. Over het
geheel kunnen wj me F deze getuigenis inllemmen, en ma.
ken even weinig , als hij , zwarigheid, dit boekje onzen kinderen in handen te geven. Maar met dat al vonden wij groote oppervlakkigheid , hier en daar veel onbcltemd en niet geipoeg ontwikkeld , en dat evenwel alles doorgaans veel kor.
ter, en daarom even krachtig, kon gezegd zijn. Ook zou.
den wij in een werkje, voor meisjes vooral, meer alles door
voorbeelden opgehelderd en verlevendigd verlangen. In één
woord, het boekje is niet kwaad; maar, bij den grooten en
goeden voorraad van zoodanige gefchriften in onzen tijd, had
de vertaling , dunkt ons , zonder fchade kunnen achterblij.
ven, Nu, de I-leer s WA R T is oak de Vertaler niet, en hij
heeft alleen, door zoo veel goeds van het boekje te zeggen,
als hij kon, zoo als het ons voorkomt, den drukker en uit
,, op diens verzoek , dienst willen doen. Na een woord-gevr
van vaderlijke vermaning, volgt iets over de verhevene beítemming der Sekfe, Voorts wordt aan dezelve opregte
vroomheid, — fchaamte, — zedigheid , — befcheidenheid, —
huisfeliikheid, — geduld, — het zich vroeg aanwennen
van scene verfehoonende beoordeeling van anderen , aangepre-

den Eerw . Z W A R T (lees

zen,
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zen , en eindelijk groote omzigtigheid in de keus van eenen
echtgenoot. Alles wordt met de teekening van , of raadgevingen voor de vrouw, als eene goede echtgenoote, eene
goede huisvrouw en goede moeder, befloten.
Wij wenfchen , dat het boekje nut zal doen; kwaad zal
liet wel niet Richten, dan misfchien bij deze of gene te
grooten dunk van meerdere waarde dan den man en jongeling.
Wij hebben allezins achting voor de Sekfe, en houden ons
gaarne aan de gewoonte van onfcliuldige complimenten, en
een weinig geoorloofde vleijerij jegens haar, als ik het zoo
eens noemen mag. (En waarom niet? De Schrijver fpreekt
wel , bl. 27, van een zeker vroom bijgeloof en fcl;elnheilig.
held, wellte hij in de meisjes dulden en haar gaarne verge.
ven wil!) Dan, in boekjes , opzettelijk voor vrouwen en
meisjes gefchreven , welke wij dan vertrouwen, dat zij in
hare eenzaamheid lezen , zouden wij er ons , zoo veel mogelijk , van onthouden. Deze foort van gefchriften wordt mis.
fchien wel het best door waardige en verllandige Vrouwen
voor Vrouwen gefchrever. Het plaatje tegenover den titel
geeft eene moeder met tweelingen aan de borst, die zij baande fchijnt te zogen, en in geene zeer gemakkelijke houding.

liet Nederlarzdsch d. B - boek; behelzende in het kort voor de
Jeugd alle de voornaanzje rrrerkuwaardiglzeden oozes rader.
lands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. filet Platen en
een Kaartje van het Koningrijk der N^derlanden. In 's Cravenhage, bij de Wed. J. Allart en Comp. 1823. In 8vo.
311 Bl. f 5 2 5
-

,

D it boekje , aan de doorluchtige Zonen van onzen Erfprins
opgedragen , heeft alles, wat hetzelve aanbevelen kan. I let
is keurig uitgevoerd ; de plaatjes , bij iedere letter behoorende , zijn wèl gevonden en uitnemend geteekend ; de ftijl is
zuiver en onderhoudend, en de inhoud is zoo als de titel
verwachten doet. Misftellingen vonden wij weinig of geene,
en wij mogen het gefchiedkundig gedeelte roethen, niet al.
leen wegens naauwkeurigheid , maar ook wegens onpartijdig
Behalve de vaderlandfehe gefchiedeuis , worden hier-heid.
ook het nationaal karakter , kunlien , wetenfchnppen en nuttige inrigtingen vermeld ; voorts de belangrijkfte takken van
bedaan en behoedmiddelen des lands behandeld. Eindelijk
-
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vindt men ook aardrijkskundige en plaatfelijke bcfchrijvingen
van ons Koningsijk; terwijl bij de gewesten en Eieden derzelver bijzondere gefchiedenisfen en lotgevallen niet worden
over het hoofd gezien. Het kaartje is duidelijk en voldoende. Daar de alpi:abetifche behandeling der onderwerpen, uit
hoofde der plaatjes, en omdat het boekje dan toch een A.
B - boek wezen moest, het ongelijkfoortige bijeenvoegt,
wordt dit ongemak, indien men het zoo noemen wil, ver
opgave vat, den inhoud, die aanwijbt, hoe-holpendr
men de verfchillende onderwerpen ook in verband en za.
menhang lezen ka;.. Wij wel,fchen der lieve jeugd met dit
fraaije en nuttige werkje geluk, en zeggen tot dezelve, met
den fchrijver, aan het Plot: „ Gij zult daaruit uw Vaderland,
„ althans eenigzins , leeren kennen; dat Vaderland , boven
„ vele andere zoo ongemeen gezegend , door Gods Almagt
„ zoo dikwerf bewaard, enn nit de grootlte gevaren verlost ,„ waar wij nog, boven eeriemenigte andere landen, de on„ waardeerbare zegeningen van verlichten Godsdienst, vrij
orde, en eene vaderlijke Regering genieten. 0, kin.-„held,
„ deren ! waardeert toch uwe voorregten ! Bidt God ein het
„ geliadige behoud, de rust, den vrede en bloei van het lie„ ve Vaderland, het lange leven van onzen beminden Ko,, hing, en maakt uzelven, door vlijt, leerzaamheid en ge„ hoorzaamheid , meer en meer bekwaam , om ook eens nut2, te leden van dat Vaderland te worden , waarin Gods gunst
» u geplaatst heeft,en waaraan gij zulke grooteverpligtingen
„ hebt ! Immers gij zijt daarin geboren en opgevoed ; uwe ou„ ders behooren zelve daartoe , ook uwe broeders, zusters,
„ onderwijzers , vrienden en fpeelmakkers ; alle genoegens ,
die gij geniet, alle weldaden , die gij ontvangt , geniet en
, ontvangt gij in da t Vaderland. Leert hetzelve dan ook
„ hoe langs zoo beter kennen, en laat dit boekje, wel verre
van u te voldoen , hechts uwe weetgierigheid opwekken,
om uit meer uitgebreide werken, of door omgang met
„ kundige menfchen , of door eigene aanfchouwing, van alle
deszelfs bijzonderheden meerdere kundigheden te erlangen.
-
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535
G.
Gedachtenis (Ter) van H. If/ester. Gron. bij .7. 0oznkens.
176
Gedenkfchriftcn eener jonge Grickíche Vrouw. Amtl. bij
17$
,V. C. van .Kesteresn.
—.—
wegens de Uitvinding der Bockclruk-.
6io
kunst, enz. haa r . bij h Loosjes.
.

----

(Tweede Vcri?ag.)

662

702
lag.)
(Derde Verf
Gedichtjes voor Kinderen. Gron. bij f. Rimelingfi. 363
Geen Verdichtfel. LIe D. Amtl. bij G. . A. 13e f rinclz. 365
Geojfrey Crayon , Schetfen en Portretten. II Doelen. Leeuw.
67t
bij Steenbcrggen van Goor.
Gezigtcn in Oost - Indië, door Q. M. R. her/well. lfle
Aflevering. Rott. bij Arbon en Krap.
Glatt, (,7.) Aurelia's Godsd. Overdenk. Amtl. bij P.
Meijer IL arnars.
70
Gol:ifinith , Abrege de 1'Ilistoire Grecque, &c. Dordr.
chrz J. Pluim de Jaeger.
675
Gourgarzd, Gedenkfchriftcn. llFe D. Dordr. bij Blltsfe en
van Braam.
52$
(Tweede P er j7ag.)
573
Gravéz, ,7z. (G.) Gedichten. Amtl. bij VIsfej• cn Comp. 44"
Cr-^zvve;n Teert , ( • 7. van 's) De Odvsféa van Ilomerus. lüe
D. Atoll. bij .7. van der IlG•36

G.a-

P. E G 1 S T E R.
Cravrntveert, (. 7. van 's) Marco Bozaris. Dichtffuk.
rlmíi. bij .7. van der hey en Zoon.
s 19
Greuve, (F. C. de) Dichtbundel. Ille D. 's Hertogenb.
265
bij j. .. Arkefleyn.
Griekenland in 1821 en 1822, enz. Amft. bij dc Erven
H. Gartman.
3rE
Groen van Prinflerer, (G.) Disputatio. Lugd. Bat. aped
20,5
H. \V. I Iazenbergh , Jun.
Groinmé, (LI. D.) Handleiding bij het Avondmaal. Amft,
3 ;3
bij J. I1. den Oerden.
Grootvader St. Julien onder zijne Kleinkinderen. Amtl.
bij G. Portie je.
45
Ii.
Ilaafner,, 7.) Proeve van Indifciae Dichtkunde. Am{I.
bij .7. van der hey en Zoon.
564
Harbaur, Formulier voor den Gezondheidsdienst der
Nederl. Landmagt. 's Hage, ter Landsdrukkerij. 293
Ilazelhoff, (A.) Tijdkortcr voor 1824. Gron. bij A. h azel/iof.
46
Heeren, (fl. H. L.) De Gevolgen der Kruistogten voor
Europa. Leeuw. bij Steenbergen van Goor.
384
Hengel, (W. A. van) ddnnotalio in loca nonnalla N.
T. 11;nfi. apud J. van der 1 Icy et Fil.
637
1lenke, (/1.) Geneeskundig Handboek der Kinderziekten.
i(Ie D. Leyd. bij .7. W. van Leeuwen.
243
Ileratzepcter, (II.) De nabijzijnde Ondergang der tegen
bij C. van Greeven.
r46-wordige\Vl.'sIa
lle ne, (1F`.) Taferecicn van Landen en Volken voor
de Jeugd. II Dealen. Haarl. bij de Erven F. Bohn.
(.

-

623

1leyningen Bosch, (M. van) Nagelaten Gedichten. Gron.
bij R. f. Schierbeek.
442
Hoeven , (J. van der) Disfertatio. Lugd. Bat. aped L.
Herdinfh et Fil.381
floe/Is (P. C.) Nederlandiche Historiën. II—Vde D.
Amtl. bij .7. van der hey en Zoon.
bot
Hope, (Tb.) Anastafius. Ilde D. Leeuwv. bij Steenbergen
van Goor.
406
IIuct, (P. J. L.) Specimen. Lugd. Bat. aptid H. W.
ilazenbergh , Jun.
631;
I-Iuisboekje voor Verloofden en pas - Gehuwden , enz.
Amit. bij .7. C. va i n Kcstcrcn.
42
Hulde aan de Nagedachtenis van .7. IL van Swindon.
Amtl. bij C. Cóvens en P. Metier Zharnars.
398
i-lul-

R E G I S T E R.
Hulde aan de Nagedachtenis van R. Feith. Zwolle,
Sol
bij .7. L. Zeeliuifen.
I en J.
Jaarboekje aan Bevalligheid, enz. gewijd. 1824. Amft. bij
M. Westerman.
46
---- í8a5.
,7acobs , ( F.)

683

Herfstavonden. Haatl. bij de Wed. A. Loos-

jes , Pz.
228
.7aiibert, (P. d.) Reis in Armenia en Perzië. Amft.
66o
bij Vis/er en Comp.
Iets over de Lïesbr-ukbanden. 's Hag. bij 2. D. lvil.
152
ler.
onze Noordelijke Hoogefcholen. Gron. bij J.
441
Oomkens.
Index rerun naturalium, etc. Gron. aped j. Oomkens. 562
dung, (J. II.) gen. Stilling, De Christelijke Menlchenvriend. Ide D. ifte en ede St. Amts. bij f. C. Sepp
402.
en Zoon.
K.
Kampen, (N. G. van) Magazijn, If}e en IIde D. en IIIde
D. i fte St. AmtL, bij P. Meer Warnars. 112
Keur van Verhalen. Amit. bij Y. C. van Resteren. 456
Kirckhoff, (J. R. L. de) Disfertaíion, etc. Derde Uitgave.
479
Amt}. bij ,7..7. Ibbink.
689
Kist, (N. C.) Oratio. Lugd. Bat.
Kl jn, (I-1. II,) De Heldendood van A . L de Ruiter.
Amtl. bij 7 van der Hey en Zoon.119
Koch, (W.) Tafereel der Omwentelingen in Europa.
481
's Hag. en Atnfl. bij de Gebr. van Cleef.
Kotzebue, (0. von) Ontdekkingsreis. HIde of laattle D.
520
Amtl. bij 7. van der Hey.
Krug, (W. T.) Tafereel van het Liberalismus. Amft.
a9
bij de Gebr. Diederichs.
L.
Landt, (J.) Specimen. Lugd. Bat. aped J. W. van Leeuw
wen.
193
Lau, (,7. Za) Tweetal Synodale Leerredenen. 's I-Iag.
bij de Wed. .7. f111art en Corn p.
551
Laurman, (M. T.) Praelectio etc. Gron. apud W. van
Boekeren.
330
Leerrede over de Maatschappij Evan 1i'eldadigheid. Zie•
5
rikzee , bij F. van Meeren.
Leerredenen over de Lijdensgefchiedenis. IIIde of laatfle
374
D. Amtl. bij ten Brink en de Pries.
Le;

R E G I S T E R.
Lcmnire, (II.) De kleine Rubinfon. Dev. bij B. 3.
vain den Sigtenhorst.
44
Barthclen2 's Reize verkort. Isle D. Amfl.
bij Schalekamnp en van de Grampel.
i8o
Lennep, (D. J. van) De Werken en Dagen van hello das. Amft. bij P. den Hengst en Zoon.
673
Leven (IIet) van een' Landjonker. Tweede Druk. II Deelen. Amtl. bij Y. C. van Kesteren.
588
I.evensichets van 1. II. L. Heeren, door bemzclven.
's IIa . bij de Teed. .7. Allart en Comp.
153
L inden , 7. van der) Redevoering, enz. Amf'. bij P.
den Ihen;:st en Zoon.
320
Llorente, (j. 4.) Gefchiedenis der Spaanfcbe Inquifitie.
IIde D. Am('. en Fran. bij Sepp en I,7pma.
159
Loghem , (II. van) Poëzij. 111e D. Dev. bij L. d. Kur Jeabergh , enz.
49.5
Proeve van Liederen. Dev. bij ,7. de
Lange.
500
Loon , (T. N. van) Befchouwing van den Nederlandfchen
Scheepsbouw,, enz. Haart. bij de Wed. fl. Loosjes ,
Pz.
063
Luitjes, (E. C.) Ontwerp, enz. Dordr. bij Blu. f6 en
Bream.
Luulofs , (]3. 11.) Liikkrans bij den dood van IL Munt n-ghe. Gron. bij .7. Oonmkens.
358
Laze, (M. V. de) Mathilda op den Berg Carmel. II Deelen. Amtl. bij J. C. van liesterm.
nay
(.

-

M.

Maagd (De) van Orleans. III Deelen. Amfi. bij 7. C.
van Ígisteren.
41
Mahne , (G. L.) l ita D. Wyttenbachii. E(litie altera.
Gandavi apziid M. A. I\1ahne, etc.
617
-- D. AVyttenbachii
Lectiones quinque.
Gandavi aprrd M. A. Mahne, etc.
617
11fesh%ton , J. B.) Zevental Leerredenen. Rott. bij 7.
1m?;ac;° cel, , nn.
49
lifestc;broek (F.) Onderhoud voor Iiuisrelijke en gezel lige krin,u,en. Sneek , bij F. Ilolikamp.
410
111atlaens, (/1.) Da;boek van een' invalide. II Deelen.
haart. bij de Erven F. Bolin.
171
IIL<rimiliaan, Reize naar Brazilië. Ildc D. Gron. bij
I/ : van I3oekerea.
46
ITu Li.,s, (1: E.) Dc Pfaln3cn. IIdo St. ffie Gedeelte.
Leeuw. bij .7. ]F. Brouwer.
59

Meij.

R E G I S T 1; R.
Mel er , (G. de) Lijkrede , enz. ter Nagedachtenis van
P. Lhittigs. Kott. bij N. Cornel.
275
(G. j.) Redevoering , enz. Leuven, bij C.
de Mat.
275
Mendoza, (D. IL de) Ilet Leven van Lazarus van Tormes. Am IL bij J. 5c. Abbink.
412.
Metzlar, (y. C.) Levensfchets en Herinneringsleerrede.
Gron. bij Lh van Boekoren.
64:
Moons, (A. 117.) Tafereelen van eene Christelijke Opvoe276
ding. Amlt. bij 1P van Tlliet.
-- (P.) Frederik BornPlcin. II Deelen. Amft. bij
Schalekanap en van de Grampel. 40
Moesman, (F. C.) Eerftelingen. Utr. bij S. Alter. 543
11loll, (G.) Redevoering over,. 11. van Swine/en. Anitl.
bij Pieper en Ipcnbuur.
539
Momm, (y. f7.) ill. ,7orisfen in den gelukkigen avond
zijns levens. Itle Stuk. 's Hag. bij de IT/cc!. f. Allart
en Comp.
116
Morier, (J.) Tweede Reis in Perzië, Armenië en
Klein - Azië , enz. II Deelen. IIaar!. bij de If/cd. A.
Loosjes, Pz.
533
Miintinglie , (H.) Leerrede. Gron. bij 5. Oomkens. 3 i
Twaalftal Leeredenen. Gron. bij J. 0om369
kens.
Muyt, (P. N.) Algemcene Wcreldgefchiedenis voor de
604
Jeugd. Zaltb. bij . Noman.
-

N
Nalezing mijner Herinneringen van Gouda. 's Hag. bi
364
de Erven J. Thierrij en C. Menfing en Zoon.
Nederlandsch A. B - boek. (Het) 's Haig. bij de Wed.
711
,7. Allart en Comp.
Niemeijer, (d. II.) Waarnemingen op Reizen in en buiten Duitschland, enz. IIde D. Haarl. bij de Wed. B.
491
Loosjes, Pz.
Noppen, (11. K. van) Tafel , enz. Middeib. bij S. van
480
Benthe,7m en de Gebr. Abrahams.

Oehlenfchlliger , (A.) Brieven op cene Reis door Duuitschland en Frankrijk. II Doelen. IIaarl. bij de IT/cl. Al.
Loosjes, Pz.
535
O'ke(,jfc , (llli s f) Tafereelen uit de tijden der Aartsvadic377
ren. Itie D. Fran. bij G. I, pma.
Ór-

R D G I S T E R.
Dc operative heelkunde 1ic11el
matig voorgedragen. Ilde D. Amfl. bij C. G. Stilpke. 563
Otiid, (C. G.) De waarde der Koepokineutirg gehandlhaafd , enz. 's Hag. bij de Wed. Y. Allart.
652
Oostkamp, (;f. 4.) De Regenboog. Am(I. bij G..7. d.
. eijerinck.
548
Oxlcy, (,7.) P-eizen in de Binnenlanden van Auftralië.
Dordr. bij B'Irrsfd en van Braam.
6g$
On/enoor•t , (11. G. van)

P.
Pa/en, (7. II. van der) Bijbel. Vde St. Leyd. bij D.
du Iliortier en Zoon.
229
Tiental Leerredenen. Leyd. bij
D. du Mortier en Zoon.
413
Bijbel voor de Jeugd, XIIIde
----St. Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
512
Feestrede op Leydens Ontzet,
Leyd. bij D. du ??Tortier en Zoon.
669
Pape, (C. TP.) Leerrede. 's Ilertogenb. bij H. Palier
en Zoon.
556
Iets ter herinnering aan ;Ian Esdre.
's IIertogenb. bij H. Palier en Zoon.
707
Parcau , (j. H.) /Jntiquitas Ilebraica, editio altera.
Traj. ad Rhen. apud J. Altheer.
Ir7
appendix. Traf.
-ad Rhen. apud J. Altheer.
tol
Pietzsch, (G. fl.) Belten^ming van het Vrouwelijk Ge flacht. Fran. bij G. I.jpra.
710
Planck, (G. y.) Het Geíchiedkundig Bewijs voorde Goddclijkheid des Christendoms. Amtl. bij C. Sehaares. 18 r
Pligren. (De kleine) II Deelera; Amtl. bij P. den licngct
en Zoon.
.Pölitx, (K. H. L.) Overzigt der Algemeene Geschiede.
nis, voor jonge Lieden. II1 Stukjes. Arnh. bij P. Nijh o7.
603
Po1J.%or/j , (L.) De laatfle Levensdagen des Vcrlosfers.
's Ilag. bij JP K. Mandernaker.
42o
Proeve van Ilekelichriften. Amtl. bij "is/er en Camp. 41
R.
Radijs, ('I.) Vicatal Leerredenen. 's I Iertogenb. bij LT
Palier en Zoon.
460
a/%nel, (M. C. D.) Verhaal der Gebeartenisfen in
Griekenland. II Deelen. Dordr. bij Blus/ en van Pra,zna.
-

rp

De Vaccine verdedigd , enz. Dichtftuk.
Zaand. bij .7. Groot en Comp.
273

Rant, (. f.)

}nE[v SCtL 1824. N0. 16.

Ccc

Red

R E G 1 S T E R.
R cd lirgius , (G. Benthem) Twaalftal Leerredenen. Grond
bij lt' Zuidersla.
53
Ring (De) van Gygcs wedergevonden. Tweede Druk.
IV Deelen. AmtL bij , . C. van Festeren.
533
RoJirn srsller , (G. ii.) De Apostelen van Jezus in hun leven en daden gefchetst. Gron. bij 7. Oomkens.
473
Roskes , (T.) Zestal Leerredenen. Leyd. bij ft. van Benten.
511
Royaards , (H. J.) Oratio. 137

S.
Sailer, (. M.) Grondleer van den Godsdienst. II Stukken. Gron. bij 7. Oomkens.
589
Sander, (7. C. l.) Des IMlenschdoms hoop en Nederlands dankflof, enz. Te Koog, bij -1..7. May. 553
Sch lfgaarde, (d. fl. van) Redevoering. 's IIertogenb.
bij H. Palter en Zoon.275
Schrant , (7. M.) Uitgelezene Gedachten. Zaltb. bij
411
.7. Nomad.
Schuil, (P. S.) Herinnering aan Y. B. Crol. Dordr.
600
bij 13lrrsfé en van Braam.
Scott , (halter) Valerias. II Deelen. Leeuw. bij Steen34
bergen van Goor.
-Ivanhoe. III Deelen. Gron. bij LY. van
Boekeren.
675
Senden, (G. I1. van) KlaaI-zang bij het aFflerven van H.
Muntinghe. Gron. bij F. Meier, I1:.- .
358
Snell, (F. 1P D.) Leesboek voor het e- ie Onderwijs
in de Wijsbegeerte. II Deelen. Winfchoteh, bij H. il
Hui/ingh. 62
Someren, (R. H. van) Gedichten. Ilde D. Ami}. bij
-

78
7. van der Hey.
Starck, (J. Brouwer) Specimen. Lugd. Bat. apud C. C.
64
van der Hoek.
Stem (De) uit St. Helena beantwoord. Rott. bij Arbon
196
en Krap.
Stratingh, Ez. (S.) Scheikundige Verhandeling over de
Morphine, enz. Gron. bij 7-. Oomkens.
379
Strausf, (F.) Helon's Bedevaart naar Jeruzalem. III en
6o
IVde D. Amfl. bij •^. van der Hey.
Suriname in deszelfs tegenwoordigen toeíland. Atnft. bij
C. G. Sulpke.

609

Swart, (N.) Vaderlandfche Lettervruchten. 's Hag. bij
709
S. de Ilisfer.

T.

REGISTER.

T.
:I` Poleau Synoptique , etc. Zutph. chez II. C. A. Thieme.
109
Tempelfeest (Het) des Amflerdamfchen Schouwburgs.
Amíl. bij A. Mars.
635
Thijsfen, (H. F.) Gefchiedkundige Befchouwing der Ziekten in de Nederlanden. Amft. bij ,7. 'an der Hey en
Zoon.

559

Tresfan, (De) De Fabelleer vergeleken met de Gefchiedenis. II Deelen. Amfl, bij Y. C. Sepp en Zoon. 586
Trieper,, dun. (.7. H.) Lofrede op Hidde Heercmiet.
Amft. bij M. Westerman.
124.
Tuckey, (,7. Hing/ion) Aardrijkskunde voor Zeevaart en
Koophandel. II—Vde D. Rott. bij ,7. Im roerzeel,
.tin.
20o
Tydeman , (H. [F. en B. F.) Mnemofyne. Ifle D.
Dordr. bij Blusfé en van Braam.
213
IIde D.

438

Tz/ hirner , (II. G.) De terugkeering van een aantal R. K.

Huisgezinnen, enz. Zutph. bij H. C. /1. Thieme. 440

U.

Uilkens, (.7. l.) Almanak. 1824. Gron. bij .7. Oomkens.
46
De Volmaaktheden van den Schepper,
enz. IVde D. Gron. bij y. Oomkens.
645

Ilcen , (A.

V.

van der) Handleiding voor Predikanten.

IIaarl. bi;.t , Wed. 4..ioosjes, Pz.
592
Verhandeling over de Iileederdragt der Geestelijken, enz.
Ani ft. bij 2. C. van Kesteren.
634
Verhandelingen (Nieuwe) van het IIaagsch Genootschap.
Voor 1821 . 's Hag. bij de Erven
Thierry en C.

Menfrng en Zoon.
J^5
Verney, (B.) Evangelisch Avondmaalsboekje. 's Hag.
bij de PJ" d..7. flllart en Comp.
332
hos , (ill. C.) Merkwaardig Verhaal aangaande zijn Le-

ven en Lotgevallen, enz. Amft. bij d. 13. Saakes.64z

Pries, (M. N. de) Rekenkunde. Gron. bij R. van
Groenenberg.
43
T/ynckt , (L. 7. 7. van der) Nederlandfche Beroerten
onder Filips II. Ifle D. Am fl. bij j'. C. Sepp en Zoon. 256
Vyver, (C. van der) Wandelingen in en om Brusfél.
Amfl. bij ,7-. C. van Kesteren.
538
Deugd en Ondeugd. Amf}.
bij Schalekamp en van de Grampel.
538
Ccea
IV.

R E G I S T E R.

W

.

Water, (J. A. van de) Specimen. Traj. ad Ehen. aprrd
476
J. Altheer,
Specimen. (Tn'ceofie hei flab7.) 517
Jf7eczele;1brzrg , (5e. 5. van) Redevoering ter Eeuwfeestviering van liet Corvershof. Amil. bij ten Brink en
de Fries , enz. 216
yheiland (P.) en G. N. Landré, Woordenboek der Ncderduitfche Synonimen. fe D. 's Hag. bij de tl'ecl. .
Allart en Corn p. 625
llesterman, (M.) Nieuwe Gedichtjes voor hinderen.
Atnft. bij _111. TTlesterman.
44
-- Dichterlijke Mengelingen. Atr.(I. bij M. II'es577
ternzara.
ITligana', (. II.) De Geboorte van den Mensch beichouwd. IIle D. Amtl. bij R. j. .ßernerop. 433
JVi/dfchrut, (D. II.) Leerredenen over Openb. 11 en
639
III. Ain(I. bij J. van der Hey en Zoon.
Thilles , (B. van) Proeve ecner Overecnflemniing der
Evangelisten. IIde St. Gorinch. bij , . van der II'al. 192
H'i/c/izis , (S. I.) De Sadduceën van I. da Costa ge557
toetst. Amfl. bij f. van der hey en Zoon.
\Voord (Belangrijk) aan het letterlievend Publiek. Rott.
125
bij N. Conic?, enz.
Tlrys, 7. C. Zoon, (Y.) Leerredenen over Rom. IX , X
en XI. Ifte D. 's Hag. bij S. (Ie Ursfer.
54'^
TLjtte,ibech, (1\Icvr.) Sympoliaca , of TafeIgefprekken.
541
Rott. bij ,Urbon en Krap.
VA

2"pey , (A.) Akademifche Leerrede ter Gedachtenis van
553
11. Muntinghc. Gron. bij -7. Oo,mllkens.

Z.
Zacharia, (A.) Gefcüiedenis der Grieken. II Stukjes.
Zutph. bil I-I. C. A. Thieme.83
Zillefen, (C.) Plan wegens de Rivieroverftrooniingen.
360
Rott. bij 7. Rendril fe-n.
Zimmermann , (F. A. IF' von) De Aarde en hare Pcwoners. XI--XIVrde D. llaarl. bij de Erven F. Lohn. 250
(Tweede hcrf/eg.) 303
itphcn , (A. van) Nederland werd dikwerf befchennd
en gered, enz. Gorinch. bij ,7. Noordrryrr. 43
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34.
lets , tor de Natuurlijke Historie betrekkelijk.
43
De Spetanfehe Schoonen • met een woord over RIEGO. 44
Vergelijking tuslehen iranschman en Spanjaard.
45
De Gasverlichting te Londen.
46
De Hertog VAN BUCKINGHAM en ROBERT WINER. 47
Wijze Wensch.
47
PtitoN en de Abbe nits p oiklItAINEs.
47
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b Vaderlandslielda.
47
Fijne Uitvlugt.
48
DuCl van een' Dans- met een' Schermmeester,
48
Naive Advertentie.
48
Aan de Danferesfen in een welluStif, Ballet.
48
Bijzonderheden, rakende eenen .13tiiifeheti Improvirator
nit de vorige Eeuw, DANIEL SCHONEMANN genaamd.
Met een Aailangfel van den Nederlandfchen Vertaler. 49
Een Proefje van BILDERDIJK 'S RedeneeiWijze; /1
Drie Brieven over Mr. I. DA d ostA's BezVaren tegen
den Gast der Eativ. (l`w6ede Brief.)
73
De Gehoorte van EIENDRIK DEN IV inn F?anktijk. Bend
84
Vertelling.
Ware Heldentnned in een treffend Voorbeeld der vergetelheid onttrokken.
94
1313 het einde van 18 ,23. Door Mr. As BOXI■IAN. Dicht-

flukte-

95

De Aardappel haft het woord. Door j. W. IINTEMA.
Dichtfltikje.
08
's Menfchen Zedeliikheid in verband befchouvVd met des-,
zelfs verflandeliike Belchaving. Door B. VAN wibLEs,

Predikant te Niertivland.

* 4,

101

Da

N Ii 0 U D.
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MENGELWERK,
Aan de Lezers der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Op verzoek van velen en vriendelijken aandrang van
lommigen geef ift dit Dichtftuk ter perfe: Vervaardigd
ter gelegenheid der uitgefchrevene prijsfroffe door de Hotlandfche illaatfehappil van frame Kunfldn en Wetenfehapten , en aldaar ingezonden , vermogt het geen' der uitgeloofde eereprijzen te verwerven. Thans , bier ter plaatfe in het licht verfchijnende , vermoede men diet , als
hadde ik ten oogmerk , mij , van wege de uitfpraak tnijner
beoordeclaren , bet obrdeel des piiblieks te bereepen.
Openlijk en opregt betuig ik , dat dusdanig denkbeeld,
zelfs niet voor 66n oogenblik, in niij konde 00:Omen:
integendeel mag ik Mij overtuigd houden , dat; hij de uitgave der Dichtftukken van de Heeren ToLLEN s, N1 E RS TRAS Z en BELLO°, het letterkundig deel des publieks met het oordeel der Maatfchappij gereedeli;k zat
inftemmen.— Dit weinige zij genoeg, Opdat men de nitgave van mijn werk niet nit een oogpunt htfchouwe,
veel te laag voor den regtfchalien man, die zoo gaarne
de hoogere kunstverdienften van antlered finVigt, en,
offchoon geenszins ongevoelig voor eerbetoon en onderfcheiding , de Dichtkunst meer om haar zelfs wille
dan om den roem , dien zij aanbrengt AfOz
fcheiden vats het oogmerk der vervaardiging. dezes Oedichts , en het lot , aan hetzelve te beurt gevallen , fief
ik er eene wezenlijke eere in, mijne zangen aan het feest
der Drukktinst te hebben mogen toewijden; eene eere,
aanmerkelijk verhoogd, federt het tijdftip , dat men, in
het openbaar, de vrijheid der drukpers niisbrulkte , om
Haarlems feestviering en de hulde aan KOSTER 'S- nage
dachtenis aan te randen en te lasteren.
ilmfle; dam ,
o Nov. 1823.
BIENGELW. 1824. NO. r.

W.H.WA It NS IN CK 13Z;

A

FEUS17.11NG

EEUWZANG
OP DE LTITVINDING
DER
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ef, Neerland! thans zoo hoog gezeten,
'c Omlauwerd hoofd ten hemel op;
Zij vroeger feed en fmaad vergeten;
De roem voert u ten glorietop.
De Faam mag weer den lof der helden
Van vroeger eeuw aan 't nakroost melden ,
Zoo fang het zonlicht ftralen fchiet :
En huw' de glans van 't fchittrend heden,
Met de eer en grootheid van 't verleden,
Zich in 't onfterflijk bardenlied !
Ja, klink', waar Ruiter's asch mag ;listen,
En nog zijn tombe heerlijk praalt ,
De roem, aan de Indiaanfche kusten
En aan 't Algierfche ftrand behaald!
Laat Waterloo aan Nieuwpoort tuigen ,
Dat Nasfau zwichten kon noch buigen,
De glorie nooit zijn' naam begeeft:
En doe, bij 't lofgefchal der koren,
De Vierfprong Maurits' neven hooren ,
Dat Maurits weer in Willem leeft !
Maar, meer dan oorlogsroem en glorie,
In menig' bangen ftrijd behaald ,
Maar, Neerland! meer dan krijgsviktorie
Heeft u 't eerwaardig hoofd omftraald.
't Is groot, het ftrijdperk in te fnellen ,
Geweld en Heerschzucht near re vellen ,
Te keeren, door den roem omkranst:
't Is grooter, zich met de eer te fieren ,
Die niet door praal van krligslauriereri ,
Maar door den dank der menschheid glanst.
Zie !
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Zie ! Romes aadlaar, aangevlogen,
Snelt voort, en houdt op dit gewest,
Ten buit van zijn gevreesd vermogen,
Alree 't roofgierig oog"gevest :
Hij naakt, de flagwiek uitgefchoten;
Hij wil zijn algebied vergrooten;
Maar Bato waakt — Civilis ftrijdt;
Het flagveld ligt bedekt met lijken,
En Rome ziet zijn' aadlaar wijken ,
En Ncerland juicht , van 't juk bevrijd.
Bij 't ftroomgeruisch van vloed en baren ,
Bij 't -golfgeklots van 't Noorder zont ,
Heeft finds de Vrijheid hare altaren
Op Neesrlands eeuwig duin gebouwd.
Mogt vorfte::dwang ook kluisters fmeden,
En 't heilig regt des yolks vertreden ,
Geen ketenklank werd hier gehoord:
De Vrijheid, hier ten troon verheven,
Schonk aan den voorfpoed kracht en leven,
En bragt geluk en welvaart voort.
Maar Ne&land zag Euroop verzonken
In tastbre duisternis en nacht,
En wat Bens fchoou had uitgeblonken
Vernederd , of ten val gebragt;
Maar Ne6riand zag 't geweld regeren,
En fchrikbren zielsdwang triomferen,
Ja zelfs den mensch gedoemd tot flaaf;
En fchonk toen, in haar glans en waarde,
De Drukkanst aan. Euroop en de aarde,
Als de allergrootfte hemelgaaf.
Rijst, eeuwen, die voorlang vervlogen,
Rijst opwaarts voor d' ontroerden geest !
En maal' de Dichtkunst , voor onze oogen,
Den tijd , eenmaal zoo bang geweest!
Ja, 't kan den matten geest verkwikken,
Als 't dankend oog terug mag blikken
Op 't wee, door 's winters nacht gebaard ,
Wanneer de lente zeegnend nadert,
De zomer feest houdt in 't gebladere,
De herfst eon' oogst van vruchten gaart.
A
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\Vat Helgeest dekt de we.;eldvolken
In 't hulfel der onwetendheid?
Zoo dekt het duister 's afgronds kolken,
Waar middernacht zijn wieken fpreidr.
Eens mogt de menschheid heerlijk pralen,
Gelijk de zon, bij 't morgenfiralen,
Waar damp en nevel voor verdwijnt;
En thans — wie ziet een vonkje glimmen
Van 't vuur, dat eons zoo hoog mogt klimmen,
Maar nu voor 't oog onmerkbaar fchijnt?
Eens mogt Athene Plato hooren ,
En 't koos Minerva tot Godesr:
Eens kionk, in waarheids tempelkoren,
De orakeltaal van Sokrates:
Eens dorst de ftervling zich venneten,
De Schoonheid , op haar' Croon gezeten,
Te naadren, en haar tempeldak
Wedrklonk van 't lied , dat de aarde flemde,
Toen Phidias den beitel klemde,
En, door zijn kunst, het marmer fprak.
Eens mogt, in koele fchaauw der palmen,
Bij 'c ftatig ruifchen der Jordaan,
De leer des heils op de aard' wargalmen,
De ftervling 's Hoogften wil verftaan.
Neen — 'c menschdom , thans zoo diep verflooten,
Schijnt uit een' bastaardflam gefproten,
En derft zijn grootheid waarde en rang ;
Het feestmuzijk der blijde reijen
Verkeerde in hartverfmeltbaar fchreijen,
En 't harpenfpel in treurgezang.
Barbaarschheid geeft haar vloekbevelen ,
En moord- en roofzucht kiest haar' bait;
Waar nog de rust het hart kon ftreelen,
Stort wraaklust zijn fiolen nit.
Geen wijkplaats, hoe eerwaard' en heilig,
Is voor zoo wreed een' Python veilig,
Die de aarde met zijn gif befmet,
De weerlooze onfchuld durft ontzielen,
En wellust vindt in 't woest vernielen ,
Waar hij dell gruwbren voetflap zet.
De
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De Dweepzuchc voert, uit duistre holen,
Haar digtgefchaarde drommen aan.
't Worth nacht op aarde, als aan de polen,
Eer nog de zon is opgegaan.
Wee! wie, in al die duisternisfen,
Durft denken: wee! wie ilechts durft gisfen,
En weigert aan 't gezag geloof:
Hij ziet alom de vlammen rooken,
Door fchrikbren zieledwang ontftoken,
Voor menschlijkheid en rede doof.
Diep , grensloos diep zijt gij gezonken,
o Stervling I Domheid zegepraalt.
Gij ziet u in haar boei geklonken ,
Door drieste onwetendheid verftaald.
Het vee mope, in 't verdierlijkt leven,
Aileen aan 't Itof der aarde kleven;
Een hooger Magt beiteint dit lot:
De mensch alleen kan zich verlagen;
De heer der fchepping ketens dragen,
Zijn' aanleg Konen en zijn' God.
Gij, voor wier fchoonheid , fchat en gunilen,
Het hart van 't reinst genieten zwelt ,
Sieraad der menschheid , eedle kunften I
Zijt gij der zuchtende aarde ontfneld?
Waar klinken Flakkus. citerfnaren?
Waar 't lied der Sappho's en Pindaren?
Waar wordc, Homeer! uw zang gehoord?
Waar toeven thans de Zanggodinnen ? —
't Geweld rukt vest en poorten binnen,
En 't veld weergalmt van gruwbren moord.
Wat immer angst en fiddring baarde,
Waar 't hell der wereld voor verdween,
Pakt zich, voor 't zuchtend kroost der aarde,
Als donderwolken, zwart opeen.
Wordt niet weer 't aardrijk, in de plasfen
Eens tweeden zondvloeds, rein gewasfchen,
Dan neigt het al' ten wisfen val:
Of zal cen magtig God verfchijnen,
Die vlock en jammer doer verdwijnen,
En 't zinkend menschdom redden zal ?
A3
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Hij komt, die de aarde zal verlichten:
IIij kOmt, die Domheids kluister breekt;
Die Waarheids tempel zal berflichten,
En op haar outer 't vuur ontfteekt:
Hij komt , die alles zal berflellen,
't Geluk herfchept uit de eigen wellen,
Waaraan de Deugd haar heil verpandt.
Juicht, volken! doet het loflied hooren!
De nacht verdwijnt voor 't morgengloren;
De zOn gaat op in Nederland!
o Heilig woad , dat Haarlems tnuren
't Belcoorliik fchoon van Tempe fchenkt!
o Boschloof, dat, in plegtige wren,
De ziel tot rein genieten wenkt !
o Lommer ! aan de rust zoo heilig,
Als zich de geestkracht, vrij en veilig,
Verheft tot d' Oorfprong van 't heelal;
Gij zaagt het eerst de beilzon rijzen,
Die de eeuwen met verrukking prijzen,
En 't nakroost eeuwig roemen zal.
Daft, in die Hie, zaalge dreven ,
o' Spaarne ! bij uw ftroomgeluid,
Ontving de Drukkunst 't eerfle leven,
Sprak Koster 't eersr haar wording uit.
Hij vindt haar ; ja, 't mag hem gelukken ;
Zij worth door hem (wat zoet verrukken!)
Als door Prometheus aftm bezield:
Hij vindt haar, voelt haar fchoon en waarde,
En biedt zijn fchepping aan heel de aarde,
Die ze aanflaart en vol eerbied knielt.
Namur, die, in 't gebied der polen,
Met eeuwig ijs haar' troon omhult ,
Houdt maanden lang den dag verholen,
Eer 't ochtendrood de kim verguldt:
Maar eindlijk doer de zon haar ftralen,
In 't blozend oosten, fchittrend pralen,
En 't licht van maan en fter verfchiet;
De dagtoorts rijst aan 's hemels tranfen,
En 't nachtgewest groet Phebus glanfen
Op 't eenwentattende ijsgraniet.
Zoo
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Zoo zag Euroop den morgen dagen
Der Drukkunst , Koster's naam ter eer;
De nacht van gruwlen , leed en plagen,
Zonk in den fchoot des afgronds Weer.
Wat ooit die heilzon mogt verduistren,
En wat haar fchijnfel dorst ontluistren,
Week voor haar' onbezweken gloed.
Zoo wijken damp en . digte neevlen ,
Die, uit moerasfen , opwaarts heevien,
Als Phebus opflijgt uit den vloed.
Is 't waar, wat Dichters ons doen hooren,
In 't fchoon tafreel , door hen gemaald ,
Dan werd, toen Koster was gcboren ,
Zijn wieg door hemelglans omftraald;
Dan daalden Serafijnen neder,
En kusten 't lieve wichtje teeder,
En fpelden zijn toekomflig lot ,
En fpraken van hetgeen, na dezen,
Zijn kunst voor 't wereldrond zou wezen,
En voeren, jublend, op tot God.
Juich , Nedrland! 't was naast uw moerasfen,
flat de eed/e plant haar wortels fchoot,
Die eens, tot vasten ]tam gewasfen ,
Aan de aarde vrucht en fchaduw bood.
Op Nereus vloed , in Ma y ors velden,
Wethtlonk de glorie van uw helden;
De lof der eeuwen werd hun loon:
Maar, mogt de flandaard van die dapprenAan kreefts- en fleenboltskeerkring wappren,
Eene enkle parel derfde uw kroon.
Die parel hebt ge uzelv' gefchonken;
En wat ook fchittere en verdwijn',
En wat ook grootsch hebbe uitgeblonken,
De Drukknnst mogt dat kleinood zijn.
Vrij kunt gij 't aan uw zegevlechten ,
Als 't fchoonfle en rijkfle fierfel , hechten ,
Meer dan Golkonda's fchatten
Dc glans, die 't vonklen doet en flralen ,
En waar geen misterbij kan halen ,
Ileeft, y our Euroop , den dag gebaard.

A4

Zie!

8

EEUWZANG

Zie! de eikel valt in 't hart der aarde,
En words gekoesterd in haar' fchoot;
Maar eerst naauw merkbaar, klein in waarde,
Is 't plantje, dat den grond ontfproot:
Elk jaar doet war het itekje ontluiken ,
En 't beurt zich opwaarts utt de ftruiken,
En heft zich boven 't veldgebloemt';
En, eindlijk , zien wij d' eiliflam rijzen,
Die zich, als vorst van 't woud, hoort prijzen2
En op den duur van eeuwen roemt.
Zoo, Drukkunst! zaagt ge uw' bloei vergrooten
Zoo werd uw lof en roem verbreid,
En, uit onmerkbre kiem gefproten,
Uw wasdom over de aard' verfpreid.
Uw lof, dien 't Spaarne reeds deed hooren,
Kon d' ouden God des Rijns bekoren,
Gezeteld op ztjn' trotfchen vloed;
iij doet in Maintz de Drukkunst pralen
En Straatsburg deelen in de ilralen
Van 't licht, dat !even wekc en voedt.
Maar, wac ook Shale en uit nsoog' blinken,
En wv,it in prijs en fcbatting daalt,
Nooit , Haarlem! zal de glans verzinken ,
Die van uwe achtbre wallets ftraalt.
ja, eeuw bij eeuw zal 't laid verkonden;
„ Hier werd de Drukkunst uitgevonden;
Mier ilond haar wieg en bakermat ;
Hier is haar 't aanzijn, bier het leven,
,, Door Koster's geestkraeht, 't eerst gegeven;
, Hier fchonk hij de aard' den grootften fchat."
Niets, Haarlem! kan dien roem u rooven;
Hij tart het fchokken van den tijd,
Het zaamvereend geweld te boven
Van vreemden trots en waan en nijd.
't Is eer, o Volken ! u to buigen,
Naar gij de Waarheid hoort getuigen.,
la, uitfpraak doen , in 't wigtig
roem, die Koster's beeld omvademt,
Draagt , als de lanttle ilervling adult,
Nog merk der onverganklijkheid.
Hoort,

or
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Hoort, Volken! boort bier de eeuwen fpreken
Van 't heil, door Koster's kunst geflicht :
Zij moist het godlijk Licht te oncfteken,
Waarvoor de nacht der domheid zwicht :
Niet hel , maar zacht en croostvol firalend',
En in den koudflen boezem dalend',
Wekt ze in de ziel de reinfte vreugd;
En, waar de driften 't hevigst blaken,
Vennag haar kracht die boei te flaken,
En vormt zij 't hart voor pligt en deugd.
Wie zal die teedre planten fchragen,
Dien bloefemtooi der maatfchappij?
Wie zal haar rijke vrucht doen dragen.,
In 's !evens vroegfte jaargetij ?
Wie zal , bij 't blozen van dien morgen,
o Moeders! voor uw telgen zorgen,
Als aan uw zorg de kracht ontbreekt?
Wie zal de ontwaakte geestkracht prikklen,
En, in 't gemoed, de kiem ontwikklen
Van 'c zaad, dat deugd en wijsheid kweekt?
De Drukkunst zal die task volbrengen;
Zij fchraagt en rigt en leidt uw fchre6n
la , vreugdetranen moogt gij plengen;
Triomf! de aloude nacht verdween:
Hij week , die bange tijd der fmarte,
Voor 't kroost, zoo waard aan 't ouderharte;
De Drukkunst voert uw heil in top.
Neen, niets kan sneer uw vreugd verdelgen;
De Drukkunst voedt uw dierbre telgen
Voor wijsheid, deugd en kunstmin op.
Zoo fchenkt het zonlicht kracht en Leven
Aan 't bloempje, dat zijn' kelk ontfluit;
Het vond zich door den nacht omgeven ,
En bloei en groeikracht werd geftuit:
Maar naauwlijks wordt het ochtendgloren
13egroet door 't lied der vooglenkoren,
Maar naauwlijks daagt het licht der zon,
Of 't bloempje fpreidt zijn balfemgeuren,
En fchittert met een' gloed van kieuren,
Zoo fchoon als Iris fclicppen lion,
A5
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Daar naakt zij, op haar' looden wagen,

In- trage- en werkelooze rust,
Het hulfel achtloos omgeflagen,
En als in diepen !hap gefust:
Haar oog, onvatbaar voor den luister
Van 't licht , bemint het Comber duister,
Waarhyzij zorgloos henen dwaalt
Op fpoor , waar niets den lust kan wekken:
'k Herken u, Domheid ! aan die trekken ,
Waarin bias grouts,- niets etiels praalt.
Maar 't Licht der Drukkurtst, doorgeblonken,

Verfpreidt zijn' luister over de acrd',
En nachtfpook is in 't niet gezonken ,
In 't niet, waaruit het werd gebaard.
Geen boei kan nu den geest meer drukken,
Te groot , om weer gedwee to bukken
Voor de uitfpraak van 't verjaard gezag :
De riacht tier tijden is vervlogen;
De ftervling 'hart, met fmaehtende oogen,
Op de aanbraak van den fchoonften dad.
Ver over vloed en Vaterkolken ,
In 't Oosten, Westen, Zuid en Noord,
Worth Koster's item, door wereldvollfen ,
Met zielsverrukking aangehoord:
De kennis breidt zich nit- op aarde;
De ftervling kent en voelt haar waarde,
Verlaat het langbecreden fpoor,,
En treedt , langs nooitgekende wegen ,
Het doel van zijn beilemming tegen,
En dringt, vol moed, den weeritand door.
Wat , wereldwijzen! ge ooit deedt hooren ,
Maar ook voor 't nakroost weer verdween,
Weérklinkt niet meer, in heilge koren,
Voor ingewijden ilechts alleen.
Veen: 't digte voorhang is gevallen ;
De Wi'sheid fchenkt haar' fchat aan alien;
De Waarheid toont zich in haar kracht;
De volken hooren Plato fpreken ,
En twintig unwell zijn gewelcen ,
C;e4jk eeu cakle zomernacht.

Geen
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Geen kloostercel verbergt de fchatten ,
Door de eeuwen zorglijk zaamvergaard:
Het menschdom mag al 't goede omvatten,
Voor 't woeden van den tijd ' gefpaard;
De geest mag zith , aan al die gaven,
Verkwikken, fterken, voeden, laven,
En wint in grootheid en waardij,
En blijft naar hooger kennis
En kiest, wat meea hem kan volmaken,
Maar kiest met waardigheid en vrij.
Slaat, Wereldvolken! Nat uwe oogen ,
Maar treurend ,, nedr op 't gindsch gewest!
Daar heeft de Dweepzircht, naast de Logen,
Den grondflag van haar' troon gevest.
Ziet gij dear niet die vlarnmen rooken?
Alom bet martelvuur ontfloken ,
Tot fchraging van 't gewaand geloof?
En , na 't verdelgen en vernielen,
Die huichelaars voor 't outer knielen ,
Maar voor de Item des Hemels doof?
Maar hoe! wij zien geen zwaard meer blikkren;
Geen wraakgefchreeuw worth meer gehoord;
Wij zien geen mutfaardmijt meer flikkren,
Wier vuurvlam tot de wolken boort:
't Ileeft uit , dat gruwzaam wreed vervolgen;
De Godsdiensthaat, zoo fel verbolgen
Ms de opgeruide wereldzee ,
Schijnt, met zijne aangehitfte flaven,
In 's afgronds duistren reboot liegraven ,
En 't zwaard der wrack roest in de fche6.
Ziedaar uw zegepraal , Verlichting!
Gij hebt , voor de aard', dat Neil bereid ;
Uw hand voltrok de fchoonfte ftichting,
Den tempel der Verdraagzaamheid.
De wereld ziet u zegevieren,
En vlecht u kranfen en laurieren,
Die ge op Gewetensdwang bevocht.
Maar al de wondren, die gij werktet,
Maar 't goede en eedle , dat gij flerktet,
Hat gij door K ostcr's kunst gewrocht.
Ilij
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Hij fprak; daar brak, in voile klaarheid,
De blijdfle dag voor 't menschdom aan:
Hij fprak; en de eeuwig reine Waarheid
Deed aan 't• heelal haar item verilaan. —
Neen, Dweepzucht! 't is vergeefs geflreden;
Vergeefs, wat heilig was, vertreden;
De Drukkunst fpreekc, met kracht en klem;
Geen ijdle weerfland kan meer baten ;
Gij moet, met fchand', den ftrijd verlaten,
En fiddreu voor haar donderftem.
Zoo beeft de booswicht, die, vermetel,
Op de onfchuld woedt en 't regt verbreekt,
Wanneer, van 's Allerhoogflen zetel,
De item der wrekende Almagt fpreekt :
Hij , die, weleer, de deugd dorst bonen,
En 't misdrijf, haar ten fpijt, dorst kroonen,
En, fpottend, haar op 't harte trad;
Hij, nook gezind naar God to vragen,
Hoort naauw 't geknal der dondertlagen,
Of fiddert als een olmenblad.
Tuigt , eenwen! rljk in licht en kennis,
Wat Koster's kunst aan 't menschdom gaf.
Verzoend , gewroken is de fchennis;
De ftervling zwoer het dwangjuk af.
Wat eens de Hemel heeft gefproken,
En 't licht, door Jezus leer ontftoken,
Is geen verborgen heilgoed meer;
Dat licht blaakt Nova - Zembla's ftranden,
En, in den gloed der Morgenlanden,
Buigt de Indiaan voor 't kruis zich nar.
Ja, Drukkunst I dat u 't loflied rijze,
Waar immer ftervling aamt in 't itof!
Dat u de wereld roeme en prijze,
En klink' haar omkreits van dien lof!
Door u gevoclt de mensch zijn waarde,
Zijn' rang als opperheer der aarde,
Verheven boven 't wistlend lot ;
Door u treedt hij den Hemel nader,
Aanbidt de liefde van zijn' Vader,,
En zingc de grootheid van zijn' God.
Ver-
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Verlichting ! Godsdienst ! uwe altaren
Zijn , door de Drukkunst , grootsch herilicht ,
En, war de nacht des tijds mogc baren,
't Vereend geweld des afgronds zwicht.
Daar zinkt de troon van Waan en Logen;
Geen blinddoek dekt der volken oogen;
Niets , dat meer 't edelst pogen fluit;
De itervling durft de waarheid zoeken,
Al fpreekt de godsdiensthaat zijn vloeken,
De dweepzucht 't ijslijkst vonnis uit.
ja , eedle Leibnitz! gij durft denken;
Gij, Newton! fpreken cot heel de aard';
De Groot! gij moogt der wereld fchenken,
\Vat gij der wereld hadt bewaard ;
Hoort Addisfon de waarheid roemen;
Een Gellert lien haar kruin met bloemen,
Gekweekt in Herman's vaderland:
Geen enkle lichtflraal gaat verloren;
De Zuidpool mag near Nieuwland hooren,
En 't Westen prijst en huldigt Kant.
Wie durft uw' !ulster ooit miskennen
Wie hoonc uw grootheid en waardij
Wie, Drukkunst! waagt het, u ce fchennen?
Wie fcheldt u voor een vloekharpij?
Wet flervling is zoo diep verbasterd ,
Dat hij uw heilgefchenken lastert,
En vloekt een' zegen, gaadloos groot?
Wie durft 'uw rein gewaad bevlekken,
tooi zijn fchande dekken?
En met
Geen heiligfchennis is meer fnood.
Wee, die, in 't achtbaar kleed gedoken,
o Drukkunst! dat uw leden fiert,
Voor de ondeugd d' outerwalm doer rooketa ,
En 't driftenheer den teugel viert !
Wee, die, baldadig, deugd en zeden
Veracht , ja op den nek durft treden,
En de infpraalt van 't geweten fmoort!
Wee hem , de fnoodaard, die , vermetel,
Gods outers fchendt en ' s Vortien zetel,
En oproer preekt en wraak en 'word
Nooit ,
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Nook, Drukkunst! kan die gruwel kleven
Op 't heilig hulfel , dat gij draagt;
Nooit zij die fmaad u aangewreven ,
Noch 't feed, waarbij de menschheid klaagt.
Het nuttig ijzer, dat de voren
Doorfnijdt , waar eenmaal 't golvend koren
De halmen buigt op d' nicker near,
WTordt, in een fchriklijk zwaard herfchapen,
Geweld en bloeddorst tot een wapen
En alverdelgend moordgeweer.
Wie vloekt den ftroom, die door de dreven,
Zacht murmlend, vloeit en keen en wends,
Omdat een booswicht 'c wroegend leven ,
Wanhopend, in zijn golven endt?
Neen, eedle Drukkunst! was op de aarde
De dwaasheid van den ftervling baarde,
Wat fchouwfpel ook de fnoodheid bred',
Wat gruwel 's menfchen rang bevlekte,
Ook waar uw tooi het misdrijf delete,
Gij deelt in al die fchande Hier.
Neen heil , nook naar waardij to roemen ,
Biedt gij , weldadig, 't menschdom aan,
En 's !evens rijkfte en fchoonfte bloemen
Strooit ge op der kunflen gloriebaan.
Alom, waar gij uw licht doet fchijnen,
Zien wij de bascaardij verdwijnen,
En, woesten overmoed betemd.
De gordel der Bevalligheden
Is 't fierfel, dat, voor deugd en zeden,
Door u ten feestdos is beftemd.
Nog was uw dag Hies doorgeblonken
In 't aanzien van 't verbaasd heelal;
Europa -lag in nacht verzonken,
Bedekt met gruwlen zonder tal:
Daar kwaamt ge u in uw' 'ulster toonen;
Daar werd, in hutten en op crooner,
Uw item gehoord, uw wil verftaan ;
Daar rezen fleden uit moerasfen;
Daar dekten vloten vloed en plasfen;
Daar brak de fchoonfte heileeuw aan:
Daar
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Daar deed de Landbouw de akkers bloeljen;
Daar iIeeg de Handel grootsch ten troon;
Daar deed zijn guest de welvaart groeijen;
Daar vond de vlijt het edelst loon.
Nu kon De Gama 't Oosten vinden;
Nu trotst Columbus zee en winder,
Zijn blik naar 't Westen beengeftrekt:
Triomf! daar lent hij de talkers valien !
Daar boort Euroop den juichtoon fchalien:
„ De nicuwe Wereld is ontdekt!"
Wie, Drukkunst! kan de wondren teller,
Door u , door u alleen gewrocht?
Wie Borst zoo groot een zege fpellen,
Mnar zonder flrijd en blued gekocht?
Al vat bedckt was en verborgen,
Worth licht en helder als de morgen,
Die beemd en veld in glanfen hult :
Pc ftervling treedt, met vaste happen,
Naar 't heilig koor der weteZchappen,
En ziet zijn' hoogften wensch vervuld.
Dc Wiskurst voert, op ftoute vleuglen,
Den geest tot aan der flarren baan;
Niers kan hem in zijn vaart beteuglen,
Geen ‘ve6rttand kan zijn magt we6rflaan.
Hij wit — beveelt — vereent zijn krachten,
En mag de fchoonfte zege wachten,
In 't rustloos kampen met Natuur;
Hij heeft zijn wet haar voorgefchreven ,
En niets kan 't hoog gebod wthItreven,
Onwrikbaar, flout, en vast van duur.
Iles bock der fchepping, opgellagen,
Toont niets dun wondren aan zijn oog;
Hij durft zich in den afgrond wagen,
En ftijgt, en meet den zonneboog:
In plant en dier, in zee en aarde
Sehouwt hij 't gewrocht, dat de Almagt baarde,
En dringt in elks geheimen door :
Op 't hoogst gebergte, in 't diepst der dalen
Biedt hem de Drukkunst licht en ftraien
Op 't ongebaand en donker fpoor.
z.j
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Zij doet voor hem haar fakkel gloren,
Waar zich Geneeskunst 't hoofd lauriert;
De priesterfchaar, door haar verkoren,
Haar' roem verheft , haar outer fiert.
Zie bar zichzelv' der menschheid wijden;
Zie fmart en leed door haar beflrijden;
Reeds blinkt de zege in 't fchoon verfchiet;
Zelfs voelt de Dood zijn krachten falen ,
En, waar hij 't hoofd moet onderhalen,
Waagt hij d' onfeilbren boogfcheut niet.
Ja, Drukkunst! gaadloos zijn uw fchatten,
De bron, waar niets dan.heil uit welt:
Die kunst en kennis kan omvatten,
Hebt gij in 't heerlijkst licht gefteld.
't Zegt weinig, dat op de Alpentoppen,
Gedrenkt door dauw en regendroppen ,
Het krachtigst heelkruid tiert en groeit:
Maar is dat heilgefchenk aan alien,
Door 't gunfligst lot, to beurt gevallen,
Dan worth elks hart in dank ontgloeld,
noon, Volkenl uw Demosthenesfen,
Uw Cicero's in al hun kracht:
De Drukkunst fchenkt bun' taal en lesfen
Op 't hart eene onweerftaanbre magt.
Zij melds het, wat die eedlen fpraken,
En doet den volksgeest grootsch ontsvaken;
En 't hart verfoeit de dwinglandij;
De Vrijheid vindt wear haar aanbiddren,
En doer de Catilina's fiddren,
En gordt het wrekend zwaard op zir,
Wat edel, groot is en verheven,
Biedt gij de geurigfle offers aan
Gij, Drukkunst! voedt de kiem van 't leven,
Dat in geen grafkuil kan vergaan.
Wat op den glans van 't fchoon moog.' roemen,
Took gij met onverwelkbre bloemen,
Als tolken van uw liefde en gunst;
En doer, wat eeuw voar 't oog mag blinken,
Het eeuwig flijgend Jollied klinken,
Gewijd aan 't gaadloos fchoon der kunst.
De-
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De gloriekroon , door hams verworven ,
Blijft in uw heiligdom bewaard.
Homeren! gij zijt niet geflorven;
Nog gaunt uw lierfpel over de aard'.
Wij hooren Maro's en Pindaren,
Naast Osfian , de citer fnaren ;
En Milton's , Tasfo's roeren 't hart:
Waar Dante 't fpeeltuig grootsch mag drukken,
Kan Vondel ziel en zin verrukken ,
Mast Duitschlands Godgewijden Bard.
War kunst en kunstmin moet verhoogen,
Haar' eeuwgen roem verhefFen kan,
Dit, Drukkunst! maalt gij voor ooze oogen,
E,n 't hart gevoelt de waarde er van.
Wij zien de tijden we4r herboren,
Toen , Grieken ! in uvii tempelkoren,
Praxiteles de Goden fchiep;
Apelles de eerkroon mogt verwerven,
Toen hij , door tooverkracht van verwen,
Zijn wondren, grootsch , tot aanzijn riep.
Zie Toonkunst zich aan Dichtkunst firenglen,
En fcheppen , wat de geest nooit dacht:
floor klank en zang zich zamenmenglen,
Nu bruifend, dan verteedrend zacht.
"Tom, Volken! uw' Mesflas klagen,
Cedoenfol het ijslijk kruis to dragen ,
Daar Hem de nada des doods omringt.
Neen: ziet die Englen 't aanfchijn buigen,
Hoort hen Gods liefde en magt getuigen,
Waar Haydn 's aardrijks wording zingt:
Wie, wie kon al dat fchoon gevoelen,
Zich baden in dien flroom van Licht ,
o Drukkunst! hadt ge , in 't grootsch bedoelen,
Uw heiligdom niet opgerigt?
Wie deelt in de onwaardeerbre gunften
Van kennis, wetenfchap en kunften ,
Die I/ geen dank en hulde brengt?
Wie zal, bij 't plegtig jubelvieren,
Zich niet met bloem en kranfen fieren?
Wie is 't, die u geen' feestwijn plengt?
MENrJELW. 1824, NQ. 1.
B
Dooft

te

EEUWZANG

Dooft oak de Tljd, in 't woedend iloopen,
Den gloed, die Phebus kar omflraalt;
Wat mag dan 't fiddrend menschdom hopen,
Als de garde in 't aaklig donker dwaalt?
Dan troost geen blijde Lente ons weder;
Dan daalt geen Zomer zeegnend neder;
Dan ftemt geen Herfst bet klimmend lied;
Dan derft Natuur haar fchoon en gaven,
En, in den Winternacht begraven,
Keert alles wear in 't grensloos niet!
Maar grooter wee was de card' befchoren,
Als 't licbt, dat eeuwen helder fcheen,
In tastbaar duiscer ging verloren,
o Drukkunst 1 als uw glans verdween.
Dan, in dien naren yacht verholen ,
Dan fchokte 't aardrijk tot de polen ,
Dan kende 't teed noch mast, noch grens ;
Dan zonk uw aanleg, nand en waarda,
o Stervling1 wear in 't ilijk der aarde;
Dan werd uw aanzljn vloek, o Mensch I
Maar neen, dat wigs van tegenfpoeden
Treft nooit , wat ramp oak dreigend naakt:
De Algoedheid zal dat wee verhoeden ;
Haar wijsheid werkt , bare almagt waakr.
Neen, Drukkunst1 nook ziet ge uwe altaren
Ter prooije can't woeden van barbaren;
Nook wordt uw tempeldiensc gefloord.
Gij fpreekt: barbaarschheid ligt in banden;
En , weigert ze u hare offeranden,
Gij gnat, in 't weldoen, zeegnend voort.
Toon, Drukkunst! bronwel van verlichting,
Toon u in al uw pracht en prant I
Vier 't fchittrend eeuwfeest vah uw itichting,
Uw hooggetij', ten vierdemtall
Wie zwijgt, waar barren vurig danken,
In jubeizang en vreugdeklanken,
En 't menschdom van erkentnis gioeit?
Wie zwijgt, waar volken zich verzaamlen,
De grijsaard juicht , de kindren fhtamlen,
En 't feestlied van elks lippen vlOek?
tie I
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Zie! de eeuwen vlechten keur van bloemen
Der Drukkunst om 't eerwaardig hoofd;
En op het outer, dat wij roemen,
Word' nook de vuurvlam uitgedoofd!
Mogt Vesta's gloed eens duurzaam pralen,
Zij moet haar gianfen onderhalen
Voor hooger gloed en fchooner glans ;
Een glans , die , als de flonkervieren,
Die om Orion's gordel zwieren,
Zijn ftralen fpreidt van trans tot trans.
Ja , de card' zal Koster's roem vermelden,
Waar 't Noorden zich met ijs omkranst,
En de Oosterzon , in Java's velden ,
In vollen middagluister glanst.
Ja, eeuw bij eeuw zal zich vereenen,
En aan dien roem een' luister leenen,
Zoo als Been glans dien hooger fpreidt.
Wat ftraalgeflonker weg moog' fterven,
Nook , Drukkunst ! zult ge uw' luister derven:
Gij huwt dien aan de onflerflijkheid.

Arm den Heer Redacteur der Vaderlandfche
Letteroefeningen.
Mijn Heer

O

nlangs doorlas ik , met veel vermaak , eenen zich in
mijne verzameling bevindenden bundel van oorfprotkelijke brieven , weleer gefchreven door MARIA VAN
REIGERSBERCH, beroemde Echtgenoote van den
doorluchtigen GROTIUS. 1k vond daarin vele bijzon.
derheden , dienftig om die fchrandere en brave Vrouw na.
der to leeren kennen , en, voor het overige, op zichzelf,
of voor de gefchiedenis van haren man, van eenig belang. 1k zend er U bier een proefje van toe, of Gij er
uwe Lezers ook op mogt willen onthalen. 1k heb de
fpelling een weinig geholpen ; anders is het afgefchrevene
getrouw. Zoo het U gevalt, kom ik welligt nog Bens,
met

4 0MARIA VAN itEIGERSBERCII

met cen tweede proefje , weder. Intusfchen heb ik de
eer met alle achting te zijn
Uw Ed. d. w. Dicnaar
R. 29 Sept. 1823.
A. S. CO
MARIA VAN REIGERSBERCH AAN HAREN BROEDER
NICOLAAS VAN REICERSBERCH.

Mon Frêre!

Den uwen van den XI dezer hebben wy eerst eergisteren ontvangen, ende van dage dien van den XIX. Ik
en zoude dus Lange niet gewacht hebben met UE. behangfel , ten ware het my aan geld ontbroken hadde.
Dingsdag voorleden hebbe ik eerst de zeshonderd gulden ,
die UE. my overgemaakt heeft , ontvangen. Woensdag ,
te weten 's anderen daags , ben ik nit gcweest , om tloffe te koopen. Zal , zoo haast het gemaakt is ,
over Rouaan zenden , met de floelen , die ik voor UE.
gekocht hebbe. Aan de vrouw van IIeenvliet (t) en Miryye ik niet, als dat men wel mag weten , en wect niet ,
waarom myn laatfte aan de Princesfe gelezen is. My is
vergeten , wat daarin flond. Zy had my verzocht , dat
ik voor haar een rok met mouwen ende borstje zoude
doen maken , met zilver geboord. Dan alzoo ik weet ,
dat men eer ondank , als dank , kan begaan , zoo hebbe
ik goedgevon.den , haar eerst verfcheiden flaalkens te zenden , opdat zy zelf zoude kiezcn ;. dan en beeft my zedert
niet
(*) De Redacteur vermeent de tolk te zijn van al zijne
Lezers , wanner hij bij harreliiken dank voor de mededeeling
de bede .voegt om meer foortgelilke , voor bet vaderlandsch
gevoel zoo wel , als in menig ander opzigc, hoogstbelangrijke bijdragen.
(t) Deze was de vrouw van j o. POLVANDER A KERCHOVEN, (zoon van den bekenden Leidfchen Hoogleeraar in
de Godgeleerdheid van denzelfden naam) Heer van Heenvliet,.
Luitenant Houtvester van Holksid.
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niet geantwoord , en weet niet waarom. Wenschte , ik
Naar kost dienen, alzoo ik my aan Naar geobligeerd houde; en zoude niet gaarne ingraat zyn, gelyk er veel in
ons regard zyn , hetwelk uwe twee laathe brieven ons
meer ende min confirmeren. 1k hebbe my zeer verwonderd, ziende den inhoud van dien van den elfde.n: want
voor dezen faun 't, dat, als den Bosch zoude over
zyn , (*) alles met voile zeilen zoude gaan. (t) Hoewei
ik daar weinig ilaats op gemaakt heb , zoo verwonder ik my zeere, dat die toon zoo ras ncergeflagen is. 1k zie
wel , dat wy mifcrabele menfchen waren , ingevalle alle
onze hope op zoo trouwelooze Hollanders fond. Wy
en zyn zoo miferabel Met , ofte hopen nog wel een goede woonplaatze te vindcn. Ik zie wel , dat vyf ofte zes
hadde vyanden meer docn konnen als twintig flaauwe vrienden. Myn man zal de naltomelingen tot een exempel
firekken. Onze dagen gaan alzoowel (§) in den that,
daar wy in zyn; alsof wy in de groodle fortuin van de
weereld waren. Houd zeker , dat de eere, die der G A LI. u s (**) van beeft, zeer klein is. Weinig dagen geleden was Monfieur Marboudt (-H-) by myn man , die hem
zeide, dat er veel van de religie waren , die zeiden , dat
de Prins van Orange niet veel eer en hadde niet meer
voor hem te doen ; dat men wel wist , dat er eenige
regtcrs met nog eenige andcren waren, die daar tegen
zouden zyn ; maar dat , byaldien de Prins van Orange
het
(*) 's Hertogenbosch. Deze clad was aan FREDRIK

overgegeven , op den 14 September 1629.
(-1-) Verfta, dat men dan geene zwarigheid meer zou maken in GROTIUS terugkomst in het vaderland toe te ftaan.
(§) Dat is, zij ftaan niet
zij gaan even zeer voort en
verloopen.
(*+) De Boning van Frankrijk , die aan GROTIUS een jaargeld had toegelcgd, dat tlecht betaald werd , om reden,
men finks zien zal.
(ft) M A it Ii A U LT , felloonbroeder van den Beer 1\1 A URI it, destijds G ezaut van
bij de Algenicene Staten.
1; 3
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het ernaelyk wade by de hand nemen, dat er niemand
aan en twyfelde, oft zoude het zeer wel te weeg brangen. Pt houde dat ook zeker, als myn Heer de Prins
bet ernaelyk meende , ende dat by gefecondeerd waar met
de genen , die zeggen , dat ze om myn man denken , ende
die wiflen , dat wy gelooven , dat zy onze vrienden zyn.
Houd zeker, dat men zoo vele vyanden niet zou vinden ,
als men meent. Maar de flaauwheid van die luiden maakt
de anderen flout. Voor my, en weet niet, wie ik het
wyten zal, myn Heer den Prins, ofte die dagelyks met
hem omgaan , vermits zy hem niet refoluut en zeggen,
waar het op aankomt. Elk wil wel met de Prinfen flaan,
en daarom worden er veel zaken bedorven. Dat en is de
Prinfen niet beminnen , hen in alles in te volgen. Men
met hun fomtyds zeggen, waar het op flaat : anders zao
gelooven zy, dat het zoo behoort , en dat men daar wel
Inede te vreden is. (*) De minfle moeite zyn zy wel
mede gepast. En is ook niet kwaad; een man te hebben, die bier (j-) alles doet , dat by kan , voor bet land,
alsmede voor myn freer den Prins, dagelyks goede advifen
geeft , de Neerlanders , diebier te doene hebben , beipt , (§)
ende daarenboven fchryft het lof van myn Heer den Prins
ende van het land. (**) Waarom zoude men zulken man
van daar doen komen ? Die hem zoo wel den ezel
kan maken, moet men laten dragen; maar voor my:
dat ik in myn mans plaatze waar , zoude , in plaatze van
het lof van Holland te befchryven myn penne gebruiken ,
(*) In deze geteeie periode bedoelt de. Schrijffier zeker
ook haren broeder zeiv' , van wiens liver zoo min Naar man
als zij voldaan waren , en van wien zij meermalen kiaagden,
dat hij hen niet naar wensch diende.
(t) Te Parijs.
(S) Zie hiervan de bijzonderheden in het Leven van DE
GROOT door BRANDT en VAN CATTENBURCH, I. V.91.
3 81. II. 13. 14. P7. 1o8. HO.
(**) Dit ziet voornamelijk op DE GROOT ' s Beteg van Gra,
in 't Latija uitgegeven.
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ken, om de trouweloosheid van de Hollanders te befchryyen. Vie kan het beter befehryven , als die gene, die
het zoo wel geproefd heeft ? Ik en kan niet zeggen, hoe
zeer het my gedaan heeft , dat UE. in uwen (van den)
elfden fcbryft, dat ik van Vosberge (*) zoo kwalyk genomen hebbe: dat is, dat by my zeide, dat by meende,
dat als wy zouden verzoeken in het land te komen, dat
by geloofde, dat bet al vele moeite zou hebben , eer wy
het zouden obtineren. UE. zeidt nu hetzelfde. Doch UE.
zal zeggen, dat bet daarin fcheelt , dat Vosberge meende
met fubn2isfie , en misfehien dat UE. nog zoo kwaad niet
en meent. Maar als wy wat inwilligen , bet zal wel voortgaan. (j) Zoude UE. konnen gelooven, dat wy minder
van courage zyn, als wy over tien ofte elf jaren geweest
zyn? Ik bidde UE. nooit die gedachte in UE. te laten
komen. 1Vaarom zouden wy ten andere maxime volgen?
Byaldien wy geldgierig waren, zouden daartoe wel komen kunnen , zonder dien weg te volgen. (§) Zoeken wy
eere, zoo en is dat de weg niet. Wy zullen de nakomelingen laten oordeelen , ende ondertusichen zien eene
goede refolutie te nemen, om in flilheid onze dagen te
eindigcn. Ingevalle wy geen confcientie en badden , en
zouden niet behoeven van bier te gaan : want, byaldien
wy te misfe wilden gaan, ware wel fortuin te maken:
want myn man wordt daar daaglyks van gefproken. (**)
Hou(*) Deze was KASPER. VAN VOSHERGEN, weleer
Raadsheer in den Iloogen Raad van Holland, thans, wegens
Zeeland, Afgevaardigde bij de Algemeene Staten.
( t) Dat is, als wij eens eenig verzoek gedaan hebben ,
men zal ons wel perfen , om nadere verzoeken te doen. —
Wie gedenkc bier niet aan de ondervinding van velen in late,
ren ti'd?
(§) Dat is te zeggen : zoo wt.) flechts voorcieel zochten,
wij zouden dat elders wel vinden kunnen , zo*der dat wij
noodig hat:Men , daartoe, in het vaderland, laagheid te doen,
(**) Men kan daarvan vele bijzonderheden vinden in de gemelde Levensbefehrtjving , bij voorbeekt op bladz. 3;3-375
van het Ifte D.
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Houde zeker,, dat de betaling daarom achterblyft, om te
zien , of dat niet en zoude konnen doen: maar zy en
hebben die luiden niet voor. Ik zoude nog wel wat meer
zeggien; maar is laat. Zal het voor dees tyd daar by laten , ende te bedde gaan, biddende om myne gebiedenisfe
aan de goe bekenden.
UE. dienstwillige Zuster
pezen 29 November (46290
(Uit Parys.)

1%1 ARIE V. REIGERSBERCH.

M en ziet uit dezen brief, dat de Scliiijffler (want haar

man bemoeide zich met geene geldzaken , waarvan hij
ook vreemd genoeg geene kennis had)(*) thans fchraal
bij kasfe was ; doch dit was niet alleen nu, toen haar
pan nog ambteloos was , maar ook , toen hij vervolgens
de Ambasfade van .4v,ecIen bij ale Franiche kroon waar;tam, doorgaans het geval, gelijk wij misfchien nog nader
zien zullen. N&€ was hem . door den Franfchev Koning;
wel een jaargeld van f 3600 toegelegd, en toen heette
hij wel 6000 rijksdaalders , als Ambasfadeur , en 2000,
rijksdaalders , als Kaadsheer van Staat , van Zweden
genieten ; doch , gelijk het eerfle , zoo als wij reeds gezien hebben, zoo werd ook het laatfle doorgaans traag
hetaald, en was fomtijds wel anderhalf jaar ten achteren. (t) Geen wonder dan, dat hij, met zijn gezin van
vrouw en vijf kinderen , uit have en erf gedreven, en. in
Frankrijks hoofdflad, waar men met weinig niet veel
kon uitvoeren , levende , zijne behoeften niet ruim vervule
len lion. In het voorst van 163 9 fchreef zijne vrouw
weder aan Karen broeder: „ UE. Tact gelooven , datik
myn geld wel van doene heb. Hier is alle ding zeer
diere , en ik moet altyd wat in voorraad hebben : want
„ daar is altyd nog iet te verfchieten. UE. kleeren zyn
nog niet betaald." — \Vat dit verfchieten belangt;
niet
250.
(*) Zie BRAN DT als boven,
(j) Zie VAN CATTENRURCH, als boven,
223, 224.

bl. 5, 6, ea
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Diet alleen de Heer Raadsheer en Mcvrouw do Prinfesfe
vielen haar , gelijk nit vorenflaanden brief blijkt , met
commisfien lastig , maar ook anderen. In den tweeden
door ons gemelden brief ging zij dus voort : ,t Aangaan„ de de zyden hozen, zal der UE. wel een paar gris
„ noire zenden; maar zullen wel zestien gulden kosten.
„ Daar is er hier van alle prys, van elf, twaalf, dertien ,
„ veertien . gulden; maar en deugen niet veel." (*) Ver.
volgens van een behangfel fprekende, dat zij aan nicht
PIETERNELLE bezorgd had, zegt zij: „ Zoude ZOO'
51 al omtrent f iso komen te kosten. Byaldien UE. zulk
„ een begeert , mag 't laten weten. Zult daarna een van
f 500 ofte f 600 koopen. Als ik geld hebbe , zal ik
51 mede zoo doen. Dat moet ik zeggen , (t) en gy meugt
„ het doen , als gy wilt. Zoo veel verfchilt uwe con„ ditie van de myne. Ik en weet niet (vervolgt zij) waar
„ UE. haalt, dat wy van de gelukkigite zyn. My dunkt,
„ dat, byaldien anderen dat geluk hadden , zouden haar
„ wel geempesfcheerd vinden. Myn meeste geluk is, dat
„ ik my naar alles kan voegen. En late daarom niet te
5/ voelen het ongelyk , dat ons gefchied is , welk niet
klein en is , waarin wy den besten tyd van ons levee
„ gepasfeerd zyn. Onze kinderen worden vast groot,”
enz. Hoe ver het er ondertusfchen of was, dat hare bekrompenheid haar nederdrukte, en hoe waar, dat zij zich
naar alles voegen konde, blijkt uit hare volgende fcherts,
ten aanzien van het koopen van een behangfel van f 500
of f 600. „ Ik ben der van meening zoo veel aan te
„ hanger. Men moot zoo fcherp niet zien. Daar is zoo.
„ veel geld in de weereld , en Pieter Heine (§) heeft zoo
„ vecl medegebragt, en, als wy fterven, en zullen wy
„ Met met nemen , en al de kinderen , die gy nog hebt ,
„ zullen tien duzent gulden 's jaars hebben. lk heb
nee 2

(*) Deze waar was dan toen vrij wat duurder dan thaws.
(t) Namelijk, dat ik zal koopen, als ik geld heb.
(§) De door hem veroverde Spaanfcbc Zilvervloot was on,
thugs binnen ooze havens gekomen.
i; 5
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nie , dat ik nog eens in een goude weerekl kotw.
Ondertusfchen blijkt, dat de Heer V,AN RBIGERSUERCH, hij mogt Raadsheer in den t-Ioogen Raad zijn,
zoo veel hij wilde , en anderen, die zich floeleA, behalkg,
fell , koufen , kleederen enz. (*) uit Pars lieten be,,zorgen , Coen alzoowel, als velen later , en nog, vrij
door de Franfche modezucht bebeerscht werclen.— Wa;
kaar beklag over FREDIIIK HENDRIX aangaat ; dat
komt, in andere van hare brieven, meermalen weder.
„ UE. zegt (fchrijft zij, wegens hem, in een' derzelven)
• dat by, ons heel goed vriend is. Ilt houde hem daar
„ ook voor. Maar vrienden hier,, en vrienden daar, elk
• ziet op zyn eigen intresten. De kinderen paait men
„ met beloften, van een koek ofte wat fukers te zullen
• geven. My dunkt, dat men met ons fchier mede zoo
„ leeft. Dan zal haast tyd zyn, dat wy ons. niet langer
• met woorden en laten pajen. Ons Neef, ons Neef ,
„ heeft ons groot ongelyk gedaau.
Wy hebben ons
• zeer van hem te beklagen. Of by zyn confcientie daar
„ niet mede hezwaard en vindt , ofte Cris en zal vinden,
en weet ik niet.' Men behoort zoo met eerelyke Widen niet te handelen." Dit is inderdaad zeer fterk.
Maar niet fterker, dan hetgeen UITENDOGAER T gezegd had, in eenen der door hem , in 1626 , aan zijne
vrouw gefchrevene, en door den verachtelijken Haagfchen Leeraar , weleer zijn ambtgenoot , ROSAEUS, onderfchepte, en door hem in handen van de, den Retnon'Iran:en hoogst ongenegene , Gecommitteercle Raden geleverde brieven. (§) „Het fcbynt , (heet bet daar) dat by
, (de
(*) In een' anderen brief fpreekt zij van een' mantel en
van rabatten , dat is &fen of halskragen.
(f) Hierdoor verftaat zij niemand anders dan FRED It/1C
HENDRIK zelf. Zoo noemde GROTIUS hem mede Coufyn.
Zie a RANDT, als boven, bl. 36o. In brieven van anderen
van dezen tijd vond ik den Vorst ook met dezelfde namen
genoemd. Zie ook den brief van onze M A R IA bij den Heer
S CH ELTEMA, in zijn Mengelwerk, D. II. Sc. i. bi. ro6.

(§) Men Zie derzelver gedeeltelijken inhoud bij

A/T
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(de Prins) de onzen maar met fchoone woorden heeft
r, opgehouden , tot dat by tot zyn voornemen, aangaankde het Gouvernement, zoude gekomen zyn. Of by
17
het ooit regt gemeend heeft, weet God." Uit bet een
en ander, bier voorkomende, en uit menige andere
bijzonderheid, hier niet te melden , zou men fchijnen te
moeten opmaken , dat de Vorst, zoo voor als na zijne
verheffing , aan GROTIUS, UITENBOGAERT, en
de Remonfiranten in 't gemeen , verwachtingen heeft
geboezemd van meer voor hen te zullen doen, dan hij
gedaan heeft , en hen daarin heeft te leur gefteld,j4zelfa,
dat hij het een en ander tot hen heeft gezegd, w.agvan
de opregtheid, in vervolg , verdacht heeft moeten voor-.
komen. \Vat nu is hiervan ? Is het inderdaad zoo? pail
vlek in 's Prinfen karakter. Het onderis dit cene
zoek daarvan zou even belangrijk als teeder zijn, dock
hier, om zijnen omflag, kwatijk voegen. Ik heb echter
lust , om dit onderzoek te doen , en wil gaarne van den
uitilag, in het kort , aan het geeerd publiek rekenfchap
geven. Zoo vecl kan ik er vooraf wel van zeggen • de
booge acluing , Welke men aan de nagedachtenis van den
voortrefielijken Vorst fchuldig is , zal er niet door gekrenkt worden.
71

D. I. bl. 557 in fol. De.
ze heeft echter de uittrekfels van drie brieven tot een geheel,
alsof het flechts Un brief geweest was, te =men gefmoi..
ten, gelijk mij uit de affchriften der brieven zelve, welke
thans voor mij liggen, blijkt.
MA, Zaken van Staat en Oorlog ,

DRIE BRIEVEN OVER MR. 1. DA COSTA ' S BEZWAREN TEGEDS
DEN GEEST DER EEUW.

Deze Brieven, terflond na de verfchijning van het bewuste
boekje gefchreven, waren oorfpronkelijk tot afzonderlijke
gave bellemd; maar, uit onlust, niet verder voortgezet, zouden zij, na het uitkomen van zoo veel beters en grondigers,
geheel achter zijn gebleven, zoo het verfchil van toon en de
vele handen , in welke dit Tijdfchrift komt, alle juist die
BB-

DRIE BRIEVEN

andere flukjes niet opvattende , ons niet tot het tegendeel
bewogen hadden. Wij geven ze dan onveranderd , en voegen
er, als tot eene verfchooning , de woorden van BORGER bij:
Est vero nulla , neque ingratior disputatio, quant
quae adverfus illos homines fuscipiatur , qui , nulla caufd
atque ratione , dicant, quicquid venerit in buccatn. (*)
ilanteekening van deb: Redacteur.
Bovenflaande is van den geachten, kundigen Schrijver zely en, wiens eafte der drie opgemelde. Brieven wij bier onzen
Lezeren mededeelen. Redacteur aarzelt geen oogenblik ,hierbij
te voegen, dat hij zelf den al te nederigen Steller dringend
om deze mededeeling heeft verzocht; dat hij deze Brieven,
na al hetgeen over den jammerlijken twist zoo bondig als
kracbtig is gefchreven, met onverflaauwde belangftelling
heeft gelezen;en dat hij te gereeder tot 'de plaatfing befloot ,
daar, van al het tegen D-A COSTA gefchrevene, diet dan
den enkel , en voorzeker niet het minst belangrijke, fink in
de Boekbefchouwing is vermeld, noch waarfchijnlijk , bij den
ons als overfiroomenden vloed van dagelijks uitkomende bockwerken , verder zal vermeld worsen , ons bepalende tot cell
des te uitgebreider verflag en touring van het onzinnig gefchrijf van BILDERDIJK, CAPADDSE en DA COSTA
zelven.

if. aan

Gij vergt mij inderdaad eene zeer onaangename taak , mijn
vriend! daar gij wilt, dat ik u mijne gedachten over het
boeksken van DA c ()STA mededeele. •Hetheeft eenigen tijd
geduurd, eer ik hetzelve las, oindat mij de geest van dezen
man, een echt leerling nit de fchool van BILDERDIJK,
reeds eenigermate bekend was. Wat — dacht ik — wat
beb ik aan de ergernis en moeice, die toch tot niets zullen
voeren? Mijne overtuiging in het bedoelde opzigt is te wel
gevestigd, en, zoo ik meets , beproefd en gelouterd , dan dat
een kort en vlugtig opgefleld ftukje , van eel], ja, geestrijk
en ijverig, maar te gelijk onervaren en ligt geestdrij vend jongeling, pas onlangs tot de Christenen overgekomen, daarin
groote verandering zal te weeg brengen. 1k weet crouwens
zeer
(f) Div; adv. Eberhard.

OVER MR.

DA COSTA ' S BEZWAREN.

7ecr wel, dat onze ceuw hare zwakke en Ongunftige zijde
heeft , ea dat over vele zaken, met alien mogelijken toeftel
van geleerdheid en fcherpzinnigheid, eeuwen lang kan getwist worden, zonder dat de onpartijdige en waarheidlievende
veel gevorderd is , om met verzekerde rust eene keuze te
doen. Maar ik beken, het opftel.bleef, zoo ten aanzien der
grondigheid, als der befcheidenheid, die ik van den nieuweling, en belijder des nederigen, zachtmoedigen jn z u s, nog
eenigzins meende te mogen hopen , oneindig verre beneden
mijne verwachting. Het is niet dan de eramba recocta (opgewarmde kost) van den ouden betweter en hekel- of krekelzanger: magtfpreuken, verwarring van alles door elkander,
ontleening van de hatelijkfte trekken aan Fransch ongeloof en
jacobinismus, om het gelaat der algemeene verlichting van
onze dagen daarmede op te fchikken , onkunde bier en (zoo
men zich Inag veroorloven , het 'oogmerk en het hart voor
zijnen regterdoel te roepen) kwade trouw daar; alles wel
fchikt mn zand in de oogen te drooijen, vele zwakken te
bewegen, en misfchien ourust in kerk en burgermaatfchappij
te dichten , maar waarWIt niet om lick in de duisternis te
ontlteken, of lets ter bevordering van deugd en geluk , bekecring en eeuwig leven voort te biengen. Kan het u verwonderen , dat ik er tegen opzie, om nogmaals dit doornig
pad door te woritelen , ja in dezen mesthoop te wroeten,
en ondertusfchen in mijn hart de zwakheid en verdorvenheid
van den mensch te beweenen , die mij toefchijnen hier veel
meer met da g en dan met woorden geftaafd en aan den dag gelegd te worden? Ja , ik geloof het gaarne, mijn vriend! dat
gij u hartelijk verheugd hebt over het toebrengen van drie
aanzieniijke, welonderwezene , ten deele zelfs beroemde Is.
raelicten tot de Christelijke gemeente; dat gij de leerrede,
bij die geleerdheid door den waardigen r.oEL I N c gehouden ,
met veel genoegen en 'li g hting hebt gelezen ; en dat, hetgeen onze gemeenfchappelijke vriend , in bet bijzonder van
dezen DA COSTA, zijnen ijver , zijne geleerdheid, zijn poEtisch vermogen (underhand door uzelven beproefd en hoog.,
gefehat) vUOr jaar en dag verhaalde, u de uitnemendfte belangftelling heeft ingeboezemd. Maar zoo veel te meer zult
gij u ook nu reeds (het boekje gelezen hebbende) met mij
bedroeven, omdat de vruchten , de onrijpe, zure vruchten,
bet boompje te vroeg van zelve ontvallen, zoo weinig aan

de billijke verwachting , aan de oniheisde waarheid , en aan
de
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tie kweeking door mannen als BRDES en EGELING, beam.
woorden. Herlees flechts P A uf.0 s' heerlijke plaats over de
Iiefde (Cor. XIII), en vergelijk ze met bet beitaan , met het
vverk van DA COOTA, en den geest, door zijn ganfche ge1ehrift ademende. Waarlijk, het valt moeijelijk Om niet bit.
ter re worden. Maar ik wil mij aan deze natdurlijke opwellingen niet meer, dan onvermijdelijk was, toegeven. Er zal
ligt gals genoeg van wederzijden gefpild worden over dit,
in zichzelf toch zoo nietige boekje, tot onie verbazing bij
een' der voormaals genoemde vreedzame en weerlooze Christeuen in het licht verfchenen, wier heiiig ja elken eed nutteioos Mankte, Welken in de allerbelangrijkfte zaak en betrek.
king re breken bier openlijk geoorloofd worth genoemd !
Reeds heeft men begonnen de hekelroede te zwaaijen. En,
fawn de Bilderdijkfche fchool zich tot hiertoe weinig met
wedrleggen heeft opgehouden, de fchorre krekelzing , die alit welvoegelijkheid en betamelijkheid,ja liefelijkheid en welluidendheid ter zijde ftelt , bij de jammerlijke kunst van patisch tieren en vloeken , blijft datrom geenszins achter. Doch,
ik beloofde u immers bedaard te willen blijven, en zal
biertot dan ten minfte mijn best doen. Het geheel bij de
flukken nagaande, zal dit ligt ook beter gelukken, dan bij
dezen eerften aanblik van alles teffens. De orde, hierin te
volgen, geeft de Schrijver zelf ons aan de hand. Gelijk hij
Met den Coddienst begint , zoo willen ook wij daarvan den
aaiitang maken.
Maar, wat zal , wat kan de man over dit aangelegen onderwerp op tien bladzijden druks dan toch zeggen? Wanneer
1k een bijzonder perfoon in het openbaar van ongodsdienftigheld befchuldigen wilde, dan zou ik meenen ten minfte te
inoeten bewijzen, wat ik zeide, ten minfte duidelijk te mbeten fpreken, zorgende vooral ook, dat men den regten man
Vocirbad , en hem niet meer te last leggende, dan hij bepaaldélijk verdient. Doch bier betreft het een geheel geflacht ,
de tijdgennoren in bet algemeen, en deze worden in diervoege , dat, waar zich flechts den hunner aan fchuldig gemaakt beeft, dat is de geest der eeuwe, dat komt
voor rekening van alien! Eene fraaije redenering inderdaad,
zoo als men ze alleen in de gonden dagen, wier verlOop DA
COSTA zoo zder beklaagt, van den predikftoel, of in kerinieliedjes van zekeren flempel, plagt te hooren. Waar is
toch die mehigie van Fiehtlarien , Schetatiti4sen, Itanttonen
enz.
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enz. in ons vaderland? Waar zijn die verachters en beftrijders
van het Christendom ? Waar zijn die roekelooze verwerpers
van de oude regtzinnigheid ? Schuilen ze in het Haagsch Ge
nootfchap? in dat van Teyler P onder de Hoogleeraren, di'e
hunnen tijd aan de verdediging, opheidering en verfpreiding
van den Bijbel befteden? onder de Leeraren, wier bekwaant
heid en ijver zoo kennelijk uitblinken? of in de gerneenten,
voor welke, zelfs in de grootfle en ligt meest verderreldb
fteden, de kerken meestal te klein zijn, om alien te bevatten ? Het is waar, men bepaalt zich veelal niet meer zob
nitfluitend bij gefchilpunten, en maakt de vredekerk niet meet
tot een tooneel van twist en gekijf, tot een broeinest van
haat en Vervolging ; het is waar , men lion& zich , op tiern
predikftoel , niet meet bezig met eene fchoolfche bepaling,
uitpluizing en verdediging van enkele hooge leerftukken, om
daarna met eenige o en ach's , met galmen en zuchten te emit.
digen ; het is waar, men predikt de leer der voorbefchikking,
tijdig en ontijdig , niet meer zoo en waarfchuart de
menfchen niet meet tegen deugd en goede werken, als eene
paging om God naar de kroon te fteken, gelijk voorheen
wet eens plants had. Integendeel , liefde en heiligmaking zijn
blijkbaar het doel , uitlegging der H. Schriftuur het middel ,
en eerbied voor de verborgenheden des Heeren het doorgaand
ttenmerk van het Christelijk onderwis in ons land en onzen
tijd. Waar heeft nog een Hervormd Leer= die grondwaarheden van zijn kerkelijk ftelfel aangetast, in welke DA cos.'. A de zaligmakende leer acht gelegen te zijn? Of, zoo er
een enkele was, welken aanhang, welke toejuiching heeft
hij gevonden ? En zelfs de Leeraren en Schrijvers nit andere
gezindten, fpreken ze niet menigmaal met eene befcheidenheid bier, met eene warmte daar,, in de taal des Bijbels, van
bet hooge en heerliike, in de Evangelieboeken vervat, dat
zelfs de regtzinnigfte Christen daarin ftichting moet vindent
Zekerlijk weer D A COSTA van dit alles weinig of niets af.
Daar zijn overgang tot het Christendom alien zoo onverwacht
was, ja men hem zelfs voor een' ijveraar in Israel hie/d, is
bet hoogst onwaarfchijnlijk, dat hij voorheen kerken en Leeroars bezocht. Gelijk hij in alles het levend afdrukfel van
BILDERDIJK blijkt te zijn, zoo zal deze gewis oak zijn
leidsman in den Godsdienst zijn geweest. En BILDERDIJIC
pint zelf nooit in de kerk te komen, noch denkelijk , vele
leerredenen of flichtelijke werken van onzen tijd te lezen.
Blind vooringenomen met het aangeleerde in zljnekindschheid,
nog
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nog vallende in dien djd , toen wij bijna geene letterkunde
geenen bloei van wetenfchap of kunst kenden , of eer
ltrekt ongenegen om te denken zoo als anderen doen , en liever alleen dwalende , dan met- den grooten hoop de waarheid
te huldigen , was deze man , na eene afwezigheid van ettelijke jaren , nog flier in het land teruggekeerd , of hij deed der
Verwenschte verlichting reeds den oorlog aan. Maar welke
onbefchaamclheid is het den te meer dat zullt een nienweling , op bloot hooren zeggen af,, de achtbaarfle mannen, die
een geheel leven vol werkzaamheid aan het onderzoek der
waarheid hebben beiteed op welke ook home zaligheid berust
de y 415 VOORSTENOIE,RINGA'S,M,UNTINGHES,VAN
D PAL M s , en aller grooten voorganger SCHULTEN s,
als de. hoofdleidsliederi .der. tegenwoordige Christenkudde in
Nederland, op het fehandelijkst verguist I Neen, jongeling
leer eerst kennen , oordeelen en vergelijken ! Zie eenige jaren fond en lees intusfchen het werkje over ,de Vereeniging
der Pratestanten , aan :een' Fewer geachte Leeraren zelve toe,
gekend Lees en, zoo , gij kunt, weerlegde onlangs verfchened
Gefchieden,is der Hervorinde Berk in Nederland! Lees en vergelijk EGELING ' S Weg der Zaligheid met de leerboekjes
der vorige eeuw En beflis dan , of de dagen onzer vaderen
beter waren, ten aanzien van ware wijsheid en verlichting !
In de pazij , moge een . hooge en ftoute geest genoegzaam
zijn , om verwondering op te wekken ; daar worde het met
de waarheid, in zekeren zin , zoo naauw niet genomen , maar
zij eene eenzijdige voorflelling dik wij is zeer gepast om doel
te treffen — in de gefchiedenis , in voorwerpen van onderzoek en befpiegeling , is het anders gelegen: En zoo ge dit
weet , gelijk ik gaarne geloof en vertrquw , dat gij niet
geleerd dan geestrijk en vernuftig zijt ; waarom den , van L uTHER en CALV1JN alleen gefproken, wanneer het op de
beginfelen der Hervorming aankomt ? waarom ZWINGLI ell
MELANCHTON in de fehaduw geplaatst , fchoon de eerfte
veel vroeger dan de ander in Zwitferland opflond , en de
laatfle , de hooggeachte vriend van LUTHER, bekend flaat , als
fiebbende reeds fpoedig eene zachtere wending aan het bedoelde
leerbegrip gegeven? waarom deze twee liefd .Hijke, onbefprokene,
edele mannen met verachting voorbijgegaan ? y,och , DA co sT A t waarom over bet geheel met namen gefchermd ? Is het
om den onkundigen te verfchrikken ? Welnu , ja , dan beweren wij, dat gij het bijgeloof in de hand werkt. Een onbere'•
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retieneerde eerbied voor menfchen; hunne denkbeelden en
hunne leerftellingen ; is bijgeloof. En zoo men thans vrijmoediger nadert tot de eigene bron van alle kenhis , tot het
Goddelijk onderwijs in den Bijbel , en zich alle moeite geeft
om dien bij iedereen in zijne waarde te doen kennen en regt
verftaan, dan beftrijdt men het bijgeloof; of heeft het ten
deele reeds overwonnen. IVIenfchelijk gezag, blinde navel.
ging, onverftandige werktuigelijkheid, droomerijen van ellerlei booze geesten, die uit, en inwendig op den mensch werken, van fpolren en voorbeduidingen, met al den dwazen na.
fleep der duistere eeuwen; door onkundige Roomic.h- kith°.
belted doorgaans het allefernfligst in befcherming genomen;
dat noemen wij bijgeloof, en dat juichen wij onszelven Ede ,
tot merkelijk lieil der Menfehen , voor een groot deel nit ons
midden verbannen te hebben. Doch , het is wear, ook A Ut u s wordt door u vermeld; en zijne leer, Goddelijk geflaafd
zijncle , is bij de Christenen van gezag. Zoo ras zijne woor.
den, in verband met de geheele GOdsdienstleer, door alien
op dezelfde wijze verflaan wordeti, idl de zaak ten Voile
beflist zijn. Maar of uwe uitfpraak genoeg zij om dit hat
aan te brengen , daaraan twijfelen Wij.Misfehieri ligt de op:
losfing van deien knoop wet niet onder otis bdreik bier be.
neden, en is eerbiedig zwijgén en geloovig werken de beite
hulde aan den Ondoorgrondelijken. Ik althans kon de Synode
tan Dordrechi, bij de fakkel der gefchiedenis , nooit in dien
zniveren dag zien , dat ik mijn oordeel onbepaald odder hear
gezag zonde Willen gevangen geven. En ZOO BRANDT, ZOO
de laatfte flistoriefchrijvers ons ten aantien dier vergadezing
misfchien geheel misleiden, dan rust er inderdaad Been heiliger pligt op hare groote vrienden, den een waardiger cafe.
tee voor het weetgierig publiek op te hangen, dan derzel:
vet langvergetene Idfredenaars hebben gedaan. Doch ,
fie Schrijver van dit prulletje daertoe de man?
Dan, wordt het tijd, dat ik eindige , mij herinnerende,
flat ik een' brief aan u, flier een pleidoci tegen DA COST A
fchrijve. Gij ziet echter uit dlies, dat het eene losfe
dotting des harte is, die desniettemin, Zoo ik hope , meei
bewijst, dan zijn uitvaren tegen de ganfche getheente,
Welke hij onlangs broederlijk is opgenomen. Bij eene votgende gelegenheid wensch ik voort te gaan. En ontving ik
tusfchenbeiden eens een antwoord van uwe hand, het zel
te aangenanier zijn.
P. S.
MENGELW. 1824. NO. I.
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P. S. In die fraaije noot over de ergernis, op welke de
Apostolifche les, om de waarheid in liefde te betrach ten ,
genoeg antwoordt , vindt DA COSTA vele overeenkomst
tusfchen de Jezuiten en de voothanders der hedendaagfche
verlichting. Maar heeft zijn Ed., bij het !Ink van den Eed,
wel gedacht aan de oude gronditelling , dat men ketters geen
woord behoeft te houden?
DE SPECTATOR.
Ix.

Want heden ten dage maakt itichikkelijkheld vrienden
waarheid haat.
TERENTIUS.
Wat zullen wij toch van ouzen Hendrik maken?" dit
is de vraag, die vader en moeder elkander gedurig doen ,
fchoon onze Hendrik nog zit in den kinderfloel , en aan niets
dan aan pop en rammelaar denkt. De ernst, intusfchen, met
welke die vraag opwelt uit het ouderlijk hart, toont de begeerte aan, die vader en moeder bezielt, om hunnen Hendrik eens eenen goeden (land in de maatfchappij Ee zien bekleeden. Maar, wat zouden ze nu toch met die vraag bedoelen? ,, Wel," zegt gij, dat is duidelijk: welk een
ftand, namelijk , voor hunnen zoon uit te kiezen, dat hij
goed en fpoedig in de wereld voortkome?" — Ik geloof,
dat gij gelijk hcbt; dit is ten minfle meestal de juiste meening van foortgclijke vraag. Als ouders beraadflagen , wat zij
van hunne kinderen zullen maken , dan raadplegen zij zelden
der kinderen aanleg , der kinderen begeerte , nog veel minder
het belang der maatfchappij , waarvan hunne kinderen eens
leden zullen wezen; dan vragen zij niet: hoe worth mijn
kind het best een nuttig mensch ? maar: hoe kan hij het best
forcuin in de wereld maken ? Nu, de menfchen hebben ook
wel gelijk! Nuttig zijn voor anderen
welk eene domme
onnoozelheid! Bij het kiezen van beroep of flan& te zien op
bet belang der maatfchappij welk een onverfland! Dat
mogt fraai en prijsfelijk zijn geweest v66r een so, 6o jaar,
wen de menfchen nog zoo dom waren, dat zij niet eens
wisten, waar zij met hun geld zouden blijven; maar thans,
thans heefc men anders en beter geleerd. Met eigen belang
te beginnen , met eigen belang te eindigen — dit is bij ons
de regel, diet] men volgt; . en dit is zonder twijfel bet best
en het verflandigst: want, hoe het ook loope, bet ]evert
altijd, bij Plot van rekening, een batig faldo op.
Gij
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Gij bemerkt, waar ilt met deze mijne redencring been wil;
ik wilde met andere woorden zeggen, dat het een onderzoek
is , dat al onze aandacht verdient , op welk eene wijze men
zijne fortuin het best kan maken. Deze kunst is intusfchen
niet algemeen bekend: want hoe velen zijn er, die maar in
geheel hunne fortuin niet maken ; die , wat zij ook doen
en beproeven , maar niet in de wereld weten voort te komen , en moeten wurmen en fukkelen zoo fang zij leven!
1k meende mijnen lezeren geenen ondienst te zullen doen,
indien ik titans deze kunst bun leerde. Heb ik onlangs den
weg gewezen , orn zijnen tijd aangenaam en goed te flijten , (*) ik wil nu , in denzelfden geest, de middelen opgeven, OM IN DE WERELD VOORT TE KOMEN. Het belangrijke
der ftof is mij ten waarborge , dat men eenige oogenblikken ,
zoo al niet zonder verveling, dan ten minfte met geduld naar
mij zal luisteren.
Nu ik dens achter bet geheim ben gekomen, Eeg ik ronduit: bet verwondert mij niet , dat zoo vele menfchen hunne
fortuin maar in 't geheel niet maken; want dit heeft verbruid veel in; niet omdat daartoe zoo vele kunde , wetenfchap , talenten , deugden gevorderd worden , o neen!
niets minder dan dit; maar juist omdat men de kneep niet
vat, omdat men een gansch verkeerd pad intlaat, en zoodanige middelen aanwendt , die precies een tegenovergefteld effect forteren.
1k wil u , mijne vrienden , verhalen , hoe ik het heb aangelegd , om het groot geheim te ontdekken , dat ilc u thans
zal leeren; dit hebt gij noodig, om crediet voor mijn' rand
te krijgen, en dit zal tevens dienen , om u , voorloopig,
wiskinittig te betoogen, dat die middelen, welke men gewoonIijk als zeer gefcbiltt , om fortuin te maken,befchouwt,
in geenen deele daartoe berekend zijn.
Toen ik er dan achter wilde komen, hoe men het best
zijne fortuin in de wereld maakt , meende ik al een' zeer goeden weg in te flaan , om tot die gewigtige wetenfchap te geraken. Ik begaf mij naar cenen filozoof, (deze is zoo iemand,
die men zegt , dat weer weet dan een ander) ontdekte hem
mijne begeerte, en de man was dadelijk bereid, om aan mijn
verlangen te voldoen. Zonder een oogenblik zich te bedenken, was het ; ,, Wel, vriend i vraagt gij mij, wat te doen,
om
(*) Zie Spectator, No. VI.
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oin in de wereid voort te komen? Niets is gemakirelijker,
dan u dit te leeren. Streef naar wijsheid; tracht vele kundigheden te verkrijgen; zoek u talenten eigen te waken ; leef
braaf en deugdzaam; met een woord, zoek een man van
verdienflen te worden, en gij zult in de wereld gelukkig
zijn." — Ik bedankte den filozoof voor zijn advis, en zeide
in het heengaan bij mijzelven: Het blijft dan toch maar
verbruid moeijelijk , on: in de wereld voort te komen!" Maar
ziet, ik ging aan 't peinzen en nadenken, — en, ei kijk!
toen had de wijze man ongelijk , al zijn leven ongelijk: want
ik redeneerde aldus: „Indien kunde en braafheid den mensch
in de wereld voorfpoedig maken , iudien verdienflen de ware
middelen zijn om voort te komen , dan moeten A. B. en C. op
den hoogilen trap van eer , aanzien en fortuin zich bevinden.
Maar A. B. en C. flaan nog niet eens aan den voet van de
ladder der fortuin. Derhalve zijn verdienflen bier de ware
en zekere middelen niet. — Verder: Indien verdienflen a!leen
en uitfluitend den mensch in de wereld voorfpoedig
dan moeten zeer zeker D. en E. en F. en G. en — ja, wie
kan ze bier alien floe:nen? — dan moeten dozen zeer zeker
al heel klein en onaanzienlijk blijven. Maar juist die zelfde
beeren—ziet! zij vliegen voort: D. worth morgen Minister ;
E. is reeds voorlang Gouverneur; F. heeft zich in het vetfie
ambt genesteld ; G. wint fchatten in de negocie; met den
woord, die alien zijn opgeklommen tot den hoogflen trap
van eer, roem, welvaart, rijkdom. En daar nu al die heeren geheel van verdienflen zijn ontbloot, gelijk iedereen erkent en zij zelve ook wel weten , zoo volgt daaruit, (kent
gij eene betere fluitrede?) dat men ook zonder verdienflen
zeer wel kan voortkomen in de wereld." — 1k wreef mij
van blijdfchap de handen, en flapte dadelijk met mijne
gismi, die 1k, om ze niet te vergeten, achter op een fragment van bet heilig verbond had gefchreven, naar mijnen
wijsgeerigen vriend. Eilieve ," zeide ik , „ een woordje
Gij bebt mij eergisteren den weg gewezen , om in de wereid
voort te komen; maar gij hebt, met uw verlof, abuis."
Ik abuis !" repliceerde bij met niet weinig fiducie:
Ik
abuis! dat is niet mogelijk; ik perfisteer ten voile bij
mijn gezegde." Nu had ik hem wel kunnen toevoegen: „Wei,
man! waarom hebt gij het dan niet verder in de wereid gebragt?"
maar ik dacht: „ De filofofen zijn foms zoo aardig De mensch mogt zich eens moetfelijk makes ; ea
wat

1)P, S

PEtr A f att

67

wat heeft men aan de wisjewasjes ? er zijn buitendion taken
en oogen overgenoeg in de wereld. Kum I ik zal hem maar
mijne fyllogismi voor de fcheenen werpen." Ik antwoordde
dan: Ik geloof, dat gij veel wijzer zijt dan ik; maar, eilieve ! los mij eens eventjes een klein, zeer klein zwarigheidje op, dat ilc gisteren daar zoo bij mijzelven heb gemaakt." Het was : , Met alle pleizier: ga zitten!" — en
toen Imam ik met mijne fluitredenen voor den dag
wat hij op zijn' p ens keek ! Hij was dadelijk ad terminus
von loqui, zoo als wij Latijnen zeggen; dat is : hij zat met
den mond vol tanden , en fprak geen enkel woord. Ik zeide
wel: , vriend! wat negeert 0.j? den major of den minor ?" — maar hij had noch zin aan het een , noch aan het
ander; doch eindelijk trok hij weder van leer, en begon nu
zoo hoog, zoo diepzinnig, zoo ultra - filozofisch, zoo geleerd te fpreken en te redeneren over het onderfcheid
tusfchen fortuin en geluk , dat ik er geen duel of jota van
verftond. Nu is altijd mijn ftclregel als gij niet vol kunt
bouden , mask dan , net als de Franfchen , eerie fatfoenlijke
retraite ; — zoo deed ik ook thans; ik boog mij , en zeide:
Precies , mijn vriend ! precies ! daaraan had ik niet gedacht;
joist, net zoo als gij zegEl" — ik maakte mijne reverentie,
dankte voor zijn lesje , en ging been.
Nu had ik intusfclien toch j ets geleerd; namelijk , waarmode men, ten mintte in dezen tijd, zijne fortuin niet kan
maken; en ik begreep nu maar al te wel , dat daartoe geheel
andere middelen voorhanden waren; — maar welke? — ja,
dat was het joist, wat ik wilde weten. Ik ging verder aan
het denken, las en herlas alle boeken , die ik maar eenigzins
kon vermoeden , dat over doze belangrijke flof handelden ,
vooral Duitfche en Franfche werken ; maar ja
leuteren
ik kwam geen flop verder; ik bleef zoo dom als te Voren.
Eindelijk dacht ik: „ Te Sara ! als gij u Bens vervoegdet bij
zoo een' grooten mijnheer,, bij zoo iemand, die reeds zijne
fortuin heeft gemaakt, en hem eens vroegt, hoe hij het toch
had aangelegd , om het zoo ver in de wereld te brengen; dan
wist gij her dadelijk , en lecrdet de kunst nit de eerfte hand."
dit was ook al veel gemakkelijker befloten dan uitgevoerd : want, t o . die groote mijnheeren zijn zoo affabel,
zoo tocgankelijk niet, zoo bercid niet, om met gemeene
pelfonen familiaar to forelEen; z o , die groote mijnheeren , die
do kuubt, oio Corwin to waken, bij ondervinding kennen,
C
lee-
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Ieeren niet gaarne die kunst aan anderen, opdat niet Misfebien
de discipelen, leerzamer en vlugger dan zij, hunne leermeesters eens eindelijk voorbijvliegen.
Maar, geduld overwint alles. Om kort te zijn, met zeer
vele moeite en na veel hoofdbrekens is het mij eindelijk gelukt , in mijnen wensch te Hagen, en in rapport te komen
(gelijk de heeren magnetifeurs zich zeer verilaanbaar gelieven
uit te drukken) met een' zeer grooten mijnheer , die eene verbazende fortuin heeft gemaakt, met niets begonnen , than
een der voordeeligile ambten bekleedt, en — zelfs. een Untie
in zijn knoopsgat draagt. Ik vervoegde mij bij hem , en, na
een- en andermaal vergeefs te hebben aangefcheld, ontving ik
eindelijk de boodfchap , dat ..... ja , ik ben al vergeten , hoe
de domestiek hem titelde, — dat zijn beer thuis en onbelet
was. Na nog een half fchoft in bet voorportaal te hebben
naan wachten, kwam eindelijk de geridderde beer bij mij.
Ik maakte mijn compliment, fprak van oude relatien , herinnerde hem vroegere beloften., en — fumma fummarum , het
gelukte mij , de oude kennis te vernieuwen, en ik werd geinviteerd , om in het falon te komen en war te praten. Even
als bet Advertentieblad , maakte ik eenen langen omweg, eer
ik ter zake kwam. Als bij coeval riep ik uit Wat he b t
gij, federt wij voor het laatst elkander zagen, fprongen in de
wereld gedaan!" Als bij toeval vroeg ik, wen dir werd geconcedeerd: ,, Maar, hoe hebt gij bet toch aangelegd, om
bet zoo ver te brengen , als gij bet nu werkelijk hebt gebragt?" — Ja, man l" was het antwoord , , nu brengt gij
mij op mijn f/okpaardje. Als ik daaraan begin, dan kan ik
niet eindigen. Indien ik u alles wilde vertellen, wat ik al
heb beproefd om voort te komen , dan had ik uren werk.
Doch, wat zal ik zeggen?"(terwij1 bij ,met niet weinig zelfvoldoening , een fnuifje nam.) ,, Het fpreekwoord is niet
te vergeefs: het is iedereen wel even nut , maar niet even
na." Ik vroeg, (al weder quaff geheel onverfchillig) hoe
men het dan, naar zijne gedachten, had aan te leggen, om
in deze dagen fortuin te maken. ,, Dan doe men," was het
antwoord , , even als ik; want ik ben van niets , dat durf
ik zeggen , een man geworden. Komi ik zal u eens kortelijk mijn' levensloop vertellen."
Ik zal mijne lezers nu niet verhalen, wat mijn oude fpeelkarneraad mij van de gefchiedenis zijns !evens mededeelde;
genoeg, ik leerde uit zijn verhaal juist hetgeen ik van hem
ver-
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vernemen wilde ; namelijk, hoe men ook zonder verdienfen
kan voortkomen in de wereld, en welke middelen daartoe
met goed fucces kunnen worden aangewend. Ik zal hun dan
nu het refultaat mededeelen mijtier alzoo gemaakte en verkregene opmerkingen en waarnemingen , die men, zoo men zijn
voordeel behartigen wil, als even zoo vele lesfen van ware
levenswijsheid hebbe te befchouwen en te betrachten.
E en eerfte raad, mijne vrienden, dien ik nu, als zeer dienfig en heilzaam , in ftaat ben u te geven, is deze: Schikt u
in alles naar de dwaasheden en grillen der menfchen. — Elke
leeftijd heeft zijne gekheden; de onze heeft de zijne rijkelijk. Begeeft u feats edn' dag in 't publiek, om hiervan
ten voile overtuigd te worden, zoo gij dit tot heden nog
hebt kunnen betwijfelen. Begeert en zoekt gij nu fortuin te
maken , o I waagt het toch niet, de zotheden en grillen der
menfchen te befpotten; want dan is de deur tot fortuin u
ciadelijk gefloten. Neemt het vooral niet in de gedachten,
de vooroordeelen der menfehen het hoofd te bieden, en middelen te beproeven , om hun hunne dwaasheden te ontleeren , hunne grillen af te wennen. Wee den man, die dit zou
durven ondernemen! Hij fnijdt den weg zich af, om ooit
iets te fingers. Neen, mijne vrienden I toont, dat gij beter uw interest kent en uw belang verftaat; keurt alles goed ,
at verfoeit gij het in uw hart ; vindt alles Frani en mooi, at
lactic gij bij uzelven om de zotheid en grillen. En, wilt
gij ten voile van de mist der menfehen u verzekeren, volgt
ziet,
dan in anus hunne dwaasheden
zij zich kleeden , en kleedt u op dezelfde wijs, het u nog zoo
misrelijk ; gaan zij geregeld naar bet kollijhuis, gnat geregeld merle, al verveelt gij er u doodelijk ; vinden zij er zonde in , als men he: haar zich kort laac fcheren , veroordeelt
dan onbarmhart i g ri p e Titus- en Brutus - koppen ; vinden zij

goed , om uittiuitend met de regterhand te fnuiven en te falUren , doet bet dan nimmer 'net de linkerhand; heeten zij
het lomp, als men in de gezelfchappen hoorbaar fpreekt, wel
nu! fluistert dan zoo zacht, dat Been fterveling u veraaat ;
noemt men bet een bewijs van eerie goLcie educatie, als men
feeds anders fpreekt dan men denkt, zich anders vertoont
dan men is, wel 'nu! beaudeert dan den Tartufe van NI
LIERE, en leert veinzen, huichelen , liegen. Want die zich
naar de dwaasheden der menfchen fchikt, baant zich het ze.
kerst den weg tot hunne gunst; en zonder gunst der menC4
fchen
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fchen — ja, eilieve! wie zal zonder deze tegenwoordig zijne
fortuin in de wereld kunnen maken ?
Zijt (en ziet daar een tweede middel, dat ik , op de wijze
bier boven omfchreven, heb leeren kennen) zijt Jieeds
ionderdanige eM gehoorzame dienaar der grooten. — Ja, dit,
Ric is het ware arcanum; dit middel kan nimmer misfen, in,
(lien het flechts goed wordt geappliceerd , en men maar niet
;e fpoedig ophoudt zich van hetzelve te bedienen. Moeije41jk is het dikwijls, wij fleulmen dit toe, om met de grooten, die zoo het rad in het publiek draaijen, dat is, om he;
fierlUker nit te drukken, die invloed hebben, in aanraking te
komen; maar, wat heefc men ook ,zonder moeite? De grooten -7. zij zijn bet toch maar, die ambten, beneficien, pHr
nering, debiet, crediet, aanzien, en wat niet al
meer? kunnen fchenken. Als zij u helpen, dan vliegt gij
voort; maar als zij u tegen zijn, — ja, al hadt gij dan alle
mogelijke verdienflen, al vereenigden zich in u alle menfchelijke talenten, al wist ook heel de wereld, dat niemand beret
dan gij dien post yerdient, niemand meer tot nut van het
vaderland ambt zal bekleeden, niemand meer aanfpraak
op gunst en aanbeveliug heeft dan gij, — als u de grooten
tegen zijn, weg dan met braafheid, kunde, arbeidzam,nheid
vlijt weg dan met talenten en verdienflen I Onherroepe,
blijft u de deur tot opgang en fortuin gefloten. — Wilt
gij dug, dat het u weiga in de wereld, tracht dan voor alle
dingen de gunst der grooten en aanzienlijken te verkrijgen;
buigt u heeds vol eerbicd voor hen seder; juichc al hunne
laden toe; trompet van hen deugden uic, die zij zelve weten , dat zij niet bezitten; verdedigt hen halsaarrig, als gij
ben, naar verdienilen, hoort berispen; getroost u de onverdragelijkfle vernedering, als gij hen, ontmo.et; wordt Met mop,
de u bij hen te vervoegen, al wordt gij ook gedurig met
finaadheid afgewezen; laat niet af, om hunne gunst, voor.
fpraak en befcherming te fineeken, al moet gij telkens met
beloften vertrekken , die gij weet, dat zij nimmer zullen
volbrengen: want ziet daar eene ftelling, die ik bijna een
axioms zou durven noemen, —, die door de grooten worth
voorgerrokken en begunftigd, diens fortuin is gemaakt.
1k heb een derde middel, Opl in de wereld voort te Itorpen , door het bovengenoemd verhaal mij ineciege tieeld , lee.
;cu. kennen; het is: &wonders en volgt heeds blindelings
vreema'e z.den en gewoonten. Een groote hinderpaal , dat zoa
VC.
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yele menfchen, wat zij ook doen, hoe zij het ook aanleg.
gen, hoe zeer zij het ook verdienen , in deze dagen maar
Met kunnen voortkomen, beflaat eenvoudig hierin, dat zij
nog te Hollandsch zijn, to Hollandsch in zeden , gewoonten
en deugden; dat zij zoo met hun nietig vaderland zijn ingenomen, dat zij het wager: durven, om hun vaderland te prijZen, hun vaderland met andere landen gelijk, ja zelfs daar
boven te ftellen; dat zij nog Hollandfche braafheid, eerlijkheid, godsdienfligheid , regtvaardigheid, zedelijkheid bezitten, en loins de onbefchaamdheid hebben , om daarvaor openlijk nit te komen, — de onbefchaamdheid hebben, om hun
Vaderland te yerdedigen , als anderen het berchimpen, en die
genen te berispen, die, wijzer en flaatkundiger dan zij, zich
Naar vreemde zeden en gewoonten fchikken. — Lieve menfchen !zoo ik u eenen raad mag geven , volgt tool: de dwaasheid dier domme vaderlanders niet na: wilt gij fortuin in de
wereld maken, tracht dan de wereld te doen vergeten, dat
gij Hollander zijt ; berekent vooraf naauwkeurig, Welk der
naburige landen op de prijscouranc van bewondering, toejuiching en navolging het hoogst flaat genoteerd, en neemt
dan dat yolk en dat land tot het uitfluitend model , waarnaar
gij u in alles verwringt. Prxdomineerc b. v. Frankrijk , wet
nu ! denkt dan op zijn Fransch , fpreekt niets dan Fransch,
Meat u op zijn Fransch , eec op zijn Fransch , drinkt op
zijn Fransch , belooft op zijn Fransch , maakt fchulden op
zijn Fransch, en betaalt op zijn Fransch ; neemt enkel Frank
fche bedienden; verandert uw kantoor in een bureau, uwe
huishoudfier in eene indnagere, uwe kindermeid in eene
kenne , uw huis in een hotel, de fchool uwer kinderen in
een inflitut, uwe Hollancifehe werkelijke fchuld in tiers
confidides enz., en , zoo gij het publiek kunt doen gelooven , dat gij geheel zijt verfranscht geworden, o! dan
is uwe fortuin ontegenzeggelijk voor altijd gemankt. Een
enkele domme Nickel , die nog dwaas genoeg kan wezen,
oni te gelooven, dat ook bier, in dit Nazareth, nets goeds
gevonden words, — dwaas genocg, om van vaderlandfche
deugd en eerlijkheid en trouw en regtvaardigheid te fpreken,
en die grillen meer te achten dan Fransch genie, Fransch esprit, Fransch favoir 'ivre; zulk een enkele domme fukket
mag u befpotten en verachten ; :mar, wat fchaadt u de verachting en helpotting van dezen? Dnizenden zullen u prij.
zen, duizenden uwe Tvijsbeid,
C
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derheid roemen, en zeer zeker zult gij voor tmelven daarbij
uitnemend uw interest vinden.
Nog den middel moet ik u leeren kennen, en daarbij wit
ik het dan voor ditmaal laten; het is dit: Spam* zoo uwe zeilen (want ik wit nu ook eens op mijne wijze een dichtertijk
beeld gebruiken), dat gij terflond kunt bijdraaijen, al: de
wind keert. — Niets is er, onder al het veranderlijke, veranderlijker, dan de mensch; dit is eene ftelling, die alge•
mem wordt toegeftemd , en meer dan genoeg door de ondervinding bevestigd: 't geen men vandaag prijst, dat laakt
men morgen; 't geen men gisteren heeft toegejuicht , dat
veracht men heden; het is morgen contrebande , 't geen vandaag publiek wordt aangeboden, en 't geen men nu niet dan
bij wijze van fmokkelen kan bekomen, zal morgen voor een'
fpotprijs zijn te krijgen:; 't geen men thans als eene noodzakelijke eigenfchap in koopman, ambtenaar, winkelier en ambachtsman vordert, zal na weinige weken alleen voldoende
wezen, om denzulken elle gunst en bevordering te benemen
en voor alcijd te ontzeggen; en 'c geen nu artikels zijn ,
waarnaar nietnand vraagt, zal na korten tijd noodzakelijk wezen, om te blijven, die men is, of te worden, die men
zoekt; — bet is alzoo de grootfle dwaasheid, (ziet daar bet
regtmatig gevolg, dat wij uit deze opmerking afleiden) fleeds
1andvastig zijne principes re volgen, fleeds met vasten tred,
zonder zich aan de opinie der menfchen te bekreunen , voort
te gaan op het pad, dat door geweten en gezond verfland als
geed en regt wordt voorgefchreven, en fleeds waarheid,
deugd en regt te heeten , 't geen overtuiging als waarheid,
deugd en regt leers kennen, zonder te vragen, wat hieromtrent anderen denken en beweren. Inderdaad , wij bekIagen
den mensch, die zoo onnoozel, zoo onflaatkundig handelen
kan, die alleen wijzer wil zijn dan al de overigen , en om
geweten, waarheid ,regt en deugd,cn welke nietigheden bier
nog meer genoemd zouden kunnen worden, zijne fortuin zoo
met voeten treden kan! Voorzeker , de mensch , die zoo
dwaas , zoo onnoozel te werk gnat , zal bet nimmer ver
in de wereld brengen. Bekleedt hij een ambt, hij mag zich
gelukkig rekenen , wanneer hij hetzelve behondt;—promotie,
hoe vele talenten en verdienflen hij ook bezitte, promotie
is voor hem niet mogelijk. Leeft hij van den koophandel ,
ik rand dan elkeen aan , om met hem te liquideren; want, hoe
eerlijk en prompt hij mag wezen , nering en debiec zullen
van
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van dag tot dag verloopen. Oefent hij , tot onderhoud- van
zich en de zijnen, een ambacht uit, wij beklagen vrouw en
kinderen; want, hoe goed bij zijn ambacht verfta, hoe hechc
en deugdzaam het werk zij , dat hij levert, Cpoedig
zijne klanten verliezen. Zoekc hij nog naar een middel van
beftaan, o! hoe kundig en braaf hij mag wezen, wij raden
hem , zich maar niet met eene ijdele hoop to vleijen;. ntwrit ,
nooit zal hij in zijn voornemen flagen, — Begeert gij &as ,
vrienden, dat het u welga in de wereld, wilt ge in uwe ondernemingen voorfpoedig wezen, (ziet daar de les, die van
zelve uit het zoo even aangevoerde refulteert, en, zoo
uw belang liefhebt, neemt , wat ik u bidden mag, Loch
deze les ter harte !) hangt aldjd de bulk naar den wind; eerbiedigt, als een orakel , de ftem , der meerderheid ; verandert
van denkwijs , zoo dikwijls de geest des tijds verandert ; zijc
nu voor het oude , dan voor het nieuwe , nu voor de infurgenten, morgen voor de Cortes , nu voor de Liberalen,
morgen voor de Ultra's, bij dezen voor het Nut , bg: dien er
tegen, bij dien een vriend der verliehting , bij genen een
obfcurant; met ddn woord: zijt dat alles , en doer dat alles ,
en belijdt dat alles , en ftemt dat alles toe, wat de omftandigheden
vercifchen en het meeste voordeel u belooft. — Ja maar,"
zegt gij , dit is immers oneerlijk , onopregt ; dit is valsch;
dit is huichelen; dit is" ..... o, Kom ! houd op! dit
zijn immers altemaal beuzelingen, woorden zonder beteekenis ; bier is niet de vraag : war is pligt en betamelijk ?
ntar: war is belang ? wat geeft het zekerst voordeel? het
beste interest ?
„ Ja maar, zoo doende plegen wij Loch
bedrog".
Bedrog ? wel nu! men wil dit nu eenmaal zoo;
MUndliS vult decipi , decipiatur ergo!! !
1ETS , TOT DE NATUURLHKE HIS TORTE BETREKKELUE.

(Obfervations Militaires de M. DE BOUSSANELEE.
Paris, 576o.)
In bet jaar 1757 verloor een mijner paarden , hoogbejaard,
doch anders een treffelijk beest en vol vuur, eensklaps bet
gebruik zijner tanden , zoodat het zijn hooi en haver niet
sneer konde kaauwen. In dezen toefland werd het, twee
maanden lang , door zijne beide naaste ftalkameraden gevoederd , die beurtelings hooi en haver nit de kribbe namen , het
ilinkaauwden , en dan hunnen grijzen makker voorleiden.
lblijue geheele Compagnie neem ik tot getuige der waarheid.
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(4necdotes of the Spanish and Portuguefe Revolutions. By
Count PECCHIO. London , 1823.)
Een groot deel der Spaanfche Jufferfchap behoort tot de
Conftitucionele partij. Jeugd en fchoonheid zijn nagenoeg
doorgaande kenteekenen, om de aanhangeresfen derzelve ce
herkennen. Zij zijn het, die, als 't ware , needs bloemen
gereed hebben, om de voorvechters te beltrooijen en te be..
kranfen. Vanhier, dat het op zulke dagen , die den vrienden
der Conftitutie belangrijk zijn, Dimmer aan bats ontbreekt;
terwij1 in de fchouwburgen , bij plaatfen ,die dezer zake gunitig de fchoonne handen het eerst toejuichen. Te
Kadix en Palencia zijn ook ditmaal in ' hare loon zeer be..
langrijke Amazonen opgetreden. De fchoonfte onder haar
heb ik te Madrid zelve aangetroffen. Haar aangezigt had dien
bekoorlijken omtrek, die bij de Spaanfche vrouwen needs
bewonderd werd; en dan dat bezielende vuur, in het groote,
blaauwe oog met onbefchrijfelijke aanvailigheid zamenfmeltende I In haar huis, gelijk ARminA in het Leger van GOTT*
FRIED VAN,BOUILLON, is Zij omringd van Ridders , die
haar aanbidden. In de welfprekendheid des waaijers overtrefc
zij alle andere Spaanfche meisjes , drukkende door deszelfs
onderfcheidene bewegingen, naar welgevallen, geraaktheid,
vergiffenis, onverfchilligheid, in 't kort al het gevoel barer
ziele nit. In kalme dagen befpeelt zij de piano; maar, wanneer de zaak , die zij voorflaat, bedreigd worth, neemt zij
de luit ter hand, en tot geestdrift opwekkende hymen klinken door de zaal. Dit is een karaktertrek der liberale Spaanfche dames. Ik ondervroeg haar wegens MECO. Ongemeen
levendig was bet portret. Zwarte oogen; vol vuur en ondernemend; een mond, die het fijnne gevoel uitdrukt; zwart
haar; middelbare, vaste, mannelijke bonding; gang en voorkomen heldhaftig; onmiskenbare openheid alter gedachten;
volflagen afwezen van die geheimvolle donkerheid, die zoo
y ank verborgene roemzucht verraacit ; zonder eenigen trots
en grootfpraak; gevormd door de beste oude en nieuwere
Schrijvers; jegens het vronwelijk geflacht ongemeen bevallig.
Dlaar," voegde zij daarnevens , „ men zegt , hij wit trouwen , en dat zou mij geweldig fpijten, ()India men dan van
hem
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hem niet meer kon zeggen , dat hij alleen voor het Vaderland
en de goede zaak leeft. Neen ! zulk een man moest niet huw en. De echt van zulk eenen man fchijnt eene foort van
ontrouw omtrent zijn y olk te zijn. Is hij niet deszelfs minmar ? En ouk , andere vrouwen zouden dan het uitfluitend
voorregt verliezen, hem te bewonderen."

VERGELIJKING TUSSCIIEN FRANSCEIMAN EN SPANJAARD.

Spaansch Gelecrde , Dr. c A R L o s GARCIA, liet
16:7 te Rollaail een bock drukken , getiteld illitipatia de
Ins Francefes y Espanoles, hetwelk eenen Fransehman , met
name LA MOTIIE LE VAYER, amileiding gaf tot een ander
werk , waarin hij bewees, dat de antipathie tusfchen Fran/Limn en Spanjaardcn niet alleen nit nationals , maar ook nit
zeer natuurlijke oorzaken plaats greep , en waarin hij de volgende vergelijking maakt , die nog heden , en dus na verloop van twee Ecuwen , eene karakteristieke teekening oplevert : , De Franscaman is flank , de Spanjaard gezet; deze heeft eene fchoone witte huid, gene eene leelijke brui.
re; deze eet veel en fchielOk , gene weinig en op zijn gemak ; deze eerst gekookte fpijzen, gene eerst gebradene;
deze giet water in den wijn, gene wijn in het water; deze
babbelt onder den maaltijd over duizend zaken, gene nit
Been woord ; deze gaat des namiddags kuijeren, gene zit ftil
of ilaapt ; deze , wanneer hij iemand tot zich wil doer Itomen , heft zijne hand op en beweegt die wenkend naar zijn
aangczigt . gene wijst met de hand naar den grond en brengt
ze naar zijne ,voeten ; deze trust eene vrouw bij het begroe.
ten , gene ziet op zulk eene gewoonte met den grootften
atTchuw Leder; deze waardeert de gunstbewijzen zijner minnaresfen naar gelange zij algemeener bekend zijn , gene bemint her geheime in de liefde ; deze kleedt zich naar zekere
mode, gene naar eene andere , weike, van den hoofdfchedel
tot aan de voetzolen , juist het tegengeflelde van gene is ;
deze trekt zijn vest (fpencer) aan , wanneer hij nagenoeg
aangekleed is , gene begint er mede; deze knoopt zijne
kleedij van boven naar onderen toe, gene begint van onderen op ; deze, wanneer hij gebrek lijdt, verkoopt alles, tot
het hemd toe , maar het hemd is juist het eerile , wat gene
ailegt, terwijl hij zijn zwaard en mantel zoo lang behoudt,
als hem maar mogelijk is.
DE
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DE GASVERLICHTINQ TE LONDEN.

(Uit het Hoogduitsch.)
De voornaamfte ftraten der find (vermeldt ARCHIBALD)
en vele pleinen en paleizen fchitteren , wanneer de avond
valt , door gasverlichting, en de nacht wordt in hellen dag
herfchapen. Aau en in de huizen , naar het den bewoner behaagt , wordt de verlichtende vlam aangebragt , zonder ergens
bedekt te zijn. Wind en regen fpelen met haar, en drijven
haar dikwijls in eenen kring rondom het middelpunt henen ,
zonder haar te kunnen uitblusfchen. In de kamers word( de
vlam • van een open glas omringd , om het been en weder
flikkeren te voorkomen, wanneer zulks der bezigheden hinderlijk zou zijn; maar op trappen en in voorzalen wordt de vlam
niet bedekt. Er ftroomc van dezelve niet den minften onaangenamen reuk uit.
In het middelpunt der flad bevindt zich , onder den grond ,
eene verzamelplaats van koper,, ter grootte van een middelmatig vertrek , waarin bet gas toebereid , en vervolgens , door
vier groote buizen , west-, oost-, zuid- en noordwaarts. geleid wordt. Van deze hoofdbuizen gaan zijtakken uit, zoodat
hierdoor,, als 't ware, een onderaardsch net ontftaat , door middel
waarvan de gasftroom overal , waar men zuiks begeert , kan worden verfpreid. Dus wordt b. v. eene dunne buis in een huis
gebragt; en , waar men dezelve Nat nick omen , daar vertoont zich
dan , naar welgevallen des bewoners , een bronzen luister,, of
eene kroon , of eenig ander fmaakvol fieraad. De pijp (tale),
waardoor bet gas uitftroomt , beeft van 5 tot 7 als met eene
uaald geftokene gaatjes, en ter zijde , jets dieper, , eene klep
(yenta). Men neemt een fink, brandend papier, houdt betzelve , ter hoogte van eerie halve el , boven de pop , draait door
eerie fchroef de klep op , en terflond fchiet het gas uit de
kleine gaatjes naar omhoog tot aan het papier, en brands
nu van dit tot aan de genoemde pijp ; waarna , naar verkiezing , door het draaijen der fchroef, de vlam, getneenlijk
tot 5 duim hoogte , wordt gematigd. Op deze wijze brands
een gaslicht , van de fchemering af, onafgebroken , tot dat ,
met den dag , de klep weder gefloten wordt.
Naardien deze verlichting door bet gepatenteerde Genootfchap wordt geleverd dan zelfs die der olie , mag
deze uitvinding eene der algemeen - nuttigfte heeten; en een
arme fchoenlapper verrigt zijn werk , bij de heerlijite &Oen
der
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der reine gasvlam , even genoegelijk , als het luisterrijkfte gezelfchap , in de marmeren zaal des rijken , bij den glans van
zestien van gaslicht fchitterende kroonluisters , zijne diamanten met welgevallen ziet vonkelen.
DE IIERTOG VAN BUCKINGHAM EN ROBERT WINER.

gierige Hertog V A N BUCKINGHAM ontzeide zich het
noodwendige. Eens tot ROBERT WINER zeggende: 1k
vrees zoo arm te flerven als eene kerkmuis ," hernam deze:
,, En ik vrees , dat gij zoo leeft als gij vreest te flerven."

WIJZE WENSCH.Keizer BEND R IK DE IV 11011c1 eens bij het prachtig gedenkteeken voor Hertog RuDOLPH van 7.waben. Eenigen
zijner hovelingen waren van meening, dat hij dezen zijnen
doodvijand zulk een heerlijk praalgraf niet moest laten behouden, maar hem doen opgraven en naar elders verplaatfen.
„ Ach!" hernam de Keizer, „ laat hem liggen. Ilc wenschte,
dat alle mijne vijanden zoo prachtig begraven lagen!"

PIRON EN DE MIRA DESFONTAINES.

PI R O N verfcheen eens in een prachtig kleed op eene publieke plaats. De Abbe DEsFONTAINEs, een fpotvogel , greep
eene flip van zijn gewand, en riep nit :,Welk een kleed voor
zulk een mensch PIRON greep terflond naar des Abbe's
mantel , zeggende „ Welk een mensch voor zulk een kleed!''
OORDEELKUNDIGE VADERLANDSLIEFDE.

Toen in Frankrijk de Patriotten het groot gebrek aan geld
door vrijwilliee gefchenken trachtten te vergoeden, en eindelijk een ieder , die anders niets te geven had , zijne zilveren gespen opofferde , Wilde ook eene kleine clad, in eene afgelegene provincie, hare vaderlandsliefde bewijzen.
Doc , daar er in de ganfche fiad flechts weinige perfonen
waren, die zilveren gespen droegen , kwam de burgerij bijeen , liet 200 paar gespen maken , en overhandigde dezelve,
door middel van Gedeputeerden , aan de Nationale Vergadering.
FIJ-
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TYNE UITVLUGT.

Een' Lustig' gezel werd verweten , dat hij beflendig lie_
derlijke knapen tot zijn gezelfchap loos. „ 1k wil ," antwoordde deze, hen door mijn voorbeeld bekeeren."
DUEL VAN EEN ' DANS- MET EEN ' SCHERMMEESTER.

D

e Londenfche Dansineester GLOVER geraakte met der(
Scliermmeester PICARD in een' zoo heftigen woordenflrijd
over de vraag, welke van beide kunflen de voortreffelijkfle.
ware, dat zij elkander tot een tweegevecht uitdaagden, tea
gevolge waarvan zij, des anderen morgens , zich naar eene
eenzame plaats buiten de (lad begaven. PICARD trok den
degen, en G L 0 V E R — bragt zijne viool te voorfchijn, en
begon eene melodieuze mennet te fpelen. „ Nu ," riep de
Dansmeester, waarom danst gij niet ?" — „Geen fcherts !"
bernam PICARD met drift: „ verdedig u!" — Neen, ik
fcherts niet. Gij wilt mijner kunst den rang boven de uwe
betwisten; maar ik bewijs u het tegendeel: om de
mijne uit, te oefenen, heb ik niemand noodig; en gij, gij
moet altijd een' ttveeden perfoon hebben , om de voorcreffelijkheid der uwe te doen blijken." — P I C AR D lachte, flak
Zijnen degen op , en verzoende zich met zijne partij bij eene
kan porter.
NAIVE ADVERTENTIE,

Tn een Amerikaansch dagblad leest men , letterlijk, de vol.
gende zeldzame Advertentie: „ Aan iedereen alhier words
niet alleen geraden , maar volfirekt verboden, mij , onder
eenig voorwendfel hoegenaaind , krediet te verleenen; aany, gezien ik, van dato dozes af, geenerlei fchuld , door mil
„ gemaakt, zal voldoen." — Geteekend: JOHN HEWITH.
Mogt dit voorbeeld gevolgd worden door elk, ook in out
Vaderland, die dusdanig voornemen, bij het maken van fchul-w
den , in zijn binnenile ontwaart!
AAN DE DANSERESSEN IN EEN WELLUSTIG BALLET.

Gij , wulpfche Nimfeniloet,
Die wellust wekt en voedt!
Waartoe toch dat doorzigtig gaas?
ten vijgeblad is Meer onfcbuldig, dan dit Mae!

MENGELWERK
BIJZONDER HEDEN RAKENDE EENEN DUITSCHEN IMPROVISATOR UIT DE VORICE EEUW , DANIEL
SCHONEMANN GENAAMD.

(Met een Aanhangel van den Nederlandfchen Vertaler.)

"et

talent van den Improvifator,, of de bekwaamheid ,
one, over eenig opgegeven onderwerp , voor de vuist , in
regelmatige verzen , dichterlijk te fpreken , is voorzeker
eene zaak , die buiten Italie niet dan zeer zelden aangetroffen wordt. De reden daarvan is ligtelijk in te zien.
Die bekwaamheid vereischt niet flechts eene ongemeen.vlugge en ten uiterfle levendige verbeelding , maar ook eene
groote mate van fijngevoeligheid en eene volkomene beerfchappij over de taal. Met betrekking nu tot dit laatfte
vereischte , wordt de Italiaan, boven alle andere volken ,
doer het melodieuze en dichterlijke zijner taal zelve , aanmerkelijk geholpen. Des te merkwaardiger moet bet verfchijn fel eons Improvilators in Duitschland , in het begin
der vorige calm, zijn , toen de Duitfche taal op verre
na nog. niet zoo befehaald was , als dezelve tegenwoordig
is. Het mag dus belangrijk geoordeeld worden , van dezen bijna geheel vergeten , merkwaardigen man hier eenige
bijzonderheden te vinden,
DeZeDANIEL SC HONEMANN werd op den 16 Februarij 1695 to Gr(ifswalde geboren , waar zijn vader Rector der Latijniche fcholen . was. Op zijn dertiende jaar was
hij reeds Student , bekleedde van 1714-1716 den post
van Gouverneur over de kinderen van den beroemden Dr.
QUISTORPte Rostock, en genoot in de beide volgende jaren
cent ouderficuning van den Hertog van Mecklenburg -Strelitz. In 1721 werd hij Predikant te Geltow bij Potsdam , en
in 1723 te Berloa zeive , waar hij tot in 1735-die bediening
waarnam. Toen werd hij cchter naar het dorp Friedrichsfeld ,
MENGELW. 1624. NO. 2.

So

11TJZ OND F.

DF ts.T

nabij Berl(In, verplaatst. Die verplaatfing was hem evenwel niet aangenaam hij leide dus zijn amht neder,, begaf
zich naar
d, en flied aldaar in 1737.
SCHöNEMANN openbaarde reeds vrocgtijdig eerie
groote begeerte tot de dichtkunst, maar vertoonde sevens
weinig ,aanleg daarvoor. In 1714 wilde hij eenen dichterlijken gelukwensch am KAREL DEN XII, Boning
van Zweden , wegens deszelfs terugkeering uit Bender,
later drukken; maar ondervond de. vernedering, dat de
ecnfor der Akademie zulks niet toeftond, „ omdat de
verzen te flecht waren." Te Rostock ontwikkelde zich
echter dit talent op eene verwonderlijke wijze. Hij verviel aldaar namelijk in eerie foort van zielsziekte , die eerie
afwisfelende flaapzucht ten gevolge had , in welke hij dikwerf urea lang over allerlei godsdienftige en andere onderwerpen in geheel niet flechte verzen fprak , doch waarvan bij zijn ontwaken zich niets lion herinneren. Bij
het toenemen zijner gezondheid namen , wel is waar , de
fijdperken zijner flaapzucht ook af, en zijne redcnen
werden korter ; maar , nadat hij volkomen genezen was,
en zijne krachten zich herfteld hadden , bleef hem het
vermogen van improviferen, ook in zijnen wakenden
flaat , bij. Het gerucht hiervan was weldra zoo groot ,
dat de Senaat der Akademie to Greilswalde hem veroorloofde. , eerie proeve hiervan in deszelfs tegenwoordigheid af te leggen.. Hij beklom dus aldaar het fpreekgefloelte , en fprak aaneengefchakeld , in afwisfelende versrnaten , en volgens de begeerte van drie Profesforen , over
onderwerpen , welke hem op dat tijdftip eerst werden aan7
gekondigd, nameiijk over de verwarring der talen te Babel, over de. heilige Drieeenheid, en over den pligt der
fluderende jeugd tot eene vrome waakzaamheid over zichzelve; en hij voegde er ten flotte , op verzoek eens vierden Hoogleeraars, nog eerie vierde rede bij, waarin hij
alle vorige onderwerpen op eerie voegzame wijze met elkander verbond. Het Latijnfche getuiglchrift, door den
, 7 Mei 1720 verleend, verzeSenaat hidroter hem op den 2
dat
hij
zoo
fchoon
en
breedvoerig
gefproken heeft ,
Lea
„ als-
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„ alsof hij verfcheidene dagen aan de uitwerking dier re„ denen befteed had. En dewij1 hij hierbij een groot ver„ mogul, om de gemocderen zijner toehoorderen te tref„ fen , heeft aan den dag gelegd , zoo ovcrtreft zijne be, kwaarnheid alles, wat gewoonlijk de menrchelijke kracht
„ Iran uitvoeren; wcshalve men dezelve als een bijzonder
„ genadegelchenk van God most aanzien , die hierdoor
„ zijner kerke luister hceft willen bijzetten.”
Gedurende zijn verblijf te Berlin had hij insgelijks
gelegcnhcid, om zijne bekwaamheid in dezen te
doer blijkcn. In eene openlijke zitting der Akadernie van
Wetenlchappen aldaar fprak hij achtervolgens , naar de
hem aldaar gedane opgaven, over de bijbelfpreuken : Er
zij licht , en : A/zoo li f heeft God de wer gild gehad ;
terwijl hij hierbij , volgens uitdrukkelijkc begeerte , de letters van het woord Johannes als de aanvangletters bezigde. Verder fprak hij over het bekende vers: Est Deus
in nobis , agitante calescimus illo; en ten laatfte over het
nut en de verdienflen der ilkadende.
In eene bijeenkomst van Vorftelijke perfonen werd hij
van den eenen uitgenoodigd, om eenig onderwerp nit de
gelchiedenis van Sakfen voor te dragen, en van eenen anderen , om eenen Deferteur dichterlijk voor te ftellen. Hij
fchilderL daarop zecr aandoenlijk de gevangenneming van
den Keurvorst JOHANN FREDERIK van Saklen in
den flag bij Mu/I/berg, en bragt door zijn betoog ,dat leder overtreder van Gods geboden een deferteur is , bet
zoo vcrre , dat die Vorst hem eenige honderd daalders liet
ter hand ftellen , om dezelve onder de armen te verdeelen. Men was echter met deze proeven nog niet voldaan , maar cischte van hem , dat hij ten zelfd.en tijde nog
de vragen zou beantwoorden : of de onderhouding werkelifi: Cade rzicove ,Tcheppinz, y ; of de zielefmart inderdaad jets kwaads 2;1:1; en vanwaar het kome dat grove
zondaars , die zich op het ziekbed fehenen te bekeeren ,
rut hunne herflelling gewoonlijk weder even goddeloos leven
als te voren.
In een ander gezelfchap , Hit twaalf perfonen beflaande,
D
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de , gar elk hunner hem een bijzonder onderwcrp op;
terwijI hij, tot alter verhazing , deze twaalf onderwerpen
tot 6611 geheel bragt , en aldus dichterlijk behandelde. Zijn
geheugen was bovendien zoo getrouw , dat hij in that
was , eene bijgewoonde leerrede terftond in verzen te herhalen, zonder lets te misfen. Zoo gernakkelijk het hem
viel , in verzen voor de vuist te fpreken , zoo veel mate kostte het hem echter, zich op het papier dichterlijk
uit te drukken, en zijne verzen , die inblazing misfencle ,
waren gewoonlijk Hecht ; zoodat , wanneer hij , bij het begin
of op bet eindc zijner predikatie, zijn gebed in verzen
uitfprak , men het terftond'befpeuren kon ,.of hij dezelve
te voren had opgetleld, dan of hij ze voor de vuist op
dat oogcnblik vervaardigde, Ook korte puntdichten en
bijfchriften gelukten hem in bet laatfle. geval altijd zeer
goed. Op zekeren tijd eischte de rijke en destijds zeer heroemde -HainbarOhe Dichter BROCKES, die hem be-1
zoclit, om zich'virizijh talent te overtnigen , dat hij ecn
Epigram zou maken op hef flotwoord Manufcripten ; en
SCH6NEMANN antwoordde daarop terflond, zonder
zich te bedenken:

„ Gij wroet, o groote man! in uwe Ivlanufcripten;
„ Gij leeft in Kanadn, maar ik — leef in Egypten."
Gelijk de Senaat der Akademie van Greifswalde in zijn
getuigfchrift had te kennen gegeven, dat SC Ii6NEMANN
eene bijzondere Goddelijke genade had ontvangen, en alp
geinfpireerd kon worded aangemerkt, zoo heeft daarentegen zekere G. G. KUSTER, in zijn 011d en nicely Ber(waaruit bet bovenflaande voor het grootfte gedeelte
ontleend is) trachten te betoogen , dat hij in geenen deele
eene Goddelijke ingeving bezeten heeft , en bouwt dit
bewijs voornamelijk daarop, dat , toen SCH6NEMANN
op zekeren tijd verzocht werd een vers te maken op het
kanon, dit vers', bij gebrek van bcdrevenheid in de Artillerijwetenfchap , niet gelukkig uitviel; befluitende daaruit,
dat, in gevalle hij geinfpireerd ware, eene bijzondere opgewektheid des geestes , den mien tijd meer en den ande-
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dcrell minder, daartoe niet noodig zou zijn geweest , maar
dar zijne bckwaamhcid niers anders dan eene bewonderenswaardige dichtcrEjke vaardighcid was. Daarentegcn traeht.
WIG AND US 11: A H L E It us, in zijn Programma de
cauJis enthuJiasmi poetici,. te betoogen, dat de ccnige
oorza:ik van het uitfl:ekend dichterlijk talent van S C H oN E !VI ANN in zijne vermelde. onge!l:eldheid del" ziel gczocht moet worden. Dit nu moge de genoemde Sduijver
inderdaad in vollen ernst beweerd en gemeend hebben.,
het is niettemin zcker., dar het op zichzelf als eene vrij
fcherpe fatyre op alle diehtcrlijke taienten kan worden aangemerkt.
De medegedeelde berigten zullen Dngetwijfeld vDldoendc
geoordecld worden, 0111 dezen S C H 0 N EM AN N1lls eenen
geheel buitengewonen man te doen kennen. Het is flechts
te bejammeren, dat hij in eenen tijd geborcn werd, waarin de Duitfche Letterkunde nog zoo geheel zomler fmaak
en onbeoefend was, dat men vooreenen lmprovifator
gecne andere onderwerpen wist te vinden dan de boven
gemelde, en waarin men den meest beroemden Dichter
van Duitschland, II 0 F 1" MAN N S wit L D AU., bewonderdc, toen hij over dezen man het volgend (zeer getrouw
overgebragt) ellendig vers vcrvaardigde:
Gelukkig is hij wel, de groote SCll (j N E MAN N,
Die heele preken zelfs in verzen houden kan•
Dat wonder der Natuur zal eens nog alle !l:r:lten
Van 't prachtigc BerJijn met verzen pleistren laten;
En, fehooll het fpreken hem in proza moeilijk wordt,
" Hij zorgt, dat zijn gedicht in groote llroomen 11ort;
" Hij weet een langer lied :II hoestend voort te dwingen,
" Dan men ill jaar ell dag vermogend is te zingen."

"
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"
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ifanhangfel van den Nederlandlehen Vertaler.
Het vorenfaande is ons zoo merkwaardig voorgekomen , dat wij het niet, alleen gereedelijk.vertaald hebben ,
maar ook niet twijfelen , of de Lezers van dit Tijdfchrift
zullen hetzelve met belangfelling ontyangen. ,In 't algemeen kunnen , wij ons ook met de bijgevocgde aanmerkingen vereenigen , en befchouwen' het. talent Van s CH &VI EMANN, met den, ..floogdultfthen :, fteller van dat berigt , als zoo uitfekend , , dat hij verdiend had, in eene
betere eeuw te leggin: Doch met welke 4warigheden had
het genie van dezen man te worftelen, die zijne. vorming
in -eaten tijd ontving, toen zijne moedeTtaal dervereischte
rijkheid , welluidendheid en- lmigzaantheid voorr. poezij, nog
ten eenemale miste; toen. de dichterlijke geest in zijn vaderland , zoo geheel , uitgefpxven was, dat een r-ijmelaar als
oit FMANNS , W.ALDAU- eene bijzondere fchool kon
ilichten, en de beoefening van alle kunst en wetenfchap
aldaar .nog .op , zulk eepen lagen trap fond!
De verfchillende oordeelvellingen van s c tt o N,E M A,N N'S
tijdgenooten over deszelfs talent kunnen hiervan reeds ten
bcwijze verftrekken daar, zij toonen-, hoe weinig men in
ilaat was, poetifche verdienfte behoorlijk te fchatten. Wij
zullen ons met de beoordeeling van de redenen niet inlaten , • welke ter verklaring van 's mans begaafdheid in
bet bovenftaand berigt Opgegeven worden maar wij moeten nogfans betuigen , , dat zijne ziekte te Rostock ons
opmerkelijk voorkomt , en . met zijne gave van improviferen in een allernaauwst verband fchijnt te than. De
aangehaalde WICANDUS KA HLERUS moge daarin te
ver gegaan zijn , dtt. hij die gave ceniglijk aan deze ziekte
toefchreef, wij meenen hies .een verfchijnfel te zien , dat
zich in de geheimen der zielkunde verliest. Het kornt
ons voor , dat de aanleg tot pazij in SCHÔNEMANN
diep verborgen lag,- en zich niet gemakkelijk ontwikkelde , welligt door eenig ligchamelijk beletfel wederhouden.- De ftrijd en de worfteling der natuur, om dien aankg te ontwikkelen , bragt waarfchijnIijk zijne zonderlinge
ongefcldheid voort; en nadat die ftrijd gefre,ien was,
en
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en ziels- en ligcliaamskrachten haar belioorlijk evenwigt
herkregen hadden , bleef hij het vermogen van improviferen , als de fchoone vrucht van zijne geheele organifatie , in zijnen gezonden toefland behouden.
Over het onderfcheidende van zijn improviferen kunncn
wij uit het bovenftaande niet genocg oordeelen. Het lijclt
intusfchen geen twijfel , of zijne wetenfehappelijke vor=
ming als Godgeleerde , en zijne bekenclheid met de Ouden , had wezenlijk deel aan zijne poezij; terw'41 wij ma'gen vooronderaellen, dat een welgezind en godvruchtig
hart aan zijn kunsfVermogen eene zedelijke rigting gaf,
Daarenboven had hij dit met de meeste Itallaanlche Improvifatori gemeen , dat zijne gefchrevene verzen Becht
waren , althans niet konden warden gelijkgefleld met dezulke, die hij in de oogenblikken van dichterlijke verrukking uitfprak ; een bewijs , dat het improviferen op zich,zelf oak bij horn geene verheffmg der dichtkunst was,
gelijk het dan ook nergens de ware poe4 eene enkele
fehrede heeft doen vooruitgaan.
Bij al het goede , wat er van dezen man to zeggen vast,
fchijnt hij echter in zijn vaderland tegenwoorclig vergeten
to zijn. Wij gronden dit ons gevoelen vooral daarop ,
dat G6THE, die in zijn werkje, getiteld : :Kunst rind
Alterthum , (4 B. a Heft) een kort verhaal onatrent een'
thans levenden Duitfchen Improvifator geplaatst heeft,
die , bij al den lof , door den Referent aan hem gegey en toch Wet veel meer is dan een vlug en zinrijk rijmelaar (kinkelftinger), met geen enkel woord van s e H GIN E 1\1 A N N gewaagt.
Dan , tcrwijl wij aan bet talent van den Duitlehen 1Mprovifator onze hulde toebrengen , zou bet onvergefelijk
zijn , zoo wij niet van den man gewaagden , die de mogclijkheid van bet improw:feren in onze taal niet alleen
bewijst , maar dit vermogen in eene zoo hooge mate ten
toon fpreidt, dat hij de billijke bewondering van alien
opwekt , wicn het gebeuren mag, hem to haaren. Wat
men ook van de vlughcid moge verhalen , waarmede oudLre en ook nieuwere Dichters van ons vaderland hunne
verzen op het papier bra ;ten y of cx;cinporifecuicii:
012.
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gelooven niet, dat er onder onze natie ooit iemand beftaan heeft , die in flaat was , over een opgegeven onderwerp zoo los en gemakkelijk in ronde , krachtige en welluidende verzen te fpreken , als de Heer WILLEM
DE C L E R C Q te Ainflertiam , waarbij men niet weet ,
of men meer de heerfchappij over taal en verfificatie , of de
Volheid en oorfpronkelijkheid van denkbeelden , of den echten gloed der pazij bewonderen Irma , die in alles doorftraalt. Dit gadeloos vermogen is geenszins de vrucht van
langdurige en moeijelijke oefening, maar het mag, in den
eigenlijken. zin des woords , een gefchenk des Hemels genoemd worden, daar het zich als ongevoelig en van lieverlede bij hem ontwikkeld heeft. Men zou kunnen zeggen , dat hij het reeds in eene zekere mate bezat , eer hij
bet zelf wist , en dat oefening aan die gift van boven flechts
meer vastheid , uitgebreidheid en ronding gegeven heeft,
zoodat hij - nu met eene floutheid , die verbazing wekt ,
over elk opgegeven onderwerp zijn gevoel dadelijk in vloeijende verzen uitflort , en met eene needs klimmende geestdrift , die „voor geen' val beducht " is , zijne toehoorders
verrukt en met zich omhoog voert.
De Heer D E C L E R C Q vergeve het ons , dat wij het
wagen , in ons Tijdfchrift van hem met name te fpreken,
die zijn talent nooit in het openbaar ten toon gefpreid ,
en dus aan niemand het regt gegeven heeft , hetzelve voor
'het groot Publiek open te leggen , of te beoordeelen :
wij hebben ons verbeeld , dat zulke buitengewone begaafdheden , waarop onze geheele natie roemen mag, doch
waarvan het genot zich van z elf tot eenige bijzondere
kringen bepaalt, ook buitengewone middelen regtvaardigen , om dezelve ter kennisfe van de natie te brengen.
Men heeft het niet als onbeicheiden aangemerkt , dat een
zeer geacht vaderlandsch Geleerde , iii eene opzettelijke
redevoering , bij onderfcheidene letterkundige Genootfchappen voorgelezen , het talent van den Heer DE c L E R C Q
in het licht gefteld, en dat een ander, niet min beroemd
1Vederlander, in een buitenlandsch Tijdfchrift (Revue encycloperdique), de aandacht der geheele geleerde wereld
op de ongemeene gaven van dcnzelven gevestigd heeft.
Mo-
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Moge het Publiek ook doze poging, om onzen merkwaardigen Landgenoot meer te doen kennen , zoo beoordeelen , en moge hij zelf, Wiens befcheidenheid en
nederigheid even groot zijn als zijne verdientlen , in dezo
regelen niets anders vinden , dan eene opregte hulde aan
zijne zeldzame gaven , en eene dankbare vereering van
God, die hem dezelve fchonk!
Hetgene wij over het improviferen van den Heer DE
c L E R c Q zullen mededeelen , beftaat in eenige losfe aanmerkingen, die wij uit alles, wat daarvan te onzer kennisfe gekomen is, opgemaakt hebben , en die het eigenaardige van zijn talent, naar wij ons verbeelden, eenigzins in het licht flellen.
Het eerfte , waardoor het improviferen van D E CLERCQ
zich onderfcheidt , fcbijnt ons daarin te beftaan , dat het
tat de behoefte van zijn hart voortvloeit.
Poezij is bet hoogere leven van zijnen geest. Alles , wat
hem treft , vervult zijne ziel met zulk een' overftroomenden vloed van gewaarwordingen , dat hij dezelve moet
nitflorten , en in die uitflorting eene wezenlijke verligting
vindt. Dit nu is geenszins het uitwerkfel van eene onnatuurlijke infpanning en kunftige opwinding; maar het
gevoel, dat zijn binnentle vervult, zoekt en vindt door
de , taal der poezij eenen natuurlijken uitweg. Hij heeft
hiertoe geene fchaar van toehoorders noodig , die met
bewondering op hem ftaren, en daardoor zijnen geest
prikkelen en opwinden; want, zoo dikwijls hij fterke indrukkcn ontvangen heeft, voelt hij zich onwillekeurig opgewekt , zijne aandoeningen in zijnen ftillen huisfelijken
tiring , of zelfs in eenzaamheid, lucht te geven. En even
gelijk de onbedorvene en welgezinde mensch bij de uitboezeming van zijn heiligst gevoel zich bet liefst Aran zijne moedertaal bedient, zoo gebruikt DE CLERCQ daartoe bij voorkeur de poezij, omdat zij de moedertaal van
zijn hart mag worden genoemd. Vanhier ook het zeldzaam en alleropmerkclijkst verfchijnfel, dat het improviferen, niettegenflaande de inwendige worfteling zijner natour , hem niet vermoeit , ma e veelcer zijn binnenfte
verruimt. Bij de Italiaanfi:hc 1,wprovijator haft in dit
1) 5
op..
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opzigt het omgekeerde plaats. Hoe verwonderlijk de werking van derzelver kunstvermogen is , zij hebben veelal
uitwendige hulpmiddelen noodig, om hunne verbeelding
op te winden en hun gevoel hooger te ftemmen , en zij
geraken hierdoor ook in zulk eene geestdrift , of heilige
woede, dat afmatting en uitputting van krachten doorgaans op elke improvifatie volgt. Het improviferen daalt
ook uit dien hoofde bij DE C L E R C Q nooit , gelijk meestal bij de Italianen, tot eene bloote kunst, waardoor men
alleen opzien baren en anderen vermaken IND; mar het is
en blijft de uitboezeming van :het heiligst gevoel , dat zijn
binnenfle doordringt. Als hij. zich omringd ziet van zijue
dierbaarfte betrekkingen , en zich in de zegeningen van
bet Imisfelijk. leven verblijdt , welke de Herne' hem in
zoo ruime mate heeft toebereid, of als hij zich in het
midden van vrienden bevindt , die in de hoogfle waarheden met hem overeenftemmen , als belangrijke geiprekken
zijn voorafgegaan, die het hart voor al het groote en goede hebben verwarmd en ontvonkt , dan verlangt hij naar
eene gelegenheid om te improviferen , en dan ziet men
in zijue verzen het levendig afdrukfel van zijn gcmocd;
elke regel gceft de rijkheid en diepte van zijnen geest , de
reinheid Nan zijn hart, en den gloed van zijne gewaarwordingen te kennen ; en een ieder words van de overtuiging doordrongen, dat kunst en poezij voor hem Diet
dan de middelen zijn, mu zijn gevoel op zulk eene wijze
tat te drukken, ala voor zijne hooge flemming behoefie is.
Het tweede wat het dichterlijk vermogen van D
CLERCQ bijzonder kenmerkt, is de eenheid , die in elke zOer improvifatien heerscht.
Het geheele wezen van DE CLERCQ is an onverdeeld geheel; en hij gevoelt de behoefteaan eenheid, in alwat hij denkt , fpreekt en verrigt zoo levendig , dat
dit ook in zijn ianproviferen aan den dag legt. Elke im
provifatie hangt bij hem van Linen grooten indruk af; en
daarom kan men verwachten , dat hij dien in zijne verzen
bewaren , en denzelven in onderfcheidene vormenaan zijne
toehoorders zal wedergeven. En in deze verwachting
worth men, naar de getuigenis van alien, die hem ooit
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gehoord hebben, niet bedrogen. Zoodra hij zijnen geest
op een hem opgegeven onderwerp vestigt , ziet hij hetzelve terflond in dat , waarin hij het voorftellen
wil ; zijn genie wijst hem dadelijk aan , van welke zijde
het zich meest ter bereiking van zijn oogmerk leent; hij
doet oogenblikkelijk een' krachtigen greep , die de geheele behandeling meestal bepaalt hij wect den eenmaal gegrepen draad zoo vast te houden , dat dezelve hem niet
ontglipt, en het onderwerp that aan het einde 'als een
volkomen geheel voor den geest van zijne opgetogene
hoorders. Wij hooren daarom ook geene verzen , die
los aaneengeregen , alleen de verdienfle bezitten , dat
zonder eenige ftremming daar henen vloeijen , geene afzonderlijke ftukken , die met moeite aan elkander gehecht zijn,
geene gemeenplaatfen, die , dikwijls wederkeerende , telkens ingelascht vvorden, waar zij flechts eenigermate voe.
gen ; maar alle verzen , die hij uit-fpreekt, alle beelden,
vergelijkingen en toefpelingen, waarvan hij zich bedient ,
zijn door een inwendig en noodzakelijk verband aaneengefchakeld , en behooren , te zamen -genomen, tot het thema, dat hij, geleid door zijn zuiver gevoel , in het opgegeven woord gelegd heeft. Enkel gelukt het hem, verfchillende onderwerpen tot een fchoon en natuurlijkgeheel
te verbinden ; doch over 't geheel befchouwen wij der.
gelijke compofitiat , hoe verwonderlijk dikwijls op zichzelve, eerder als eene verlaging, dan als eene verhooging
van zijne begaafdheid, wier voorname grond niet in het
vernufr , maar in het hart gelegen is , en waarvan de write uitwerkfelen welligt niet onder de Zangers van het
kunstminnende Zuiden , maar onder de oude Dichters
(Skalden) van het godsdienftiger Noorden moeten gezocht worden. Wij vereeren de fchier ongeloofelijke werking van den menfchelijken geest bij velen der Italiaanfche Improvifatori , waardoor een LUDOVICO SERI()
de woorden Erfzonde , Korneten , Ebbe en Flea tot een
bewonderingwaardig geheel wilt te fchikken , en weardoor de nog levende T o DI DIAS() SGRICCI in {hat is ,
een geheel treurfpel in ondericheidene bedriiven met koren, naar een opgegeven ondcrwerp , y our de vuist te
dieh-
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dichten , en, met behoorlijke inachtneming van perfoncn,
derzelver Item , fland en gebaren , nit te voeren; maar
wij zien in zulke geweldige infpanningen niet die poezij,
welke , uit een vol en rein gemoed opwellende, het hart
voor het groote en goede ontvonkt. DE cLeacg moge
tot zoo iets niet in fhat zijn, en in het oog van hem,
die in deze werking van den menfchelijken geest.alleen
bet kunflige bewonderen wil , lager ftaan : wij meenen
het daarvoor te moeten houden , dat zijn patifche aanleg van eenen anderen aard is, en met zijn ball zoo zeer
in verband fhat, dat hij zich onwillekeurig wederhouden
voelt , om naar zulk eenen kunstroem te dingen. Men
moet daarenboven , bij al den lof, aan het dichterlijk yermogen der Italiaanfche Improvifatori gegeven, niet vergeten, dat de meeste onderwerpen welke zij behandelen, zich tot de Griekfche en Romeinfehe fabelkunde en
gefchiedenis bepalen , waardoor zij zich doorgaans op denzelfden bekenden grond bevinden ; terwiji men daarbij in
aanmerking dient te nemen, dat zij het hoofd veelal vol
hebben van gemeenplaatfen , welke ,zij bij voorkomende
gelegenheden te pas brengen en invlechten. Zulke. artnoedige hulpmiddelen verfmaadt onze Landgenoot ; zijn geest
is rijk genoeg, om telkens nieuwe denkbeelden te fcheppen , nieuwe vergelijkingen te maken en nieuwe tafereelen te fchetfen , en zijne ziel voelt te diep de behoefte
aan eenheid , dan dat hij dezelve in zijne poezij zou verJoochenen , door het aaneenhechten van verfchillende en
vaak ongelijkfoortige deelen.
Eene andere bijzonderheid , welke DE C L E R C Q als
Improvifator doet uitmunten, is de volheid en rilkheid
van denkbeelden, welke hij als zoodanig vertoont.
Wanneer men de gave van improviferen eens geheel ter
zijde wekt onze Landgenoot reeds bewondering ,
zoo wel door de ongemeene vlugheid en fchranderheid,
waarmede hij elk Onderwerp weette omvatten , te doorzien en te ontwikkelen , als door de zeldzame kennis ,
welke hij zich verworven heeft. Behalve het Grieksch
en Latip , is er onder de nicest befchaafde Enropefche
talen naauwelijks Gene , de Zvccdfche en DLeqich,: niet
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nitgezonderd, welke hij niet kent , en met welker letterkunde hij niet vertrouwd is ; waarbij men inzonderheid
moet voegen eene veelomvattende wijsgeerige kennis van
de algemeene en bijzondere historie ,.en van de .geographifche , ilaatkundige en zedelijke gefteldheid der wereld.
Zijne weinige gedrukte ftukken dragen daarvan reeds blijken; terwijl zijne bekroonde prijsverhandeling bij het Koninkliik Nederlandsch Inflituut (over den invloed der buitenlandfche Letter' kunde op onze vaderlandfche) dit eerlang
nog meer voor het Publiek zal openleggen. Men behoeft
flechts in een gelprek met hem te treden, en men zal zich
door de oorfpronkelijkheid en juistheid van zijne .aanmerkingen , en door de gemakkelijkheid en vlugheid, waarmede hij zijne denkbeelden ontwikkelt , hiervan .kunnen
overtuigen. Vandaar, dat hij even goed in proza improvifeert , of zijne meening over een opgegeven onderwerp
mededeelt; en nog onlangs vcrbaasde hij een gezelfchap
van Geleerden in eene van onze vaderlandfche Akademiefteden , doordien hij een half uur Lang , in een' zeer vloeijenden ttijI , met grondige kennis van zaken en ongemeene fcherpzinnigheid , over de yezuiten fprak , de behandeling van welke ftof dat gdzelfchap zich dien avond ter
taak gefteld had. De nieuwheid, de juistheid en verhevenheid van het ftandpunt , vanwaar hij bij zijne befchouwing uitging, en de diepe inzigten, welke hij daarbij ten
toon fpreidde, wekten aller verwondering. Al deze gaven, waarmede de Hemel hem zoo kwistig bedeeld , en
die hij zelf zoo ijverig heeft aangekweekt , vertoonen zich,
als tot 66n heerlijk geheel vereenigd , in iijnimproyiferen.
Het zijn geene dagelijkfche gezegden, of gemeenplaatfen,
in een dichterlijk gewaad geftoken, waardoor hij zijne toehoorders zoekt te verblinden en te overmeesteren , maar
waarheden, welke door hare juistheid de toeftemming afdwingen , door hare oorfpronkelijkheid verrasfen, terwiji
zij door hare verhevenheid den geest omhOog voeren en
het hart verwarmen. Men ziet aan de geheele behandeling , dat hij zijn onderwerp volkomen meester is, en dat
hfj, verheven boven den dwang van taal verfificatie en
rijm
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rijm , met magtigen vinger , uit den overrijken fchat ,
welken zijn genie en zijne kennis voor hem openen , datgene grijpt, wat hij tot de ontwikkeling zijner ftoffe
behoeft. Zijn onderwerp moge hem op den gewijden bodem van het Oosten plaatfen , in de lagchende dreven van
Griekenland of Italia , in de woestijnen van Scandinavia,
of in de nevelen van Caledonia , aan de oevers van de
Ebro, den Teems, der Seine en des R.gns , of aan de
boorden van den Ganges of Mislifippi , overal is hij als
op zijn eigen gebied. Het moge hem eenen Man of eene
gebeurtenis voorflellen , die met de gr ij ze oudheid , met
de middeleeuwen of met de nieuwere tijden in betrekking
that , altijd geeft hij in zijne improvifatien doortlaande
blijken , dat hij met de zeden en gewoonten, met de gefchiedenis en letterkunde van de onderfcheidene volken
onzes aardbols vertrouwd is , en door .grondige ftudie de
belangrijk[Ie refultaten voor zichzelven daaruit heeft afgeleid.
Een vierde trek , welken men in bet improviferen van
DE C L oRcQ gewoonlijk opmerkt, is de hooge en echt
zedelgke firekking, welke hij aan elk onderwerp geeft ,
dat hem ter behandeling voorgeneld wordt.
Hij behoort niet tot die Dichters , die in hunne pozij
naar eene objective waarheid fireven; maar hij mengt zijne
individualiteit onwillekeurig in zijne verzen , zoodat wij in
alles, wat hij uitfpreekt,. de eigenaardige rigting van zijnen geest opmerken , en de bijzondere kleur ontwaren ,
welke het gevoel van zijn hart over de ftoffelijke wereld.
fpreidt. En deze individualiteit, zij bethat in een rein
en levendig gevoel voor alwat edel , groot en goed is , in
een hart, dat, door den invloed des Christendoms gevormd en veredeld , alles aan het hooge doel wil dienstbear maken , dat ons in de leer van het Evangelic voorgefteld wordt. Hij ziet in alle verfchijnfelen der uitwendige wereld de beelden van hoogere waarheden; alle natuurtafereelen , alle gebeurtenisfen en alle belangrijke perfonen , door hem bezongen , than voor zijn oog in de
inauwfle betrekking met het beftuur eener wijze en liefde-
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derijke Voorzienigheid, en met bet verheven oogmerk ,
waartoe God den mensch opleiden wil ; en zelfs dan , wanneer het onderwerp zich tot zulk eene behandeling weinig
of niet fchijnt te leenen , weet hij geheel ongezocht aan
zijne podzij eene hoogere wending te geven. Men heeft
hem wel eens, aan den gullen vriendendisch, al boertende
zulk een onderwerp opgegevcn; maar,, hoewel hij voor
geestige luim niet onvatbaar is, en , bij de hem eigene opgewektheid en blijrnoedigheid , aan de fpelingen van vernuftige fcherts gaarne deelneemt; zoo wist hij de opgegevene ftoffe in zulk eenen won te behandelen, dat zijne
vrienden in hunne verwachting teleurgefteld werden, en,
in plaats van te lagchen , zich tot hoogen ernst geftemd
voelden. Wij zullen een vourbeeld van zulk eene imprO.
viliztie, die ons nit dit oogpunt nog al opmerkelijk voorkornt , hier laten volgen.
Op een verjaarfeest van iemand zijner naastbeflaanden
reikte een der dischgenooten hem het bekende rekenbock van BARTJE s over , met het verzoek , om daarover te improviferen. Terwijl een ieder over deze zonderhuge keus glitnlachte. ftond D E CLERCQ dadelijk op,
en ging van bet ftandpunt uit, dat de mensch ,die in alle
de uitwendige verfchijnielen een afdrukfel van bet beeld
zijns waren leven g en zijner hoogere beflemming ziet,
ditzelfde in de vormen van zijn denken en kennen vin.
den kan , ftelde de rekenkunst uit dit- oogpunt als een
beeld van het menfchelijk leven voor , en paste derzolver
vormen , bij eigenaardige overbrenging , toe op de verfchillende trappen des ouderdoms. In de kindschheid, of
in de ontwikkeling van 's menfchen krachten , in de op.
klimming en vermeerdering der jaren , vond hij den vorm
der optelling, (additie); in de jeugd, of in de volheid
der kracht, in den gloed des gevoels , in het der liefdc, in den zegen der echtelijke vereeniging, en in de
werkzaamheid voor de pligten des beroeps , zag hij den
vorth der vermenigvuldiging (multiplieatie); in den rtsiee
ren ouderdom , als teleurftellingen de fchoone droomen
van den jeugdigen leeftijd verijdelen, de aftrekking (fubfirace
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firactie); terwijl hij in den eindelijken afloop van ons beftaan de deeling (divifie) aanIchouwde. Na het gezegde ,
in aandoenlijk treffende . verzen , op het verjaarfeest te
hebbcn toegepast , ontleende hij daaruit aanleiding , om
den zegenrijken invloed des Christendoms te verheffen ,
dat ons fangs al die trappen tot het doel van onze roeping opleiden wil, dat ons na de laatfte fcheiding door
het uitzigt op eene hereeniging vertroost , en ons door
bet kinderlijk geloof aan Hem , die de waarheid en het
leven is , denloegang tot dat hooger beftaan ontfluit.
Men kan uit deze flaauwe omtrekken eenigzins over
den geest oordeelen , die deze improvifatie bezielde , en
over den indruk , welken zij maakte , en men zal de waarheid gevoelen van hetgene wij over de verhevene ftrekking
van zijn improviferen gezegd hebben , en zich met ons
overtuigd houden , dat hij in de behandeling van ernffige
en grootfche onderwerpen het gelukkigst moet flagen. De
Schrijver van het bovengemeld berigt in de Revue heeft van
onderfcheidene dergelijke improvifatien van D E C L E R c Q
gefproken , onder anderen van die van het Treurfpel , den
dood van Socrates , den tog van den Koning van :lapels
naar Laybach , enz. Wij voegen er bij, dat hij, na dien
tijd , bij verfchillende gelegenheden , in het bijzijn van
zijne vrienden , of in de tegenw pordigbeid van eenige der
beroemdfle Geleerden onzes vaderlands , de navolgende
onderwerpen, in den hem eigenen hoogen , echt zedelij•
ken , godsdienffigen toon behandeld heeft , als : het Ideaal, het vertrouwen op God, , NOACH, SALOMO,L
HER,OSSIAN,TASSO,RACINE, VOLTAIRE,
WILLEM TELL,/nda, de taal chr Bloemen , de/3oekdrukkunst, enz.; doch wij kiezen uit alle improvifatien, waarover wij in flaat geiteld zijn te oordeelen , eene , die , onzes
inziens , het best tot eene proeve kan verflrekken van bet
bovenflaande. In den vorigen winter bragt D E CLERCQ,
na bet voorlezen zijner uitmuntende verhandeling over de
Romances van den Cid, eenige uren door in bet bijzijn van
twee bekwame jonge Godgeleerden der Berlfinfche Akademie, die, ter hurler verdere vorming en voorbereiding
tot
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tot hun ambt , Duitschland, Holland, Zwitferland en
Italie bezochten. Na een levendig gelprek , verzocht een
hunner DE CLERCQ, over den Faust van G8THE te
improviferen, waartoe zonder zich een oogenblik se
bcdenken, dadelijk gereed was. Hetgeen ons van de ruwe omtrekken dezer improvifatie is medegedeeld , kola
nagenoeg op het volgende neder, dat voor een ieder
duidelijk zijn zal , die de bovengenoemde merkwaardige
maar vreemde compofitie van den Duitfchen Dichter kent :
„ Den mensch (zoo begon hij) is de zucht naar de kennis der waarheid diep ingeprent. Deze trek van onze natuur is heerlijk en weldadig , zoo hij met het gevoel van
onze afhankelijkheid gepaard gaat ; maar hij wordt gevaarlijk en lleept ons ten verderve, als wij, ooze eindigheid
vergetende , de perken van ons wezen trachtente overfchrij'
den, en ons vermeten , de diepten der Godheid te
„ Deze waarheid 'telt de grijae Oudheid ons in waarfchuwende beelden voor oogen , als zij ons , in hare mythen, op Ikarus , Faiton en Empedocles wijst.
„ In de middeleeuwen vinden wij ditzelfde beeld wader , maar gekleed in het gewaad van dien tijd. De Legende van Faust leert ons, hoe de eenvoudige vroomheld dier dagen met vrees en ontzetting den vermetelen
derzoeker der waarheid op zijue doolpaden volgde, en
hem , door het verfmadcn en overfchrijden van de geheiligde door God geftelde perken, eene prooi van den boozen
Geest zag worden , die reeds in het paradijs de barren der
eerfte menfchen met den lust naar de vrucht van den verboden boom der kennisfe des goeds en des kwaads vervulde.
„ Dear: eenvoudig vrome geest ontbreekt in den Faust
van G T H E. " horse fchets van de gevaarlijke (trekking
van dit dichtduk , dat zoo ligt tot twijfelarij en ongeloof
leiden kan.
Deze fchildering haandc DE C L E R C Q den weg_,om ,
in eene andere versmaat , G 8 T H E zelv' als denker en
dicker, en als den deeds van gedaante wisfelenden Proonzer ecuw , voor te tlellen : „ Ik buig mij voor
u neder , als gki door uwe po',3zij in de verfchijnfelen deruitwendige wereld de hoogile en heiligite waarheden ontVOlIWt
01E
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vouwt; als gij, door uwcil IKrther , Egmont , Tasfo
en 1phigenie, mijn binnenfte met de reinffe gewaarwordin gen vervult: maar ik beef voor u, en keer mij met
geheime vreeze van u af, als gij , in uwe trahlverwand.
fchrgften, het heiligst verbond op aarde , het huwelijk,
fchendt, of in uwen Faust de banden van het kinderlijk
geloof verbreekt." — Dit was ten naastebij de algemecne inhoud van deze krachtige apostrofe, waardoor de
toehoorders als in eene beeldengalerij van G6THE 'S
werden verplaatst werden.
Uit dit alles maakte hij nu, om zoo te fpreken, de
leering en het befluit op , terwijI hij, in al weder veranderde dichtmaat , aldus voortging: „Alle pazij en kunst
vcrkrijgt eerst hare wezenlijke waarde, als zij aan de bevordering van het rijk des lichts en der liefde dienstbaar
gemaakt worth. Zij , die uit het bewustzijn van onze
hoogere afkomst , natuur en beftemming ontfproten zijn ,
moeten geest en hart ook daartoe verheffen. Zonder die
flrekking is alle kunst en poi3zij in zichzclve dood , on'nut en verwerpelbk ; maar kant zij zich zelfs tegen het
goede aan, door zich aan den dienst der zonde te verpanden , zoo ftrekt zij ten verderve en ten vloek. Dit
doel flaat voor mijnen geest; zoo wensch ik pazij en
kunst te beoefenen , en ik mag mij verblijden en er op
roemen , dat deze •geest hoe langer zoo meer in mijn vaderland ontwaakt."
Ilierop wendde n E C L E R C Q, in eene treffende toefpraak, zich tot de twee Duitfchers, die zich , gedurende
hun verblijf te Amfierdam , met onzc taal reeds zoo gemeenzaam gemaakt hadden , dat zij in flaat waren hem te
volgen : „ Jongelingen !" fprak hij, „ gij, die aan de
boorden der Spree en des .1■_(jus wetenfaap en kunst
beoefend hebt, en herwaarts gekomcn zijt , om den geest
der Nederlandfehe te leeren kennen , houdt tie indrukken
vast, welke gij in dit opzigt bier ontvangen hcbt! Zegt
uwen lancigenooten, dat pazij en kunst hier bloeijen en
ijvcrig gekweekt worden ; maar als bloemen , die vruchten voor ecn hooger leven zullen voortbrengen ! Zegt
hun , hoc men bier alles , wat , in dien geest op Duitschkids
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lands bodem gekweekt , herwaarts overgebragt wordt ,
maar ook dat alleen , dankbaar ontvangt en waardeert !
Zegt bun, dat men ook bier G 8THE huldigt , als hij ,
vol van godsdienflig geloof, de hoogtle waarheden voorftelt ; maar hem niet kan beminnen, zoo als hij in den
Faust verfchijnt ! Zet uwen fchoonen reistogt voort , met
het oog naar boven gerigt; maar vergeet bij de nieuwe
vrienden , die gij vinden zult , de genen niet , welke gij
achterliet! Laat het geloof aan en de liefdejegens c ii a I ST u s de band bliiven , die u op den duur met de menfchen vereenigt ; en houdt tevens oog en hart voor den
waarachtig vromen geest geopend , waar en in welk een kleed
hij zich ook aan u vertoonen moge , ook wanneer gij , in de
Lombardgfche vlakten, de maagd in aandacht voor het
marmerbeeld ziet knielen ! Keert dan huiswaarts , rijk aan
ondervinding ! Werkt , vol cooed en vertrouwen, voor het
rijk van God , dat hier en overal gevestigd is ; verkondigende het kruis van CHRISTUS, die ons het geloof
gefchonken heeft, dat alle twijfelmoedigheid overwint !''
En nu het Plot ? — Dit was eene heilige en gloeijende
opwekking , in eene dithyrambifche maat , om naar het
Goddelijk doel te ftreven , dat in CHRISTUS JEZ US
voor ons flaat.
\Vanneer men zich verbeeldt , dat het bovenftaande ,
ornkleed door de fieraden der poezij , in krachtige , vloeijende verzen , met hooge gcestdrift voor de vuist werd
voorgedragen en als uitgeflort , dan zal men gaarne gelooven , wat ons is verhaald , dat de toehoorders na deze
improvifatie dadclijk fcheidden , om de hooge (lemming,
waartoe zij opgevoerd waren , door Beene ongelijkfoortige
gefprekken te verfloren.
De laatite bijzondcrheid in het improviferen van den
neer DE CLERCQ, waarhij wij zullen ftilflaan, is de
gemakkelgkheid, Ivaarmede by zgne denkbeelden ontwikkelt , en de losheid van Niue verfificatie.
Ook in deze opzigtcn ondericheidt onze Landgenoot
zich voordeelig. llij heeft gewoonlijk geen oogenblik
noodig , om over zijn onderwerp te peinzen , en te bedenken , hoe hij hetzelve zal aanvatten ; meestal breekt hij
in
E2
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in kracbtige verzen los , en de eerfle_grcep bepaalt de geheele behandcling. Alsdan vloeijen zijne verzen zonder
de -minfle flremming , en fheller, dan de Dichter zijn werk
gewoon is voor te _ lezen ; hij wisfelt,,d& dichtniaat af,
naar gelange de gang van het vers zulks vereischt; zelden
verfpreekt hij ziel/ , en , wanneer dit al gebeurt , geeft het
.doorgaans eene geheel nieuwe en. •ikwijls verrasfende
wending aan, zijne gedachten. Wij erkennen gaarne.,
dat men over de . : aesthetifche waarde van. :zijn talent
dan ebrst een regtmatig , oordecl zou kunnen .vellen, • als
Men in' flaat was, zijne geimprovifeerde verzen te lezeii; en wij gelooven desgelijks, dat de kunstregter op
zijne dictie en op. zijnen poetifchen ftijl Jiet een en ander
met grond zou kunnen aanmerken : don -alles is, naar de getuigenis der genen ,. die hem gehoord hebben , ook in dit
opzigt doorgaans. zoo zuiver,, dat het den grooten indruk
niet ftoort , en veeleer bewondering welt, dan : dat, het
den geeft tot het maken van aanmerkingcn zou ftenimen.
Treffende beelden, ocepronkelijke vergelijkingen , verrasfende wendingen en toepasfingen uit, de historic der
volken ontleend alle deze fieraden der poilzij onderfcheiden zijne verzen, en: vervullen het gemoed met eene zoete mengeling van verbazing en genoegen.
Er zijn , zoo veel 'wij. weten , flechts twee verzen van DE
c L E It C Q gedrukt; een aan den Heer n A cosi' A (Mnemobme, IIdc Deel) en een ander aan den Heer s o w x i o
uitgegeven door den Heer V A N KAMPEN,
Eiden Deels i fte Stuk) ; maar deze proeven bewijzen , onzes
inziens , genoegzaam , dat zijn talent van clat der meestc
Italiaatifche Improvifatori ook hierin verfchilt , dat hij niet
flechts in oogcnblikkcn van poi tirche aanblazing in that
is gocde verzen te maken , maar slat hij ook in eene weer
bedaarde hemming blijken van zijn dichterlijk vermogen
geven tan, die den wets van eene kunstkeurige beoor&cling kunnen doorflaan.
Uit de veelvuldige improviratiën van DE C L E It C Q,
welke wij tcn b2wijze van het boven than& zouden kunnen aanvoe: en , kiezen wij het navolgende , dat, hoewel
Met blizonder lnitterend , echter om deszelfs losien
trant
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trant en vernuftige wending , de oplettendheid verdient.
Toen de beroemde BOUTERWECKA van Gottingen ,
zich onlangs te zlnifierdam beyond, verzocht D E
CLERCQ in zeker gezelichap, dc keus van cen' nienven
Parts te bezingen; en , nadat deze dit vrecmd en moeije.lijk onderwerp in eenen edit historisc.h - wijsgeerigen en
Christclijken zin , tot yerwondering.van alle aarlwezigen,
hehandell had, vestigde cen ander zijnen geest op de.
Akademic van Gottingen. Dadelijk roes hij op , en aide
de Akademien voor als pun= van vereeniging voor. alle
nation des aardbodems , als kweeklcholen voor de menschheid. In dit licit berchouwde hij ook 'Gottingen. Van
daar toch had HALLER een 'nieuw licit over de Namurkunde , en HEYNE over de oude Loperen verfpreid;
char werkten nog in ecnen zelfden geest EL DMEN'BAC H,
HEF,REN en BOUTERWECK. Na de verdienften der
drie eerstgenoemdcn met korte trekken te hebben gerchetst,
hieef hij nicer 'bepaald bij HE EREN fban ,• en doorliep
deszelfs Id6en , zijnc boorders op het lick wijzende, 't
welk die groote Gelchicdkundige in dat werk over de algemeenc historic, en met name over die van Egyj)te,
Indio , Carthago en Grickenland , had doen opgaan. Vervolgens wendde hij Zieil tot DOUTERWECK, verbia
deszelfs letterkundige verdientlen, blijkbaar vooral in deszelfs Gclehiedenis der Poözij en Ircifprckendhcid ,liep dc
voornaanffle afdeelingen van dit werk kortelijk door, en
betnigde , aan het {lot, in cenen zoo befcheiden' , roerenden en indringencien toon , zijn leedwezen, dat Nederland Been plaatsje daarin gevonden had, dat BOUTER15/ECK, hoewel nict alles verftaande, er ten dicpae door
getroffen werd. „Door zulk eene onpartijdigheid alleen ,
(zoo eindigde hij) welke het goede bij alle nation der
aarde wect te waarderen, zouden BOTITERAVECK en
dcszclfs ambtgenooten (With:17,7m tot den hoogen rang verbcffen , om een punt van verceniging your allc volken,
orn eene kweeklehool voor dc menschhcid te
\Vat eindelijk de yourkiragt van D C L E R C Q bij het
dculve is ongcdwongen en natuuti4aprovi.lercn
, en thekt Riede ten bckviize dat het hem Diet te doen
E
is,
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is , om den indruk van zijne verzen door eene fchitterende uitvoering te verhoogen, maar dat hij , zonder daaraan te denken , zich vergenoegt met het uitftorten van
zijn gevoel op de hem eigenaardige wijze. De kunstregter moge ook bier zijne eifchen niet bevredigd vinden : de
overtuiging , welke zich aan een ieder onwillekeurig opdringt , dat de Improvifator ongemaakt en natuurlijk fpreekt,
kan eenigzins ter vergoeding verftrekken van 't geen in
Item , houding en gebaren minder behaagt.
Wij beiluiten hiermede onze aanmerkingen over het improviferen van den Heer D E c L E R c , vertrouwende,
dat wij ter bereiking van ons oogmerk genoeg hebben
aangevoerd; doch wij kunnen ons het genoegen niet antzeggen van hierbij te voegen, dat onze Landgenoot geen
eigenlijk Geleerde of Letterkundige is, maar dat hij zich
de rike fchatten van oude en nieuwe taalkennis , van
historie en wijsbegeerte verworven , en zijnen geest in eene
zoo hooge mate ontwikkcld heeft, terwijl hij van zijne
jeugd of aan voor den handel werd opgeleid , en deze fchatten nog geftadig vermeerdert, terwijl gewigtige koopzorgen op hem rusten ; dat hij zich in zijn eigenlijk vak even
diepe inzigten heeft eigen gemaakt , (wij beroepen ons
flechts op de gedrukte en door hem geftelde Memorie over
den Graanhandel, door de Anallerdamfche Kooplieden in
1822 Z. M. aangeboden) en aan de behartiging van zijne
tijdelijke belangen geen oogenblik onttrekt; dat hij altoos
tijd vindt , om in de genoegens der gezelligheid te deelen,
Gene uitgebreide letterkundige briefwisfeling te houden,
en posten tot algemeen welzijn te bekleeden; latende nu
het oordeel over dezen pas negen - en - twintigjarigen man
gcrustelijk aan onze Lezers over.
1Vij eindigen met den wensch , dat deze opregte uitboezeming hem niet ongevallig zij , en dat het Gode behage,
hem in het bezit van zijne onverzwakte gezondheid te
bewaren , en hem nog Lang te fparen voor zijn vaderland,
waarvan hij zulk een zeldzaam fieraad uitmaakt, voor
bet Christendom ,dat hij zoo warm en hartgrondig belijdt,
en voor zijne naaste bctrekkingen en talrijke vrienden,
waardoor hij als om ftrijd geacht en bemind worth!
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(*)

H

oe komt toch het tegenwoordig geflacht zoo heelenal
van den ouden weg der regtzinnigheid af ?
Dat zal ik u met drie woorden beduiden , en zoo klaar
en natuurlijk voor oogen flellen , dat ge zeggen moet
ei kijk ! hoe of men zoo wezen kan , en zien dat zelve
Diet ?
Deze drie woorden zijn : OLDENB ARNEVELD„,
ROORNHART, Natuttrlilke Godsdietist. - Begrijpie? De
eerfte werd boos, omdat de Domints een compliment gingen
afleggen bijLEICESTER, daar ze toch groot gelijk in hadden, want hij kwam hier met zijne Engelfehen opzettelijk,
oni hun bloed voor ons te fpillen , en al deugde hij dan anders
ook niet veel , hij was in de leer regtzinnig. Enfin , in
zijnen wrok zwoer die nijdige BIVRNEVELD, dat
zulks den zwartrokken betaald zou zetten , en hen altitans welhaast zoodanig order den duim brengen , dat
ze zonder zijne permisfie niet piepen konden.
Nu kom ik met dien anderen knaap op. Dat was cen
vent, die gedurig in de fchriften der oude , blinde Ileidenen zat te fnuffelen , cn daarenboven , naar zijnen' tijd ,
cenen fraaijen fchreef , dat is te zeggen , dat hij zijne
gedachten heel duidclijk en gemakkelijk , ja zelfs, aangenaam , aan anderen wist mede te deelen. En door dit een,
en ander wordt de man nu zoo eigenwijs dat hij gebreken meent te zien in de Confesfie en Catechismus
dezelve naar zijne, zekerlijk nit het Heidendom geputte ,
denkbeelden wil verhanfeld hebben. Daar kWatn nu wel
geen zier van. Want hadden MELANCHTON, CAL ■
V IJ N, B E Z A en al die groote lui zich ooit met heidenfche Schrijvers opgehouden , of zich verbeeld , dat men
eenmaal vastgefle/de formulieren war verandereri of verwcrpen Icon ? Maar bier en daar bleef er toch een angel,
zitten , die ecrst in flilte al dieper en dieper inkankerde ,
voor4`)

Zie zijne
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vooral door toedoen van dien gluipenden ARMINIUS,
die zelfs eene poos in het Paapiche Italie vertoefd had,
tot eindelijk de bommel uitbrak en openbare ruzie ontfond. Wacht ! dacht de oude fluwkop , nu zal ik u
hebben ; en, zonder zelf Arminiaansch te zijn , kwelde hij
de brave , regtzinnige Evangeliedienaars dermate , dat
dat al de voorname lui in de fleden en provincin Arminiaansch werden , ja zoo hard Arrniniaansch dat ze, in
weerwil van de Dordfche Synode , en hunne ontzetting
van alle regeringsposten , zoo ze geene boete deden 4 evenwel op den duur niets verzuimden , en werkelijk;flaag.
den , om den Remonftrantfchen haan te doen koning
kraaijen.
En nu nog niet genoeg. Daar fteekt een ding het hoofd
op , dat men Natuurligen Godidienst noemt. Men is
namelijk , dwaas genoeg , om zich te verbeelden , dat het
tegen de beftrijders van ale geloof en zedelijkheid zelve
heel wat of zou doen, wanneer men bun bewees , dat de
Natuur zelve en het menfchelijk hart foortgelijke denkbeelden omtrent een eeuwig en volmaakt Opperwezen enz.
aan de hand gaven als de Bijbel, zoo als zelfs uit de oude , bij hen zoo hoog opgevijzelde , Griekfche en Romeinfche Schrijvers bleek. Let wel ! men merkte daarbij niet
eens aan, dat , hetgeen die Ouden hiervan wisten, op hunne fabelen, eigenlijk verwrongene overleveringen , be.
rustte , (orndat men zekerlijk begreep , dat dit kwalijk zou
dienen, en dat bet er inderdaad ook niets toe deed, als
maar bleek, dat wij , fchuon de waarheid van elders ont.
vangen hebbende , derzelver gegrondheid , van achteren,
nit de beflaande dingen wel degelijk konden Raven.)
kort te gaan : men wilde nu het eene licht door het andere verhoogen , de eenheid in oorfprong . en 'trekking
van beide aanwijzen ; en het Christendom zag er welhaast
zoo redelijk .en verflandig uit , als het op den huidigen
dag (God betere 't !) werkelijk doer.
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DRIE BRIEVEN OVER MR. I. DA COSTA ' S BEZWAREN TEGEN
DEN GEEST DER EEUW.

(Vervolg van bI. 34.)
B. aan 4.
Wat boor ik! Is men reeds bezig aan den derden herclruk
van DA COSTA ' S werkje? Dat is waarlijk bij fommige nal-timers van het Craauwe Mannetje , en inzonderheid bij 1B.
M Utopiaanfche itukken , af. Ik kan mij in'clerdaad niet
begrijpen, lieve vriend , hoe gij u over den !aster, gelijk gij
bet noemt, tegen ons gellacht uitgeflooren , zoo vervaarlijk
dik kunt maker. Bewijst de man dan niet , wat hij zegt ?
Is zijn geheele b6ekje niet van dien aard, dat men zeggen
kan: ubi rerum testimonia adfunt , non opus est verbis, waar
daden fpreken, zijn gone woorden van noode; ell loopen de
getuigen niet bij honderden en duizenden toe, om alles nader te Raven? Waardoor anders toch , dan door den Duivel
der Eerzucht, zon de eerite gedreven zijn om te fchrijven?
Floe anders dan helsch kan men de kleur en gloed noemen,
die over hetzelve ligt verfpreid? Vanwaar anders de verwarring en duisternis, die in hetzelve heerfchen? Waartoe antlers de vrucht van tweedragt, mistrouwen en fcheuring in
kerk en ilaat , die zoo blijkbaar bedoeld fchijnt? Ik wil nu wig
niet eens achteruit rekenen, en zeggen: uit dezelfde bran 'is
eerst zijn bekende ijver voor IsraF1 ,en daarna zijn Christen.
dom , zijne gehechtheid aan BILDERDIJK en al de ijver
ontfprongen , die hem tot een' dichter , en, zoo men zegt,
tot een geleerd en bekwaam man , gemaakt heeft. Neen, dat
ware ligt perfoneel en taxatoir,, gelijk men in dien raren tijd
van onze nationale vergaderingen plagt te fpreken. Wij hebben hier maar met het boekie , en in zoo verre met den man
te doen, als hetzelve de beeldtenis van zijnen maker draagt
of zijnen geest ademt. Dat is dus al een dier hoogverhevene
menfchelijke wezens , gelijk gij meent. En ziet het'er met
de rest wel veel beter nit? Vinden ze niet alien lust en vermaak in zijnen handel ? Loopen ze zich de beenen niet uit
het lijf , om toch die allerlieffte fcheldpartlj , die" voorbeeldige fchavotftrof, die tentoonflelling van hunne geheele eeuw
als met opene oogen en ooren op te vangen ? Het is waar,
forninigen beweren het moor alleen te doen om de dolheid
E5
van
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van den man, die daar in de luck that te geefelen , en gezigten te trekken, en te razen en te tieren als een bezetene.
Zij vermaken zich daarmede , en zijn maar nieuwsgierig,
wat er eindelijk van dit goochelfpel zal worden. Doch, is
dit een minder fchandelijk beginfel ? Mpesten ze niet veeleer
medelljden met hem hebben en zijne naaktheid dekken? Toonen ze door een tegengefteld gedrag niec zelve echte c 14 A M skinderen te zijn, die zoo goed als de rest verdienden met
eene zwarte kool geteekend en voor altijd in ketenen geworpen te worden? floor , om de waarheid te zeggen, het is
omdat wij niet dan in en bij den twist leven, en ons vermaken met een regt bloedig pennegevecht. Eerst that DA Co s•
TA zijn' flag, en er ontflaac een kreet van toejuiching ; dan
poetse er een ander op toe, en er is wederom ftof tot ....
Iagchen. Wij hebben geene flierengevechten , naauwelijks
hanengevechten meer: waarom zouden wij ons ten mintle
Diet met pennegevechten vermaken? Waarom zouden wij de
waarheid , den vrede en de rust (die er zeker bij kunnen lij.
den) liever hebben, dan de oude Romeinen het menfchenbloed? Zie, zoo redeneert men, al weet men het zeif niet
regt: want die verwenschte Rede weet alles goed te maken.
En nu vraag. ik u, of de menfchen dan niet flecht, niet verbasterd, niet waardig zijn , dat ze, zoo als de Baas zegt ,
maar fpoedig door de aarde opgeflokt of vermorzeld worden ?
Och ! ik vrees, dat ik al niet beter ben, dan de rest. Waarom fchrijf ik toch? Want dat het heele gebabbel van ons
Joodje geene tegenfpraak waardig is, dat elke oude kwezet
het honderdmaal bijna even zoo gezegd heeft , ja dat hij in
vele opzigten gelijk heeft, en, gelijk wij zeiden, metder..
daad en op de proef toont gelijk te hebben, dat moet gij
mij immers toeftemmen. Het is eerzucht, of vechtzucht, of
zelfs wel geldzucht , weet ik het? En wat is uit al deze
zuchten , die tic met de waterzucht gemeen hebben , dat er geen
verzadigen aan is, en met de geelzucht, dat men alle dingen
in een zeker bepaald licht ziet — wat is er uit deze jammerlij.ke kwalen al ellende voortgekomen! Zouderlingen van
allerlei aard, tegenvoeters van alwat achtbaar en wijs werd
geacht, nu oud dan nieuw licht predikende; een VOLTAI.
E, die den Godsdienst , een ROUSSEAU, die de wetenfchappen , de befchaving en de maatfchappij beftrijdt ; Neologen, die geen wonder boven ,hunne eigene fchranderbeid,
en geen licht vdOr bun licht erkeuneu ; filozofen , Jakobijnen,
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nen, en , om niet alien te noemen, BILDERDU KEN en
DA c os TA ' S, die de rede, de vordering, federt een paar
honderd jaar, van kunflen of wetenfchappen, de vlijt, de
eer , het edelfte en beste hunner tijdgenooten lasteren,om
eenen naam te maken? Neen , voor zoo verre het de alge.
meene bedorvenheid aangaat, heeft de man maar groot gelijk. Het denige, waarover ik nog wel eens mijmeren en
twijfelen kan, is dit: of het joist zoo uitfluitend de geest
onzer eeuw is ; als ik zoo, in mijne eenvoudigheid, bet
gedrag der Joden eens Raga, ten tijde van onzen Reiland; of
als ik zoo eens denke aan dien wonderlijken Stedehouder
Gods, NERO zaliger, zegeliederen zingende bij den brand
zijner hoofdflad, een' brand door hemzelven gefticht en zoo
bloedig op de onfchuldige Christenen gewroken ; of als ik,
nog wat hooger op, zoo eens in de oude , Oosterfche wereld rondzie, waar het ook al niet aan revoluties en kleine
plagerijen in de bevoorregte familiEn zelve ontbrak, die nu
eens, even veel op welke wijze , tot het genoc van hun
eerstgeboorteregt, als Vorften en Koningen , gekomen waren; of ik daal dan wear of tot onze Spaanfche tijden: Diet,
dat ik ALvA befchuldigen wil, die immers flechts de uitvoerder van wettige bevelen was, of PHILIPS, die het uit
zuiveren Godsdienstijver deed, en liever zijn eigen yolk wilde uirroeijen , dan duIden, dat zij anders dachten dan hij , ja
zoo maar willens en wetens den Duivel in de kaken liepen;
maar — het fpijt mij , dat ik het zeggen moet — die booze
Edelen, en zelfs de gemeenten, (zoo blijkbaar tot blinde
gehoorzaamheid en onderwerping geboren) welke zich tegen
den een en ander verzetten , oproerig verzetten durfden. Het
is ZOO, DA COSTA wit dit verfchoond hebben, omdat zij
het enkel uit vroomheid deden. In wile dingen moet men
verdragen, zegt hij; maar als men u beletten wil de waarheid te zeggen, de tegenfprekers op de huid te zitten, de
paperij her land uit te jagen en hare afgodifche tempelen
van boven neer te halen , dan moet ge van u flaan en achtbaarheid noch verjaarde regten ontzien , althans zoo ik hem
wet begrepen heb. Doch , zoo het er bij alien met deze
zuiver godsdienftige beginfelen wel zoo pluis hebben uitge.
zien? Zie, ik ben regt hartelijk Oranjegezind. En ik zos
dengenen, die de regtflreekfche afflamming dezes geftachts,
zoo goed als een der duizenflen, die ooit op een' troon geze.
ten hebben , van NlafR o n, en zoc.) al hooger op , witcle
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ontkennen, voor een' ellendigen weetniet nitfchelden. Maar
of Vader w IL LE m dan toch wel zoo ftijf regtzinnig was ,
en of er onder al zijn bemoeijen Met een beetje thenfchelijks
liep, bij voorbeeld, om de arme menfchen, zoo veel moge-lijk , tegen vreemde foldaten en vreemde knevelarijen ce behoeden, of Zoo : men moet D AT HEE N, den vromen
pfalmdichter. DATHEEN, daarover maar eens hooren. Wat
deed hij anders ook bij Pater DUIFTIVIS in de kerk , en
prees hem zelfs , dien verdraagzamen leelijkerd, met bet
Roomfche pak nog aan? En waartoe koesterde hij zulke flan..
gen in zijnen boezem , die M A URITS underhand maar veel
fpels maakten , en verbond zich . zelfs met eene Franfche`
vrouw, het is waar Protestantsch, en man en vader om dat
geloof hebbende zien ombrengen, maar toch door de- regte
ijveraars flechts voor eene Arminiaanfche h... verklaard, en
die, volgens BILDERDIJK zelven, bet zuivere ,bloed in Karen Zoon , FR ED E R I K HENDRIK vrij' wat beciorven
bad ? Hoe het zij, ik houd de menfchen al voor heel bedoryen. .IVIaar wanneer het begonnen is zoo erg , te loopen, dat
weet ik niet regt. Men heeft er altijd over geklaagd , en
men heeft er, geloof ik, altijd reden toe gehad. Maar als
DA cosTA immers ook maar bewijst, dat wij niet beter
zijn. dan de rest, dan heeft hij genoeg gedaan. De Dominos
worden—toch zoo flaauw, om der goede gemeente eens regt
helsch de les te lezen. En zelfs, in de ftraatliedjes hoort men
zoo weinig meer van de zonden des yolks en de dreigende
roede aan den hemel, zelfs al verfchijnen er ook nog zoo
vele kometen , dat het wel eens tijd wordt, dat een ander
bet doet. En wie beter dan zulk een nieuwbakken Christen , nog gloeijende van ijvervuur, en daarenboven een Dichter , die er regt profetisch weet op te flaan ? Neen, wat de
Zedelijkheid betreft, daarin heeft de man wel regt. Ik heb
dit nook zoo klaar ingezien , als na zijne openbare bekendwording.
En nu die kostelijke Verdraagzaamheid! Wit ik u eens kort
en goed zeggen, hoe het daarmede ftaat? Dat is geheelenal
eene uitvinding van de Remonfiranten. Die wilden, dat men
hunne gevoelens verdroeg, tolereerde, zoo als zij dat noemden, tot tijd en wijle ten minfle dat men beter onderzocht
en bepaald zou hebben, wat eigenlijk Gereformeerd, Neder.
landsch Gereformeerd was. , Nu kunt gij ligt begrijpen, dat
dat Met ging) want of men al zegt, dat God zelf verdraag.
zaam
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en langmoedig word[ genoemd , en of men al beweert,
dat de eene partij net zoo wel meent , waarheid, regt en
pligt op hare zijde te hebben als de ander, zoodat het rest
van den flerkaen, dat toch geene zielen dwingt of verbetert,
hier alleen zou kunnen gelden , dat is alles maar in den wind
gepraat. De kerk is bier op g arde eene flrijdende kerk; en
de ware verdraagzaamheid is , dat er veel verdragen, dat is
geleden worde, kruis , fmaad , verdrukking, enz. Daaroni
moet men ook, zoo als v A COSTA, vooral niet zwijgen,,
boewel men het onderfpit delft, maar het veeleer uitfchreeuwen en den tegenllander in bet aangezigt vliegen , hem farrende op allerlei wijze, oin toch maar naar de wapenen te
grijpen. Het is waar, er ontflaat dan ligt oneenighefd, fcheuring , religietiorlog: bravo! ziedaar de firijdende kerk ; het
laehoefr geene de minfte moeite te kosten , om met eene menigte Schriftuurplaatfen te bewijzen , dat het zoo gaan mom
Onze Schrijver is bier wear bet levendig voorbeeld zijner
beweriug: in dezen Iaatflen zin alleen wenscht hij te verdra.
gen, en betreurt het ligt met ziju geheele hart, dat er geene
andere dan papieren martelkroonen meer te behalen zijn; maar
in die andere betcekenis — van toegevendheid , van vooron,deraelde mogelijkheid , dat de vaders te Dordrecht een haarbreed zouden hebben misgekeken, en men dus het eene of
andere leerfluk wel eons een weinig anders , zachter, redelijker, bijbelfcher zelfs , zoude mogen verkldren — foci der ge_
dachte dan zou immers de Katholijk , ja de Turk , ons in
vastheid en ijver des geloofs blijkbaar overtreffen. Er is
maar eene waarheid ; wij hebben die, (zeggen alle regtgeloovigen) gaaf en ongecancelleerd, van onze vaderen federt onheugelijken tijd tot ons neergekomen : wie dit tegenfpreekt,
die is een gek en een fchurk, ja een verdoemeling.
Uit zulk eene brow, dit begrijpt gij ligt, kon ook niet
wel anders dan kwaad voortvloeijen. Welhaast was er een
aantal menfchen , die om den Godsdienst zoo veel als niets
given; deze roemden nu alien op hunne verdraagzaamheid,
en hadden over al de onheilen, door vervolging en Gods.:
dienstbant voortgebragt, den mond gedurig vol. Ja zelfs
flonden er met den tijd regtflreeklche vijanden van Bijbel en
Christendom op , die al hetzelfde deuntje van verdraagzaamheld zongen, en wel gaarne de menfchen bekoeld, in flaap
gekviegd , en eindelijk geheel ouverfchillig omtrent bun geloof
zuuden gernaakt liebben; zoo als v o LTA IRE en al die Franznam
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fate filozofen en nieuwheidzoekers. En of men nu al zegt,

dat dit misbruik is van het woord, dat wie onverfchillig is
zelfs niet verdraagzaam zijn kan, omdat er voor hem niets
te verdragen valt, ja dat de vijand van den Godsdienst de
onverdraagzaamfte van alien is, en veinzerij en fchijnheiligheld met onverdraagzaamheid vereenigt, wanneer hij bet
meest tegen deze beide uitvaart, dat beteekent alles nietmetal. Dat uitpluizen en redeneren is maar gekheid, zondige
hoogmoed en verachting van Gods woord. DA COSTA doer
dat nooit;hij poetst maar fiksch weg alles door elkander, en
zegt dan: zoo is het. Dit beet , geloof ik, de zaak in het
groot befchouwen, zonder eenzijdigheid en zonder vele omwegen. In can woord: allerlei natuurlijke onheilen, kinderziekte , overarooming enz., desgeltjks onderdrukking en mishandeling , wanneer zij nit de hoogte komen, zonder wearfland of eenig uitgevonden middel te verdragen, dat is braaf;
maar andere denkbeelden, dwaasheden en grillen te duiden,
dat komt zoo weinig te pas , dat , kon onze Lieve Heer goedvinden BILDERDIJK of DA COST A te raadplegen, Hij
maakte van al de waanwijsheid, het gewawel en gewoel
onzer dagen maar kort en goed een elnde.
Eindelijk fpreekt onze man ook nog van de Menfchelijkheid. Maar dat verwondert mij , om de waarheid te zeggen.
Wat is dan die menfchelijkheid ? Immers alwat menfchelijk
is, en dus wel zeer verre van alwat wenfchelijk is — zwakheid, gebrekkigheid, behoeftigheid , zoo als de geheele wereid weet. Dat fommige menfchen het ook in een' tegen.
overgeflelden zin gebruiken, en de Romeinen dit reeds deden,
om edele befchaving enz. aan te duiden, dat is tot daar aan
toe. Zoo lets onderftelt altijd de waarde van den mensch ,
en dat er lets regt goeds in hem zit , als het maar voor den
dag words gehaald. Doch dit weten wij immers wel beter;
hij heeft het oorfpronkelijke beeld zoo glad en gaaf verforeh , dat er geen trek meer van te herkennen is. En was hij
voorheen een Engel, dan is hij nu een gevallen Engel, ergo een Duivel. Ik weet inderdaad niet, waarom de arme
dieren, zonder onderfcheid, elk door zulken boozen geest
zouden gereden worden, en de menfchen , die meestal veel
meer kwaad doen , niet. Doch woorden doen niet tot de
zaak, en dus moet ik alweer zeggen, dat ik het volmaOt
met DA COS T A eens ben, dat aan onze beste en meestgeroemde inflellingen en bedrijven verbazend veel menfcheiijks
Weft.

OVER MR. I. DA COSTA 'S BEZWAREN.

79

kleefr. Die ellendige eerzuchc fpeelt er inzonderheid alwar
eene vreesfelijke rol onder. Men heeft van zijn leven eens
gehoord , dat de eer de fchaduw der deugd is, en nu wil
men, bet koste wat het wil, deugdzaam zijn. De woad.
lievendheid vooral is federt eenigen tijd aan de orde.; ja men
heeft zelfs bij PAULUS gelezen, dat zonder dezelve alle
geloof en alle wetenfehap, ja alle aaltnoezen en, wat meet
is, alle bevochten martelkroonen en brandilapels niets om het
lijf hebben, en nu wil men met .geweld weldoen; men maakt
plans, men berelcent, men klopt de menfchen op den zak,
men roert zijn' mond, zijne voeten, zijne handen, om, ware
het mogelijk, alle menfehen van bonger, flavernij, dombeid
en afgodendienst te bevrijden , en.... men flaat gedurig den
bal mis. Dat kOtnt van die kwalijkgeplaat[le eerzucbt en dat
zotte medelijden. Dat komt er van, als men omit Lieven
fleer het werk uit de handen wil nemen , en meenen, vol.
gens die nieuive leer, met welke, helaas ! de ilichting van
ons tegenwoordig Koningrijk begonnen werd, dat God .helpt ,
Brie zichzelve helpen. Het is waar, DA co STA wept tie
meeste zaken niet : van het Zendelings.,enhetBijbelgenootichap
fpreekt hij geen woord; de Mdatfchappij Tot Nut van 't
gemeen behoort bij hem waarfchijulijk niet eens tot de zoo.
genaamde menschlievende inrigtingen; maar die van Weldadigheid is toch zeker bedoeld, waar van gewelddadigheid,
fcheiding van man en vrouw en invoering van eenen alge.
meenen Godsdienst gefproken words, en die Ter verbetering
der Gevangenen bij de vermelding van onbekookte plans. En..
fin , wet behoeft de man ook alles te noemen ? En waarom zou
hij in het bijEonder van het goede fpreken, dat er onder al
het domine en verkeerd aangevatte toch fomtijcis nog wel
loopen mag? Daarom is het immers in het geheel niet re
doen. En (om aan al de inbeeldingen op eens meat aen gin..
de te maken) de affchaffing van den flavenhandel zonde en
fchande; niet omdat wij daardoor gevaar loopen lnkast geen
fuiker meet te zullen hebben , of omdat de Engelschjes er den
fchalk mede gefpeeld hebben, en gemaakt, dat zij op. eijeren Eaten; o neen! waar omdat ze lang zoo flip niet zijn
als wij , en dus blijkbaar door God veroordeeld om ons te
dienen. Er Nat immers ook met zoo vele woorden in den
Bijbel: vervloekt elf Kanadn , en knecht der knechten zij hij
zijnen broederen ! Nu, die Kantanieten , het gehroed van
c
, dat zip] de zwarten „ en dus zijn wij gekwalificeerd
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om dat vonnis nit te voeren. Dat is zoo klnar als iets ; cri
daar wij niet weten , dat DA c o s T A eerie plantaadje of een'
enkelen flag' bezit , zal er ook wel niets menfchelijks onder
loopen. Het is gewis de zuivere cal van het Orakel te Lei.
den , die er in het algemeen zeer voor is , om Gods water over
Gods akker re lawn loopen , en daarom dijken noch koepokken of al dam twig dulden kan , ja zelfs den armen Europeaan
wel gnarne den voedzamen aardappel zou willen ontrukken ,
om te beter honger te lijden. Dat noem ik onderwerping en
beruscing in des Heerm wegen! dat noem ik grootheid en
verheffing boven de rampen dezes levens I
Tot hiertoe gaat .dus alles volkomen wel. En men moge
het verbloemen , zoo veel als men wil ; men moge zeggen ,
dat, bij al de omwentelingen en partijfchappen , bier in het
land naauwelijks een droppel bloeds geftort is, enz. enz. enz.,
clam zijn alles maar praatjes. Maar,, waar ik niet over tevreden ben, dat is, dat hij fchijnt te denken , dat het voorheen
beter , dat er ooit lets goeds in de menfchen geweest is. Och
neen , mijn goede Heer !- De oudjes ftichtten hunne Godsbui.
zen ook al Diet voor nietmetal. Hier waren eene menigte van
zonden re dekken. Daar wilde men Loch zijn' naam wel in
aandenken houden. Elders was men boos op de familie , die
er dus maar niets van mogt hebben. Bovendien heeft men
ook reeds opgemerkt , dat ziy het magtig op bun gemak deden , en wel zorgden , dat de beftuurders hunner geftichten
er in het vervo!g ook niet te veel last van hadden. Schoone
gebouwen , welgemeubelde zalen en fraaije tuinen worden er,
uitfluitend , tot hunnen dienst gevonden. En war daar verder bij
behoorm , fchijnt niet moeijelijk te gisfen. Zoodat , het was ook al
geen zuiver goad. En hoe de armen en weezen er fomtijds
bij gevaren hebben, daar was ligt ook wel een boekje van
open te "doen. Kort en goed , bet deugt alles goon zier. En
wanneer men er zich zoo eons regt toe zet , oin de menfchen zwart te maker, clan is het, of de Drommel zelf ons
de verfpoc reikt , denkelijk om zijne eigene afzigtige gedaante des te minder te doen in het oog loopen.
Ziedaar, waarde vriend , hoe ik moon, dat men over dim
werkje denken en fpreken moet. Schijut het u te luchtig en
te kluchtig , zoo zeg er een ernflig woord tusfchen. Of meent
gij , dam ik inderdaad te veel cleel noem aan 's mans faster
der menschheid , wel nu , zoo neem ik aan, tegen doze zwarte fchilderij een vrolijkcr pendant te leveret). De mensch is
toch
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Loch een wonderlijk, gemengd wezen , met eene zeer goede
zbo wel als eene zeer kwade zijde, daar men op het papier,
en eenigermate ook in de wezenlijke wereld, alles van maken kan. Adieu!

DE CEBOORTE VAN HENDRIK DEN

IV

VAN FR4NKRIJK.

Eene Vertelling.
n , vrouw! ik ben reeds reisvaardig. Spoedig! fpoedig !" Op deze vermaningen haars ongeduldigen mans riep de
goede vrouw haren zoon en kleinzoon , om te hooren , wat
de oude vO6r zijn vertrek nog te befchikken had. De zoon
kwam eerst. o ZE F gij bllift den geheelen nacht op
den heuvel, tot gij de vlammen op de torens van het koninklijk floc ziet branden. Dan fteekt gij de takkebosfen aan,
die reeds daar boven liggen , opdat het ganfche dal fpoedig
verneme , dat onzen goeden Koning een kind geboren is. Gij
weet al , een enkel vuur beteekent een meisje , ach ! dat
het toch een jongen ware ! Wee dan den Spanjaards; ons
fchoon Navarre zou niet lang meer in hunne handen blijven t
Doch thans! Onze Koning is and , en de gemaal zijner doch.
ter vergoot in den dienst van HENDRIK DEN II het bloed,
dat ter herovering der ftaten van- zijnen fchoonvader had moeten vloeijen. En de Prinfes JOHANNA! waarom is zij met
at dien mannenmoed flechts eene vrouw?"
JOZEF ging naar de hoogte, en HENRIOT wachtte op
zijns grootvaders bevelen. — Mijn zoon ," zeide de oude
man, na eene Lange pauze , „ gij zijt vandaag twintig jaar
oud. Vandaag fleIde ik u gaarne den Koning voor — ga
derhalve mede.' De jongeling beefde van vreugd. De grootvader voer voort: „ Vrouw,, geef mij mijne wapenen, —
die , welke ik in den laatften flag tegen de Spanjaards droeg.
Act!! veel tijds is federt verloopen. Op dezen dag verwierf
ik den roem , met mijn eigen ligchaam den gewonden Koning
te dekken." De vrouw gehoorzaanide. De wapenen werden
uit de familiekist genomen , en de grijsaard brag ze voor de
deur der hut: De zon ging joist achter de heuvelen on.
der, en goot een' flroom van blinkend licht op deze Over.
blijffels van vorigen roem. Zij waren helder gepolijst ; want
hij droeg zorg , dezelve voor roest te bewaren. Hij zette
den fchitterenden helm op zijn hoofd ; een geflagen kuras
MENGELW. 1824. NO. 2.
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bedekte de breede, niannelijke borst ; in den lederen draag.
band hing het duchtige zwaard , dat den houw afgeweerd
had, die het leven zijns Monarchs bedreigde, en over zijne
fchouders floeg hij den fcharlaken mantel, waarop , met
blaauwe wol, de twee koeijen , het wapen van Beam, ge.
flikt waren.
HENRIO7 was fpoedig klaar. Eene nette baret bedekte
ter halve wege, gin lang, bruin haar; een open wambuis,
wijde broek, wollen koufen, met verfchillende kleuren geftikt , en door . zijne moeders hand bewerlft, bencvens zware
fchoeuen . voltooiden zijne uitrusting, In de eene hand zwaaide hij, met behendigheid , zijnen knobbeligen flok , die hem
ten fteun bij het, beklimmen der bergen diende ; in de andere
droeg hij een klein korfje, waarin zijn grootvader een fink
droog brood , een bos frisch gefneden knoflook en eene flesch
ouden wijn van furancon geborgen had.
Nadat de oude beer nu zijne vrouw aanbevolen had, op
het oogenblik als de klokken den arbeid der Prinfes zouden
verkondigen, haar gebedenboek te nemen en op her ijverigst
otn een' jongen te bidden, gingen hij en HENRIOT voort.
Verfcheidene dagen lang had reeds de ganfche flreek in de grootite
(panning op deze belangrijke gebeurtenis gewacht. Stood men
des morgens op , dan hield men het voor onmogelijk , dat her
nog tot aan den avond duren kon; en menige vast flapende
boer was gedurende , de pas verloopene week uit den flaap
opgefprougen , orudat hi,/ het gelui der klokken van Pau
meende te hooren; terwijl anderen, waaronder onze IBARRIA, (want zoo heetre de oude) dagelijkfche bedevaarten
naar het floe deden. Het geVolg dezer wandeling was, IOC
hiertoe, needs onvoldoende geweest; maar elken nacht beloofde een nieuwe droom zekere (siding op den volgenden
dag. HiJ herinnerde zich hierbij zeker ook, dat , toen hij
nog een kleine knaap was , nu eene halve eeuw geleden ,
een beroemde zwartkunftenaar hem gewaarzegd had , dat de
dag , waarop een kleinkind van hem twintig jaar wierd , de
gelukkigfle zou zijn, dien hij ooit beleefd had. Dat kon
zekerlijk , uit hoofde der natuurlijke gewaarwordingen, zeer ligt
bet geval zijn, zonder in betrekking tot, het kraambed der
Prinfes te than ; maar IBARRIA florid er dat order deze profetie nog lets bijzonder groots verborgen lag, en, daar
het op dezen dag juist voile maan was , zoo rekende hij ,
met een vertrouwen, waarin hij door het gevoelen aller oudeyrou-
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vrouwen in den omtrek bevestigd werd , daarop , dat Prinfes
op dezen dag de ftammoeder van een nieuw koningsgeflacht moest worden.
I a A cut f A had lang b(j de lijfwacht les Konings van Navarre . gediend, en zijnen Heet in deszelfs later verblijf te
Pau gevolgd. De dankbare Monarch had zijnen ouden-krijgsman een huis in Juranfon gefchonken, en hem daat -het Ora
zigt over de koninklijke wijnbergen toevertrouwd. Daar fleet
nu de trouwe dienaar, in eene eervolle afzondering, zijne
gerusce oude dagen, en vertelde zijnen kinderen de edele
moedige daden van zijneti Heer, dien hij zoo lief had. Aldus
voedde hij in hunne ziel twee magtige hartstogten liefde
tot hunnen Vorst en haat tegen deszelfs vijanden. Lang had
hij zich aan de hoop overgegeven , zijnen Koning Pampekna
wederom te zien veroveren, maar . hieraan nu bijna gewanhoopt , cot dat de toefiand van Prinfes JOHANNA weér •fluimerende gedathten wekte en zijne oude verwachtingen
Nimmer was wel een yolk meer verkleefd aan zijnen Vorst
dan dat van Bears; Er lag eene edele vtijmoedigheid in het
karakter van den otiden Monarch; die met het hunne yet=
wonderlijk ftrookte. Zij beminden hem als een vader, en
zijne dochter deelde de harten met hem. De omftandigheid ,
dat zij het eerst de blijde hoop gevoelde , dat zich een kindonder haar hart bewoog, terwijl zij zich met haren gemaal in
het leger in Pikardtje , to midden van het geraas van trommeIen en trompetten, be yond, flreelde hun krijgshaftig bijgeloof ; en nu hadden zij eenftemmig bepaald — en het was
lnderdaad profetisch dat het kind vooreerst een jongen ,
en daarna ook een held moest zijn Door deze vrolijke verwachcingen bezield, hoop ten zij op de aankondigiug, dat er
een Prins geboren was, met het eerbiedig vertrouwen, dat
het fleunen op de liefde des Alwijzen inboetemt.
Juist begon de winter. Maar het was een Bier winters ,met
welke het warme vaarwel van het fcheidend jaargetijde even
zoo te zamen fmelt als het glanfend groen met het donkerder
purper in den regenboog, wanneer de boomen hunne bladeren
over den gewonen tijd behouden, en men nog een' laten
nachtegaal zijne melodiea ter eere der laatfle fporen van het
heenfnellend jaar hoort fluiten. De hemel blonk nog met volkomene helderheid, de g arde van frisch groen , en de dag
fcheeu door den vertoevenden adem van herfftelijke mild- en
zachcheid bezield.
F 2
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Terwijl de reizigers hunnen weg, na het vallen van den
avond , voortzetteden , ving IBARRIA zijne lievelingsgefprekken aan, namelijk over de .wijshekl des Konings en de
deugd der Prides. Voor de eerfte keer misfehien hoorde
HENR to T zijnen grootvader flechts , met gedwongene opmerkzaamheid aan; want zij waren juist nabij de woning van
den eerbiedwaardigen , voortreffeltjken FRANKE.' " Wij willen den weg verlaten en het berg'pad inflaan ," ' zeide de oude
man op eens. toen hij de kastanjeboomen gewaar werd , die
bet nederig dak zijns voormaligen kameraads befchaduwden.
„ Het is wat verder; maar mijn hart zal dan niet , uit afkeer
van den trouu4loozen vriend, ontflemd worden, die mij eenmaal
bedroog. Gij verwondert u ligc over mijnen toorn? Hoor mij,
mijn zoon ! — Eer ik mijne brave vrouw nam ,.die God zegene
en behoede ! had ik reeds lang een jong meisje uit het dal Maia
bemind: FRANKE was mijn vriend werd mijn mede.
minnaar — en, cerwijl ik te velde was, nam hij zeif het
meisje cot vrouw, voor hetwelk ik mijn leven zou gegeven
hebben. Hoe goed en fchoon was zij! Nu , gij hebt immers
hare kleindochter,, LAURINETTE, gezien? Zij is haar
waarachtig evenbeeld. Gij moet ze toch wel opgemerkt hebben. Is zij niet ongemeen beminnelijk ?"
H E NR z 0 T knikte met het hoofd: want hij had het meisje wel degelijk opgemerkt. Hij volgde zijnen grootvader een
poosje ftilzwijgend; maar, juin' als zij aan een klein acaci .
boschje kwamen, zag hij onder de boomen fond en hoestte.
Geen antwoord ontvangende, floeg hij zich plotfeling met de
band voor het voorhoofd , en riep Wat ik toch voor een
vergeetachtig mensch ben! Grootvader,, zult gij niet boos
worden? Ik beb het lijfje vergeten, dat zuster CATHARINA
voor Freule VAN INONTBRUN gennakt heeft , en dat ik
zoo vast beloofd had• mede naar Pau te nemen. lk moet
maar terugloopen en balen het."
Gij moet niet terugloopen, domme knaap !" zeide de
oude IBARRIA met ftrengheid: „ dat was wat fchoons ,
rnij op te houden op een' tijd als deze , daar de geheele
onitrek naar het dot ftroomt, en dat om zulk een ellendig,
vergeten lijfje !" — " Maar, bedenk flechts, lieve vader
bet zou limners ter eere van onze Prinfes en den jongen
Prins, diet: zij ons gewisfelijk baren zal , worden gedragen.
En gij 'weet, lieve grootvader , dat , al gaat gij ook nog zoo
fuel ,

VAN HENDRIK DEN IV.

85

fuel, ik u zonder moeite weêr inhaal, eer gij nog aan den
ftroom komt."
Deze taal deed hare werking: want Ill ARRIA was trotsch
op de gedachte , van de Prinfes en den Prins, dien hij : vast verwachtte, eere aan te doen, en niecs was voor hem onbeduidend, wat daarop betrekking had. Voor het overige verheugde hem HENRIOT ' S vlugheid , en hij zag hem gaarne, als
hij zoo behendig en fnel als de hinde, die hij, rots op rots
af, plagt te vervolgen, het bergpad affprong.— „ Nu, loop
dan maar, knaap l" zeide hij , en in een oogenblik was HENRIOT weg.
LAURINETTE, door HEN RIOT zeer wet opgemerkt ,
was op dat oogenblik in eene barer verdrietelijkfte en flechtile luimen; maar hare knorrigheid zelve had nog lets aardigs
en innemends, dat men zelfs boven de goede luim van andere lieden zou Mellen. Haar geduld was echter nu bijna
uitgeput : want grootvader F R ANKE had haar, als gewoonlijk , bij zich laten zitten, oin 11.2m in flaap te lezen;
maar was, ;tit eene ongewone hardnekkigheid , bij de tweede
of derde bladzijde nog niet ingefluimerd, zoo als hij toch
anders altijd plagt te doen. LAURIN ETTE wendde de
oogen dikwijter naar een acaciaboschje, dat men van tilt het
venfter kon zien, dan zij dezelve op de ride gefchiedenis
der Koningen van Navarre geflagen hield. Het afbreken des
verhaals , hierdoor veroorzaakt, hield de opmerkzaamheid
des ouden mans gefpannen, en hinderde alzoo aan haar eigen
oogmerk en de natuurlijke werking des voorlezens.
Zoo- ging bet eenigen tijd voort; maar zij Itond eindelijk
op het punt van zich niet weer te kunnen bedwingen: want
zij zag van tijd tot tijd het maanlicht zich met de graauwe
nevels vermengen , welke de top pen der bergen beciekten; en
zeker ware zij in tranen uitgebarften , goo niet grootvade
juist nu begonnen was in zijnen leuningfloel in te dutcen , en
een oogenblik daarna, door den neustoon , het teeken gegeven had, dat hij vast ingeflapen was. Zij leide dus haar
bock weg, en wilde juist naar het dal fluipen , toen eene
flem, die haar niet vreemd was, van den kant van den tuin
het volgeude zong:
De zon verdween, geliefde L A U RINETTE!
Op gindfchen heuvel zonk haar laatfte ftraal;
Een zachte gloed verving haar Ininlijk wezen,
F3
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Wear donkre &linen als in fluirnring flaan ;
De milde dauwdrop vloeit van tak en bladen;
In zoete rust verftomt het dorpgewoel;
Natuur is fill; zelfs de Echo itaakt hear klagen:
Geliefde ! boor, ei boor uws minnaars item!
In 't Oosten, zie! begirt een licht te dagen,
Dat op verfrischte bloemenkelken rust ;
Het is de Nachtvorstin in ftillen luister...
En, LAORINETTEI gij, gij komt nog niet!
In digte twijgen fluiten nachtegalen
Het teeder lied , hun door de min geleerd;
't Gebladert' fchijnt te hupplen op en neder,
Als op de meat van Luna's tooveritaf.
Het beekje„ftroomt al ruifchend van de bergen,
Ter koeling van den heeten cam des dais;
De zefir zweeft in 't rond op zilvren vlerken,
En weelde ontwaakt bij 't fluistren van zijn item.
Maar weelde en fchoonheid en muzijk en luister
Zijn fmaak- en fpraakloos voor uws minnaars hart:
Nog blijft hij vruchtloos zijn geliefde beiden...
Mijn LADRINETTE! )40M, o kom bij mij!
De echo, op, deze toonen was een (:)ete kus van de lippen
van het lieve meisje, en HENRIOT vergat voor een oogenblik de ganfche wereld rondom zich. De lezer zal nu reeds
lang geraden hebben , dat dit paartje federt geruimen tijd
goede vrienden was, zonder dat beide grootvaders, door vijandfchap van elkander verwijderd, er lets van wisten. Men
zal dus ook wel vermoeden , dat het voorgewende vergeten
van bet lijfje niet dan een vroom bedrog des verliefden HENRIOTS was. En zoo is het inderdaad : want het lijfje was,
toen hij van huis ging, wet zorgvuldig onder het wamlauis
geborgen; en had hij , in het voorbijgaan van bet acaciaboschje, flechts eenen enkelen blik van L A uRINETTE verkregen, dan ware hij tot het leugenachtig voorwendfel niet
gedwongen geworden. Dear het nu eenmaal gebeurd is, zal
men het, hoop ik, om der liefde wille, hem vergeven, dear
bet toch noch aan den Godsdienst, 'loch aan de goede ze•
Glen eenig belangrijk nadeel deed.
Deze heimelijke bijeenkomst was even zoo kortflondig en
vlugtig els hartclijk. Den oogenblik, door dezelve omvar,
kon
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kon men een drop esfentie van den t d noemen. De batten
der beminnenden waren de distilleerkolven, in welke dezelve
tweemaal werd overgehaald, en de geest was nog niet verdampt , toen nENRIOT, een half uurtje van FRANKE'S
huis, zijnen grootvader weer inhaalde. , Nu, vadercje, darr
ben ik weer!" riep hij ademloos. — „ Braaf, jongen!" antwoordde de oude man, (welk braaf HENRI oT evenwel het
fchaamrood op de kaken brags) en daarop ging bet wederom
zwijgend vooruit.
De geboortedag van een' erfgenaam is cen vreugdefost
voor ieder huis : hoeveel to glori rijker is de geboortedag van
eenen Vorst voor cen koningrijk! Naauwelijks hoorden de
angitig wachtende inwoners van Pau bet eerfte aantlaan der
kiokken, of zij fnciden hunne huizen nit, om narigt in to
winner. De heldere toonen maiden vrolijk over de vlakte,
door welke de Gave vredig kronkelt. Ook IBARRIA'S en
HENRIOT ' S ooren troffen zij , tom deze bljna de rijzende
vlakte bercikt hadden, die zich voor de Clad en het floc van
Pau nithreidt. Tot zoo vcr hadden zij flit naast elkander gegam]. 11I A R R I A S gedachten hadden een veld doorloopen,
bijna zoo uitgehreid als cen menfchenleven , vcrzonken gewcest zijnde in zijue vrocgite jaren , vervolgens ceruggekeerd
naar het tegenwoordige , en in flue gebeden om eenen Prins
geiiindigd. II E NRioT dacht aan lets antlers.
„ Marsch! voorwaarts , knanp! Hoe gait dat zoo langzaam ?
Ik wilde om alles in de wcreid niet cc laat komen." Zij
fpoedden de boogie op. De vonkclende oogen zouden zelfs
wet door den heuvel willen gezien liebben. IIENRIOT brandde ook van ongeduld, doch macigde zijnen gang, oin met
grootvader pas Le houden. Eindelijk drongen de vollere klokkentooneu ongehinderd in lion oor. Zij bereikten de hoogte ,
en het ganCche bekoorlijke, door de voile maan verlichte
panorama lag voor hunne blikken.
Het Spaanfclze fpreekwoord zegt : wie Sevilla niet gezien
heeft , heeft niets gezien. Maar hoe weinig heeft hij gezien,
die Pau niet zag ! Hare bekoorlijke, zacht rijzende hoogten,
met tuinen en wijnbergen bedeitt , hare nette gebouwen , die
zich , in ironer nieuwe , lchoone vormen , als 'c ware nit groene blokken verbeilen, Naar trotsch , blinkend flot, dat boven
alien nittleekt, met zijue witte banieren, die den vloeden,
Doch wie
wooden en Bergen begroetingen wewaaiien
is in Ilaat, dit to befenrijven ? Zeker niemand. Het is ecn
van
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van die gezigten , welke men zien en gevoelen moet , waarbij
het hart opgeheven wordt door het aanfchouwen van de pracht
der natuur , en bevredigd door de volheid hirer fchoonheid.
IBARRIA en HENRI OT hadden dit gezigt dikwijls genoten; maar zij bleven ook thins nog eenigen tijd in onwil.
lekeurige bewondering flaan , en verheugden zich er in , tot
dat eene cronkere wolk , welke de maan bedekte, bet landfchap van zijnen glans beroofde,. en hen aan het voortgaan
herinnerde. De klokken lieten zich nog hooren. Thans liepen
zij een berg* af, en kwamen op den openbaren weg. Maar,
juist als zij de oevers van den vloed bereikten , en den voet
het eersc op de brug zetteden , hielden de klokken eensflags
op, en eene vlam glinflerde boven van den middelften toren
des hots. De wandelaars bleven ftaan ; hunne gefpannen
blikken waren op de andere wrens gevestigd; bun pols
floeg fneller, de adem werd ingebouden , de blikken werden
al gloeijender , de:wangen rooder.
Zoo flonden zij eenige feconden. Elk fchenen zij zoo vele urea. ,, Maar den vuur — maar den, grootvader ?" vroeg
II ENRIOT eindelijk. — Groot° God ! zoo is bet dan
over?" riep de oude man. Nog duurdo de fpanning voort —
zij was bijna onverdragelijk. Zij zouden bet niec 'anger nitgehouden hebben , zoo zich niec eene kleine lichtende vonk
aan den westelijken toren had vastgezec , en een oogenblik
daarna de vlam opgeflegen was naar den hemel. Een ander
vuur op den tegenovergeflelden toren voltooide de teekens,
dat er een ZOON geboren was, en de falvo's uit de kanonnen
verkondigden het donderend. De Vreugdekreten van duizende
verrukten vereenigden zich, en de heuvels herhaalden dat
geluid van bergtop tot bergtop, als door eene honderdvoudige echo.
'Naar zijn onze wandelaars? Zie! daar liggen zij op de
knieen , hunne hoofden ongedekt, hunne hamlet] gevouwen
en ten hemel geheven , hunne oogen op de vlammende feinen
gevestigd, hunne wangen befproeid met vreugdetranen!
Doch fpoedig fpringen zij weer op , en filen het fieile pad
op, dat van de rivier naar het hot leidt. Zij toeven bier
een oogenblik , om naar den omtrek van bun huis terug te
zien, hopende hun klein feinvuur te zullen ontdekken Zij
keeren zich om , en zien bet zeker ook ; maar onmogelijk is bet,
hetzelve van de honderd vlammende houttlapels te onderftSeiden , welke de toppen van honderd heuvels tot even zoo
ye-
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vele vuurtorens voor de haven der fchoonfle verwachtingen
maken.
Zij bereiken het clot. De valdeur is opgehaald, de brug
nargelaten, de poorten wijd geopend, en nergens eene
want, om den aandrang der vrolijke menigte te keeren. Het
llotplein was reeds geheel vol van dezelve , toen IBARRIA
en HENRIOT aankwamen. De uniform van den ouden
krijgsman , zijn eerwaardig voorkomen, en des Konings wet.
bekende genegenheid voor hem, bewogen de menigte, hem
cerbiedig plaats te maken. Zoo kwam hij door, en rigtte
zijne fchreden naar den kleinen wenteltrap, dien hij opgaan
wilde , den hoofdtrap aan de duizenden overlatende, die, in
deze heugelijke oogenblikken, zonder onderfcheid toegelaten
werden. Toen hij , met HENRIOT achter hem, al hooger
kwam , honk hem de muzijk uitnoodigend te gemoet. In
plaats van het klagend geffieen, dat hij verwacht had te zul.
len hooren, vernam hij thans, gefladig duidelijker, een oud
voiksgezang uit de ftreek , en verwonderde zich , dat iemand
het waagde, in zulk een oogenblik te zingen. De melodic
klonk als een mengfel van teederheid en plegtigen ernst, en de
woorden werden met eene zwakke en bevende Item gezongen. — Door den laugen weg en het trappenklimmen vermoeid , bleef IBARRIA een poosje than, om adem te fchep.
pen; NENRIOT Mond bij hem , in verbaasdheid en voorgevoel verzonken. Thans hoorden zij beide het volgende
Lied der Privies JOHANNA. (*)
Cezang! — want de kreet van het minnelijkst wicht
Klinkt ook hier eener moeder in de ooren,
En Iachjes en tranen verfieren 't gezigt ,
Als de zon, die door wolken komt boren.
De kus van den echtvriend en de eed van zijn trouw
Mogten eenmaal haar' boezem verrukken ;
Voor 't heil van de moeder verdwijnt dat der vrouw,
Die den eerstiing aan 't ham mag drukken.
Is
JOHANNA D ' ALCRET verlangdc haars vaders testament te zien; hij
beloofde haar zulks, „ order beding, dat zij voor hem gedurende de vetlosfing een lied zou zingen, opdat zij geen jammerend en morrend kind baar•
de." Dc Prinfes had den cooed woord te houden, zingende te midden der
hearten een lied in dd Bens-niche fprake. Hirt. dot Roy nu, Naz LE GRAND,
par DE rEREFIXE, T. I. p. 16.

F5

90

DE GEEOORTE

Is 't kind eens een man, door den vader gewijd,
Volgt hij dien op de loopbaan der eere ,
Tot dat hij , verwinnaar in d' eervollen flrijd;
Haar het fchild van den vijand vereere.
Onder het laatfie couplet des gezangs hadden IBARRIA
en HENRIOT den laatflen trap bereikt. De deur vO6r hen
was open en onbewaakt. Zij aarzelden een oogenblik , of zij
wilden binnengaan of niet, en wisfelden onderling onzckere
blikken. — TerwijI zij dus Flom en befluiteloos flonden , outdekte hen eene dame uit het binnenfle vertrek , liep toe ,
en riep met vrolijke verrukking : Binnen maar, biunen maar !
Hij is er, hij is er I" Zij trok ben met zich voort, en bragt
hen in de kamer der Prinfes , waar reeds eene menigte menfchen , zonder onderfcheid en zonder onderzoek, binnengedrongen waren.
De oude Vorst flond over bet bed zijner dochter gebogen.
Hij nam het kind uit hare armen in de zijne, keerde zich
met hetzelve tot de menigte, vertoonde het alien, en riep
overluid: Zie, zie ; het is een jongen !" Op dit oogenblik
nam IBAR R in uit bet mandje van zijnen kleinzoon den bos
knoflook en den wiju, en bood beide den Koning aan, die
vriendelijk lachte, toen hij zijnen ouden levensredder zag. De
Monarch zelf wreef nu het knoflook op , des kinds lippen ,
en, nadat hij een weinig wijns in een' beker gefchonken had ,
zette hij dien het kind aan den mond. De nieuwgeborene
dronk het begeerig en zonder een' kreet to viten, en wendde
toen, alsof hij nu eerst rtk,gt duidelijk kon zien, zijne half
opene oogjes in den kring road.
Hoe zal hij heeten?" vroeg eene item. Eene
re riep : Noem hem HENDRI naar zijn' grootvader !"—
, Zoo zij het!" zeide de oude Koning , en alien riepen:
„ Lang leve HENDRIK! " De menigte, welke op den trap,
in de voorzalen, de kamers , op het flotplein wachtte, gaf
de echo tot bet luid geroep, en de klank van deszelfs warme hartelijkheid had tot ,eene les kunnen dienen voor gehuurde fchreeuwers en partijgangers , die zoo menigumal hunne
raauwe kelen openen.
De Koning liet eene venfierdeur ontfluiten, en ging op het
balkon. Een vreugdetraan rolde van zijne ingevallene wangen. Het kind, dat hij in zijne armen droeg, fcheen der
bewonderende menigte eeneu trek van lagchen om zijne onfchul-
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fcbuldige lippen te hebben , en zijn klcin handje, dat in den
grijzen baard des grootvaders gegrepen had , fcheen daarmede
opzettelijk te fpelen. — De (Aide Koning hield dezen noon,
met welken de Hemel zijn y olk gezegeud had , hetzelve in
de hoogte toe, en gaf een teeken , dat hij fpreken wilde,
waarop terflond de diepae ililte bet gedruisch volgde, dat
voorheen onder de menigte geheerscht had. , Een kind is
ons alien geboren ," zeide hij. , Het zal u zoo lief hebben,
als ik u lief heb." En , eenen ouden Navarrefchen foldaat
digt bij zich ziende , die de tranen niet kon inhouden, riep
hij hem toe: , Wees vrolijk en lustig, mijn wakkere vriend !"
en voegde er vervolgens, op eenen toon en met eene bonding, die mar eene hoogere aanblazing geleek, bij: ,, Min
jam heeft een' lecuw gebaard." (*)
Een kreet van toejuiching en vrengde, nog luider dan de
vorige, begroette de woorden des Monarchs. Elke toegang
tot het vertrek der Prinfes werd thans , op zijn bevel, geopend , opdat iedereen komen en zien mogt de hoop van
zijnen Elam.
In het clot be y ond zich eene groote fchildpadsfchaal, welke visfchers nit Bayonne , vthir lange tijden, aan vergelegene
kusten gevonden , en, als een merkwaardig zeeprodukt, aan de
Prinfes gefchonken hadden. Deze fchaal was in eene' mime
zaal , welke aan de kamer der Princes grensde, neergezet gewordcn ; en in deze zeldzame en eenvoudige wieg legde de
oude Koning zijn nieuwgeboren petekind neder. lk denk,"
zeide hij , „ dat hij in deze wieg, welke mijn y olk mij
fchonk , regt goed flapen , en te eenigen dage wakker worden
zal en voor hunne welvaart waken." De menigte flroomde
weder rondom den jongen Prins , en alien bewonderden iijne
fterkte en fchoonheid. Het kind werd in het minfte niet onrustig door het geraas ; lets juist niet onzewoons bij eenen
pasgeborenen, maar door het y olk, met wellust, als een
wonder befchonwd , alsof een aangeboren inainct hem nu reeds
deed inzien , dat hij onder zijne getrouwe onderdanen was.
IBARRIA greep de gelegenheid aan, om den Monarch te
naderen; terwiji hij HENRIOT bij de hand hield.
In dit
oogen(*) Als ten antwoord op de plompe aardigheid der Spanjaarden , bij JO•
ANNA ' S geboorte: de koe heeft een lam gebaard, omdat het wapen vats,
Beall: nit twee kocijon beflond
waarom zij ook den wader van JOJIANNA
kegherder auenideu.
bums , T. 1. p. 07.
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oogenblik van algemeene hartelijkheid, vreugde en hoop zal
mijn Koning ook de gave niet verfmaden , welke hem een
trouwe diennar brengt." Thans knielde hij met HENRIOT
seder. ,, Hier, mijn Leenheer, breng ik u dezen volwasfen
jongeling , opdac hij een even zoo trouwe geleider van dezeu
edelen knaap. worde , als zijn grootvader van uwe Majesteit geweest is."— De Koning leide de hand op HENRIOT ' S hoofd,
en zeide plegtig: n Ik zegen u, mijn wakkere jongeu! Treed
in tie voetftappen van uwen braven grootvader, en een nog
betere zegen — die des Hemels — zal met u zijn I — En nu ,
1BARRIA, moet gij mij gunst met gunst vergelden, Daar ,
Beef uwen zegen aan dit kind! De zegen van moed en trouw
moet goede vruchten dragen."
IHARRIA naderde , met half verlegene, maar toch roerende plegtigheid, de wieg. Hij befchouwde het kind een
tijdlang zwijgend; vervolgens boog hij de eerie knie, en
riep nit : Ik zegen edel kind, hoop uws yolks! Gij zult
dapper worden: want uwe moeder gevoelde midden in een
krijgsheer , hoe gij u het eerst bewoogt onder haat hart. Gij
zult goed worden: want gij zult,uwen grootvader gelijken.
Gij zult regtvaardig worden: want gij zult zijn' raad en voorbeeld volgen. Gij zule de vreugde van nw yolk worden :
want vreugdekreten en geene tranen hebben uwe geboorte
gevierd. Zijt gezegend dan, gij koninklijk kind! In u eindig de naam ALBRET5 in u begint de naam BounnoNI
rdoge deze roemrijke naam betoemder worden dan tine namen
van Koningen; en moge God u en uwer nakoinelingfchap de
genade voorbehouden, die Hij zijnen lievelingen fchenkt I"—
Diu trok hij zijnen langen degen , en roerde met deszelfs plat
bet hoofd des kinds aan.
Thans is het gewijd ," zeide hij ,
en leide het zwaard in de handen van HENRI o T. Gij
zult bet tot 4jne befcherming voeren, als de ouderdom mij
daartoe onbekwaam maakt." — Maar HENRIOT verflond
niets van deze woorden. Van het oogenblik aan, dat hij de
band des Konings op zijn hoofd voelde, fchenen zin en ge.
voel hunne woonilede verlaten to hebben. Ilij bleef op zijne knieen liggen, de oogen op:den grond geflagen, het hoofd
voorover gebogen, en de armen op de Borst gekruist. Slechts
door de vrolijke fcherts zijner makkers, die eenen kring
rondom hem gevormd hadden, werd hij nit zijnen wakenden
droom gewekt, fprong verward en befchaamd op, en ijlde
zijnen grootvader na, dien hij langzaam door de menigte zag
been-
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heentreden. H ENItI o T bekende menigmaal daarna, dat het
gedenken can dit oogenblik , toen droomen van eerzucht en
grootheid hem voor een' korcen tijd armoede en liefde hadden doen vergeten , het beste behoedmiddel cegen alle verzoekingen geweesc was , die hem niet zelden gedurende
nen lateren leefcijd hadden pogen te verlokken.
Toen zij nu naar Jurancon terugkeerden, wilde IIENRIOT
zijuen grootvader van den grooten we t; naar het zijpad afvoeren,dat zij te voren naar Pau geloopen hadden. „Neen,"
zeide de vader : mijn hart is vol vreugde, en de haat kan
er thans geene pleats meer in vinden." En zoo ging hij regtfireeks op FRANKE ' s buis eau , opende de deur zonder aankloppen, en trad in de keuken. Over dit onverwachte, bezoek verwonderden zich FRANKE en iijne kleindochter niet
weinig, die aan het vuur zaten , en, hoe last het ook was , ton
nog met eenige vrolijke geburen over de gelukkige geboorte
van ecnen Prins fpraken. F RANKE fond op , en ging IBARRIA te gemoet, dien hij op bet 'oogenblik niet herkende.
F R A NICE!" zeide deze met eene haperende Item, tervirijl,
hij hem bij de hand nam, wij waren oude vijanden, maar
nog ouder vrienden. Ik vergeet thans alles; maar niet, dat
wij elkander eenmaal toebehoorden. De' geboorte van dezen
Prins moot alle goede Koningsgezinden vereenigen; zullende
deze eenigheid ligt wel noodig gevonden worden, als het
kind groot genoeg zal zijn , om hen ten itrijd te voeren. —
Hobo! ik vergat dear mijnen ouderdom. Nu, wet doer het
er toe , F R ANKE? Wij waren eenmaal vrienden
laai het
ons wederom zijn, en voor altijd !"
De warm gevoelende en edelmoedige FRANKE viel bewo.
gen in IBARRIA ' S armen , en riep uit : „ o ! Waarom is zij
Diet nog in het !even, om dit gelukkig uur te zien? ZO ,
die tot den dood toe uwe trouwfte vriendin was!"
Terwijl de beide oude liedert elkander dus omarmd hielden,
vergoot de kring rondom hen vreugdetranen over de wedervereeniging. De tijding daarvan werd welhaast in de ganfche
nabuurfchap bekend. HENRIOT 9 die LAURINETTE wel
opgemerkt had, huwde hear onder zegen en vreugde; en men
zegt, dat nog heden ten dage hunne nakomelingen trotfcher
daarop zijn, van zich op hunne afftamming van zulk een
pear re kunnen beroemen , den op den hoogeren fiend in de
wereld en den rijkdom , die op eene lange loopbaan vol vhf:
en deugd ontfproten.
WA.
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WARE HELDENAIOED IN LEN TREFF END VOORBEELD DER
VER GETE LHEID ONTTROKKE N.

(Uit Mevrouw

DE GE N LIS '

Verhaal: De Pest teMarfeille.)

De Pest woedde meer dan ooit te IVIarfeille. Elke band

van toegenegenheid was verbroken. Vaders keerden zich of
van hunne kinderen, kinderen van hunne ouders. Ondankbaarheid en onme6doogendheid vonden geene berispers meer.
Wanneer dus alle gevoel verwoest , alle fporen van menfchelijkheid vernietigd zijn , is de ellende ten top geftegen. De
itad werd eene woestijn; het gras wies op de flraten; begrafenisfen ontmoette men bij elite fchrede. De Geneesheeren
kwamen op , het 'fladhUis bijeen , om te beraadflagen; want tot
nog toe had men geen mictdel kunnen ontdekken , om de pestkwaal te bedwingen. Na een langdurig onderhoud" ftemden
ten laatfle alien daarin overeen, dat dozer ziekte een eigendOmmelijk, verborgen karakter eigen was , aileen door de mt.
leding eens , daaraan geftorvenen te ontwikkelen. Dan, deze
bewerking was onmogelijk ; want het was beflist, dat de
Arts , die haar volvoeftle, binnen weinige uren het flagtoffer
der befmetting Moest'WOrden,die alsdan zoo fnelwerkend , zoo
gewekiig zijn zou, dat.aan geen hulpmiddel te denken was.
Een doodelijk flilzWijgen volgde ' op deze treurige verklaring.
Daar flond 'eensklaps een Wondheeler op , een man in den
bloei iijns levens, maar alreeds beroeind door zijne kennis
en ondervinding, (zijn naam — hij f a bier met groote
letteren! — is GUYO N) en zeide vastberaden : Het
zij zoo! Ik wijd mij aan de redding van mijn vaderland. Voor Ideie talrijke vergadering zweer ik, in den naani
tier Menschheid en van den Godsdienst, dat ik morgen,
met het aanbreken van den dag, een' aan de pest geflorvenen openen, en hetgeen ik gedurende de bewerking
zal ontdekken ter nederfchriiven wil." Oogeblikkelijk verliet
hij de zaal. Men bewondert en beltlaagt hem; doch twijfelt
tevens, of hij in zijn grootsch befluit wel zal volharden.
De onverfchrokkene en vrome GUYON, met al de kracht
gefterkt, welke de Godsdienst in flan is te verleenen, volbrengt, wat hij beloofde. Ilij was ongehuwd en rijk, en
maakte dus terflond zijn testament, waarin regtvaardigheid en
vroomheid kenhaar waren , biechtte vervolgens, en ontving
om middernacht de gewijde Sakrawenten. In zijn eigen huis
was,
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was , nog geen 24 uren geleden , een man aan de pest gefiorven.
Zoodra de dag aanbrak , begaf zich GuYON, met fehrijfgereedfchap en een klein krucifix, in het vertrek , waar het lijk
lag. Hier floor hij zich op. Vol geestdrift , maar tevens vol
kloekinoedig. en vastberadenheid , knielde hij bij bet doode
ligchaam neder, en fchreef : „ Rottend overbiijffel eens menfchelijken wezens I niet flechts zonder huivering , maar zelfs
met vreugde en dankbaarheid zie ik op u neder. Gij zult
mij de poorten eener roeinrijke Eeuwigheid ontfluiten. Ter.
wijl gij mij de verborgene oorzaken der verfchrikkelijke
1:waal , welke inijn vaderland verwoest , ontdekt , zult gij het
mij mogelijk maken , een geneesmiddel uit te vinden , dat de
opoffering van mijzelven heilrijk maken kan voor mijne nredemenfchen. Gij , o God 1 zult de verrigting zegenen , waar.
toe Gijzelf mij in flan fielt." En nu begon en volbragt hij
de ontzettende tank , fchrijvende gedurende de bewerking zijne beelkundige bevindingen getrouw en rustig neder. Vervolgens verliet hij het doodelijk vertrek , doopte hetgeen hij
gerchreven had in een gins wijnazijn , begaf zich daarop naar
bet Peschuis , en ftierf aidaar,, na verloop van 12 uren,
eenen dood , duizendmaal roemrijker dan die van eenen Held,
die , orn zijn vaderland te redden, zich in de rijen der vijanden hurt. Want hem zweeft nog de Hoop vooruit , en een
gelled leger,, dat hem bewondert en onderfleunt , volgt zijne
fchreden. Maar dezen!

En HET EINDE VAN I 8 23.
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eeds fluwt de ftroom des jaars zijn laatfle golven henen,
En 'fort ze door zijn' mond in d' eeuwgen Oceaan !
Ik zet mij ann zijn boord , van 't neevlig licht befchenen
Der zon , die dra voor 't laatst , dit jaar, zal ondergaan ,
En flaar die golven na , v66r ze in den pins verdwenen ,
Die, wan beflond vcrzwolg , en \ y acht , wat zal beflaan.

o Ja ! v6Or ge u vermengt aan 't grondloos diep dier vloeden ,
Waar 't oog geen kenmerk ziet, flechts doodfche eenzelvigheid,
Vraag ik 't uw golfjes af,, die fangs mij henen fpoeden :
Wan hebt gij , ramp of !lei( , tangs 't vlak der card' verfpreid ?
Vertradt gij hoop en oogst door toomloos rood re woeden ,
Of fchonkt gij groei en bloei in kalme majesteit ?
Maar
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Maar ach niet halm , niet klaar zie ik uw flroomnat fnellen ;
'tSchijnt nog van bloed geverfd;'t fchijnt nog van ftorm beroerd:
Een vale wintermist last op Ile rosfe wellen ,
Met lijken overzaaid , van wrakken ovefvloerd ;
En heel dit treurtooneel fchijnt aan mijn geest te fpellen,
Dat gij flechts ramp ons bragt en flechts ons hell ontvoert !
Helaas , 't is al te mar die bloedkleur uwer baren
Getuigt , hoe vreeslijk 't zwaard zijne offers nederfliet:
Dat bloed is Grieltenbloed, van Christenmartelaren ,
Die 't Christelijk Euroop barbaren overliet ,
Daar 't met een enkel woord het ras dier moordenaren
Verftuiven kon als 't kaf— maar 't fprak dat magtwoord niet
Die lijken, digs gezaaid als afgevallen blaadren ,
Zij vielen in den ftrijd voor Vrijheid, regt en Ulu,
Van waar de Griek den rang herneemt der heldenvaadren ,
Tot waar de Amerikaan der Vrijheid tempels nicht.
Maar ach ! der Vorfien kreet noemt alien euveldaadren ,
En fchendt hun zielloos lijk met vloek en ftrafgerigt !
Die wrakken, dobberend op uwe troeble golven ,
Zijn 't armlijk overfchot van kielen , pas vergaan:
Naauw ziet mijn oog hunn' naam , in bloed en fchuim bedolven,
Hispanje , Portugal, op plegt en fpiegel Haan.
Waar borg het fcheepsvolk zich?=tWerd prooi der waterwolven,
Die, dartlend op het wrak , in 't lijk hun tanden Nan.
Die vale . neveldamp , die alles houdt omtogen ,
En langs dit fchriktooneel nog fombrer tint verbreidt ,
Dat is de donkre mist van heerschzucht en van logen ,
Die, telkens meer verdikt , fteeds breeder vlerken fpreidt ,
En aan Euroop, dat trotsch op zonnelicht dorst bogen ,
Een' nachc van domheid dreigt en van verworpenheid !
Dat bruifend golfgeklots
maar nil! de neevlen fcheuren ,
En de ondergaande zon beftraalt mij met haar licht ;
Gelijk een ftervend vriend , daar we om zijn fponde treuren ,
Nog eens , v66r 't affcheid flaat , de blikken tot ons rigt ,
En zoo, al zweeg zijn mond , ons hart tracht op te beuren
Door d' achtbren hemelglans , reeds ftralend van 't gezigt.
Zoo
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Zbo Mitt het jaar mij aan in 'c laatIte zonnegloeijen ,
En wenkt mij 't affcheid toe , en wischt nlijn tranen droog4
ik wend mij van den ftroom , (Hen 'k fangs rilijn' voet zie vloeijen ,
Die zooveel hells Vertwolg , wien zOOveel nadhts omtoog
En zie de plek , waar 'k fla , gelijk een Eden bloeijeni
In 't good der avondzon nog heerlijker voor 't oogi
zalig Nederland ! want obit de noodaort gierde ,
Een zaehte zefir blies door mire beemden heen :
Naar heerschzucht kluisrers klotik , of 4 t Optoer fakkels t wiettle 4
Hier hield de Vrijheid feest , maar Trouw en Wet nieteen 4
En, waar ook duisternis op 'c ionlieht zegevierde ,
Hier werd het heller dag , en damp eri mist verdweeni
ja ,

Wel kraste een uilenzwerm in uw gezegende oorden
Zijn' lof den meineed toe en dwang en ketcerbrand;
Maar dat gekrijseh verklonk voor 's Vorften hemelwoofden E
Steeds drenk' de firoonv des Lichts dit vrij , kerbergzaam IIrand

En voor den donderklank der blijde volksakkoorden :
De Prijheid'en de Vorst zijn ten in Nederland!

de fchijf der ZbIl verzinkt reeds in de Vloeden
Maar tie
En met verdeeld gemoed ftaar ik haar fdheideri Ian.
Vaarwel ! moog mij het hart als wereldburger bloeden ,
Wijl de garde zooveel heile zzg in tiw' kreics Vergaan ,
Wijl ge op der vreemden erf geweld en modrd liet woeden -20
Als Belg wijdt u inijn oog eeii dankbre Vreilgdetraän.
la , knielende op die plek , waar, door den glans omgeven
Van vrijheid en geluk , ik neerfchOuWde op den VIOed ,
Die zooveel wrakken torsehte en zooveel fchoons deed fneven
TerwijI zijn woest gebruis brak aan mijn' kalmen voet,
g meek ik het volgend jaar, dat duister aan kOmt t weven :
o ! Breng Euroop min ramps, en Neerland 't eigen goal

Dee. 1823.
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Waarom , den blinden mol gelijk,
Waarom toch wroec gij in hec
Beftemd oui hoog to zweven?
Ei , leef, en laat mij leven!
Wat toch , wat heb ik u misdaan,
Dat gij mij niet kunc lacen itaan?
Ei , wil mij toch niet dooden!
Men heefc mij zoo van nooden.
Waartoe u toch zoo zeer vermoeid;
Geen levende blijft onverfoeid;
Geen' dooden laat gij rusten:
Nu 'poet ik er van luster.
Ik, needrig, fehnldeloos gewas I
Waarom vertreedt ge mij als 't gras
diet nutter voor de beesten,
Dan ik voor eedler geesten?
Och, feheld veel liever op de maan,
(Die is bier ver genoeg van daan)
Dan tegen arme planten,
Ms weren 't Remonftranten!
Nog Bens , waarom, den mol gelijk ,
Wroet ge, als die duisterling, in 't
Waar mijne vruchten rijpen,
Daar rijk en arm naar grijpen?
Indien mijne appels voor elks inond
Geene aardvrucht waren in den groncl,
Maar groeiden aan de boomen,
Men had ligt meer vernomen!
Dan zouden zij, naar alien fchijn,
Bij u die Edensappels zijn,
pie de ednige oorzaak waren
Van al uwe Eeuwbezwaren.
IVIaar ligt bewijst ge, op uwen trans,
(En 't gnat zoo vlug u van de hand)
Dat eons, in Adams dagen,
Mijn vrucht dus werd gedragen.
Zoo werd dan 't menfchelijk gellacht
Door 't gif, dat ik heb voortgebragt,
Verwoest in zijne zonden ;
En — 't =rife! is gevonden!
Vane
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Vanhier dan ook de ellendigheid,
Door heel uw wezen heen verfpreid ,
En die u vroeg vergrijsde ,
Schoen ik u vast nooit fpijsde.
Vanhier almee de zeedloosheid ,
Door u aan mij to last geleid,
En dus het feic bewezen ,
Dat mij het ergst doet vrcezen.
Dan komt ook over mij de fchuld,
Die Nederland met fchrik vervult,
Van al die Beenderfoepen,
Daar de armod' om durft roepen.
Die Beenderfoepen, dat venUn ,
Dat vroeg de menfchen oud doet zijn,
Men zou er niets van wezen,
Had men mijn vrucht verfmecen.
Want, had men mijne vrucht veracht,
Geen dieren waren ooit geflagt,
Geen vezel zou verflijven;
Men het de beenfoep blijven.
Maar , Vader van de Mollenwijk !
Gij ziet , dat ik de vlag reeds itrijk,
Mijn fchuld niet wil verbloemen;
Ei, ftaak dan uw verdoemen!
Laat mij de zaak voor uw gezigt
Eens plaatfen in een ander licht;
Ligt zult ge u over de armen
En over mij ontfermen.
Het zij zoo! 'k ben die Edensvrucht,
Waar nog het menschdom onder zucht:
'k Blijf niettemin een zegen,
Die 't kwaad wel op kan wegen.
.1k kid de menfchen op tot deugd;

En 't ftrekt a toch gewis tot vreugd,
Ja 't moet u doen verjongen ,
Acht gij dit pleic voldongen.
Wat zou des menfchen deugd toch zijn ,
Zoo ik haar niet, door mijn venijn,
Het aanzijn had gegeven
Wat ‘vierd er van zijn areven ?
Ga

Gees

;f e d
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Ceen deugd bedaat er, zonder ftrijd
(Met oorlof der Regtziningheid 5
I3ij u zoo hoog in waarde) ;
Geen, zonder ftrijd, op'aarde.
Die eedle ftrijd , dan , is mijn werk ;
En gij gij wilt , als met een zerk
De Deugd, in mij, bedekken,
Haar' glans, in mij , bevlekken?...
Offchoon ge van 't bebloemde hoofd
Mij dus den veldkrans hebt geroold,
Gij ArUktet op mijn' fchede1
Een kroon, weer fchoOn, Meer edel.
Maar, wat er van mijn wezen zij,
(Ik zeg het zonder hoovaardij)
Gij kunt mij luttel deren :
Men kan mij niet ontberen.
Weet , dat ik mij aan u niet kreun s
Et ben den landman tot een' fteun;
Hij zal mij needs befchermen,
Spijt al uw wrevlig kermen.
'k Help duizenden in 's winters nood
En andre duizenden aan brood ;
En, fchaamlen ten behoeder,
Veritrek ik hun tot voeder.
Weldadigheid , door u miskend,
Zal , hoe gij friitalt en fcheldt en fchendt
Der amen dank niet derVen,
Dien ik haar doe verWerveh.
En, fchoon ge mij zoo heftig fmaadt
1VIij uitlucht als een pestig kwaad,
Ligt kan ik cureren ;
Gij moest het eens proberen,
Gij , giftig krank naar lijf en geest,
Daar men foms gif met gif geneest,
Ligt, kan ik u bewegen,
Vergeld ik vloek met zegen.
En, zoo het mij gelukken mogt,
Dat ik den Demon eens bevocht ,
Die in u fchijnt gevaren ,
Weg waren de Eeuwbezwaren!
Wat nieuwe parel aan mijn kroonl
Gijzelf hieft mij ten glorietroon.
Nog eens waart gij genezen,
De Eeuw zou zoo mart niet wezen,
182 3.J. We UPI T E MA.

itIENGELIVERIC.
'S MENSCHEN ZEDELIJKHEID IN VERBAND BESCHOUWD
MET DESZELFS VERSTANDELIJKE BESCHAVING.

Door
B. VAN WILLES,

P redikant te Nieuwland. (*)

Dat

verlichting ook onder ons dagelijks toeneemt, kart
nict ontkend , mar moet dankbaar erkend worden. Verlichting toch is ecne gave des Hem*, welke, regt ge7
bruikt , den flerveling innig doet bezeffen , welk eenen
fchat hij in zijn binnentle bezit. Veel , ja alles hangt
tusfchen of van de wijze, op welke dit onuitdoofbaar
licht wordt aangekweekt en gebruikt.
Uit liefde voor de waarheid erkennen wij het, fchoon
ons menfchelijk gevoel dit met zekeren warzin belijdt
dat deze verlichting niet overal zegen en heil verfpreidt ,
dat zij fotntilds , neen dikwerf,, boosheid en ondeugd tot
gezellinnen heeft. Dit erkennen wij, en toch fchromen
wij niet, voor deze Heeds toenemende verlichting, de
Bron van alle licht vurig te danken. De grootfte zegen,
die van boven komt , kan door menfchen ook misbruikt
worden. Doch hij, die, alleen om dit misbruik, deze
groote weldaad des Hemels of veracht of verwerpt, heeft,
vrecze ik , zijn eigen hart voor die weldaad toegemuurd.
In het hart toch van dankbaren moet verlichting alfdd eene
vrijplaats vinden , zelfs wanneer de ondeugd haar overal
vervolgt en bearijdt. De zon, welke op onze aarde hare
verlichtende firalen fchiet, en daardoor vreugde en genoed
gen, bij vruchtbaarheid en overvloed, over oils uitflort,

helix
(*) Voorgelezen den 13 November t823 in het Departed
tnenc Hardinx veld der MaatCchappij Tot Nut van 'I Allgefiteett.
MENGELW, 1824. NO. 31

102 ' S MENSCIIEN ZEDELIJKIIEID IN VEI: BAND BESCHOLIWD

lielpt ook don booswicht do gangen nagaan van het flagtoffer dat , bij de eerfle fchemering, door zijnc hand zal
vallcn. Maar waar is de dwaas , waar de verdoolde fterveling , die voor al de zegeningen des lichts ondankbaar
de:. oOgen fluit , eri misdadig vcrlangt , in eenen eeuwigen
nacht, onzeker en akelig rond te tasten? De Godsdienst
zelf, dien de mensch gem oogenblik , zonder groote
fchade , misfen kan moet bet verdragen , dat merifchen
hem misbruiken. In het eerwaardig klecd van godsdienfligheid trad meermalen de moordenaar op , om door bedriegelijken fchijn to misleiden, en z66 den lang verborgen dolk , onverhoeds„ maar daardoor des te zekerder ,
den brooder in het hart te ftooten. Maar wie miskent
daarom de hooge geestverhelling , welke de Godsdienst
Verwekt? wie , den zekeren troost , dien de Godsdienst
heiligt? wie , de . zalige hoop , welke de Godsdienst onwrikbaar handhaaft'l... Verdwaasden alleen , die voor de
misdaad flechts oogen hebben. Zfy kunnen zich zoo verre vergeten. Ziy alleen kunnen de rainpzalige begeerte
koesteren , van voor hun behoeftig 'hart •geenen God te
hebben. Het misbruik, voor hetwelk niets te eerwaardig , niets to heilig is , zoekt nu en dan , ook door verEditing , menfchendeugd en menfchengeluk te verwoesten. Dit erkennen wij , zonder iets cr op of to dingen.
both 'ook wij hebben onze overtuiging , t. w. dat redelijtce verlichting niets dan zegen om zich verfpreidt, indien zij good en beftendig wordt gebruikt , en voor den
fIerveling‘ al hare fchattcn opent.
Laat-hun , dien dit lust , bezwaren inbrengen tegen den
Gast der Eenw, welke wij beleven. Indien zij geene
luchtkästeelen beflormen , dan voeren zij fleehts ftrijd togen misbruik, tegen de ondeugd , en deze willen wij niet
te htilp konien. dnze taak , maar ook onze vreugde is
het , hooge waarde der' verflandsbefchaving op te mer
ten , in dezelve cede groote wcldaad des Hemels te waarderen , en dezelve to handhaven , als eene rijke en onuitpurtelijke bron van onverfloorbaar geluk voor den mensch ,
die Haar win-raking (treat. Het is daarom dat ik thans
voor-
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Voorgenomen heb , 's menfchon zedelijacid in verband to
berchouwen met deszelfs verflandellike befchaving. Rekenende op uwe mij bekende toegevendheid, heb ik fleeing
deze twee punten ter behandeling van deze flof gekOzen
1 0 . Verflandelijke berchaving• van den mensch heeft de
aankweeking en bevordering zijner zedelijkheid ten doel.
Het beftendig ftreven naar dit doel doet deze befchaving van den menfchclijken geest immer toenemen en zich
ontwikkelen.
I. Het cerfle, met welk ik hoop uwe aandacht te zullen bezig houden , is , u aan te wijzen , dal de Verliarka
del ke befchaving van den mensch tbt doel heeft tutakOee4
king en bevordering zijner zedel#kheid.
De mensch, door ontelbare 'bronnen van kennis om,
tingd , is niet veroottie.cid, om , 'gelljk de . vrek , fchatten
op fchatten te hoopen , en voor al zljn zwoegen , en 'flayen ontbering en gebiek tot loon te ontvangen. Ware
dit zoo , dan zou in velerlel opzigt onkunde beter zijn
dan wetenfehap en eene titles omvattende kennis. Dezd
verklaring, , hoe vreemd ook , heeft evenwel veel voor
zich , en laat zich , als gegrond en waarachtig ,
handhaven. Ziet Bens naar dien geleerden veelweter. Met
onbefchrijfelijk geduld eoorfnuffelt hij alle , voor anderen
ontocgankelijke, bronnen van kennis.' Rusteloos vult hij
zijn hoofd, als een tnagazijn , met nuttige en nuttelooze
kundighcden. Al zijne genoegens offert hij gretig op ,
en , uitgeput van ligehaamskrachten , heeft hij zich op
eene hoogte geplaatst , van welke hij duizelende , diep in
de laagte , op medemenfchen nederziet , die hij verpligten
en noodzaken wit tot ecrbied en ontzag voor zijne diepe
kennis en zijn alles omvattend, maar menigmaal verbijsa
terd , verftand. Te hoog boven anderen verheven, wordt
hij niet altijd door hunne kortzigtigheid opgemerkt , of,
wegens laatdunkendheid en trotschheid , met medelijdett
tiangezien. Indien men hem fomtijds eenigen eerbied be.
toont , dan geniet hij dit voorregt , even als eene geflotenc en welvoorziene boekenkast, welke men alleen Ottziet van wege de fchatten , die nu ongebruikt liggen
Ha
maar
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lunar, eenmaa.1 in handen van , menfchen gekomen, niet
enkel aangegaapt , maar gebruikt worden tot een zedelijk
400. In zijne . onbillijke eifcheu . grievend teleurgefteld ,
blaast hij zich, door ijdelen waan,._belagchelijk op, en
maakt . hij daardoor den afkeer van zijne ,tijclig en ontijdig
uitgekraamde , geieerdheid . onder de menfchen bijna algeincen,en bij velen onoverwinnelijk.,...Nu befchouwt hij iederen flerveling als zijnen vijand , belacht en verguist ,
wat deze als hcilig eerbiedigt , en, niet kunnende fchitteren door eene kennis, -welke ilechts in .z .line oogen waarheeft , neemt hij.,lafhartig de toevlugt tot wonderfpreuken , om zich te wreken over het geniis van roem en eer ,
aan welke hij, als aan zijne geliefde Godheden , geftadige
offers, bragt. Door nod.wrevel beheerscht , ftrijdt hij,
in blinde woede, ntl.tegen verlichting,; dan tegen domheid, nu tegen bet baying, dan tegen baxbaarschheid,
en. valt hij beurtelings aan op zedelijkhcid en zedeloos!.
heid , in zijne , ontftelde herfenen buitenfporkg misvormci
of vergroot. Alles „behalve zichzelven , vcrgetendc, Belt
hij zich ten verikedigervan wonderfpreuken en gevaarikike
dwalingen , om anderen datgene als waarheid bedriegelijk
op te dringen, wat hki, zelf, niet gelooft , of als logen
verfoeit. Als een verklaard vijand der menschheid , wier
heiligite regten zijne driestheid zockt te vertrappen, leeft
hij door niema,nd- geacht of bemind. Als een fchandelijk
misbruiker van nuttige kennis en wetenIchap , gaat hij
henen zonder begeerd te zijn, en bij zijnen dood juicht
de menschheid , welke alleen voor zedelijkheid, en menfchendcugd eerbicd heeft, en eene opgehoopte , maar ongebruikte geleerdheid niet hooger acht , dan zij verdient.
Dit -beeld van eenen niet zedelijk dcnkenden veelweter is
niet geheel uit de lucht gegrepen. Het origineel, in deze
trekken flechts flaauwelijk gefchetst , zal u misfchien niet
onbekend zijn. Wij beklagen den man , onder zoo
veal geleerdheid gebukt , alleen de aardeaanfchouwt , die
de edelfte fpringveren in het met-dehell ,* hart zoekt te
verlammen , en die zijne medemenfehen tot eenen flrijd
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uitdaagt , uit welken hij nooit , dan als overwonneling,
kan terugkeeren.
Doch wij zouden geheel het menschdom bekiagen moeten , indien elle flervelingen denzelfden weg iniloegen.
Geen plekje gronds op den geheeien aardbodem zoo er
dan zijn, zander vijandfchap , zonder bitteren ftrijd. Menfchen zouden dan als Furien onophoudelijk tegen medcmenfchen woeden , rusteloos voortgezweept door eene
ijdele en nuttelooze kennis, welke de Marten der menfchen
onderling verdeelt, en welke alsdan deze aarde tor ecne
Hel, en de menfchen tot veelwetende , maar nijdige en
booze Duivels zou verlagen. En nu beflisfe ieder, of
dan niet onkunde in velerlei opzigt beter zau zijn, dart
ijdele wetenfchap en alles omvattende kennis? Zou dan
de toeftand der bijen , die , volgens inftinkt vereenigd,
tot 6en doel eenparig werkzaam zijn, niet te verkiezen
wezen boven den flaat van redelijk denkende en handelende menfchen ?
Hiermede wil ik de hooge waardij van 's menfchen verflandelijke befchaving niet betwisten. Op deze wijze zou
ik flechts van een' anderen kant het menfchelijk geluk aanvallen. Het geld in de fchatkist van eenen gierigaard ligt
wel ongebruikt en gceft gecnen zegen , maar her behoudt
toch zijne waarde en blijft altijd een gefchikt middel, dat,
goed gebruikt , Neil en geluk aanbrengt.- Even zoo blijft
de veritandelijke befchaving van den mensch op zichzelve
cene ratttige en gewigtige bezitting, en het verzutm van
den mensch ontneemt haar de eigendommelijke waarde niet.
l3ij zucht naar volmaking der zedelijkheid kan de mensch
te verlicht noch te kundig zijn. Zedelijkheid is bij den
mensch hoofddoel , verftandelijke befchaving hulpmiddel.
Dit wil ik u aanwijzen , minder opzettelijk en voldingend
betoogen , daar ik vertrouw, dat gij met mijne pogingen
zult tevreden zijn.
Laat ons daartoe, eerflelijk , letten op de verflandelijke
vorming van den mensch, op derzelver langzame toencming, in deszelfs cerften leeftijd, en op bet afnemen van
dezeive in gevorderde jaren.
Il
Van
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Van alle fchepfelen , die op deze aarde bet dierlijk leven ontvangen , blijft de mensch , die -zigtbaar het voortreffelijkfte van alien is , het langst en het meest hulpeloos en behoeftig. Gelijk voor het dier flechts weinige
dagen voldoende zijn , om hetzelve onafhankelijk op zichzelve te doen beflaan , zoo zijn hicrtoe voor den mensch
naauwelijks eenige jaren toereikende. Het kind treedt den
flag der volwasfenheid in , en niet, gelijk het Bier, dooreen inflinkt geholpen , heeft hij wel eenige kundigheden
verzameld, maar mist nog lang een geoefend oordeel, zon,
der hetwelk weinig van hetgeen aangeleerd is wezenlijk
nuttig is: Bij verderen opgroei riipt zijn verfiand,fcherpt
zich zijn oordeel verfljnt zich . zijn gevoel , en ziet zich
de mensch in Nat gefteld , om, naarmate hij te voren
langer werd belemmerd , nu grootere flappen te doen ter
pntwikkeling zijner edele vermogens. Evenwel, nu hij
bet incest gefchikt is , om zijne verftandelijke vermogens
te ontwikkelen , ziet hij zich daartoe bet minst in flaat,
Een werkzaam aandeel in de bedrijven van het menfchelijk levee ontrooft hem nu den tijd, dan eens den lust,
altijd de begeerlijke gelegenheid , om alleen herchaving van
zijn verftand overal te bedoelen en na te jagen. Einde,
lijk komt de ouderdom , die de verftandsvermogens verminden , het geheugen uitwischt , bet oordeel verflompt,
en den mensch onwederflaanbaar terugvoert tot die bekrompenheid van verfland , aan welke hij , ecrst vO6r wet,
nige jaren, door infpanning van alle krachten, ter naauwernood was ontworfteld. Naar is bier die opklimming,
welke, geheel de fchepping door, ook onder mindere
fchepfelen , heerscht? Of moet de mensch daarom alleen
zoo vele fchatten van kennis langzaam en met moeite ver,
krijgen, opdat hij, na een kortftondig genot van dezelve ,
in den eenzamen ouderdom derzelver gemis des te pijnlij.
ker zou gevoelen ? ... Op deze vragen wachten wij een
bevredigend antwoord van ben , die de verftandelijke be-.
fchaving van den mensch als hoofddocl najagen , en den
groorflen fchat tier menfehen meenen te vinden in eene
ken-
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kennis , welke den flerveling dan het minfte baat , wanneer hij hare hulp en toefpraak het meeste behoeft.
Wij flellen ons de zedelijkheid van den mensch voor
als het doe] van onze verkrcgene kundigheden. Dan gnat
de mensch immer -vooruit , en komt hij telkens eene
making nader , voor welke , buiten hem , gecn fchepfcl
op aarde vatbaar is.
Het gevoel en de verbeelding vertoonen zich bij den
mensch het eerst. Deze hebben , om niet te verwilderen,
leiding noodig. Juist de hulpeloosheid van het kind bindt
betzelve aan de teederheid voornamelijk der moeder. Zij
verilaat haar kind en worth van hetzelve verflaan , lang
vf3Or dat de tong ecnigcn dienst kan bewijzen. Onder
hare leiding vooral wordt bet kind groot, en van lieverlede gcfchikt , om, bij verdere opgroeijing, door kennis
en verftand , voor zedelijkheid en deugd te leven. Aan
de leiding van leermeesters toevertrouwd, nadert ,bet kind
den leeftijd , in welken zich het geheugen gelukkig ontwikkelt. De kring zijner kundigheden breidt'zich telkens
wijder nit, maar mist nog lang den vasten band, die
door rijper oordecl en door gebruik alleen kan worden gelcgd. Zoo lang leeft . de mensch in den (hat der voorbereiding, en, daar de edelfte gewasfen langzaam den vollen wasdom verkrijgen, zoo doer ook de duur dezer verIlandelijke voorbereiding iets gewigtigs te gemoet zien.
Dc belangrijke leeftijd van den volwasfen mensch is nu
daar. De aangeleerde kundigheden worden nu, door het
gebruik , zijne kundigheden. Hetgeen hem was medegedceH wordt alzoo zayn wettig en onvervreemdbaar eigendom; terwiji de veelvuldige betrekkingen, in welke hij
is geplaatst, en de onderfchcidene pligten , die hij geftadig heeft te vervullen , al de tchatten der kennis voeren
naar het hart, als naar een Gode toegewijd heingdom ,
om aan de zedelijkheid onverftoorbaar toe te behooren.
Zelfs de ouderdom , aan wien de 'Nereid telkens meer vreemd
wordt, mogc zich moeijelijk onder menfchen bewegen,
naar wic hij zich niet meer fchikken kan , en die hij daaroln mccstal eenzijdig en ongunllig beoordcelt ; hij vergect
toch
11 4
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toch die kundigheden nooit, door welke zich zijne zede.
lijkheid liet vormen en veredelen , en hij bezit uit zijnen
besten leeftijd, dien daarom welligt ieder grijsaard boven
bet tegenwoordig oogenblik, niet altijd onpartijdig, roemt
en prijst , nooit te verdelgen kundigheden, om zijne zedelijkheid , trots de afneming zijner verflandsvermogens,
Diet enkel te behouden, maar fteeds meer te veredelen.
Het veriland moge in den ouden dag afnemen; de zedelijkheid hangt van ons herfengeftel, van onze zinnen niet
enkel af. Zij neemt altijd toe, ouk bij het klimmen der
jaren. Kan men dit in den mensch dagelijks opmerken,
en dan nog twijfelen, dat zedelijkheid het doel is, naar
welk 's menfchen verflandelijke befchaving onophoudelijk
moet flreven
Ons gevoelen zal merkbaar verfterkt worden, wanneer
wij, ten tweede , uwe aandacht vestigen op het zedelijk
gevoel, den mensch onuitwischbaar ingeplant.
Reeds het kind, zelfs wanneer zijn zinnelijk vernand
fchier bij elken voetftap nog 1,vaggelt en thuikelt, feilt,
in zijn oordeel over zedelijk goed en kwaad, bijna nook.
De jongeling , wien grootheid bekoort, en wien de glans
tens Konings betoovert, kiest voor zich het lot van den
vromen JOZEF in de gevangenis , en drukt zich de oogen
niet toe op het zien der gruwelen van gekroonde booswichten. De voiwasfen mensch, die , in zijn oordeel
over andere onderwerpen, zoo dikwerf is veranderd, en
van anderen niet zelden hemelsbreed verlchilt, verzaakt
dit inwendig zedelijk gevoel niet. De ouderdom , die voor
zoo vele dingen oogen en ooren en belangftelling verloren
heeft , fpreckt over het zedelijke zelden of nook een
billijk vonnis uit. Dit zedelijk gevoel blijft den mensch
altijd bij, hoeveel ook , in zijn oordeel omtrent andere
voorwerpen , moge wegvallen. Zelfs de booswicht,
wiens driestheid niets ontziet , verloochent nooit geheel
dezen algemeenen karaktertrek der menfclieljjke nattrar.
Dc befpotting der ondeugd door fcherts kan hij openlijk
verdragen. Het vrijmoedig gedrag van eenen D 1 0
E s kan hij zonder iced aanzien, Hem last hij, op 104..
ren
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ren dag , met de lantaren in de hand , naar menichen zoeken. De leefwijze van dezen zonderling gaf te veel hare
befpotteliike zijne, aan het oog van den zinnelijken Griek,
bloot, en verwekte daarom meestal verwondering, zelden
navolging, nooit bewondering. Maar een SOCRATES,
die kennis en zedelijkheid gelukkig vereenigde, en dezelve , bevallig gekleed, onder de menichen bragt , was hun
een dorcn in de oogen. Zij vreesden , dat zij in hunne
boosheid zouden worden ten toon gefleld. Zij wilden
wel boos zijn, maar niet fchijnen. Omdat hij de deugd
voorflond , moest hij den doodelijken beker drinken. Hij
flierf , maar veroordeeld als een Godloochenaar en verleider
der jeugd , omdat zijne vijanden de eigenlijkc oorzaak van
zijnen dood niet durfden noemen. Zij ontzagen nog het
zedelijk gevoci in anderen, dat zij voor zichzelven roekeloos met voeten traden. Dit onuitwischbaar gevoel , dat
fomtijds zich verfchrikkelijk aan den booswicht vertoont,
om hem zijne gruwelen voor te houden, gaat noch met
het geheugen , noch met de aangeleerde kundigheden der
menfchen verloren. Vanwaar toch die overeenftemming
onder zoo vele duizenden, bij zoo veel onderfcheid? Dit
gevocl wordt niet aangeleerd; men kan het dus ook niet
afleeren, De mensch legt dit zedelijk gevoel niet af, gelijk het kleed, dat verouderd is. Diep in het menfchelijk
hart blijft dit gevoel onuitwischbaar gevestigd, om hem,
bij elke kundigheid, welke hij mogt opdoen , nooit tedoen
vergeten , dat hij zedelijk fchepfel is. Kan men dan wet
met ecnigen fchijn ontkennen , dat zedelijkheid bij den
mensch hoofddocl, en de veritandelijke befchaving hiertoe hulpmiddel is?
II. %Vij gaan over tot het tweede punt, volgens welk
ik u zal pogen aan te wijzen , dat het bellendig /Irevea
'mar zedelijkheid de befchaving van het menfchel fyk verfland immer doet toenemen en zich ontwikkelen.
De menigvuldige bronnen van menfchelijke kennis zijn
op verre na nog niet uitgeput. Veel is er,, dat nog niet
gcraadpleegd, weinig , dat goed en beflendig gebruikt is.
Van het infekt, dat in Lnen waterdroppel zijne gehecle
II 5
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wereld vindt, tot het onderfchciden tellen en noemen van
die millioenen fterren , welke aan den hemel zoo vele
melkwegen vormen , is de weg .niet geheel gebaand, laat
than afgelegd. De menfchelijke geest , in dezen zijne
volmaakbaarheid gevoelende , legt (karts een klein gedeelte van dien weg af,, maar flreeft fleeds verder op denzelven , naarmate edeler beginfels hem bezielen, en een
heerlijker doeI zijne pogingen in gefladige working houdt.
Pit doel , dat niet antlers dan bcvordcring zijner zedelijkheld' zijn kan , zet den mensch geftadig aan, om immer
vooruit te gaan met zijne kennis , niet enke] om veel ,
orn alles te weten , maar voornamelijk om dat allcs diep
in zijn gcheugen , maar nog dieper in zijn hart te prenten , wat immer zijne zedelijkheid kan veredelen en bevestigen.
Bij elken flap op dien weg moet de mensch , die waarheid boven alles eerbiedigt , telkens belijden , dat er oneindig veel is , wat hij noch kent , noch begrijpt. De alles beflisfende veelweter weet van deze algemeene bekrompenheid der menfchelijke kennis voor zichzclvcn
niets. Zijn trots ,en vermetelheid bepaalt als zeker,, wat
boven het bereik van den flerveling is , en dwingt den
onbezonnenen tot roekelooze fchending van het gebied
diens Eenigen, wiens kennis alles orhvat , die alles tat
eene onafzienbare diepte peilt. Indien deszelfs euvelmoed
niet tot dit uiterflc van laatdunkendheid komt , dan vindt
hij in zijne beperkte kennis onoverkomelijke hinderpalen ;
om voort te gaan, en zijne kundigheden , op eene anderc
wijze , te vermeerderen. Doch hij, die in alles zedelijkheid bedoelt, trekt ook van die beperking zijner kennis
eene heerlijke vrucht , om namelijk onderworpen re zijn
en nederig, om de grootheid des Oneindigen te bewonderen , en de Bron van kennis en deugd lief te hebbem.
Die onkunde omtrent vele dingen houdt hem niet op , in
het bewandelen van den hem aangewezen weg, dan opdat
hij zijne fchreden claarna flcchts zou verdnbbelen , en
rusteloos die kennis najagen , welke op zijne zedelijkheid
en zijn geluk onmiddellijk en voordeclig wcrken kan.
De
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De trotfche veelwetcr zoekt, om zichzelven, dc menfchen. Hij moet pralen met eene kennis , welke in zijn
oog niemand, buiten hem, bezit. Overal zockt hij te
fchitteren , al zoo door zijnen ijdelen roem geheel het
menfchelijk geflacht in het ongeluk Morten. Plaats hem op
een onbewoond eiland , en , indien hij , in zijne blinde
verwaandheid , de onbezielde fchepfels niet verheft tot
faille bewonderaars van zijn onmetelijk verfland(*), dan
zult gij hem al zijne kundigheden roekeloos zien verwaarloozen , welke hij , alleen om den roem bij menfehen,
rusteloos heeft nagejaagd, en welke hij nu, bij ontaentenis van deze ijdele bewonderaars , niet meer kan gebruiken. Hij, daarentegen , die zich de zedelijkheid als Unig
doel van zijn pogen voorflelt, is nooit alleen. In zijn binnenfte draagt hij altijd den getrouwen getuige zijner werkzaambeden om, en in de eenzaamlicid pat hij voort,kundigheden te verzamelen, welke hem in zedelijkheid, ook
zonder roem bij menfchen, groote vorderingen doen maken. Plaats dezen , waar gij ook verkiest , in onbewoonde flreken , in nare gevangenisfen , ja overal, waar de
trotfche veelweter niet tieren kan , en hij verlaat deze akelige verblijfplaatfen nooit, dan met vorderingen in zedelijkheid en in kennis. Wil men hiervoor bewijs? Men
herinnere zich flechts 1-1. DE G R O O T op Loeveftein.
Men doorleze de werken , welke hij daar in zijne gevangenis fchreef,, en men behoeft niet mcer te twijfelen, of
hij, die zedelijkheid door kennis geftadig zoekt te bevorderen, ook in de eenzaamhcid en onder de akeligfle omflandigheden, onbemerkt en ongeprezen door menfchen,
reuzenftappen doet op den wcg- van nuttige wetenfchap.
Menfchenfchuw is echter de man niet , die op zedelijk(*) Wij herinneren onzen Lezer bier de franije Anekdote
nopens v OLTAIRE, ons medegedeeld in bet Christ. Maandfikrift ticr All.fierd. Ringsrerg. 1822, bl. 546, volg. Misfchien fpelen er nog wel meer, in ftilte, man vermakelijk,
met de mcicns van den braven DON u 1 c II 0 T, als groote .....
kinderen. troficiat fills I
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lijkheid , als eene edele vrucht van kennis en verftandellike
befchaving , vrolijk blijft wachten. Rondom hem vereenigen
zich gaarne menfchen , die , voor hunne menichelijke nataur,, meer,, dan de uiterlijke gedaante van hun ligchaam,
als bewijs kunnen aanvoèren. Den alleen verflandelijken
veelweter zult gij zelden lang gezelfchap zien van zedelijk gezinde menfchen. Deze kunnen niet zonder ergernis de geheele verwaarloozing van zoo vele en voortreffelijke geestvermogens aanfcliouwen.' De trotfche veelweter duldt ook zijns gelijken in zijne nabijheid niet. Vark
nature zijn beide elkanders verklaarde vijanden. ziet
zich het meest omringd door laffe vleijers , die hem , zelfs
over wezenlijke gebreken , prijzen; door trotschaards , die
al hunne waarde ontleenen uit den omgang, met den grooten geleerde, menfchen, die nicer het vreemde en wonderlijke naapen , dan het fchoone en ware beminnen , en
die daardoor veel gelijken naar poetfemakers , wien dan
eerst eenige opmerkzaamheid van den voorbijganger op
's heeren ftraten gefchonken wordt, wanneer zij zich op
het hoofd zetten. Aan zulken geeft hij niet zelden het
genoegen , hem aan te hooren , in eene voor hen vreemde
teal; en de onnoozelheid, 'op hun gelaat duidelijk dan te
lezen, herinnert dikwerf den a,anfchouwer de gemoedelijke
prediking van den H. ANTONIUS voor de visfchen.
Met innig genoegen bevindt hij zich in gezelfchap van bewonderaars , die, wanneer hij den loop der planeten bepaalt , en dan de namen noemt van JUPITER, s ATU'RNUS, MARS of MERCURIUS, hem in alle
eenvoudigheid des harte afvragen , of deze mannen van
name niet zijne voorouders waren , en of hij van deze Reuzen niet afkomftig is (*). Zulk gezelfchap lokt voorwaar niet uit tot verdere uitbreiding cener reeds te Moog
bewonderde kennis. Hij , daarentegen , die zedelijkheid
tot hoofddoel zijner verzamelde kundigheden ftelt , vindt
rond(*) Mijne Lezers houden mij , hoop ik , den _bier gevoerden coon , bij dit onderwerp , ten goede. Difficiie enim est
ratyram non fcribcre.
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rondom zich altijd menfchen , die dezen edelen naam niet
onwaardig zijn. Menfchen , doch die tevens kinderen zijn
in ootmoed en nederigheid; eenvoudigen, die het niet
beneden zich achten , deugdzaam te zijn en altijd meet
zedelijk te warden; deze vormen rondom hem een' be*
langrijken kring, en tot dezen kring daalt hij gewillfg
Daar moge hij minder gelegenheid vinden, om zijne geleerdheid, in derzelver geheele uitgebreidheid, aan den
dag te leggen ; hij leert daar toch zijne kennis van alle
kanten befchouwen, en uit oogpunten bezien , die voor
hem belangrijk .zijn, en .die 14, buiten den kring dezer
eenvoudigen, voor zichzelven nook zou hebben gekozen. Hij doet daar den zedelijk geftemden mensch
teren nag den lofzang, dien, ook in den ftillen nacht,
do werken des Almagtigen aanhcffen. Dezen kring verlaat
hij nooit, dan wijzer en beter en zedelijker. Daar leert
hij eerst zijne kennis nuttig voor zichzelven, heilzaaM
voor anderen gebruiken ; daar lokken hem de vruchteu
der wetenfchap uit tot rijkelijk zaaijen , reeds bij voorraad
geflreeld door de vrolijkc hoop van veel te zullen maaijen
en oogflen.
Wetenfchap en kennis , waar de zedelijkheid niet in derzelver gezelfchap is , verwoesten altijd het geluk en den
vrede der menIchen, De met eenige moeite verzamelde
kundigheden be:chouwt ieder mensch als zijn bijzonder
eigendom. Dezen fchat meent de ilerveling te moeten
verdedigen tegen ieder , die denzelven niet diep genoeg
eerbiedigt. Geweld dwingt dan tot de omhelzing van.46n
gevoelen , door zwaard en vuur gepredikt, door de waarr
heid echter dikwerf vefoordeeld. Raadpleegt de gefchiedenis van alle tijden. Waar het zwaard voor, menfchelijke
meeningen getrokken , waar het vuur ter overreding van
met-lichen ontf'coken wordt , daar Mogen de geheiligde namen van Godsdienst en zedelijkheid gebruikt worden , bij
naauwkeurig onderzoek zal zich achter een fraai masker
nooit geheel kunnen verbergen menfchenwijsheid zonder
zedelijkheid. De zedelijkheid toch dwingt nooit door
zwaard of geweld maar door redelijke ovettuiging. In
on-
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ooze dagcn client bet zwaard dezen vijandigen veelweters
niet; doch de magtelooze woede, met welke deze ellendig& wijsheidpredikers zelfs bet heiligfle aanranden, toont
genoeg , hoe menfchelijke kennis, zonder zedelijkheid,
van verlangen brancs Haar het einde van eenen haar zoo
gehaten ftilaand van wapenen. 'De verzarnelde - kundigheden : behooren , ieder afzonderlijk ; den menfehen; zedelijkheid blijft onverdeeld het eigendom van den mensch.
Menfchelijke harten; door vcrfcheidenheid van kennis van
elkander vervreemd en -niet zelden onderling vijandig , worden door zedelijkheid'iot een doel vereenigd. Zedelijkheid
geeft, bij zoo veel verfeheidenheid overeenftemming en
eenheid. Verfchillend mogen de gaven zijn van kennis
en wetenfchap ; op het . altaar der zedelijkheid ontftoken,
klimmen zij op tot Uri Gode geheiligd offer, door de gebeele menschheid haren weldadigen Schepper toegebragt.
Zedelijkheid verbroedert het menschdonf; en blusclit onophoudelijk uit de vlammen der tweedragt. -Wie ooit
deze heilzame ftrekking der zedelijkheid heeft ontdekt,
kan deze wel onverfchiilig zijn omtrent de hooge roeping
van vrede te flichten door zedelijkheid , waar anders , door
tennis, twist en VOndfcliap beflaat? Zoekt hij als van
zelve niet, met eigen voorbeeld , te toonen, dat verfchcidenheid van kennis den vrede niet floort , welken de
zedelijkheid aanbrengt? Zal hij niet, om ook bij anderen
den vrede te bevorderen of te bchouden, zich infpannen,
om eigene kennis onophoudelijk te verrijken meer dan
hij, die door zijne kennis alles verdeelt, en, door het
• erwaarloozen der zedelijkheid, niets vereenigt ?
\Vetenfchap en kennis, waar de zedelijkheid derzelver
blijvend beftaan niet verzekerd heeft, kunnen zich niet
boven bet lot der vergankelijkheid verheffen. Door onze
zinnen hebben wij al ooze kennis opgedaan ; wij hebben
haar ontleend uit den naauwcn kring, die rondom ons i9
getrokken. Wordt de mensch flechts aan dien kring ontrukt , dan ziet hij zich genoodzaakt , even als bet kleine
'kind, met leeren 'op nieuw te beginnen. Worden zijne
zinnen ftomp en minder bruikbaar, dan ftaat zijne kennis
niet
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, maar dan is hem reeds veel ontvallcn,
niet alleen
dat hij zulks gewaar word. Wie ziet niet, dat kennis en wetenfchap op zichzelve dus nooit eeuwigdurend
kunnen zijn ? Hoe zouden wij dit zelfs uit de gefchiedenis kunnen bewijzen , waar lieden als dwaasheidwordtverworpen , wat gisteren als wijs en gegrond geroemdwerd!
lake dag heeft daar bijna zijne bijzondere meeningen,
wake fpoedig met andere, fchoon niet altijd betere r,worden verwisfeld. Het verkccrd en onopmerkzaam gebruik der
zinnen brengt den mensch dikwerf in gevaar , om veel weg
te wcrpen van hetgeen hij cens hoogelijk had geroemd en
vurig bemind. Doch de zedelijkheid der menfchen wordt
aangekweekt, niet aangeleerd. Zij hangt noch van onze'zinnen, noch van de zinnelijke wereld af. Zij grondt zich op
onze bctrekking tot onzen Schepper en Weldoener en tot
onze niedemenfchen. Onze kennis mope veranderen, ja
wcgvallen, voor zoo verre wij, in hoogeren kring, alles
minder zinnelijk , nicer zuiver zullen te weten komen;
onze zedelijkheid wordt dan verhoogd en veredeld, nooit
vcrnietigd. Noch ouderdom , noch dood ontneemt ons
dit eigendommelijke onzer menfchelijke natuur. Wie deze waarde zijner zedelijkheid lent , wie dagelijks meer
gevoclt , hoczeer vermecrdering van kennis, bij iederen
fterveling , die zich geen geweld aandoet , ook verhooging
en vercdeling van zedelijkheid ten gevolge heeft , die zal
altijd rusteloos ilreven naar kennis, zoo als zij op zedelijkheid werken kan en rimer. Dit is , dunks mij, zoo
duidelijk, dat ik de verdere ontwikkeling hiervan aan uw
gevoel en oordeel veilig kan overlaten.

E
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VERDIENT DE VACCINE TRANS NOG

DE VRAGEN:

Verdient de Vaccine thane nog , als voorbehoedmiddel tegen de
Kinderziekte , te worden aangeprezen? en wat heeft daaro;ntrent de Utrechifehe Kinderziekte-Epidemie van
het jaar 1823 geleerd ?
BEANTWOORD DOOR

N.

C. DE FREMERY,

Hoogleeraar in de Ceneeskunde te Utrecht. (*)
Zeer geeerde Medeleden van dit Natuurkundig Gezelfchap!
Wanneer ik in onze bijeenkomflen eene fpreekbeurt vervul,
ben ik doorgaans gewoon daarin een onderwerp te behandelen , ontleend uit de Scheikunde of Natuurlijke Gefchiedenis , zoodanig gekozen, dat gij daardoor mat de vorderingen
dier wetenfchappen , of derzelver toepasfing op voorwerpen
van alggmeen belang, welke in het dagelijksch leven voorkomen, wordt bekend gemaakt. Ook nu zoude ik u met zulk
een onderwerp hebben trachten bezig te houden, ware het
niet, dat de moorddadige Kinderziekte, welke thans in deze
!tad heerscht, en reeds zoo vele kmderen, zoo wel als volwasfenen, ten grave heefc gefleept , mijne aandacht bijzonder
had bcpaald bij het weldadig voorbehoedmiddel , 't welk ons
Gods goede Voorzienigheid in de inenting der Koepokken,
als zoodanig het eerst door . den onflerfelijken JENNER in
uitoefening gebragt, heeft gefchonken.
1k wilde dan uwe aandacht, op welke ik bij een zoo belangrijk onderwerp zekeren flaat lean maken , bezig houden
met de beantwoording der twee volgende vragen:no.Verdient
de Koepokinenting ook nu nog, vijfentwintig jaren nadat zij
voor het eerst door JENNER is bekend gemaakt, als voorbehoedmiddel tegen de Kinderziekte te worden aangeprezen?
En 2°. wat heeft ons de Epidemie van Kinderziekte, welke
dit jaar in deze geheerscht heefc en nog heerscht, te
dozen opzigte geleerd ?
De
(*) In eene fpreekbeure in het Natuurkundig Gezelfchap aldaar, den icicles
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De beantwoording dozer vragen is mii op dit oogenblik
bijzonder belangrijk voorgekomen, zoo wegens de blaam
welke een Nederlandsch Arts onlangs op de Vaccine heeft
trachten te werpen , en zijn gefchrijf, door het listig inmen•
gen van fystematisch godgeleerde, ter zake niets afdoende en
verkeerdelijk aangebragte , begrippen , bij fommige zwakke
en bevooroordeelde lezers , ingang te doen vinden , als wegens de voorbeelden van menfchen, die,, te voren gevaccineerd, in deze Epidemie door Kinderziekte zouden zijn attn.
getast , welke den Geneesheeren dagelijks worden voorgeworpen , om daardoor het onvermogen der Koepokinenting
ter beveiliging tegen de Kinderziekte, zoo mogelijk, te be.
wij zen.

Bij deze beantwoording ben ik voornemens mij vooral te
bedienen van de waarnemingen , welke ik gelegenheid heb
gehad, van de maand November des jaars 18o2 tot op dezen
dag , en dus gedurende eenentwintig jaren, te doen op zevenhonderd -en- twintig door mij gevaccineerde perfonen van
allerlei klasfen , van allerlei leeftijd, onder de meest verfchillende omflandigheden. Welligt zal het fommigen uwer vreemd
voorkomen, dat er geen grooter aantal voorwerpen door mij,
gedurende dat aanmcrkelijk tijdsverloop , Is gevaccineerd.
Dozen zal ik antwoorden , dat ik hiet alleen gebruik mask
van die vaccination, welke door mij in het bijzonder zijn
verrigt , niet van die gene, welke 1k, in mijne betrekking
tot de Provinciale Geneeskundige Commisfie, of zelf verrigt , of ook beftuurd heb; en dan zal het niemand vreemd
kunnen toefchijnen, dat ilc, dagelijks het grootfle gedeeite
van mijnen tijd befledencie aan mijne hoofilbeflemming, het
onderwijs der akademifche jeugd to dezer plaatfe , geen' meerderen tijd aan het vaccineren , hoe nuttig en belangrijk dit
op zichzelve zijn moge , heb kunnen befleden.
Dit meen ik daarenboven hier nog te moeten bijvoegen.
Bijna alle deze 72o gevaccineerden zijn door mij met de
grootfle naauwkeurigheid iwaargenomen , en het incest belang.
rijke dezer waarnemingen is fleeds onmiddellijk geboekt;
zoodat ik vermeen , nit dit kleiner,, maar Loch genoegzamn,
aantal waarnemingen, met meer zekerheid gevolgtrekkingen te
kunnen afleiden, dan dit door anderen, die mogelijk duizenden hebben gevaccineerd, maar, joist wegens dit groot aars
cal, dezelve niet behoorlijk hebben kunnen waarnemen, gefchieden Jun. Zoo veel mogelijk heb ik ook de door MU
MENGELW. 1824. NO. 3.
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gevaccineerden in den volgenden loop van bun Leven nagegaan, en meen dus eenig regt te hebben, om ook over den
verderen invloed der Vaccine op de gezondheid der gevacci.
neerden mijn, op waarneming gegrond, gevoelen te mogen
zeggen.
Voor het overige meen ik hier ook nog te moeten bijvoegen, dat ik niet, gelijk de laatfte beftrijder der Koepokenting dit dengenen, die deze voorbehoeding tegen de vreesfeIijke Kinderziekte, ten nutte van bet menschdom , hebben
trachten in te voeren , ten onregte heeft aangetijgd, hierin
met overhaasting ben te werk gegaan, om door het uitoefenen eener nieuwe praktijk opzien te baren. Neen! Eerst
vier jaren nadat de voorbehoedende kracht der Vaccine door
j E N NE R aan het Licht was gebragt, nadat ik dit denkbeeld
eerst bijna geheel had verworpen, naderhand in twijfel ge.
trokken , en niet dan nadat ik de menigvuldige proeven en
waarnemingen van Engelfche , Franfche en Duitfche Geneesheeren naauwkeurig had gelezen en overwogen, en hier ter
ftede den uitflag der vaccination, door andere Kunstgenooten
in het werk gefteld, oplettend gadegeflagen, heb ik zelf begonnen te vaccineren, ben daarin voorzigtig voortgegaan ,
ntaar heb ook tot dezen dag toe geene reden gevonden, oin
eenig berouw te gevoelen wegens hetgeen ik in dit vak der
beoefenende Geneeskunst heb verrigr. Ik mag mij dus vleijen , dat ik mij in dezen noch door zucht tot handhaving van
eenig geneeskundig ftelfel , noch door blinde empiric heb la.
ten wegflepen, maar dat ik ook hier steeds de redelijke ondervinding , de Empiria rationales , den grondflag van alle
ware Geneeskunde getrouwelijk gevolgd heb.
In de eerfte plaats ftelde ik mij dan ter beantwoording de
vraag voor: Verdient de Koepokinenting ook nu nog, vijfentwintig jaren nadat zij door JENNER het eerst is aangeprezen, als voorbehoedmiddel tegen de Kinderziekte, die
zelfde aanprijzing?
Ik kan deze vraag, uit mijne ondervinding, gerustelijk met
ja beantwoorden. Tot op dezen dag is nog niemand der 720
door mij gevaccineerden door Kinderziekte, 't zij dan ware,
't zij dan zoogenaamde gewijzigde (modificata Smallpox),
voor zoo veel ik heb kunnen te weten komen , aangetast. In
dien tijd heeft de Kinderziekte meermalen in deze find geheerscht , en hare flagtoffers zijn vele geweest. Nimmer heb
ik mijne inganten van door Kinderziekte befmette huizen of
per-
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perfonen afgehouden. In verfcheidene huisgezinnen, waar
kinderen, door mij gevaccineerd, woonden, is naderhand
ware Kinderziekte gekomen; maar de met koepokftof ingeenten zijn van dezelve verfchoond gebleven. In een arm Joodsch
huisgezin had ik, in twee onderfcheidene jaren, drie kinderen gevaccineerd. Een vierde kind, naderhand geboren, was
nog niet gevaccineerd , toen het, bij eerie heerfchende Epi.
demie van Kinderziekte, door deze zoo hevig werd aangecast , dat het aan derzelver gevolgen bezweek. De drie overigen leefden met dat kind in een, niet zeer ruim , woon.
vertrek , aten , dronken, fliepen met hetzelve , en— niemand
werd helmet. Vijfmalen heb ik Kinderziekte gezien bij kin.
deren , die met koepokilof waren ingeent , maar bij welke
deze inenting niet had kunnen gefchieden, dan nadat zij reeds
te voren door de ware Kinderziekte , die in het huis , waar
zij woonden, was doorgedrongen, befinet waren. In alle die
gevallen was deze, bij gevaccineerden voorkomende, Kinderziekte goedaardig en discreet, ook daar, waar de bloedverwanten clezer gevaccineerde kinderen, door ktvaadaardige
zamenvloeijende pokken aangetast, eene prooi des doods geworden waren, en dat hoewel het geheele geftel der kinde.
ren, en vooral de dikke, weinig medegevende huid, anders
ook bij hen gevaarlijke pokken met reden had laten verwachten. En zoo ftemt dan mijne ondervinding te dezen opzigte
volmaakt overeen met die ,der beste geneeskundige waarnemers, welke uit eenen mond getuigen, dat waarlijk de Koepokken, ingeent aan voorwerpen, reeds door Kinderziekte
bermet, deze geweldige ziekte verzachten, en gemakkelijk
en veilig doen afloopen.
Maar, zal iemand dan te regt vragen, heeft men de Vaccine, welke dus de ingeenten voor eenen tijd tegen het geweld der Kinderziekte beveiligd heeft , ook voor een middel
te houden, 't geen deze zijne beveiligende kracht te alien
tijde blijft behouden, en de gevaccineerden voor hun geheele
leven tegen de Kinderziekte waarborgt? Hoewel een tijds.
verloop van eenentwintig jaren, gedurende welke zich het
voorbehoedend vermogen der Vaccine beproefd heeftbetoond,
bier reeds zeer vele hoop voor het vervolg geeft en waarfchijnlijkheid genoeg oplevert, om deze vraag met ja te
kunnen beantwoorden, wil ik echter liever,, 't geen ik bier.
over meen te moeten zeggen , uitftellen , tot dat ik, bij de
beantwoording der tweede vraag , over den invloed der thans
I2
beer-
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heerfchende Epidemie van Kinderziekte op ons oordeel over
de Koepokenting heb te handelen.
Het is dus ook door mijne waarnemingen uitgemaakt zeker , dat de Vaccine, immers voor een' zeer langen tijd , de
ingeenten tegen de Kinderziekte behoedt, en dus ernflig verdient aangeprezen te worden. Hoe echter deze voorhehoeding gefchiede, weten wij niet. Door naauwkeurige waarneming is ons bekend , dat gevaccineerde voorwerpen, aan de
befmetting der Kinderziekte , 't zij door inenting, 't zij op
eenige andere wijze, blootgefleld, de vatbaarheid verliezen,
om door die fmetflof te worden aangedaan en de Kinderziekte
te krijgen; en dit is, in den tegenwoordigen ftaat onzer kennis, voor ons menfchen ook genoeg, en kan ons een' veiligen regel voor ons gedrag opleveren. ,Willen wij bier meer
uitleggen, en de reden van het verfchijnfel met woorden bekleeden , dan zulleu wij met vele woorden eigenlijk theta
zeggen, en in het geval komen van den Doctorandus, dien
oLihRE op de vraag: Ouare opium facit dormire? last
antwoorden: Quid est in eo Watts dormitiva, cujus est mt•
tura fenfus asfoupire.

Wanaer wij den loop der Koepokinenting zorgvuldig nagaan, dan blijkt het ons, dat de fmetflof, onder de huid
gebragt , daar eerst weinige dagen, als ware het, onwerkzaam is en flaapt; dat er daarna, tegen den 4den dag na de
inenting, eene plaatfelijke ontfteking in de huid ontflaat, wel.
ke dagelijks toeneemt, omtrent den 9den of Loden dag door
pijnlijkheid onder de okfelen, zwelling der okfelklieren,
meerdere of mindere koortflge beweging gevolgd words , om.
trent den 9den of roden dag een eigenaarclig gevormd pokje
voortbrengt, gevuld met eene heldere vloeiflof, welke, op
andere menfchen, die te voren Diet gevaccineerd zijn., of
geene Kinderziekte gehad hebben , overgebragt, bij hen dezelfde verfchijnfelen, in dezelfde orde, veroorzaakt. Om.
flreeks den roden en 'Wen dag ziet men om dit pokje eene
eigenaardige roosachtige ontfteking , met zwelling in de huid;
later verdroogi het, en verandert in een bruin korstje , 't
geen eindelijk afvalt, en een plat lidteeken, als bewijs der
voorafgegane vaccinatie, nalaat.
Ik heb deze verfchijnfelen hier kortelijk gefchetst, omdat
ik noodig acht, uwe aandacht daarop to bepalen, dat 1k bij
site de 720 door mij gevaccineerden alle deze verfchijnfelen
dezelfde orde heb waargenomen, alleen met die gealtoos
rin-
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tinge wijzigingen van meerdere of mindere fterkte, wellte bij
alle ziekten van denzelfden card in onderfcheidene menfchelijke geftellen voorkomen. Nu zijn mijne vaccination gefchied
bij voorwerpen van allerlei ouderdom , van zeer onderfchei.
dene geftellen , meestal bij gezonden, maar ook, waar dreigende Kinderziekte dit vorderde, bij ziekelijken, bijna in
alle gevalien bij blanke Europeanen, maar ook eenmaal bij
eenen, in zitnerika geboren , Neger met zwart en wolachtig
hoofdhaar; in verre de meeste gevalien met flof van den
eenen mensch op den anderen overgebragt, welke dus door
cen groot aantal menfcheliike ligchamen als ware het was
doorgegaan, mar ook eemnaal met flof, welke uit een kind
genomen was, ingant met de flof van den uijer eener Geervlietfche koe, eene flof, welke dus maar door den menfchelijk ligchaam was doorgegaan, en in alle die inentingen
heeft de koepokftof Reeds gelijke werkingen voortgebragt.
Wanneer dus in eene gezonde Redeneerkunde het befluit tilt
de beflendige gelijkheid der uitwerkingen tot de gelijkheid
der oorzaak deugdelijk en welgegrond is, dan mogen wij nit
deze waarnemingen ook gerust belluiten, dat de koepokftof
eene eigenaardige , fteeds aan zichzelve gelijke, flof is, welke eene eigenaardige, fteeds aan zichzelve gelijke, ligce ziekte in het menfchelijk ligchaam voortbrengt, met dat gevolg,
dat zij, welke die ziekte hebben doorge gaan, jaren lang on.
vatbaar worden , oin door de natuurlijke Kinderziekte ce
worden befinet.
Ik noemde daar zoo even de ziekte, door de inenting der
Koepokken voortgebragt, eene ligte ziekte ; en juist in de
hgtheid dier ziekte vind ik een' tweeden zeer voldoenden
grond , om de mededeeling dezer ziekte ook nu nog, ' ter a&
wending der Kinderziekte, te kunnen en te moeten aanraden.
Zij is ligter dan bijna eenige andere, door geneesmiddelen
voortgebragte, ongefleldheid, waarciour andere gevaarlijke
ziekten van het menfchelijk geflacht worden genezen of voorgekomen. Van mijne 720 gevaccineerden is er onder den
loop der inenting maar een geftorven; een kind, twee mannden oud, 't geen na de vaccinatie aan buikloop bcgon te
lijden, eu aan welks feeder /even bijkomende ftuipjes, op
den zevenden dag na de vaccinatie, een elude maakten. Na
en ten gevolge der Vacc'ne is er, ik durf dit fleilig verzekeren, nict den ecnig vourwerp gcBorven. Bij nog twee andere zuigentle knit/taco , ie,:e,
jaa: uu , was ook de
I3
koorts
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koorts heviger dan gewoonlijk, en met ftuipjes verzeld; maar
deze verdwenen fpoedig, en de kinderen herftelden gelukkig.
Nog een enkel kind , elf maanden oud, feed , onder het verloop der Koepokenting, en als gevolg derzelve, aan eene
zoo hevige ontfteking en zwelling der oorklier ,dat, ware deze niet in tijds door onzen bekwamen Heelmeester v E RHOEFF met het mes geopend geweest , belette doorzwelging
het teeder wicht waarfchijraijk ten grave zoude hebben doen
dalen; terwijl het nu, kort daarna, gelukkig herflelde, en alzoo bewaard bleef voor de Kinderziekte, aan welke vO6r
korten tijd twee volwasfene zusters van dat kind ellendig
geftorven waren. Tot deze Kinderziekte had ook dit meisje
de grootfte voorgefchiktheid van de ouders overgeerfd , zoodat het, door dezelve aangetast , naar menfchelijke waarfchijnlijkheid, daaronder bezweken zoude zijn,en nu het teeder
leven alleen aan de tijdig verrigte weldadige Koepokenting te
danken had. — Zoo ligt, zoo gemakkelijk door te Nan is
de Vaccine, dat andere ziekten, gedurende den loop derzelye de ingeente voorwerpen aantastende, daardoor, ook naar
niijne ervaring , volftrekt niet verzwaard worden. Want, om
nu niet van de doorgaans zeer ligte waterpokken, die ik
tweemaal bij gevaccineerde kinderen heb opgemerkt , te fpreken , ik heb ook bij dergelijke kinderen tweemaal mazelen , eenmaal een' hevigen hoest , en eenmaal vrij fterke oogontfleking (in het laatfte geval heerschte de Kinderziekte tey ens in betzelfde huis) waargenomen , zonder dat eene dezer ziekten door de Vaccine is verzwaard , of deze van aard
veranderd; Naar loop werd alleen door de mazelen okefchort, maar hervatte zich geregeld, zoodra deze weder verdwenen waren.
Maar, zal welligt iemand zeggen, de Vaccine zij eene ligte ziekte, welke, zoo Lang zij duurt , het ligchaam noch
aan doodsgevaar, noch aan bedenkelijke ongemakken blootftelt; maar wie ftaat er ons voor in, dat niet van de Vaccine overblijffelen in het ligchaam achterblijven, welke de
gezondheid ondermijnen en een kwijnend leven te weeg brengen? Leert ons niet het kwaadaardig uittlag , dat zoo dikwijis na de vaccinatie ontftaat, dat het Vaccinegif eene verderfelijke werking op het ligchaam te weeg brengt , welke
men voor zich en de zijnen zoo veel mogelijk moet vermijden, en d.us de Koepokinenting niet in praktijk brengen?
V6Or dat ik deze tweeledige, fchoonfehtjnende, maar find er
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derdaad nietige , tegenwerping beantwoorde, moet ik eersc
bet verkeerde denkbeeld , 't geen bier ten grondflag ligt , als.
of er van de ingeente koepokitof iets in bet ligchaam achterblijft , 't geen naderhand deze nadeelige uitwerkfelen te weeg
brengt , nit geneeskundige gronden tegenfpreken. De ontfteking, die er, gelijk wij zagen, na de inenting met koepokflof ontitaat , de meerdere werking van het ftelfel der watervaten, welke men daarna gewaar wordt, de ligte koortfigc
bewegingen , welke men befpeurc, zijn alle zoo vele middelen , van welke zich de weldadige Daunt bedient , om den
vreemden prikkel , dien men in het ligchaam heeft gebragt ,
onfchadelijk te maken en uit te drijven; en deze prikkel
wordt geheel , zonder dat er iets overblijft , weggenomen ,
Zoo door bet zetfel , 't geen men bij gevaccineerden in de
urin waarneemt , als door de koepok zelve , welke het eindelijk product der vaccinatie is. Ik kan dit bier niet breeder
ontwikkelen; de naauwkeurige waarneming van den loop en
het einde van alle koortfige nitflagziekten zal den onbevooroordeelden opmerker van de waarheid van dit mijn gellelde genoegzaam overtuigen. En nu tot de tegenwerping zelveteruggekeerd.
Wie aan nadeelige uitwerkingen op het ligchaam, door
de vaccinatie voortgebragt , wil doen gelooven, moet
dezelve bewijzen , niet vooronderitellen. Het is bier niet
genoeg, ons op het vastere vezel- en beengettel der oude lieden in onze nude Mannen- ea Vrouwen - huizen , in
vergelijking met het veel zwakkere des tegenwoordigen geflachts , te wijzen , en de oorzaak daarvan aan de onfchuldige
Vaccine te wijten , die niet lang genoeg algemeeri gewerkt
heeft , out dit verfchijnfel , indien het al waar was , te veroorzaken. Die zoo lets ter nederflelt, vergeet , dat de weinige
onden , die hij aanhaalt , de eenige overblijffelen zijn van een
voorgeflacht , 't welk ook wegens mindere flerkte en gezondheld dien leeftijd niet heeft kunnen bereiken, maar door yelerlei ziekten vroeger is afgefneden. Onbetamelijk is de zroote fterfte , die er in Aalmoezeniers. en Vondelingshuizen fleet's
plaats heeft, door drogredenen gedeelcelijk op rekening der
Vaccine te plaatfen , daar die fterfte , van zeer wel bekende
oorzaken afhangende , en uit deze alleen genoegzaam te verklaren , veer de invoering der Vaccine overal aauwezig is ge..
weest , en waarfchijnlijk zelfs fterker dan nu heeft gewerkt.
Maar wat zullen wij dan zeggen van het uitf/ag, 't geen
na de Vaccine, zoo men zegt , zoo dikwijls work waargcI4

nu.
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nomen ? Wat mine waarnemingen mij in de aangehaalde vaccination geleerd hebben, zal ik u, met die waarheidsliefde,
Welke den eerlijken man , den beminnaar zijner medemenfchen , betaamt, mededeelen, en u dan zelven het oordeel
over deze tegenwerping laten vellen.
Bij DS van deze 72o gevaccineerden heb ik uitflag na de
vaccinatie waargenomen, geen ik meende, immers gedeeltelijk, als gevolg derzelve te moeten aanmerken. Van de 45
gevaccineerden heeft dus edn uitflag gekregen. In tien van
die 16 gevallen was dat uitflag zoo gering, dat het geene
aandacht ter wereld verdiende. drie voorwerpen was hetzelve algemeen, maar gemakkelijk, goedaardig, in gedaante
met de koepokken , die op den arm verfchijnen, overeenkod
mende, en, zoo het mij toefcheen, alleen te houden voor
eene ilerkere werking der koepok zelve. In drie andere gevallen liadden de kinderen of reeds van' het vaccineren een
dergelijk uitllag als zich nu vertoonde , of waren jaarlijks
aan hetzelve onderhevig, of van een klierachtig geftel , bij
hetwelk , gelijk den Geneeskundigen genoeg bekend is, huidziekcen veelvuldig voorkomen. Niemand zal het dan ook
vreemd vinden, dat eene kunstbewerking, welke, zoo als
wij zagen, het fleifel der watervaten in eene verhoogde werking brengt , juist daardoor gelegenheid geeft tot vormiug
van 't geen echter, zonder eenig nadeel voor de gezondheid, allengskens weder verdwijnt. Bij geheel gezonde
kinderen heb ik geen uicliag na de vaccinatie zien ontflaan.—
Dezelide verhoogde werking van het ilelfel der watervaten ,
van welke ik zoo even fprak , is , naar mijn inzien, ook
oorzaak geweest van het verdwijnen van een v66r de vaccinatie beilaand, hardnekkig , klierachtig uitflag over het ge.
heele ligchaam en op de wang ; welk verdwijnen na de vaccinatie ik ook nog in twee audere gevallen van uitilag duidelijk heb waargenomen.
En zoo mag ik dan , M. H., de eerfte vraag voor genoegzaam beantwoord /louden, en u dus , ook nu, de vaccinatie uwer kinderen en betrekkingen, als een veilig voorbehoedmiddel tegen de Kinderziekte, 't geen niet dan eene
ligte ziekte voortbrengt en geene kwade gevolgen nalaat , gerustelijk aanprijzen.
De tweede vraag ., welke ik mij voorgefteld had, was &le: Wat heeft de Epidemie van Kinderziekte, welke dit
jaar in deze flad Z90 fleck geheerscht heat en nog heerseht,
ons
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erns ten opzigte van het beveiligend vermogen der Koepokinenting geleerd?
Dat er reeds een aanmerkelijk aantal, zoo kinderen als volwasfenen, dit jaar wederom aan de vreesfelijke Kinderziekte
zijn geftorven, is u alien genoegzaam bekend. Dit aantal bedraagt tot in het begin dozer week , volgens offici6le, mij
medegedeelde berigten , eenhonderd - en -a.cht. Hoe groot het
aantal der genen geweest is , welke aan die ziekte geleden
hebben, maar van dezelve min of meer volkomen heriteld
zijn, kan ik, daar de naauwkeurige opgaven deswege niet
voor in het begin des volgenden jaars kunnen inkomen, nog
niet bepalen. Uit het aantal geftorvenen blijkt reeds van zelve, dat er zeer naar de gewone regels der iterfte aan
de Kinderziekte tusfchen de 700 en 800 , aan 'deze ziekte
moeten hebben geleden. Meer dan genoeg is het tot miju
tegenwoordig oogmerk , dat er weder zulk een aanzienlijk
getal menfchen geflorven is aan eene ziekte , welke het, menfchelijkerwijze , in de band der ouderen geftaan had voor
hunne kinderen te vermijden, zoodac zij het steeds aan zichzelven zullen moeten wijten, dat hunne lievelingen ten grave
gedaald zijn, omdat zij weigerden gebruilt te waken van het
eenvoudige voorbehoedmiddel, 'c geen hun door de hand der
goede Voorzienigheid, even als alie andere geneesmiddelen
in ziekten , word aangeboden.
Zullen wij nu over het voorbehoedend vermogen der Vaccine tegen de Kinderziekte uit deze Epidemie wel oordeelen,
dan moeten wij opmerken , welke perfonen door dezelve zijn
aangetast geworden , gevaccineerden of niet gevaccineerden.
En nu meen ik dan met grond te kunnen ftaande houden,
dat de Epidemie zich bij uitfluicing bepaald heeft bij die
menfchen , meestal tot de minder gegoede klasfe der inge.
zetenen behoorende, welke hunne kinderen , het zij ni t
traagheid en achteloosheid , het zij door velerlei vooroordeelen teruggehouden, niet hebben willen laten vaccineren. Bij
hen , in de woningen der annen, in volkrijke kleine
en ftraatjes, vinden wij de meeste flagtoffers der Kinderziekte , welke de huizen der meer gegoeden, gelijk die der min
bevooroordeelden , welke hunne kinderen , of reeds vroeger
of nu nog itaande de Epidemie zelve , hebben laten vaccineren, bijna geheelenal verfchoond heeft. Uit deze waarneming , welke alien , die over de zaak hebben nagedacht ,
voorzeker met mij gedaan hebben, meen ik dus ce regt te
15
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moeten befluiten: de tegenwoordige Epidemie der Kinderziekte te Utrecht heeft het voorbehoedend vermogen der Koepokinenting in een helder daglicht geplaatst en ten voile bevestigd.
Hier echter, dnnkt mij, hoar ik fommigen uwer zeggen :
dit befluit kan in het geheel niet doorgaan; er zijn immers
zeer menigvuldige voorbeelden van menfchen, te voren met
den besten nitflag gevaccineerd, welke gedurende deze Epidemie aan Kinderziekte meer of min hebben geieden , en
welke dus tegen dit voorbehoedend vermogen der Vaccine
Iuide getuigen. Dit geruchc, M. H., is oak tot mijne ooren
gekomen, en heeft mij aanleiding gegeven, om , zoo veel in
mijn vermogen was, te onderzoeken, hoe het dan met deze
Kinderziekte der gevaccineerden gelegen was.
In de eerae plaats moet ik opmerken , dat bet geruchc ,
Haar oude gewoonte, deze gevallen, voor zoo verre zij werkelijk mogen beftaan , aanmerkelijk vermeerderd en verzwaard
beefs. Wanneer wij de menfchen , die ons deze voorbeelden
tegenwerpen, naauwkeurig ondervragen, dan komt bet groote
aantal gevallen, van welke zij ons fpreken, doorgaans op
drie, vier, ten boogfle vijf neder, welke zij dan nog niet
zelve hebben waargenomen, maar het geval meescal door
booren zeggen van anderen vernamen ; en , 't geen bier zeer
onze opmerking verdient, zelfs het geruchc heeft niet ednen
te voren gevaccineerden aan de Kinderziekte laten flerven, —
iets, 't geen reeds voor het beveiligend vermogen der Koe.
pokenting zeer veel gewonnen is.
Er zal dan in eenige weinige gevallen Kinderziekte bij gevaccineerden zijn waargenomen. Maar wat is reeds op zich.
zelve dat getal hoogst gering , in vergelijking van bet groote
aantal gevaccineerden, die gedurende deze fterke Epidemie
volkomen wet en van de Kinderziekte verfchoond zijn gebleven! En, 't geen bier nog meer afdoet, is de Kinderziekte, welke dan in die weinige gevallen is waargenomen,
die ware, die gevaarlijke Kinderziekte geweest, welke, zelfs
bij goedaardige Epidemien , den tienden man ten grave
fleept? Ik meen zeer gegronde redenen te hebben, om dit, in
twijfel te trekken, en zaI u deze redenen, met die openbartigheid , welke den onbevooroordeelden zoeker naar waarheid
past, mededeelen. Ik zelf heb ware Kinderziekte waargenomen bij Une paante, vOdr meer dan :8 jaren door een' on.
zer achtiugwaardiglle Geneesheereu, nu reeds lang overle.
den
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den, gevaccineerd. Dat er dit geval ware Kinderziekte geweest is , lijdt bij mij , vooral wegens het regelmatig zweren
dier pokken en doorloopen van alle hare tijdperken, geen
twijfel; maar zij was allergoedaardigst, en heeft, na haren
afloop , bij de lijderesfe geene de minfle fporen nagelaten.
Andere voorbeelden van ware Kinderziekte bij gevaccineerden zijn mij noch zelf voorgekomen, noch ook uit de verhalen van andere Geneesheeren gebleken: alle de overige,
die tot mijne kennis gekomen zijn, behoorden of tot geheel
andere huidziekten, of tot de zoogenaamde gewijzigde Kin.
derziekte (modificated Smallpox), en zulk een geval heb ik
ook onlangs bij een' onzer Studenten waargenomen. Mogelijk
zal hier wel bij fommigeu de gedachte opkomen, alsof deze
gewijzigde Kinderziekte niet van de ware verfchilt , dan al.
leen in het denkbeeld van Geneesheeren, welke daardoor de
voorbehoedende kracht der Vaccine, anders niet te handha.
yen, trachten te redden. Zulk een denkbeeld heb ik bij verfcheidene, niet met de Geneeskunde bekende, menfchen aangecroffen, en zoodanig wordt deze zaak ook bijna voorgefleld door den nieuwflen partijdigen befirijder der Vaccine ,
welken ik meermalen gelegenheid gehad heb aan te halen.
wenschte, dat alien, die zoo denken, gelegenheid' hadden,
maar den enkel voorbeeld van ware en van gewijzigde pokken naauwkeurig waar te nemen ; zij zouden dan voorzeker_
opmerken, hoe bij de ware pokken, wanneer ook al de
koorts, na eene volkomene uitbotting, verdwijnt, zij echter
bij de ettervorming en beginnende opdrooging terugkeert,
en nu dikwijls eerst regt hevig en voor het leven des lijders
gevaarlijk worth; terwijl bij de gewijzigde Kinderziekte de
koorts, die er geweest is bij de uitbotting, al komen er ook
nog zoo vele pokjes te voorfchijn, volkomen ophoudt, oat
in het geheel niet weder terug te keeren, terwijI de pokjes
zelve, na eenige dagen geflaan te hebben , bijna niet in verettering overgaan , maar allengskens inkrimpen, verdroogen, en
eindelijk geheel verdwijnen. Zulke waarnemingen moeten elken onbevooroordeelden overtuigen, dat er bij de genen,
welke aan die gewijzigde Kinderziekte lijden , iets plaats
heeft gehad, 't geen eenen gunftigen invloed op die ziekte
heeft uicgeoefend en dezelve zeer aanmerkelijk verzacht. Dat
dit iets nu in de voorafgaande inenting met koepokken moet
gezocht worden , kunnen wij veilig daaruit opmaken, dat
deze vorm der Kinderziekte Ina da p bij gevaccineerden voorkoint ,
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komt, en vddr de invoering der Koepokenting in het gelled
niet is waargenomen. Indien dan, in enkele, zeer zeldzame
gevallen, zich Kinderziekte bij menfchen opdoet, welke te
voren met genoegzaam voldoenden uitilag gevaccineerd zijn ,
dan zal deze in de minfte van die reeds zeldzame gevallen
ware Kinderziekte zijn, en dan nog gemakkelijk en goedaardig afloopen; in de overige gevallen zullen het de gewijzigde Kinderpokken zijn, die fomtijds wel hevig beginnen,
maar hare goedaardige natuur in het vervolg duidelijk toonen, en den lijder in geen het minfte levensgevaar brengen.
Niemand zal dus om deze reden de Koepokenting behoeven
te verwerpen, maar ook tot dezelve zijne toevlugt nemen,
om in die zeldzame gevallen,waarin de Kinderziekte niet geheel kan worden afgeweerd , dezelve echter zoodanig te
dat zij zonder eenig gevaar voor den lijder aftoopt.
Deze gevallen van gewijzigde Kinderziekte , na voorafgegane vaccinatie, heeft men thans ook in deze ooze Epidemie van Kinderziekte meer dan te voren waargenomen; en
dit brengt mij van zelve tot een onderwerp , over hetwelk
ik ftraks reeds gezegd heb nog eenige woorden hier te zuiIen bijvoegen,— tot het onderzoek , namelijk, of eene welgeflaagcle Koepokinenting den gevaccineerden voor zijn geheele leven voor de Kinderziekte waarborgc ? Eer ik echter
deze vraag regtftreeks beantwoorde , moec ik eene andere tegenvraag doen, of, namelijk, wel doorgeftane ware Kinderziekte den mensch altijd voor zijn geheele leven tegen eenen
tweeden aanval dier zelfde ziekte behoedt? Indien nu alle
Geneesheeren, nit eigene of vreemde ervaring , mij toeftem.
men, (iets , waaraan ik volftrekt niet behoef te twijfelen) dat
ware Kinderziekte meer dan eens bij hetzelfde voorwerp is
waargenomen , dan behoeven wij er ons niet over te verwonderen, dat in enkele zeldzame gevallen , ook na eene volkomene vaccinatie, ware of gewijzigde Kiuderziekte words gezien , daar men toch van de Vaccinatie geene meerdere zekerheid kan verlangen, dan de Kinderziekte zelve ons bier
kan verfchaffen.
Maar, (en dit is een ander oogpunt, nit hetwelk wij de
zoo even opgeworpene vraag ook moeten befchouwen) daar
gewijzigde en, in zeer enkele gevallen, ware Kinderpokken nu
meer fchijnen voor te vallen, dan kort na de invoering der
Koepokenting; is dit ook een bewijs, dat de Vaccine door
den tfjd hare kracht verliest ? dat de ftemming, door haar in
het
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lies ligchanm voongebragt, waardoor dit onvatbaar wordt out
door de frnetftof der Kinderziekte aangedaan te worden, door
den tijd verdwijnt? en zoude in dit geval eene tweede . Vaccinatie die hemming niet weder kunnen terugroepen, en dus
de gevaccineerden op nieuw voor een' geruirnen tijd tegen
de Kinderziekte beveiligen?
Naauwkeurige waarneiningen zullen dit ftuk in het vervolg
alleen kunnen bellisfen. ' Ik wil u echter mijne gedachten deswege, op eenige proeven fteunende , gaarne mededeelen.
Meertnalen ben ik in de gelegenheid geweest, om , op verzoek der ouders, kinderen, eenige jaren te voren gevaccineerd, ten tweeden male met koepokflof in te eaten. Slechts
eenmnal heb ik bij deze overinenting dezelfde verfchijnfelen
in dezelfde volgorde waargenomen, als die bij de gewone
Koepokenting worden opgemerkt , en ik u dezelve ftraks gefchetst heb. De jonge jufvrouw , bij welke ik deze tweede
inenting deed , was , omtrent twintig jaren te voren , te Amfler.
dam gevaccineerd door den achtingwaardigen Geneesheer TH E MM EN, die zich omtrent de uitbreiding der Vaccine hier te
!nude zoo vele verdienflen heeft verworven. In alle andere
gevallen onttlond er na de inenting veel fpoediger ;Corns reeds
den volgenden dag) onttteking , dan dit bij de echte Vaccine
plaats heeft; de pokes groeiden fchielijker aan , verliepen
veel onregelmatiger, en werden niet door den karaktermatigen
rooden kring omringd ; gelijk dit ook het geval was bij een
kind , dat ik te gelijker tijd en uit dezelfde koepok met de
zoo even gemelde jonge jufvrouw inentte , nadat het weinige
jaren te voren naauwkeurig was gevaccineerd, otntrent welke Vaccine men echter eenigen twijfel koesterde, wegens
vrij fterken dauwwonn , waaraan het kind toen leed. Het is
mij intusfchen voorgekomen , dat het verloop der Koepokken, welke voor de tweede maal worden ingeEnt, des te
racer tot het verloop der voor de eerfte maal geente nadert,
hoe 'anger tijd er tusfchen de eerfte en tweede inenting verloopen is; en deze waarneming, welke ik nu in 8 of so gevallen bevestigd heb gevonden , offchoon ik weet, dat niet
alle Geneesheeren dit ook alzoo hebben opgemerkt, doer mij
niet geheel vreemd zijn van het denkbee!d, dat waarlijk de
hemming, in het ligcbaam door de Vaccine voortgebragt,
waardoor dit voor het pokfmet onvatbaar wordt, door den
tijd vermindert , en mogelijk eindelijk verdwijnt ; dat het derhalve van belang wordt, nienfchen , die voor 15 of 2o jaren
ge.
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gevaccineerd zijn, bij eene dan ontitaande Epidemie van Kinderziekte, nog eens te vaccineren, ten einde, indien de vo.
rige inenting hare beveiligende kracht mogc verloren hebben,
deze door de nieuwe enting wederom voort te brengen.
Het batik van dit alles zal dan hierop neerkomen: De
inenting met Koepokftof verdient ook nu nog aan alien, die
belang itellen in hun eigen welzijn en in dat hunner kinderen
en bloedverwanten, ernitig te worden aanbevolen. Zij brengi
eene ligte ziekte voort, die geene nadeelige gevolgen in het
ligchaam overlaat, en hetzelve in verre de meeste gevallen
volledig voor de Kinderziekte beveiligt; terwijl in die enkele
gevallen, waarin de ware Kinderziekte bij gevaccineerden
voorkomt , deze hoogst goedaardig , en meestal zoodanig in
Karen loop gewijzigd is , dat zij geene vrees voor het leven•
van den door haar aangetasten lijder baart. Mogelijk verliest eindelijk de Vaccine, na vele jaren, iets van haar beveiligend vermogen; maar eene herhaalde Koepokinenting is
dan volkomen in ftaat, om den mensch weder voor even zoo
langen tijd tegen de verdervende werking der ware, onveranderde Kinderziekte te beveiligen.

EEN ALLERLEI WEGENS DEN VERMAARDEN ROSSINI.

(Grootendeels ontleend uit de Vie de ROs sr NI , par M.
DE STENDHAL. Paris, 1824.)
JOACHIM RosSINI werd geboren te Pefaro, den 29
Febr. 1792. Zijn vader was een arm Hoornist van den derden rang , een van die zwervende Symphonisten, die , voor
hun beitaan, de kermisfen bezoeken. Zijne moeder, eens eene
fchoonheid, was eene tamelijke feconda Donna bij de kermis.
opera's , welke zij beiden hielpen daarifiellen. En nossIN 1,
hun zoon, overladen met eere, en met eenen naam , die
door geheel Europa weergalmt, medgezel der ouderlijke atmoede, had, nog vdeir twee jaren, toen hij naar Weenen
vertrok , niet zoo veel opgelegd, ais het jaarlijksch inkomen
bedraagt van eene der Zangeresfen, die hem tegenwoordig
te Parijs verheerlijken ! Doch, men leeft zeer goedkoop te
lefaro; en het huisgezin, hoewel van de vruchten eens
zeer wisfelvalligen vlijtbetoons beitaande, leefde vrolijk, en
bekreunde zich weinig aan de toekomst. In 1799 bragten
hem
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hem zijne ouders naar Bologne ; maar niet vthir zijn twaalfde
jaar beide hij zich op de muzijk toe. Na verloop van weinige maanden won de jonge GIOACCHIN o reeds eenige
Paoli, door in de kerken te gaan zingen. Zijne fchoone fopraanilem en zijne levendigheid deden hem welkom zijn bij
de Priesters , die de muzijk befluarden. In 1806 was hij in
that , om , op bet eerfte gezigt, able muzijk te zingen, en
men begon groote hope van hem op te vatten. Hij beftuurde
toen reeds de Orkesten in eenige kleine fteden. In 1808 begon hij te componeren ; eene Symphonic , en eene Cantate : II
Pianto d'Armonia, (zijn eerfle werk voor het vokaal.) Op
zijn negentiende jaar befluurde hij , als Orkestmeester, de
uitvoering der Jaargetijden van HAYDN te Bologne. Eenige
rijke liefhebbers te Pefaro namen den jongen R o s sIN I onder hunne befcherming. Eene beminnelijke Dame zond heat
naar Veneta , waar hij twee kleine Opera's componeerde. In
de laatfte derzelve, lInganno felice, fchitterde zijn genie alomme ; en een geoefend oog herkent daarin gemakkelijk able
de moeder.denkbeelden (dat ik mij zoo uitdrukke) van de
15 of 20 kapitale flukken , die, later ,-de fortuin zijnermeesterwerken hebben beflist. Te Venetie , van wege zijne atmoede , door den Directeur van San - Mole onwaardiglijk bejegend, wreekte hij zich van dezen, door in eene Opera, la
Scala di feta , (de widen Ladder) welke hij voor den onbefchoften Directeur componeerde, al de buitenfporig- en
grilligheden te vereenigen , die dezen kenmerkten. Men verbeelde zich de verbazing en gramfchap van een publiek, van
alomme toegeflroomd om den jongen 1VIeester te bewonde.
ren! Het waande zich perfoonlijk beleedigd, en Hoot, gelijk een Italiaansch vergramd publiek gewoon is uit te flub.
ten. ROSSINI, welverre van hierdoor ter nargellagen te
zijn, vroeg lagchende aan den Directeur, wat hij nu met
zijne onbeleefdheid had gewonnen, en vertrok naar Milaan.
In 1813 verfcheen zijn Tancredo. Men oordeele van den opgang , dien deze Opera ce Venetil, maakte, daar zelfs de kamst
van Keizer NAPOLEON niet vermogt, het publiek een en.
kel oogenblik of te leiden. Van den Gondelier tot den Mon.
(ignore , alles zong: Ti rivedrd , mi rivedrai ; ja zelfs in het
Geregcshof, terwijl men pleitte, waren de Regters genood.
zaakt , flilzwijgen te bevelen aan eene verzameling, die telkens herhaalde Ti rivedrO! — Dit is eene daadzaak.
Na zijnen Tancredo is ROSSINI fteeds meer gecompliceerd
ge-
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geworden. In plaats van ons bevalligheid en vermaak anti te
bieden, begint hij ons vrees aan te•jagen. Zijn orkest benadeelt meet en meer den zang. Zijne accompagnementen
zondigen echter meer door hoeveelheid, dan door hoedanigheid.
Men zeide tot ROS SINI, met betrekking tot zijne Elizabeth: , Beken het maar,, gij offerc altijd de uitdrukking
„ en de dramatifche welilandigheid op aan de broderien van
„ Mad. COLBRANo." — „ Ik heb opofferingen gedaan aan
, den opgang der Opera ," antwoordde ROSSINI openhartig. Hier kwam hem de Aartsbisfchop van T.... te hulp.
vergenoegde zich s CIPI 0 voor
• Te Rome," riep hij ,
.0) bet y olk befchuldigd, met tot zijne vijanden te zeggen:
Romeinen! . op dezen zelfden dag, nu tien jaren geleden,
,' vernielde ik Carthago; gaan wij, in het Kapitool, de on„ flerfelijke Goden daarvoor danken !"
De diefachtige Eklier -is gegrond op eene daadzaak: eene
arme dienstmaagd werd inderdaad onfchuldig opgehangen te
Palaifeau, ter gedachtenisfe waarvan men eene mis
genoemd de Mis van den Ek/ler. Deze Opera van ROSSINI
maakte te Milaan verbazenden opgang: bij derzelver eerite
vertooning flond bet ganfche publiek elk oogenblik op, om
hem met het: bravo Maestro! e viva, R OS SINI! toe te
juichen ; zoodat hij, dronken van glorie en van honderden
buigingen, de zaal 'verliet.
RossINI, een liefhebber van lang flapen, lag nog to
bedde, toen de Dichter ToToLA hem , met veel ophefs ,
kwam vertellen , dat hij, voor de Opera Mazes , nog een gebed voor de Hebreirs, vO6r derzelver togs door de Roode
Zee, gemaakt had , „ bet werk van een uur ," gelijk hij er
met veel verwaandheids nevens vocgde, hem verzoekende
hetzelve op muzijk te zetten. ROSSINI, gemelijk en driftig, dat hij dus ontijdig werd geplaagd, wilde nergens van
hooter]. De Poeet bleef aanhouden. Eindelijk vloog R o sWelaan dan!
SINI eensklaps uit zijn bed , uitroepende:
• hebt gij een uur befleed aan het opflellen van dat gebed,
„ ik zal er u in een kwartier uurs muzijk voor maken Hij
zette zich; in zijn hemd aan eene cafe!, en componeerde dezelve in acht of tien minuten op zijn hoogst, zonder piano,
en te midden van bet luidruchtig gefprek van eenige vrien.
den. , Daar is uwe muzijk!" zeide hij tot den Dichter, en
fprong weer in zijn bed. — Het gebed werd gezongen; en
het
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het effeka Het was of de zaal zon inflorten t In de loges
als opvliegende, fchreeuwde elk , dat hooren en zien verging: Bello I bell° ! o the bello ! — Deze Opera was de eerile die It os SINI behoorlijk beloond werd: voor Tancredo
ontving hij flechcs 600 francs, voor Otello too louizen; Mofe brags hem 4200 francs aan.
BO de eerfle voorflelling van den Tancredo (bet was te
Venetic) bekroop den nog fchier kinderlijken Componist de
vrees voor daar het publiek de gefpeelde trek,
door ons vroeger vermeld, nog in het geheugen lag ; hij
durfde zich niet aan de piano plaatfen , maar verborg zich
onder het tooneel; men zocht hem overal vergeefs: de eerfie Violist was alzoo genoodzaakc, de Opera te doen beginnen ; en — de eerile allegro der Ouverture beviel dermate,
dat, te midden der algemeene toejuiching , ROSSIN/ zijne
fchuilplaats verliet, en, zonder gerucht , zijne plaats aan de
piano innam.
Zijn Pietra del Paragone bond ik voor het meesterauk van
ROSSINI in de genre boufe , en maakte in Italic verbazenden opgang. De Liefde nam de zorg op zich , om den maker te beloonen. Door zoo veel roems verbijsterd , verzaakte
eene jonge, fchoone Lombard:fiche vrouw van rang, tot dmverre getrouw aan alle hare pligten , die, welke zij zichzely e , haren echtgenoot en haren kinderen was verfchuldigd,
om zich in de armen van ROSSINI te werpen. Deze maakte
van zijne Maitresfe de eerile zangeres misfchien van geheel
Italic; en het was aan hare zijde, voor zijne piano, en op
zijn Iandhuis van B***, dat hij het meerendeel dier aria's
en cantiknes componeerde, welke de fortuin van zijne dertig
Opera's gemaakt hebben.
It ossiNi fchrijft zelden brieven, behalve aan zijne moeder, en het opfchrift luidt alLdan: ALL' ORNATISSIMA SIGNORA
O S S I N I, MADRE DEL CELEBRE MAESTRO, IN BOLOGNA. Hij
Een Generaal en een Minister
zelf is gewoon te zeggen:
hebben een groot lot nit de loterij der Eerzucht getrok„ ken ; ik , nit die der Natuur.”
ROSSINI weer met oordeel te praten over de werken
van alle Meesters; bet is voor hem prioeg , dezelve eenmaal
op de piano gefpeeld te hebben , om eene partituur , welke
ook, van buiten te kennen en niet weer te vergeten. Ook
kep t hij alles, wat v66r hem gefchreven is; en onclercusfchen
K
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fchen ziet men nooit eenig ander dan fchoon, gelijnd muzijk.
papier in zijne kamer.
Armoede is geen onheil voor een' man als R O S S I N I,
wien eene piano en een zot voldoende zijn om hem te vermaken. Overal, waar hij zich in Italie vertoont, in de at.moedigne herberg zoo wel, als in het talon van een' Vorst,
is de naam van R O S S I N I genoegzaam , om aller oogen tot
zich te trekken; men ruimt hem alomme de eerfte plaats in,
of die, welke hij bekleedt, wordt de eerfte. Door zijnen
roem in het genoc van alle de voordeelen des rijkdoms, ziet
hij zijne armoede niet , dan wanneer hij denkc aan hetgene
hij in gelde bezir. VOOr zijn huwelijk met Mejufvrouw c o 1.BR A ND (1821), die. hem 20,000 livres inkomen heefc aangebragt, (eene prima donna , die valsch zingt, maar, eene
zeer fchoone vrouw zijnde , in de rol van Elizabeth en andere , heerlijk uitblinkt door Naar fpel) leefde ROSSINI, zeker van zijn genie, bij den dag, en dacht niet aan dien van
inorgen.
Ik be yond mij te Nape's, in 1819, wen eene Mis van
ROSSINI gegeven werd , die drie dagen befteed had, om
het voorkomen van kerkgezang te geven aan zijne fraaifte
motiven. Het was een bekoorlijk fchouwfpel; men hoorde
achtereenvolgens , met een' weinig verfchillenden vorm , die
jets pikants aan de herkenning bijzette, alle de fraaiite aria's
van onzen grooten Componist een der Priesters riep in vol..
len ernst nit : „ RossiN 1! wanneer gij aan de poort van
, het Paradijs , klopt met deze Mis , Sint PETR us zal, in
„ weerwil van alle uwe zonden, niet'kunnen nalaten u open
„ te doen
Eene Menagerie van brullende leeuwen , wie men de traliEn hunner hokken opent; EOLUS, de winden in woede
loslatende , — zelfs dit kan niet dan een onvolkomen denkbeeld
geven van de woede eens Napolitaanfchen publieks, beleedigd door een valfchen Loon , en daarin eene regtmatige
oorzaak vindende, om aan een' ouden haat bot te vieren!
In Italie wordt de omgang van ROSSINI hoogelijk 'be.
wonderd; zijne ziel is geheel vuur, doorvliegende alle onderwerpen; naauwelijks hebt gij het eene denkbeeld gevat,
of een ander volgt het op; hij is vol van anekdoten. „ Te
„ Padua," verteide hij eens, „ was ik genoodzaakt, alle
„ morgens ten drie ure, op ftraat, voor kat te fpelen, ten
einde in zeker huis binnengelaten te worden , waar ik gnat-ne
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• ne wilde wezen; en, daar ik Muzijkmeester was; en
• trotsch op mijne fraaije noten , vorderde men, dam mijn
„ gemaauw valsch moest zijn !" — Te Rome word hij bij een'
Kardinaal verzocht, om aldaar te 'zingen ; men fluisterde hem
in, dat hij zoo min mogelijk chants d'amour zou laten
ren : nossiNi zong, in het Boloneesch , de groffle guitenflreken , die gelukkig geen mensch verftond. Ilij bezit een
ongeloofelijk talent van nahootfing , en heeft een' ongemeenen aanleg tot Amur. IIij maakt ook dikwijls verzen voor
zijne Opera's.
Zelfs de verfchrikkelijke wet der Confcriptic onderwierp
zich aan zijn ontluikend genie. De Minister van Binnenland.
fche Zaken van het Koningrijk ha/id waagde het, eene uitzondering in dezen te zijuen behoeve te verzoeken van Prins
UGENIUS; en deze Vorst , in weerwil van den fchroom ,
dien de flrenge toepasfing dier wet in Frankrijk hem inboezemde , verleende gehoor aan de ftemme des publieks.
Te Bologne verweten hem de keurmeesters van den muzihien fmaak, met regt, zijne fouten tegen de regels der commaar," voegde hij daarnepoiltie. Hij erkende zulks ;
ik zou mij zoo vele fouten niet te verwijten heby ens ,
„ ben , bijaldien ik mijn manufcript tweemaal las ; maar men
„ wect, dat ik naauwelijks zes weken tijds heb om eene
, Opera te componeren. Wel nu! ik vermaak mij gedurende
„ de eerfte maand. En wanneer wil men , dat ik mij zat
• vermakcn, ten zij op mijne jaren en met mijnen roem ?
, Wit men, dot ik wachre tot dat ik oud en knorrig (vieux
„ et envieux) geworden ben ? Eindelijk zijn de laatfle veermien dagen daar, en ik fchrijf elken morgen eene duet of
eene aria, die men des avocds repeteert. Hoe kan men
„ dan verzen , dat ik mij bekreune aan eene grammatikale
„ rout in de accompagnementen?" — Intusfchen ontfnappen
ons deze fouten , terwijl men zijne Opera's hoort; of liever ,
men vergeeft ze hem. En men kan van hem zeggen, hetgeen MONTESQUIEU zeide , fprekende van de Leden der
Franfche Akademie : „ Zij fchrijven zoo als men fchrijft ;
„ een man van vernuft fchrijft zoo als hij fchrijft." — Men
werpt hem almede voor , dat het jammer is ,dat hij geene betere parttj treks van zijne ide gn. Ziedaar de gierigaard , die
den rijken en gelukkigen man voor een' gek verklaart, omdat hij aan een aardig boerinnetje een Iouisd'or voor een' ruiK2
ker
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ker toewerpt! Niet iedereen is in that om her vermaak
tener zotternij te bevatten.
ROSSINI zeide eens tot een' pedant, een Mon/ignore van
beroep (een rijke ledigganger), die hem tot in zijne kleine
herbergskamer vervolgde, en hem belette op te Haan:
Gij
• onderhoudt mij over mijnen roem: , wil ik u eens zeggen,
• Monfeigneur , waarop ik mijne regtmatige aanfpraak gron„ de op onflerfelijkheid? Het is hierop, dat ik de fraaifle
• man • ben van mijne eeuw. CANOVA heeft mij gezegd,
dat hij voornemens is , mij tot model te nemen voor een
„ ftandbeeld van ACHILLES." Met deze woorden fprong
hij, naakt als hij was , van zijn bed, en vertoonde zich
aan Monlignore (het was een Rootnfch Kerkvoogd) in de
houding van cenen ACHILLES.
Ziet gij dit been, de.
„ zen arm?" vervolgde hij : „ Wanneer men dus gevormd is,
is men zeker van de onflerfelijkheid." En de Monfignore
vond zich genoodzaakt heen te gaan.
„ Componeren is niets," is ROSSINI gewoon te zeggen ;
„ maar her repetdren! 'Het is omtrent alsof men zichzelven
„ uitfluit." Doorgaans komt hij neerflagtig van eene repetitie tern, en walgt van hetgene hij gisteren in zijne eigene
compolitin bewonderde. Maar deze zelfde repetition , zoo
pijnigend voor den jongen Componist , zijn tevens niet zelden de triomf van het Italiaansch gevoel. Danr toch, in
eene of andere kleine and, gelijk Reggio of Velletri, verzameld rondom eene kreupele piano, heb ik meermalen acht of
Lien arme drommels van Acteurs zien yepetdren, onder het
geraas van het draaifpit der aangrenzende keuken , en de vIngtigfle en wegflependfle idadn , welke de muzijk in flaat is op
te leveren , hooren beproeven en op eene verwonderlijke
wijze uitdrukken.
Eindelijk verfchijnt de beflisfende avond van de eerfte reprefentatie zijuer Opera. De maestro plaatst zich aan de pi.
ano ; de zaal is propvol ; van twintig mijnen in het ronde
zijn de nieuwsgierigen toegeftroomd ; zij logeren in hunne
kales op het der ftraten ; al de herbergen zijn bezect,
alle bezigheden fman ail, en , wanneer de tijd daar is, fchijnt
de ftad .als verlaten; al de driften,a1 de gemoedsbewegingen,
geheel het leven van eene ganfche bevolking is als bijeengetrokken in de zaal. De ouverture begins; eene vlieg zou men
kunnen hooren gonzen. Zij eindigt, en het verfchrikkelijkst
getier barn los. Zij wordt cot de wolken verheven, of uitge-
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gefloten — neen, uitgebruld, zonder btrinbartigheid. Het
zijn bezetenen , die , door geweld van fchreeuwen, trappen,
rottingflagen tegen de banken enz., hunne wijze van gevoelen trachten te doen zegevieren als de alleen ware ; want de
gevoeligfle mensch is doorgaans de onverdraagzaamfle. Zoo
gaat het bij elke aria. Het woeden van eene verbolgene zee
zelve kan er u flechts een flaauw denkbeeld van geven. —
ROSSINI zit aan de piano gedurende de drieeerftereprefentatia van eene nieu we Opera; daarna ontvangt hij zijne 800 francs ,
neemt deel aan een groot affcheldsmaal; dat hem , al s' 't ware, door de ganfche ftad gegeven wordt, en vertrekt , per
muilezel - diligence, met een valies , zwaarder van muzijkpapier dan van geld , om dezelfde rol ,veertig mijlen van daar,
in eene andere flat' te gaan fpelen. — Doorgaans fchrijft hij
aan zijne moeder, terflond na de eerfte vooraellingVen zendt
haar,, voor haarzelve en zijnen ouden vader,, twee derden
van de geringe fom , die hij ontvangen heeft. Hij vertrekt
met 8 of so fequinen , maar vrolijk als eene bij , en needs
vol van drollige invallen. Eens , van Ancona naar Reggio
reizende, gaf hij rich uit voor een' verklaarden vijand van
ROSSINI, en deed , gedurende de ganfche reis , niet dan jammerlijke muzijk zingen , die hij voor de vuist maakte op bekende woorden van zijne meest beroemde aria's; muzijk ,
welke hij deed uitjouwen , als die van de voorgewende meesterftukken van Bien ellendeling, ROSSINI genaamd , dien
men de dwaasheid had van tot de wolken te verheffen.
Toen hij zijnen Mazes componeerde,zeide iemand tot hem:
Gij last de llebreers zingen zult gij hen door den neus
laten zingen (naziller), gelijk in de Synagoge?" Dit denk.
beeld tfof hem ; en op ftaanden voet vervaardigde hij een
overheerlijk koor,, hetwelk inderdaad begint met zekere verbinding van klanken , die min of meer de Joodfcbe Synagoge
nabootfen.
Weggefleept door de menigte en 'le levendigheid van zijne
gewaarwordingen en derzelver fcbakeringen , begaat kossINI
niet zelden grammatikale fouten. In zijne oorfpronkelijke partituren heeft hij dezelve fchier altijd geteekend met een kruisje, en op den kant gefchreven: Tot narigt voor pedanten.
Bologne is het hootdkwartier der Muzijk in R o sS I N I werd geEngageerd voor alle fteden , waar rich een "tooneel be yond ; overal was het eene voorwaarde , dat hij eene
Opera moest fchrijven , voor welke men hem gemeenlijk
K3
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Ilechts moo francs betaalde; vanhier ook, dat hij alle jaren
vier of vijf vervaardigd heeft. Het Dichcfluk (Libretto , het
boekje) heeft men voor 6o of 8o francs, en de Autheur is
meestal een ongelukkige Abc, tafelfchuimer in eenig aanzienlijk huis.
Van 1810 tot 1816 bezocht ROSSINI achtervolgens.alle
de fleden van Italie , vercoevende twee of drie maanden in
elke derzelve. Bij zijne aankomst worth hij ontvangen, onthaald , tot de wolken verheven , door de dilettanti van het
oord. De eerie 15 of ao dageu gaan voorbij in uit eten
te gaan , en het auk , waarvan hij eene Opera zal maken, te
hekelen. Ross IN I, behalve het verbazende vuur, dat hij
in zijne ziel omdraagt , is, door zijne eerae Maitresfe, (de
Gravin p * * * van Pefaro)beltend geworden met ARIOST o,
de tooneelfpelen van MACIIIAYEL, enz. enz. en is zeer
wel in ilaat , om de gebreken van een libretto op te merken.
„ Gij hebt m ij daar verzen gegeven , die ik Met kan gebruiken ,"
hoorde ik hem meer dan eens tot den ftnerigen Pact, zeggen , die, zich op het nederigst verontfchuldigende, hem , een
par uren daarna een klinkdicht overhandigt , zijnde eene
Hulde aan de faam van den grootlien Meester van Italie en
der geheele wereld. Na vijfcien of twiutig dagen , in verilrooijing gefleten , begint ROSSINI voor de, eet- en muzikale avond - parcijen te bedanken, en zich ernaig bezig te
houden met het befluderen van de item zijner zangers en
zangeresfen; hij laat hen bij de piano zingen, en is verpligt,
de fraaifle iden van de wereld te verminken , omdat de tenor
de 'mot Met kan bereiken , die Ross IN I vlijt, of omdat de
prima, donna altijd valsch zingt bij den overgang van dezen
tot genen toon ; en het gebeurt foincijds , dat de has - zanger
de eenige is , die goed zingen Eindelijk, twintig
dagen vO6r de eerae reprefencatie, begint ROSSINI, die nu
de ilemmen zijner zangers wel (tent, te fchrijven. Hij that
laat op, componeert te midden van bet gefprek zijner Dieu•
we vrienden, die, wat hij ook verrigte, hem den ganfchen
dag geen oogenblik verlaten. Hij gaat met hen dineren in
de Osteria, en dikwijls ook foupéren ; hij komt zeer laat te
huis, en zijne vrienden begeleiden hem tot aan zijne deur , terwijl hij uit al zijne magt de muzijk zingt, Welke hij improvifeert, fomtijds zelfs een Miferere, tot groove ergernis der
vromen in de Uncut. Eindelijk bereikt hij zijne woning ; en
bet is con dezen tijd van den dag, onifIreeks drie ure in
in or-
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morgen , dat hem de fchitterendlle invallen voor den geest
komen , welke hij dan, haastig en zonder piaho , op kleine
fnippers papier fchrijft, en die des anderen daags in orde
brengt , of infirumenteert, zoo als hij zelf het noemt.
Lijst der voornaainfle Opera's van ROSSINI: Tancredo.

L'Italiana in /Ilgeri. La Pietra del Paragone. Aurelian° in
Palmira. Demetrio e Polibio. II Turco in Italia. Elifabetta.
Torvaldo e Dorliska. 11 Barbiere di Siviglia. Otello. La Cenerentola. La Gazza ladra. Mole. La Donna del Lago.
Adelaide di Borgogna. Artnida. Ricciardo e Zoraide. Erintone. Illaometto fecondo. methilde di Sba bran. Zelmira.
Semiramide. Bianca e Fabiero. Odoa rdo e Cristina.
Len Hoogduitsch tijdfchrift vergelijkt de muzijk van R osS INI bij eene groote menigte zeepbellen van duizenderlel
kleuren; een ander bij eene Clerk geblankette en befpottelijk
opgefchikte dame. Maar , dit daargelaten ; wij gelooven, ten
befluite van dit dat de getuigenis van een kundig
Muzikant, rakende dezen vermanrden Componist, voorkomende in een Napolitaansch tijdfchrift, bij onze Lezers zoo
wel , als bij ons, meet zal afdoen:
„ Ik waardeer (zoo fchrijft hij) de compofitien onzer
groote Meesters, dewijl zij de ware fchoonheden der Italiaanfche muzijk in zich bevatten, maar ik veracht daarom
geenszins de hedendaagfche ; en wie zou ook den nutheur
van Grifelda , Camilla en Agnefe kunnen verongelijken ? wie
niet de zeldzame fpaarzaarnheid van MA YElt , de ecielheid en
kunde van CHERUBINI, de juistheid en bevalligbeid van
ASIOLI bewOnCiOren ? \Vat RosSINI betreft dat Opperhoofd der romantilche Toonkuntlenaren, ik zal het goede
zoo wel als het kwade vermelden, naar mijn beste weten,
zonder miju oordeel iemand als onfeilbaar op te dringen. —
Men befchuldigt R O S S I N I, een notendief en nffchrijver
van zichzelven te zijn in nagenoeg al zijne compofiti6n ; maar
dit is , naar mijn gevoelen , geen gevolg van eene onvruchtbaarheid zijner muzijkHder , maar van de overhaasting , met
welke hij componeert. Alle Meesters in de kunst verklaren eenparig , dat zijne werken krielen van fouten tegen het
contratunt ; maar deze ongunflige uitfpraak , hoewel ten deele waar , is Met van jaloezij vrij te pleiten. ROSSINI heeft
de ware formen der harmonic bedorven , door de vokale muzijk met de inilrumeritale te overladen. Iiet duel der kunst
zijnde te behagen, moet zij hetzelve voornamelijk van de
K4
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poazij ontleenen; en hoe kan deze Componist daartoe im.
mer geraken, zoo lang, gelijk tegenwoordig het geval is,
men zich aan de woorden in bet geheel niet bekreunt? Vanbier, dat hij da-,rvoor een' onophoudelijken ftrijd van muzikale uitdrukkinge:i (phi-ales) van allerlei kleur in de plants
itelde, die elkander opvolgen, en, van het begin tot het
einde , bijkans nooit eene melodie aanbieden , waarbij eenheid
van gedachte is bewaard gebleven. Daardoor vergeet hij,
dat eenvoudigheid de voornaamfle ,grondflof van het fchoone
is; dat de initrumentale partij niet dan de onderfleunende i's
van de Item , en dat bet gehoor moet geftreeld en niet vermoeid of liever verdoofd worden. Uit deze beginfels volgt,
dat , na het bijwonen eener klasileke Opera der laatstverloopene eeuw,, iedereen den fchouwburg verlaat met eene geruste en heldere ziel, en met het verlangen om haar andermnal te hooren; terwijl de muzijk van ROSSINI, die zich
zoo vrolijk voordoet , zeldzaam die verteederende gemoedsbewegingen verwekt, welke, voor het kiesch gevoel, eene
onuitputbare bron openen van het zuiverst genot. Neem,
hij voorbeeld, la Gazza ladra (de diefachtige Ekfler): de
menigte van dus genoemde karakteristielte plaatfen (pasfages
de caractere j ; het geraas der noten, die u geed oogenblik
ademhalens vergunnen ; de pauken , de fluiten ( fifres), de trompetten, de horens, en de ganfche familie der meest geruchtmakende inftrumenten , beflormen, bekoren, verbijsteren u;
bekoren, verdooven , treffen, vervoeren , beduizelen u andermaal , en verkeeren niet zelden eene foort van treurfpel
in een Bacchanaal, en her huis der frnarte in een Tournooi. —
In weerwil dezer kritiek, zou het onregtvaardig zijn, aan
ROSSINI een groot aantal hoedanigheden te ontzeggen, die
een waar talent voor de harmonie aankondigen; Misfchien
bezat niemand hetzelve in zoo groote mate; en die vruchtbaarheid , waarmede de Natuur hem zoo mild bedeelde, is
waarfchijnlijk eene der hoofdoorzaken, die hem van den goeden weg hebben afgeleid. Maar het onvduld in het componeren, de zucht om te behagen, bet vermengen van lionderd vreemde of flrijdige beflanddeelen (elemens), de gezwollenheid (bouffsfure) van zijnen flijl, her Bemis, eindelijk , van die foberheid , bij de oude Meesters zoo zeer geliefkoosd, en de onaffcheidelijke medgezellinne van het fchoone, hebben het gelukkigfle Genie, dat immer nit de hand
der Ilarmonie te voorfchiju trad, doen verdolen. — Maar, na
de
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de muzijk van ROssINI zoo zeer geprezen en zoo zeer
gelaakt te hebben, wat volgt daaruit? De kunften hebben
haar begin, hare vordering en haar verval; en elle onze aanmerkingen zullen haren gewonen gang geen oogenblik vertragen."

DRIE BRIEVEN OVER MR. I. DA COSTA' S BEZWAREN TEGEN
DEN GEEST DER EEUW.

(Verve1g en lot van bl. 81.)
C. aan .d.

Waarde Vriend I
Bij onzen vriend B. zijnde, heeft hij mij uwe aangevangene correspondentie medegedeeld. Ik kon niet nalaten te betuigen , dat gij , beide, u die zaak, naar mijn oordeel , veel
te tterk aantrokt. En bet gevolg hiervan is geweest, dat hij
mij verzocht, deel in den handel , ik wil zeggen in uwe
opgevatte taak, te nemen. Wij kunnen — zeide hij niet
te veel flandpunten hebben, om dit wonderverfchijnfel regt
te verklaren. Ik beweerde namelijk, dat bet geheele flak
bij lenge na zoo hoog niet aangelegd was, als gij fcheent te
begrijpen. Het is een auk voor den grooten hoop , voor
Bien firoom van napraters, welke, eenmaal op de zijde der
verlichters gebragt, nu inderdaad wanen, en fchreeuwen, dat
er nook zulk een tijd geweest is, dat alle de voorgeaach ten
maar domkoppen waren, de oude fchrijvers prullen, de
dichters, de kunaenaars van allerlei foort onnoemelijk ver bij
de tegenwoordigen ten achtere. Of erkent gij niet, dat er
de zoodanigen zijn , en dat D A COSTA ' S boekje inderdaad
vrij gefchikt is, om zulk een' dwazen waan van boven nedr,
te haren; maar dat het , in het omgekeerde geval , benedett
bet geringae denkbeeld zou moeten blijven, dat men zich
van het werk eens geleerden en fchranderen mans kan vor..
men. De onderfcheidene boofdaukken hebben het aanzien
van zoo vele diskoerfen, ergens in een gemengd gezelfchap
van meest onkundigen , vrouwen en zoo al meet gehouden.
Gij weer ,de vrienden van BILDEliDIJK zetten zich gaarne
op den drievoet , en gieten de woorden, als een 11room, er
zoo maar been. Verbeeld u dus, dat eels fnelfchrijver deK5
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zelve opreekende, en gij hebt, bij voorbeeld, de twee finkjes over Kunften en Wetenfchappen op h e ns voor oogen. Les
extremes re toucheht , zegt bet Franfche' fpreekwoord; en dit
verklaart ons teven g , hoe DA COVTA en DE C L E R C Q zoo
naauw bevriend kunnen wezen. De laatfle brengt voor de
vuist, in keurige verzen, de geleercifte en geregeldae finkken voort; de ander flelt met bedachtzame wijsheid declamatieg Op het papier, die at de oppervlakkigheid en losheid van
extempore's bezitten. Maar; • zOodanig timeten ze hier zijn.
Het is om de menigte te doen; die is inderdaad, zoo niet
blind, ten mina° zeer krank aan de oogen; zij kan over bet
geheel, tegen geen Licht;, daarom denkt haar onze fchrijver
ook eene weldaad te bewijzen , met er wezenlijk hier en
daar eene goede portie duisternis onder- te mengen. Trot/.
wens, hoe er geredeneerd moet worden, om dit volkje aan
het fnoer te krijgen , whet de geheele wereld. Reis onze
fteden en dorpen maar eens rond, -en hoor naar de meest geliefde volksredenaars, of ga de bdekjes na, die Jannetje en
Trijntje liefst lezen waarlijk, gij zult er onzen man dikwijls op een .haar vinden 1 Het kan wet zijn, dat de nieuwe
Leydfche ,fchool deze rubriek van lezers voor al vril groot
houdt. Lij gelegenheid last zij het altbans aan fchelden op
de dombeid, onkunde en oppervlakkigheid onzer geletterden
en recenfenten zelve niet ontbreken. Maar dat is een bijzonder begrip ; gelijk bet een bijzonder begrip is, dat het
ganfcbe kompas onzer eeuwe eenige ilreken miswijst: in de
Staatkunde en in de Godgeleerdheid vooral is het hommeles;
en, terwijl men niet nalaat , vooral de eerfte , in gcleerde,
Latijnfche verhandelingen, met een -oog op de elites en voortame 'raddraaijers , te regt te zetten, houdt men bet voor
genoegzaam , de rest maar fpoedig eens te beduiden, dat al
de tegenwoordige nieuwigheden in het-gelieel geene vrucht
der •Verlichting. zijn, maar veeleer een werk van den Vorst
der Duisternis in eigen' hoogen perfoon. Is dat nu zoo kwaad
gezien? En kunt gij het dezer fekte kwalijk nemen, dat zij
doet,wat zoo dikwijls gedaan is , — om der waarheid wil (Iigt
het tijdelijk en eeuwig belang der menfchen) aIle middeleri
heilig te houden, die ilechts ten doel voeren? Wat mij betreft, ik ben zeker wel eens boos op BILDERD1J It geworden, wanneer hij op ons geflacht, en vooral op onze eeuw,
dos op onszelven , zoo vreesfelijk afgaf; maar als ik dan weer
lette op de heerlijke verzen, in of met Welke al daze boosheld
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held uitaroomde, en daarbij dacht: de vent meent er geen
an van; hij fpreekt immers zichzelven met daden tegen :
want hij is zoo wel , als alle groom mannen, ten deele een
kind van zijnen tijd ; (wij mogen , al laverende, tegen denzelven inleilen, of zijne rigting maar volgen, die geest, die
wind vul: onze zeilen) dan zeide ik vaak bij mijzelven:
dankje, weldadige knorrepot ! En zoo DA COSTA flechts ,
even als zijn Baas , weer verzen dan proza fchrijft , dan gaat
her ons met hem ligt nog wel op gelijke wijze. Apropos !
Coen ik dit tegen onzen vriend B. zeide-, die op dat oogenblik in het geheel niet wel gemurst was, zeide hij : Ja , heerlijke
verzen maken zij, dat erken ik, vooral de oude, en keurige
vignetjes er bij , en ik weet niet war al moois verder ; maar
de Vefuvius !evert ook heerlijke gezigten, en tooneelen op,
wanneer hij vuur en vlammen, bij asch en vuilnis, braakt,
en den dikken !loom en rook met blikfemflitfen doorflingert
en belet dit dan, dat hij dikwijls de veiwoesting van velden
en fteden geweest is , en over het geheel als eene ramp voor
den omtrek moet gehouden worden? — Fiat applicatio! (men_
make de toepasfing!) was mijn antwoord ; het laatfte echter
kan ik nog zoo gereedelijk niet toegeven, want waar zulke
verfchijnfels plaats hebben, daar vindt men doorgaans een'
vruchtbaren grond, het zij zulks dan oorzaak of gevolg , of
beide tevens zij. Ondertusfchen moest ik lagchen om de
zeldzame overeenkomst, vooral bij de gedachte aan den onden , marten krater, die welhaasc zal moecen inflorten, maar
zonder dat bet ons jets helpt , daar erzich reeds nieuwenopenen , om zijne taak voort re zetten.
Maar „ ter zake ! ter zake !" boor ik u , dunkt mij, roepen: ,, Gij zoucit ons uwe gedachten bijzonder over het
naastvolgende deel , de Kunflen en Werenfchappen, zeggen."
In de hoofdzaak , mijn vriend heb ik dit reeds gedaan; lAelt
overblijft , is flechcs de toepasfing, of, juister gefproken,
de aanvoering van de bedoelde hoofdftukken , als bewijzen
voor mijne flelling. Wie toch , die voor lieden fchreef, maar
eenigzins nadenkende en der zake kundig ,zou zoo fchrIfven,
als DA COSTA doet? Vooreerst !even wij (de Dichtkunst
althans betreffende) niet meer in den tijd der Genootfeliappen. Dezulke mogen nog beflaan, en fomtijds prijzen
fchrijven of verzamelingen van verzen leveren , verreweg de meeste en beste voortbrengfe's van onzen tijd hebben eenen ande.
ren oorfprong. Zelfs kcm mcn ligt met grond beginnen to
be-
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beweren, dat de zucht tot zelfitandigheid en onafhankelijk.
held, tie atkeer van meesters en likkers ., de grenzen al overfchrijdr. Wat toch DA COSTA, moge beweren van dien
geest en genie, welke alleen alles doet, wij hebben reeds
getoond, dit zoo gaaf niet toe te flemmen. Zonder BILDERD4K hadden wij waarfchijnlijk: geenen DA cos T A, zonder
II o 0 FT en zijne reis near Italie ligt Beene 'zeventiende een*,
als than, gehad. En 'wanrom nu Weder . atilk den groot nental.dichters, redeneit en fchrijvers beftean , in •voortreffelijkheid, gewis verre .' .uitniuntende boven:hen welke -vd6r vijftigenAtönderd jaar leefden? Waarfchijaijk niet door een Onmiddeliijk bend :des Scheppers, die ditmaal zoo veel meer
nitnemende geesten els zaden uitftrooide, maar wel ten geyolget:van Zijn beltuur, die ook de'ltden en de menfchen
in zijne ,hand heeft, : oni die te leiden, en daaruic voort te
brengen, zoo wat Hem-behaagt. Zeker brengt de fchoonfte
gronci,en luchtflreek nievenkel ananasfen voort , of geeft
den -komkommer derzelver geurigen fmaak, zoo min als de
REN, de n.A p H A Ls en HAYDNS ooit ergens menigvuldig vallen; en waarlijk , beide zou ligt even verkeerd en
verderfelijk zijn. Meer', wat is het dan, in de tweede plants,
Solar eene handeiwijze-, ulc "eenige eeuwen, en zelfs jaarduiZenden i .benevens de ganfche bekende garde,' eenige groote
geesten,'eertige heldendichten en treurfpelen op te noemen ,
om vervolgens te vragen: wat hebt gij, tegenwoordige eeuw ,
of kwarteeuw I en vooral -gij, Nederland! dat doze ftukken
bIjkomen, veel min die overtreffen zou ? Gij ziet, mijn
vriend , alleen in een vlugcig gerprek, tegen doodOnkundige
bewonderaars van onzen tijd, als bet wonder der eeuwen,
ken zulk eene redenering gelden. En wat verder aangaat,
dat gebrek Ban Godsdienftigheid ons zoo verre beneden vroegere eeuwen zou ftellen: hoe maakt hij het dan met de Ouden, die groote meesters in alle fchoone kunst , wier voortreffelijkfte voortbrengfels echter grootendeels in tijden van
zedeloosheid , ja ongeloof, zijn voortgebragt ? Of is Ho R ATIUS, of is VIRGILIU s geen dichter? Verdient misfchien
tie lierzanger dezen naam niet? Kunnen helden. en treurfpeldichter alleen op denzelven bogen? Waarlijk , zoo de in.
vloed van den Godsdienst over de voortreffelijkheid der pa.
zij beflist , dan zouden wij verwacht hebben, het voorname
heldendicht van onzen tijd en nog een ander uit wat vroe.
ger tijdvak, de Mesfias en het Paradijs verloren, eene plants.
naast
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naast ROMERO S en TASSO te hebben zlen beflaan; en zelfs
de goddelooze VOLTAIRE is welligt , als treurfpeldichter,
Met geheel te verachten. Wat BILDERDIJK zelf in een en
ander opzigt vermag, zullen wij maar niet vermelden, omdat
hij niet verkiest tot zijne eeuw te behooren , en aithans , zoo
men zegt, zijn beg onnen heldendicht niet wil afwerken,omdat die eeuw hetzelve niet verdient te bezitten. --:Neen,
laten wij zeggen, gelijk het is , de fchoone kuniten gaan
niet, als de wetenfchappen, in zekeren zin, geregeld voort;
in vele vakken hebben wij de hoogte, op welke zij, nu
bier, dan daar, ddns llonden, nog niet bereikt , en enkele
voortbrengfels , zelfs der vroeglle eeuwen, zullen wel altijd
onovertroffen blijven maar onze tegenwoordige leeftijd,00k
bepaaldelijk in dit land , behoort tot de vruchtbare, bloeijende velden op het gefchiedkundig tafereel der kunilen; pen
en penfeel ten minfle worden in hetzelve met een gelukkig
gevolg behandeld , en mogen wij deskundigen gelooven, dan
hebben vooral reeds genoemde HAYDN en MOZART ook in
de muzijk ftukken geleverd, ja vorderingen gemaakt, die veel
vroeger werk befchamen. -- Op welke ftukken DA COSTA
bijzonder het oog hebbe, waar hij van ons terugkomen tot
de oude Godsdienftigheid fpreekt , weet ik niet, inisfchien
wel al lees die van BILDERDIJK en hemzelven, met nog een
enkel vriend. Dit verheugt ons, dat de poEzij, over het geheel, tot zaehter won en hiller voorwerpen terugkeert , dan
de vroegere, onrustige tijden natuurlijk aan de hand gaven;
de Godsdienst vooral verdient voorwerp, ziel en Leven van
deze en elke andere fchoone kunst te zijn; maar overdLijving
en eenzijdigheid kunnen nooit anders dan het beste bederven.
Geloof mij, vriend, zoo denkt BILDE R.D‘ If It zelf over de
zaak: zijne werken, zijne menigvuldige bundels en eindelooze verfcheidenheden mogen het uitwijzen (de dartele ftukken , — wij kiezen bet zachtfte woord— ten deele nog onlangs
herdrukt , laten wij geheel voor zijne bijzondere rekening);
en dat zijn leerling bier klaagt over de kunst , aan Operazalen en Almanakken voor Smullers befteed, gefchiedt flechts
oin der vrome menigte honig om den mond te fmeren.
Men weet immers, het gemeen fmaalt gaarne op de weelde
der aanzienlijken, en fchrijft daaraan vele rampen, als ftraffen, toe. Dit behoort dus tot de redenaarskunstjes, tot het
genre dezer wonderlijke Philippica ; en gij moet hem die vexgem].

Doch
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['loch ik zie, dat wij, met den almanak, reeds op het gebled der Wetenfchappen zijn overgetreden. Daarmede is hec
antlers gefteld, zegt hij, en hij heeft gelijk; hier flaat
bet eene geflacht op de fchouders van het and& , en het veld
der kennis breidt zich hoe langer hoe meer naar alle kanten
tilt. Dit wil nu evenwel niet zeggen , dat wij, man voor
man, vlijtiger zijn dan onze voorouders, meer boeken in een'
zekeren tijd kunnen- fchrijven of meer geleerdheids verzatnelen o neen! en ik begrijp volfirekt niet , wat al die voorbeelden,bij welke ERASMUS en GROTI us nog wel gevoegd
badden , zoo zij anders in D A COS TA 'S koffer kunnen, bier
bij mogelijkheid kunnen of moeten bewijzen. Wij bewon.
deren , met hem , die groote mannen, en gelooven zelfs, dat
de twee daar even genoemden vrij wat verder in de gezonde
theologie en bijbelkennis waren, dan de geleerde s ILDER.
DIJK zelf, die te dezen opzigte zeer wel met hen van eeuw
zou kunnen wisfelen; maar, hoe velen had men toen , die die
wijsheid konden verdragen, zich wilden ten nutte maken, en
eindelijk tot eigene verlichting aanwendden? Dan, niet alleen
de uitbreiding, door de gezegende Drukkunst, de loffelijke
Maatfchappilen en Genootfchappen , de vlijt van Hoogleeraren , Leeraren en Schrijvers zoo uitnemend bevorderd , ook
de verhooging, de zuivering en volmaking van het Licht, de
vermeerdering der wetenfchap , en daardoor sevens van het
vermogen der menfchen , loopen , vooral in onzen tijd, slierflerkst in het oog. Wien kan dit onbekend zijn, dan dien
geheel onwetenden , voor wien D A CO S TA, naar ons oordeel, lieeft gefchreven ? Ik wil zelfs niet beginnen om er iets
van op te noemen. De fcheepvaart, het fabrijkwezen
alles, alles moge er van getuigen; zelfs zoo, dat de fnelheid
in den gang en de overvloed der ontdekkingen eene oogenblikkelijke verlegenheid en verwarring in den gewonen
gang der zaken te weeg brengt. Jammer, dat DA COSTA,
de zaak zelve verzwijgende, van laatstgemelde omflandigheid
geen gebruik heeft kunnen maken , om tegen de wijsheid der
eeuw eenen nieuwen pijl te fcherpen! Hij verzuimt dit echter in een ander opzigt niet. Men heeft onderfcheidene wetenichappen, door misbruik , tegen den Godsdienst gerigt :de
geologie , de natuurkunde , de filozofie; hij had er de oordeelkunde, en wie weer wat al meer, kunnen bijvoegen. En
of er misfchien iemand van deze zijne bedoelde lezers zijn
mogt, die bekend was met de tegenfchrifcen van dergelijke
then
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theorien , door welke de waarheid niet alleen gehandhaafd,
maar het aangevochtene , op die zelfde wetenfchappelijke
gronden, zelfs veel vaster gegrondvesc wordt, dan het immer te voren [loud, zoo beet dit bij hem eeniglijk het werk
van God, het andere van de menfchen. Zeer juist geredeneerd voor lieden, die niet redetieren. Maar in den Bijbel
lees ik: God fchept den vrede en ook het kwaad; en ik zie
c1.3 niet, waarom ik den braven, vlijtigen geleerde bier
meer lijdelijk zou moeten maken, dan den misbruiker; waarom ik eene zaak eer verachten zou om het misbruik, dun
prijzen om het gebruik; in an woord, wat bier eene omflandigheid afdoec, die zoo oud is als de wereld. De waar•
beid verdraaijen tot eigen verderf, met veel vernuft en fchranderheid valfche ftelfels bouwen, Gods gaven tegen zichzelven
keeren, is toch wel Beene uitvinding van onze dagen.
In het kort , lieve vriend, de zaak begint mij te vervelen.
Gij ziec ook reeds lang van zelve in, dat ik gelijk heb. Het
boeltje is voor menfchen van eenige kennis en nadenken niet
gefchreven. Het bene distingere is er niet in de behandeling, maar misfchien wel in de keuze dier behandeling te
vinden. En het ergfle , wat er van het auk in het algemeen
cc: vreezen is, beftaat welligt hierin , dat de gemeente van
broeder vuGEN B o o M eenigen aanwas verkrijge. De wetenfchap , en het eigenlijke rijk der waarheid, zal er zeker even
zoo min bij winnen als verliezen. Ik noemde het geval boven een wonderverfchijnfel. Daar gij nu niet bang voor [hartflerren zijc , omdat zij (zij mogen dan nit damp beftaan of
niet, en zoo dun zijn, dat men er de hoogere Iichten zeer
goed door heen kan zien) op haren tijd weer verdwijnen , en , ten
ergfte genomen , eene enkele keer eene kleine verandering in
onzen dampkring te weeg brengen , die bij floc nog wel heilzarm kan zijn, — zoo vrees of vertoorn u ook maar niet.
Vaarwel !
P. S. Ik heb daar het [lot voorbijgezien, waarin geweldig
tegen halfgeleerdheid wordt uitgevaren. Een heel oude tekst,
waa:over ik echter nog wel eens zoo goed wilde hooren
prediken , als VAN DER PALM onlangs over het Middelmatige !;eeft gedaan. Maar zat de Heer DA cosTA misfchien
ook' voor een' fpiegel , toen hij dit fchreef? Ik ken hem ,
qua Geleerde , alleen maar uit dit boekje tot nut van al het
gemeen (het zij rijk of arm.)
RAP.
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RAPPORT VAN TWEE PARIJSCHE GELEERDEN WEGENS HET COMPONIUM, EEN MUZIJK - INSTRUMENT VAN EENE NIEUWE
UITVINDINO, HETGEEN KORT GELEDEN, OOK TE AMSTERDAM EEN ' GERUIMEN TIJD IS TEN TOON GESTE LD GEWEEST.

De eigenaars van het Componium, uitgevonden door den Heer
WINCKEL , verlangende aan het publiek een juist en getrouw
denkbeeld te geven van het lnilrument , dat zij thans aan het.
zelve voorftellen ,hebben ons verzocht ,de inwendige bewerk•
tuiging van gezegde Inftrument te onderzoeken, en deszelfs
eigenfchappen te karakteriferen. Wij vermeenen zulks te mogen doen op navolgende wijze, die, hoe wonderbaar dezelve
moge voorkomen, desniettemin de naauwkeurigfte uitdrukking
der waarheid is.
Wanneer dit Inftrument een gevarieerd thema heeft ontvangen, hetwelk de uitvinder,, door eene hem eigene bewerking,
daarin plaatst,ontleedt het daaruit van zelve de variation , en ,
derzelver verfchillende gedeelten in alle de klasfen van mogelijke verwisfeling voortbrengende, zoo als dit de grilligfte
verbeelding zou kunnen doen , vormt het daarvan opvolgingen , zoo verfcheiden, en daargefteld door een zoo willekeurig beginfel, dat zelfs hij , die de werktuigelijke zamenitelling van het Inftrument volkomen kern , geen oogenblik kan
vooruiczien de akkoorden , die deszelfs fantaiiie (om ons
zoo eens uit te drukken) bet zal ingeven.
Ben enkel voorbeeld zal genoeg zijn , om de vrijheid van
keuze, welke bet Inftrument aldus vergund is, te doen opmerken. Elke der aria's , welke het varieert , duurt ongeveer eene minuut. Indien men onderftelle , dat het eene enkele van deze aria's onophoudelijk, zonder eenige tusfchenpoos , fpele, hetzelve wijzigende door het ednig beginfel van
veranderlijkheid (variabilitd), welk het bezit , zoo zou bet,
zonder volkomen. dezelfde combinatie te herhalen , kunnen
voortgaan met dat air aldus te fpelen, niet flechts geduren.
de jaren of eeuwen , maar gedurende een zoo groot aantal milliards van eeuwen, dat men dit getal wel in cijfers zou kun.
nen fchrijven, maar het niet uitdiukken in de gewone tale.
Paris's, 2 Februarij 1824.
Geteekend:
J. N. BIoT, Lid der Made:1de van Wetenfehappen.
CATEL, Lid der dkademie van Schoone Kunflen.
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(tlit eene Poorlezing.)
Ik heb logies voor man en vroutitfi
En waar elk vrij van hitte of ka.
Een beedlaar en eene Excellentie,
Een fpitsboef en eene Eminentie
Verdragen bier zich wonder wel.
Een nufje , fijn en itreng van zedeti,
Strekt bier, gerust, haar kuifche leden
Naast een Huzaar in de eigen cel.
Zingt vrolijk , vrolijk , katneraden!
Zingt uit de borst, en roert uw fpaden t
Want arm en rijk ,
De Ridder met zijn lintje,
De jongen met zijn printje,
Zijn bier gelijk.
Wij zien in iedren mensch een' broeder ,
En fpreiden, zacht en net ,
Voor elk zijn laatfte bed t
Zoo komt bet kalf weer bij zijn moeder.
Een twistend Filozofenpaar
Ligt hier, verdraagzaam, bij elkaar ;
En Dichters, nimmer mod gezongen,
Verpoozen hier hun kopren longen;
Geen mensch wordt door hum' galm ontwaakC.
flier vinden dikwijls echtelingen,
Wat zij op garde nook ontvingen, -.Rust , aan elkanders
gefmaakt.
Zingt vrolijk , vrolijk, kameraden!
Zingt uit de borst, en roert tiw fpaden:
Want dwaas en wijs,
De Wijsgeer met zijn grillen,
Het Joodje met zijn brillen
Zijn een van prijs ;
De Hooggeboren en het boertje
Veriluiven in mijn' hof
Ras tot een handvol flofs
Zoo komt het kalf weer bij zijn moertje,
A1ENGELW. 1824. NO. 3.
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Wat nook een Koningsftaf vermogt,
Heeft bier mijn zwakke fpa gewrocht.
1k maak de knechts altijd befcheiden,
De vrouw tevreden met haar meidenz,
Bedilzucht giert bier nimmer rond.
Tevreden met, zijne enge muren,
Twist nooit een buurman met zijn buren
Om middelmuur of tusfchengrond.
Zingt vrolijk, vrolijk, kameraden!
Zingt nit de borst, en roert uw fpaden:
De jaartnarkt fink.
Nomt, bergt de wasfen beelden;
Hoe • zeer zij ieder flreelden ,
Hun pak moet nit,
En ingepakt geheel het zoodje.
Neemt dien zijn kroon maar af,
En deez' zijn' bedeiflaf:
Zoo komt het kalf war bij zijn grootje.
Wat was die rij van beelden fchoon!
Hoe vol van pracht die wasfen troon!
Hoe fier de Vorst , daarop verheven!
Hoe glinftrend ftond het Hof to beven ,
TerwijI bet voor zijn hoogheid kromp!
Och! door den kooltje vuur zijn alien
Verflapt en door elkaar gevallen ,
En bier verzameld in een' klomp.
Zingt vrolijk, vrolijk, kameraden I
Zingt uit de borst, en roert uw fpaden:
'r Rust ailes zacht ,
Hier door ons ingerekend.
De pick flaat al geteekend ,
Die ons ook wacht;
Het draait toch alies in een ootje:
Dan fchenke een, vriendenhand
Ons ook een Cchopje zand,
Ea 't laatfte kalf komt bij zijn grootje.
H. H......
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Nog leeft het , dat kroost, dat den moedigen hals
Niet flaafs aan de keten zal wetinen;
En, fchoon door begoochling misleid en verplooid,
Eens toch zal het zaad , in den boezem geftrooid,
Zich weer aan de vruchten doen kennel:.
Reeds waaide de wimpel van wren en trans,
En 't Franfche gefpuis was verdwenen;
Reeds was het geteisterde Neerland gered,
En weer, op der vromen demoedig gebed,
De Vorst van Oranje verfchenen.
Maar bier nog en daar nog , in vest en in flad ,
Hield 't vlugtend geboefte zich flaande:
D“r blonk dan 't beleid en der vaderen moed ;
D“r rees weer de vrijheid in vlammenden gloed,
Die kortling , zoo droevig, nog taande.
Ginds prijkt nog een flad aan de boorden der Maas.
(Zij prijkt ook in Neerlands historie)
Waar Lumei der Spanjaarden trots heeft geveld,
En Bosfu, fchoon leunend op Alva's geweld,
Terugkromp , verplet door die glorie.
Den Briel, ach nog ging zij gebukt onder 't leed ;
Nog deelde zij niet in de vreugde ;
Nog hield zich , van 't flangengebroedfel, de rest
Hardnekkig verfchanst in haar wallen en vest,
Terwiji men alom zich verheugde.
Op,
(*) Ten ciade ziine Lezers op het rec-,te flandpunt to plaatfen ter beoordee.
ling van dic Dichtankie, ache de Redactenr niet onclienftig, hier to zeggen,
dat de Maker van hetzelve Turf/chipper is van beroep; vertrouwencie, dat
men bet nu gereedelijk met hem dens cal zijn dat hij de aanmoediging wel
verdienr, welke hem de Rtdacteur,, door ck piaatiing van het ankle, ziinde
nagenoeg cen eeriteling, zoo gaarne verleent,

L
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Op, broeders! niet !anger beãngst en benard;
Herleeft weer voor de oogen der volken!
„ Bij God! neen , niet !anger gebukt onder 't wee;
Eer worde onze !tad tot een prooi tan de zee,
, En zinke in haar grond'looze kolken!"
"

Zoo fpreekt men, en 't heldenvuur fonkelt in 't oog,
En 't glinferend rapier zivaait in 'c ronde.
„ Te wapen! wij ftrijden voor Vrijheid en Vorst!
Neen, broeders! niet !anger de kluisters getorscht;
• AVIJ zweren 't, bij 't graf van Almonde!"
En ijlings , daar fleept men, vol cooed en vol vuur,
't Vernielend kanon van de wallen ;
Daar ftopt men den vuurmuil met kruid en met fchroot,
En heft men den kreet van „ verwinnen of dood I"
En dondert, verwoed, op de Gallen.
Maar 't dreigend gefchut van den vijand barst los,
En hagelt verwoestend hen tegen;
Daar knalt het nog eens , en 'c vergruist en vernielt ,
En menige held is, verwond of ontzield,
In de armen zijns makkers gezegen.
Nu gijgt eerst de woede en de wraakzucht ten top,
Daar alles ter ftriidplaats verzamelt ;
Nu davert de grond va9 't kanon en geweer,
Nu waggelt en (tort reeds de vijand daar neer,
Die, ftervend, zijn vloeken nog ftamelt.
Nu ;laden de Gauler, verbleekt , tot den Iloet,
En fmeekt om geni aan die dapp ren;
Nu zwieren de hoeden; nu juicht men in "c rond;
Nu ziet men, verheugd, op der vaderen grond ,
De vlag voor Oranje weer wapp'ren! —
Nog leeft het, dat kroost , dat den moedigen hats
Niet flaafs aan de keten zal wennen ;
En, fchoon door begoochling misleid en verplooid,
Eens toch zal het zaad , in den boezem geflrooid,
Zich weer aan de vruchten doen kennel).
Waddingsveen,

December 1823.

W. KRAA1V.

MENGELWERK.
VERIIANDELING , OVER HET SPREEKWOORD :

Dc eene mensch is des anderen Engel , en de eene mensch
is des anderen
Door
C. E NKL AAR. (*)

G

ezelligheid is een grondtrek der menfchelijkt natuur.
Zij is , in eenen algemeenen tin, bij den mensch , wat
het inflinkt is bij dc dieren ; eene inwendige aandrift,
door den Schepper in hem gelegd , als eerfte drijfveer in
zijn tIreven naar geluk. Immers het is niet bloot het
gevoel van behoefte aan de hulp en den raad van anderen , wat den mensch tot den mensch trekt, en aan denzelven verbindt ; maar ook een natuurlijke trek en n6iging , om zich in het gezelfchap van zijns gelijken te bevinden , en zich aan hen mede te deelen. Let op het kind :
zoodra het een' vond gedaan, een gefchenk , belooning
of toezegging ontvangen heeft , zoekt het dadelijk een' of
nicer zijner fpeelmakkers op , om hen deelgenooten van
zijne vreugd te maken. En even zoo de mensch in elken
toeftand des /evens.
Verbeelcit u een land, order eene luchtftreek gelegen,
waar men met elken ademtogt levenskracht en vrolijkheid
inademt, waar gezondheid van de bergen ftroomt , en het
bloed Reeds ligt en vlug door de aderen doet vloeijen ;
een land, overvloedig voorzien van alles , wat de behoeften van den mensch vervullen , zijne zinnen ilreelen, en
elken lust bevredigen kan ; kortom , waar niets tot het
hoogfie levensgenot ontbreekt ; maar door onbevaarbare
zee.
(*) Voorgelezen in het Departement Nijmegen der Maatfclippcj TOT NUT VAN ' 1' ALGEMEEN, Oct. 1822,
kiENCELNI". 1624. NO.
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zedn of hemelhooge rotfen van de overige wereld afgefcheiden. Plaatst den mensch daar, in het voile genot
vtn alles , wat de natuur hem vermag aan te bieden, maar
eenzaam en verwijderd van zijne natuurgenooten: zal hij
met zijnen toefland tevreden, dal hij waarlijk en duurzaam
gelukkig zijn? Gewis neen : hij zal ecn Wig in zich gevoelen, dat'de garnfclie* rijke en fchOone natuur condom
hem niet kan aanvullen. Verveling grijpt hem aan, vergczelt hem , waar hij gaat, werpt voor hem eenen valen
fluijer over de pracht , die hem omringt, maakt hem elk
genot fmakeloos , en doet hem zijn leven in vadzige lustcloosheid verkwijnen.
Hoort, wat de Vader der Romeinfche welfprekendheid
er van zegt: „ Welk genot , vraagt hij, zoudt gij van
„ den vooripoed hebben , zoo gij niet iemand hadt , die
„ zich daarin met u verheugde ?" Welke vraagswijze voorgeftelde ontkenning de erkentenis in zich bevat van de
behoefte der menfchelijke natuur aan eenen deelgenoot in
bet geluk ; die hij vervolgens bevestigt met het gezegde
Indien iemand ten hemel
van eenen ouderen wijze:
ware opgeklommen en de natuur der wereld doorzien
• en de fchoonheid der geftamten bewonderd hadde, en
hi riiernand hadde, aan wien hij het konde mededeelen,
zoo zou die bewondering vreugdeloos voor hem zijn;
daar zij hem integendeel het hoogfte genocgen gebaard
zoude
hebben , zoo hij iemand gchad hadde , aan wien
51
hij bet kon verhalen."
Maar nu vraagt welligt iemand : Is dan die trek tot gezelligheid, welke der menfchelijke natuur eigen is, wanneer zij voldoening vindt, ook waarlijk en in alien gcvalle
eene bron van genoegen en levensvrengd voor den mensal ?
Dat zij , gelijk alle andere, den mensch natuurlijke , neigingen, daartoe in hem gelegd is, dit zal wel niemand
oritkennen, die eenig redelijk begrip hceft van de oogmerken des Scheppers met zijne fchepfelen; en dat zij daartoe ook flrekken kan, is ,uit hoofde van deszelfs wijsbeid
en magt, even min in twijfel te trekken, om niet te zeggen, is door de ondervinding overvloedig geflaafd. En
toch
31

OF DES ANDEREN DUIVEL.

155

toch kan ik de voorgeftelde vraag niet met een bevestigend j a beantwoorden , daar dezelfde ondervinding mij
zou logenftraffen. En geen wonder , vermits de zedelijke
vrijheid van den mensch hem in that flea , om het goede
ten kwade te misbruiken, en de feilhaarheid zijner rede
hem, door de hartstogten misleid, dikwijls het kwade
voor goed en het goede voor kwaad doet aanzien ,, waarvan het gevolg is , dat hij in de keus der middelen tot verkrijging van geluk vaak mistast , en datgene, wat hem
tot zijn geluk gegeven is tot zijn eigen en anderer ongeluk doet dienen.
Zoo is het met vele andere neigingen; zoo is het ook
met den trek tot gezelligheid gelegen. Oorfpronkelijk be.
ftemd, om hem met zijne natuurgenooten te verbinden,
en in die verbindtenis alles te doen vinden , wat zijne vei_
ligheid verzekeren , zijne behoeften vervullen, zijn leven
veraangenamen kan, wordt dezelve dikwijls voor hem eene
milde broil van rampen lijden , droefenisfen en ongeluk.
En dit is misfchien eene der redenen ,die meermalen menfchen bewogen hebben, om , ftrijdig met hunne beflemming , ftrijdig met de bedoelingen der hoogfte Wijsheid,
zich aan de gezellige zamenleving en derzelver lasten en
pligten te onttrekken ,'en in de eenzaatrille afzondering een
geluk te zoeken, dat hun door hunne medemenrchen betwist of onbarmhartig ontroofd werd.
Het meest gepaste antwoord derhalve , dat ik op de
voorgeftelde vraag weet te geven , is vervat in de Latijnfche fpreuk : Homo hornitai Dew, et homo honaini lupus
(de mensch is voor den mensch een God, en de mensch
is voor den mensch een wolf); waarvocfr wij gewoon zijn
te zeggen : De eene mensch is des anderen Engel, en de
eerie mensch is des anderen Duivel.
Dat de beide fpreekwoorden , die eene belangrijke waarheid in zich bevatten , en die ik tot het onderwerp mijner rede koos , in den wezenlijken zin den zijn, be'weft wel geen uitvoerig betoog. 'turners wij alien
weten , dat wij door God dat oneindig volmaakte en gelukzalige Wezen verftaan , hetwelk, de oorzaak van zijn
M2
be-
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beftaan en voortdurend geluk in zichzelf hebbende , fchepfelen voortgebragt heeft , alleen met oogmerk om. zijn geluk aan dezelve mede ie deelen , en hetwelk zijn hoogfle
welbehagen vindt in hun weldaden te bewijzen en hen gelukkig te maken; waarom dan ook de Latijnen het woord
Deus (God) fomtijds in de bijzondere beteekenis van
Weldoener gebruiken. Evenzeer is het bekend, dat wij
door Engelen zulke weg ens verllaan , die, daar zij zelven
de hemelfche gelukzaligheid genieten , zich verblijden ,
wanneer zij het getal der gelukzaligen zien aangroeijen ;
die door God afgezonden en gebruikt worden , om het
geluk der menfchen te bevorderen , en daarin hun grootfte vermaak en eene verhooging van hun eigen geluk
vinden. Verder , gelijk de wolf een wreed, verfcheurenden verdindend dier is, en daarom in de Latijnfche fpreuk
als een zinnebeeld van wreedheid , bloeddorst en vernieling gebruikt wordt, zoo verllaan wij, in den geest der
Oosterlingen , van welke wij dit denkbeeld ontteend hetiben , door den Duivel een allerboosaardigst wezen, hetwelk , zelf rampzalig zijnde, er behagen in fchept, omn
de menfchen ongelukkig en rampzalig te maken. De zin
der beide fpreekwoorden zal derhalve hierop neerkomen:
Dc eene mensch is voor den anderen een weldoener en
bevorderaar van deszelft geluk ; maar ook, de eene
mensch is voor den anderen eene oorzaak van ellende
„ en ongeluk."
De waarheid van dit gezegde in beidexlei opzigt te betoogen , is het, wat ik mij thans heb voorgelleld: eene
name en juist daarom zeer moeijelijke flof, om daarvan
in den korten tijd, doorgaans aan eene verhandelbeurt
toegellaan , zoo veel te zeggen , als genoeg is , omn
ccn overzigt over het geheele veld, dat hier voor mij
ligt , te geven , zonder, bij het veelfoortige der taken ,
die zich hier aan ons oog vertoonen zullen , in eene te
groote omflagtigheid te vervalien. lk zal derhalve flechts
op enkele punten kunnen wijzen, en daarbij nog , wegens
derzelver inenigte, mijn voorftel zeer moeten zamendringen ,
21
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gen , en de verdere ontwikkeling mijner korte aanduidingen aan eigen nadenken overlaten.
Voorts , daar rnijn ondcrwerp uit zijnen aard tweezljdig
is, zoodat ik in hetzelve aan den eenen kant veel goals
en aangenaams ter eere van ons geflacht op te merken
zal vinden, maar aan den anderen kant ook menig bedroevend bewijs van de verbastering der menfchelijke natuur zal moeten aanvoeren , zoo durf ik van elks zedelijk
gevoel vertrouwen , dat men mij gaarne zal vergunnen ,
dat ik eerst de onaangename en daarna de aangename en
bevredigende zijdc vertoone.
De Gene incnsch is des anderen Duivel. Bedroevende
waarheid ! — maar waarheid evenwel , door de gefchicdenis en ondervinding maar al to zeer bevestigd.
Wanner ik de gefchiedenis noem , wat uoem ik dan bijna
anders , dan de gedenkrol van euveldaden, door menfchen
tot onheil en verderf van menfchen beraamd en gepleegd,
en met bloedige letteren tot fchande der mensehheid ,
opgeteekend ?
Onderzoeken wij de oudfle oorkonden van ons geflacht;
daar reeds zien wij den broeder met het bloed van zijnen
broeder bevlekt , het eerfle gezin der menfchen door nijd
en haat in diepen, onvergetelijken rouw gedompeld, en
ten laatile eene wereld , vervuld met boosheid en wrevel ,
in cenen alles verzwelgenden vloed bedolven.
Dalen wij of tot latere eeuwen , welke ontzettende tooneelen bieden heerschzucht , wellust, gierigheid, afgunst,
wraakzucht alomme aan onze befchouwing aan ! Geweld
maakt zich meester van de heerfchappij over landen en
volken , en gebruikt den arm van duizenden , om tienduizenden te ontzielen. De wapcnen , aanvankelijk tot zelfverwering tegen de wilde dieren uitgevonden , worden
werktuigen ter verdelging van bet menfchelijk geflacht.
Wat nijverheid en kunst gebouwd hebben wordt door
de oorlogswoede vernield. Steden worden omgekeerd ,
paleizen en tempels verwoest en de hutten der arme landlieden niet geipaard , landen ontvolkt, de veiden met het
blued en de lijken 1lLr vermourden gemest, nicuwe trooDCI1
1\ I 3
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nen op de puinhoopen van vorige grootheid gevestigd ,
om op hunne beurt, na korteren of langeren tijd een
gelijk lot te cmdergaan,
Geletterden behoef ik hier niet te herinneren aan s ESOSTR /S, NINUS, NEEUKADNEZAR, CYRUS,
DARIUS, XERXES, PHILIPPUS,ALEXANDER,
CESAR en de meesten der genen , die het dwaze en
verflaafde menschdom met den titel van grooten vereerd
heeft, omdat zij meer bloeds vergooten, meer geluks verNord , meer onheilen over de aarde gebragt hebben, dan
vele anderen.
Waar zijn zoo vele beroemde fteden, Ilium, Ninive,
Tyrus, Babylon, Carthdgo , Numantia , Ephefe en andere
gebleven ? Zijn zij niet met al hare praal en pracht van
de oppervlakte der aarde weggevaagd , alsof zij nooit be.
than hadden? of tot puinhoopen vergruisd, die nog aan
de late eeuwen getuigenis geven van de dolle woede barer
verwoesters ? En wat is van derzelver inwoners geworden?
Zijn zij niet met hunnen rijkdom en welvaart door het
zwaard en de vlammen verteerd? of tot een lot, erger
dan de dood , veroordeeld, en eindelijk met hun nag,eflacht vernietigd?
Herinnert de gefchieclenis ons niet volken, bij welken
het fchande was , antlers dan van roof te leven? die geene andere kunften kenden en beoefenclen,,dan die des oorlogs ? die het zich tot de grootfte eer rekenden , geene
naburen rondom zich te dulden ? wier jongelingfchap in
tijd van vrede in de naastbiigelegene landen ging firoo.
pen , ten einde niet door de rust verwijfd te worden en
bet gebruik der wapenen te ontwennen ? Wat al moor.
den , plunderingn , verwoestingen zijn door de zoodanigen aangeregt ! war al menfchengeluk en levensvreugd
verftoord ! wat al ouders aan hunne kinderen en kinderen
aan het ouderhart ontrukt , in flavernij weggevoerd , en
van alle regten der menschheid beroofd !
Ook under befchaafde volken zien wij menfchen bij
duizenden op de Ilavenmarkten , als lastbeesten of flagtvee te koop flan en verkocht worden; of de overwonne-
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nelingen, gelijk de He/oten del' Spartanen, tot den akkel'~
bouw en anderen zwaren arbeid, ten dienf1:e hunnel' overwinnaars, gedoemd; of bef1:emd, om in de fchouwburgen eikander te vermoorden, of door wilde dieren verfchcurd te worden, tot vermaak van een volk, dat geene
grootere verlustiging dan zulke fchouwfpelen kende.
Slaan wij, zonder 011S bij de oude gelchiedenis langeI'
op te houden, eenen blik op de nieuwe: zij zalniet veel
bchagelijker tooneelen oplevercn.
Daar naderen heerlegers van barbaren, nit het NOQl"den
afgezakt, om den zetel bunner barbaarschheid op het
puin van vroegere befchaving te vestigen. Het Romeinjche gebied bezwijkt voor den Hroom, die van aUe kanten aandringt. ItaliiJ, Griekenland, het zuidelijke Gallie, Spanje worden door Gothen, Wandalen , Suevcn,
LOflgobarden, Hunnen overf1:roomd. Burgtmdiers,../1lemannm en Franken dringen van andere lmllten in Gallie, ovenneesteren bet, en vernedel'en de oude inwoners
tot den Haat van lijfeigenen, die hunnen voorvaderlijken
grond voor hunne meestcrs moetcn bcarbeiden; terwijl
dele, niets dan krijgswoedc ademende, gcf1:adig of naburige vol ken met den ooriog bef1:oken, of, ten koste hunner anne onderhoorigen, elkandcr beoorlogen en onderling vernielen.
Daat dagen, vloten, met menfchen, woestel' en wreeder
dan wolven, beladen., nit het Noorden Ope DeenClt
en NoormannerJ plunderen, twee of drie eeuwen lang,
dc zcckusten der meer bcfchaafde landen van Europa, met
eene woede, die zich bIijkbaar niets dan buit en vernieling ten docl gefteld heeft, wat zij niet kunnen medevoercn aan de vlammcn opofferende; tot dat zij, eindeI~ik
beter bcraden, eenige deelen van Ellgetand, Frankr'fjk
en Italic in bezit Dcmen.
Elders· zien wij M A H 0 1\1 EDen z~ine navolgers, door
verovcringslucht gedrcven, gedurende meer dan acht eeuwen, en tot op den huidigen dag, de geefels van het
menschdo!11, de vcrwocstcrs der wercId, rijken bcmagtigen, twollen omvcrwcrpcl1, de welvaart van de wclccr
~l
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rijkfle en befchaafdfte landen vernielen, en flreVen naar
de heerfchappij over de geheele , door hen met puinhoopen
overdekte en met bloed gedrenkte, aarde.
Staren wij naar gene zijde van den Oeeaan, daar zien
WI) CORTEZ en PIZARRO met .hunne Spanjaardeu
On half werelddeel uitmoorden, en het ellendig overfchot der inboorlingen tot de wreedfle flavernij en tot de
mijnen doemen , om het gond voor hunne beulen, tot der-.
zelver eigen verderf, er uit te halen.
Wat behoef ik bij deze ontzettend grobte gebeurtenisfen , die zich over werelddeelen en eeuwen hebben uitgeftrekt en de gedaante der aarde geheelenal veranderd, nog
te gewagen van bijzondere en, bij vergelijking, kortfton7
dige en geringe, hoezeer dan ook op. zichzelve geduchte
en bloedige voorvallen, die vooral ons werelddeel, na den
val des Romeinfohen rijks , gefchokt en geteisterd hebben ?
Wat behoef ik van zoo vele verwoestende oorlogen tusfchen flaten en flaten , volken en volken, wat van zoo
vele Vorften, als tot op I. on E w IJ lc XIV en N A P ()LEON toe de wereld beroerd hebben, te fpreken ?
Wilt gij echter nog meer bewijzen , M. H., van, in
het groot werkende, boosheid tot verftoring van menfchengeluk , ik wijs u op de Staatkunde , die fchandvlek
van het menfchelijk vernuft , die heden zwart noernt , wat
zij gisteren Wit heeste; die het om het even is , of zil
waarheid of leugen fpreekt, of zij met roovers en moordendars , dan met voorftanders van regt en billijkheid eene
gemeene zaak maakt ; die zich van allerlei maskers bedient,
en zich bijna altijd anders vertoont , dan zij is; die altijd
opregt fchijnt, en bijna altijd bedriegt. Dit troetelkind
van heerschzucht en eigenbaat fpeelt naar welgevallen met
de levens en bezittingen der menfchen , met het geluk en
de welvaart van landen en volken , en juicht zich toe,
wanner zij, ten koste van het leven en geluk van honderdduizenden , millioenen aan hare oogmerken heeft dienstbaar gemaakt. Aan haft hebben vooral de latere tijden
een good deel hunner rampen te wijten.
Dc voorzigtigheid verbiedt mij, proeven hiervan te geyen ;
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yen; ook zullen zij elk, die flechts een weinig met de
gefchiedenis der jongstverloopene eettwen bekend is, bij
het minfle nadenken , in genoegzamen getale voor den geest
komen. Hij zal zich herinneren , hoe de Staarkunde tiler
vcrbindtenisfen tot vcrdcrf van bet menschdom fineedt ,
daar de op trouw gemaakte verbonden fchendt ; bier van
regt , wet en orde fpreekt , daar de fnoodfte ongeregtigheden pleegt ; hier zamenzweringen en misdadige opitanden
tegen wettige overheden flookt, daar den regtmatigen tegenfland tegen de affchuwelijkfle onderdrukking tegenwerkt ; hier Vorften van de troonen foot, ginds volken
in ketenen flaat ; hier door omkooping en verraad, elders
door openbaar geweld hare oogmerken zoekt te bereiken.
Doch ik wilde in geene bijzonderheden treden. Derhalve
deze helfche furie , die de aarde met eene zee van bloed
en tranen overflroomd heeft , daarlatende, flap ik of van
bet gefchiedkundig overzigt ,der gedragingen van volken
jegens volken, en der onheilen , die zij elkander geftadig
berokkenen , om de huishoudeligke plagen, die de men.
rchen , in naauwere betrekkingen tot elkander geplaatst,
zich onderling veroorzaken, te befchouwen.
Ja , ook in den boezem der maatrchappljen en in den
fchoot der famili4i en huisgezinnen fchuilt het kwaad,
waardoor de eene mensch den anderen ongelukkig maakt.
Onderzoeken wij derhalve eerst op gefchiedkundige gron.
den, hoe de geest des kwaads , door alle tijden heen , de
grondflagen van het maatIchappelijk geluk ondermijnde.
Doorbladeren wij de geichiedboeken der volken, daar
ontmoeten wij Geweldenaats , die het bloed hunner onderdanen op fchavotten of flagvelden als water doen aro°.
men , of de fchatten van den Nat in onzinnige weelde
en wulpschheid verkwisten , en den onderclanen het merg
nit het gebeente zuigen , om hunne praal- en fpilzucht te
voldoen; iretg,evers , die bijzondere belangen boven het
algemeene welzijn des yolks bedoclen ; Regters , die het
niaglige geweld ten dienfte flaan , ten gevalle van den
,nik,;,,penden iijkdoin leer rcgr vcrdraaijen , den fnuldi,
gell
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gen vrijfpreken , en den onfchuidigen de ftraf der misdaad
doen ondergaan ; Priesters , die het allerheiligfte tot de
fnoodfte oogmerken misbruiken ; Staatsdienaars en Legerhoofden , die hunne Vorften van den troon flooten om
zelven dien te beflijgen ; Volksvergaderingen, waarin de
Iosbandigite hartstogten de befluiten ingeven en doordrijyen , waarin deugd en verdienften als misdaden beichouwd
en behandeld worden ; eerzuchtige Burgers , die zich hoyen hunne medeburgers willen verheffen, aanflagen tegen
de orde en rust van den flaat fmeden , partijichappen
flichten , en het maatfchappelijk gebouw op zijne grondflagen doen fchudden , deszelfs pilaren wegrukken , en
bet in eenen , met bloed doormengden , puinhoop doen
verkeeren ; Broeders , Zusters , Ouders , Kinderen, Echtgenooten , die met vergif, dolk of zwaard , in het geheim
of openbaar,, elkander naar het leven flan, en hunne
banden bevlekken met het bloed, dat zij behoorden te
befcherm en.
p oet ik namen noemen , M. H. ? Te groot is derzelver getal , om hier plaats te kunnen vinden. Te bekend zijn zij daarenboven , de XERXESSEN, de TARQUINIUSSEN, de HERODESSEN, de SYLLA'S,
de CESARS, de ANTONIUSSEN, de NERO 'S, de
CALIGULA 'S en zoo vele anderen , om zich niet , ook
zonder mijne herinnering , aan uwen geest te vertegen-,
woordigen, en u met verontwaardiging en afgrijzen te
vervullen. Even min gedoogt de tijd, dat ik u daadzaken voorhoude of tafereelen fchetfe , waartoe de gefchiedenis anders itof in overvloed aanbiedt.
Meer bljzonder,, nogtans , moeten wij onze aandacht
vestigen op de dwalingen van den menfchelijken geest omtrent God en Goddelilke zaken , als eene der voornaamile
bronnen van menfchelijke ellende , en als een middel iii
de handen van listige en baatzuchtige priesters , om de
rampen van ons geflacht grootelijks te vermenigvuldigen ,
daar zij, over de gewetens der menfchen heerfchende ,
bun vaak als Godsdienstpligt voorfchreven, wat zij, zonder verzaking van het menichelijk gevoel en van de heilig-
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ligfte betrekkingen , niet konden verrigten, of tusfchen
menfchen en menfchen een vuur van vijandfchap °flakken, niet dan met bloed te blusfchen.
Hoe vele duizenden onnoozele kinderen heeft niet het
rampzalige InIgeloof van de moederborst afgerukt en aan
de Afgoden ten offer gebragt ! Hoe vele duizenden menfchenoffers heeft het niet in onderfcheidene lanlen geflagt !
Hoe vele duizenden vrouwen heeft het niet in het uitgeflrekte en volkrijke gedurende eene lange rij van
eeuwen , den brandftapel doen beklimmen , om met de
lijken barer mannen levend verbrand te worden! Hoe vele
bittere vervolgingen en bloedige oorlogen heeft het niet
doen ontftaan! Hoe groot was niet de verbittering van
den eenen Egyptenaar tegen den anderen , om de vereering van eerie Ibis of Ichneumon, eene fang of krokodil!
Met welk eene dolle woede vermoordde het Eg,yptifche
gemeen dengenen , die offchoon onvoorziens en zonder
opzet , een gewijd dier van het leven beroofd had!
Doch , wat fpreek ik van yermoorden? Veel , zeer veel
zou het zijn , indien het godsdienftig vooroordeel zich
hiermede voldaan gehouden had. Meer , veel weer vorderde deszelfs kokende w.oede. Folteringen, wreede folteringen alleen konden dezelve bevredigen. Denken wij
flechts aan ANTIOC I-I u s; met welke wreede pijnigingen hij de 'oden wilde noodzaken om zijne Afgoden te
eeren , en , bij ftandvastige weigering, hun den langdurignen en pijnlijkften dood aandeed. Herinneren wij ons
flechts de eerfle Christenen , op bevel der Romeinfehe Keizers , als brandende pektoortfen , bij nacht de ftraten van
Rome verlichtende, of in de fchouwburgen door leeuwen
en tijgers verfcheurd, of op nog afgrijfelijker wijzen om
het leven gebragt. Lewis , wanneer wij ons die pijnbanken , die foltertuigen , die uitgezochte , fcherpzinnig
gedachte en in koelen bloede gepleegde wreedheden vooritellen dan krimpt ons hart zamen ; wij vragen , op het
gezigt dier beulen , vol ontzetting: „ Zijn dat menfchen ?"...
en de verontwaardigde menschheid -fchijnt ons te antwoorden: „ Nan, het V71 DI'll'elS !"
Zoo
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Zoo zag men dan, naar luid der ge[chiedcfJis, dooT'
aUe eeuwen heen, de aarde, dien lllsthof, dat heiIigdom
Gods, waaruit niets dan dankoffers en jubelaaggen ter
eere des Allerhoogfhin moesten opgaan, van menrchenbloed rooken, dat deor menfchenhanden vergoten werd.
En hoe veel zon de gefchiedenis van Of1zen leiftiJd, wilden wij haar raadplegen, niet nog daarbij te voegen hel>.
ben! • •• Doch ik zwijg hiervan, om de voorgefielde,
offchoon fmartelijke, waarheid oak nog uit tie dageh]kfche
tmdervinding te bevestigen.
Hier , echter , zal ik korter kunnen zijn, dewijl ik fIechts
enkeIe weIiken met betrekking tot het dageli:jkfche leven
zal behoeven te geven, om elk uwer te herinneren aan
menigerlei ongenellgte, Ieed, fmart en kweIling, die de
eene mensch den anderen maar' al te dikwijls aandoef~
denke flechts aan de eigenzinnigheid, de twist- eN
krakeelztJcht ,de onvriendeJfjkheid, de oploopendheld ell
onbezonnen drift, waardoor men zijnen htdsgenol<lten , b~
diendea . en anderen, die m'et ons in eenige betrekking
fiaan, het Ieven verbittert, met zijrie geburen en med~
burgers in onmin en vijandfchap geraakt, en' fomtijds zich
in pleitgedingen wikkelt, waardoor men zichzelven en de
zijnen of anderen bederft; - aan den nijd. die nict al..
leen de welvaart en den voorfpoed van anderen met Ieede
oogen aanziet, maar ouk niet zelden in eene meerdere of
mindere mate benadeelt; - aan den lauer, die aan de
eer en den goeden naam van anderen knaagt, het zaad
van achterdocht, tweedragt en vijandfchap in de hllisg~
zinnen en familien 1l:rooit, en daardoor foms het gel uk
van tegenwoordige en volgende geOachten verwoest; aan de fchraapzucht en gierigheid, die met het zweet
der nijverheid woekeren en de ellende rondom zich vermeerderen; - aan het bedrog ,dat loos' en IiStig het goed
van anderen aan zich trekt, en weduwen en 'weezen in armoede 1l:ort; -, aan de trotschheid, die met verachtir g
op anderen nederziet, en hen grievend fmadeIijk behande It ; - aan de wraakzlJcht, die eigen en anderer goed.,
bloed en leven or het fpel zet ~ om zich voldoening te
ver-
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verfcldren; aan de dronienithap en fpeelzucht , die
menig huisgezin bedorven en in diepe ellende gedompeld,
hebben ; —aan den ongeoorloofden wellust , die zijne flagtoffers bij duizenden telt. Doch waar zoude ik eindigen
zoo ik al de kwellingen , onheilen en rampen, groot en
klein, wilde opfommen ,die den maatfchappelijkenmensch.
door zijnen medemensch berokkend en aangedaan wore
den? Ook meen ik genoeg gezegd te helaben , om , zoo.
tat gefchiedenis als ondervinding, ofTchoon flechts het
een en ander aanftippende, te doen zien , dat waarlijk
in duizend gevallen en betrekkingen des maatfchappel&en
'evens , de eene mensch des anderen Duivel is. Et haast mij
derhalve, om van dit, gewis voor uw gevoel onaangename, betoog of te flappen , en u voor het fmartgevoel,
dat de berchouwing van dit zwarte tafereel u veroorzaakt
heeft, zoo veel in mijn vermogen is, vergoeding te geven door de befchouwing der andere zijde van mijn oni
derwerp, waartoe ik thans overga.
(Het vcrvolg en fiot in het volgende No.)
Door A. MO.*
REAUDEJONNES, Correspondent van de Akademic der Wetenfehappen en van het Koninklijk
Inflituut van Frankrijk.

OVER DE CHOLERA MORBUS DER INDICN.

(Medegedeeld door Profesfor

E. J. THONIASSEN

A TIIUESSINK.)

weten tot nog toe zoo weinig van die verfchrikkelijke ziekte , welke federt korte jaren eerst is bekend geworden , zoo zeer een groot gedeelte ook van onze Nedcrlandfche koloniai in de West - Malin verwoest heeft,
en nog hier en daar hare verwoestingen aanregt, dat ik
het niet ondienflig geoordeeld heb , een flukje, hetwelk
ik onlangs in het journal de Medecinc vond, van den
ber0C111dell MOREAU DE JO NNE S, die zoo vele verdieniten heeft, ook in ons oratrent do natuur der Gele
Koorts
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Koorts van de West - Indien voor te lichten , te vertalen
en in dit geacht Maandwerk mede , te deelen."
*

De natuurkundige gefchiedenis van de meeste landen,
buiten Europa gelegen , kennen wij alleen door . de voorwerpen , die men op hunne flranden verzameld en tot
ens: heeft overgebragt. Men weet weinig van het klimat ; van de gefteldheid hunner dieren en planten , en
van de groom phyfieke gebeurtenisfen, waarvan intusfchen zoo veel afhangt , hetwelk op het leven en de gefteldheid der menfchen invloed heeft. Om.derhalve zoo
veel mogelijk onze kennis uit te breiden omtrent hetgeen
men in verre landen daaromtrent ziet gebeuren , is het
nuttig en- noodig , dat men uit derzelver jaarboeken alles
aanteekene en verzamele , wat de natuurkundige wetenfehappen kan ophelderen en tot hare bevordering kan toebrengen. 1k heb daarom gebruik gemaakt van eene mcnigte openbare aukken , brieven en aanteekeningen , dagbladen , enz. welke echte en belangrijke berigten bevatteden omtrent de pestziekte , in de Indign bekend onder den
naam van Cholera Morbus , in het voo rleden jaar in Isle
de France en Bourbon ingebragt. Het onderzoek van
deze menigvuldige flukken welke meest in Europa niet
bekend zijn , heeft mij de volgende daadzaken als uitkomst
gegeven.
Eeu Engelsch fregat , van Calcutta , en niet , zoo als
men gezegd had, van de .Philippijnfche Eilanden komende,
kwam in November 1819 op Isle de France aan. Gedurende den overtogt waren er op dat fchip vele menfchen
geftorven aan eene ziekte , die , toen het het anker in deze haven wierp , nog daar aan boord heerschte.
De leden van den Gezondheidsraad, die dit fregat aanftonds moesten onderzoeken , verklaarden , dat de ziekte,
die zulk eene flagting gemaakt had , niet befmettelijk was ,
en dien ten gevolge verhinderde men de gemeenfchap tusfchen dit fchip en Port - Louis niet. Onmiddellijk hierna
verfpreidde zich onder de inwoners eene ziekte, die in
Is-
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Isle de France geheel onbekend was , die men eater erkende
dezelfde ziekte te zijn , die op het fregat heerschte. Het
omliggende land, hetwelk met Port - Louis het meest geineen:Chap had , ondervond het eerst de uitwerking van
dezen geefel, en weldra werd het geheele eiland daardoor
aangcdaan , behalve eenige plaatfen, die zich van den bei.
ginne of aan geheel hadden afgezonderd; onderimderea
bleef cene der volkrijkfte plantaadjen van alle befmetting
vrij, welke alle gemeenfchap met de befmette plaatfen had
afgefneden. Gedurende zes weken waedde deze ziekte
met zulk een geweld, en verfpreidde zich met zoodanig
eene fnelheid, dat er over de io,000 Negers en eene menigte blanken door werden weggerukt. Het bleek hier
duidelijk, dat de ziekte minder befniettelijk was voor de
blanken, dan voor de Afrikaanfehe geflachten , juist omgekeerd van hetgeen er bij de Gele Koorts plaats heeft in
de irest- Indien. Dc geweldige flagting , die deze ziekte
te weeg bragt , en de overeenkomst met fommige toevallen, fchep en het gevoclen te wettigen, dat dit dezelfde
geefel was. Men werd weldra van het tegendeel overtuigd , uit aanmerking van den vcrfchillenden oorfprong,
de verfchillende toevallen der ziekte, en de zekerheid,
dat zij juist bij voorkeur diegcnen aantastte, die door de
Gele Koorts gefpaard werden, terwijl zij diegenen niet
aangreep , die het eerst van de Gele Koorts werden befmet.
Sedert het begin van December bad men last gegeven,
om de gemeenfchap te beletten tusfchen alle Franfehe
fchepen en Port - Louis , en zich onmiddellijk naar het
eiland Bourbon te begeven. Het beftuur van die kolonie had eene flrenge quarantaine voorgefchreven voor alle fchepen, die van Isle de France kwamen , en eene ordonnantie des Konings fickle de doodflrati op de oefening
van gemeenfchap met dat eiland, en met de fchepen, die
daar ter reede lagen.
Deze fchikkingen hadden ook eene goede uitwerking,
tot dat men in het laatst van December eenige Negers ter
iluik invoerde, waarna ook de ziekte te St. Denis, de
hoofd-
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hoofdplaats, van het eiland Bourbon, uitbrak , zoodat
leen op den i 4 Janubzij .acht flaven daaraan ftierven. De
atesteinwoners, verlieten de flad; , om dezelve werd een
cardgaletrokken.,, en men deed alles, wat mogelijk was
vd,de.-ziekte tegen to gaan. Het duurde tot het midden
Nati Februarij, voordat de ziekte verminderde,_ en tot het
}wen van .Maart
ophield. Men heraelde de getheenfthap tilet ,dg.-andere .kolonien niet vO6r den is April.
Net.:.kleine fladje St.': Denis , waarvan , door de verhuizing :mar elders de bevolking zeer vermiuderd was, had
Otuflreeks . 256 'zieken geteld. Van deze waren 78, dus
1, geftorven. Uit de aanteekeningvn blijkt, dat ,van 33
•zieken .onder .de. blanken ,19 , uit 8 van de kleur 5, en
van 215 Alegers 154 geflorven waren ; waaruit dus blijkt,
dat. de, fterfte voor de Europeanen was iets meer dan de
helft , en voor ,de ilfrikaanfche rasfen iets minder dan
De ziekte heeft zich in het eiland Bourbon met de vol.
gende toevallen vertoond: Eene flerke.hoofdpijn ; geelitchtige kleur der oogen, en ook fomtijds van de tong;
.braking van verfchillende flofien , vooral van gal ; een
dunne weiachtige afgang , of alleen , of met braking gepaard;
tic , buik eens natuurlijk , dan weder een weinig ingetrokken ; weinig , troebel water , of belette pislozing ; krampen .der onderfle ledematen, met hevige pijnen; eene algemeene verdooving der zintuigen ; kleine , nc rgedrukte
pols; ijskoude ledematen; een koud, kleverig zweet ; de
dood.
Wanneer men de bijzondere toevallen nagaat , heeft deze ziekte veel overeenkomst met de Febris algida •of leipyrica , daar de lijders uitwendig koud en inwendig brandend hat zijn. Met opzigt tot de flof, die ontlast wordt ,
komt zij overeen met de Lienterie ; en wat de kleur des
afgangs betreft, met den Graauwen Loop. De toevallen,
die den dood onmiddellijk voorafgaan , duiden een verflerf
der ingewanden aan. Met de cigenlijke Cholera liforbus,
of Boorts , heeft zij de krampen en braking gemeen.
Men heeft in deze ziekte verfchillende behandelingen
aangewend; hetwelk genoegzaarn aantoonde, dat men de
ziek.
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liekte niet kcnc1e, zoo min als de verrchillenae wijzigin.
gen daarvan. Op Isle de Fraflce heeft men gebruik gemaakt, inwcndig, van olijfolie met compher in iether
opgelost, in groote gIften toegediend. Hiervan heeft
men zoo veel nut ondervol1den, dat, zoo als ruen zegt ~
de Heel' G 0 L D A 1\1 door dit middel van 36 zieke Negers
flethts twec verIoren heeft. Het is zeer merkwaardig oJ
dat men, ili diitzeIfde jaar , hetze1fde middel in de Havana
tcgen de Gele Koons, en te Tdifger in de pest tan de
Levant, met nut gegevell heeft.
'Wanneer men de oml1:andigheden nagaat, die de i.llvoe.
ring dezer zieIue vcrgezeld hebben, dan blijkt het :
1. Dat de ziekte, dIe de eiHthden Isle de Fra!lce cit
Bourbon van de maand Novembel' 1819 tot het begin van
Maan 1820 zoo fel geteisterd heeft, dezdfdc is, welke
in lndicti federt 18 I 7 iig waargenomen, en derielvct
moorddadige uitwerking nog In de maand Augustus 1.1. 011
de bevolking van Bn,ibrtyj liitoefende~
!2. bat deze ziekte zith nitilmcr op Isle de Fra!lce of op
.Bourbon had vertodnd, hetwelk men uit de nkten diet
beide GouverncUlenten kall bevestigen, welke beide gee
tuigen , dat deze geerel hun gehed niellw en onbckend was
tot dezen tijd, toen hij ap zulk eene treffende wijie aldaar
i~ne verwoestingen uitocfende.
3. Oat zij aldaar voor het eerst zich geopenbatlrd heeft,
aanl1:oncJs nadat zij gemeenfchap gehad hebben met fchepen en perronen , die van deze ziekte aangel1:oken warel1~
en die kwamen van eene plaats , waar die ziekte heerschte.
4. Dat op Isle de France, alwaar de Gezondheidscom·
misfic de tiekte vaor nict befmcttelijk verklaarde , en waat
de Regering, elit noodlottig gevoelen aangenomen heb'bende, aHc voorzotgen tegen de verfpreiding had vcr..
zuimel , deze geercl zich over het gchecle eHand had voo1'tgcplant, en de inwoners had getiend.
5. Dat de Regedng van Bourboh, integetldeel, die
aan!l:ond5 de f1:rengl1:e maatregels had genOluen, (ondanl{g
de "eric hillendc twisten en tegengel1:c1de lneeningen, db'or
onhmde en Invade trouw voortgebragt) <ip dete wijze
~!ENGELW. 10::q. NO.4;
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de, ziekte beperkt had binnen de palen eener kleine ftad•
St. Denis , en dat die zich niet tot bet overige gedeelte
van het eiland had uitgeitrekt.
6. Dat deze bepaling der ziekte tot ecne enkele plaats,
zoodat de inwoners daardoor waren afgefcheiden, duidelijk bewijst , dat de eerfte oorzaak der ziekte niet voort•
kwam uit de werking van den dampkring, zoo als dit bij
epidemifche ziekten plaats heeft, daar zij zich niet heeft
mitgebreid tot de overige gedeelten van het eiland, die door
hunne ligging aan de werking der zelfde athmofpbeer waren blootgefteld.
7. Dat de ziekte voorzeker niet van de athmofpheer konde afhangen, dam. ' gedurende deze ziekte de temperatuur
niet hooger , de vochtigheid niet grooter geweest is , noch
hier .eenige luchtverfehijnfelen hebben plaats gehad , die
men in andere jaren niet heeft waargenomen, en dat overal de volmaaktite gezondheid heerschte.
8. Dat , daar de ligging zoo wel , als alle andere omftandigheden, op Isle de France gelijk zijn aan die van
het eiland Bourbon, men erkennen 'poet, dat alleen het
verfchillend gedrag der Regering oorzaak is, dat op de
Franfehe plantaadjen niet meer dan Zoo, en op de Engelfche 8 a 10,.000 menfchen geltorven zijn.
Deze verfchrikkelijke les is gefchikt , om Europa te
leeren , waarom de Pest niet ophoudt , de Afrikaanfehe
en Aziatifehe kusten van de 11Iiddellandfche Zee te verwoesten , en waarom de Gele Koorts , die , van Amerika
in Spanje ingevoerd , tegenwoordig weder verfchijnt , elk
jaar in de fIeden van Andaluzie", even als in de Antilles
en de Vereenigde Staten, bare verwoestingen aanregt.
De Regeringen worden niet alleen door dit voorbeeld gewaarfchuwd tegen het inbrengen van befmettelijke ziekten, en tegen de verfchrikkelijke gevolgen , veroorzaakt
door die verkeerde raadgevingen , welke door dwaling en
'hebzucht worden aan de hand gegeven ; maar ook de geneaskundige wetenfchap vindt in deze gebeurtenis eene
nieuwe proof van de ijdelheid dier thirds , die onherroepeliik het getal en de foorten der fruetltoffen bepalen , en
w el-
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Welker auteurs de natuur vermetel wetten vonrfchrijven,
om den engen en beperkten kring hunner waarnemingen
trier te overfchrijden. Van welken aard ook de ziekte moge
zijn, die de eilanden Isle de France en .Bourbon geteisterd
heeft , dit is zeker , dat zij befmettelijk is , — dat zij
geene overeenkomst heeft met eenige andere ons bekende
befrnettelijke ziekten,en.voortfpruit uit eene andere
flof, dan tot nog toe bekend is.
Deze ziekte, die duidelijk zoo wel van de Pest als
van de Gele Koorts verfchilt , heeft dit met die beide gemeen , dat zij voortgeplant wordt door de gemeenfchap
met perfonen en goederen. Zij heeft in vele opzigterr
overeenkomst met de Cholera Morbus van Europa, zoodat zij daarvan ook in Bengalen haren naam ontleend heeft,
Maar wanneer men in aanmerking neemt derzelver befmettelijken aard, en de uitgebreidheid van derzelver uitwer.
kingen , dan zal men moeten toeftemmen, dat het Of de.
zclfde ziekte niet is , of wel , dat toevallige, geifoleerdc,
individuele ziekten , door ons onbekende oorzaken , epidamisch, befmettelijk , en vatbaar worden om overgebragt
te worden door menfchen en goederen , — om , ander'
zekere omitandigheden , zich te ontwikkelen en voort te
planten , — om zich fool te verfpreiden , en de kin/ des
doods over de oppervlakte van uitgeftrekte landen dc§
aardbols te zaaijcn.
Men zal een van beide doze gevoelens moeten aanne.,
men , wanneer men de gefchiedkundige flukken nagaat,
welke weinig bekend ziin , en , in de Oost-Indiin, offcied zijn opgemaaltt , en eerst onlangs in Engeland
overgebragt.
Ecn oppervlakkig overzigt zal genoegzaam zijn , out
ons te toonen , welke de geefel zij, die in Beizgalen
Cholera Morbus gcnoemd wordt. Het zal ons bewijzen ,
hoe verfchrikkelijk feel deze ziekte voortgaat , wanneer zij
in de gelegenheid is , zich te midden van eene groom be.,
volking te ontwikkelen , en niet, zoo als op de eilanden
Isle de Franca en Bourbon plaats had, binnen enge perken van land en bevolking bepaald worth.
N
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Deze moorddadige ziekte openbaarde zich voor bet eerst
in Indostan in de maand Augustus 1817. Men meent de
eerfte fporen daarvan ontdekt te hebben te yesfore, eene
/lad, op 33 mijlen N. 0. Calcutta gelegen , in de Delta
van den Ganger ; althans is het ontwijfelbaar,, dat zij bare verwoestingen in dit gedeelte van Bengalen het eerst
nitoefende. Nadat zij bet grootfte gedeelte der inwoners
van yerfore en der omliggende dorpen had weggerukt,
verbreidde' zij zich langs het geheele land, hetwelk tusfcben de verfchillende armen van den Ganges gelegen is.
Zij volgde toen den loop der noordelijke provincien, en
bereikte Benares , hetwelk meer dan Soo mijlen van yesfore verwijderd is.
Terwij/ de ziekte zich nu Noordelijk in Indostan uitfirekte , werd zij door de menigvuldige gemeenfchap van
(len koophandel naar Neder Bengalen overgebragt, en
bereikte weldra de hoofdflad van Engelsch //die, Calcutta: dit gebeurde in de eerfle week van September ; dat
is , in gene inland na het begin barer verwoestingen had
zij too mijlen afgelegd. In het eerst tastte zij maar cen
klein getal menfchen aan , die echter alien ftierven. Dagelijks vermeerderde de kracht der ziekte, en- zij breidde
zich ook overal met verdubbclde fnelheid uit. Weldra
werden ook verfchillende militaire posten van het Engelsch
leger,, bier en daar verfpreid , door de ziekte aangegrepen. Den 18 November befpcurde men ze in het centrum , hetwelk op zijn hoogst uit xo,000 man beftond ;
hiervan flierven, in twaalf dagen , 3000 man ; fommigen brengen dit getal op s , ja op goon.
De uitgebreide betrekkingen , welke tusfcben Calcutta
en de overige deelen van ',die plaats hebben, bevorderden ongemeen de verfpreiding der ziekte, even als te Benare , de heilige /lad der Hindoos , werwaarts zich van
alle kanten onnoemelijk vele bedevaartgangers dagelijks
begeven. Uit doze beide punten verbreidde zich nu de
ziekte naar ,het Noordoosten. zij volgde den loop der
rivieren , verwoestte achtervolgcns illlabadad , Cawpour,,
Lucknow en andere volkrijke lteden , en kwaui dus tot
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Delhi , op den 2.9 0 Noorderbreedte , meer dan r000 mijlen van Calcutta. Zij bragt in die flad en in de militaire
posten van het Noorden de verfchrikkelijkfte flerfte aan ,
en men mcende nog onlangs in Bergalen , dat de ziekte
niet geheel was opgehouden.
Minder fnel plantte zich de beimetting naar het Zuidoosten voort. Zij had meer tijds noodig, om bet bergachtige Bundleiund door te trekken. Inmiddels vertoonde
zij zich den 18 April 1818 te yabo /pour , aan de zuidzijde van de bergen van Reevah, en in de flrekking van de
westelijke provincRn van het Indisch fchiereiland; zij verfpreidde zich onder de trocpen , en tastte de posten van
Mundelah en Sangovr aan ; dan , op het cinde der
"'nand fcheen zij op te houden. Haar loop was zeer onregelmatig in dat gedeelte van Indostar t , waar de groote
rivicren ontfpringcn. In hetzelfde kamp , en onder dezelfde omitandigheden , waren fornmigc gedeelten der troepen
daarvan geheel bevrijd ; anderokkregen de ziekte zeer ligt,
terwijl wederom andcre daaroncicr op de verfclirikke/ijkile
wijze lcden. Doze onregelmatigheden floorden niettemin
den voortgang der ziekte niet. Zij verfcheen te Nagpour , cone flad, so mijlen van llIttaclah, en te jaulnah,
73 mijlen van Nagpour.
Dezelfde lijn van gemeenfchap volgende , bezocht zij de
groote fleden Aarangebah en Amednagar ; zij naderde
de baai van Cambaye , loopende door Seroor en Poonab.
Den 6 Augustus brak zij nit te Pauwil, een groot
dorp , afgefcheiden van Bombay door een' zedrm van 5
of 6 mijlen , maar hetwelk met die flad door eene menigte fchuiten gemeenfchap heeft. Doctor TAYLOR herkende de ziekte, den 9 daaraanvolgende , bij een' man,
die dezelve van Pauwil bragt naar Bombay. Doctor j
K E s getuigt , dat zij zich fangs de kust begon te verfpreiden, en te Salfette, 7 mijlen van Bombay, werd ingebragt door een militair detachernent , hetwelk van Pauzril
, om een' gcvangenen over te brengen.
Men zag flier duidelijk , dat de ziekte veld won , en van
bet eene dorp naar het andere werd_ overgebragt door tic
N3
men-
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menichen, die de plaatfen , waar de ziekte heerschte, ontvlugteden.
Gedurende de zuidoostelijke mousfon volgde de ziekte
do weg, die van Bombay naar Salfette leidt, logs het
westelijk gedeelte van het eiland Salfette , de gewone cornmunicatielijn van den koophandel. De ziekte nam dit geheele land in, maar verfchOonde Malariva , flechts zes
mijlen van Bombay verwijderd, omdat zij zich in de eerr
fie ftad had vaggenesteld, dewiji er tusIchen deze pleatfen weinig gemeenfchap plaats heeft, daar geene Engelfchen , maar alleen inlanders , dat dorp bij uitfluiting bewonen.
In een °pied rapport van Junij 1819 verklaart de Ge-neeskundige Commisfie te Bombay , dat men verfcheidene
fieden voor deze ziekte bewaard heeft , door alle gemeenfcbap met de beftnette plaatfen op te heffen. Verder verklaart zij, dat het bij haar geen twijfel lijdt , of de ziek.
te , die in Bengalen ander den naam van Cholera Morbus
bekend is , van de eene naar de andere plaats kan overgebragt worden , even zoo als dit in andere gewone gevallen door befinetting gefchiedt; dat zij het vermogen
heeft, zichzelve voort te planten , door die zelfde middelen , welke in andere befmettelijke ziekten dit vermogen
bezitten; dat zij zich vermenigvuldigt door asfimilatie ,
maar dat zij buiten kijf in dit opzigt aan bijzondere wetten onderworpen is, die wij niet kennen.
In de maand April 1819 , toen de ziekte nog in BomPay woedde, rekende men, dat 15,945 menfchen daarvan aangetast waren, en dat men in de openbare berigten
een vierde minder had opgegeven, dan er wezenlijk ziek
geweest waren.
De warmte, die op alle andere befinettelijke ziekten
zulk eenen fierken invloed heeft, fchijnt op deze ziekte
Oiet te werken, daar in alle faizoenen , de thermometer
van 32 of 37 tot zelfs op lo ci eentef. flaande , de ziekte
geene verandering onderging.
De landen van lido:tan , die door deze ziekte aange1461 Zij n , Matto Ivaco vierkante mi./len. Dc reit/Paten ,
did
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die het dagblad the Times , to Calcutta in de maand November 1819 uitgegeven, van deze ziekte opgeeft zijn
de volgende:
1. Dat de Cholera Morbus in Bengalen van gem individuCle predispofitie , noch van ednige bijzondere otnflandigheid afhangt , dewijl zij zonder onderfcheid elken
ouderdom, elk getlacht, ieder temperament en elke con(Etude aandoet.
2 . Dat zij ook niet afhangt van de verwisfelingen van
,flerke hitte of koude , dewijl zij evenzcer hare woede
heeft geopenbaard , wanneer de thermometer zeer hoog
of zeer laag was:
3. Dat men de ziekte niet kan toefchrijven aan eene
ongezonde luck , aan de uitdam.pingen van moerasfen of
ftilltaande wateren, of aan andere dergelijke oorzaken ,
daar zij met het uiterflc geweld gewoed heeft op die plaatfen , waar deze oorzaken niet aanwezig waren.
4. Dat zij ook niet afhangt van de vochtighcid van lage
en ondergeloopene landcn , zoo als aan den mond van den
Ganges , daar de ziekte zich tot de hoogIte en droogfte
plaatlen van dit land hcclt uitgetirekt.
5. Dat zij haar aanwezen Diet verfebuldigd is aan den
dampkring , dewijl zij dczclfde kwaadaardigheid vertoont
order alle veranderingen van het weder , gedurende den
langen tijd, waarin zij reeds gewoed heeft.
6. Dat men ze noch aan het klimaat , noch aan eenigen bijzonderen plaatfelijken invloed kan toefchrijven ,daar
zij bare verwoestingen heeft uitgeftrekt tot een grondgqbied van elf Braden breedte en zestien Braden lenate , waarvan de oppervlakte weer dan loco vierkante mijlen bevat.
7. Dat zij niet afhangt van de ziekelijke affcheiding van
gal , daar men bij het openeff, der lijken bevonden heeft ,
dat deze meest altijd in haren natuurlijken flaat en tot
hare eigene buizen bepaald was, — dat de maag en ingewanden de gewone kenmerken , welke gemeenlijk bij
vergiftigingen plaats hebben , vertoonden.
8. Eindelijk, dat zij geen bijzonder getlacht van menfchen aandoet , daar zij hare verwOesting,en heeft aangere;Tt.
N4
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regt tusfchen den Ganges en den Indus, op de talriike
gezinnen en verfchillende Itammen der Hindoos. Dat zij
op Isle de France en Bourbon gewoed heeft onder het
.4frikaanfohe ras, en dat men overal cinder hare flagtoffers een' drom van Europeers heeft aangetroffen.
Deze onmiddellijke gevolgtrekkingen nit daadzaken doen
pns dit befluit maken dat , van welken aard ook deze
zickte zij, dezelve veroorzaakt worth door eene onbekende kieni (germe inconnu), die zich mededeelt , voortplant , en zich vormt (reproduit) door de gemeenfchap
met perfonen of goederen, die daarmede befmet zijn.
Brieven van Canton, in China, van den a October,
vermelden, dat de Engelrehe fchepen , die in de haven
lagen , door de Cholera Morbus van de Wien aangetast
waren, en dat deze ziekte in de zuidelijke provinciM van
China was doorgedrongen, aldaar eene groote llagting am*
regttc , en de menfchen bij duizenden ilierven.
•

*

*

Dusverre het yerilag van den Heer MO R E A U
te vinden in het Nouveau "ourneal de Maefine van BEE4.AREI., enz, T. X. , en getrokken uit den
courrier de Londres van den 19 Maart 141. Wij we„ten, dat federt dien tijd deze verfchrikkelijke ziekte gebeel Syria , ook onze Oost-Indifche KoloniEn , vooral het
iland lava, fel geteisterd heeft, en zich nu reeds vercler naar Pcrzij en den Caucafus heeft begeven. Wij
verlangen dgelijks , naauwkeuriger berigten van deze
ziekte te ontvangen , en tevens te vernemen , dat dezelve
eindelijk hebbe opgehouden.
JONNES I

MAMA VAN REIGERSBERCH NADER GEKENSCHETST UIT HARE
ONUITGEGEVENE EIGENHANDIGE BRIEVEN.

Den 1-leere Redacteur der Paderlandfcho Lettereejaningen*
Min Heer!

Op
2an

eene te heurche en vereerende wijze hebt gij voldaan
mijn verlangen, omtrent de plaatfing van mijn affehrift,
en
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en mijnc uittrekfels nit de brieven van Mevrouw D E GROOT
in No. I van uw geachc Maandwerk , dan dat ik nu ook niet
gaarne aan het uwe, om nog jets gelijkfoortigs te hebben,
voldoen zou. Gij ontvangt het hiernevens , in zoo ver on.
derfcheiden van het eerfle, dac ik nu niet weer een'geheelen
brief, maar enkel uittrekfels geve: en ware mij niet, wen ik
mijn vorigen fchreef,, door ecn zonderling coeval, onbekend
geweesc , dat reeds de Beer en Mr. I. SCHELT&MA, wiens
Gefchied- en Letterkundig Mengelwerk ik altijd met hec niterfie genoegen lees , in deszelfs 'tweeden Deels eerfle Scuk,
een' uicgebreiden brief van dezelfde hand had uitgegeven, de
mijne ware misfchien achcergebleven. Doch , daar reeds miju
eerfle doel was, om meer de voortreffclijke fchrijffter zelve ,
dan wel hare fehrijfwijze, bekend to waken, en tevens eenige bijzonderheden, haar , haren man, hare kinderen enz. betreffcnde , te melden, welke ik dacht , dat aan het publiek
eenig genoegen konden verfchaffen , zoo vercrouw 1k, dat gij
erkennen zult, dat ik that's zelfs beter, dan bij mijn vorig
flukje, aan dit doel beantwoorde. 't Is waar, hec zal eenige
kleinigheden bevatten; doch , zoo ik mij niec bedriege, zul,
1:e, welke men doorgaans, omtrenc perfonen van vermaardheld, niec ongaarne verneernt. Er zal ook wel iets van meer
belang in voorkomen, en vooral wat de kinderen van DE
R o OT betreft. Doch gij moet mij nu ten goede houden,
dat ik dit nog befpare , en er , voor eene derde reis, rude
wederkome , opdat ik het nu niec te lang make.
Ik heb de eer met achting te blijven,
Mijn Heer !
Rotterdam ,

Uw d. w. dienaar,

Febr. 1824.

ADR. STOLKER.

Wij zagen , in ons vorig ftukje, dat GROTILIS, geene
kennis hebbende van geldzaken,de beredding daarvan aan zij.
ne vrouw overlies. Men moet dit niec flechts verflaan van
hetgeen de huishouding en het dagelijksch Leven aanging:
want het betrof het volkomen beheer van alle hunne goederen en inkomacn ; en ten bewijze daarvan , en tevens ter ontdekking, waarin een deel van hunne bezittingen beflond ,
hoe bekwaam onze MARIA was , ow cr het beituur over te
hebben, dime het volgende uit hair fchrijven aan eetleu anN s
ge.-
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genoemden, met welken zlj zekere compagniefchap had in
eene Raffinadertj en het maken van zeker blaauw. De brief
is van julij of Augustus 1621 , weinigo weken vOdfr dat zij ,
met haar gezin, uit Rotterdam opbrak , mu het. nu te Parijs
bij !men man te vestigen.
Ik zal (fchreef zij , na van dit
opbreken der huishouding gefproken te hebben) zeer veel
„ gelds moeten hebben; (loch zal u niet lascig vallen , zoo
„ tang ik mij zal konnen behelpen. De rekeningen (vervolgc
zij) heb ik wet ontvangen. Mij dunks, dat cc een abuis
„ is geweest, toen men den overflag van de Suikerbakkerie
maakte , alzoo UE. mijn twaalfde part fchat op v. ierdui, zend vijfhonderd en in de tnegencig gulden. Zulks zoude
, het capitaal moeten groot geweesc zijn over de vijfenvijftigduizend gulden , ende that maar in de veertigduizend
, gulden; ende dat het vergroot is , toen VERSTREG in de
compagnie kwam , tot vijftigduizend gulden toe. Ilierop
„ bidde ik om een weinig onderregtinge. — Wat, het blaring,
belangt , UE. en moet niec twijfelen, ofte en zullen daar
gans niet van ddne opinie in zijn: want het different, dat
, wfj voorleden jaar hadden, maakt UE. nog grooter ; want
mengt er nog de tweeduizend gulden , die ik UE. tom)
„ gaf, onder. — 1k boucle mij teenemaal aan het Contract,
dat UE. zelve heeft ingefteld. UE. gelieve dat eons in te
zien. De woorden zijn klaar. Daar that, dat, bijaldien
• mijn twee zesdeparten in de heeft meer zouden komen te
bedragen als zesduizend gulden, dat wij gehouden zouden
• zijn daar intrest van te betalen, ook , zoo ze min bedroe„ gen, ' dat UE. gehouden zoude zijn daar intrest van te,ge.
„ ven. — UE. gelieve (ook) te confidereren, dat, al is 't,
„ dat ik UE. meer gezonden hebbe, als hetgene moest furneren, en is niet gefchied, als in u confideratie, en houde
„ mij aan niemand, als aan u. Overzulks kan ik niet ver, than, dat wij in eenige onkosten gehouden zijn, die UE.
gedaan heeft, om zijn geld wedesom te krijgen, dat gij
gegevh had. Zoo mij iemand met reden
2, tan G O V A R T S
kan zeggen, dat ik fchuldig ben in alle onkosten , zal mij
„ in alles , dat redelijk is , ftellen. En kan ook niec begrij• pen, dat mijn geld vier maanden leeg zou hebben gele„ gen; want en wit gans met GOVARTS ntet te doen heb„ hen , als voor zoo veel als mijn zesde part zoude mogen
bedragen. — 1k bidde UE. mij ook voorder een rekening
voor mij vetfchoten
te willen zenden van hetgene
„ heeft
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• beeft, opdat wij alles etre:len. — florid mij ten besten,
• dat ik zoo vrijmoedig mijne meening zegge," enz.
Men meene ondertusfchen niet, dat onze financidre zick
thans alleen met dit geldbefluur ophield, omdat haar man afwezig was, en zij hem vervangen moest: want, behalve dat
dit hare bekwaamheid (welke wij nu alleen wilden doen zien)
niets zou verminderen, men hoore haar eens, in een' brief
can Karen broeder van den 16 April 1639, wen cnoTtvs,
nu reeds vier jaren lang, Zweedsch afgezant aan her Franfche
Wat (fchrijft zij) de Heer SPIE RING (*) van
hof was :
• de tweeduizend rijksdaalders wil zeggen , en weer ik niet.
„ Mijn rekening, die ik hebbe gehouden , komt met die van
• den Heer H E U F T (-1-) overeen. Ik ben acht- of negen, honderi gulden aan den Heer H EuFT fchuldig van dingen,
, die hij voor mij heefr verfchoten; doch — dat en raakt de
• kroon van Zweden niet. De Heer SPIERING is mil me.
• de een particuliere rekening fchuldig van tweeduizend zevenenzeventig gulden, dat ook de kroon van Zweden niet
, en raakt," enz.
Van DE ortooy 's ambasfade gewand hebbende, willen
wij hier eens zien, wat zij fchrijft, wegens de wijze, waarop hij en zij de eer derzelve ophielden, en welk huisbeftuur
zij onder dezelve had. „ 't Is mij lief, (zoo fpreekt zij, in
eenen van 1635, weder aan Karen broeder , den Raadsheer,
„ gefchreven) dat zij zeggen, dat wij geen oneer aan en
„ doen aan de genen, die ons hier gezonden hebben. — Wij
• maken onze rekening, te verteren hetgene men ons geefr.
• Als wij toe konnen komen, is ons genoeg. Zullent daar
naar ftellen.— Ons desfein is van eerlten aan geweest, twee
„ Edelluiden te hebben. Edn is met ons uit Dui tschland ge" komen, die lange Edelman bij den Kanfelier (4) is ge" weest, ende bij hem gerecommandeerd. Neef REIGER s" BERcti(5) is voor den tweeden.—CTE.heefc ons diverfche
meal
(*) Deze was zaakgelastigde van Zweden in den Haag,,
en DE G R o OT moest van hem zijne wedden ontvangen.
(t) Deze fchijnc de kasfier van s p lan IN G geweest te zijn.
(4.) Vella den Groot kanfelier van Zwedcn , A X EL OX E NS T IER N.

(5) Zoon van Karen bander , den IL atinecster van ZceL;;Id l ewcsic Sc,"icide.
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maat gefchreven, om nicht c Am p s (*)bij ons te nemen;
„ maar, als UE. het wel confidereert , zult wel wezen, dat
" het ons niet wel doenitjk en is. Een Ambasfadeur heeft
" Ain tafel wel van noode. Wij zijn zelf zeer hark , en UE.
„ weet wel, dat men rekening moet maken, alle dagen den
• eenen ofte den anderen te hebben. Wij zijn met ons vil„ ven, twee Edelluiden is zevene, een Scaacjufvrouw achce,
Hofmeester ende Secrecaris zijn thine. Hier kondt gij
• uit zien , hoe groot onze tafel moet zijn. — 1k denke dik„ mast , waar men met nichte CAMPE blijven zal. 1k weet
wel, dac Zii bij mij wel best zoude zijn, maar en kan
haar Bier hebben, zonder onze groote incomoditeic. Wij
„ hebben zestbien , zeventhien boon in de keuken , ende ,
„ behalve dat A) de tafel zoude bezwaren, waar het wet van
noode, zij een Cameniere. hadde, en UE. en weer flier,
„ war een moeire men met de dienaars beeft. Gisteren is
, Graaf REND RIK van Nasfau mijn man wezen bezoe.
, ken. Men hadde hem mede verzocht , dat hiJ zijn koets
• zoude zenden, om mijn man in te halen (f): dan zocht
excuus; maar heeft hem bedacht.”
Hierop zal niet ongepast volgen, hergeen ik in den reeds
gemelden van 16 April 1639 leze: War den neer s P I E„ RING belangt, zie wel , dat , het geld daar nog zoo gei, reed niet en is. Kost men middelerwiji van de wind leen, dat ware een fraaije zake. Maar het en gaat bier zoo
3, y
rue. Die alle dagen vier- vijfentwintig menfehen te
Hier
fro
5:1 voeden heeft, elide onderhouden kostelijk huis ,koets ende
„ paarden, ende drie zonen buitenshuis, heeft genoeg te doe„ ne. Geloof, dat ik werks genoeg hebbe, eer ik een ieder
het zijne bezorge. Mgr& hoofd doer er mij fomwijlen wel
„ zeer van. Ben een *lank niet wel geweest. Ben, federt
• een maand, vljfmaal gelaten. Hebbe een geitadige koortfe
• lange gehad, weinig dagen het bedde gehouden. MiJn blued
was zoo kwaad , darter vreeze was voor groote ziekte.
Doch
hope het nu seen Hood en zal doen. Het laatfte is
•
be"

(*) Dochter van JAKOB CAMPE, Geconnnitteerden Raad
van Zeeland enz., gehuwd geweest met MARTHA VAN
van onze MARIA.
Zie CATTEN1113RGH Yervolg van ' t Leven volt) it
GROOT, bladz. 14.

REIGERSBERCH, ZUStEr
(-I-)
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Doe al, war ik kan , oin mij op te hon.
betel geweest.
„ den. Ons huishouden en kan mij niet wel misfen. Ik en
„ mag nog niet flerven. Het zoude de ruTne van ooze kin, deren zijn. Maar God en ziet daar niet altijd op."
Uit denzelfden brief blijkt ,dat zij, naar Holland reizende,
(gelijk zij deed in 1624, 1627, 163t 0639) in het laatstgemelde jaar, dat is, ftaande de ambasfade, een zeer aanzienlijk gevolg , en een paspoort voor zestien, zeventien perfonen
had: en op den 25 October 1642 fchreef zij:
Dat zij mij
, in Holland in eerlijke equipagie gezien hebben,'heefc hen
doen enrageren , en ik weet wel, datter toen waren, die
„ zeiden, had men hem maar den kop afgeflagen, zijn vrouw
„ en zoude ons nu niet komen braveren en piafferen met een
• koetfe met zes paarden. Wij waren twee van die duvels
• kwijt geworden ," enz.
Daar wij Naar nu in Holland gebragt hebben, willen wij
nog eens inelden , wat zij, wegens hair verblijf aldaar, nit Delft
fchreef , op den 5 September 1627 , aan N. VAN REIGER sIk zoude UE. voor dezen
BERCH, toen te ilinflerdam :
„ mijne tijdinge medegedeeld hebben , maar en weet zoo veel
tijds niet te vinden, om een briefken te fehrijven: want
ik niet en doe, als goed tier maken. Dezen fchrijve ik ten
• huize van neef VAN DER DUSSE'N g waar ik te melt ge.
vy flapen hebbe, en gisteren bennen wij met ons twincigen tot
„ meecter G O V E R T (*) geweest. Over acht dagen waren,
wij hier, en toen bleef ik, met nog eenige anderen, mede
9/ 's nachts. Te voren ben ik , met veel anderen, tot den
geweest. Zondag was ik tot
anderen VAN DER noss2 ri
VOSBERGEN. De Raadsheer KAZEMBROOT (4-) heeft
„ mede nog een beurt befproken. Zijn huisvrouw is er zelf out
29 tot onzent geweest. Ik ga terftond naar KENENBURG(§),
waar ik van daan ben gehaald , met belofte van restitutie.
MEERMAN(") en DE B1E (tt) gaan mede naar Zeeland.
Zij
(*) \Vie hier bedoeld worde, weet ik niet.
) De VANDERDUSSENS waren Regeringsleden van Delft.
GO LEONARD, Lid van den Hoogen Raad.
(§) Jonker OTTO VAN ZEVENDER,Heer van Keneaburg,
Baljuw van Voorne.
(*0 DIRK MEERMAN, later Burgemeester van Delft,
Ridder enz.
(tt) Een zoon van den Thefaurier-generaal der Unie,
JORIS DE BITE.
.12
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Zij hebben bier een Icoets gekochc voor mijn broeder (*).
De paarden zullen mede gekocht worden."
Nu , tot !lot, nog het volgend breed uittrekfel nit den
brief van 25 October 1642, Coen men het eersr begon te
mompelen van eene aanflaande herroeping van DE GROOT
nit de- Zweedfche ambasfade: , Het is heel goed, dat tot den
„ vrede te maken helpt. Het en is niec van noode, dat men
„ met zijn naasten Icwalijk is. Men vindt andere vljanden
„ genoeg. 'De jalouilan zijn doorgaans in de werelt zeer
groot. Die dies met een ongepasfioneerd gemoed door kan
zien, isfer wel aan. — Ik denke menigmaal , ende zegge
" het ook dikmaal, hetgene ik van UE. hebbe geleerd, dat
" alle spereldfche zaken haar zelve redderen. Het is wel
waar, het fchijnt, dat als ons eerst een ding voorkomt,
• dat het vrij wat vreemd is , en daarna dat zelve wel beIf denkende, en dat nemende zoo als wij 't behooren te ne• men, en vale het ons zoo dwars niet. Men kan een zelve
" zake heel goed ace heel kwaad vinden, near ende van wie
• datze words uitgeleid. Zonder twijfel zullen der zijn, die
• vreemd zullen vinden, ende niet en zullen verftaan, tot
„ wac einde mijn man die twee brieven heeft doen druk, ken, gelijk ik zie , dat gij mede doer ; doch dat wel be„ denkende , zult de reden daarvan wel konnen vinden. R t.
VET ftelt in zijn bock twee brieven van de Synode aan hem
gefchreven. Mijn man , die geene brieven van de Synode
en kan bijbrengen , en die daarom niet en last veel fraaije
brieven van trefrelijke luiden gefchreven te hebben, die ,
bijaldien hij die alle hadde doen drukken, zouden een
, groot boek alleen hebben gemaakt, daarom en heeft hij er
niet sneer in getal willen ;Jensen. En hoe kost hij der een
neaten,die bij hear meer kost werden geestimeerd , als bij
• een gefchreven, die zij niec en zullen refuteren. En wat
• oneer kan dat voor mijn Heer den Prins zijn, dat hij aan
een eerlijk ongelukkig man heeft gefchreven? Zijn Hoog, held heeft menigmaal gezeid ten tijde als den Advokaat
" gevangen was, dat het wel laasjes , wareh , die, omdat zij
ongelukkig waren, haar verlieten , en meende, dat zij al.
" leen vrienden van zijn fortuin waren geweest en niec van
, de perfoon. Dit en kan mijn Heer den Prins in geeneit
" deele hinderlijk zijn. Ter commie heeft getoond, dat mijn
29

ff

(*) Den Rentmeester.
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mans ongeluk de nife.ctie niet en hackle weggenomen, die
• hij hem jonk zijnde heeft gedragen. Ik en kan ook niet
• gelooven, dat zijn Itoogheid dat eenigzins kwalijk kan
„ nernen , dat mijn man zijn getnigenisfe meer estirrfeert, als
die van vele anderen. — Wat de zake van het Noorden
belangt: wij moeten zien, wat daarvan zal komen. De flag
en zal misfehien niet harder zijn als de dreiginge. — Wat
is ons heele leven geweest? Niet dan kwellinge en droef• heid; en bijaldien wij den geest niet flerk en hadden, en
„ dat wij Met en zagen als op het tijdelijke, hoe zoude men
„ alle de kwellinge konnen wederftaan? Het gaat in 't =hate
jaar, dat wij hier zijn in den itaat, daar wij in zijn: God.
weet, hoe veel distelen en doornen datter in gevonden zijn,
ende dat om een iedelen ticel ende den foberen kost.
„ en weet niet, wat een moeite onze vijanden gedaan heb„ ben , aan alle kanten, om ons daarin te traverferen. lit
„ wen daar meer van, als ik er van kan zeggen. — Het Is
• een ongeluk voor ons , dat a met den Heer SPIERING
„ niet wel to zamen en zijt. Door hem zouden wij veei
„ hebben konnen weten. — IVIijn man zeit altijd , als zij dat
„ do-en, dat het hem niet en zal fchaden, en dat hij der in
niet naar en vraagr. Het meeste is, dat onze vij„ 't
anden naar, voor een korten tijd, zullen verheugen. Maar
„ dat en zal niet voor lange zijn. De fchade, die wij daar„ bij zullen hebben, en zal niet heel groot zijn. Het fchijnt
„ veel te wezen een gagie van twintigduizend gulden 's jams;
„ mar als men confidereert , wat men daarvoor moet doen,
„ en datter Met cl tn pennink baten en is, en is de rijkdom ,
• die wij daarop hebben gehaald, juist niet zeer groot , ende
„ moeite , die ik hebbe , is groot genoeg. Dat is 't • alleen ,
„ dat onze vijanden haar daarin zullen verheugen, en dat mij
„ Met heel wel en lust weer in een ander land te gaan le„ ven, weer nieuwe menfchen kennen. Ik werde nu oud.
Als men jonk is, gaat het met de jonkheid deur. Doch
nood en heeft geen wet. Men moet hem fchikken naar den
„ tijd, altijd wel doen, en God vertrouwen.”
Om het voorfle gedeelte van dit laatfte uittrekfel te verftaan, moet men weten , dat G R O T I U S, te dezen tijde, in
twist was met den Leidfchen Hoogleeraar der Godgeleerdheid , A N D REAS ItIvETUS. Deze, tegen hem een gefchrift hebbende uitgegeven , had daarin gepraald met twee
voor hem gunftige fyuodale brieven. GROTIUS, hem be21

If

PI

ant-

10 4

'MARIA VAN REIGERS BEKCII

antwoordende, ilelde nu daartegen, in zijn gefchrift, tWee
brieven, waarvan de een de volgende was, door Prins FRE.,
DRIK HENDRIK, v66r deszelfs verheffing, aan hem ge,
fchreven, op den 4 Augustus 1622. (*)
Mijn Heer!
A Ik bedank u voor de goede dientlen, welke gij mij al„ daar (te Parijs) bij eenigen van 's Konings Raad hebt ge„ dawn, waarin ik u bid voort te gaan, zoo bij de genoem„ den, als bij anderen, welken gij zult goedvinden, u verzekerende , dat ik deze goedwilligheid , bij alle gelegen_
,, heid, waarin ik in ftaat zal zijn u te dienen, erkennen
zal. Ik bid u ook, ftaat op mijne genegenheid te maken,
„ en u verzekerd te houden, dat ik daarin volharden za' ,
zljnde daartoe verpligt door die, waarvan gij mij, t' alien
• tijde, bewljs gegeven bebt. Ik beb uwen fchoonbroeder,
„ den 1-leer VAN REIGERSBERCH, gebeden , u bijzonder• lijk te fchreven over zeker onderwerp, waarover ik zeer
verlang uw oordeel te vernemen. Gij zult mij zeer
„ pligten met het mlj te zenden, gelijk gij reeds gedaan
hebt door de Memorie, welke gij mij gezonden hebt, en
• waarvoor ik u zeer nadrukkelijk dank zeg. lk wensehte ,
„ dat ik u bier, in uwe zaken, van eenigen dienst kon zijn,
• en zoude mij van ganfcher bane daartoe leenen; maar gij
• weer, dac de gefchapenheid van zaken zoodanig is , dat
noch ik , noch uwe andere vrienden , in that zijn, u, zoo
„ als wij wel wenschten # nuttig te zijn. Ik wil hopen, dat
, de tijd hierin verandering moge brengen , en dat ik u in
• dit land terug zal mogen Zien, geacht en ge gerd, gelijk
„ uwe ongemeene talenten verdienen; waarover ik mij niet
• minder verblijden zal, dan ik gedaan heb over uwe bevrIj„ ding, (de ontkoming nit de gevangenis.) Intusfeheti
wensch ik u , in uwe verwijdering van -uw vaderland, al
„ bet genoegen , al het geluk en al den voorfpoed, dien gij
„ zoudt mogen verlangen. Dit is 't, hetwelk ik God bidde
u te verleenen, en aan mi.) de gelegenheid te geven, ota
u
• met de daad te doen blijken, dat ik bent
Mijn Heer
Uw zeer dienstgenegene
$, FR. HENDR/K VAN NASSAU.”

Het
(*) Zie C.DRAND'F, LevenVIMDE onooz, bladz, 291, e92:
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Hat gemeenmaken van dezen brief, na een vtrloOp van
ruim twintig jaren 9 fWerd Da GROOT, door fommigen ,
kwalijk afgenornen , blijkbaar onidat het g'evolg aan den inbond niet zoo wC1 voldaan had , als veler verwachting was
geweest. Onze MARIA verdedigt detwege haren man hier'
boven; en hoe hij zelf het deed , kan men zien bij C A Te
TENBURGH, Vervolg vari G
TO.; s Leven ; bladz. 328,329;
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VAN DEN GEBOET ISEBBENDEN MISDADIGER, GESTAAID
DOOR EENE TREPFENDE GEBEURTENIS.

De Liefde hopt alle dingen.
PAULUg.

Ems, der onverklaarbaarfte tegenfirijdigheden in de menfchci
lijhe natuur fchijnt mij toe doze : dat men gevoelens , medhingen , zeden en gewoonten blijfc aankleven, waarvan wij
volmondig belijden , dat zij regtftreeks tegen ons hart en ong
Veritand aandruife hen. Zoo boort then , b. v., nit bljna el.
ken tnond , dat rang en geboorte tot de innerlijke waarde van
den niensch niets bljdragen; en, toch z on menig , in elk an:
der opzigt , achtingwaardig huisvader zljne dochter ten hu.
welijk weigeren ann eenen man , die , door eigene verdientle„'
2ich eenen (land in de maatfchapplj bezorgde ; en datget*
zeIf deed, wnarvoor een ander zijnen flamvader dank ver.
fchuldigd is. Zoo predikt men in kerk en kluis , zoo roem'c,
men in hut en paleis de verdraagzanmheid en oncteilinge
Christelijke liefde ; en todh gelooft mehigeen niet ter kerke te
iijn geweest wanneer hij niet in den eigenen cempel oog
hart ten hetnel heeft gewend. Zoo veegt men zich dikWeff
eenen traan nit het oog, bij het bloOte verhaal eener flan.
itaande regtspleging; en naauwelljks hebben de ongelukkigdn
het fchavot verlaten , of het medelijden verandert in verachting en de gevallen traan in ijs.
Het is voornanielijk op dit !utile vooroordeel, zoo algdrneen heerfchend , zoo diep ingekankerd , dat ik hier het oog
heb ; en niemand web , van Welke kleur hij ook ,zij , zat her
mij ten kwade duiden , dat ik de zaak tracht to bepleiten van
mgelukkigen , die , na genoegdocning ann de regterlijke ftraf.
fen , de grievend lie van alle , namelijk vcracitting , in den hoe..
O
7:eln
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der maatfchappij vinden. Men zegge niet, dat deze
drukkende en onuitwischbare fmaad, die den eens veroordeelden misdadiger tot aan , ja in zip) grafblijft volgen, een bewijs
oplevert voor 'de hooge waardij , die de mensch aan deugd en
zedelijkheid hecht : ons hart en ons verliand , en, in overeenftemming met deze , onze Godsdienst leeren ons, dat men
de misdaad, niet den misdadiger , moet verachten: en dat de
mensch ook voor den affchuwelijkaen booswicht kan kruipen, wanneer eigenliefde en baatzucht in het feel komen
dit -zegt ons, helaas 1 de ondervinding van iederen ring; dit
h,:efc de gefchiedenis op bijna elke van hare bladzijden geboekt. Men blijft eigenlijk den misdadiger verachten, niet
omdat hij misdadig is geweest, maar onidat hij daarvoor ge.
boet heeft, en de regterlijke ultfprank of het fchavot alleen
bepalen de grensajn tusfchen hem en de maatfchappij. Maar,
laat ons, ter eere der menschheid, ftellen dat fommigen.den
misdadiger •om de misdaad zelve blijven fchuwcn, dan nog
is eene dergellike handeling:
I. Onregtvaardig, omdat de misdaad des fchuldigen, voor
zoo veel ztjn maatfchappe/ijk kontrakt aangaar, door de gedane boete is uitgewischt geworden. Elk individu , tot jaren
van onderfeheid gekomen zljnde , gnat met de maatfchappij ,
onder wederztjdfche verpligtingen, een ftilzwljgend kontrakt
aan (*). De eerfte verbindt zich tot gchoorzaainheid aan de
'beflaande wetten; en door deze verpligt zich de maatfchappij , of, in deze beteekenis , de 'teat, tot befcherming van
den perfoon en de goederen des individus. Vandaar, dat overtreding aan de eene zijde ftraf van de andere zijcle met zich
voert, en wel omdat de overige leden des flans, door den
overtreder beleedigd zljnde, de hun beloofde befcherming in
deze ftraf moeten vinden. Is dit zoo, dan heeft elke boete,
die de maatfchappij aan een' barer leden, ten gevolge van
deze of gene overtreding, oplegt, een dubbel oogmerk: io.
ten einde haarzelve genoegdoening voor de hear aangedane
beleediging te verfchaffen, en daardoor de pleging van foortgelijke misdaden, zoo veel mogelijk , te verhoeden ; en om
die ftraf tot een middel van verbetering voor den misdadiger
le
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(*) De bevoegaheicT tot dit kontrakt nit den acrd der reek, eer niet nit de
poPive wetgeving, voortvloeijende, kan de mcerderjarigheid vooruitgaan,
evenzeer alt tie Chat, tot het algemeen belang, de dienfien zijner jonge bun
gers vadr hum meorderjarigheid kaii vorderan.
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te doen verftrekken,, ten elude hij, bij Mine terugkeeriag in
de maatfchuppij,niet. weder in dezelfde overtredingen vervalle.
Heefc MI de maatfchappij , bij de misdaad van een' barer
ieden, haar regt te zijnen opzigte doen gelden; heeft de
fehuldige de 'hem opgelegde ftraf, tot boete van zijn vergrijp, ondergaan , zoodat de wetten hem veiCorloven , met
of zonder eenige bepalingen, zijnen rang in de zamenleving
te hernemen , dan heeft hiemand de bevoegdbeid, hem in die
regten , waarin hij wettig is herfteld, te krenken; gelijk bet
bovendien nog ongerijmd en liefdeloos zoo zijn, te Vooronderflellen, dat de uitfluiting van burgerlijke regten tevens
die van de algemeene menfchelijkheid in zich moest bevat.
ten. De wet kan een' mijner medeburgeren bet regt tot het
nfleggen van gettiigenis, het dragen van wapenen, de bedle.
ning van openbare ambten, voor eenen tljd of voor zijn geheele 'even, ontnemen; hierdoor echter ontflaat en kan zij
mij van mljne verpligting niet ontflaan , hem, zoo Lang hlj
zich zijner vrijheid hitft waardig maken , in de bljzondere
becrekkingen als mijnen fiadgenOot, en in de algemeene als
mijnen natturgenoot te befchouwen, hem met read en dand
bij te fiaan, den penning te gunnen, in den woord, hem even
als voorheen te behandelen, en wel omdat hij mij,
hefchouwd , ten gevolge zijner gedare boete, niet
meer verfchuldigd is.
Deze vordering der regtvaardigheid , echter, fluit geenszins
de voorzigtigheid nit ; of liever, het kan geene krenking of
beleediging heeten , wanneer men, ten opzigte van de zoodanigen , die eenrnaal , om cenig vergrijp , een regterlijk vonnis hebben ondergean , gepaste rnaatregelen van behoedzaamiheict aanwende ; wanneer men hun niet dadelijk een onbepaald
vertrouwen fchenke , of hen tot de nitvoering en behartiging
Van zoodanige zaken en belangen gebruike, welke men hun
inogelijk zou hebben toevercrouwd , ware er op hunnen handel en wandel nimmer lets te zeggen geweest. Eene tegenovergeftelde handelwijs kan die van een goedhattig, maar
nooit van een verflanclig menfchenvriend Zij ware lig.
telijk de aanleidende oorzaak van nieuwe overtredingen bij
den zwakken mensch , die, hoezeer mogelijk berouw gevoelende over zijue vorige misdaad, desniettemin read, leiding
en befluring noodig heefr, om het pad der deugd cc blijven
bewandelen, en pal te flaan bij nieuwe verzoeltingen. Onder
^gtvaardigheid ken men bier enkel verflaan dat men den
0a
bee-
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boeteling als mersch behandele, hem niet alle middelen beneme van op eene ,eerlijke wijze zijn fink broods te verdienen, noch hem mei fmaad en verachting bejegene, en hem
alzoo als buiten den kring der maatfchappij ftoote. Gnat nn
deze regtvaardigheid tevens met liefderijkheid gepaard, dan
trekt men zich gaarne den gevailenen en geboethebbenden
zondaar nan; wljdt gewillig eenige oogenblikken aan de bevestiging zijner verbetering; geeft hem nu eens eene gemoedeltjke vermaning, dan weder een welwitlend woord ;fcbraagt
hem, bij elite verzoeking tot nieuwen val; wijst hem de
middelen aan, om zich weder geheel met de maatfchappij te
verzoenen, en tracht vooral de zaden van zedelijkheid en
Godsdienst in zip hart nit te flrooijen.
Is het dus onregtvaardig , den geboet hebbenden misdadiger
te blijven verachten, het is ,
II. Onvoorzigtig. Dit punt zal voorzeker geen breed betoog behoeven , en, bij de enkele aanduiding, is voorzeker
menigeen mijne korte ontwikkeling alreede vooruitgeloopen.
Ik zal enkel vragen: wat moet de misdadiger beginnen, wanneer hij, bij het verlaten van het cliche- of verbeterhuis, alle
bronnen van beflaan voor zich en de zijnen vindt verflopt;
wanneer elkeen zijnen omgang en zijne verkeering fchuwt ,
en men het betoon van eenige gunst nan hem, of het beflellen van een fink werks, door zijne hand gemaakt ,als eene
inbreuk op de regten van anderen, die men dan brave menfchen noemt, gnat befchouwen7 Het antwoord is kort, maar
verfchrikkelijk: hij moet fteten! Zonder brood, zonder kleederen, zonder dak Loch kan niemand zijn. Men moge zijne
behoeften bekrimpen, — de kunst, om van den wind to le.
yen, is nog door niemand uirgevonden geworden. Stel u eens
voor, (en ik wil bier tot den braifften man, dien _de zon
befchijnt , het woord voeren) ftel u voor , dat de golven u aan
een onbekend eiland hebben geworpen ; dat gij daar aanfpoelt ,
koud,nat,hongerig , en gij u tot den eerftendenbesten ftrandbewoner om een ftuk broods wendt; dat deze het u afflaat,
en glj u nu, reeds mismoedig over een dergelijk onthaal, tot
eenen tweeden, die op eenigen affland woont, gaat begemen.
Maar ook deze flaat uwe Bede af, en dreigt u daarenboven
nog met de policie , indien gij het verder waagt, zoo onbefchaamd to gaan bedelen. Een dergelijk onthaal treft u bij
den derden, vierden en vijfden. Intusfchen is de nacht ingevallen, en gij dwaalt wanhopig rond , als van God en menfchen
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fehen verlaten. Maar zie I daar that eene deur open , — op
de tafel ligt een fluk broods, en daarnaasc een fluk gelds,
voor welk laatfte gij huisvesting kuPt bekomen.... Zeg
brave man ! zoudt gij uzelven op den drempel van honger
en verkleuming doen omkomen; of zoudt gij (het woord
ficlen is bier te hard) en het geld en het brood nemen? —
En is de misdadiger, na het ondergaan after ftraf, niec de
fehipbreukeling, die, koud, hongerig en dorflig, Gan eene
vreemde kust worth getleurd ? En zijn dan gewoonlijk atm:
voormalige vrienden en medeburgers niet die onmeUoogende
flrandbewoners , die hem eene bete broods en eene teug tot
lafenis weigeren? En dwaalt hij dan niec mond, van alles verlaten, van alien begeven; en wenkt dan de verzoeking niet;
en , indien hij dan flele en op nicuw bet fchavot beklimme,
wie is dan de fchuldige? De maatfchapplj I
Nog cane bedenking; zij is van ge.vigtigen Gard dat juist
eeue dergelijke verachting en terugtlooting het nadeeligst wet-.
ken op den misdadiger , in wiens ziel nog vonken van deugd
en gevoel van eigene waarde voorhanden an. De verharde
booswicht , de eerlooze moge koud en gevoeiloos het toege.
worpen fluk broods , of den met afgewenden bilk gefchonkenen penning , aannemen, de berouwvolle zondaar belproeit
beide met heete tranen, werpt eenen bilk in het eigen hart ,
daarna op zljnen natuurgenoot , en eene bitterheid , die dan
het karakter van wederwraak aanneetnt en de moeder van alle
wandaden kan worden , vervult zijne geheele ziel. Wet men
hem weigert , ow op eene cerlijke wr I ze te verdienen, of
wat men hem niec dan met verachting wil geven , zal hij nemen; en , worde ook op nicuw het veroordeelend vonnis
over hem uitgefproken, liever in bet verzorgende tuchthuis,
dan in de onbarmhartige maatfehappij I — Niec alleen de aard
der zake , maar ook de onderviuding , maakt het laatst aangevoerde tot eeue ononitlootelijke waarheid. Must alle misdadigers , die uit ligtziunigheid, nit nood , of ten gevolge van
flechte voorbeelden, vielen, en in de gevangenis betere indrultkeu , weezen voor het oogenblik hunner vrijlading, zelfs z66, dat, in weerwil dier ingefehapene zucht
naar vrijheid , zoo heerfchend in de menfchelijke ziel, menig
gevangen als eene gunst verzocht, geweerd te mogen blijveu
nit eene zamenieving , waar niec alleen finaad en verachting ,
lunar ook voltlagen gebrek hem wachtende waren.
Zoo brengt dan de maatfchappij, deer eigeue unvoorztg0 :3
tig

tpo

HET ONBUTAMELURE EENER BLUVENDE VERACHTINp

tigheid , zichzelve dikwerf in gevaar; zoo ontipringen dan
Oa' gelijk in de geheele zedelijke. fchepping , uit eene
olltedelijke dud de 'beklagenswaardigtle gevoigen voor den
bewerker zelven; ZOO snag men dan de blijvende verachting
op den geboet.hebbenden misdadiger onregtvaardig en hoogs;
onvoorzigtig:noemen. Men kan haar verder befchouwen,
III. Als vet-mete! bij het bewustzijn pnzer eigene dage.
Iljkfche overtredingen. — Wie nu denkt , dat ik tegen het
meafehelijk . geflacht gal nitvaren, en al het verkeerde , dat
rnen dagelijks ziet en boort , en dat de wet niet itraft, in
bet zwartfle daglicht plaatfen , deze heeft zich blister bedrogen ;' ik trpuwens , mlin eigen vonnis vellen. Het
is zoo: de deugd 'boeit door haar eigen fchoón, gelijk de on..!
deugd, door hare eigene afzigtigheid , verachting en afgrijzen
inboczemt : beide gin zelffiandig. Maar in de toepasfing
in de working op ons gemped en onze daden kowen wel
degelljk de omtlandigheden in aanmerking: zij verhoogen of
verminderen de deugd, verzwaren de misdaad, of ftellen haar
jn een zachter daglicht. Dan is de deugd fubjectif: Zoo is
het , b. v., in den rijken geene deugd , wanneer hij niet
heels, even win als in den arme,4 , wanneer deze niet bran.
Zoo moet ecn vergrijp minder zwaar worden befchouwd,
wanneer flechte opvoeding, kwade voorbeelden, gébrek of
flood daartoe aanleiding hebben gegeven; evenzeer als men ,
ook in den deugdzaamften , godsdienftigaen en braafften man,
deze en gene vlekken, nit geflel , aarleg of karakter voortvloeijende , met den mantel der liefde moet bedekken, zonder hem daarom minder hoog to fchatten. Zoo treft dan ook
billijk de algemeene frnaad en verachting den rijken woekeraar,, den faiinheiligen wellusteling, den lasteraar,, die zich
Inensch en Christen noemt, evenzeer als den verhardflen boos.
wichc , die misdaad op misdaad hoopt, en nog in de Innate
juicht I
Werken dan de omaandigheden zoo -magtig op onze
jective deugd, dan ken men zeggen(zedekundig en niet maattchappeliik gefproken), dat dikwerf de misdaad van eenen
ligtzinnigen en van alle godsdienitige opvoeding verftokenen
cmgelnkitigen, die daarvoor echter eenige jaren in een tuchthuis moet boeten , gelijk flaat met de flruikeling van dezen
of genen inderdaad achtingwaardigen mensch. Ik wil aannewen , dat alle mijne lezers achtingwaardige menfchen zijn; —
dan toch zullen zij mij wel coellaan, dat ik in hen , even
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als in inijzelven, feilen en misilagen vooronderftelle, ja grove gebreken , die, in eenen zedelpen zin en onze opvoe.
ding en gelegenheid cot befchaving en veredeling in aantnerking genomen , gelijk ftaan met vele misdrijven, die de wet
!trait; dat ik niet te veel zeg met te beweren , dat ook zij
oogenblikken van diepe fchaamte en bitter beroew hebben
gekend, bogenblikken , die men zoo gaarne uit de gefchiedenis van zijn !even zou willen vagen, en, filet waar? gij
en ik , wlj knielden, eer wij ons te bed begaven , voor God
neder, baden om vergiffenis, fliepen in, zoo wij konden, en
III) waakte over ons. Wij ftonden op; zijne zon fcheen hetder, en, was het niec wet in ons genmed, dat kwam niet
van boven , waar nit ons eigen hart. Doch naauwelijks was
het oog voor die zon ontfloten , of er kwamen nieuwe Ver.
zoekingen , en zij berokkenden nieuwen val ; de avond daalde, de nachc riep ter ruste, wt.) bogen andermaal de knian
met ter ne&geflagen blik, en Ilij waakte weder over ons.
Zoo ging het met u en met mil, dag aan dog; zoo zal het
gaan tot aan het laatfle oogeubtik onzes !evens, — ook dan
vouwen wij de handen zamm, en flutmeren in met de hope,
dat Hij niet zal ophouden over ons te waken!
En zou dan de mensch , dio zelf zoo veel en dagelljks
vergiffenis behoeft , zijnen medemensch durven verdoemen.?
Zou dan hij, die , in weerwil van het licht der Redo en van
den Godsdienst, dm hem van de jeugd of befcheen, viel, en
weder opftond , en andermaal viel , geenc ftruikeling willen
vergeven in eenen ongelukkigen , die mogelijk van alto deze
voorregten is verfloken gcbleven , noch hem de hand bleden,
oin weder op to ftaan ? — 0! hij , die zóó beftaat , het moet
hem koud in het hart en eng in het Leven zip!
Ik had de bovenftaande vlugtige aanmerkingen op bet papier geworpen , toen de deur mijner kamer zich Opende , en
een mijner gemeenzaamfte vrienden binnentrad. „ Ik hoop
„ niet, dat ik u in uwe bezigheden ftoor
was de vraag;
„ licver herhaal ik dan mijn bezoek op een' anderen
„ Geenszins , vriendlief," antwoordde ik ; „ ik was toch op
„ bet punt van mijne pen neder te leggen; uwe komst doet
„ mij waarlijk genoegen. Korn , ga zitten ; de kagchel brandt

r

„ heerlijk — wij willen to zamen cen glas wijn drinken, en
1, ens onzer 5oede dagen eons herinneren."
04
Zoo

192 HET ONBETAMELIIKE EENER LILVENDE VERACHTING

Zoo gezegd , zoo gedaan. Spoedig was de pin, In den
brand; de ftoelen werden 4igter aan de kagehel gefchoven
en wij klonken eens regt hartelijk , Haar oud.vaderlandfcheq
tram .; terwijl ruijn vriend mij intusfchen de aauleidende oor•
zaak van ziln .avondbeZqek mededeelde.
Deze zaak argebancicid zijnde, was ook de pljp uitgegaan,
en inijn vriend wilde zich , nit befeheidenheid , verwijderen,
fleeds vree;ende van mij in mijne bezigheden to hebben ge.
hinderd. „ Nu, dat is dan de wellevendheid tusfchen
„ vripnden wql yer gedrevenr" hernam ik qp een' fchertfengij weer, ik zou het u rondnit zeggen, indien
den toon;
lk jets degelijks te verrigten had; maar ik gelocif eigenlijk,
• dat gij zoo uitermate beleefd zijt, om eens , op eene be,
„ hendige wijze, te weten te krijgen, wat ik CO, Ch at zoo
„ uityperde. Welnu, ik zal het u dan maar zeggen, ook tg
uwer gernstftelling, dac gij mij volftrekt niet in eenige
• dringende zakeu ftoort, en gij veilig , voor dezen ayond,
uwen tabernakel bier kunt opflaan:ik heb mij eenige oogen21
• blikken bezig gehouden met het nederfchrijven van eenige
aanmerkingen over het onbetamelijke, dat er gelegen is in
de blijvende verachting jegens misciadigers , na het onder.
„ gaan hunner ftraf, en blj hnnne wederkeering in de mat„ fchappij."— „ Inderdaad een belangrtjk onderwerp; maar ,
toch eenmaal mijne nieuwsgjerigheid heb,t gaandc
nu a
„ gemaakt, heb ik eenigzins het refit verkregen , om de vol.
doening daarvan to vorderen. Eilieve f last mij nwe ge,
dachten over het geopperde onderwerp eens hooren; gij
weet, hoevecl belang ik fIel in alles , war de verheffing en
• ppbeuring der gevallene menschheid aangaat,"
Gaarne voldeed ik aan dit verzoek, en las de ter nederge.
ftelde aanmerkingen voor.
Ik ben het volkomen met u
eens ," hernam mijn vriend, na de aangehoorde lezing ; „ en
„ onheyoorgordeeld mensch , wiens hart flechts eenigzins
3; voor ;linen natunrgenoot klopt , zal gaarne deze ftellingen,
,,' wa r d'en
7- hoofdinhoud aangaat , voor de zijne erkennen,
Vo9r njij , echter,, waren uwe redeneringen bijzonder aanbiu.
„,' derid, omda4 ik, reeds in mijne vroege jeugd, ooggetnige
ben geweest van de fchrikkerijke gevolgep welke eene
„,
ciergelijIte voortdurende verachting op eenen gevallen' mensch
kan uhoefenen. Neen, nooit zal ik deze gebeurtenis ver.
geten hoe oud ik ook worde ! — maar best deed . ik,
zij kan hier als proof op de fpm
„ u We te vercellea
die.
4.1
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w dienen. Vooraf, echter , zult gij mij vergunnen, eene verfche pijp te floppen; gij weet, dan gaat mij alles vlotter
Dic zoo uoodzakelijk werk verrigt ziJnde, terwill
af "
ik den pook intnsfehen had gloeijend gemaakt , en na eenige
hartverkwikkende balen damps , begon mijn vriend aldus:
„ Het is u bekend, dat ik te Z., in Gelderland , ben geboren , en ook daar mijne opvoeding heb genoten. Onder
mijne vroegfte fpeelmakkers onderfcheidde ik vooral het zoontje van onzen braven buurman , den kleepaker ,die, met zijue vrouw, de achting van hec geheele fladje wegdrpeg, en
deze, nit hoofde van beider regt Christelijken handel en wan,
del, in de ruimite mate verdiende. Mijn vriendje , ander de
oogen zijner ouderen opgegroeid , goed , vriendelijk en zachtaardig , was de lieveling van alien, die ben' kenden. Vandaar
dan ook, dat mijne ouders met genoegen zagen, dat ik hem,
boven eenige mijner meer ruwe fchoolmakkers, den voorraug
gaf ; terwij1 zij bovendien niet behoefden te vreezen, dat
ik, in hec huis van onzen buurman, mij eenige flechte ge.
woonte zou eigen maken. Wlj waren dan ook meestal za,
men, en gemeenlijk werd de avond in elkanders bijzijn, aan
ons of aan zijn huis , doorgebragt ; maar bovenal gaarne bevonden wij ons een Unrtje in den winkel van zijnen vader,
te midden der knechts , die ook bier, gelijk in Gelderland de
gewoonce is, in hec voorlinis za gen te arbeiden: want, bui.
ten het genoegen , dat wij in het zien der werkzaamheden
fchepten, wist T Ii Om A s , een der gezellen, zulke aardige
vercellingen en fprookjes op ce disfchen, dat wij biJna niet
van zijue zijde waren te flaan. Nimmer bleven wij dan ook
in gebreke , hem elken avond , als offer onzer erkentelijk.
heid , en ter nanmoediging, om aan onze kinderlijke nieuws.
gierigheid cc voldoen , een gedeelce van onzen boterham me,
de te brengen; en nog klaar herinner ik mij „ hoe ik dikwerf
mijne goede moeder om een flukje vleesch , of om een kW&
voor onzen THOMAS vroeg; er bijvoegende , (hetgeen
ook werkelijk waar was) dat hij hec altijd voor zijue vrouw
en kinderen bewaarde. En was ik gelukkig genoeg van in
mijn verzoek te flagon, dan huppelden wij vrolijk naar den
kleermakerswinkel , en riven al bij het inkomen: „ T H o„ ar As ! T ii o a: A s ! nu hebben wij lets lekkers ; maar dan
„ meet gij ook eons mooi vertellen!"
„ Win was natuurlijker , dan dat wij TUOMAS, die zoo
zcer cen kindervriend was met hart ell ziel lieflladeleu ? Oak
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zijne kameraden mogten hem gaarne lijden, en bij den meester en diens vrouw fond hij in hooge gunst. — T cm A
was flier van nit het fadje gebbortig, maar bad zich , v6dr
drie of vier-jaren vreenideling , ter bekoming van werk,
bij den meesteeaangediend, die, juist een' goeden knecht
beboevende, hear " eersttre'huis had !nen arbeiden , en daarzijn goed gedrag iiende, hem op den winkel had geplaatst. T n b ht
regtVaardigde vOlkomen den goeden dunk,
dien : men van Wein had . okevit: hij was de eerie bij het
werk, en de laatfe om near huis te gaan. Nooit kwam eenig
onbetamelijk woord nit. iijnen mond. Zacbt, befcheiden en
diedsiVaardig, was hij" er feeds. op nit, om zljnen kamera-den , dezen of genen dienst to bewljzen; en voor zijnen mees,
ter , diens vrouw , en ook voor ons , zou hij door een vuur
zijn geloopen. Vandaar dan ook, dat de meester hem, bij
intlerkenr boven elle anderen, met de behartiging van onderfcbeklede belangen; obit in geldzaken, belastte; terwijI T u oA s ilch feeds met de grootae eerlijkheid en naauwgezet•
heid van den hem opgedragen' last kweet.
„ Zoo mogten, gelijk ik zeide , drie a vier jaren verloopen zijn, wen , op zekeren dag, twee armverzorgers aan de
buiien der good° ingezetenen van Z. rondgingen, ter opzawaling van liefdegiften tot herflel eener afgebrande kerk
in het grensiladje W. en zich daartoe ook bij onzen goeden
kleermaker aantneldden. De heufche man, niet gewoon ie.
'nand op de vloermat te later than, verzocht de vreemdelingen in bet woonvertrek te komen ; deze volgen doch , in
bet doorgaan van den winkel, blUven beide plotfeling than,
zien etkander bevreemd aan, tot dat eindeltjk een hunner,
met luide item, vraagt: „ Wel ,
o rs s I gij bier?" —
Neon ja I" is het bedremmelde antwoord , terwijI hij ,
doodbleek , de oogen nederflaat, en van ontfleltenis bijna
niet in feat is , zijn werk to vervolgen.
„ De meester, wien het zonderling gedrag, van T n o in n s
niet ontgbpt was , vraagt den armverzorgers, nu zij in de ka=
mer zijn gekomen , of zij THOMAS kennen, en tevens naar
tle oorzaak van de ontbutling , die hunne tegenwoordigbeid op.
hem fchijnt te weeg te brengen. Beide ontwijken echter bet
liaatte gedeelte der vraag, met te zeggen: „ dat men best
zou doen, THOMA s zelven daarnaar te vragen."
„ Naauwelijks zijn zij met de uirgereikte gifte vertrokken,
of de meester doer dan ook u o Inns voor zich komen , en
eischt
H
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eischt oplosfing van deszelfs raadfelachtig gedrag. Deze ver.
ontfchuldigt zich met het antwoord: „ dat hij aan een' der
beide armverzorgers, te varen zijn huisheer te W., nog
eenige huurpenningen was fchuldig gebleven; dat hij zoo
„ angftig was geworden , op het gezigt van dien man, uit
vreeze, dat deze hem , in tegenwoordigheid zijner makkers,
„ daarom mogt manen; doch dat hij nu zorgen zou, dat de„ ze fchuld zoo fpoedig mogelijk wierd afgelost ;” tevens
aan • den meester verlof vragende, den armverzorger .te gun
opzoeken, ten einde deze zaak met hem te regelen.
Hiermede liep dit voorval af,, dat weldta bij ook
bij den meester , was vergeten , daar THOMAS aan laatstgemelden had gezegd , dat hij alles met zijnen fchuldeifcher
had gefchikt en deze hem niet lastig zou vallen. Doch zie!
wac gebeurt ? Op zekeren namiddag — het was woensdag,
dit herinner ik mij, want dan hadden wij een' halven dag va.
cantie, dien ik gewoonlijk met mijn vriendje doorbragt, —
komt de itadsbode, en roept den meester van uit den winkel naar de huiskamer , waar ook wij met de moeder des
huizes ons bevonden. Hij vraagt , of niet zekere TB o.
1H A s zich op den winkel bevindt ?" — en, op het bevescigend antWoord , vervolgt hij: dat dan zijne komst is
„ ftrekkende, om den meester en diens vrouw op een onaan„ gennain voorval voor ce bereiden , en hen tegen eenen
„ plotfelijken fchrik te behoeden. Dat Schepenen aanfchrij, ving hadden bekomen , om zich meester te maken van den
• perfoon van zekeren THOMAS K., als voortvlugtig, ten
• gevolge van gepleegden diefItal re IF., en thans zich be, vindende ce Z. , waar hij door twee armverzorgers was
gezien, die dan ook, na eenige weifeling, van hunne be„ vinding aan bet geregt daar ter plamfe hadden kennis ge• geven; dat de dienaren buiten itonden , om hem to vacten,
„ en dat hij THOMAS nu voor de lcus, verzoeken zou,
zich met hem naar bet ftadhuis te begeven, ten elude
• daardoor alle maatregclen van geweld en tevens elle op„ fchudding in bet huis eens geachten burgers te voorko„ men.” — Ik zal het niet wagen, u de ontfteltenis van den
braven kleermaker en diens vrouw , Hoch onze droefheid,
gemengd met angst, of te malen! De tegenwoordigheid van
den fladsbode, met lint en bos prijkende , — het woord
dicf, — het vooruitzigt der gevangenis voor onzen armen
T
deden 011.i huiveren, en we%:rhieldeu onze tranen.
Bihar
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Maar door den grond meenden wlj te zinken , Coen wij
at A s zijn werk zagen nederleggen, en, doodbleek , den bode
volgen; terwijl onze jeugdige verbeelding ons fehetite, hoe
bij nu, door de dienaren des geregts , werd aangegrepen ,
mogelijk gekneveld, en eindelijk in een akelig hol geworpen.
Weldra werd THOMAS naar W. opgezonden, werwaarts
zijne vrouw en kinderen, overladen met weldaden van den
goeden kleermaker, waarblj wij gaarne one kleine giftei
voegden , hem volgden. Na verloop van eenigen did vernamen wij, tot onze groote droefheid , dat hij tot geefeling en
twee jaren gevangenisftraf was sveroordeeld sgeworden.—Dikwerf fpraken wij van den ongelukkigen , in den kleinen huis.
felijken kring; terwijl de ouders van mija vriendje, met liefderijken weemoed, zich zijne dienstvaardigheid zijne vlijt
en gehechcheid aan hunne belangen, zijne huiverend
aangename vertellingen ons herinnerden. Nog hoot ik dien
gevoeligen menfchenvriend deze woorden zeggen, terwijl zijne vrouw zich een' traan uic het oog wischte: „ Zie, ik
wil niemand veroordeelen; maar om toch , bij het vragcn
van eene liefdegift voor den opbouw eener kerke Gods,
eenen armen zondaar te verraden, — mij dunkt, het ge„ welf zou mij als op het hoofd nederflorten, wanneer ik het
nieuw opgerigte heiligdom binnentrad 1” En ik woet nog
V!
wel, dat ik dan meestal naar huis ging , peinzende over bet
lot van den armen THOMAS, en niet zelden, des nachts,
van hem en zijne voormalige, zoo zeer geliefkoosde, vend.:
lingo droomende.
(Het vervolg en flot hierna.)

NIEUW ALPHABET VAN EN VOOR DEN OPMERKER.

Z.
Zanggodin. Veler Zanggodin zit enkel in de topper der
vingeren, en is eigcnlijk niets anders dan fchrijfjeukte.
Zedekunde. fieeft, met de gehreken am, te WUZCII
mer gedaan werk; want de kat , die uit den eenen hock verdreven is, kan men zeker zijn van in eenen anderen weder
te vinden.
Zegeprant. Lijkftaatfie, om de uitvaart van een geheel
yolk te vieren.
ZCI:'
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Zendelingen. Veelal landbouwers , die zaaijen, zonder al.
Vorens den grond om te ploegen.
Zenuwachtig. In de mannen eene zwakheid; in de vrouwen een vermogen.
Ziel. Het eigenaardige eener ziel is , dat zij huisvest in
het ligchaam-, dat hair toebehoort; doch hoe veler ziel zit
in de geldltist en.... waar niet al in? Eene gevulde flesch
verdient boven dezulken de voorkeur, omdat zij de ziel in
zichzelve heeft.
Zielverkoopen. De oudfle , en voorheen ook de voordeeligae, hanclelstak. Doch de fpeculanten beginnen in te zien,
dat men van de zielen meer partij kan trekken als fabrikaat,
dan als grondflof regelregt in den haudel gebragt.
Zien. Die ziet , wac niemand anders ziet, is ziek van ziel
of van gezigt. Zie B., C. en D.
Zinnen. Die door de zinnen op het yolk werkt , fpreekt
door bet venfter; doch die zich regelregt tot het verfland
rigt, tegen den muur.
Zotskap. De wijsheid is an regt wijs, als zij eene zotsop to zetten , wanneer bet wezen mom,
kap
Zotten. Zonder zotten geene zamenleving, beter gezegd
dan: geenc zamenleving zonder zotten.
Zout. Dc bolt , die zout vergeet of niet weet te gebrui.
ken , kan niet voldoen; zoo ook nict redenaars en dichters
zonder fm flak.
Laid- Perceeltje bosch- en weiland, toekomende
aan den Koning en (leer FERDINAND VII, doch op weak
hij zoo min hypotheek kan krijgen als op zijne landgoederen
in de maan.
Zuinig/leid. Strekt om toe te kornen ; Spaarzaantheid, otn
over te houden. Gelukkig, die het van de eene tot de ande.
re deugd brengen mag!
Zuiverbeid (van leer). Kan alleen door den reinen van
barte bcoordeeld worden, al ware hij ketter.
Zwakkeid. Erger dan Misdrijf, omdat zij er de moeder
van is.
Zwanezang. De zwanezang van een flecht dichter is
altijd zijn fraaifle zang, omdat het Bind eens dings altoos
beter is dan zijn beginfel.
Zwarigheden. Ongelukkig, die , als Atlas, den hemel op
zijne fchouderen torscht, en daarbij zich verbeeldt, glazen
beenen te hebben!
Zwart-
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Zwartgallig. Bij de Geleerden de voorname ziekte , even
als bij de Grooten het Podagra.
Zu'aveljlok. De nering daarin altijd florifant ; want, als et
geen licht meer ontftoken mag warden , valt er altijd wat te
branden , zoo lang het aan boeken nod' fcluijvers ,aan Grondwetten noch ketters oncbreekt.
Zwelknd. Als de woorden zwellen, krimpen de denkbeelden.
Zwetfen. Als men daarmede lauweren behalen wil, doe
men het nimmet in proza.
Zwijgen. Die zwijgt , omdat hij niet weet te fpreken, is
ongefchikt voor een' Apostel ; maar daaruit volgt nog niet ,
dat onze waardige landgenooten B., C. en D. Apostelen zijn,
omdat zij brand Ittinnen fchreeuwen.
Zwitfcr. Vrij man te huis, die men overal elders dienend
aantreft.

KEIZER KAREL DE V EN DE BEZEMMAKER.

(Les actions het-apes et plaifantes de r Empereur
CHARLES V. Cologne, 1683.)
Keizer KAREL D t V geraakte eens , op de jagt, bij bet vervolgen van een wild zwijn, geheel van zijn gevolg af, en verdwaalde ten laatfle , door het inflaan van verfcheidene verkeerde wegen , zoo zeer , dat line moeite , om den regten
weg weder te vinden, te vergeefs was. Hij ontdekte eindelijk , op eenigen affland, de woning van eenen armen Bezemmaker,, en begat zich derwaarts , om, zeer vermoeid zijude,
een weinig nit te rusten, en aldaar zijn gevolg op te wach..
tens Hij klopt aan. De bewoner , COLAS genaamd,
vraagt hem , bij het openen der deur, op eenen gemelijken
Ik verzoek u om eenig ontbijt,"
toon, wat hij wilde.
zeide RARE en ik beloof u dat gij over mij tevreden zult zijn." Op her hooren hiervan brengt de huisvrouw, in de hoop eener goede belooning , terfiond lets van
den aanwezigen voorraad aan. Men werd fpraakzamer, tastre
gezamenlijk toe, en dronk, op de gezondheid van den onverwachten gast, een gins bier, zoo als het dan daar to vinden
was, daarbij. Gedurende dit ontbijt hoorde de Keizer,, als
Van ter zijde , van gezouten reevleesch fpreken ; en , daar hij
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al fpoedig begreep, .dat zij iet,s dergelijks verborgen hadden,
woeg hij , als zonder erg, of zij niet lets hartigs toe hadden ?CoLas wilde er in den beginne niet van weten, Nadat
hij echoer een oogenblik met zijne vrouw alleen gefproken
had, werd er een goed fink van bet wildbraad opgezet , doch
tevens den gast op bet erniligst aanbevolen, aan niemand
lets daarvan te laten blijken, opdat bet niet den Keizer ter
ooren mogt komen, en zij dan als wilddieven worden geftraft.
K A R E L nt daarvan met veel fmaak , en verzekerde zijne
gastvrouw,, dat zij op zijne fIllzwijgendheid kon rekenen,
en dat hij bun voor hun onthaal zijne dankbaarheid nader zou
doen blijken. Ilij ging nu been, om zijn gevolg op te zoeken , dat, vol angst over zijn gemis, bet geheele woud doorkruiste. I1ij riep eenige mien , en welclra vond hij ook
eenigen der zijnen. Ilierop volgde een luid gefchai der hoot.
nen, waarop alle de overigen , met bet geroep van: , Leve
„KA R E r. , onze Keizer!" zich weder bij hem voegden.
Twee of drie dagen daarna liet KAREL den Bezemmaker
nan zijn Hof ontbieden , die , vreezende dat zijne verboden
jngt mogt hekend zijn, zich vol doodelljken angst derwaarts
begat. IIij werd onmiddellijk bij den Keizer toegelaten, in
wien bij terftond zijnen voormaligen gast herkende, dien hij
nu in Keizerlijke pracht, onder een verhemelte zittende, en
omgeven door eenen talrijken Adel , nanfchouwde ; waardoor
zijne vrees voor nakende flraf zoo zeer toenam, dat hij doodbleek werd, en clkeen medelljden inboezemde. Hij werd echter fpocdig nit zijne verlegenheid gered , toen de Keizer hem
vroeg: „ War begeert glj tot belooning voor het ontbijt,
„ dat ik bij u genoten heb ?" Ilierop veranderde zijn gelaat
geheelenal , en, zich een oogenblik bedacht hebbende,
antwoordde hij: „ Dac uwe Majesteit mij veroorlove, dat
ik , benevens inljne vrouw , overal in het bosch , rijs moge
fnijden , dat voor goede bezems gefchikt is." De Keizer,
door dic eenvoudig en zeer befcheiden verzoek van den Bezemmaker getroffen , fond hem zijne bede ciadelijk toe, en
luisterde hem nog in bet oor: dat hij morgen aan het Hof
zoude komen met zoo vele bezems , als hij en zijne vrouw
torfchen konden , maar geen denen minder dan voor een' dukaat moest verkoopen. COLAS boog zich hierop zoo diep
voor den Keizer als hij het ooit geleerd had, en haastce
zich vol vreugde naar zijne woning terug , om aan zijne
verbaasde huisvrouw al het wonderbare nieuws te vermelden,
dat
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dat hem op dien gelukkigen dag was wedervaren. Beidert
gingen hierop uit alle inagt aan het werk , en maakten, den
geheelen nacht doorwerkende , zoo vele bezems gereed, dat
zij des anderen morgens met zware vrachten aan bet -Keizer-,
lijk paleis kwamen. Zoodra ,de Keizer hen zag , liet hij iri
zijn paleis verluiden, dat niemand, noch van bet Hof;
noch van den Mel, heden voor hem zou mogen verfchijnen, dan voorzien van eenen bezem, en wel uit de fabrijk
des mans, die aan de deur van het paleis had uitgeftald.
dereen vervoegt zicli nu, op dezen weak des Keizers, tot
ouzen COLAS, om het vereischce zeldzame geleide te koopen; maar hoezeer ftaan alien verbaasd , als zij hooren, dat
hij voor elken bezem een' dukaat vraagt! Men drijft aanvan.
kelijk den fpot daarmede ; maar, daar hij op een' fermen
coon in zijnen eisch blijft volharden, is men ten laatfte genoodzaakt, hem den gevorderden prijs te betalen. In 't kort
COLAs verkoopt al zijne bezems, en keen, als de geluk.
kigfle koopman, die nog immer den belangrijken bezemhan.
del dreef, of drijven zal, met een' zak vol dukaten naar zijne hut terug,

DE EEROEMDE SCHRIJVER DER KARAKTERKUNDE DES BIJBELS

A. H. NIEIHEIJER, IN BEN AMSTERDAMSCH SLEEDJE.

(Beobachtungen auf Reifen [durch Holland 1806]. /kik, 1823.)
Eene nitnoodiging van den neer n uicE rt, (7) een rijk Bankier
te Avilterdam ,vermeerderde onze bekendfchap met bet huisfelijk leven der gegoede Hollandfche familiOn; toevallig Ook mot
eene ons ongewone foort van voertuig, befgeen weleer,, bijzon.
der te Anagerdarn, in nog algemeener gebruik zon zijn geweest.
De woning was tamelijk vet van ons logics ; wij beitelden
een rijtdig. Toen ons de hnutlakkei meldde, dat hetzelve
gekomen was, vonden wij eene groote oudmodifche koeff,
op eene flede västgemaakt, met den paard befpannen. Onze bevreeniding deswege beftreed hij door de vertekering,
dat dit niet alleen Celle meet goedkoope, en inzonderheid
voor zwaarlijVige perfonen hetgeen evenwel op ons niec
paste — regt gefchikte, maar ook zeer gewone manier was,
om naar de kerk of den fchouwburg te rijden, en bezoeken
In de voornaamfte huizen to niaken. -Refit gefchikt was deetve inderdaad, en, hoewel de voerman , den toom in de
hand ,
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hand, daarnevens ging , ook fnel genoeg. Ook bemerkten
wij , dat het gevaar van het ontvlammen der flede door een'
aan den hoek der koetskast aangebragten met vloeifloffen
gevulden buidel verhoed werd , waarmede van tijd tot tijd de
flede van onderen natgemaakt en de grond bevochtigd wordy.
Dat deze fledevaarten des zomers dienen tot behoud van de
inderdaad voortreffelijke befIrating , welke zij zelfs nog meer
fchijnen vlak te maken en te bevestigen , is veel waarfchijn.
lijker , dan dat men daarbij aan den onvasten grond, op wet.
ken de Ilad gebouwd is , gedacht , en de te fterke en veel.
vuldige fchuddingen der gcbouwen, door het rollen der rijtuigen , daardoor getracht hebbe te vermindeten. Wij von.
den het ongewone voertuig inderdaad zoo behagelijk , dat wij
gaarne later de woning des Heeren D u K E R zonden bereikt
hebben.
Bovenflaande fledevaart-befchrijving zij den goeden Vadat
kwijtgefcholden; zij getuigt voor minst van
zijne welmeenendheid: ook deze willen wij hem niet ontzeg.
gen bij den volgenden trek , rakende de Poopsgezindtn ; fehoon
wij het eenen man , als NiEMEVER, minder kUnnen verge.
ven , dat hij te dezen zoo kwalijk onderrigt zieh voordoet t
„ Ongelijk talrijker (dan de Lutherfchen)zijn de, in verfcheidene
takken gedeelde , Doopsgezinden of Illennonieten , eene ver.
edelde nakomelingfchap van de Wederdoopers der zeventiende
eeuw. Zij zijn een nieuw bewijs , dat, zoodra flechts in
den beginne zeer overfpannene partijen van hare dwalingen
terugkomen en rustig worden , joist uit deze zich eene tegt
waardige gemeenfchap van godvruchtige menfchen vormen
NIEMEUEIt
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De domper, vrienden van den nacht!
Dien gij gebrUikt , om 't liEht te dooven,
Kan 4 t aan deze garde niet ontroovefi ,
Is door Been' fchrandren tiitgedacht.
Wat bast hij , Ills nog heldre &alert
Om 't rond der randen nederdalen,
De gloed alomme ironken (Chia?
Neen, kidders van 't Voortreflijk ddister!
Zoo fmoorc gij nooit der zonnen Winer;
Gij flooft u at* * mar Vordert niet.
AltivoLLW. 1324. NO, 4.
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In 'c rijk , dat van zijn wijde kust
De vloten zendt in elke rigting,
Is flog het flonkren der verlicht*ng
Van elke vrije borst de lust;
Ook daar, waar eens de Nasfaus ftreden,
De Ruiters
aardrijk.daavren deden ,
Bij ftroomen 't bloed van de eedlen vloor ,
Is elke ftraal hunn' telgen heilig ,
Bewaakt door Nearlands Vader veilig ,
En maakt hij 't kleene plekje grooc.
Waar trotfche Varus ligt in 't graf ,
Bij Romes dreigende adelaren,
Stroomt 't bloed van Herman nog door de a4ren,
Zing , heerlijk lieht! zijn kroost uw' lof.
Gij , eeuwen voor den Griek verloren ,
Begont op nieuw bij hem to gloren,
Reest wear voor Hellaas ouden grond;
En daar zal ras uw tempel rijzen ,
Vanwaar de geest eens van zijn wijzen
Uw fpranken naar het Noorden zond.
In 't jeugdig land , waar Washington,
Zijn ftichter, nimmer wordt vergeten ,
is tang der domheids doek vergeten,
En gloort de gulden waarheidszon ;
n waar eens de Oronoke , in 't ftroomen,
Ontelbre tranen opgenomen ,
In d' Oceaan heeft uitgeflort ,
Klinkc nu de jubelzang ons tegen :
„ Ook hier deelt elk in 's Vaders zegen ,
„ Nu licht aan onzen hemel wordt."
Vat durft ge dan , vermeetle hoop
Van 't kleene dompertje u beloven ?
Dat licht flroomt eindloos of van boven,
En rigt naar Oost en West zijn' loop.
Breid uic dan , wat gij hebt begonnen;
Kom, worftel met. miljoenen zonnen,
En fchep een' anderen, zoo wijd,
Dat hem geen vonkje kan ontfnappen;
Smoor al den gloed der wetenfchappen;
'loud aan uw ' tell& geese en tijd.

Wel.
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Welaan , !lel elken uil to werk:
Wat zou zijn ijver niet vermogen!
Hij fluit allengs der volken oogen,
En nacht heerscht beide in /hat en kerk.
Zoo zal u 't heerlijk doe! gelukken:
Verbeetring beet elan ras't verdrukken;
Eerwaardig al, wat fchandlijk is:
En, mogen we ook de vrijheid derven,
Despoten zullen wlJ verwerven ;
in fled van deugd, het fijnst vernis.
Maar geef op Brit en Belgen acht,
Waar eons de fiere Rusfels bloeiden,
Van 't godlijk vuur die Egmonds gloeiden,
Wier naam nog leeft bij 't nageflacht:
Die neven zijn nog niet verbasterd;
Zij gruwen , als de hel dien lama;
Zij treden moedig in hun baan;
En, wilt ge 't lampje zelfs verbannen,
Op 'c graf van die doorluchte mannen,
Daar fteken zij de fakkels aan!
H. VAN LOGHENI.

DE LEEUWRIK.

Fabel.
't Leeuwrikjen, in blijde vlugt,

IIief zich naar den hoogen;
Zijn gezang, in 't ruim der lucht
Steeg naar 's hemels bogen ,
Lovende Gods wondermagt
In des voorjaars milde pracht.
De onfchuld werd der list ten roof.
Argloos voor gevaren,
Fladdert hij door 'c frisfche loof;
Maar verftrikkend garen
Wikkelt hem in 's vooglaars net ,
Door de hebzucht uicgezet.
P2
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Straks genaakc de looze kwant,
Op gjn angfljg kermen,
Om, in fchijn, met zachte hand ,
Zijn er zich te ontfermen;
IVIaar — hij fink zijn zoete prooi
In eerie ijzren enge kooi.
Dra verkocht met andre maats,
Die wear elders bleven,
Wisfelt hij alleen van plaats,
Niet van lot en leven:
Schoon zijn kooi wac ruhner zij,
Toeft hem de oude flavernij.
Mangelt hem aan voeder niet,
Maar aan vrije vlerken;
Arm in zang, rijk in verdriet,
Voelt hij zich beperken,
En, flaat hij zijn wick eens nit ,
Door de traliekooi geftuit.
Dus kruipt menig jaar voorbij,
Tot , bij voeder geven,
Hem de kans gelukt, en blij
Wit hij opwaarts zweven ;
1Vlaar, Wat
ook fladdrend poog',
De oude vlugc is hem te hoog.
Ach! zijn vlerk ontbreekt de magi.
Nu beproeft hij 't zingen;
Maar zijn gorgel mist de kracht,
Out den won te dwingen.
—Zoverfliktd/anj
Menfchen adel en waardtp
1823.
Vrij near het Iloogduitsch.

J. W. JJ11 TEMA.

MENGELWERK
VERHANDELING , OVER HET SPREEKWOORD :

De eene mensch is des anderen Engel, en de eene mensch
is des anderen Duivel.
(Vervolg, en Plot 'van bl. 1650

De eene mensch is des anderen Engel.

Naar , zeer
waar, zoo wel als de menschheid vereerend, is doze
uitfpraak. 1k wil u de waarheid daarvan trachten te
bewijzen; hetgeen ik vcrtrouw, dat mij te gemakkelijker zal vallen , omdat ik uwcn wensch in mijn voordeel heb , en men ligtelijk voor bewezen en uitgemaakt zeker houdt , wat men wenscht waarheid te zijn.
Ik zal derhalve Beene hulpmiddelen eener kunflige welfprekendheid te baat behoeven te nemen ; maar de eenvoudige voorftelling der waarheid zal genoeg zijn, om tt
te overtuigen.
Wanneer wij , van onze eigene veiligheid en voorregten
bewust, zoo eons onbezorgd en oplettend in de were/d
rondzien , en den maatfchappelUken mensch in zijn bedrijf, verkeer en menigvuldige betrekkingcn gadeflaan ,
dan belpeuren wij aldra, hoe veel de verbindtenisfen des
gezelligen levens tot zijnen welftand , gcnot en levens,
vreugde bijdragen. En vergelijken wij zijnen toeftand met
dien van den ruwen natutirmensch , voor zoo verre wij
ons dien in onze .verbeelding kunnen voorftellen, met
dien van den eenzaam omdolenden woestijn- en holbewoner,, dan gevoelen wij al aan[londs, hoe veel de eerfte
boven den laatften vooruit heefr.
Befchouwt zijne overleg en nadenken vorderende werkzaamheden; hoezreer zijn dezelve niet gefchikt, om zijne
verftandsvermogens te ontwikkclen, zijnen geest te befchaven , zijn oordeel te fcherpcn en te-oelenen, en heat
door dit alles boven den doffen that van eencn bijna gedachteloozen Wilde , en tot dien van een geregeld denMNGELW. 18a4. NO. 5.
ken
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kend wezen te verheffen , en daardoor voor een vermeerderd en verhoogd levensgenot vatbaar te maken! — En
cut niet vergeefs. Immers alles rondom hem werkt zamen , om hem dat genot te bezorgen. Befchouwt zijne
welgebouwde, tot gemak en nuttig gebruik ingerigte, en,
Haar gelange van zijnen Hand in de maatfchappij , fraai of
prachtig verfierde wooing ; zijne kunftig gewerkte , nette
en gemakkelijke, en tot fieraad niot minder dan tot bedekking des ligchaams gefchikte kleeding. Let op de
verrcheidenheid en fmakelijkheid zijner fpijzen en dranken ,
op de zindelljkheid en keurigheid van derzelver bereiding ,
op de menigvuldigheid zijner fpelen , vermaken en nitfpanningen , en op zoo vele andere , grootere en kleinere , gerljfelijkheden , gemakken en genietingen in elken
Rand des levens. Berekent , hoe vele duizenden hander
onophoUdelijk werkzaam zijn en, als 't ware, zamenfpannen., om hem dat alles te bezorgen; terwijl hij wetrkeerig het zijne doet , om aan anderen dezelfde genoegens,
aangcnaamheden en voordeelen te verfchaffen. Voegt hierbli het aangename van de verkeering en den omgang met
iijns gelijken , de onderlinge mededeeling van gedaohten,
denkbeelden en kundigheden , de daaruit voortfpruitende
vermeerdering van Dennis en verflandsbefehaving , en het
zielverheffende gevoel van waarde en voortreffelijkheid boven de crverige aardbewoners. En moet gij dan niet reeds
bekennen, dat de vereeniging van menfchen met menfchen
voordeelen aanbrengt, die buiten dezelve Wet genoten
kw-men worden ?
Letten wij verder op andere voordeelen der maatfchappelijke vereeniging, en zien wij den mensch, elk naar
zijnen fland en beroep , werkzaam tot nut, zijner medemenfclian, dan vinden wij- nog meer reden, om den maatfehappelijken mensch uit dien hoofde gelukkig te prijzeu.
Gaat mar de poorten ewer fleden , of naar de grenzen
uws lands; daar vindt gij krijgslieden , in den 'wapenhandel geoefend en in dienst van den that, gereed out
uwe bezittingen tegen alien vijandelijken aanval te verdediger' , en veeleer hun lever to later!, dan te gedoogen ,
dat
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dat vreemd geweld uwe eigendommen aanrande en vet-woeste of als bait wegvoere , of u en den uwen eenig
Iced toebrenge. Ziet op uwe flraten en wegen rond ;
daar ziet gij de dienaars der geregtigheid rondwaren , niet
om u onrust of vrees aan te jagen, maar om u voor alien overlast en geweld te beveiligen. Begeeft u naar de
zalen des geregts ; daar ziet gij mannen , in fchranderheid
en gelecrdheid uitmuntende , het fijngefponnen weeffel der
listige boosheid ontwarren , haar het masker des bedrogs
afligten, en haar in al hare afzigtigheid ten toon flellen; -daar hoort gij hen , met al de kracht der welfprekendbeid ,
de belasterde deugd verdcdigen , de verongelijkte en verdrukte onfchuld voorflaan en belchermen , en het regt van
weduwen en weezen Jiandhaven; — daar zit de geregtigheid , met de weegfchaal in de hand , om regt en onregt
te wikken en te wegen , en met het zwaard gewapend ,
om de misdaad naar verdienfte te ftraffen , en veiligheid ,
orde en rust in de maatfchappij te bewaren. Treedt in
het donker ziekenvertrek , waar de vader of moeder van
een talrijk huisgezin , of een geliefd kind, de vreugd zijncr ouderen , krachtcloos op het krankbed nederligt, de
dood reeds om de fponde fehijnt te waren, en de hoop
met elkcn polsflag zwakker wordt : — daar treedt de achtbare geneesheer,, als een . Engel des levens , binnen : aller oogcn zijn op hem gevestigd; zijn aanblik boezeint
aan alien nicuwen moed in; een woord van hem doet de
hoop herleven ; — de kruidmenger fpoedt zich, om
geneesmiddelen gereed te maken en toe te dienen ; en
eerlang is de kracht der ziekte gebroken, het gevaar geweken , en de dierbare kranke aan zijne betrekkingen teruggegeven. Of zoo het den dood gelukt zijn regt te
doen gelden , en de kunst voor die overmagt zwichten
met , dan ziet gij den eerwaardigen dienaar van den Godsdienst de veege fponde naderen , om aan den flervenden
de hoop en de vreugde der onfterfelijkheid, en aan de overblijvenden gelatenbeid, troost en kalmte in te florten.
Zijn nict doze alien bewijzen voor de waarlieid , die ik
voorgenomen heb te bctoogen ?
Qc
Dan
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Dan, tot hiertoe zagen wij den mensch alleen in zijn
ambt en beroep bezig ten nutte van anderen. Befehouwen wij hem ook , als uit eigene aandrift daartoe werkzaam. Nooit toch zien wij den mensch , wiens hart welgeplaatst is , meer op eene voor de menschheid vereerende wijze zich gedragen dan bij den rampfpoed , het lij•
den of de droefheid van zijnen medemensch. Hier wijkt
alle verfchil van Rand, van landaard en van Godsdienst,
pm plants te maken voor het medelijden en de hulpvaardigheid.
Steffen wij ons eenen brand voor. Hoe fnelt , op het
eerfle berigt, alles oogenblikkelijk toe, om bulp aan te
brengen. Vreemden , zoo wel als bekenden , zagen wij
rneermalen bij zulk eene gelegenheid, door ijver gedre.
y en, op moeijelijke of gevaarlijke punten werkzaam, om
den brand te blusfchen , of deszelfs voortgang te ftuiten.
En hoe menigeen waagde zich niet aan een oogenfch4nlijk le.vensgevaar, om een kind of grijsaard aan de viammen te ontrukken ! Zelfs vijanden leggen aisdan hunne
vijandfchap af, en gedragen zich als belangRellende vrienden ; alle haat en carol: en twist worth vergeten , en de
verbroken vriendfchapsband niet zelden van dat oogenbilk af weder aangeknoopt.
Op gelijke wijze betoont zich de Beide tot den mede,
mensch werkzaam bij watervloeden en overfiroo.mingen ,
en in het redden van drenkelingen of fchipbreuketingen
zeer dikwijls met levensgevaar van hen, die deze reddingen ondernemen, gelijk ook menigeen bij zulk een
inoedig beftaan zijn Leven verliest. 1k zoude bier ver
feheidene, zelfs in de gefchiedenis beroemde, namen kunnen noemen; dock wat zouden die weinigen beteekenen,
3n vergelijking bij de duizenden menfchenredders , waarvan
ale gefchiedenis' geene melding maakt noch maken kan,
deels omdat derzelver getal te groot is om daar plants te
kunnen vinden , deels omdat de meesten , zoo redders als
geredden, tot eene klasfe van menfchen behooren , wier
leven en daden de oplettendheid der gefchiedkunde ontgaan, en daarom alleen in het gedenkboek des Eeuwigen
0.e"
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gefehreven zijn. Daar zullen zij gewis eenmaal bevonden
worden met beflisienden doorflag op te wegen tegen zoo
vele andere doorluehtige namen, waarvan de menfchelijke
gefehiedboeken met ongepasten ophef melding maken.
Niet minder dan in de aangeduide , meer bliitengewone
voorvallen, befpeuren wij den geest eener warme , banelijke deelneming bij de gewone rampen en ongevallen des
leVens , die dagelijks nu dezen dan genen treffen , en waarbij welmeenende raad en fpoedige hulri dikwijls zeer veel
tot vermindering van den rampfpoed of tot afwending van
nog grooter onheil uitwerken: Of wanneer deze ook al
niets vermogen , b. v. in zware en bedroevende fledge.
vallen , dan tracht toch de welwillende b. elangftelling deli
balfem van troost in het gewonde hart te gieten een traan
van medclijden zwelt menigmaal in het oog: en dezedeelneming, deze traan geven reeds verademing in het lijden „
docn de al te onftuimige droefheid te eerder bedaren , of
de !tamale fmart in eenen milden tranenvloed zich ontlasten , cn zoo de kalmtc allengskens in de borst der lijdenden en bedroefden terugkceren. Zoo weldadig cindervindt
de mensch bij elk treurig lotgeval de werking en den invlocd des gezelligen levens , en menig hider erkent nadcrhand met dankbaarheid, dat zelfsdezillken , van welken hij dit niet had kunnen verwachten , in zijne fmart
voor hem redders uit den nood of Engelen der vertroasting gcwccst zijn:
Alwat ik tot hiertoe gezegd heb , raakt de menfcheri
in 't algemeen , voor zoo verve zij met hunne natuurgenooten in grootcre of kleincre , door wet en orde geregelde , maatfchappijen vereenigd leven , en vindt door alle tijden heen, bij alle volken , in erne meerdere of mini
dere :nate, zijne toepasfing, naar evenredigheid limner
zedelijke berchaving.
Doch bovendien zijn er nog bijzonderheden , hier en
daar in de gelchiedenis veripreid, die wij , als bijdragen tot (laving der voorgeftelde waarheid , nict kunnen
nalaten in aanmerking te namen. Trouwens , gelijk de
Oaferd of groene plekken in de Afrikaatarchc zandwoestijnen
Q3
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nen nu en dan den aamechtigen reiziger eene aangename
vcrpoozing en verkwikking verfchaffen , zoo blinken in
de gefchiedenis , te midden van den zwarten drom der
fchandvlekken van ons geflacht en hunner tallooze euveldaden , tot onze vreugd , bier en daar , als zoo vele verlichte punten , namen uit, door alle eeuwen niet dan met
eerbied te noemen ; de namen van mannen ,die voor refit,
vrijheid 'en vaderland, kortom voor menfchengeluk , geijverd geftreden, en bun Leven veil gehad hebben ; van
Vorflen , die bet geluk van hun yolk, van Heiden , die
het behoud van bun vaderland door wijsheid en regtvaardigheid bewerkten , of door hun bloed kochten. Vergunt
mij , u eenigen derzelve , uit de gewijde en ongewijde ge.
fchiedenis , kortelijk te herinneren.
KEDOR LAOMER moge met zijne bondgenooten en
Vazallen , na verfcheidene nabnrige landen verwoest te
hebben , ook de inwoners van het dal Siddim verflaan ,
en met vrouwen en kinderen en al wat zij hebben als buit
wegvoeren ; ABRAHAM aarzelt niet , om met eene kleine bende den geweldenaar na te jagen , de gevangenen
door bet zwaard in vrijheid te ftellen , en hun edelmoediglijk bunne bezittingen. terug te geven , zonder eenige
andere belooning te begeeren , dan de bewustheid van
eene edele daad verrigt te hebben. — Met angst en fiddering befehouwen de Isra'élieten den verfchrikkelijken kampvechter der Filistijnen , wier juk zij reeds menigwerf en
langdurig gcdragen hebben , en van welke zij eene nieu•
we overheeriching te gemoet zien. Maar de jongeling
D AvID fehroomt niet , den geduchten vijand onder de
oogen te treden , en bevrijdt , door deszelfs dood , zijn
y olk van de gevreesde ilavernij. -'CODRUS ziet zijne
vaderftad in den uiterllen flood. Zilta dood alleen kan dezelve redden. Hij begeeft zich vrijwillig in den dood,
en Athcne is verlost. — LYKURGUS geeft aan Sparta
wetten , waarvan hij deszelfs voortdurend geluk verwacht;
en , om derzelver duurzaamheid te verzekeren , verlaat hij
zijn gcliefd vaderland, en fterft in vrijwillige ballingfchap.—
DARIUS dreige met een magtig leger Grickcnland te
ver-
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Verpletteren ; mrLT IADE s ftelt zich aan het hoofd van
tienduizend dappere burgers , en worth de redder van zijn
vaderland. — Ontelbaar zij het heer van XERXES; L EO N I D A S durft met leeuwenmoed de engte van Thermopyle tegen hetzelve verdedigen , en °Wert zich met zijne
Sparta' nen op voor het behoud van Griekenland. —
T A it Q u I N I u s moge Rome met moord en de oingele.
gene fieden met vrees en fchrik vervullen; B R U T U S
waagt bet, den dwingeland van den troon te tlooten. Zijn
eigen leven en dat zijner zonen is de prijs , dien hij gewillig brengt , om zijnen medeburgers de vrijheid te yen.
zekeren. — OCTAVIANUS zitte op den zetel des go.
welds , om doodvonnisfen tegen zijne wederflanders uit to
fpreken ; M E C E N A S ontziet zich niet , hem toe te roepek : „ Sta eindelijk eens op, bloedhond !" en hehoudt
door deze ftoute taal aan velen het leven. — Ook onder
de Cefars noemt Rome met verrukking zijnen T I T U S
den wellust des rnenfchelsyken gefiachts. Zelfs de woeste
Middeleeuwen dragen roem op eenen K A R E L DEN
GROOTEN, die , hoezeer ook in andere opzigten to
taken , cvenwel de eerfte was , die het licht van kennis
en befchaving wederom ontftak , en den weg baande voor
die betere tijden , die eerst lang na hem moesten geboren
worden. — Zelfs onder de moordzieke Kasillianen tracht
een LAS CASAS, alhoewel vruchteloos , het lot der
arme inboorlingen van de Irestindifche eilanden te verzachten.
Zoo ontmoeten wij , door de fakkcl der gefchieclenis
voorgelicht , door alle eeuwen been , ten minite enkele
mannen , die hunnen medemenfchen gewigtige dicnften
bewczen , en daardoor , als weldoeners van ons geflacht ,
met regt eenen onvergankelijken roem verworven hebben.
Mar vooral verdienen als zoodanig vermeld te worden, die in de laterc eeuwen bet dwangjuk van de halms
zen hunner rnedeburgcren afgenomen en verbroken, en
do lieerfchappij der wetten die van het willekeurig gezag
hebben doen vervangen ; zij , die ftaatsinrigtingen inge.
voerd hebben , onder Welke het algemeetic welzi de hoog-,
Q4
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fie wet , en alzoo de maatfchappij tot hare eigenlijke en
cenigfte bedoeling teruggebragt is.
De eer(Ie plaats bekleeden bier de groadleggers der
Zwitferfche , de ftichters van dat loffelijke bondgenootfchap , dat nu reeds vijf ecuwen beflaan heeft , de
onfterfelijkc WILLEM TELL, benevens het edele driemanfchap , WERNER VAN STAUFACHEN, WALTER FURST en ARNOLD VON MELCHTHAL,
die hunnen landgenooten den moed inboezemden , om
zich tegen de geweldenarijen der OostenrOfche landvoogden to verzetten , met dat gevolg, dat uit zger kleine
bcginfelen eene magt geboren werd , die, gedurencle bijna
twee ecuwen, aan de Oostear(jkfche en andere magtige
Vorften wederfland lion bieden , en de , door wonderen
van dapperlicid verwOrvene , vrijheid handliaven.
Naast dezen, plaatst gij gewis reeds in uwe gedachten
omen WILLEM DEN I, met de Graven VAN E GINIOND en H o ott N, en een aantal andere edele mannen , die door kloek beleid en zelfopoffering ons vaderland tot den zetel van godsdienftige, en burgerlijke vrijheid, tot eene fchuilplaats voor vervolgden en verdrevenen , tot cen heiligdom van verftandelTte en zedelijke
belchaving , en tot een toonbeeld van volkswelvaart en
maatfchappelijk geluk gemaakt hebben. Twee ecuwen
zijn federt onder menigerlei lotwisfel verloopcn , en wij
zien ons ftaatsgebouw titans eenen, nieuwen vorm opgetrokken , doch waarvan vrijheid en de heerfehappij der
wetter op nieuw de grondilagen uitmaken; terwiji het
volksgeluk , onder het vaderlijk beftuur van eenen-eerbiedwaardigen Vorst , van cenen anderen WILLEM DEN I,
op de bestmogelijke wijze verzekerd is.
'Met gclijk rcgt eert Noord- Amerika in WASHINGTON en LA FAYETTE, in FRANKLIN en ADAMS
de bewcrkcrs zijner onafhankelijkheid , de fcheppers van
zijn flaatsligchaarn ;. de grondvesters zijner vrijheid en welvaart , en van dien fnellen aanwas in magt en luister , die
de ganfche wereld , even als bij Neerlands vroegere grootheid , verbaasd doet ftaan , cn de kracht en uitwcrldng
van
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van godsclienilige en burgerlijke vrijheid, onder de beer.
ichappij van wijze en gematigde wetten , doct bewonderen.
Geen wonder derhalve, dat ook bij andere volken, op
bet zien van zulke luisterrijke en uitlokkende voorbeelden,
de wensch geboren en in onze dagen bijna algemeen geworden is, om insgelijks de voordeelen eener zoodanige
flaatsinrigting te genietcn. 'Vat eenmaal de gevolgen hiervan zullen zijn, ligt in den fchoot des tijds verborgen,
en het is hier de plaats niet om te zeggen wat wij daaromtrent hopen of verwachten.
Liever willen wij, ten flotte, nog gewagen van de wetdadfge uitwerldelen, die de meer algemeene tennis en verbreiding der Christelijke zedeleer op de inwendige gefleldheid der maatichappijen , in de laatstverloopene eeu.
wen, voortgebragt haft , om de fpreuk, dat de eene
mensch des andercn Engel is, nog in cenen meer bijzondcren zin , dan wij firaks reeds aangewezen hebben, te
bevestigen.
fa , M. H., wanneer wij de gefteldheid der burgermaatichappijen met een oplettend oog gadellaan en bij die
van vroegere tijden vergelijken, hoe groot een verfchil
nemen wij dan niet waar ! — Waar zijn thans de bkedige
Ahoulrfpelen? waar is de flavernii en lijfeigenfthap?waar
de leenbeerfchappy , het kamprcgt , de veen2gerigten?
waar de bloedwrank? waar de gelladige kleine, doch vernielende , oorlogcn tuslchen Hertogen, Graven en Heeren ? waar de vuur- en waterproeven? waar de weegfchnlen en brandflapels voor gewaande hekfen en toovenaars?
waar de p/nbank ? waar is , om niet meer te noeinen, al
dit ontuig der vroegere eeuwen, door woestheid, onkunde , bijgeloof en beerschzucht tot onheil der menfchen
uitgevonden ? Verdwenen met de rampzalige tijden,
die het deden geboren worclen , weggevaagd uit bijna alle
landen van ons werelddeel , zoodat er in vele naauwelijks
gcheugen van overig is.
Welk eene andere , well: eene betere gedaante heeft de
wereld , hebben de burgermaatfchappijen allengskens verkregen ! Hoe zecr zijn de zeden verzacht , de wettenbillijker,7
Qs
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ker , de ftrafoefeningen menfchelijker , de banden , die den
eenen mensch aan den anderen verbinden , flerker en tevent zachter geWorden ! Hoe worden menschlievendheld en weldadigheid,' deze onderfcheidende kenmerken
van den zedelijk befchadfden mensch , alomme opgemerkt
en gebuldigd! Hoe vele inrigtingen ten behOeve der lip.
denck mcnschheid voorthaals , en ook nog buiten de Christenheid , onbekend, zijn , en worden meer en meer , overal, in het bijzonder . in' ons dierbaar vaderland , gemaakt;
hoe vele n2ilde giften jaarlijkS , maandelijks, wekelijks,
dagelijks , en bovendien bij bijzondere gelegenheden , aan
noodlijdenden en hulpbehoevenden uitgereikt ! DaarenboYen , hoe vele openbare en bijzondere flichtingen heeft
de menfchenliefde niet daargefteld, waarin ouderlooze en
verlatene kinderen liefderijk opgenomen , gel Teed, gevoed ,
tot nuttige leden der maatfchappij, en alzoo tot gelukkige
mead-fen , gevormd worden ; waarin weduwen toevlugt ,
befcherming en onclerfland vinden ; waar de behoeftige,
zwakke , hulpelooze Ouderdonz verpleegd en verzorgd wordt!
Hoe vele onderlinge verbindtenisfen , eindelijk , worden er
niet aangegaan waarbij • de een des anderen welvaart en
bezittingen , en de belangen van deszelfs naaste betrekkingen , ook na zijfien dood, zoo veel mogelijk , waarborgt
en verzekert dit alles niet , thans meer dan ooit ,
en in Nederland meer dan elders , voor de waarheid der
fpreuk , dat de eene mensch des anderen Engel is ?
En wJ ,M. H. , zoo velen wij leden zijn der 11Iaatfchappy
tot Nut van't Xgemeen, mogen wij als zoodanig ons ook
niet een klein gedeelte van dien lof toeeigenen , daar wij ,
in die betrekking , tot verlichting , befchaving , veredeling,
en alzoo tot het geluk van onze natuurgenooten , het onze
bijdragen? Daar mogen er zijn , die , den verftandelijken
mensch allecn binnen de grenzen van dit Leven beperkende, niet gaarne' zien , dat hij nicer -weet , dan hij tot zijn
dagelijksch bedrijf en kostwinning noodig heeft, omdat
hunne vooroordeelen of nietige belangen daarbij hunne rekening vinden ; 11,2j , die weten , dat de mensch , bier
ilechts in eenen ilaat van opvoeding en voorbexeiciing verkec-
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hecrendc , nict te veel verflandsontwikkeling verkrijgen , niet te veel kundigheden opdoen kan, en tevcns ,
dat de verlichtfle mensch Reeds "de beste burger is, wij
rckenen het ons tot eenen heiligen pligt, daartoe uit
alle magt mede te werken. Welaan dan, gaanWij eendragtiglijk voort op het cenmaal ingeflagen pad; toonen
wij door woorden en daden , dat wij beminnaars zijn van
Vorst enr Vaderland, en dat refit en pligt, en mitsdien
bet geluk van alle onze broeders, ons dierbaar is; en
houden wij ons -vastelijk verzekerd, dat, in weerwil van
alien tegenftand, de heilige zaak der menschheid eenmaal
zal zegevieren. Ja, zij zal zegevieren; want tij is Un
met de zaak des Christendoms , en deze zal door, de magt
der belle niet overweldigd worden: zij zal voortwerken,
en !lads in kracht en aanhang winnen, tot dat zij, niet
tuskhen ecnige weinige Vorilen , maar tusfchen aIle volken der aarde , een waarachtig heilig verbond geflicht, en
alle menfchen met elkander verbroederd zal hebben. Dan
zal het algerneen en in den volflen nadruk waarheid zijn:
De eerie mensch is des anderen Engel.
WAARNEMING EENER ACHTER - BENEDENWAARTSCHE
ONTWR/CIITING 'VAN HET HOOFD DES LINKER
DIJEBEENS , IN EENE ZITTENDE HOUDING HERSTELD , DEN VIERDEN DAG NA DEN VAL.

Door J.

Anat. Chir. et Art.
Lector te Alkmaar.

VAN DAM,

Het herflellen van het , door uitwendig geweld, uit de
geledingsholte des ongenaamden buns verplaatfte dijebeenshoord heert de vrocgere Heelkundigen zoo wel, als
onze tijdgenooten, bijzonder bezig gehouden, alzoo meestal hunne pogingen , naar de toenmaals voorgefchrevene
wijze van berallen , vruchteloos afliepen , waardoor niet
zelden zulke lijders , voor hunnen geheelen leeftijd, de
kenmerken van nict genoeg opgeklaarde heelkundige kennis met zich ronddroegen. Eindelijk decide de Hoogleeraar A. BONN in 1799 cene waarneming mode van cene
be-
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benedenwaartfche verplaatfing van dit deel op eene geheel nieuwe wijze herfteld ; welke herflelling 's daags te
voren den Heelkundigen x OSSEM mislukt was. In het
laatst van datzelfde jaar adfiSteerde ik den te vroeg geflortoen. Heeltneester te Anflerdam
Ven VAN HAT
bij de heritelling van het beneden• en binnenWaarts uitgeweken dijebeenshoofd, in natiolging des Heeren B o N N
op eene zeer gemakkelijke wijze voor den lijder , die echter zeer flerk eft gefpierd was. Volgens dezelfde methode
berftelde'de kundige MARTENS in 'Sox het ontwrichte
dijebeen eener 22. jarige vrouwe In hetzelfde jaar werd
zulk eene herflelling verrigt door mijnen geachten vriend,
den Heelkundigen
B NRAAD, bij een kind van 4
jaren. Nog beilaan er drie waarnemingen van naar dezelfde wijze herftelde ontwrichtingen van het 4ebeens11o0fd, door J. FLIETNER, O. 1. VAN W11, en DE
JUNG. •••••• Alle deze gevallen van herflelling naar de
biome wijze , door den beroemden BONN uitgedacht ,
zijn voor de lijders gelukkig afgeloopen. Dezelve zijn
leen gemeen gemaakt door het iiinflerdamfche Oenootfchap
ter bevordering der Heelkunde; een werk , met welks
houd zoo vele Heelkundigen nog onbekend zijn, uit hoofde waarvan zoo wel , als om de belangrijkheid der zaak
zelve ik reden genoeg meende te hebben , om de on,
dcrflaande Waarneming , op deze Wijze, den Healkundi.,
uen bekend te maker.
Den 21 October 1823 werd ik geconfuleerd met de
Heeren LANWSKROON, Med. Doctor te Purmerende
en EPSEN, Heelmeester in de Beetnlier , bij eenen M.
A..... t , woonachtig in de Beeinfler,biet vcr van Pannerode, die drie dagen te voren van eene chais gevallen eh
aan zijn linker been beleedigd was. Die Heeren maakten
mij bekend, dat zij na dat voorval eene aanmerkelijke atwijking van den natuurlijken nand des linker dijebeenS
en heupgewrichts ontdekt , en dus ook getracht hadden ,
door uit- en tegenrekking, het been in zijiten natuurlijken
ftaat te herilellen; err verder gepoogd , dat oogmerk te
bereiken , door den lijder in eene regte Jigging te plaatfcn
op
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op cone tafel. Hoezeer twcemalcn door genocgzaam aangebragte kracht de herflelling- op deze wijze beproefd was ,
waren doze pogingen telkens vruchteloos afgeloopen.
'Daar nu de deformiteit nog dezelfde was , oordeelden zij het
best te zijn door een doelmatig verband , het been , zoo
veel mpgelijk , cone betere politic te bezorgen. Het was
een gezond , ark , gefpierd man van 56 jaren , wiens linker been door het verband des Heeren v A N GESSCHER,
ter heeling der breuk van den hats des dijebeens voorgefchreven , zoo vcel mogelijk in eene regte rigting tegen
bet gezonde , dat in dit voorval als fpalk voor het zieke
been diende, was aangeplaatst , met eene fpalk aan de buitenzijde, die ver boven bet darmbeen tot beneden de kniegeleding zich uitftrekte. In dezen that klaagde de lijder
van ondragelijke pijn in het gehcele deel , welke zich tot
de lenden en rug uittlrekte. Toen het verband van het
been was afgenomen , nam hctzelve eene plaatfing aan,
die door de vorige rigting verdrongen was , en de dij
maakte met het ligchaam een' flaauwen hock, terwijl de
knie zich boog en de voet binnenwaarts over viel, waardoor de groote teen van het zieke been achter den binnenenkel van het andere zich plaatite. Me de fpieren in
den omtrck van het heupgewricht waren gefpannen , de
bilfpier plat, de bilplooi hooger geplaatst, en het been,
met het gezonde vergeleken , verkort. Wanneer ik nu
de dij meernaar den buik bewoog , verminderde de (panning
tier fpieren , en aan het buitenfle der liesvlakte ontwaarden wij cen' zees aanmerkelijken knit , en het bovendeel
des dijebeens, of den grooten ciraaljer ,aan het buitenfteof
achterfle van die zelfde holte. Uit alle deze verfchijnfelen was ik evenzeer als de Heeren LANDSKROON en
E P S E N verzekerd, dat het hoofd des dijebeens nit zijne
gewrichtsholte geweken was , en wet in diervoege , dat
het hoofd zich achter- en benedenwaarts ontwricht beyond, hetwelk , buiten en behalve de algemeene kenteekenen, bijzonder in deze foort van verplaatfing , de kuil
aan het buitenfle der liesvlakte, alwaar het hoofd des
dijebeens behoorde geplaatst te zijn, en het binuenwaarts
kan-

218

WAARNEMINC.

kantelen der dije en voet, zeker maakten. Ik ftelde alzoo
voor, om het dijebeen op de wijzc, door den Hoogleeraar BONN uitgevonden, te verplaatfen , en zette dus den
lijder. tot dat ooginerk op een' gewonen floel in eene zittende houding. Ik liet toen een half laken als opgeroll
aanleggen , hetwelk midden op bet voorfle van het fchaambeen rustte, loopende voorts , beneden de beide kammen
der darmbeenderen , om het bekkcn naar achtererr, en de
beide einden onder de rugleuning van den floe' doorgaande , Welke aldaar door twee helpers werden vastgehoudcn.
Eene gelijke flrook opgevouwen linnen plaatfte ik in de
lies der zieke zijde , en gaf aan die zelfde helpers de einden er van in handen , om het fchaam- en zitbeen aan die
zijde nog weer en in dezelfde rigting bij de kunstbewcrking te fteunen. Een ftrop van linnen legde men om de
dij boven, de knie, met eene lis , am dezelfde kracht nit
to oefenen, als aan den achterkant zoude te werk gefteld
worden. Nog eene losfe lis om het bovenfte van de dij
gaf ik aan een' vijfden. helper , om bij de uitrekking dat gedeelte buitenwaarts af te brengen, en den voet aan een'
mijner discipelen. De lijder zat aldus tusfchen deze twee
magten, daar de voorfte, en achterfle helpers hunne voeten fleunden tegen , den ftoel , waarop de lijder zat , en
derhalve de kracht ook vrijelijk kon worden uitgeoefend.
1k beval aldus langzaam de uitrekking te beginnen , en
hem, die de losfe lis , voor het bovenfle der dij in handen
bad, eene ,trekking buitenwaarts te verrigten , onder wake ik met mijne eene hand de dij meer naar den buik rigtte , en de. regter op den grooten draaijer plaatfle , des
lijders' tronk meer voor- dan achterover gerigt houdende.
Reeds bij het begin der eerfte uitrekking bemerkte ik verplaatfing des grooten draaijers naar voren , hetgeen , naar
mate de kracht werd vermeerderd, duidelijker werd , zoodat, toen ik dacht, dat dit deel genoegzaam verplaatst
was, ik mijn' discipel beval, den voet een weinig
tenwaarts te kantelen en de knie af te brengen , onder
welke beweging het dijebeenshoofd , onder een kennelijk
gelaid, zich weder in de heupkom plaatfle. Tocn nu
de
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de helpers, die de uit- en tegenrekking gemaakt hadden ,
ophielden hunne magt Langer uit te oefenen , deden ons
alle bewegingen , aan dit gewricht eigen , verzekerd zijn,
dat de herflelling volkomen was. Men legde een' drukdoek , met oxicraat natgemaakt , over de geheele geleding en de omliggende fpieren , welke door een omgaand
laken bevestigd word ; en , om de onwillekeurige bewcgingen te matigen , verbond men de beide beenen aan
elkander. \Veldra waren alle pijnen , uit de ontwrichting
ontflaan , geweken ; acht dagen na de herftelling kon de
lijder ongehinderd gaan , en nog acht dagen later verrigtte
hij alle zijne bezigheden , alsof het geval nimmer had
plaats gehad.

ONDERZOEK VAN HET BLOLD.

De

gevoelens der tegenwoordige Scheikundigen over het
ontflaan der roode kleur van het biped zijn nog zeer verfchillende. Eenigen hunner beweren , dat het bloed-zijne
roode kleur verrchuldigd is aan het rood ijzer-oxyde, vet.bonden met phosphorzuur. Daarentegen zijn er anderen,
(alhoewel zij niet ontkennen , dat het bloed ijzer bevat)
die de roode kleur van het bloed aan eene geheel andere
oorzaak toefchrijven, hetwelk geflaafd wordt door hunne
proeven, door dien zij het roodkleurende gedeelte van het
bloed afzonderlijk hebben daargefteld , en daarin volfirekt
geene fporen van ijzer hebben kunnen ontdekken. Doch
de Hoogleeraar DRIESSEN heeft op zijne chemifche
lesfen , over het Regnum Animale handelende , en zijne
proeven over het bloed in het werk allende , ons evenwel duidelijk de tegenwoordigheid van ijzer in het roodkleurende gedeelte van het bloed aangetoond.
Gaarne voldeed mijn hooggeachte Leermeester aan mijn
verzock tot herhaling dezer proeven, en aide mij tevens
in de gelegenheid , dezelve in het Laboratorium Chemicum der Akademie te kunnen bewerkflelligen. — Het
voor:chrift van den Franfc hen Scheikundige v A ty Q u ELIN
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L I N (*) volgende, ging ik aldus in mijne proefneming

te werk. Ik nam 6 oncen bloed van eene vrouw. Zoodra het geftheiden was, heb ik de cruar op eene harm
zeef gedaan , en met koud , gezuiverd water afgewasfehen;
vervolgens i once van deze'cruor tot brij gewreven, en
in eene uitdampfchaal van Gotha met 4 oncen Acid=
Sulphuric. pur. en 8 oncen gezuiverd water (na dit vooraf vermengd te hebbcn) gedurende 5 a 6 uren warm laten
digereren , hetzelve nu en dan roerende. Het yacht verkoeld zijnde, werd gefiltreerd , en bet op het filtrum teruggeblevene met 4 oncen gezuiverd water afgewasiehen.
Beide verkregene vochten zijn tot op de helft uitgcdampt
en bijna verzadigd met Ammonia zoodat nog een
weinig zuur de overhand behield. Bekoeld zijnde, had
zich een rood purperachtig bezinkfel op den bodem gezet , hetwelk ik, na afgieting van het bovenftaande vochr,
zoo tang met gezuiverd water heb afgewasfclien , tot dat
eene Solut. Mur. Baryt. geene troebeiwording in bet afwaschwater meer te weeg bragt. Vervolgens is hetzelve
op vioeipapier gedroogd , en leverde mij het zuiverkleu,
rend gedeelte van het blood.
De helft van dit kleurend gedeelte heb ik gedurende eon
uur warm laten digereren met I once Acid. Muriatic. purisfitn. , vermengd met 4 oncen gezuiverd water, waardoor
bijna alles werd opgelost. Deze oplosfing , bekoeld zijnde en gefiltreerd , had eene fraaije donkerroode kieur ,
doch overmaat van zuur. — Een gedeelte van doze oplo-sfing verdunde ik met gezuiverd water , voegde bierbij,
eene Solut. Mar. Baryt., doch belpeurde geene verandering. (Tot hiertoe heb ik het voorfchrift des geaieklen
Franfchen Scheikundigen gevolgd , en ook dezelfde vet-fchijnfelen waargenomen ; maar bij de verdere onderzoeking volgde ik de manier van den Hoogleeraar i/RIE ss N waarvan ik hier verflag geve). Het andere gedeelte
van
(*) Zie THENARD,

3. /Jag. 543.
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van deze oplosfing , met eene gelijke hoeveelhcid gezuiverd water verdund zijnde, heb ik onderzocht door rifletar. Gallar. , en befpeurde geese nierkbare kleursverandering ; doch , door er fuccesfivelijk eene Solut. Subcarbon.
Fotasf. bij te voegen, tot dat het zuur verzadigd was,
werd het vocht troebel, en na verloop van weinige minuten zette zich een bezinkfel van eene naar het zwart
hellende kleur op den bodem van het glas neder.
De nog overgeblevene helft van het-kleurend gedeelte
van het bloed heb ik met i once Acid Sulphur. par.
en 4 oncen gezuiverd water op gelijke wijze behandeld;
dit leverde mij een donkerrood vocht , hetwelk echter niet
zoo fraai van kleur was als bij de behandeling met Acid.
Muriat. purisfim. Deze oplosfing van het kleurend gedeelte in Acid. Sulphur. par. is ook onderzocht door
Tinctur. Gallar. en Solut. Subcarbon. Potasf:, waarbij
dezelfde verfchijnfelen plaats hadden Ms die, welke ik
befpeurde bij het onderzoek van het kleurend gedeelte in
Acid. Muriat. pm-L$-11272.
Deze proeven fehijnen dus het denkbeeld van den beroemden VAUQUELIN, waarbil de tegenwoordigheid
van ijzer in het roodkleurend gedeelte van het bloed ontkend N.vordt , eenigzins twijfelachtig te maken.
Groningen.

1823.

A. W. KRAFFT.

LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN DEN VERMAARDEN
ENGELSCHEN SCHILDER , BENJAMIN WEST.

(Gent/mans Magazine.

B

I82o.)

ENJAMIN WEST, Esq. , die op den to Maart
182o, in het 821te jaar zijns ]evens, als Prefident van de
Koninklijke Akademie der Schildcrkunst, geftorven is, be•
boort to zeer onder de merkwaardige kunftenaars der all.
geloopene Eeuw,, en zijn roem is door geheel Europa te
zeer verbreid, clan dat wij twijfelen koncien , of een kort
overzigt zijns ]evens den Lezeren van dit Tijdfchrift
welkom zoude zijn.
MENGELW. 1824. NO. 5.
K
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Hij werd op den io October 1738 , te Springfield , in
Chester-county , in Pennfylvanie , geboren. Zijne voor.
ouders trokken , als kwakers , met den beroemden wet.
gever van PennfYlvanij , uit Engeland ; terwijl J 0. H N
WEST, de vader van onzen kunftenaar , mede tot dat
kerkgenootfchap behoorende , hen naar ilmerika volgde,
war de overige leden zijner maagichap zich reeds gevestigd hadden. I-111 huwde aldaar aan eene derzelven, bij
Welke hij tien kinderen verwekte, en waarvan onze BENde jongfte was. Van vaderszijde flamde hij in
JA
regte lijn af van Lord DELAWARE, die zich in de oor.
f9gen van EDUARD III, en in den flag van Cresfy onder den zwarten Prins , onderfcheiden heeft. De Overfte
JAMES WEST, de vriend en wapenbroeder van den beroemden HA r DEN,. was de eerfte van zijn geflacht
die de leer der kwakers omhelsde. Van moederszijde was
THOMAS PEARSON, de grootvader van onzen kunftenaar,, de bekende vertrouwde vriend van WILLIAM
DI I N

INS

PENN.

Een flapend kind , op Welk BENJAMIN WEST, nog
flechts zeven jaren oud , bij afwezigheid zijner moeder,
pasfen moest, was het voorwerp, dat zijn kunsttalent
het eerst wekte en openbaar maakte. Toen eens dit kind
in den flaap lachte , werd de knaap door de fchoonheid
van hetzelve zoo flerk getroffen , dat hij pen , inkt efi papier Want, met oogmerk om eene beeldtenis daarvan te
vervaardigen,hoezcer hij nog nimmer teekening of fchilder.
fink gezien had. Een jaar daarna werd hij naar de naastbijgelegene fchool gezonden. In de fpeeluren veroorloof.
de men hem , met pen en inkt te teekenen ; want niemand
zijner bloedverwanten kon hem betere werktuigen bezorgen. In den loop van dien zomer leide een gezelfchap
van lndianen hun jaarlijksch bczoek te Springfield af.
'Leer tevredcn over de teekeningen van vogels en bloemen,
die BENJAMIN bun toonde , leerden zij hem daarvqor
die roode en gele verwen te bereiden, waarmede zij gewoon zijn hunne verfierfelen te befchilderen; hierbq
voegdc zijnc moedcr nog de Naauwc, door een ftukje in.
di-
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digo , dat zij hem gaf , en op die wijze kwam hij in het
bezit der dric hoofdkleuren. Zijne teekeningen trokkcn
van tijd tot tijd de opmerkzaamheid der geburen tot zich,
Toen deze eens nun leedwezen te kennen gaven ,dat de'
ze jonge kunitenaar nag geene penfeclen bezat , vroeg hij
met geestdrift , wat dat ware , en men befchreef hem dezelve , als kemelsharen , in eene pennelchacht vastge4
inaakt. Daar hij echter zulke haren niet verkrijgen kon,
zoo bebielp hij zich daarrnede , dat hij met de fchaar zij,
Der moeder eenige haren van den (hart der kat affneed.
Dc vader ontdektc , na eenige herhalingen van dezen
roof, het veranderde voorkomen van dezen zijnen lieveling , en klaagde daarover,, zoekende de oorzaak in eenige
onpasfelijkheid van het dier: toen zijn zoon hem echter;
met beicheicienheid, de ware oorzaak ontdekte, verblijd4
de zich de aelningwaardige man hartelijk over den vindingrijken geest van zijnen zoon. In het volgende jaar ont,
ving het huisgezin van WEST een bezoek van den Heett
PENNINGTON, een' koopman uit Philadelphia. Deze
bcwondcrde het kunsttalent van den knaap , en zond hem,
na • ijne terugkomst in de 'tad, een kistje met verwen,
penfeelen , eenige ftukjes dock en zes platen van G ti E
L IN G ten gefchenke. Niets kon er halen bij de verruk,
king van WE s T, op de ontvangst van dit gefchenk! Dc
dageraad fchemerde nog ter naauwer nood des volgenden
daags aan den Memel , of hij ftond reeds op , bragt zijn kistje
boven op een kamertjeitmder bet dak, vervaa.rdigde een
palet, en bcgon de figuren uit de platen na te teekenen,
Gehcel ingenomen met zijne kunst, vergat hij naar de
fchool te gaan , en zag eerst zijnc huisgenooten bij bet
middagmaal wear, zonder echter met een enkel woord re
gewagen van hetgene , waarmede hij bezig was. Na den
maaltijd gaf hij zich op nieuw, in eenzaamheid, aan zijne
fludiD1 over, en wijdcle zich aldus eenige dagen achtereen
aan het ailcieren. Dc fchoolmecster list cindelijk vernemen , wat toch de oorzaak ware, dat hij niet ter fehooi
gel:omen was. Zijne moeder herinnerde zich nu, dat zij
ENJAMIN wcl iedercn morgen had .lien -naar boven
R2
o-aan
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gaan , !mar niet weder afkomen , en vermoedde nu ook
dat het kistje met verwen dit fchoolverzuim zou hebben
veroorzaakt. Zij ging dus terftond naar boven, en vond
hem Ook werkelijk bezig met fchilderen. Haar toorn bedaarde ecliter, zoodra zij zijn wcrk zag; ja , in eene opwelling van blijdfchap , kuste zij hem , en verzekerde , dat
zij . haar best wildc doen, om te bewerken dat hij niet
geilraft werd. Met het groodle genoegen verzekerde
WEST naderhand meermalen dat het deze moederlijke
kus geweest is , die hem tot eenen fchilder heeft gemaakt.
Zinc moeder gedoogde eater niet, het fchilderfluk te
voltooijen , opdat niet weder mogt bedorven worden, wat
hem zoo ongemeen gelukt was. (Zevenenzestig jaren naderhand werd hem dit flak door zijnen broeder naar Engeland overgezonden; en de Prefident toonde het aan iederen vreemdeling , die zijne werkplaats bezocht , met de
betuiging, dat het hem , met al zijne federt dien tijd verworvene ondervinding en kundigheden, niet mogelijk zou
zijn, eene enkele kleur beter aan te leggen.)
Kort hierna kwam WEST bij zijnen vriend P ENNIN G•
TON te Philadelphia , en geraakte, terwfil hij bezig was
een gezigt op de rivier met fchepen te fchilderen, in kennis met zekeren Schilder WILLIAMS, die hem de werken van DUPRESNOIS en RICHARDSON leende.
Deze deden nu zijne geestdrift voor de kunst nog hooger
rijzen, en waren hem, in zijne vorderingen zeer behulpzaam. (Na zijne terugkomst in Springfield hield lii3 zich
bezig met, in de werkplaats Bens fchrijnwerkers in zijne
buurt , op aukken befchot van gebroken meubelen te
fchilderen.) Deze fchetren werden federt door de ilmeri!
kanen zeer gezocht , en tot ongehoorde prijzen gekocht.
Een jaar na zijn bezoek te Philadelphia kwam de jonge
WEST weder in Chester-county: Hier fchilderde hij eene
reeks van portretten , en leerde bij die gelegenheid w ILLIAM HENRY, een' beroemden Werktuigkundige, kennen, die zich door zijne bekwaamheid een aanzienlijk vermogen had verworven , en die hem het eerst bepaalde,
zich op het historiefchilderen toe te leggen. Het onderwerp
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werp van zijn eertIe historisch fchilderauk was de dood van
SOCRATES, waken HENRY VOOT hem nit PLU TAR"
c H U s vertaalde. — Door den invloed van HENRY werd
hij nu, tot aan zijn 16de jaar, naar Philadelphia bij den
Proost SMITH gezonden , om de oude talen te"leeren.
Toen hij dezen ouderdom bereikt had, werd er eene
genieene beraadllaging der kwakers over zijnen volgenden
levensfland gehouden , en , na ' yea over en weer fprekens,
eindelijk beiloten , dat hij zich aan de Schilderkunst zon
toewijden.
In den jare 176o begaf hij zich van Philadelphia naar
Livorno , waar hij brieven van voorfchrijving aan vele der
voornaatuffe perfonen te Rome ontving ; waardoor bet hem
nu gemakkelijk wend, in gemeenzame betrekkingen met
MENGS, BAT TONI en andere voorname Romeinfche
kunaenaars te geraken.
Nadat hij eenigen tijd in de hoofdaad der oude wereld
had doorgebragt , keerde hij weder naar Livorno terug,
en ging van daar naar Florence, waar hij in de galerijen
der fchilderkunst zijne ftudien zoo ijverig voortzette , dat
zijne gezondheid daaronder aanmerkelijk leed. Toen hij zijne rein door Italig volbragt had, ging hij over Frankriik
naar Londen , bezocht nog andere fleden van Engeland,
en was voornemens naar Amerika terug te keeren , wanneer de beroemde Schilders RE YNOLDS Cn WILSON
hem bewogen , zijn befluit te veranderen , en in Engeland
te blijven. VOOr zijn vertrek uit Philadelphia had hij zich
aan Mils S H E w E L verloofd ; en toen hij haar zijn beiluit , om in Engeland te blijven , had te kennen gegeven,
kwam zij met zijnen vader naar Engeland over, en bet
jonge paar werd in 1764 te Londen in den echt vereenigd.
In bet volgende jaar werd WEST gekozen tot Befluurder van bet Gezelfchap van Kunaenaars (Society of Artists), hetwelk drie jaren daarna in de Koninklijke Mademie werd ingelijfd , in Wier oprigting w E s T veel deel
genomen hu rl. Te dicn tijde li:honk de laatst overladen honing, aan wien liij door Dr. o R u M ai o N D, Aartsbisichop
van
R3
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van York, voorgefteld werd , hem vele blijken van bijzonderit
oplettendheid. Bij gelegenheid zijner voorftelling gaf de Koning hem last, een beeld van REGULUS te vervaardi4
gen; dit was het eerfle ftuk , dat WEST, bij de opening
der Koninklijke Akademie in 1769, .ten toon flelde ; en
federt dien tijd heeft zijne werkzaamheid nog niet haars
gelijken gehad, zoa wel in hoeveelheid als verfcheidenheid van voortbrengfelen; want er was geene Tentoondie niet op eenig uitftekend werk van zijn genie
piogt bogen.
Gedurende den kortflondigen vrede van Anjou vertrok
WEST mar Parijs on de werken van kunst aldaar te
bezigtigen. Toen den toenmaligen Koning zijn voornemen
bekend gemaakt werd , gaf hij hem brieven van aanbeveling
Riede aan den Engelfchen Afgezant en aan de hooge Ambtenaren aldaar, Te Parijs ontving hij almede vele vleijende biijken van onderfcheiding, en in Engeland zelve
werden geene eerbewijzen gefpaard te zijner verheffing.
In 1772 werd hij tot Historielehilder des Konings , en.
in 1790 tot Opziener over de Koninklijke Schilderfluklten benoemd. In 1791 werd hij tot Prefident der Koninklijke Akademie, en nog in hetzelfde jaar tot Medelid
Bens Gezelfchaps van Liefhebbers (Society of Dilettanti)
gekozen. In 1792 werd hij Medelid van het Genootfchap
der Oudheidkundigen (Society of Antiquaries), en in
18o1 tot Beftuurder van het Vondelingshuis benoemd. In
1804 werd hij Lid van bet Koninklijk Inflituut (.1Zoyei
POtution). Buitenslands verkoos men hem tot Lid der
Akademie van Florence, van het Nationaal Inflituut
Parijs , en van het Filozofisch Gezelfchap te
phia. Even zoo was hij ook Lid van het Gezelfchap ter
bevordering van Kunften en Wetenichappen te Boston,
en van de Akademie der Kunflen te Nieuw -Tork.
Op het einde van zijn langdurig en werkzaam Leven,
dat geheel aan de beoefening van het hoogere gedeelte der
kunst wa$ gewijd , vervaardigde WEST het grootfle fchilderftuk , dat nog ooit ten toon gefteld was; en een
der, in hetwelk zich de grootfle kracht van vinding en
uit%
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uitdrukking vereenigde. Het eene was het groote becld
van den Heiland, door PILATLIS aan het yolk voorgefteld ; het andere CHRISTUS, eenen lammen genezende.
In 'SIC had deze beminnenswaardige kunftenaar en mensch
het ongeluk van zijne echtgenoote , met welke hij meer
dan 5o jaren was gehuwd geweest , te verliezen.
WEsT heeft twee Brieven gefchreven over den voor,
deeligen invloed der Beeldhouw- op de Schilderkunst, die
in de Gedenkfchriften van Lord ELGIN, wegens zijne
ondernemingen in Grickariland , gedrukt zijn ; bovendien
is hij de {teller eencr Redevoering, ter gelegenheid der
Prijsuitdeeling aan de Kweekelingen der Koninklijke Akademie gehouden, alsmede van eene Aanfpraak bij derzelver algemeene jaarlijkfche vergadering in 1793.
Hij laat twee zonen na , die zijne nalatenrchap, hoofdzakelijk uit-talrijke werken van zijn cigen kunstpenfeel en
eenige uitgelezene ftukken van oude Meesters , voornamelijk van TITIA.AN, beftaande , erfden. Het geheel
words op Ioo,000 pond fterlings waarde gerchat.

BETOOG VAN HET ONBETAMELUKE EENER BLTJVENDE VERACH.
TING VAN DEN GEBOET HEBBENDEN MISDADIGER, GESTAAFD
DOOR EENE TREFFENDE GEBEURTENIS.

(Vervolg en Plot van bI. 196.)

„ Ltusfchen was de betrekking tusichen mijn' fpeelgenoot
en mij , ten gevolge van wederzijdfchen lust tot leeren en
lezen , nog naauwer geworden , zoodat wij nu , twaalf a dertien jaren and zijnde , van beider ouders verlof hadden gekregen , iederen avond tot den ure in elkanders bijzijn door
te brengen. Deze werd dan gedeeltelijk befteed, om ohs
wederkeerig tot het onderwijs van den volgenden dag
voor te bereiden, of oin eenig goed bock te lezen; en
waar dan de zamenkomst, het zij bij mij of bij hem, plaats
vond, werd te negen ure gegeten , en te den ure wipte
men van de eene deur in de andere. Zoo was ik dan , Op
zekeren avond, bij mijnen vriend geweest; reeds hadden wij
het matig maal gebruikt, en had de huisvader het plegtig
avondR
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avondgebed uitgefproken , terwiji ik mijnen floe! wcgzette ,
om naar huis te gaan , toen- er zeer zacht met den klopper
op de huisdeur werd getikt. Op zulk een ontijdig uur
wie mag daar wel zijn ? Ons ten minfle bekroop een ligte
angst, en de huismoeder raadde haren man, toch eerst te
vragen , wie daar klopte. Met de kaars in de hand — wij op
eenigen affland volgende , terwijl de vrouw van uit het woonvertrek over het gordijntje keek — gnat de huisvader naar de dear,
met luide ftem vragende „ Wie daar ?" —„ 1k , meester !" is
bet half gefmoorde antwoord , dat niet veel goeds zou verraden,
indien de Item niet kennelijk ware geweest. De deur wordt
opengedaan; eene gedaante treedt binnen , en — wia , is zij ?—
THOMA s! de -gefchavotteerde THOMAS! — Op dit onverwacht gezigt laat• de vader van mijn vriendje bijna de kaars
it de hand vallen ; wij , aan het eind van het voorhuis in
de fchaduw flaande, loopen ontfteld naar binnen, en roepen
beide , als uit 4nen mond : Moeder ! moeder 1 daar is T H O.
M A s 1" terwijl het duistere van het vertrek ons nu nog akeliger , dan de tegenwoordigheid des misdadigers , is.
Nu gingen wij gezamenlijk naar het voorhuis. De ongelukkige florid daar , met neergellagen' blik , geheel- het beeld
der armoede , en niet wetende, wat te zeggen ; tegen hem
over de brave kleermaker,, in wiens binnenfle mogelijk vooroordeei met mededoogen kampte ; wij , met de huismoeder,
op den achtergrond , en zoo gaarne willende roepen: Wet, kom,THomns !" indien het denkbeeld van fchavot , geefeling en gevangenis oils niet , met koude huivering , den mond
hadde gefloten. Eindelijk brak de vader het Itilzwijgen af:
Wel , THOMAS! het finart mij , u zOd te zien. Mensch
„ waartoe zijE gij gekomen ?" — „ Ik kan niets te mijner
verantwoording inbrengen ," was het woord dat ik hem
nog hoor zeggen ; „ maar inderdaad , meester ! ik ben geen
f
• lecht
mensch. Ik heb eenmaal , nit nood gefloten , en
„ daarvoor fireng geboet; maar God weet , hoeveel berouw
„ ik daarover heb , en hoe gaarne ik weder, als voorheen ,
„ een eerlijk fluk broods bij u zou verdienen. Steeds heb
„ ik aan u gedacht , aan uwe brave vrouw en de twee lieve
• kinderen , die daar ginds than , en nu mijne tegenwoordig, held fchuwen. Ach God , verftoot mij niet I Ook ik heb
• vrouw en kinderen , en niets om van te leven." — Behoef
ik
(*) Men horde in bet oog, dat bet tooneel in Gelderland, en wel 040
ruin) vijitien jaren , in cen burgergczin, voorvalt.
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ik u te zeggen , mijn vriend ! dat wij alien diep geroerd waren , en de tranen ons fangs de wangen biggelden ? Wij gingen naar hem toe, en zeiden met hartelijkheid tot hem :
„ Welkom , T N omA s 1 . ' - maar ook nu barstte de ongelukkige in tranen los , en kon niet dan fnikkende onzen zoo
welmeenenden groet b.antwoorden. De vader van mijn vriendje , diep geroerd, maakte een einde aan dit verteederend tooneel , gaf THOMAS een mild gefchenk , en vergunde hem,
des anderen daags , op hetzelfde uur , weder te komen.
De goedhartige meester, na er rijpelijk met zijne hutsvrouw over gefproken , en bet confent der ftedelijlte regering
bekomen te hebben , befloot eindelijk , THOMAS werk aan
huis te geven , daar hij hem toch niet wel , ook ter voorkoming van ergernis , bij de overige gezellen op zijuen winkel
kon plaatfen. Toen nu TN om A s den volgenden avond ter
befleinde ure terugkwam , en hem dit gunftig befluit werd
medegedeeld , was de acme man als buiten zichzelven van
vreugde. , Nu was hij toch weer, met vrouw en kinderen , voor kommer en gebrek beveitigd , en de meester zou
„ eens zien, hoe braaf en vlijtig hij oppasfen zou."
Hierin ook hield TNomAs eerlijk woord : met opge.
ruimdheid kwam hij des avonds zijn werk halen , en vertelde
den meester, na korten tijd , hoe hij reeds, door zijne vlijt en
de zuinigheid zijuer huisvrouw, een klein fluivertje , als fpaarpenning , had kunnen ter zijde leggen. De brave kleermaker,, nu het levendigsr belang in T H 0 MA s ftellende , en
door de zaligfle zelfvoldoening voor zijn edel beftaan beloond , ging van tijd tot tijd den dankbaren en wakkeren gast
aan deszelfs woning bezoeken ; en nooit kwam hij terug ,
zonder in den lof van dat gezin nit te weiden. Ook wij gingen wel eens mede ; en nog herinner ik mij , hoe, rein en
zindelijk er alles uitzag , hoe ordelijk de kinderen zich gedroegen , hoe arbeidzaam wij fleeds man en vrouw aantroffen.
En nimmer gingen wij been, of de kinderen zoenden ons de
handers, en vader en moeder wezen op den edelen , braver
als op hun alter befchermengel en weldoener.
Natuurlijkerwijze had bet den overigen gezellen niet
verborgen kunnen blijven , dat T N OMAs weder in de ftad
was en voor den meester werkte ; maar, hoezeer zij dit laatfte,
uit vooroord , als eene foort van beleediging voor hen achteden , waagden zij het echter met , dien coon aan te flaan ,
wel ‘vetende , dat huff meester een gocd , duch tevens , wanR5
neer
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neer het er op allnkwam , een zeer llandvastig man was. Tus~
fchenbeiden veroorloofde men zich wei eens deze of gene
%infpeling - hierop werd echter niet gelet, en zoo bleef alles rustig. Op zekeren morgen, echter, ll()nden de gezigtell
zeer donker ; men mompelde onder elkander; en de meester,
fteeds gewoon zijne knechts in guile en gepaste vrolijkheid
ie zien, vroeg weldra: "Wei, jongens I wat fcheelt er
" aan? Hebt gij iets op het hart, welnu I zegt het mlj, en,
" ~an ik helpen, dan weet giJ, dat ik dit fieeds met hare
"en ziel doe." - Op deze woorden zag men elkllllder be~
deesd aan; niemand wilde het ijs breken; doch eindelijl(
ftond een van hen 0P', en zeide: " Nn ja, meester t indieli
" gij bet dan weten wilt, zal ik het u zeggen. Reeds lang
" heeft het ons gehinderd, dat gij THO MAS, die gellolen heert
"en daarvoor een' warmen rug heeft gehad, we~r in uwen
" dienst . hebt gellomell; maar wij hebben paarover niet wit.
» len fpreken. Glsteren evellwel, in Iret witte paard, maan" dagtlYoml houdende, en daar, als fatfoenlijke, knappe ge.
» zellen, - dat durven wlJ zeggen, - ons kannetje bier,
" onder eene pijp, drinkende, werd ons door eenige der
" knechts van baas G., op eenen fchamperen coon, voorge" worpen, dat wij best zouden doen van in het vervolg niet
"meer zoo hard op onzen winkel en onzen meester te pog_
" chen, want dat wij, God beter' 't I nn al een' grfchavot.
" teerden vent tot kameraad hadden. Zij zeiden ook, dat
" het bij hen niet moest gebeuren, of dat t:iJ allen Hever
,. hun werk zouden neerleggen, dan bij eenen meester ar.
" beiden, die niet aIleen een' dief in zijnen dienst had, maar
" dezen nog voomok, en hem zelfs aan huis ging bezoekcn.
" Zie, baas 1" dus vervolgde de fpreker, " deze verwijtin" gen, en vooral de laatlle, hebben ons gewcldig zeer ge~
" daan; en nn zijn wij het oak eenparig eellS geworden, (I
" ronduit te zeggen, dat gij of ons of T H () MilS moct af~
" clanken, daar wij niet verkiezen, langer met een' dief ge.
"lijk te llaan." - " Maar, lieve vriendenl" hcrnam de
meester, " wat raakt het u toeh, dat ik THO MAS werle
" geet 7 Hij zit immers niet bij u; en daarin vindt gij ,dunkt
" mij, het beste bewijs, dat ik verre af ben, u met hem
" gelijk te fiellen. Bedenkt tevens daarbij , wat er van den
" armen man met zijne vrouw en kinderen moet worden,
" indien ik hem gedaan geef; en zoud t gijlieden dan oorzaak
" van z.ijn onberekenbaar ongeluk willen zijll?" - " Dat

" daee
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doet er niets toe," was het antwoord , als uit dOnen mond;
, die geflolen heeft , moet er voor boeten , en wij
„ ons fatfoen bij de knechts van de andere bazen niet te
• grabbel gooijen. Geeft gij THOMAS niet gedaan, dan
leggen wij alien, dezen avond , ons werk neder."
„ Gloeijende van verontwaardiging, en tevens zeer belcommerd over den armen T om s , ging de brave man naar het
woonvertrek.' Wat zou hij, in deze netelige omflandigheden,
doen ? Hij had eene groote leverancie van kleederen voor
het in garnizoen liggend paardenvolk onder handen; het
kontrakt had eene zware boete , bij nalatigheid van aflevering
der kleedingflukken op den beftemden tijd , bepaald ; en ande.
re knechts — hieraan was in het kleine fladje niet te denkeu.
IIij wist sevens, dat deze en gene zijner confraters hem zijne
welvaart, grooter dan de hunne, benijdden; deze zouden
niet in gebreke blijven, zich van zijne knechts meester te
maken — en wat fchoot hem dan over? Hij moest hier kiezen of deelen; en om dan toch het geltilt en de welvaart
zijner vrouw en van zijn geliefd kind aan eenen derden op te
offeren, dit toch ook kwam niet met zijn hart en zijn vernand overeen. Met ernst , en te gelijk Met aandoening, trad
hij onder zijne knechts, en meldde hun, dat hij T H om A S
zou afdanken , omdat zij hem , bij de tegenwoordige drokte,
konden dwingen; „ maar ," voegde hij er bij , ,THomAs
zal toch geen gebrek lijden: mijne belofte, hem voor het
• oogenblik geen werk te zullen geven, zal ik heilig bon„ den, maar even heilig die, hem met vrouw en kinderen te
„ onderfleunen.”
„ Treurig was die dag voor het anders zoo vrolijk huisgezin des braven kleermakers , en niet weinig zag de meester op
tegen het oogenblik , dat hij
om n s met de treurige wending van deszelfs lot moest beltend maken. Nog denzelfdeni
avond wilde hij zich naar de woning des laatflen begeven,
en de bezorgde huismoeder , voor al te fterke aandoeningen
bij haren man vreezende, verzocht ons , hem te vergezellen.
Een treurige gang, voorwaar ! ook voor ons. — Welgemoed
vonden wij THOMAS aan zijn werk, vrouw en kinderen
rondom hem heen. Onze aangezigten , echter,, moeten wel
duidelijk aangekondigd hebben , wat er in onze ziel omging:
want naauwelijks waren wij binnengetreden, of T Is o
s
en zijne vrouw zagen ons angnig aan , en de eerfle riep
dadelijk uit „ Meester ! u is lets overgckomen , of mij
flan
1-1
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• flaat een ongeluk voor de deur. In Gods naam , wat is er
gebeurdr Op eene even voorzigtige als kiefche wijze
maakte de vader van mijn vriendje den ongelukkigen met bet
gebeurde bekend, er tevens met liefderijkheid en 'nadruk bijvoegende, dat hij hem en zijn huisgezin, met behulp van
eenige menfchenvrienden , zou blijven onderfieunen, hem
radende, zich buiten, in den omtrek der find, met der wool'
te vestigen , als kunnende daar goedkooper en ineer afgezon.
derd van de menfchen !even. — Maar nu hadt gij den on.
gelukkigen eens moeten zien! Op dat gelaat , v66r eenige
oogenblikken zoo heider,, zoo kalm , teekenden zich, klimmenderwijze, de uitwerkfelen der bevigfte vertwijfeling. Nu eens
wierp hij een' blik op zijne fchreijende vrouw en de kinderen ,
die angflig rondoin haar zamenfchoolden; dan weder itaroogde hi) ons aan , en bedekte zijn aangezigt met beide handen;
eindelijk borst hij nit in de hevigfte verwijtingen tegen zichzeiven en zijne medemenfchen. Ilij vervloekte het uur zijncr
geboorte, en den florid, waarin zijne rampzalige kinderen het
aanzijn hadden gekregen. Wij deden ons best, hem tot bedaren te brengen; maar niets mogt baten. ,Neen , meester !"
riep hi) nit, „ bet is met mij gedaan; God weet, wat
" er van mij moet worden! De menfchen verilooten mil ,
•
wel niet; maar van aaltnoezen kan ik niet }even, zoo
• fang ik armen aan het lijf heh. — Ga, lieve, beste mees, ter ! en laat een' ongelukkigen aan zijn rampzalig lot over.
,, De menfchen mogten ook u eens verachten, indien gij u
verder met mij inliet. God zegene u voor al het goede,
" dat gij aan mij gedaan hebt !" Luid fnikkende, wierp
de ongelukkige zich voorover; wij alien weenden met de acme
en kinderen, en verlieten hen niet, voordat de
eerfte hevige gemoedsbeweging een weinig bedaard was.
" Met de uiterae belangaelling trok de vader van MO
makkertje zich bet ongeluk van dat huisgezin aan, decide
weldaden, vermaningen en raadgevingen uit, maar kon niets
op het hart van T H o,lu A s verwinnen. Eene terugfiootende
koelheid , eene fombere bitterheid hadden zich van hem meester gemaakt; werkeloos hingen de armen bij het lijf, terwiji
tie akelig hone blik needs aan den grond bieef hangen. Herhaaide reizen fchetfte de edeiaardige meester den toeftand van
THOMAS aan zijne gezellen af, bond het hun op het gewe.
ten, indien de man tot eenig uiterfle mogt overflaan, en herinnerde hun zelfs, dat zij eenmaal van dit hun gedrag rekenfchap
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dlgo, dat zij hem gaf, en op die wijze kwam liij in het
bezit del' drie hoofdkleuren. Zijne teekeningen trokken
van tijd tot :ijcl de opmerkzaamheid der geburen tot zich.
Toen deze eens bun leedwezen te kennen gaven, dat de·
ze jonge kunll:enaar nag geene penfeelen bezat, vroeg hij
met geestdrift, wat dat ware, en men befchreef hem de·
zclvc, als kemelsharen, in eene penne(chacht vastge..
illaakt. Daar hij echter zull,e baren niet verkrijgen kon~
zoo behielp h~i zich daarmede, dat hij met de {chaar zij"
ner moecler eenige harcn van den fhi.ait der kat affneed.
De vader ontdekte, na eenige herhalingen van dezen
roof, het ver:mdercle voorkomen van dezen zijnen Iieve·
ling, en klaagde daarover, zoekende de oorzaak in eenige
onpa:;felijkheid van het dier: toen zijn zoon hem echter f
met befcheidcnheid, de ware oarzaak ontJekte, verblijd..
de zich de achtingwaardige man hartelijk over den vinding.
r~iken geest van zijnen zoon. In het volgende jaar ant...
'\ling het huisgezin van w EST een bezoek van den Heet
PEN N IN G TON, een' koopman uit Philadelphia. Deze
bewonderde het kunsttalent vun den knaap, en zond hem,
TIll y.ijne tetllgkomst in de fiad, een kistje met verwen,
penfeelen, eenige £l:ukjes doek en zes platen van G It E V"
LIN G ten gefchenke. Niets kon er halen bij de vertuk.
king van WE S T, op de o!ltvangst van dit gefchcnk! Dc
rlageraad fchemerde nog ter naauwer nood des volgendCI1
daags aan den hemel, ofhij l1:ond reeds op, bragt zljn kistje
boven op een kal1lertje onder het dak, vervaardigde een
palet, en begon de figuren uit de platen na te teekcnen.
Gcheel ingenomen met zijne kunst, vergat hij naar dd
fchool te gaan, en zag eerst zijnc hnisgenaoten bij het
middagmaal we~r, zonder echter met een enl,cl woord tel
gewagen van hetgene, waarmede hij bezig was. Na den
maaltijd gaf hij zich op nieuw, in eenzaamheid, aan zUbe
fl:udien over, en w~idde zich aldllS eenige dagcn achterecn
nan het fehilderen. De fehoolmeester liet eindelijk vernen
men, wat toch de oorzaak ware, dat hij niet tel' fdioot
gekomen was. Zijne moeder herinncrde zich nu, ddt zij
1) E N J 1\ 1\1 I N wcl iedcrcn morgen had zien ·naar bo\len
R 2
gaan,
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de berigten , die hij van hem mededeelde. Zijne koel- en bite
terheid, jegens al wat mensch heette, had hij nog niet afgelegd ; zelfs bekende hij, ujt zuCht tot wederwraak gebroken
en geftolen to hebben ; — maar fomtijds ook werd deze ftemming door de vreesfelijkfte wanhoop of de drukkencifle neerflagtigheid opgevolgd. Zijne verbeelding fchetfle hem dan galg
en rad; loodzwaar lag , het vernietigde geluk van vrouw en
kinderen hem op het geweten; huiverend zag hij de eeuwig.
heid to gemoet. Nu was de algemeene nietiwsgierigheid op
het naderend vonnis van ziloMAs gerigt; duizend gisfingen
waren daaroratrenc in omloop, toen de cipier, op zekeren
morgen, hem dood in zijne gevangenis vond ; —de ellendige
had zichzelven verworgd.
Eenige dagen daarna werd het lijk des misdadigers, op eene
horde, naar buiten gefleept en op de geregtsplaats begraven;
zijne vrouw en kinderen begavenzich weldranaar Duitschland
waar nog eenige gegoede bloedverwanten van hen woonden,
en federt heb ik niets meer van de ongelukkigen gehoord."
*

*

*

Reeds had mijn vriend eenige oogenblikken zijn verhaal
geeindigd, en nog zat ik in diep gepeins over het gehoorde
verzonken. Mijne geheele ziel was op de plaats van het
voorgevallene tegenwoordig geweest, en tranen fionden in
mijne oogen. Gij fchijnt geroerd," zeide de warme verhaler , op een' -deelnemenden en bewogen coon , tot mij: , zoo
was het niet gemeend ; ik wilde u flechts een bewijs tot uw
betoog aan de hand geven , maar geenszins u in zulk eene
treurige ftemming brengen."
ja, mijn vriend uw verhaal heeft mij diep getrofFen, en
ik wenschte om geene tonnen fchats dat ik er koud bij had
kunnen blijven. Bij het lezen van eenen roman, in den
fchouwburg kan men dikwerf zijne tranen niet wedrhouden;
hoe dan ware dit mogelijk , nu gij mij , nit uwe eigene her.
inneringen, eene ware, ongekunftelde gebeurtenis verhaalt,
zoo treffend fchetfende, wat ook de beste mensch kan wor.
den, wanneer hij zich van alles verlaten ziet?
Door mijne warme voortlelling moge ik bier of daar
het verhaal wat gekleurd hebben ; maar mijne waarheidsliefde
kent gij, en voor de getrouwheid van mijn geheugen fin ik
u borg. Et ben, daarenboven , met deze gefchiedenis als het
ware opgegroeid ; zij hecht zich fmartelijk aan de aangenaamfle herinneringen mijner kindschheid , en ik kan u ver•
zekeren , dat zij mij , finds ik tot jarcn van ondcrfcheid bcn
ge-
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gel:omen , menig oogenblik van overdenking heeft opgeleverd.
Zulks wil ik gaarne gelooven; ook met mij zal dit
lailitie het geval zijn. Uw THOMAS, dunkt mij , zou, na
zijn eerfte misdrilf, en zelfs na de ondergane ftraf, zulk een
goed mensch zijn gebleven. Buiten het eigendommelijke zij•
ner natuur , die reeds tot het zachte, dienstvaardige en befclieidene overhelde, rnoesten deze aangeborene eigenfchap.
pen , ten gevolge van het liefderijke en edele gedrag des
kleermakers, zoo vele andere, wezenlijke deugden hebben
doen ontkiemen. Mogelijk denk ik al te gunftig over de
menfchelijke natuur; maar het komt mij niet onwaarfchijnlijk
voor, dat zelfs gevangenen, die in het tuchthuis weinig b10ken van beterfchap hebben gegeven, tot inkeer zouden komen,
wanneer zij, bij hunne teiugkomst in de maatfchappij, op
eene liefcierijke wijze werden ontvangen. De gefchiedenis heeft
ous zoo vele trekken overgeleverd van Vorften , die zich opzettelijk ce midden van zaamgezworenen tegen hun Leven begaven, hen minzaam en vertrouwelijk bejegenden; en hebt
gij wel ooit gelezen, dat zij zich eene dergelijke handelwijze
te beklagen hebben gehad? — De menfchelijke natuur is gelijk
eene fnaar : flaat men haar zacht aan, zij zal eenen weiluidenden klank van zich geven; rukt men haar ruwelijk nit hare
natuurlijke fpanning, met wangeluid fpringt zij vaneen.
Gij hebt gelijk. Maar, om op onzen THOMAS te.
rug te komen ; ik dachc ook al weder aan diens treurige ge.
fchiedenis, toen mij de oprigting van een Genootfchap terzedelijke verbetering der Gevang.enen ter ooren kwam.
lk. Gij kunt u immers met deze inrigting wel vereenigen?
Hy. Hoe! ik mij niet vereenigen met eene inflelling, zoo
geheel firekkende , om de gezonkene menschheid weder tot
haren vorigen adel te verbeffen , echte Christelijke liefde te
verbreiden , en den flagboom op te heffen , die tusfchen den
gevallenen en den mogelijk nog dieper te vallenen zondaar
bellaat? Neen , vriend ik dacht juist aan het u medegedeel_
de verhaal , omdat het mij fmartelijk was, eene groote zwarigheid voor het Genootfchap te ontmoeten; eene zwarig•
held, die weggeruimd meet worden, zal deze inflelling eenmaal volkornen aan bar doe] beantwoorden; en deze hinderpaal is juist bet vooroordeel , dat gij, in uw betoog, hebt
beflreden : de voortdurende verachting orntrent misdadigers,
na het ondergaan ;gunner firaf.
1k. 111cl-on-went denken wij eenflemmig, Ik beken met u,
dat
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dat het niet genoeg is , dat elkeen zijne kleine biidrage gewillig toebrengt; men moet tevens in eenen zedelijken zin
medewerken. Maar, hoedanig het aan te vangen, om bet
eenmaal ingekankerde vooroordeel omtrent veroordeelden en
misdadigers uit te roeijen?
Hij. De zaak is niet van de gemakkelijkfle, en er zal
veel tijds noodig zijn, om het menschdom zoo ver te brengen , dat alleen de misdaad , en Piet de misdadige , de algemeene
verachting gaande maakt. Dikwerf heb ik over dit onderwerp
nagedacht, en tevens over de gefchikale middelen, om dit
jammerlijk vooroordeel jegens geboet hebbende misdadigers
in liefderijke hulpvaardigheid te hunner verbetering re doen
verkeeren. Veel, meende ik en begrijp ik nog, kunnen daartoe vermogende en achtingwaardige mannen, door eigen voorbeeld en door hunne fchriften, toebrengen; maar toch altijd
was de flotfoni mijner overdenkingen , dat vooral het Gouvernement hier eene beflisfende wending aan de gemoederen
kan geven, door eenigzins — indien ik mij Bens zoo mag
uitdrukken — der maatfchappije te gemoet te komen. En
wilt gij weten, waarin deze tegemoetkoming kan en moet
beflaan? In het karig toepasfen, zoo al niet de geheele affchaffing, der onteerende kaffen, zoo als die van geefeling,
brandmerk en tentoonftelling. Ik zou te breedvoerig worden
met in de onderfcheidene bewijzen te treden, die, geflaafd
door voorbeelden, ons deze flraffen als onzedelijk en zelfs
nadeelig voor de maatfchappij doen kennen (*); — het u
medegedeelde verhaal , trouwens, heeft een . fprekend bewijs
opgeleverd ; — ik wilde hier flechts zeggen , dat men er
fchien overheen zou flappen , eenen veroordeelden, die eenige jaren in een tuchthuis heeft doorgebiagt, en van goede
getuigfchriften, nopens zijn gedrag in dien tusfchentijd , is
voorzien, in zijnen dienst te nemen, of hem eenig werk te
bezorgen; maar dat het hoogstbezwaarlijk zal vallen, eenen
gefchavotteerden weder in gemeenfchap met de maatfchappij
te brengen. En inderdaad ,
ik beroep mij op uw eigen
gevoel, ligt er niet iets fluitends in, met iemand, die eenfinal openbare fchande heeft ondergaan, in aanraking te zijn ,
hem dagelijks re zien, order Ctha dak met hem te wonen?
Beklaag hem, zoo veel gij wilt; heb alle reden van over
zijn
(a ) Wien leze hier met name het bondig Vertoog over de Geefelaraf,
te vindcn in dit Illengelwerk voor 023, No. VIII.
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zijn gedrag tevreden te zijn; zet zelfs het gepleegde misdrijf
ter z Ude maar zal hij ooit ergcns binnentreden, zonder dat
gij u het fchavot , met al deszelfs akeligen en onteerenden toeftel , voor oogen haalt?Neem nu dat fchavot weg, en de een.
maal verdoolde mensch rigt zich allengskens weder in uwe
achting op, boeit zelfs uwe medelijdende belangflelling, en
brengt het eindelijk zoo ver , dat en misdrijf en ftraf geheel
zijn vergeten.
1k. Op deze wijze had ik er nog niet over nagedacht.
Waarlijk , lieve vriend! gij hebt inij daar belsngrijke wenken
gegeven. Er valt echter niet aan te twijfelen, of bet Moldbeftuur des Genootfchaps heeft deze zaak oak tilt dif oogpunt befchouwd ; en dan is het inderdasd een belangrijk eri
verblijdend voordeel, dat deze inrigting hare vestiging heeft
bekornen in een tijdftip, waarin het vaderland eene nieuwe
wetgeving ilaat te bekomen. Nu toch kunnen de bedoelin.
gen des Genootfchaps met die der wetter, beide tot nt't der
nisatfchappij en van den flaat , in verband gebragt, en kat
een meer zedetijk doel der ftraffen ten grondfIage warden gelegd; deze laatfte kunnen minder onteerend, minder tang en
drukkend zijn, omdat er eene inrigting beam, die er zich
op toelegt, den misdadiger in te prenten , dat de klem der
wet niet eene harde noodzakelijkheid, maat eene zecietijke
overtuiging moet zijn, en daardoor tevens eene , in het belang der inaatfchappij , tot nog toe bijna verfchoonbare onregtvaardigheid w-egneemt, om den veroordeelden zoo lang
mogelijk tusfchen de muren van den kerker te houderl; tee-,
wijl .....
Ik wilde voortgaan; maar juist floeg de Munttoren twaalf
ure. Wij keken elkander aan, verwonderd over den fnel vervlogen' tijd; terwij1 mijn vriend, zijne pijp uitkloppendel
haastig opflond , om zich huiswaarts te begeven. Heezeer
gaarne dit onderwerp verder willende afhandelen, begrepen
wij echter , dat het tijd was , er voor dien avond een fpeldje bij te fteken. Hartelijk bedankte ik dus mijn' vriend voor
de aangename en nuttige oogenblikken, die hij mij had doen
flijten; en, na vrienden -bandilag en groet, begat hij zich
naar zijne woniug , ik naar bed.
Ainfierdam ,

P. LOUWERSE.

Febrtlarij , 1824.
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VOORSPELLING VAN NAPOLEON GELOGENSTRAFT.

In het Memorial de St. Helene, par LAS CASES, vindt
men eene redenering van NA P O L E O N over de Koningen in
't algemeen. Bij gelegenheid dat bij zegt, hoe ligt een troon
kan-befmetten, en het voorbeeld van bet regerende Huis 'van
Engeland aanhaalt, vindc men ook bet volgende merkwaardige
gezegde:
, Die fchoone flam van Na3fau , bij voorbeeld, die be.
, fchermheeren in Europa van eene edele onafhankelijkheid,
• zij , bij welken het Liberalismus tot in bet bloed en tot
, in het merg van 't gebeente moest zitten , die Nasfau's,
, die niet dan van de laatiten kunnen zijn door hun grond.
0, gebied,en die zich aan het hoofd konden ftellen door buno, ne leerftellingen„ deze zijn op eenen troon geplaatst: wel
, nu! gij zult hen ongetwijfeld niet bezig zien, dan met
zich to maken, wat men tegenwoordig wettig (legitime)
noemt , de beginfelen, den loop enz. daarvan aannemen."
(T. IV. p. 277 , 278.)
De beceekenis van het woord legitimiteit in de nieuwere
Staatkunde is bekend. Het is de (trekking tot de onbepaalde Magt, tegen Welke , daar zij eeniglijk wettig is , het Volk
geene fchutsweren mag opwerpen. NAPOLEON wil,de dos
zeggen, dat ooze Monarch weidra het voorbeeld der anderen navolgen, en vijandig zou worden tegen de heilige Regten des Volks ; gelijk de Ex-Keizer , kort daarna , van zichzelven zegt, dat de verwijtingen , hem daaromtrentgedaan, niet
van eenigen fchijn van retie ontbloot zijn.
Onze gelukkige ondervinding, daar, onder de Monarchen
des y awn lands van Europa, onze Koning, benevens die
van Zweden, Beijeren en Trurtemberg, ee denige is, die van
dat verpestend beginfel volkomen bevrijd is gebleven, — onze gelukkige ondervinding logenftraft, op de fchitterendfle wijze, de gaaf van voorzegging des Ex - Keizers; terwijl zijn
waarachtige en welverdiende lof, aan de Vorften uit het
Huis van Oranje gegeven, altijd opmerkelijk blijft.
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Parabel.

V

ertrouw genen vriend , v-c';Or a Hem beproefd hebt: aan
de gasivrije tafel vincit men er meer , dan aan de deur der
gevangenis.
Een man had drie vrienden: twee van hen beminde hij
veer; de derde was hem tamelijk onverfchillig. Eens werd
hij voor het geregt geroepen. „ Wie van u," zeide hij,
wil met mij gaan en voor mij getuigen ? 1k ben zwaar be.
,, fchuldigd , en de Koning is zeer toornig op mtj."
De cerfle zijner vrienden ontfchuldigde zich aanflonds, dat
hij niet met hem konde gaan, vah wege zijne bezigheden.
De tweede begeleidde hem tot aan de detir van he4 regthuis,
en Iteerde toen terug , uit vreeze voor den toornigen regter.
De derde , op wien hij het minst gebouwd had , ging mede
binnen , en pleitte voor hem zoo vrijmoedig en overtuigend,
dat de regter hem Op de vereerendfte Wijie ontfloeg.
Dric vrienden heeft de mensch op deze wereld : hoe gedrao
gen zij zich jegens hem in het uur des doods; wanneer God
hem voor zijnen regterftoel daagt? — Het Geld, zijn beste
vriend, verlaat hem het eerst , en gnat niet met hem. Zijne
Verwanten en Vrienden begeleiden hem tot aan de poorte des
grafs , en keeren weder naar hunne woning. De derde , dien
hij in zijn leven het meet veroIiachtznamde , zijn zijne Coe.
de Werken ; deze begeleiden hem tot den croon gins Regters; zij gaan voornic, pleiten voor hem, en iij alleen vino
den barmhartigheid en genade.
Z.
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(Een Voorval nit de Lijfftraffelijke kegIgpleging;)

A NNA MARIA 13—N, eene arme wees
jong knali
teisje van 18 jaren , diende bij den koopman ..., in gO
In het Lit—fc'L7. Haar heer en vrouw waren , zoo wel wegens hare vlijt , gehoorzaamheid en trouw , als haar Zedelijit gedtag , zeer met haar tevredm Hare flanke gettalte
Sa
haar
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haar jeugdige bloei, en de bevalligheid , die mnagdelijke
fchainnce over geheel hair beftaan vcrfpreidde, berokkenden
haar wel vele nanvallen van de zljde der wellustelingen van
hoogeren, en lageren Eland ; maar alle pogingen , om haar van
den weg der onfchuld en deugd te veriokken, fluitten of op
hare zedelijkheid. Op zekeren morgen flond zij op den gewonen tijd flier op. Daar zij, op het. herhaald roepen bij
haren naam , niet vericheen, meende de huisvrouw, dat zij
misfchien des nachos zoo ziek zou geworden zijn, dat zij
het bed moest houden. Zij ging dus , vol-bezorgdheid , naar
hare flaapkamer. Welk een outzettend fchouwfpel I Zij vond
het meisje, met bloed bedekt , dood in haar bed. Ben luide
kreet van fchrik riep de overige huisgenooteu er bij. De ongelnkkige was door fluikmoord omgebragt.
Het gerucht van dezen. moord verbreidde zich terftond
door de ganfche ftad, en verwekte bij alien, die het lieve,
onbefprokene meisje gekend hadden, eene fmartelijke deelneming. De koopman gaf er dadelijk her geregt kennis van.
Men ftelde aariftonds een naauwkeurig onderzoek omtrent dit
vreesfelijk voorval in het werk , ten chide den dader nit te
vinden; en het bleek bij de lijkfchouwing, dat de ongelukkige door een' flag op bet achterhoofd , met een clomp werkwig, was vermoord geworden.
Intusfchen gaf het verhoor van alle bewoners in het huis
des koopmans, en van alien , die met de vermoorde in
eenige betrekking geflaan hadden, den regter flier het Minfte fpoor van den misdadiger. Hebzuchtige inzigten kon.
den bier bezwaarlijk in aanmerking komen, daar her meisje niets dan eenig weinigbeduidend linnen, kleedingfinkken en een paar daalders befpaard loon bezat , welk alles bovendien onaangeroerd was gebleven. Bij doze oinftandigheden werd de nioord , van wege het geregt , door de nieuwspapieren, ter kennisfe van het publiek gebragc ,en eene aanzienlijke belooning toegezegd aan hem, die den dader indiervoege kon aanwijzen , dat tegen hem een onderzoek toege/aten,
en hij overtuigd en volgens het voorfchrifc der wetten gefiraft kon worden. Maar ook de9e laatite poging , om den
misdadiger te ontdekken, bleef zonder gevolg; niemand meld•
de zich aan, en er waren ondertusfchen zes weken verloopen.
Niet ver van het huis , waar de moord gepleegd was ,
woonde een bakker. Deze bakker had een' negenjarigen zoon,
die een vinkje zoo tam gemaakt had, dat het hem, op ziju
roe-
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roepen, op hand of fchouder vloog , en, met eenigzins gekorte vleugels , vrij in de kamer mogt rondiladderen. De
knaap fpeelde Bens met dezen vogel, voeide hem uit zijn'
mond , en liet hem van de eene hand in de andere vliegen.
Een bekende zijns vaders opende op dit oogenblik de deur:
de vogel, door deze onverwachte verfchijning verfchrikt ,
verliet de band van den knaap, en vloog de kamer ult. Deze
ijide hem na , om hem wear op te vangen. Vergeefs: de
fchuwgeinankte vogel ontfiapte hem telkens , als hij meende
hem gevat te hebben. Maar hij was te zeer gekortwiekt,
om zich hoog te kunnen verheffen en de ruime lucht te
klieven. De knaap hield hem alctjd in het cog. Zoo vervolgde hij den vink van de eene Wan naar de andere , tot
dat het vogeltje eindelijk, om zich van zijnen vervolger te
ontflaan, in een- gat in den buitenmuur vita een klein huisje
Vlugtte, hetwelk door het uitvallen van een' muurfleen Out..
than was. Dadelijk poogde de knaap den vink uit zijne
fchuilplaats voor den dag te halen. Hij klauterde met moeite tot de opening des muurs op, en greep met de hand in
het gat , om zijn' vlugteling_te vatten, maar kreeg, in deszelfs pious, een' hamer in de hand , en ving elndelljk ook
den vogel. Met dezen dubbelen buit beladen , keerde hij
vrolijk naar de vaderlijke wooing terug. Hij vertelde zijnen
ouderen, op welk eene wijze hij wear in het bezit van zijn
vinkje gekomen was, en toonde hun tegelijk den gevonden
hamer. De vader -bezag dezen naauwkeuriger, erkende hem
voor zulk eenen, als de metfelaars bij humeri arbeid gewoon
zijn te gebruiken , en — ontdekte aan denzelven fporen van
bloed. Dit trof hem. Door eerie plotfelinge, hemzelven
onverklaarbare, verbinding van gedachten , herinnerde hij zich
het vermoorde meisje, en dat zij door een ftomp werktuig
gedood was.
Terwijl hij hierover nog nadacht, trod een foldaat van het
aldaar gelegerd Dragonder-regement in den winkel, om een
wittebrood te koopen. De bakker vertoonde hem aen
homer, zeggende: „ Devil heeft mijn GOTTLIEB zoo
even gevonden." De foldaat befchouwt hem vlugtig, en
zegc daarop: Hij behoort anti mijn' kameraad , den Dram
gonder S ..., die het metfelen geleerd heeft." — „ Zoo !"
hernam de bakker, die zich met veel tegenwoordigheid van
geest wist te bedwingen ;
dat doer mij vermaak. 1k zal
hem den hamer teruggeven." De foldaat, die niets kwaads
verS3
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vermoedde, verwijderde zich, en de bakker begaf zich onmiddellijk met den hamer naar het geregt vermeldende , hoe
bij aan-denzelven gekomen, en wat hij omtrent deszelfs bezitter vernomen had: De hamer werd dadelijk , met de aangifte des bakkers en de akten van het onderzoek omtrent den
moord van ANNA I A R I A, B—N , in handen van den Krijgs.
raad gefteld. De aangowezen eigenaar des hamers werd gevat, en bij het eerf1e verhoor vroeg men hem eensklaps: of
dezen hamer voor den zljnen erkende ? Naauwelijks werd hij
denzelven gewaar,, nog met bloed bevlekt, of hem overviel
eene fiddering, alsof de hevigfle koortskoude al zijne leden
fchudde. „ la, het is de pipe!" flamelde hij , en voegde er,
op den toon der vertwijfeling , bij: „ 1k wil alles bekennen."
Hij beleed nu den gruwelijkften moord. Lang had hij naar
de guest van het meisje getracht; maar zij had hem altijd
afkeerig en koel bejegend , en hem gedreigd, zoo hij haar
nog langer vervolgde , hem deswege bij den Kommandant van
bet regement te zulleu aanklagen. Kort daarna onderging hij,
op diens bevel, wegens eene nalatigheid in den dienst, eene
ftrenge tuchtiging; hij beeldde zich verkeerdelijk in, dat deselve te hard geweest , en dit daarom gefehied ware, wijl
het meisje hare bedreiging had vervuld. Zijne ruwe min
verkcerde nu in wraaklust, gemengd met jaloezij wegens een'
vermeenden medevrijer, en — hij bedreef de bloedige daad.
Hij boette dezelve volgens de ultfpraak van don Krijgsraad
en hoogere bekrachtiging, op het fchavot , met zijn leven.

NOG TWEE ANEKDOTEN , OP ROSSINI ' S =ZIA BETREEKELIJK„

Iemand was van meening, dat bet er tocb niet door kon,

os sINI, in de Opera la Gazza ladra (tie diefachtige
Ekfler), den Podesta een walzer laat zingen in het oogen.„
blitz, dat hij Ninette bet doodvonnis aankondigt; doch een
ander verdedigde zulks , zeggende, dat juin deze doodvonnis'caber ROSSINI ' S karakteristiekfte muzijkftuk was, daar
hij, door deze averegtfche muzikale uitdrukking, had willen
aankondigen, dat bet vonnis zeif een averegtsch vonnis was !
Zeer onlangs onderhield zich , te Parijs, een Engelschman
van so met een' Franschman can 25 jaren over de muzijk.
De eerfte, hartstogtelijk liefhebber der Itatiaanfche , verhief
ROSSINI verre bovcn alle Franfche Componisten, die nog
zijn

dat R

TWEE ANEKDOTEN.

243

zijn of immer waren; de tweede verdedigde de Mufici zijner
natie ten koste der Itallaanfche. Het gefprek lloeg weldra
Over tot twist, die zoo heftig werd, dat dezelve, van des
Franschinans zijde , eindigde met eene formele uitdaging ten
tweegevec'nt. Deze, ter bepaalde plaatfe gekomen , vindt er
den Engelschman niet. Hij vliegt naar zijn verblijf,' ten erode hem rekenfchap te vragen van zijde vermeende lafhartigheid. , Dc partij ," antwbordde deze, n ftond niet gelijk;
gij ha& veel meer te verliezen dan ik ; denk flechts aan uwe
jaren en aan de mijne : doch , alvorens mij van lafhartighe:d
en gebrek aan delicatesfe te betigten,fchort uw oordeel vierencwintig uren op." Dit was een raadfel voor den jongen
Franschtnan; maar hetzelve werd hem reeds des anderen daags
ten voile opgelost, toen hij vernam , dat de Engelschtnan —
zichzelven voor den kop gefchoten had!

JOHAN VAN DER KORPUT IN HET BELEG VAN STEENWIJE:
IN

1581.

Nog daagde nergens uitkomst op
Voor Steenwijks burgerfchaar ;
Beflormd door Spanjes legermagt,
Steeg dag aan dag 't gevaar.
De wraak des fnooden Rennenbergs,
Die Steenwijk hield benard ,
Creep 'c yolk met angst en fiddring aan,
En joeg het fchrik in 't hart.
Hoe meer hun 't zwaard des hongers trof ,
En 't yolk verflapte in moed ,
Hoe meer de wrok des Kastiljaans
Ontvlamde in laaijen gloed.
De brave Korput, hoofd der vest,
Spreekt elk een hart in 't lijf ,
En wijst hem op des Spanjaards woen
En menig moordbcdrijf.
„ Vertrouwt op God! Zijn arm heeft kracht ,
, Die perk aan 't misdrijf zet.
„ Iloe donker lot en toekomst zij ,
„
Zal de Almagt zijn , die reds!
S 4

Schoon
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• Schoon honger en gebrek ons knell',
„ Schoon heul noch uitzigt rest',
• Geen Spanjaard, hoe ons 't rot beftook',
• Bemeestere ooit de vest !"
Dic fpreekt hij: en door oorlogslist,
Daar 't hart hen moedig flaat,
Verftouten zich vijf wakkre maats
Tot de ongehoordfle daad.
Zij gaan tangs wal en fchanfen been
En tusfchen 't wachtvolk door ,
Waar de afgefchoten kogelbui
Hun giert en gonst om 't oor.
Zij gaan om brood en leeftogt uit,
En 'c heldeufeit gelukt ;
Zij keeren met den iauwer weer,
In 't heetst gevaar geplukt.
Houdt moed l" fpreekt Korput, „burgers, moed!
„ 't Is God , die uitkomst wijst!
Heeft niet zijne Alvoorzienigbeid
Ons weer in nood gefpijsd
Wie beeft niet voor 't moorddadig lot ,
„ Dat Naarden, Haarlem leed?
Nog is de Spanjaard, wac hij was:
„ Meineedig, loos en wreed."
Men boort zijn taal , hervat den moed;
Maar 'c veeg beleg duurt tang,
En zwaarder knelt hen uur aau uur
Het juk van Spanjes dwang.
De laatfte hoop verdwijnt in damp ;
Men fchreeuwc om overgaaf;
Maar Korput, hoe ook aangerand ,
Blijft onverzetlijk braaf.
Men muit en tiert tangs ftraat en gracile,
En fchoolt op 't marktplein zaam ,
Ln eischt nu de overgaaf der ftad
In tiller burgren naam.

En,
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En, heeft een deel van 'c krijgsvollt zich
Bij 't muitend graauw gefchaard ,
Van Korput wept zijn manfchap op,
Voor nood noch dood vervaard.
Hij fpreekt: „ Waartoe dit gruwelftuk?
„ Waartoe dit Iaf gefmaal?
Waartoe des krijgsmans heldenmoed
„ Ontzenuwd door uw taal?
Zij weten, war hun pligt gebiedt ,
„ En carten 't bangst beleg;
't Zij n helden , trouw aan
vaderland:
Voort, fchelmen! pakc u weg !"
Dit hoort de zaamgefchoolde drom,
En wijkt gefchokt ontfteld:
Zoo zegepraalt ftandvastigheid
Op moedwil en geweld !
Maar neen! nog heeft de wrevel niet
Ten vollen uitgegist;
Nog vlamt er fpijt in 't wrokkend hart,
Gefpitst op zoen en list.
Wat zal dan 't lot der burgers zijn,"
Zoo vaart een flagter nit ,
Wanneer door honger en gebrek
De dood onze oogen fluit?"

V/

Wat , booswicht!" graauwt hem Korput toe;
„ Elkeen woelt hier om 't zeerst:
Weer , tls ons dan geen brood meer rest,
Zoo vreten we u het eerst!"

De toon, waarop de held dit fprak ,
De kracht van 't dondrend woord
Verftomt des muiters oproertong,
En 't y olk gnat rustig voort.
En Korput's mocd werd fchoon beloond,
Al fieeg de nood in top:
Ten Innttle leak de Kestil;zan
'r nelog wanhopig op.
Sr
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En 'c legerhoofd, door fpijt verwoed,
Nu hem de zege ontvlood,
Zonk in een veege krankte neér,,
En flied een' bangen dood.
En fchandlijk blijft, bij 't nageflacht,
Zijn naam gebrandmerkt flaan ,
Als laag van ziel , en valsch van aard ,
En berflensvol van waan.
Maar Korput leefc, in 't NeWandsc h hart,
Als onverfchrokkeu held ,
En in 't gefchiedboek flaat zijn felt
Met roem en eer vermeld.
Wie van der Werf's en Kenau's moed
Dan hulde en eerbied wij',
Hij voeg', met geestdrifc en gevoel,
Ook Korput's naam er bij.
Rotterdam ,
12

J. VAN HARDERW1JK, R.ZOON.

Januarij 1824.

DE IDEALE.N.

Zoo wilt glj trouwloos mij ontvlugten,
Daar gij met elken droom, hoe zoet.
Met al uw fmarteu en genugten ,
Ach 1 onverbidlijk henenfpoedr.
Kan niets uw fnelle vaart verwijlen,
0 gij, mljns levens gulden tijd!
Vergeefs, vergeefs! uw golven ijlen
Naar d' oceaan der eeuwigheid.
De heldre zonnen zijn verdwenen,
Die ftraalden op des jonglings pad.
De fraaije beeldenrij vloog henen,
Die mij verrukt, betooverd had.
1k heb het zoet geloof verloren
Aan wezens , die mijn mijmring fchiep:
Wat zou mij boeijen of bekoren,
Nu 't wrevlig lot mij wakker riep?
Ge-
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Gelijk Pygmalion , aan 't blaken,
Den marmerfleen in de armen foot,
Tot in des flandbeelds kille kaken
Zijn ziclsgevoel zich overgoot;
Zoo klemde ik in mijn minnende armen
De fchepping ans met jeugdig vuur.
Ik wist haar aan mijn borst te warmen;
Daar leefde en aamde heel Natuur !
Met mij gevoelend, werd ze teeder,
Terwiji ze een fprake voor zich vond.
Den kus der liefde gaf ze weder,
Daar zij mijn hartetaal verflond.
Nu fcheen en boom en bloem te leven;
Welluidend murmelde elke vliec,
En 't zielloos flof zag zich gedreven
Te wedergalmen op mijn lied.
Nu voel ik ras mijn' boezem zwellen;
Ik meet met mijnen blik deze card',
En moedig wil ik voorwaarcs fnellen
Naar 't doelwit , waar mijn oog op &art.
De wereld , in den knop gedoken,
Beloofde me anjelier en roos:
Hoe weinig bloempjes zijn ontloken,
En ach ! hoe kleur-, hoe geureloos I
Hoe dartelde wins , door moed bevleugeld ,
Gelukkig in zijn' ijdlen waan,
Door geene zorgen nog beteugeld,
De jongling op de levensbaan I
Te flijgen tot de bleekfle Ileac
Was zijn verbeelding naauw genoeg:
Niets was zoo hoog en niets zoo verre,
Waarhenen hem haar wiek niet droeg.
Hoe werd hij lucht daarheen gedragen!
',Vat fcheen den zaligen te zwaar?
Hoe danste voor des !evens wagen
Een blijde floet met golvend haar!
De Liefde, mild en zoet beloonend,
De Voorfpoed met den gouden krans,
De Roem , her hoofd met flarren kroouend ,
lle Wantheid in den zunneglans
Dan
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Dan acid ik zag mij flechts geleiden
Tot halfweg op mijn flingerpailn;
Toen zag ik dezen trouwloos fcheidert,
En gencn zonder luister ftaan.
't Geluk was mij airas ontvlogen,
Wier valfche look mij had geftreeld;
En twijflings zwarte wolken togen
Zich om der waarheid fchittrend beck/.
De Glorie had den krans verloren,
En 't godlijk voorhoofd was ontwijd;
Mijn fence kon de min bekoren,
Maar ijlings vlood die fchoone tijd.
Verlaten werd mijn pad door alien;
't Werd duister, distelrijk en ruw.
De Hoop flecks liet Naar fcheemring vallen;
Die flaauwe fcheemring licht mij nu.
Wie bleef, uit heel dat grootsch geleide,
Mij liefdrijk bij in druk en kruis?
Wie ant nog troostend aan mijn zijde,
En volgt mij tot de donkre kluis? —
Gij , die des Sevens last wilt deelen;
Gij , Vriendfcbap , die de diepfte wohd,
Met zachte hand, mij weer to heelen;
Gij, die ik fpoedig zocht en vond.
En gij, die, willig met mij fpoeijend ,
Als zij , mij in den ftorm behieldt;
Gij , Werkzaamheid, u nooit vermoeijend,
Die langzaam fchept , doch nooit vernielt;
Die voor den fchat in beter Leven
Een' enklen penning telkens reikt,
Doch van de reekning, mij gegeven ,
Minuten, dagen, jaren ftrijkt!
A. F. SIFFL

Middelburg. 1824.
(Het lloogduitsch van SCHILLER
eenigzins vrij gevolgd.)
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VLUGTIGE BESCHOUWING DER GROOTE ABADEMISCHE KUNST.,
GALERIJ VAN WASSEN BEELDEN DES HEEREN EDUARD LION
VAN WEENEN.

Welk Amfterdammer,, die een greintje fmaak bezat,
(En hoe veel centnaarsfmaak bezit flier de Amfielitadl)
Bezocht niet met vermaak het fpel van wasfen ,beelden,
Die rijk en arm en oud en jong begoochiend ftreelden? —
War zeide ik daar ! Het fpel? Profesfor Lion toch....
Profesfor Lion?" — Ja, gewis ! wie twijfelt nog?
Ilij -zelf went het eene Akademie; en met reden
Bing hij dos in 't bezit diens achtbren titels treden,
Wiens Akadeinie zoo frequent is. Waarom hij
Nict evenzeer als die , in Frankrijks Monarchij
Of Duitschlands Keizerrijk , gelijken titel voeren,
Om zich den vrijen mond door wetten to zien fnoeren,
Die der, fludent . wien nog het beeld der vrijheid d'reelt,
Verlagen tot het eigensc peil van — wasfen beeld?
Maar, treden wij het Akademiehuis eens binnen.
\Vat bonte mengeling vervult bier ziel en zinnen !
Itoe veel, die nog beftaan, verlangd-en we even dom!
hoe weinig, van die reeds ter ziele zijn , weeroml
Ziedaar een A 13 C (zelfs de X is niet vergeten)
Van Vorfien, atm een lange tafel neergezeten!
11; weet niet,_ of de naam van 't Heilige Verbond
Zich met bet denkbee'd van een tafereel omwond,
Het plegtigfte , dat ons de Bijbel itch voor oogen;
Of dat een Judastrek , de tolk van list en logen,
In 't oog eens ftaatsdienaars, mij 't ftuitendfle kontrast,
Pat ooit mijn ziel op eons en fmartlijk heeft verrast,
Gevoelen deed : genoeg, ik mogt bier Diets ontwaren
Van 't geen den mensch verrukt, als hij op hen blijft ftaren,
Wie 't lot van duizenden, miljoenen werd vertrouwd,
Door hen als waders van den groot gezin befchouwd.
Ik zag bier onzen Vorst mede in dien raad gezeten,
En wil mij 't oordeel van die fiktie niet vermeten;
Maar 't fcheen mij toe , alsof Hij wat gedrongen zat,
En ruimer ademtogt in 't vrije Neerland had ? —
Drie Vorfien trokken voorts mijne aandacht ; minst als Vorflen ,
Omdat ook zij een kroon , die foms als lood weegt , torschten ;
Neen
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Neen ...De eerfle is Keizer Frans, die groote vrouwenvrind,
Tot viermaal toe gehuwd. Tot viermaal ook bemind?...
O zalige onderdaan, fchoon de arinfte fchier van alien!
U rest het voorregt Van een trouw naar welgevalten.
O zeldzaam koningslot, dat wizen Koning trof ,
Die 't voorbeeld geven mag van huwlijksmin aan 't hof
Zag Keizer Frans zijn koets met dertten fpruiten kroonen,
Ook onzen Kroonprins fchenkt zijne Anna zoon bij zonen.
Wel Hem I wel ons want , brengt den burger bier ter flee
Naar de oude fpretrk , elk kind een duizend gulden me6,
Dan mott. een prinfenkind miljoenen medebrengen,
En dus een dertiental nooit deficits gehengen —
De tweede is, Jozef Maximiliaan , ( 4) een man ,
Die in 't,Oudmannenhuis fchaars wedrga vinden kan,
En tot bewijs verftrekt , voor die een' troon begeeren
Hoe lang men wel 't beroep van Koning kan hanteren.
Terwijl de derde, Karel Jan, ons zeggen wil:
Verzuipt uw jongens niet I wie
eene enkle grit
Van vrouw Fortuin verheft ligt een' van hen tot Koning,
En fchenkt papa dan aan zijn hof een nrlooije wooing. —
Maar, vruchtloos zoekt mijn oog de fchoone fatelliet
Van elk Congres : hoe! prijkt bier Catalani niet
Die, door haar' tooverzang, eene andere Sirene,
De Staatzuchtjuichen doet, fchoon ook de Mensehheid weene?...
Hier zien wij d'ouden Frits, een' bol in 't oorlogsveld;
Mar Jozef, groot als mensch, en waarlijk Christenheld;
Louize, Pruisfens Koningin, de fchoone en goede;
Den vromen Lodewijk , —dees martlaar van 's yolks wocde,
Die van Napoleon; twee Piusfen, helaas ,
Spijt hunne onfeilbaarheid, de fpeelbal van den bads
Der bazen van Euroop, dien we eerst in voile glorie
Zien pralen, om hem ftraks , aan 't eind van zijn historic,
waar hi) miljoenen offers bragt ,
Te aanfchouwen
Wier bloedgetuigenis hem voor Gods troon verwacht
Ginds Katharina, met een mannenziel geboren ,
Als Ruslands Keizerin het fchittrendst lot befchoren;
Maar, van die praal ontdaan, en flechts betracht als vrouut,
Geen man , dien eernaam waard', die haar zich wenfchen zoul
Hier trekke Elizabeth , die fchrandere Vorstinne ,
Otis oog, dat haar herkent als wakkere manninne ;
I) aar
(*) Zoo de beredeneerde Catalogus bier niet dwale. De fleller dezer dichttegelen bekent gereedelijk zijne onbecireveubeid in de Genealogic der Vortical.
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DAR fteint Maria heel ons hart tot medelij',
Wier dood op 'c broze wenkt van magt en heerfchappii,
't Schavot in croon herfchiep voor de edele Prinfesfe,
Den croon cot een fchavot der zuscermoorderesfe! —
Doch, wenden wij den blik van vorflengruwel af.
Och of Pygmalion het beeld bezieling gaf,
vrouwtje
Dat ginds ons toelacht! 't Is — 't
Des legitieniften Vorsts, die nu en dan een touwcje
Gulhartig zendt aan wie zijn legitimiteit
Betwijflen durven. 'k Spreek van zijn Doorinchtigheid,
Den Sultan Mahmoud, die, zijns ondanks, voor onze oogen,
Twee fchoonen van zijn' ftoet den fluijer ziet onttogen,
Wier aanblik oils een' Turkfchen hemel openfpreidt,
En voor veelwijverij door zinsbekoring pleit.
Een Spandaw weeg' den prijs van bruinen en van blonden;
Wij namen beide, zoo ze levend voor ons ftonden.
Maar 'k zie to fpade, mijn tafreel wordt een kronijk.
J3efcheidenheid gebiedc , dat ik den voorhang firijk',
U van 't paskwil des flags van Waterloo verfchoone,
Die, fchoon hij aakligheids en bloeds genoeg vercoone,
En fchoon held Blucher op den voorgrond werd gezec,
Door dapperheid en trouw van wisfen dood gered ,
Mij, Coen ik die verflijfde ruiters aan bleef flaren,
Deed wanen, dat zij beenderfoep-uitdeelers waren (*)f —
De cooed ontzonk mij bier, om 'c moordtooneel te zien,
Dat, in een bijvertrek, nit derenis misfchien,
Verborgen werd voor 't oog van meisjes en van vrouwen;
Maar vruchteloos I Helaas! waarvoor moet men het houdn?
Nieuwsgierigheid ! wat drift, die voor uw item niet zwicht?
De fekfe ftroomde er heen, als naar een Itrafgerigt!
Vcrbijsterd door al 't geen mijne oogen wakend zagen,
Waande ik inij in den droom het toezigt opgedragen,
Om de Akademie re verplaatfen. 't Had wat in!
Maar , 'k maakte al daadlijk met dien arbeid een begin.
Her werd een kerkhof a la Haakman! — Honderd kisten,
I3elIemd voor Koningen, voor Pausfen en Deisten,
Voor Kardinalen en Sultanes , flonden red:
Want levenden zoo wel , als dooden, moesten med.
Ik greep (het moest zoo zijn) met ongewijde handen
Pans Pius bij z 'n (tool , Voltaire bij zijn panden,
Flips bij zijn' halskraag, en den Sultan bij zijn' baard;
Zelfs voor den tijgerblk van Ali niet vervaard,
Beroofde ik alien van hun vorftelijke kledren,
En durfde alzoo gekwetlle Majesteit braveren;
Ja , in den flriktflen zin, pleegde ik dit erge feit ;
Want, fpijt mijn voorzorg, bleef van de eene Majesteit
Een klein fragment aan de onbedreven vingers hangen;
Eene andere verloor het kartnozijn van wangen
(*)

ZILDURDIJX, ad vac,

Becnderfoep."

Of
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Of lippen , en cell derde en vierde zelfs een oor;
Icier ging eon hand of arm , en daar een news to loor.
De baard_ des Grooten Heers, waarbij hij plagt te zweren,
Werd, of 't een vogel was in 't ruijen van zijn veren,
Zoo ligt als 't Turkfche geld. —Maar eindlijk , 't was gedaan;
Reeds gaf ik order, om de kisten toe te flaan,
Toen nog een ganiche troep bandieten was vergeten:
Ik had er -reeds` zoo- velen ingepakt
aan eten
Noch drinken zelfs gedacht; — de flag van WaterloO,
Was in geen pillendoos te bergen, en het ftroo
Aileen toereikend om een magazijn te vullen.
Enfiq, wat wakend ons ondoenlijk is, dat zullen
Wij dikwjjls yin . den droom verrigten met gemak:
Zoo kreeg ook dat gefpuis nog plants met pak en zak.
"vond ik , met mijn vracht , me op arts in een dier booten,
Die de eeuw der vindingen met nienwen fchat vergrooten,
Waar.fchoorfteen mast en zeil, en faderwerk het zwaard,
En flown den wind vervangt , en vloog fangs Utrechts: vaart.
Maar 't zag . er : deerlijk nit, toes ik de illustre lading
Baal' wedr Otitpalcken zoul Want deze had geen gading
In diens ilgewaad of tO0i , of paste •de Orde niet,
Die men toch maar alleen verdienfte dragen ziet !
Hier kwam..eelf vorstlijk hoofd op breede boetenfchonken;
Daar zag nien Willem Tell met 's Keizers mantel pronken:
Het kleed. toch maakt den man; en 't is niet vreemd, helaas!
Zit eens een koningskop niet op de regte Ans.
1k ken Wel . flaten , waar m' er beter om zou varen ,
Wanneer hull Vorften boor, en Tells er Vorften waren....
In 't kort; het word een maskerade! — Vader Kant,
In fte6 van Blucher, tnimelde van 't paard in 't zand.
Voltaire, in 't pleeggewaad van een' Prelaat gedoken,
Alsof zich deze van zijn' fpodrist had gewroken,
Scheen f dor en inner; een paskwil der waardigheid ,
Wier welgedaanheid van onthouding tuigt en ftrijd.
Napoleon (hier was het z66 ver net bezijden)
Had-fchepter. , keizerskroon en alles laten glijden,
En voor bandietendolk en momgewaad geruild,
Dat zich te yank , helaas! bij de oppermagt verfchuilt.
Mijn beoldenghlerij , nog eens, was als herfchapen ,
En 'k fond haar, gansch verbaasd , nadenkend aan te gapen.
Neen!
riep ik, 'c is onwaar, wat ons bet fpreekwoord zegt:
„Her
„Her kIeed flechts maakt den man , den heerfcher en den knecht..”
Zoo menig Vast een boer, een gaauwdief Bonaparte,
Voltaire Pans, Kant krijgstnan, Blucher's beldenharte
Verwijsgeerd was geweest : wat zou , in • kerk en flan— .
Maar, wijl 1k , in den droom, dus met mijzelven praat,
En 't moeilijkst vraa gftuk echt wijsgeerig ging ontleden ,
Viel Munfters Koning, met zijn flandplaats niet tevreden
Me onzacht op 't lijf,, en deed me ontwaken- met zijn' flaf,,
En hielp er mij dus met een Jan van Leyden af!
1824.

1. W. JJN T ElV1 A.

MENGELWERK.
II ET

HEILIG VERBOND
DER

MENSCHHEID.
Toen de Man des bloeds , die yolk bij yolk van zijne
onafhankelijkheid beroofd had, en bijkans met de geheele matt van het vasteland van Europa in zijne vuist,
over hetzelve jaren lang als de verfchrikkelijkfte Despoot, die misfchien immer onder het Menschdom wa g op.
geftaan den ijzeren fchepter zwaaide, eindelijk werd ten
VAI gebragt door den algemeenen ()Oland der vOlken , rondam hunne Hoofden gefchaard, juichte de geheele Menschheid, als over de reemrijkfte zegepraal, die zij over het
onregt en geweld behaald had. De Vorften, meest alien
tot onderdanige afhangelingen van den geweldhebbenden
Alleenheerfcher gemaakt , uit hun rijk verjaagd, of zich
moetende vergenoegen met eenige toegeworpene brcikken
nu weder in hun gebied herfteld, juichteri mede , fchenen zich met hunne volken, aan Wier moed en dapperh id in het bevechten en overvvinnen van den algemeenen vijand betoond, zij de hernelde troonen te danken
hadden, ten naauwfte te willen vereenigen , en op billijke
grondwetten derzelver vrijheid en geluk vestigen; gelijk
zij ook , in de mite bedwelming hunner vreugde over
de verlosfing uit den that hunner vernedering , wel
drukkelijk beloofden. Zij fchenen op de fehool der tegenfpneden ware wljsheid en eene betere regeerkunde ,
dan die van den ouden tijd , geleerd te hebben ; zij hadden de onzekerheid van cen gezag, dat alleen door fchrik
en geweld most flaande gehouden worden , in den fleawen herdruk van het bock der ondervinding met zttlke
klare letteren gelezen, dat zij daaraan Been gelaof konden
AIENGELW. 1824. NO. 6.
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weigeren. Maar zelden zijn in eenen Dwingeland met
zijn heerschzuchtig hart zulke uitflekende militaire bekwaamheden en andere groote talenten , die in zijne
ondernemingen hem te flade komen , vereenigd; maar zelden dient iemand het krijgsgeluk 'WO aanhoudend, en kan
hij het veroveringsftelfel tot' die lioogte van luister en
fterkte opvoeren , als NAPOLEON. Deze kolosfus evenwel is ter nedergeworpen en verbrijzeld , zoodra de verdrukte , de getergde volken gezamenlijk tegen hem opflonden , in navolging van het moedige Spanje. En hienmede fcheen aan het Despotismus de doodfleek toegebragt. Want wie (zou men zeggen) zal het , na de ftraf
van dien laatften , zoo geduchten Overheerfcher,, durven
wagen , lietzelfde fpoor van onderdrukking en willekeurig geweld in te flaan ? wie der Magtigen zal zich kunnen vleijen, een beter georganifeerd , ftcrker en duurzamer Schrikbewind te kunnen invoeren , dan het Napoleontifche? De goede volken gcloofden , uit hoofde van
dat alles , , dat zij voortaan voor geene verdrukking van
hunne regten te vreezen hadden. Vertrouwende op het
Koninklijk woord , huldigden zij op nicuw de verdrevene
Vorften in , en verwachtten nu welhaast de vervulling bun-.
ner beloften. In deze verwachting ,moesten zij te meer
bevestigd worden, toen men hoorde fpreken van een Hei.
lig Verbond , tusichen de magtigflen deezegevierende Mogendlieden gefloten. Schoon de inhoud van dit Verbond
alsnog een geheim bleef, de fchoone naam echter verrukte terliond het hart van elken y olks- en menfchenvriend, en gaf aanleiding tot eene vergelijking met bet
Heilig Verbond, dat de Conaitutie of het Wetboek der
Christenen bevat , welks geest niets dan liefde, vrede,
geregtigheid en mcnrchengcluk ademt , en dat, als van
Goddelijken oorlprong , hcilig genoenxl mag worden in
den uitnemendflen zin van het woord. In zijne onkunde
voedde men de ftille hoop, dat het Heilig Verbond der
Mogendhedcn, overeenkomflig den naam , een dergelijke
geest zou. bezieien , hoewel een wonderlijk , een tot nog
toe ongehoord verfchijnfcl in
ftaatkundige wereld. Voor
het
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het minst vleide 'men zich, dat nu eindelijk eens aan het
onchristelijk , onmeninelijk oorlogvoeren paal en perk
zou gefteld, de zwakken tegen de fterkeren befchermd,
goede orde en rust bewaard , en alzoo algemeene vrijheid
en welvaart bevorderd zouden worden.
Maar helaas! deze fircelende denkbeelden begonnen
fchielijk te verflaauwen en voor andere plaats te taken,
zoodra de uitwerkfelen van het Heilig Verbond zich ver.
vonien. Toen men het vermoorden der Grieken (dat
Christen- heldenvolk) door een' barbaarfchen Overheerfeller,, die de Christenen honden noeint , niet alleen geduldig, maar zelfs, naar het fcheen, met welgevallen
konde aanzien , eerder den Tarkfchen Despoot in zijne
zoogenaamde Legitimiteit wilde gehandhaafd hebben; (alsof hij mede in het Heilig Verbond ware opgenomen) dan
lang vcrdrukte geloofsgenooten te hulp komen ; toen men
liever het conftitutionele Napels aanviel, gelijk nu ook
Spanje, om alzoo derzclver conftitutionele regeringsvormen te vernietigen , en het eigendunkelijkfte eenhoofdig
befluur in voile kracht te herftellen, — toen werden de
oogen geopend. Sedert dien tijd heeft het Heilig Verbond
den volken fchrik aangejaagd, als ware het de bron van
nieuwe onlusten , partijfchappen ; opftanden en oorlOgen.
Ik zal niet zeggen , hoe er nu , ginds en elders , over dat
Verbond gefproken words. Liever wil ik fpreken over
een ander Heilig Verbond, dat met regt dien naam kan
dragen , gelijk eene korte fchets van deszelfs doel en
ftrekking terftond zal doen blijken.
Dit Verbond is reeds achtbaar door zijne oudheid.
Lang v66r het Congres te Weenen, Laybach en Verona,
Lang vOar alle Rijksdagen en ConciliOn had lietzelve een
beftaan. Zijn oorfprong mag veilig gedagteekenci worden
Van die tijden toen het Menschdom zich in maatIchap.
pijen of volken begon te vereenigen , om zijne regten ,
perfonen en goederen in veiligheid te ftellen tegen den
overlast der fterken en kwaadwilligen , het eerfte oorfpronkelijk doel van elke volksvereeniging of burgerftaat,
door den wil van den opperflen Regeerder geheiligd en
T 2,
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Tot dat einde befloten de verilandi ,!:;ften en
braafften , welken het gcmeene best van bet menfebelijk
gcflacht ter harte ging , mede te werken. En ziet daar
de eerfte beginfelen van dat Heilig Verbond, dat zich met
den tijd verder ontwikkelde en uitbreidde , naar mate verlichting en befehaafdheid onder de volken toenamen , en
dat zich, onder verfchillende lotgevallen , door alle eeawen been heeft flaandc gebouden.
Dit Verbond kan te relit het Heil/ g Verbond der bePhaafde Volken, of der illenschheid, genoemd worden ,
a's zijnde toegewijd aan de bevordering van derzelver dierbaarffe belangen , verlichting , maatfchappelijke orde en
vrijheid , de eenigfte vaste grondflagen van yolks- en menfehengeluk. Al wat edel denkt en gevoelt , van deze beginfelen doordrongen , treedt ftilzwijgend in dit Heilig
Verbond , zonder daartoe in eenige vergadering opgeroepen te worden , en zonder eene uitdrukkelijke onderteekening. Want het is het verbond des harten , of der
menfehelijke natuur,, dat zich van zelve aanprijst bij alle
opregte vootflanders van de waarde der Menschheid, van
derzelver regten , van Vaderland en algemeene welvaart.
Een nog heiliger gezag en hoogere voortreffelijkheid
heeft dit. Verbond verkregen door de grondftellingen van
het Christendom , — van het eenvoudige en oorfpronke16ke Christendom namelijk , zoo als het door den Goddelijken Stichter is verkondigd en door zijne booPserlichte Apostelen befchreven, niet zoo als het naderhand door
dweepzucht en bijgeloof of door Priesterbedrog is misvormd , en , te midden van de Christenwereld , ginds en
elders genoegzaatn te eenemale onkenbaar gemaakt. Maar
het echte Christendom , willende alle verdrukking , alle
trotschheid op geboorte , rang, aardfche grootheid en
lDagt, alle blind ontzag voor dezelve , alle buitenfporige
begrippen desaangaande verbannen , kent geen ander onderfcheid tusrchen menfchen en menfchen, dan zedelijke
voortreffelijkheid of perfoonlijke verdienften, weet van
geenen anderen adel, dan dien der zielen , en 'telt alle menfchen tot elkander en tot hunnen Schepper in gehjke betrekVaStgefleid.
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trekking, leerende uitdrukkelijk , dat bij God geen aanzien des perfoons is , dat Hij het aangezigte der Vorften
Diet aanneemt, de rijken niet voor de armen trekt , went
dat Hij alien uit eenen bloede heeft voortgebrap , en dat
zij alien Zijner handen work zijn. Het ware Christendom , zoo als het gevonden wordt in de gewijde oorkonden , heeft de verlichting van den menichelijken geest
en de veredcling van het menfchelijk hart ten doel , en
bij gevolg de uitbreiding van menfclienwaarde en menfchengeluk , evenecns als de Natuur , fchoon het op een'
voller,, flelliger en beflisfenden toon fpreekt, als zijnde
het onmiddellijk onderwijs des Hemels.
In landen derhalve, waar dit Hemelsch Licht , zoo overeenftemmende met de wet, die in het menfchelijk hart
gefchreven ftaat , is doorgedrongen , heeft het Heilig Verbond der Menschheid zijne talrijkfte en getrouwfle aanhangers. Aldaar vertoont het zich in zijne oorfpronkelijke en fchoonfte gedaante , en werkt het met eene verdubbelde krac'nt , vooral nadat die gezegendfte alter kunften, de Drukkunst, //d/a//ds roem , is uitgevonden. Sedert dien tijd heeft het zijne werkzaamheden naar alle zijden en onder alle flanden uitgeltrekt , en eene onverbreekbare vastheid verkregen. Voorheen bepaakien zich vetlichting en 'minis tot eenige , der vermogendfie rangen,
of tot de kloosterlingcn , die in het bezit waren der kostbare en fchaars bekende handfchriftcn. Maar , nadat het
Verbond der Menschheid de drukpers heeft kunnen gebruiken tot een algemeen orgaan , heeft het zijne beginfelen alomme kunnen verkondigen. Door dit middel is
het in that , de gemeenfchap in alle werelddeelen gedurig open to houden , kunnen de geoefende leden van vetre en van nabij openlijk met elkander fpreken en raadplegen over de belangen der algemeene Braederichap, hebbende zelfs een' vrijen toegang tot de hartcn hunner natuurgenooten , tang na hunnen dood. De welfprekendfle
redenaar move voor een oogenblik de aandacht zijner toe,
hoorderen bociien ; zijne woorden vervliegen wclhaast
den wind, nadat d mond getloten is , zonder dat
WO urA
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woorden herhaald kunnen worden of veel indruk achterlaten. De tong kan tot zwijgen gebragt worden. Maar
de boeken , die overblijven , en in aller handen rondgaan ,
zwijgen niet. Dezelve zetten aanhoudend en bij herhaling
hunne .onderrigtingen voort , in de eenzame woningen ,
op de afgelegenfte plaatfen , en van het eene geflacht
tot het andere. Eeuwigen dank hebbe de Vader der Lichten , die ecnen KOSTER. deed geboren worden, om den
menfchen een werktuig ter hand to Mellen , dat de vruchten van den menfchelijken geest, als met de fnelheid der
lichtflralen , naar de verfchillende oorclen kon heenvoeren , en tevens in ieder oord dezelve eene veilige bewaarplaats bezorgen ! Hoe juichte de Menschheid bij de. wverTchijning van dit wonderbare kunstgewrocht ! Hoe aardig was het de plegtige feestviering , om den roem van
den vernuftigen uitvinder,, en van de uftftekende weldaden , die zijne kunst in de verloopene eeuwen over de we,
veld heeft uitgeflort , luide te vermelden ! Want voorzeker dagtcekenen de merkwaardigfte hervormingen in kerk
en that , in wijsbegeerte en alle wetenfchappelijke yakken, van de geboorte der Drukkunst af. Aan haar heeft
ongetwijfeld de letterkunde , en te gelijk met haar verlichting en beichaving , hare groote vorderingen to danken. Het Heilig Verbond der Menschheid heeft alzoo
hangs diets weg met de zegenrijkfte gevolgen zijne grondfiellingen kunnen voortplanten onder de verfchillende
volksklasfen , tot de geringften toe. Een veel grooter aantal menrchen , die te voren niet dachten, heeft door zijne
gedrukte fchriften leeren denken , ook v rij denken , en
zijne waarde als meniChen en als leden van den burgerftaat beginnen te gevoelen.
In de laatfle jaren vooral heeft de loop der tijden aan
den menfchelijken geest eenen fcholc ‘ gegeven , die denzelven met verbaasdheid uit zijne vadzige flaafachtigheid
deed ontwaken , en met de ufterfle infpanning van krachten naar verlichting en vcrbeteringen flreven. Woelige ,
weer onrustige en ftormachtige tijden werden hieruit geboren. Want order de verbonduling-en , die zich aan de
hci-
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heilige zaak der Vrijheid of der Menschheid hadden toegewijd, flonden verraderlijke of overdrevene ijveraars op,
Ultra's , gelijk er bij alle partijen gevonden warden, die
te fterk en daarom ten nadeele werkten. En te gelijk
Borst de woede los van het rijk der duisternis en der
heerschzucht , dat den mien doodflaap , als fchijnende
een' ftaat van orde en rust, wilde doen voortduren, om
den geroofden buit van onregt en geweld niet te verliczen. Niet antlers dan verwarring en verwoesting vertoondcn zich aan het oog van den oppervlakkigen bcfchouwer. Maar het fchijnt wel , dat zulke hevige gistingen
nu en dan in den ftaat der menfchelijke Maatfchappijen
tot verdtijving der bellotene en opgehoopte .fmetfloffen
noodig zijn , gelijk de onweders in de Natuur tot zuivering van den dampkring-. Als Men de Gefchiedenis raadpleegt , onderfcheiden zich joist de onrustigae tijdperken
het meest door vooruitgangen ten goede. En zoo mogen
wij ook vertrouwen , dat de geweldige fchokken en beroeringen van onzen leeftijd in de gevolgen bevonden zullen worden tot het herftellingswerk bevorderlijk geweest
te zijn.
Nu alreede mat het zich duidelijk opmerken , hoe een
geest van verlichting , van vrijheids- en verbeteringszucht
alle nanden is doorgedrongen, die men te voren naauwclijks bij enkelen befpeurde; hoe bet getal tier leden van
het Verbond der Menschheid allerwegen is tocgenomen,
of in veel grootere evenredigheid that tot dat van hare
vijanden. \Vie zou verwacht hebben , dat er zoo vele
edcic bcginicicn van die natuur waren overgebleven niet
alleen , maar met zoo veal kracht zich vertoond zouden
hebben in landen, waar het Despotisme en -Fanatisme
eeuwen lang geheerscht hadden , als de hedendaagli:he
Gefchiedenis geleerd heeft? \Vie zou in Spanje, Portilgal en Napcls een' openbaren opfland verwacht liebben
tegen de onbepaalde oppermagt , nadat deze zich op nicuw
op haren troon onwankelbaar fcheen gevestigd te hebben ?
En evenwel hebben de braven aldaar door eigefic krachten acne grondwettige herffelling weten tot liana te bren-i,
gen ,
4

a6o

HET IRMO VERBOND

gen , welke niet dan door vreemd geweld omverre
worpen konde worden. o Ja! het moedige Spanje, clat
den geduchtflen Werelddwinger , die in de gerchiedrollen
te vinden is, onafgebroken het hoofd bleef bieden en de
gevoeliglle flagen toebragt , terwijl de groote Mogendheden gedwongen waren den vrede als een genadebewijs nit
zijne hand te ontvangen , of him geheele land overheerd
zagen, — Spanje, dat, verraderlijk bedrogen , van zijne
volksregten en de vruchten der algerneene overwinning,
waarop het de eerfte aanfpraak had , beroofd , andermaal
het hoofcl opflak , en, geheel zondcr vreernde hulp , zijne vrij ontworpene en goedgekeurde Conflitutie van 18ra
veroverde, — dat Spanje, helaas! beeft eindelijk, na
eene roemrijke worfteling, moeten •zwichten voor eene
overmagt , die het verrakd en de verdeeldheid tot hare
bondgenooten had. Voor de tweede maal heeft het den
9nregtvaardigften aanval van die zelfde naburen, welke,
kort gelcden , de algemeen gehate vijanden van Europa
waren , moeten verduren, en in derze/ver handen einde,.
lijk zijnen Koning en zijne onafhankelijkheid moeten overleveret]. Voor het oog van geheel, Europa is alzoo de
gruwzaamfte fchending van her rest der. Natuur zoo wel ,
als. van dat der Volken , bedreven. De Menschheid treurt
als bij het graf van alle hare verbondelingen. Alle. tegen.
Rand tegen het rijk van geweld en duisternis fchijnt voortaan onmogelijk of geheel nutteloos , en aau Europa geen
ander. lot befchoren , dan tot de Dude, barbaarschheid rerng te keeren , gelijk de eertijds, vrije en nu. lang verdruk,
te volken van het (;torten,
Maar,, zouden de teekenen der. tegenwoordige tijden
wet zoo beflisfend dien teruggalig vooripellen, als het
den verflagen' geest toefchijnt ? Zou men ze. ook niet
kunnen aanmerken als teekenen van eene nieuwe wedergeboorte? En zou ook de Drukkunst (op/ nog eens. op
dezelve terlig te komen) in den anclers gewonen loop der
beichaafde volken niet eene groove verandering of om7
lieering ,immers, eene aanmerkelijke vertraging in bet achg
teruitgaan kunnen te weeg brengcn? Nadat de oude volken
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ken door het overweldigend Despotisme van hun nationaal belIaan beroofd waren , moesten ook welhaast de beginfelen vcrlorcn gaan , nu zij hunne volksrcdenaars niet
meer hoorden , en nit bet gebrekkige letterfchrift, in
weinige handen flechts overgebleven , niet dan een zeer
fchraal voccifel konden trekken. De dwingelandij, zoodra
zij cerst de handen had ontwapend , had voorts weinig
mocite, om ook bet licht van den geest uit te blusfchen,
en de verdrukten in blinde onderwerping te houden. Maar
veel moeijelijker gaat dit in zijn werk order volken, die ,
eenmaal verlicht en befchaafd , door middel der Drukkunst hunne beginfelen kunnen levendig houden en gedurig nieuw voedfel verfchaffen. De Drukkunst, in dienst
van het Heilig Verbond der Menschheid, bezit op den
langen weg eene veel grootere magt , dan alle de flaande
legers van het Despotisme. De overwinningen der laatflen beflisfen flechts voor eenen tijd , en fomtijds is emu
enkele nederlaag genoeg, om den oppermagtigflen alleenbeerfcher van zijnen troon in het ftof te doen vallen;
maar de overwinningen der eerfte zijn beftendig en duurzaam ; en, wiji zij hare verfterkte punter wijd ,en zijd
verfpreid heeft, waarop zij niet gelijktijdig zal nosh kan
aangcvallen worden , is een hoofdtreffen niet wel mogelijk , en heeft zij voor eene volflagene nederlaag weinig
te duchten. Schoon dan het Despotisme, dat op onkunde en verblinding zijne fterkte moet bouwen, zekerlijk,
waar het de overhand heeft , aIle dampers of dommekrachten zal in 't work flellen , om de vrijheid der drukpers, de gezworene vijandin der duisternis , te vernietigen , dit zal nogtans ., ten boogfte genomen , flechts in
zijn cigen gebied kunnen gefehieden , en men zal wethaast aan donipers en dommekrachten gebrek hebben, om
alle plaatfen bchoorlijk to bezetten. Meestal werkt dit
middel tegep zichzelf,, daar verbodene fchriften doorgaans
het gretigst gezocht en gelezen worden; en buitcn dat is
het nu te laat , om den ftroom van het kwade (517(/ zouden zeggen van het goedc) te kccrcn. Want de drukpers
beeft alreccle to veel voorttitgewerkt, um in vcle jarcn
'1' 5
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voor behoefte aan hare werken te vreezen te hebben , at
ware het, dat zij op dit oogenblik moest flilflaan of verbroken worden. Hoe krijgt men de gedrukte boeken uit
de wereld, waarin de zaden van vrijhcid, van men fchenwaarde en volksregten met ruinie handen geftrooid zijn?
Een verbazende voorraad en verfcheidenheid is daarvan
onder alle klasfen verfpreid. — Sterkere middelen, out
vrijhcid van fpreken, fchrijven , en zelfs van dcnken te
onderdrukken , zal men wel niet kunnen uitvinden , dan
er gebruikt zijn in de drie ftraks genoemde landen , alwaar eene helfche Inquifitie duizenden en duizenden aan
de brandflapels opofferde. En evenwel . is het gebleken ,
dat de vrijheids- en verlichtingsgeest onder de verdrukking
is opgegroeid, zoodanig , dat bij de eerfle verademing
eene menigte man= opftonden, die eene helderheid van
doorzigt m de volksregten en aangelegenheden , eene ficre
kelfftandigheid en zielskracht aan den dag legden, die met
de meesterflukken van dien aard van de meest verlichte en
vrije Oaten konden wedijveren. Nog meer ; het is gebleken , dat een groot, zoo niet het grootfte en beste gedeelte der natie met hen door dezelfde beginfelen bezield
was. Hoe zoude het anders mogelijk geweest zijn, in
weerwil der oude vooroordeelen, uit en in zichzelven
een verbeterd ftelfel van flaatsbefluur te vestigen , waartegen de benden der Serviles , met hunne Monniken aan
het hoofd, en het inwendig verraad van andere aanzicnlijke en onaanzienlijke misnoegden , te vergeefs hunne
aanflagen bij herhaling beproefden , en hetzelve niet , dan
met behulp van eene ontzaggelijke buitenlandfche magt ,
hebben kunnen omverre rukken ? Hoe ongelukkig don
ook de uitflag tot dusverre moge geweest de aanleggers en befluurders van het werk, die hun Leven en
goed voor de heilige zaak der geregtighcid en Menschheid gewaagd en opgeofferd hebben, mogen gewisfelijk
in den eerften rang der groote mannen gefteld worden.
Het is gebleken, dat -men aldaar wel de helft der bevolking zal moeten ombrengen of verbannen, om het geflacht van de voorflanders eons vrijen en conflitutionden
Re-
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Regeringsvorms uit te roeijen. Zoo weinig baton, na de
uitvinding der Boekdrukkunst , de flrengfte en verjaarde
verbodswetten en de wreedfle vervolgingen tegen de voortcran n. en der verlichtin g en befchaafdheid !
Tot roem van den geest der Eeuwe mogen wij ook
aanmerken , dat de meest vermaarde Schrijvers nu meer
dan ooit hunne talenten toewijden aan de zaak van het
Heilig Verbond der Menschheid. Geleerden van naam ,
en Hooggeleerden in meest alle befchaafde landen , Itemmen rondborflig met elkander overeen in de openbare verkondiging van liberale beginfelen , zoo omtrent bet burgerlijk verdrag, als omtrent bet kerkelijke. Dijkans een
gelijke toon heerscht desaangaande in de hedendaagfehe
gefchriften. Allen beijveren zich om ftrijd, om menfchenwaarde te verheffen , menfchenheil te bevorderen,
onder den gemeenen man zoo wel , als onder de hoogere
ftanden. Eenige weinigen flechts maken hies eene uitzondering , die, in foldij flaande van het rijk der duisternis , nog de oude vleijers en aanbidders van aardfche
grootheid en magt zijn , en welken daarom de voortgangen van kunften en wetenfchappen , van verlichting, befcbaafdheid en /iberafismus , ergernis en dwaasheid zijn.
Doch hunne wanluidende taal is als bet gekras van nachtuilen , dat ook alleen bij nacht , en niet bij het licht van
den dag , gehoord worth. Voor bet overige hoort of
leest men niet , dan 't geen de Menschheid vereert, en
hare regten heiligt. Dit heeft niet alleen in de huisgezinnen op de denkwijze en gevoelens van jongen en ouden een' grooten invloed , maar ook op de publieke opinie.
Deze , een veel bevoegder regter , in openbare gefchillen , over eer en fchande, over regt en onregt, dan het
kanon , hangt grootendeels of van de gefchriften , die onder de volken rondgaan. Daardoor laat zij gewoonlijk
zich leiden , meer dan door het gezag van het hoog Bewind, althans van een eigendunkelijk Bewind , dat zich
boven hare uitfpraken, eveneens als boven alle wetten ,
wil verheven achten. De geest nu der beroemdfte Schrijvers ondericheidt zich in 't algemeen zeer gunflig voor
de
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de belangen van het Heilig Verbond der Menschheid of
der Volken, waar de drukpers niet onder eene volfirekte
cenfuur der oppermagt flat. En ook zal hare werking bezwaarlijk van alien invloed kunnen beroofd worden. Want het is moeijelijker , den onzigtbaren loop
van gefchriften , dan den indrang van eene vrecmde legermagt to fluiten. De wapenen der pen, waarmede de
wijzen en braven onophoudelijk ftrijdvoeren tegen dwingelandij en verblinding , zijn uit dien hoofde geduchter
dan de wapenen van kruid en food.
Even weinig , dan , als de laatfte uitilag van den openbaren worflelftrijd tusfchen de aanvallers en verdedigers
van het regt der Volken (de zaak der Menschheid) de
onderneming der eerflen kan billijken , even weinig kan
daaruit befloten worden, dat alle hoop op herftel verloren is , en Europa van nu of aan in den nacht der Middcleeuwen begint weg to zinken. Neen ! Met den val
van Kadix heeft de geest des tijds den terugtogt nog niet
aangenomen, is de publieke opinie niet veranderd, de
haat tegen het flelfel van inconflitutionele alleenheerfching
niet verminderd , maar veeleer toegenomen. De beichaarde volken hebben hunne verklaringen nog niet ingetrokken , dat zij, nu zij der kindschheid ontwasfen zijn, niet
Langer door blind gezag willen geregeerd worden , noch
tot eene lijdelijke gehoorzaamheid zich verpligt rekenen ,
maar blijven even vast in hun heilig Verbond aaneengefloten. Die Vorften althans achten wij veiligst op hunne
troonen, zoo wel als de gelukkigflen , die van harte de
algemeene wet eerbiedigen , die in de liefde en het yertrouwen , niet in eene flaaffche vrees , van het yolk bunne glorie en grootheid flellen , en rondom den ftandaard
van vrijheid en onafhankelijkheid zich met hetzelve vereenigen. Gelukkig Nederland der-halve , dat een' zoo,
danigen Vorst aan het hoofd van zijn Befluur heeft ! Onze Conftitutie is niet ouder , zelfs jonger, dan die van
het Schiereiland. Met hetzelfde regt zou alzoo Frankr0.
of cenig' ander' nabuur in last gegeven kunnen worden , ora
ook bier to lande de huishouding in orde te btengen , dat
is
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is , partlien tegen elkander te verbitteren en in het harms
tc jaren , en onze huishoudelijke wetten te vernietigen.
Nederland heeft eeden Koning , die mensch en Christen is , die Koninklijke beloften en eeden niet voor een
ftaatkundig fpel houdt, die den duisterling , welke hem
den meineed aanprees , met verontwaardiging terugftoot 5
en die fterk. is in de achting. en het vertrouwen van een
vrij yolk.
De gebeurtenisfen , ondertusfchen 5 van onzen tijd zijn
elkander -in zulke onverwachte wisfelkringen opgevolgd,
dat wij uit de tcgenwoordige weinig tot de volgende kunnen befluiten. Dc fchranderfle berekeningen hebben dikwijis bij bet hot niets anders dan hare feilbaarheid bewe.
zen. Het is dan ook mogelijk, dat de zon van vrijheid ,
van verlichting , belchaafdheid en welvaart in Europa de
middaghoogte bercikt heeft, fterk aan het dalen is 5 en
welhaast , na eenige fchemering , zal ondergaan., Maar
tot troost der Menschheid kan het firekken, dat zj voor
de Tegenvoctelingen (die ook menfchen zijn) weder uit
de kimmen oprijst. Len geheel nieuw werelddeel 5 veel
g rooter dan het onze, wordt door haar beftraald. Arnerika heeft in onzc ecuw het juk van zijne oude Meesters
afgefchud , en gaat nog voort in het Zuiden en Noorden
met zijne zedelijke en ftaatkundige hervormingen. Het
IIeilig Verbond der Menschheid is aldaar uitwendig en
inwendig in voile werking. Gemeenebesten van y olksvrijheid en volksgeluk rijzen aldaar, het een na het ander , in jeugdigc kracht op , en vestigen zieh op de puinhoopen van het uitheemsch Despotisme , naar het voorbeeld van de nu reeds federt jaren vereenigde Staten, het
va:lerland van den onvergelijkelijken WASHINGTON.
De eerfte , die het waagde , onder hen een nieuw Despotisme in te voeren , heeft flechts weinige weken zijn
rijk kunnen flaande houden. IT U R BIDE heeft men
fpoedig met zijne familie ingercheept en ver van huis gezonden naar het oude fliefrnoederlijk land, alwaar hij meer
zijns gelijken kan vinden. Aldaar worden de veilige
fchuilplaatfen bereid voor de verbuizingen van kunffen,
11 1aar
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wetenfchappen cn nationale onathankelijkbeid , wanneet
zij bier en elders genoodzaakt worden de vervallene tent.pels te verlaten.
Maar de vrienden van het Verbond der Menschheid
(men noeme z.e Liberalen,Conflitutionelen of Carbonari,
zoo als men wil) zijn tevens vrienden van den Godsdienst.
Hunne uitzigten reiken over alle werelddeelen been , en
hebben buiten dezelve een vast punt van vereeniging,
dat hun door geene menfcbelijke rnagt ontrukt kan worden. Van de aarde zien zij naar den Hemel op , naar
de hoogfte Regtbank, voor welke Koningen en Keizers
zonder praal en lijfwacht zullen verfchijnen , en gclijk
Haan met den verachtften bedelaar. De volmaakte Con,
ititutie, waariti de boozen ophouden van beroeren, (die
zij bier te vergeefs zoeken) veniachten zij in het bovenmaanfche Vaderland, alwaar eeuwige Wijsheid en Liefde
de wet ftellen, en geene anderen worden toegelaten , dan
dezulken , die zich aan deze wet onderworpen hebben.
Ben Lid van het fleilig Verbond der Illensehheid.

VERSLAG DER OPENING VAN TWEE EGYPTISCHE
TOEBEHOORENDE AAN DEN HEER CAILLIAUD ; NE.
VENS EENIG BERIGT VAN DIE , WELKE ZEER
ONLANGS TE GENT IS TEN TOON GESTELD.

(Met eene Afbeelding, de laatstgemelde betreffende.)
Godsdienflige beginfelen , begeerte om de floffelijke
overblijffels van hen te bewaren, wier gedacbtenis men
wilde vereeren , vriendrchap , liefde, misfchien zelfs de
edele eerzucht , om , met de gedenkftukken van bet menfchelijk vernuft , den mensch r zelven aan de bewondering
der nakomelingfchap over te leveren , — ziedaar waar.
fchijnlijk de voornaamfte drangredenen , die de Egypt enaars hebben bewogen , om de menfchelijke ligchamen te
balfemen , en, op welk eene wijze dan ook, voor boded'
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derf te bewaren (*). Hunne Mumien (1-) zijn het alleroudae menfchelijk overfchot , dat ons is overgebleven.
De fchrijvers dier tijden hebben ons niet dan zeer onvoldoende berigten achtergelaten, zoo wel wegens de toeberciding als wegens de bewaring der Mumien. De vlakte
van Saccara (1), in de ommeftreken van het aloude Memphis , is de plaats, die tot hiertoe de meeste derzelven
heeft opgeleverd; maar zeer weinige komen onaangeraakt of in derzelver geheel tot ons, hetgeen men toefcbrijft aan de hebzucht der Turken en 4rabieren, die
dezelve doorgaans niet aan de reizigers afftaan, dan na
zc geplonderd te hebben.
Onder de overige kostbare voorwerpen , welke de Heer
C A I L L I A U D van zijne jongile reis in Egypte heeft mede(*) Ben hedendaagsch fchrijver, na bewezen te hebben,
dat de vermaarde Piramiden van Egypte kerkhoven waren,
zegt: „ Men mag gelooven, dat de trots der Despoten van
een bijgeloovig yolk er gewigt in gefteld hebbe , om voor
bun rif eene laatfle ondoordringbare woonflede te bouwen,
\mincer men weer ,dat het, van voor MOZES, een leerItuk te
Illempizis was , dat de zielen, na verloop van 6000 jaren,
wederkeerden in de ligchamen , welke zij hadden verlaten:
vanhier,, dat men zoo veel zorg droeg, om die zelfde lig.
charnel: voor ontbinding te bewaren, en poogde , derzelver
vorinen, door middel van fpecerijen, banden en farcophagen,
te behouden."
(t) Mumiee: dit woord, noch van Griekfchen, noch van
Latijnfchen oorfprong , fchijnt even min van de Egyptifche
taal af te flammen; want de Egyptenaars gaven den naam
van Gabbaras aan hunne gebalfemde of gedroogde lijken.
Eenige fchrijvers leiden munda van het Arabifche mum af,
dat was (cire) beteekent.
(4.) In dezelfde vlakte van Saccara, waar de menfchelijke
Mumien zijn bijgezet , bevatcen de onderaardfche verblijven
oojt een groot aantal dieren. De Heer DENON heeft kelders bezocht , in een' van welke hij meer dan 500 Mumien
van lbisfrn vond volkomen wel bewaard gebleven; en er wa.
ren er, wier toebereiding dezelfde was met die van eene
menfchelijke Mumie.
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dcgebragt , en die zijn rijk Egyptisch kabinet nitmaken
count nit eene fchoone Mumie van btritengewone grootte
en gewigt. Het hoofd draagt een' krans van vergulde
kuperen platen en knoppen, die de bladeren en de jonge
vrucht van den olijfboom voorftellen. Zeer opmerkelijk
is ook de kist , in welke zij befloten was. Op derzelver
bodem is een dierenriern geteekend , welks figuren veel
gelijkheids . hebben met die van den Dierenriem van Denderah , en de bovenzijde draagt een kort , fchier uitgewischt Grieksch opfchrift: de naam PETEMENON,
die aan het hoofd ftaat , worth ook in Griekfehe curfyve
letteren gelezen op de kantzijde van een klein-flukje papyrus met hieroglyphen , hetwelk op de Mumie tusfchen
de buitentle zwachtels fchijnt nedergelegd te ziin. Het
hoofd en de voeten zijn boven mate breed. Zoo vele
nieuwe en buitengewone omftandigheden deden deze Mumie befchouwen als een van de kostbaarfle voorwerperi der
oudheid , tot hiertoe ontdekt , en gaven reden om te hopen ,
dat de opening der Mumie nog belangrijker handfchriften
en bijzonderheden zou opleveren; men giste zelfs , van
wege het gewigt des ligchaams, dat het eenige metalen
ilof moest bevatten.
Na langen tijd geaarzeld te hebben , gaf de Heer
CAILLIAuD dndelijk edelmoedig gehoor aan het
verlangen der geleerden en weetgierigen. Op den 3011en
November laatstleden ging hij over tot de opening
der Mumie, in zijn kabinet in de flraat van Sel,res,
in tegenwoordigheid van een groot aantal aanzicnlijke perfonen , onder welken ik alleen melding zal maken van den Hertog VAN BL ACAS, den Hertog VAN
R A U Z A N, den Baron VAN riUmBoLDT ' , den Markies VAN MARBOis, , den Graaf oRLOF, den Heal
DE NON, den Beer 1Ar uSAT, den BaronLARREv,
den Graaf VAN FORBIN, enz. De levendige nieuwsgierigheid , door dit zeidzaam fchouwfpel opgewekt
maakt het den Mier ten pligt, om de bewerking eenigzins omftandig te befchrijven.
Men begon met de Mumie met al derzelver omwindfels

EN BERIGT VAN EENE ANDERE.

269

fins naauwkeurig te wegen en te meten. Het gewigt werd
bevonden io6 Nederl. ponden ; de geheele lengte I Nederl. el , 90 duim ; de breedte van het hoofd 42 dnim ,
in dmtrek i el , 38 duim ; de breedte der fchouders 49
duim , in omtrek i el , 39 duim ; de breedte van de uiteinden der handen 47 duim , in omtrek Si el , 25 duim ;
de breedte der enkels 4o duim , in omtrek i el , 16 duim;
de breedte der voeten 4o duim, de lengte 46 duim ; de
omtrek der hielen en voeten i el, 6o duim.
Na deze verrigting nam men er den naauwen band af,
die rondom het ligchaam een fink lijnwaad vasthechtte ,
bedekt met teekeningen en hieroglyphen , met fieraderi
die in Egypte niet algemeen zijn; daaronder waren verfcheidene grove , maar itevige ftukken lijnwaad , die de
eerfte omkleeding uitmaakten , en die Men met gemak
heeft weggenomen. De tweede omkleeding was om den
pals vastgehecht met een' knoop dien de zeelieden platten knonp noemen , waaronder verfcheidene banden Vati
een weinig minder grof lijnwaad , en drie fervetjes of fluijers verfcheidene malen dubbel gevouwen. De derde omkleeding was op dezelfde wijze zamengefteld , en gevormd
van banden , doekjes en lange reepen , dienende om- de zijden te onderfteunen. In de vierde omkleeding vond men
grootere , maar oude en grove linnen burden ; vier Egyptifehe tunica's of onderkleederen zonder mouwen, die
losgetornd waren, om op bet ligchaani te hechten; het
groote ftuk , dat het geheele ligchaam oinvatte , was vastgemaakt met zwart jodenlijm , met dikke lagen van dit
lijm rondom het hoofd en de voeten. Deze tunica's hebben
ongeveer 3 voet 8 duim breedte en 3 poet Iengte; met
Gene opening van io duim voor het doorfleken van het
hoofd en twee dergelijke voor de armen. De vijfde omkleeding leverde banden op , die in de lengte geptaatst
waren en de voeten aan het hoofd verbonden , overdwarfche zwachtels , en vier groote ilukken , die het ligchaam
onivatteden , het linnen over het geheel een weinig fijner.
1)e zesde omkleeding beftond, vooreerst , nit overdwarfche zwachtels , geel geverwd , daar dezelve van jodenDIENGELW. 1824. NO. 6.
V
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lijm van die kleur doortrokken , of er in gedoopt waren ;
ten tweede, uit vijftien ftukken dergelijk lijnwaad. De
zevende en laatfte omkleeding was met zwart jodenlijm
doordrongen, en vormde zes flukken , door den balfetn
aan elkander klevende (*); waarna er niets dan eene dunne
laag overbleef, om weg te nemen , ten einde op de huid
te komen. Men heeft , zoo als gewoonlijk , de teenen
afzonderlijk omwonden gevonden ; de armen en handen
zijn fangs de dijen uitgeftrekt; het voorwerp was van het
mannelijk geflacht, en fcheen een man van vijfenveertig ,
vijftig of meerdere jaren te zijn. De lengte van het ligchaam is I el, 73 duim, (5 voet, 3 duim, 9 lijnen.) De
borst en een deel van den onderbuik zijn op de oPperbuid onregelmatig verguld. Na de opening van den onderbuik vond men er veel zwarten balfem ip , maar niet ddn
vreemd voorwerp; geen manufcript tusfchen de dijen, of
onder de armen; de beenen waren in de lengte , als 't ware ,
twee groote masfa's zwarten ballem van eene fchoone hoedanigheid. Het wegnemen van deze tallooze banden en windfels heeft bijna drie uren gekost , hoewel men nog dikwijls gebruik maakte van fnijdende.werktuigen. Ondertusfchen heeft deze bewerking niets dan balfem en lijnwaad opgeleverd.
De Heer C A I L L I A U D, hierdoor geenszins ontmoedigd, nam , eenige dagen daarna , de laatfle laag linnen
en jodenlijm weg, onmiddellijk op de huid aangebragt.
Hij vond zeven of acht dikten van een vrij fijn linnen.
Verfcheidene gedeelten der armen zijn, even als de borst,
met plekken verguld. De handen zijn lang, en zeer goed
bewaard gebleven; de vingers welgemaakt , en zelfs net;
de ooren zijn ongefchonden , en de neus, fchoon gebroken , (bij het uithalen der herfenen door de neuswegen)
is niet zeer mismaakt. Men merkt op , dat het gelaat,
van
(*) De overige flukken linnen werden gemakkelijk afgezonderd ; men heeft 38o ellen aan banden van 2 en 3 duim
breedte gemeten , en 250 vierkante ellen van verfchillend lijnwaad, (ongeveer 2800 vierkante voeten.)
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van ter zijde belchouwd , regter, en het voorhoofd minder gebogen is, dan in de gewone Mumien. De haren ,
volmaakt wel bewaard gebleven , zijn fijn en een weinig
gekruld. Aan de linkerzijde is eene opening van vijf duim
diameter, waar de balfem , in de plaats der ingewanden ,
is ingebragt.
Maar,, hetgecn eenige vergoeding geeft voor de vruch.
telooze nafporingen , omtrent het ligchaam der Mumie in
bet work gefteld , is , dat de Heer CAILLIAUD, bij
het wegnemcn van het laatfle, op het gelaat aangebragte
lijnwaad , onder elk der oogen en op het bolle der wangen , eene gouden plaat heeft gevonden, voorftellende de
gedaante van een oog met de oogharen. Op den mond
vond hij nog eene andere gouden plaat, die van gedaante
vrij wel naar eene tong geleek , en regtftandig op de zamenvoeging der lippen was geplaatst, welke volkomen
gefloten waren. Dit is eene dubbele bijzonderheid, waarvan wij gees ander voorbeeld kennen. Het is opmerke,
lijk , dat de vorm van het oog eene navolging van over,
eenkomst is , en niet de gelijkenis van het natuutlijk voorwerp. Dit beeld kan betrekking hebben op de bezitting
des dooden , of wel het geeft eene toewijding aan OSIRIg
to kennen, die bet oog tot zinnebeeld bad. De gouden
plaat, op den mond gevonden, herinnert aan het blad
der perfea , een boom , bij de Egyptenaars aan Isis
toegewijd , omdat bet , zeiden zij, naar eene tong geleek.
De doeken der Mumie nader onderzoekende , heeft men
eene tunica gevonden, die netjes was verfteld met aangebragte flukken; eene andere, die vericheidene met inkt
gefchrevene karakters bevatte, en ten laatfle eene fraaije.
fjerp met franjen en cen galon, gemerkt met de letters
A M, de eerften van den Griekfchen naam des mans ;
dit merk is met het pennetje gemaakt , bij het borduren
au crochet in gebruik.
Eene tweede Mumie, door den Heer CAILLIAUD
geopend , heeft eene bijzondere belangrijkheid door de wijze van balfeming , die van alien verfchilt , welke men
heeft leeren kennen. Dezelve bevat in de bereiding noch
V 2.
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jodenlijift, noch minerale weedasch , noch eenig zout.
De banden en het lijnwaad hijn om het ligchaam gerokl
zonder eenig hechtfel ; ook heeft men er dezelve met het
grootfle gemak afgenomen. Maar tusfchen elken dubbelen
omflag /Innen vond men eene zeer dikke laag zaagfel van
hout of boomfchors, zeker met oogmerk om de vochtigheid op te florpen ; en dit einde is er volkomen door
te weeg gebragt. Het ligchaam bevatte ook eene groote
hoeveelheid dezer flof, in plaats van jodenlijm. Het is
opmerkelijk , dat het vleesch door deze eenvoudige manier ongefchonden is bewaard gebleven. De kleur der
huid is geel , in plaats van zwart. Het vleesch, gelijk
mede de ooren en het neusbeen , is nog zeer buigzaam;
het neemt overal den indruk der vingeren aan ; men beeft
zelfs het wit der oogen wedergevonden.
De aklus gebalfemde perfoon is een grijsaard. Men
vond drie kleine draagz6len of banden , die om zijnen hats
gekruist waren ; zij zijn van leder of bruin marokijn, gemerkt met hieroglyphifche afdrukfels , nagenoeg als die
van een' droogen flempel. Deze foorten . van afdrukfels waren reeds te Pares bekend; maar men wist de
plaats niet , welke deze windiels innamen , het zij op de
Mumien het zij elders. Een derzelven heeft den vorm
van eene fpatel ; even als de borduurfels, geplaatst onder de fchouders der Egyptif'che tunica, door den Generaal R E G N I E R ontdekt , en in de Bibliotheek van het
Inftituut berustende.
De Heer C A I L L I A U D bezit nog verfcbeidene andere
zeer wel bewaard geblevene MumiEn , onder welke men
vooral twee opmerkt , die in kartonnen kokers zijn opgefloten, op den rug 'met teekeningen en naaifels verrijkt.
De Mumie , ten toon gefield in de zaal der Maatfehap•
ply van Schoone Kunfien te Gent , werd gevonden in Egypte en overgebrag.t van Alexandra naar Smirna door den
Heer DE LESCLUZE(*) van Brugge. Hij zond dezelve
naar
(*) De Heer DE LEscLuz na de kusten der Zwarte Zee
to
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Haar Belgie , waar zij in Januarij 1824 aankwam, en te
Brugge het eerst openlijk ten toon gefteld werd.
Deze Mumie is nog gewikkeld in hare linnen firooken ,
met veel zorg zaamverbonden (*); het linnen is vrij wel
bewaard gebleven, hoewel het op eenige plaatfen geleden
heeft; het ligchaam is 142 duim lang; het wordt algemeen gehouden voor dat van eene jonge perfoon van
hoogen rang; bij haar is een Bier geplaatst , dat men oriderftelt eene kat (t) te zijn , op dezelfde wijze gebakerd ; de
ooren , met linnen bedekt , fteken boven de inbakering
uit; ingezette oogen (.1), van linnen vervaardigd , zijn
aan
te hebben doorreisd , fcheepte op die van "fief eene geit met
haar jong, een' bok van Thibet en een' rain van Circasfie in,
Welke hij den Konitig der Nederlanden heeft aangeboden,
en die, in afwachting van nadere orders ter overbrenging
Haar een voor dezelve meer gefchikt gewest , zich nog te
Gent bevinden.
(*) B E L ZONt (zie zijne Reizen in Egypte en Nubie)
beeft verfcheidene Mumia onderzocht , of, zoo men wil ,
geplonderd , nog door geen' flerveling aangeraakt , onder anderen , die gebakerd was in zeer fijn lijnwaad; ter plaatfe van het hart vond hij eene metalen plaat , bedekt met eene
andere , zeer gelijk aan zilver ; op deze waren de oogen eener
koe gegraveerd , het zinnebeeld van de Godin 1s1 s ; op het
midden der borst vond hij eene andere plaat, waarop eene
gevleugelde globe was afgebeeld ; onder het lantfte omkleedfel was het linnen nog zeer Frani ; eindelijk kwam hij rot op
het lijk , waarvan niets dan de beenderen overig waren, die
eene geelachtige kleur hadden aangenomen.
(t) De Egyptenaars hadden den groottlen eerbied voor de
katten, welken dieren de eer der begrafenis met veel plegtigheids te beurt viel ; terwiji de dood eener huiskat haren
meester even veel rouws veroorzaakte , als het verlies van een
lid des huisgezins. Behalve het zinnebeeld van BUBASTIS,
was de kat ook dat der Mann , en wel bijzonder der Maan
in het eerfle kwartier. Eon en Maan waren de groote voorwerpen der eerbiedenis bij de Egyptenaars.
(1) Eene Mumie, door den Heer BLUMENBACH geopend , had ook ingezette oogen gemaakt van katoen , met
bars beareken,
V
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aan den kop des diers aangebragt. — De kist , van Syca.
tnore-hout, is van binnen met fymbolifche figuren befchilderd; de fchildering vertoont zich nog geheel frisch;
het is eene foort van wtherverf; van buiten is dezelve
veel minder welbewaard , hoewel men er ligtelijk de verfchillende hieroglyphen onderfcheidt; de twee einden der
kist hebben het meeste geleden. Op het dekfel is eene
figuur (*) voorgeileld van de lengte der geheele kist ; het
hoofd is verheven beeldwerk, en het ganfche ligchaam
bedekt met hieroglyphen; deze fchildering fchijnt bedekt
of gemengd met een vernis ; het hout van dit gedeelte der
kist is toebereid met eene foort van pleister ,/ die onder
de verf Wordt gevonden , en die, in fommige gedeelten,
aan eenige der zinnebeeldige figuren hoogfel geeft.
(*) Eenigen hebben beweerd, dat de figuren, voargefteld
(V de dekfels der kisten, portretten waren der overledenen;
anderen, dat men op de mannelijke MumiEn de beeldtenis
van OSIRIS, op de vrouwelijke die van Isis gewoon was
;e fchilderen. Niets, intusfchen, duidt aan , dat de figuur,
afgebeeld op het dekfel van de kin der onderhavige, Isis
voorftelt; maar alles doet gelooven, dat het de overledene is,
welke men daarop heeft willen afbeelden, under het zinnebeeld van BUDASTIS, Godesfe der Jeugd.

LEVENSBERIGT VAN DOCTOR EDWARD JENNER UITVINDER
DER KOEPOKINENTING.

Men heal beweerd , dat het toeval de lotgevallen der wereld regeert, en dat wij aan hetzelve de eer van al onze
vindingen moeten toekennen, in plaats van daarvoor het genie van eenige uitft,21tende mannen to huldigen. Dit gansch
niet troostrijk denkbeeld rust gelukkig flechts op de vooroordeelen der onkunde. Ilet coeval is voor den wijsgeer, die
den voortgang van den menfchelijken geest ke pt, een woord
zonder zin, en de gefchiedenis der wetenfchappen en kunften iogenflraft dezen toevalligen oorfprong ,aan onze fchoonIle uitvindingen toegefchreven. Men moet echter toeftemmen, dat de waarheden van oprnerking niet uitfluitend aan
een'

67"eza,,2e"

LEVENSBERIGT VAN JENNER.

275

een' enkelen behooren ; zij zijn altijd het gevolg van eene
zamenwerking van meerderen. In den beginne gaan zij lang.
zaam voort, te midden der dwalingen en vooroordeelen; wethaast ontwikkelen zij zich door eene reeks van min of meer
gelukkige waarnemingen ; eindelijk ]toms er een man te voor.
fchijn , die alle twijfelingen doet ophouden, het onderzoek
vruchtbaar maakt, en de wereld met eene groote ontdekking
verrijkt. Zoodanig een man was jENNER zijn invloed
op de uitvinding der vaccine is zoo groot, dat hij als der.
zelver eenige en ware uitvinder mag befchouwd worden: al
haar roem behoort aan dezen vermaardeageneeskundige, wiens
versch verlies wij te betreuren hebben; het is de pligt der
algemeene dankbaarheid om zijue nagedachtenis te vereeuwigen.
EDWARD JENNER, geboren te Berkeley , in het Graaffchap Gloucester, op den 17den Mei 1749, was het jongfte der kinderen van eene talrijke en algemeen zeer geachte
familie. Schier al zijue bloedverwanten behoorden tot den
geestelijken !land, welke , in de Engel/eke kerk, het waarachtigst tafereel oplevert van eendragt der huisgezinnen en
aartsvaderlijke deugden. Zijne moeder was de dochter van
ecn' Leeraar te Bristol, en zijn vader Rector van Rockhampton en Vicaris van Berkeley. Naauwelijks acht jaren oud,
werden hem de natuurlijke kinderpokken ingeEnt; gelijk dit
toen de gewoonte was , federt Lady MONTAGUE deze praktijk nit het Oosren had medegebragt. De affcbuwelijke ziekte, die er het gevolg van was, zweefde hem altijd voor den
geest. Iles is zelfs wel mogelijk, dat deze harde ondervin.
ding invloed gehad heeft op de rigting zijner nafporingen,
en hem heeft overgehaald, om dezelve met zoo veel ijvers
te vervolgen, toen hij meende een behoedmiddel op het fpoor
te zijn. Zonder flaaf te zijn van de vooroordeelen des gemeens ,
kan men dit verband tusfchen twee omftandigheden, die hij
zelf vermaak fchiep met elkander te verbinden, wel toelaten.
Het was de merkwaardigfte gebeurtenis zijner kindschheid ,
gedurende welke men bij hem eene bepaalde neiging tot de
natuurlijke historic opmerkte, door de zorg , die hij droeg,
om vlinders en infekten te verzamelen, en derzelver leefwijze en gewoonten te leeren kennen. Men zal hierna zien ,
hoe veel invloeds deze natuurlijke overhelling van zijuen
ge,!st had op zijn lot.
Daar hij het ongeluk had van zijuen vader te verliezen ,
V4
vul-
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voltooide de. jonge j E NN E R zijne fludia in de oude calen
te Cirencester, en-werd toevertrouwd aan de zorgen van de
Heeren L u D L o w, nitftekende heelrneesters te Sodbury, digs
bij Bristol , die zes jaren beuleedden , om hem de eerfte beginfels der heelkunst te leeren. Hij werd vervolgens naar
Londen gezonden, om zich'te volmaken, en die kundigheden
op te doen, welke men alleen in eene groote hoofdftad yenkrijgen kau. Aldaar de leerling van JOHN nu N TE a geworden, werd hij welhaast door dezen beroemden meester
opgemerkt. Het zij dat groote mannen de natuurlijke begaafdheid doen te voorfchijn komen, het zij dat zij dezelve
onder de menigte weten te herkennen, het is ten minute zeker, dat het eene eigenfehap is van het genie, om met juist..
heid te onderfcheiden, wat zich tot dezelfde hoogte kan vet?.
heffen. De beroemde heelkundige leide er zich op toe,
eenen jongman aan zich te verbinden, wiens gelukkige ftudie
bij voorzag; en de vlijt en oplectendheid dezes beminden
leerlings waren hem van groot nut in het verzamelen van at
de ftukken zijns ontleedkundigen Mufeums. Later wilde
HUNTER hem tot deelgenoot zijner wecenfchappelijke werkzaamheden maken, door hem, te benoemen tot Hoogleeraar
der phyfiologifche fchole, aan welker flichting hij bezig
was. Hij beftemde hem zelfs, om zijn opvotger in de prak.
tijk der Chirurgie te Londen te worden. Schier ten:
tijde, als 't ware om hem allerlei beproevingen te doen on.
dergaan, werd hem eene zeer voordeelige verbindtenis naar
de Indiên aangeboden; zijnde hij beflemd , om, in hoedanigheid van Natuurkundige, met Sir josB Dn BA n It sS. Kapitein c,00IC o-p eene, zijner reizen te vergezellen. Maar
noch bet voordeel, noch de eer, noch zijne gehechtheid
Ran HUNTER konden de zege behalen op de bekoorlijkheid,
welke de beoefening der wetenfchappen en der natuurlijke.
historic in zijn vaderland, in den fehoot zijner familie, voor
bem had. Ddt was de grenspaal zijner wenfchen. Hij was
er verre af, om te denken , dat dit befluic de bron zou worden van de grootfle voordeelen voor de wetenfchap, voor
de menschheid, en voor zijnen eigen' roem 1
Hijbegaf zich wederom naar Berkeley , om aldaar de heel.
kunde nit te oefenen; en het was gedurende dezen tijd, dac
hij eene nieuwe wijze van bere:ding van den braakwijnuleen
in het Licht gaf, welke hij , als een blijk van erkentenis aan
HUNTER opdroeg. Dort daarna vescigde hij zich te Chetten-

LEVENSBERIGT VAN JENNER.

277

,enhain, gehuwd zijnde met MiSfCATHARINA KINGSCo.
TE, EllSter van den Kolonel ROBERT KINGSCOTE, en
verkreeg den graad van Doctor in de Geneeskuride, ten elude
de al te moeijelijke oefening der heelkunst te laten varen , en
zich geheel over te geven aan de nafporingen, waarvoor hij
de meesce neiging had. In zijne nieuwe wijkplaats hield hij
zich onledig, met een zeer zonderling punt der ornithologie
(kennis der vogelen), hetwelk door de natuurkundigen nog
niet met genoegzame naauwkeurigheid was waargenomen , tot
zekerheid te brengen. De koekoek is misfchiein de eenige
van alle vogels , die geen nest voor zijne jongen maakt.
Door eene daad van onregtvaardigheid, aan zijne natuur yenbonclen, worth hij een veroveraar,, en maakt zich, op de alleronwettigfte wijze, meester van het nest van andere vogelen.
De waarnemingen, door JENNER verzameld, bewijzen , dat
inderdaad het wijfje hare eijeren gewoonlijk behendig legt in
het nest der grasmusfchen (moineaux des hales), en dezelve
overlaat aan de zorgen eener andere moeder; terwijl de jon.
ge koekoeken, naauwelijks nit den dop gekomen, de eijeren
of de kleine musfchen er uitwerpen, ten elude zich van hare
woning meester te maken. Zie bier, hoe J E NNER zelf de
handelwijze opgeeft , van welke zich het jonge dier bedient.
De koekoek poogt, weinige uren na zijne geboorte, met behulp van zijn' rug en vleugels, onder het vogelcje te krui..
pen, welks wieg hij deelt, en hetzelve op zijnen rug te
plaatfen , waarop hij het vasthoudt, zijne vleugels omhoog
beffende. Daarop kruipt hij achterwaarts naar den rand van
het nest, rust daar een oogenblik, en werpt voorts, zijne
krachten infpannende, zijnen last buiten het nest. Na deze
verrigting wacht hij een poosje, met de toppen zijner vleugelen rondvoelende , alsof hij zich van den goeden uitflag
zijner onderneming wilde overtuigen.
Dit gefchrift van JENNER paarde veel oorfpronkelijkheids
aan eene groote naauwkeurigheid van onderzoek , en de Koninklijke Maatfchappij der Wetenfchappen to Louden, aan
welke het aangeboden was, haastte zich , om deszelfs fchrijver onder het getal barer leden op te nemen. Om dit blijk
van achting te beantwoorden, hield hij zich met eenige vet.dere nafporingen in de natuurlijke historie bezig, inzonder•
heid met de verhuizing der trekvogels, welk werk nooit gedrulEt is.
De verfchillende opmerkingen, die hij in de geneeskunde
Vc
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maakte, leveren mede zeer veel nieuws en belangrijks op.
Hlj poogde de oorzaak der engborfligheid te bepalen , welke
bij achtte gelegen te zijn in de verharding of ontaarding der
voornaamfte vaten , zoo als door Doctor p A R It Y, zijn vriend,
is geftaafd. Doctor vALENTIN verhaalt , dat hij deze ziekte bij
zijnen beroemden meester JOHN HUNTER bemerkte; en dit
maar al te wel gegronde vermoeden was voor hem eene flerke
drangreden, om naar de middelen te zoeken ter genezing dezer vreesfelijke kwaal. Ten gevolge van eenige anacomifche
waarnemingen ,had JENNER ook geopperd , dat de knobbels ,
die in de longen en andere deelen zich bevinden, in bun begin wel dikwijls flechts waterblaasjes konden zijn. Dit denkbeeld, hetwelk Doctor BARON heefc ontwikkeld, heeft
de bekrachciging der onderzoekers niet verkregen; maar , dewijI JENNER omtrent dit laatfle onderwerp niets fielligs
ieeft in het licht gegeven, moet men, om er over te oordeelen, wachten , tot dat de nitgave zijner handfchriften ons
zijne nafporingen in haar geheel verfchaffe.
Zoo zijn wij dan aan het fchicterendsc cijdflip van j
It ' S leven gekomen,— het oogenblik , dat het hem, door
eenige onbepaalde en nog onzekere wenken geleid , gelukken
mogt, in de vaccine bet zekere tegengift der kinderpokken
te ontdekken. Men heeft hem de verdienfle dezer fchoone
uitvinding betwist; men heeft in oude kronijken of gewoonten fporen van inenting met de koepok gezocht. Maar,
indien het al waar mogt zijn, dat de 'zaak niet nieuw was,
zoo behoort echter eene waarheid aan hem, die dezelve met
alle vereischte proeven weet te flaven en volkomen toe te
pasfen. JENNER behoudc altijd de groote verdienfte van
bet nut dezer behandeling te hebben bewezen, dezelve verdedigd, algemeen gemaakt, en door de ganfche wereld verfpreid te hebben. En wanneer men denkt aan de hardnekkigbeid der vooroordeelen en gewoonten , dan weet ik niet, of
derzelver overwinning niet roemrijker ware, dan tie ontdek)ting zelve. Niet hetgeen wij ondernemen , maar hetgeen
wij volvoeren en bevestigen , maakt onzen roem nit," zeide
tie vermaarde WASHINGTON.
Men zal zien, hoe weinig gronds er is voor het gevoelen , door Doctor HUSSON, omtrent den Franfchen oorfprong dezer ontdekking , in het licht gegeven. Men beweert ,
dat het eerfte denkbeeld, oin het uitflag der koe op een
mensch over te enten, ten eiude hem voor de pokken
be.
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behoeden , geopperd was door RA B AUT POMMIER, PTOtestantsch Leeraar te Montpellier, in cegenwoordigheid van
een Engelsch Geneesheer, die daarvan berigt aan Doctor
ENNER moest geven. Deze bijzonderheden zijn geflaafd
door den Graaf CHAPTAL, die, toen Profesfor aan de
School van Montpellier zijnde, de brieven van den Heer In'. AND, van Bristol, heeft gelezen , waarin deze Engelschman aan den Heer RABA UT zijne gefprekken over de inenEing van de koepok in 1781 herinnerde. Hij fprak hem ook
van de belofte, door Doctor p E w , zijn reisgenoot; gedaan,
om dit denkbeeld mede te deelen aan zijnen vriend JENNER, die zijne behandeling in 1798 openbaar maakte. Maar
eene grondige kennis der daadzaken bewijst , dat JEN NE R.
zich met de koepokinencing omftreeks het jaar 1776 heeft bezig gehouden; en reeds in 178o had hij tot den Heer GARD1NE R van de voor de pokken behoedende eigenfchap van dic
uitflag gefproken. Volgens den Heer VALENTIN ZOU men
veeleer fporen van deze ontdekking in een Duitsch dagblad
vinden, getiteld: flllgemeine Unterhaltungen. Men ziet inderdaad , dat ,in 1 768 , een geleerde van Gottingen deze ziekte der koeijen met veel naauwkeurigheids befchrijft, en
fpreekt van het gevoelen, hetwelk de boeren omtrent derzelver eigenfchap , om voor de pokken te bewaren, koesterden,
als ook de nafporingen opgeeft , door hem gedaan, om hetzelve te ftaven. (*)
Maar de koepokinencing heeft eenen nog ouderen norfprong. Zij was federt onheugelijken tijd in Indie en Perzie
bekend. Een geleerde heeft in de Sancteya Grantham, een
Sanscritsch , aan 11AUVANTORY toegefchreven , en bijgevolg zeer oud werk, eene zeer naauwkeurige befchrijving der
koepokinencing gevonden. Zie bier den tekst, eenigzins verkort: Neem de vloeiftof van het puistje aan den nijer van de
koe op de punt van een lancet, en Reek dit in den arm,
tusfchen den fchouder en den elleboog , tot dat bet bloed te
voorfchijn komt. Het vocht zich met het bloed vermengende, zal er koorts en kinderpokken nit voortkomen. Het nitflag, door dit vocht voortgebragt, zal goedaardiger zijn dan
de natuurlijke ziekte. De zieke kan eens of wel meermalen
ingant worden. Men behoeft dan niet te vreezen, gedurende het overige zijns levens, door de kinderziekte te zullen
wor(*) Zoo zouden ook wij eenen lIeeltnePster in V iesland kunnen noemen,
die, óór de bekendwording der koepok onder ons, op het punt guweesc
is, um do jLNNLE y en Kiderland lC
— &Wait.
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worden aangetast." Zoodanig is de befchrijving vol waarheid,
welke in dit oude werk uit het Oosten is opgefloten. Maar
deze ontdekkingen waren geheel onbekend , en zijn flechrs
naderhand en bij coeval gevonden. Derhalve had J E N N E a
geen' anderen gids in zijne navorfchingen , dan de onbepaalde geruchten , onder de bewoners der vallei van Gloucester
verfpreid , welke inderdaad de nieu we wieg van de vaccine is (*).
Sedert langen tijd had JENNER. hooren fpreken van de
eigenfchap , welke de mededeeling eens uitflags aan de uijers
der koeijen had , en cow -pox (koe- pokken) genoemd werd,
om voor de kinderziekte ce behoeden. Dit teas een yolksgevoelen , in eenige Graaffchappen , en bijzonder in Gloucestershire, verfpreid. JENNER was zoo verre van den waren
oorfprong dezer ontdekking ce willen verbergen , dat hij vet.
fcheidene voorvallen aanhaalde, om derzelver oudheid te bewijzen. Doctor VALENTIN heeft hem hooren verhalen,
dat de Hertogin VAN CLEVELAND, eene zeer fchoone
vrouw en favorite van KAREL DEN II , aan vele perfonen ,
die haar vrees poogden in te boezemen voor hare fchoonheld , gedurende eene verfchrikkelijke epidemie der kinderziekte , antwoordde, „ dat zij niets van deze kwaal had te
vreezen , dewijl zij in haar land eene ziekte had gehad, die
daarvoor behoedde."
Al de gedachten van JENNER bepaalden zich tot het onderzoek dezer buitengewone zaak , die door mannen van ken.
nis , en vooral door de Geneeskundigen van dat gewest , als
een vooroordeel werd befchouwd.' De eerfte proeven, die
hij nam, hadden geenerlei gevolg, omdat hij door de boeren
misleid was, die zelve het were uitllag niet wel kenden.
dertusfchen verwierf J E N N E R, door eene foort van inflinet
tot dit onderzoek geprikkeld , eene groote bedrevenheid in de
waarneming dezer ziekte, en miste niet, voortreffelijke refultaten van deze praktijk te verkrijgen. Men oordeele , welk
eene vreugd zijne zuivere en weldadige ziel genoot, toes.
hij ,
(*) JENNER tracht, in een zijner gefchrifcen, te bewij.
zen, dat de koepok afkomftig is van eene ziekte der paarden , het beeuwater (the greafe) genoemd , en welke door
de boeren , die hunne koeijen molken , nadat zij de zieke
paarden verzorgd hadden , was ingeEnt. Nieuwe proefnemin.
gen fchijnen te bevestigen, dat de inenting van de greafe
even werkzaam was ter behoeding cegen de kinderpokken„
als wanneer men de flof nam van de, koe.
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bij , uit de fiallen van Gloucester komende, even als weleer
ARCHIMEDES, kon uitroepen: lk heb het gevonden! Men
heeft gefproken van de verrukkingen des Syraculifchen wijs.
geers, toen hij de fpecifieke zwaarte der ligchamen ontdek.
te; maar welk een onderfcheid tusfchen deze beide ontdeka
kingen , wanneer men dezelve in hare betrekking tot bet men.
fchelijk geluk befchouwt!
Het was in 1798, dat JENNER na zijne proeven vet.menigvuldigd te hebben, zijne ontdekking openbaar maakte,
welker geheimhouding hem onmetelijke fchatten kon hebben bezorgd. Dan, hij zou gemeend hebben eene misdaad
tegen de maatfchappij te begaan , zoo hij derzelve zulk een
voortreffelijk behoedmiddel had willen ontrooven of duur
doen betalen. JENNER gaf eerie reeks van volkomen be.
vredigende waarnemingen in het Licht, ten bewijze, dat
kinderen, met de koepok ingeent, de kinderziekte niet had.
den kunnen krijgen , en dat de door die inenting veroorzaak.
te puist van ieder kind in flaat is , om fiof voor niettweinentingen te verfchaffen, zonder dat de vaccine door deze overbrenging lets van hare voorbehoedende kracht verliest, enz.
Ilij maakte ook nog verfcheidene andere fiukken openbaar,
hetzij om deze eerfte daadzaken te bevestigen, en de ware
oorzaak van deze ziekte der koeijen op te geven , het zij om
de tallooze tegenwerpingen te wederleggen, tegen de nieuwe
geneeswijze ingebragt. Want de eerfte aandrift van den mensch
is, om bevreesd en afkeerig te zijn voor elke nieuwigheid,
firijdig met zijne gewoonten en aangenomene denkbeelden.
De hartstogten flonden tegen JENNER op. De kwaadwillig.
beid en jaloezij named het masker der voorzigtigheid aan,
om eene behandeling te doen verwerpen, die tegen oude
begrippen aandruischte, en de eigenliefde door den roem van
Karen uitvinder vernederde. Men begon met te ontkennen,
dat dezelve een zeker behoedmiddel was; men beweerde, dat
de vaccine flechts voor een' korten tijd beveiligde; men
fchreef aan dezelve al de ongemakken toe, die de ontwikkeling in de eerfte levensjaren verzellen; men dreef zelfs de
uitzinnigheid zoo ver, dat men verfpreidde, dat dit dierlijk
vocht aan elken inganten de eigenfchappen mededeelde, die
de koe kenmerkten, van welke hetzelve genomen was! Het
is noodeloos , alles op te noemen, wat kwade trouw
en onkunde al uitdachten, om de verfpreiding der vaccine
tegen te werken. Maar de gandvastigheid, de !kens waarbeids,
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heidsliefde en de overredingskracht van jENNER zegeprarilden over alle deze belemmeringen. Hij ancwoordde op het
gefchreeuw zijner tegenftrevers met bedaardheid en waardigheld, altijd ondervinding en daadzaken tegen redeneringen eu
drogredenen overftellende. Hij leerde den vaccinatoren de
valfche en ware uitbotting onderfcheiden, en reekende hun
den ganfchen weg voor,, dien zij moesten bewandelen, om
zich van het goed gevolg hunner operatie te verzekeren.
De tijd heeft alles bevestigd, wat de fchranderheid van de.
zen onderzoeker had daargefteld; tegenwoordig zijn de onze.
kerheden geweken, en wij hebben het voile genot dezer
weldaad: het fchouwfpel onzer vermeerderde en fchooner gewordene bevolking moge ten minfte ftrekken, om de lasteraars
der vaccine re befchamen. Hebben zij dan vergeten, dat een
groot gedeelce van het menfchelijk geflacht het offer der kin.
derpokken was, of de afzigtelijke fporen dezer ziekte behield , welke, .volgens de uitdrukking van LA coNnAm
E, de bevolking vertiende? Dus geeft de vaccine aan het
vaderland al diegenen als 't ware terng, welke deze plaag
zou hebben weggerukt; en in Frankrijk alleen kan zij in
eene eeuw het leven van drie millioenen menfchen redden,
wier invloed op den voorfpoed en de magt van den ftaat onberekenbaar is. Zal ik nog fpreken van het voorregt, om de
heillooze gevolgen dezer pest te verhoeden, die dikwijls de
beminnelijkfte trekken misvonnt? De fchoonheid toch is ook
een der gevolgen van eene goede burgerlijke inrigting, dewijl zij tot het maatfchappelijk geluk medewerkt.
JENNER werd verpligt, om de gehechtheid en geliefde
gewoonten, die hem in zijn geboorteland hielden , op te of.
feren aan het belang zijner ontdekking; hij begaf zich naar
Latiden , om met meer gemaks nieuwe proeven in het werk te
ftellen en oude te herhalen , die door onverwachte tegenwerpingen noodzakelijk waren geworden. De Hemel beloonde
zijnen ijver, en verfchafte hem de zoete zelfvoldoening,
om alle landen de koepokinenting te zien aannemen. Geneesheeren, door zijne lesfen onderwezen, verfpreidden dezelve,
fchier gelijktijdig, in Duitschland , in Pala , in Amerika , in
de Indlin. Frankrijk was de eerfte , die deze gelukkige praktijk overnam; en in rroo werd er te Parijs door den Heer
DE LA ROCIIEFOUCAULT eene infchrijving geopend roc
de oprigting van een Comiti central der vaccine , belast met
de zorg, om deze weldadige uitviuding te begunftigen en te
ver.
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verbreiden. De Heer cuvIER, de tolk in dezen van het Franfche
Inflituut , zegt in zijn Rapport: „ Wanneer de uitvinding der
vaccine de anige ware , welke de Geneeskunst in de tegenwoordige eeuw had aangewonnen , zou zij echter genoegzaam zijn, zoo wel om ons tijdvak in de gefchiedenis der
wetenfchappen voor altijd beroemd te waken, als om den
naam van JENNER onfterfelijk te doen zijn, en hem eene
fchitterende plaats onder de voornaamfle weldoeners der
menschheid toe te wijzen." Engeland vooral , fier dat zij
JENNER onder hare kinderen telde , leide er zich op toe,
om zijne verdienfle door vleijende onderfcheidingen te vereeren. Er werd een .Tennersch Genootfchap opgerigt ter uitroeijing der kinderziekte; alle Akademien ontvingen hem in
haren fchoot; er werden medaljes te zijner eere geflagen;
en, toen het Parlement hem eene nationale belooning wilde
toewijzen, drukte de Kanfelier der Koninklijke Schatkamer;
de beroemde zoon van Lord CHATTAM, zich dus uit: „De
Kamer kan voor Doctor JENNER zoodanig eene belooning
bepalen , als zij gepast moge achten ; dezelve zal de algemeene
goedlteuring wegdragen , daar zij tot voorwerp heeft de grootfle
of althans eene der belangrijkfte ontdekkingen, welke de
maatfchappij heeft gedaan finds de fchepping der wereld."(*)
Te midden van al zijnen arbeid onderhield JENNER eene
zeer werkzame briefwisfeling met verfcheidene buitenlandfche
geneesheeren, om nieuwe geneeskundige waarnemingen te
leeren kennen en mede te deelen. In Frankrijk vereerde hij
Doctor VALENTIN met zijne bijzondere vriendfchap, en
fchreef hem dikwijls, om zijnen raad over verfchillende on.
derwerpen in te nemen. Op eene reis van dien Franfchen
geneesheer in Engeland werd hij door JENNER met de
grootfte heuschheid ontvangen, en hij kon de openhartigheid
en gulheid zijner manieren, benevens de juistheid en fchranderheid van zijnen geest , niet genoeg prijzen. Het waren
voornamelijk de hoedanigheden van zijn hart, welke hem -deden beminnen en hoogachten door alien, die hem van nabij
kenden. De goedwilligheid van zijn karakter had altijd zijne
daden beftuurd , en zijne grootfte begeerte was, om wel te
doen.
(*) Men leide hem ditmaal toe lo,000 p. ft. , de Koning
500 , en in 1807 voegde men er ao,000 p. ft. bij, ce zamen
omtrent

f 400,000 Hall.
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doen. „ Men achtte zich gelukkig, met hem te mogen orngaan," zegt Doctor ArALEWPIN , ,, -zoo veel vertrouwen
en bewondering boezemden zijne minzaamheid en verdienIte in."
Toen hij Meende bet goed gevoig zijner ontdekking ver gekerd 'en met •ontwijfelbare proeven bevestigd te hebben ,keerde hij naar Cheltenham terug; maar in 1.815 zijne echtgenoote verloren hebbende, begaf hij zich met zijnen zoon en
dochter weder naar Berkeley. Daar wijdde hij Zieh van nieuws
geheel toe aan het 'onderzoek van eenige belangrijke auk..
ken , rakende , de geneeskunsr. Hij poogde bet gebruik der
vaccine tot andere ziekten- uit te bieiden , zoo als tot den
kinkhoest; en, onledig als hij was met de goede uitwerkfelen van tioor , kunst voortgebragt uitflag , gaf'hij in 1822 een'
brief in het Licht, aan zijnen vriend, Doctor p A R R Y te
Bath, gerigt, waarin hij dezen kennis gaf van eenige wants
Ilemingen van uitflag , met gelukkig gevolg, door de aanwending van den braakwijniteen, op de huid verwekt,in verbijsteringen van den geest, en.in verfcheidene andere ziekten
der inwendige deelen. Dit was zijn laatfte werk. In zijn
boekvertrek Zijnde , we'd hij eensklaps door eene beroerte
overvallen , en gaf den geest, den 26ften Januarij 1823 , in
den ouderdom van 74 jaren.
Ten gevolge van een algemeen overleg zijner vrienden en
der voornaamfte inwoners van Gloucestershire, zal er op zijne
geboorteplaats een gedenkteeken te zijner gedachtenisfe worden
opgerigt. Eene inteekening, tot dat einde in alle landen ge.
opend, moet als een pligt voor het tegenwoordige geflacht
befchouwd worden. In oude tijden zou de redder der kindsch•
beid en fehoonheid altaren verkregen hebben.
Doctor BARON, de vriend van JENNER, is belast , met
de verfchiller'de werken van JENNER te verzamelen -en in
het Petit te geven.

FORT OVERZIGT VAN EEN REISJE VAN UTRECHT NAAR. BAREN
IN HET NAJAAR VAN

1823.

Tk verliet des morgens Utrec,kt , en reed door de hij ingezetenen en vreemdelingen zoo zeer geliefkoosde wandel- en rijplags de Maliebaqn, in 1637 Rungelegd op een gedeeite
gronds , dat tot het klooster Oudwijk behoorde. Aan het einde
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de derzelve, aan de Cilbrug , ter linkerzijde, beftond, nog
Ither weinige jaren, eene , met de meeste vlijt en aanwending
van aanmerkelijke fommen gelds, bij uitnemendheid ingerigte
Katoendrukkerij. Zij heeft het even min als andere tegen de
concurrentie der Engelfchen ktneen volhouden; waartoe inzonderheid de heillooze gehechtheid der Nederlanden," aan
het vreemde veel heeft bijgedragen. Thans ' is zij, uit het
fonds van de Maatfchappij van Landbouw, tot eene Rijks
Veefirtfenijfchool ingerigt.
Ik pasfeerde de breede , aangename en ter wederzijde met
fraaije lusthuizen bezette Bildfiraat. Aan het fchutflulsje van
de Bildfche grift bellond voorheen een Vingerhoedmolen, die
door het water gedreven werd. Hij verfchafte , hoe gering
ook deszelfs voortbrengfel moge worden befchouwd, aan vele handen Ook deze beftaat niet meer. Thans zag ik
aldaar den opflal van een nieuw gebouw, aangelegd wordetto
de, zoo ik vernam, door den Heer DE H a u s, van Amjlera,
dam , tot een' Pletmolen van koperen platen , dientlig tot
zijne aanzienlijke fabrijk van militaire knoopen in genoemde
ftad Dit „kan . herftelling geven voor bet geleden verlies, en
verfchafte mij een innig genoegen.
Aan bet , ilechts een uur gaans van Utrecht gelegene, Rangenaine dorp de Bild geleomen, reden wij langs den hollel
Bild naar den zoogenaamden Dolder. De •Bi/d ligt in een
bevallige en vruchtbare landouw. De large beukenlaan van
het ter linkerzijde gelegene fchoone landgoed van den Heel'
VAN DER COLL, Jagtlust genaamd , ten einde zijnde,
men wij aan eene zandzee , midden in eene eenzame en dorre
beide. Een half uur velOr dat wij aan den Dolder kwamen,
werd alics vrolijker. Boerenwoningen in bet midden der hei‘
de en zandwoestijn, plantfoenen, en ontginningen van ondere
feheiden' aard. Dit gezigt gaf mij een nieuw bevvijs , wat de
mensch vermag, wanneer nijverbeid en Industrie zich veP
eenigen, om luiheid en armoede in werkzaamheid en wel•
vaart te herfcheppen. Mijn voerman, die met het lokale
hies volkomen bekend, en daarbij zeet wel befpraakt was,
verhaalde mij , dat men deze ontginningen aan den ijver en
de zucht tot algemeene welvaart van de Heeren VAN NE9
en ROSENIK te danken had. Door onvermoeide werittaam.
heid bad de laatfle reeds een' omtrek van meer dan 6Oo morgen lands , van dorre beide , in welige koren- Wei- en Ca4
bakslanden herfchapen. Meer dan 200 fchaperi, 3o paarden ,
X
en
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en eene menigte hoornvee, vervrolijken het oog, waar v6Or
weinige jaren niets dan heible was, en verfpreideu nu wet.
vaart en zegen over een groot aantal huisgezinnen.
Soestdijk naderende, werd ik verrukt door het heerlijke
Lust(lot, hetgeen eene dankbare Natie aan den Held van
Ouatrebras en Waterloo heeft ten offer gebragt. De eerfle
aanlegger van dic Vorflelijk gebouw , zoo als het in vroeger
tijd beitaan heefc, was Prins WILLEM D B III , in den jare
1674. Schoon ik vroeger, van Angerdam komende, wet
eens dit Lustftot ter loops had bezigtigd, werd ik echter
door kunstliefde gedreven, om nog eens mij aan het heerlijk
fchilderfluk- van den Heer P1ENEMAN te vergasten. Wie,
die gevoel heeft voor de fchoone kunften, zoude, te Soestdijk zijnde, hetzelve niet gaarne hulde bewijzen, en met
verrukking een Vaderland raemen, hetwelk, ook in onzen
leeftijd , zulke groote mannen in dit vak heefc vaortgebragt.
Den Concierge over eenige punten ondervraagd hebbende,
vernam ik van dezen, dat de Architect van dit Lustilot de
Neer D E ott E v E was, hebbende zijne bouwkundige talenten
Mier weinig vermeerderd door zijne reizen naar de klasfieke
landen der oudheid, Roll! en Griekentand.
DIE prachtig paleis verlatende, wordt oog en hart getroffen
door de fchoone laan tegenover hetzelve, aan welker einde
zich de Piramide van arduinfteen vertoont, ter eere van-den
Prins van Oranje opgerigt. Bij het befchouwen derzelve herinnerde ik mij de dierbare en voor de toekomst zoo veel bevattende woorden van onzen hoogstachcingwaardigen Staatsman VAN HOGENDORP, wanneer hij, bij het lezen der
illdmoires pour fervir k illistoire de France, zegt:
\Vat
hij (de Schrijvcr daarvan kan wel geen ander z1jn dan N
„ POLEON) van het gewigt van Qiiatrebras zegt, twee-,
') driemaal daarop terugkomende , is regt belangrijk en nail„ genaam voor eenen Nederlander. Veelal gnat de vleijerij
• te verre; en ook in deze zaak heb ik wel eens getwijfeld,
„ of de Prins ook te hoog werd verheven. Maar op het ge.
„ cuigenis van den vijandelijken Generaal, en van zulk een`
Krilgsoverfte, kan men zich gerust verlacen. Nog zoeter
„ gevoel is het voor mijn vaderlandsch hart, dat de Heiden.
„ geest van den Prins niet zijne grootfle hoedanigheid is;
„ zijn edelmoedige card, zijn menfchelijk hart, zijn juist
„ gevoel van regt
onregt fie' fit ver daar boven. Het
, ten
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eene is meer bekend dan het andere; (naar Met den tjjd
$, zal het blijken." (*)
Aan de Piramide gekomen , bezigtigde ik dezelve. Ik had
verwacht , dat zij mij op den eerften aanblik zoude getroffen
bebben , en wel op grond , dat een dankbaar Vaclerland, het'
wells in de rij der Volken voor het oog der geheele weteld , (welk eene kleine flip het ook op de wereldkaart nit!.
make) in flancivastigen heldenmoed voor Vrijheid en One.
bankelijkheid, in eerbiediging van alle Godsdienflen; in braaf.
held en goede trouw , in vlijt en Industries in bet voortbrengen van groote mannen in alle vakken van kinfien en
wetenfchappen,een ' onverweikbaren roem behaald heeft; bier
een Gedenkteeken heeft opgerigt voor den Prins van Oranje
aan het hoofd der Nederlandfche legerbenden , door zijn'
inoed en beleid, op den x6deu Junij 015, bij Quatrebras ,
boven Brusfel , her' eerst den aanval van een dapper Leger,
aangevoerd door een' der beroemdfte Krijgsoverflen onzer
Eeuwe , wederflond, daardcior de overwinning bij Waterloo ,
en met dezelve de bevrediging van geheel Europa voorbeteidde , en Nederlands onafhankelijkheid bevestigde. Ik had
in vroeger jaren den Triomfwagen gezien; geplaatit op de
Brandenburger poort to Berlijn , dien de dappere
tan zijn Vaderland heeft wedergefchonken. Ik bad to Parijs
de vier bronzen Paarden van l'enetië gezien, dat meetterftuk
der meesterflukken, meer dan tweednizend jaren oud. De.
le Gedenknaald kwam ,mij alzoo niet anders voor, dan ali
een Mijlpaal of Grafnaald , zoo als ik er vele op mijne ref.
Zen , hoewel dan ook van mindere groom , gezien heb: —
ik wandelde de fchoone laan, door wiLLEM DEN III aangelegd , terug naar het Lustflot, een pronkftuk der nationale
dankbaarheid,uitnemend van bouworde en Soo vdet breed. Op
Seestdijk aan het begin van den weg naar den folder,,tamik
nog eene eenvoudige, maar ook achtingwaardige Oedenknaald
in oogenfchouw, met deze Inferiptie :CHRISTOFVEL PULLIVI A N , Granadier van de Lijfcompagnie in het Regement Infanterij van den Prins van Ilesfen DarmJlad , oud 28 jaren , verkiezende ?lever het levee to verliezen , dan zijne wapens over
to geven , in den nacht van den 27 Julij 1787. Ik 'rand er ge.
noe.
(*) Bijdragen tot de Huishouding van Staat , Vden Deets
2de Stuk , bl. !yd.
X 1".
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noegen in, dat deze Gedenknaald , flechts van bout, geda,
rende een tijdvak van 36 jaren, in de onderfcheidene flormen
onzer tijden, zoo ongefchonden is bewaard gebleven. Het
is een echt bewijs van de achting onzer Natie voor de vetdfenflen van een braaf foldaat. Boven de Infcriptie (die nog
duidelijker te lezen is, dan die van het Monument voor den
Prins, als welke , in het verloop van flechts 3 jaren, bier en
daar op een' kleinen affland reeds onleesbaar is geworden) is
een doodshoofd met twee doodsbeenderen. Dit verwekte bij
mij de bedenking , dat Gedenknaalden in oude en latere tijden meestal gekozen geworden zijn tot vereering en vereeuwiging van beroemde Heiden, die gefneuveld zijn, en dat
een Gedenkftuk voor den Prins van Oranje, nog in den eerften bloei zijns mannelijken lecfcijds , gelukkiger had kunnen
zijn uitgevallen, indien het niet in eene doodfche en fombere, maar in eene levendigere voorflelling ware gekozen geworden; ja, ik voor mij verbeelde mij , meerder van het
Monument voor den Held van Quatrebras te zullen zijn getroffen geweest, wanneer ik, op een kolosfaal marmeren voetfluk , waarin op drie zijden eerie groep uit den gedenkwagrdigen flag was gebeiteld , den Prins van Oranje op zijn briefchend Ros , beide levensgrootte , in gegoten brons , had
gezien , met zijnen Generaalshoed zwaaijende , en, als aan
het hoofd der Nederlandfehe troepen, hun toeroepende: Voornit , brave kameraden! vooruit ! Het is bier om baardfleden en altaren te doer, Welke woorden, door den Prins zelven uitgefproken, alsdan, op de voorzijde van het voetftuk ,
als Infcriptie , uitnemend waren te flade gekomen.
Te Baarn komende, deed ik eene wandeling in den omtrek van dit heerlijk oord. Aanmerkelijk zijn de fchoone
Lusthoven en Gebouwen , die zich bier voordoen, als Groeneveld van den Heer HUYDEK OPER VAN MAARSEVEEN,
Steenvliet van de Heeren LAAN, Zeerust van den Heer H u L sH or F , Schoonoord van den Heer ELIAS, de fraaije Huizen
van de Heeren s
IT, MOLKENBOER,GLIMMER,FR&SER, en meer andere fierlijke woningen, van tijd tot tijd
door Baarnfche Ingezecenen, en wel bijzonder door den Heer
VELDHUIZEN, geordonneerd en geflicht. Ook. flrekt het
Landgoed van den Beer HARDERWIJCK, te Soestdijk , wezenlijk ten fieraad.
Het Baarnfche bosch is een ware lusthof. Beurtelings geleiden zware lanen en bevallige flingerpadeu naar de zooge•
naam-
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taamde Scheerenbergs-, vierkante-, Oranje en groote kont.
Wandelt men voorts naar de zijde van Eemnes , en beklimt
men de heuvels, die zich aan de linkerzijde, onder de fchaduw van eiken- en dennenboomen, voordoen , alsdan geniet
men de heerlijkfle afwisfeling van vergezigten, waar het vro.
lijk groen van jeugdige beplantingen en de fchoonfle wei- en
korenlanden zich in een onafzienlijk veld voor het oog ver.
toouen. Genoegelijk was ook voor mij eene wandeling naar
de Eemsbrug , n uur van Baarn gelegen. De kronkelende
Eons vloeit hier als een zilveren firoom voorbij , tot dat zij
zich , op eenen affland van twee uren, in de Zuiderzee outlast. Een Terp wijst alhier nog het overblljffel aan van het
voormalige Huis ter i:ent, hetwelk , in 1629 , door eenen
boer of kastelein , op de manmoediglie wtjze , alleen met
zijn eigen huisgezin , uit 9 man beaaande , tegen de troepen
van moNTEC U C U IA, die AmersfoOrd bemagtigd had, een'
geruimen tijd verdedigd werd , waarvoor hem de Regering
der clad Utrecht met eene aanzienlljke jaarwedde voor zijn
'even begiftigde. Aan de Eems ligt ook een Kalkoven, die
den Heeren VAN CRIMPEN en VAN ISESSEL, te /linersfoord , toebehoort.
Baarn was reeds v66r den jare 1390 eene flad , en (loot
in 1410 een verbond van onderlinge befcherming met de flad
Arnersfoord. Menigvuldige oorlogsrampen hadden haren vo-/
rigen luister verwoest , en Naar weder tot een Bering dorp
teruggebragt , toen zij, in 1674, met Soest en de beide
Eemnesfen, door de Ileeren Staten van Utrecht, tot eene
vrije heerlijkheid verheven, en aan , den Prins van Oranje vereerd en opgedragen is geworden.
De grondflag tot een' nienwen b/oei en welvaart beeft
Baarn echter te darken aan de weldadige bedoefingen van
den Ileer REINFIARD S CIIEERENBERG, die, OM aan
eenige behoeftige menfchen wait en onderhoud te verfchaffen , vOOr ongeveer 20 jaren , bet eerst bier eene vijffchafts
Weverij oprigtte , vervolgens eene Tapijcfabrijk van gewoon
koehaar , als ook eene Kastenmakerij , in het burs , thans nog
door Vrouwe Douairiere s I x bewoond, doch welke laatfle
niet meer voorhanden is. Hij was ook flichter van de beide
zoo fierlijke ids prachcige Chinefche Huizen , Canton en Peking , (thans ook aan den Prins van Oranje coebehoorende)
en vcrgrootte Baarn van tijd tot tijd , door het aanbouwcn
vau verfchcidcne huizen , die hij tot woonplaatfeu voor de
werkX3
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werklieden der fabrijk benoodigd was. Thans is Baarn, blj•
zonder federt den ',are I8;3, aanmerkelijk in bevolking toegenomen, en nu eene der aangenaamile verblijfplaatfen geworden voor vermogende lieden, die zich van onderfcheidere plaatfen, doch bijzonder van Amflerdam, hier komen
nederzetten.
Ik had mlj voorgenomen, een' geruimen djd tot bezigtiging van de ho/ogstbe'angrijke Tapijtfabrijk te beileden, eta
de meestmogelijke bijzonderheden van derzelver inrigting te
leeren kennen; en het is met genoegen , dat ik vermeen te
uogen zeggen, hierin niet ongelukkig geflaagd te zijn.
Nadat de Heer S s CHEERENBE,RG van de Baarnfche Tapijtfabrijk heeft affland gedaan, is dezelve in eigendom overgegaan aan de Heeren LE JOLLE, SAPORTAS en WILS
te Arnlierdam, die, met geen' minder edel gevoel, ter gun.
fte van Vaaerland en behoeftige menfehen, bezield, derzelver
wenfchelijke inftandhouding op eenen duurzamen grond verzekerden, en, door een verlicht oordeel, zich boven vele
nadeelige vooroordeelen verheffende, op de treffenclite wijze
tebben doen zien, hoe veel een ten nutte aangewend vermogen, ender eene goede en verflandige leiding, vermag,
om van fabrijken, waarvan eenmaat de Proef der eerfte onvermijdelijke uitgaven is doorgeflaan , ook voor derzelver re.
ective deelnemers, in vervolg van tijd, partij te trekken.
De Baarnfche Tapijtfabrijk was eerst, door derzelver wetdadigen aichter, op de gewone wijze ingerigt,ZOQ als die algemeen in Holland gevonden worth. De nieuwe deelnemers
deden haar ook nog een tijdlang de oude inrigting behouden ,
tot dat, in den jare 181Q, de Heer E 11,NST GUSTAV WIL.
LEM COHEN, het beftuur van dezelve op zich nemende,
door het invoeren van de voortreffelijkfle Machinerie, derzelve, als 't ware, een geheel nieuw beflaan fchonk , en
baar op heden tot dusdanigen trap van bloei en luister heeft
opgevoerd, ,dat de Heer COHEN, door den Prins van Oranmet een brevet, als Hoogstdeszelfs fabrikant, is vereerd
geworden.
Door een Iangclurig verblijf in Engeland en Duitschland,
dooh hoofclzaltelijk in het eerstgenoemde , vond de Heer c o.
een mum veld ter beftudering van alles , was doze Ian.
den in de Technologie, zoo 'wel theoretisch als praktisch ,
voortreffelijks opl,weren. Hij was de eerfte , die op het
waste land, te Berilin, eene Engelfche machinate Katoenfpinno-
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nerij oprigtte, en bragt dezelve cot zulk een' trap van vol.
komenhcid, dat het water- en mule- twist, het laatfte tot
eene fijnheid van 200 flrengen nit t:dn pond katoen, gefponnen werd. Over deze fijnheid moet men zich ten hoogfle
verbazen, wanneer men de volgende berekening nagaat: Uit
6dn pond katoen wordt geiponnen coo flrengen; elke fireng
houdt 7 bind; elke bind 8o draden; elke dread 5 4 Erg.
duim. (*) Dus worth nit eOn pond katoen de verbazende
lengte gefponnen van 200. 7. 80. 54::: 6,048,000 Eng. duim
504,000 Eng. voet
mill 489,056
voet; zijnde
dus ongeveer 48 um gaans.
Van zijne vroegfte jeugd was de Eleer C o U E Iv een onvermoeid beoefenaar van Meet-, Natuur- en Scheikunde, en
leide daardoor den grond tot eenen hoogst nuttigen werkkring in zljn Vaderland, waarvan zijne inrigtingen aan de
Baarniche Tapijtfabrijk het onwederfprekelijkst en vereerendst
bewijs opleveren. Ilij had de heuschheid, bij bet bezigtigen
der fabrijk , mij niet alleen in perfoon rond to leiden , maar
ook , met de meeste naauwkeurigheid , mij met al derzelver
bijzonderheden bekend to maken waarvan ik hier nog het
een en ander wil mededeelen.
(') Eene zoom merkwaardige berehrijving van deze fabrijk

is to vinden in het Magazin zur bcforderung der Industrie ,
Th. I, S. 223.
(Het rerrolg en flot in No. VII.)

ZEESLAG BIJ ALTA • GRACIA , IN IIET LAGOEN VAN MARACAI.130.

De Zeeflag in het Lagoen van Illaracarbo heeft v66r eeni.
gen tijd tie Republiek. Columbia van derzelver gevaarlijken
vijand, den Generaal MORALES, bevrijd , en den oorlog
doen ophouden. Dezelve heeft wet eenige overeenkomst met
den ftrijd op Pamins tegen Bossy; hoewel anders de oprigting der Columbiaanfche en die der Nedcrlandfche Repu.
Wick weinig overeenkomst met elkander hebben, dan dat zij
beide zich van de Spaanfche heerfchappij onafhankelijk maakten. De dag, waarop deze zege bevochten werd , behoort
order de roeinrijkile van Columbia , en de zwarte Bevelheb
ber PADI t, I. A , (een doukere Samba, lets helderder dan een
eerst Visfcber , daarna Matroos , en thans Bevelhebber
X4
der
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der Columbiaanfche Zeemagt) aan wien men dezeIve te dam,
ken heeft, onder derzelver voornaamile mannen.
De toefland der zwakke Columbiaaniche Republiek begon
bedenkelijk te worden. Het beleg van Porto-Cavello was
door den Spaanrchen Scheepskapitein LABORDE ontzet, die
bij doze gelegenheid twee Columbiaanfehe Korvetten Barn.
Behalve de troepen, waarmede BOLIVAR naar het Zuiden
(Quito) gegaan was , beflond er geene andere magt, om M o11. A L E S van Maraea:ho te verdrijven. Sedert Septembet
2822 was er wee eene eNpeditie te Rio la Bache tegen MCI.
R AL ES uitgerust , waarbij zich van alle kanten, zelfs van
Laguayra , troepen gevoegd hadden, die ook werkelijk, ten
genie van s000 man, in de maand Mei 1823, naar Maracarbo optrokken; doch MORALES ging dezelve met agoo
man te gemoet, waarop zij , zondet flag te leveren, naar
Rio la Hache terugtrokken, na veel door ziekte en gebrek
geleden te hebben.
PAnt 1.1,A blokkeerde, met eene Korvet, eenige Brikken
en Schooners , het Lagoen .van Maracarbo; en, zoo LAo RDE (hetgeen Iiij zeer gemakkelijk had kunnen doen)
na zijne overwinning voor Porto - Cavell°, met zijn Fregat dadelijk naar Maracaibo gezeild ware, had bij het Independentsch Eskader van PA D/LLA, hetwelk me los Taccos
gerust ten anker lag , met weer gemaks kunnen vernielen,
dan dat voor Porto-Cavello; maar hij deed zulks niet: hij
bleef twee maanden te Porto - Covello liggen, en kwam daar.
na nog eene maand in de haven van Curacao uitrusten.
Zoodra PADILLA het voorgevaliene te Porto - Cavell° vet%
712I11, meende hij reeds LABORDE achter zich to zien, en
verliet terflond zijne ankerplaats. Er flonden maar twee we.
gen voor hem open , bf om met zfjn geheel Eskader de
blokkade op te breken en zijn behoud ander de batterijen
van Karthagena te zoeken, Of om te beproeven, hergeen
men tot heden toe voor onmogelijk gehouden had , met zijn
Eskader de Bar van Maracaibo te forceren, welke door het
Fort San Karlos verdedigd wordt, en dus in het Lagoen te
komen, alwaar LABORDE met zijn Pregat en de Korvet
hem niet volgen kon. Hij koos het moeijelijkile en gevaarIii kne, zond de Korvet, met weinig yolk er op, naar Kan.
t'uzgena, en zeilde -den volgenden dag met her overige Eskader over de Bar, alwaar nog nooit, wegens de ondiepte,
eene Brik overgegaan was. Na zwareu arbeid en met vellie&
yam;
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van eene Brik , le grand Bolivar , van so ftukken , Kapt.
o L y , welke aan den grond bleef zitten en verbrand werd ,
gelukte het hem , de ondiepten over te komen , meester van
het Lagoen te worden , en daardoor den Generaal Delo R A.
LE s in eenen hoogstonaangenamen toefiand te brengen.
Drie maanden bleef PADILLA in bet Lagoen , nam van
de overzijde van hetzelve het korps van den Generaal
WIANRIQUE aan boord zijner vaarcuigen, waarmede melt
meende MORALES aan die zijde aan te vallen , wanneer de
expeditie van Rio la Hache van den anderen kant kwam opdagen. Toen MORALES de croepen van Rio la Hache te
gemoet trok , maakte clic korps zich ook werkelijk meester
van Maracaibo, plunderde de and , doch fcheere zich terftond weer in , toen MORALES terugkwam.
De laacstgenoemde was intusfchen met zijne gewone werkzaamheid en ijver bezig , om te Maracaibo een Eskader nit
te rusten , waarmede hij PADIL L A wilde bevechten. HiJ
bemande de vaartuigen, die hij bij de inneming van Maracaibo genomen had, maakte van zijne foldaten matrozen,
deed nieuwe vaartuigen bouwen , waartoe hij ook zijne fol&ten gebruikte, en waagde eindelijk , tot twee malen toe,
PADILLA aan te tasten ; dan, beide keeren ftootte hij zijn
boofd , en moest met verlies wijken.
Nu hoopte hij op de komst van LAB o RDE, met wiens
hulp hij zijn oogmerk dacht te berelken. Eindelijk verfcheen
deze; doch hij kon met zijne vaartuigen niet over de Bar
komen, Het dezelve daarom te los Taccos ten anker liggen ,
en ging met flechts too matrozen (van welke hij er flechts
elf heeft terug bekomen) aan boord van eenige vaartuigen,
die hij reeds vroeger van Porto -Cavell° gezonden had, naar
Maracaibo. Deze kundige , voorzigtige , doch geenszins werkzame Scheepsbevelhebber raadde terflond MORALES af,
eenen zeeflag op het Lagoen tegen PADILLA te ondernemen, dewijl deze (die zich altijd , inzonderheid bij het nemen van Karthagena en St. Martha, als een bijzonder dap.
per man gedragen had, en op wien het y olk zeer vertrouwde) eene te groote overmagt bezat , wel niet in getal van
vaartuigen, maar in kaliber, hetgeen in eenen zeeflag zoo
veel afdoer. De Columbiaanfche Bevelhebber PADILLA had
Brikken van so , van 16 en van 12 ftukken gefchut; terwijt
het Eskader van MORALES geene grootere vaartuigen had,
Ilan van 7 aukken. Daarenboven had PADILLA geoefende
X5

294

ZEESLAC BTJ ALTA - GRACIA ,

matrozen, oude kapergasten , als ook Engelfche Officieren en
matrozen van de Korvet the Cogitation; terwiji het Eskader
van Mo R A L E s voornamelijk met landfoldaten bemand was.
Oak ilelde LABoRDE hem voor, om liever Maracaibo' re
verlaten , het Fort San Karlos goed te provianderen ,
aan boord van zijn Fregat the Cogitation te begeven , en met
zijne troepen eenen aanval op Laguayra en Caraccas tedoen,
welke plaatfen van weinige troepen voorzien waren. Doch
M OR A LE S , die bij goede militaire hoedanigheden eene groo.
te flijfhoofdigheid voegt, was onverzettelijk , en wilde eerst
p ADILLA bevechten, en dozen (volgens zijne uitdrukking)
zijn graf doen vinden in het Lagoen. Hij verzamelde zijne
vaartuigen, welke, na eene vorige nederlaag , zich niet meet
veilig onder het onveriterkte Maracaibo achtten en bij het
Fort San Karlos ten anker lagen, vereenigde daarmede eerie
Brigantijn en twee Schooners , die van Porto-Cavello war
gekomen, en rustte zijn Eskader slit, om pADILLA aan to
tasten. Doch deze kwam hem voor. Op den 24 Julij gin
PA DILL A des morgens op alle zijne vaartuigen rond , wilt
het y olk tot moed en geestdrift op te wekken, en maakte
des middags om twee ure van een' gunitigen wind gebruik
cm het Spaansch Eskader, 't welk te ill/a-Gracia ten anker
lag, te overvallen. Het gevecht was in weinige oogenblik.
ken algemeen, en van beide kanten hardnekkig. Eene Calurnbiaaniche Schooner werd geenterd en genomen , dock
kart daarna weder hernemen. De Spaanfche Brigantijn Espe
ranza werd hevig aangevallen, en verloor het .grootfle go&cite barer manfchap ; waarop de Kapitein (volgens to \toren gedane belace) den overgeblevenen matrozen beval its
zee te fpringen, eene brandende lont in de kruidkamer wierp,
en zich in de lucht deed vliegen , waardoor eene Columbiaanfche Schooner, welke daar naast lag , zeer veel teed. Eene
Spaanfche Falufhe deed zich insgelijks in de lucht vliegen.
Intusfehen hadden zich M OR is L E s en LABORDE, aan
boord van de Schooner Especuladora, in het gevecht bege.
yen; ook hadden alle Spaanfche vaartuigen hunne kabels ge.
kapt, en verdedigden zich wanhopend, De Columbiaafifcbe
vaartuigen, die bovenswinds lagen, rigtten eene vreesfelijke
vernieling aan onder de kleinere Spaanfche fchepen. Evenwel hielden de Spiniaarden het nog tot tegen den myna
slit; wen redden zich nog eenige vaartuigen met de vingt,
en ook MORALES en LABoRDE hadden het geluk , EC)
1114.
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Maracaibo aan te komen ; maar 69 van hunne Officieren ea

pmtrenc 800 foldaten vonden in dit gevecht hunnen dood.
Met dezen zeeflag was alles verloren. MouALEs had zich.
gelven met de fnelzeilende Schooner Especuladora kunnen
redden; maar hij wilde zijne troepen , die zoo veel met hem
uitgeflaan hadden , niet verlaten. LABORDE ging met de
Especuladora naar zijn Fregat , en verrrok , in het gezelfchap
van de Korvet de Ceres , naar Curacao. MORALES was ge.
noodzaakt , eenige dagen daarna , e::ne kapitulatie te fluiten,
waarbij de weinige vaartuigen , die van de dertig , uit het
gevecht vopr
Gracia waren ontkomen , benevens al de
wapenen en ammunitie , in handen der vijanden gefteld , en de
clad Maracaibo en het Fort San Karlos werden overgegeven,
en waarbij MORA r, E s en zijne manfchappen , die echter
grootendeels uit Inboorlingen beflonden, zich onder eede
verbonden, nimmer de wapenen tegen Columbia te zullen
yoeren.
Dus verdween met dic gevecht de laatfle hoop der talrijke
geEmigreerde Spanjaarden, die nu hunne bezittingen voor altijd aan de Negers en Kleurlingen moeten afflaan , uit welke
thans voornamelijk de Republiek Columbia beflaat , en binneu
weinig tijds geheelenal beftaan zal.
Deze nederlaag der Spanjaarden is mede eene der rampen ,
die het Spaanfche y olk aan den Koning van Frankrijk, als
uitvoerder der befluiten van her Congres van Verona, te wijten heeft. Want hadden de ongelukkige gebeurtenisfen in het
begin des jaars 1823 in Spanje geese plaats gehad, zoo zouden
de Conf1itution9elvzinde eilanden Cuba en Porto-Rico m o R ALES niet in den fleek gelaten , maar hem eenige gewapende
Brikken hebben gezonden, waaraan het MORALE s ontbrak,
om dit zeegevecht te winnen , en hoedanige er zich op die
beide eilanden to of 12 bevinden. Dit deden nu niet,
omdat zij, door den inval der Franfchen in Spanje, de goede
zaak voor verloren hielden, en verder alle opofferingen noodeloos achteden. Om die zelfde reden weigerden de kooplie,
den van Cuba de ioo,000 patajos tot de expeditie van L
BoRDE te betalen , waarvoor zij , v66r den inval der Franfchen in Spanje , ingeteekend hadden. Daarenboven is dit ge.
vecht voor de Spanjaarden verloren gegarm , omdat zij Beene bekwame matrozen hadden , en van dezen was LAB o R DE
op zijn Fregat en Korvet wel vourzien ; maar hij durfdc
been genoegzaam getal van dczelve alnemen , vermits in deze
wa-
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wateren Franfche oorlogsvaartuigen verfchenen waren, die
achter hunne witte vredevlag krijgzuchtige oogmerken verborgen, en voor welke dus LABORDE op zijne hoede we.
zen moest.
Ware het verlies van het gevecht bij Alta - Gracia nog
maar de eenigfte ramp, welke de Franfcben aan Spanje thans
veroorzaakt hebben !

AAN WIE HET SCHOEISEL PAST.

Hij , die, van liefde en vred verbasterd,

Partijziek , flechts zichzelvi bemint,
Tot in bun graf de braven lastert,
In twist zijn hoogst genoegen vindt,
De wenden van verjaarde veeten,
Wraakzuchtig, wear heefc opgerecen,
Vaak gal met honigzeem vermengt ,
Strooij' nimmermeer cipresfenblaaren,
Of weene op 't graf, waar 't lijk van FEITH is ingevaren;
't Zijn valfche tranen, die hij plengt.
Gelijk 't gekras van kraaijen, raven
Een kille huiv'ring doer ontftaan,
Wen zij, al zwermende, over graven,
Of hupp'lende, als ten reije gaan;
Of als een roerdomp, die aan de ooren
Zijn domp'rig bromgeluid doer hooren,
En 's wandlaars barst door fchrik beklemt, —
Zoo zouden zulke huichelzangen,
Hoe fchiterend ook , elk hart met doodfche vrees bevangen,
Opregt voor d'ecrlen FEITH geflemd.
ZwlJg dan, menschhatend vredemoorder!
Want FEITH was waarlijk menfchenvrind:
Zwijg dan, woelzuchtig rustverfloorder!
Want FEITH heefc orde en vred bemind.
Zwijgt dan, die, met gefpleten tongen,
Voor godsdiensc, deugd en vriendfchap zongen ,
Maar
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Maar duiv'len zijc in eng'lenfchijn!
Want hij, die regt hear zal waarderen ,
FEITII ' S asfche in 'c heilig graf wil met zijn' zang vereeren ,
Moet braaf zoo wel, als dichter zijn.
Uit oude achting.

VIS

W7ie was het , die de zon der dichtkunst weer deed Heinen,
Verduisterd door een' zwerm , die rijmen hield voor dichten?
Wie, die verfijnd gevoel aan 'r minnend harte fchonk,
En , zelfs in de overmaat , zoo edelaardig blonk ?
Wie was het, die zijn' naam en 't puik der voorgeflachten
Verhcerlijkte door grootfche, onfterflijke gedachten?
Wie, die den ouderdom nog vreugd in 'c harte zong,
En aan den dood , bij 't graf,, zijn' prikkel ftout ontwrong?
Wie was het, die, der jeuki,d ten trouwen gids en rader ,
Haar needrig op deed zien tot d' algemeenen Vader?
Wie, die ons , in 't gewoel der wereld om ons been,
Onszelv' genoeg deed zijn, en, eenzaam , nooit alleen?
Wie , die van daad bij woord ons 't voorbeeld heeft gegeven ?—
blijft bier.
lever!.
't Was FE IT II, die, thesis bij God, onilerflijk
Fehr. 18e4.
APOLLO ULTRA. LIBERAAL.

Een Dichter (niet van de eerfle foort)
Sprak onlangs , bij het krantenlezen ,
In zeker koffijhuis ; (de man was zeer verfloord;
Men zag her duidlijk aan zijn wezen :)
„ Als ik mijn' zin had, 'k liet gewis ,
Hoe eer hoe beter , al die vuige Liberalen
„ Te zainen door den Duivel halen :
„ Dat yolk is nooit tevran, en baart llechts ergernis."
luist zit er iemand daaromtrent ,
Die zijue waarde els Dichter kent,
En zegt:
Mijn vriend , gij doer niet wel , to fmalen,
„ Met zoo veel hevigheids, op alle Liberalen :
, Want, zoo de Duivel niet uw beste dichtwerk haal',
„ Is 't enkel , wijl Apol is Ultra - Liberaal I"
R.

BIT HET L111{JE

ElJ HET LljEJE VAN AWN LIEVE N1CHTJE ANTJE 0
OUD ZES JAREN , OVERLEDEN 13 FEBRUARIJ 1824. (*)

.A ch

daar ligc het lieve bloempje ,
Dat onlangs zoo fleurig flond ,
Van het fteeltjen afgevallen
En verwellekt op den grond I
Dor en treurig overblijffel
Van die lieve lenteroos,
Die ik bij haar eerst ontluikeil
Mij reeds tot een lievling koos!
Gij, die me in mijn vrije uurtjeS
Altijd zoo veel vreugde boodt ,
Als ik mij met u vermaakte,
U mogt koestren ill mijn fchoot !
Angflig zag ik 't borstje hijgen
Naar den laatften ademtogt ,
En die handjes rustloos grijpen
Naar hem , die het laafnis brogt.
Ach ! daar zonk het magtloos hoofdje
Op 't verftikte borstje ne'er;
God! daar vloog het laatfte zuchtje;
't Lieve Antje was niet meer!
Nu ligt gij daar, eenzaam , treurig,
Slechts door bictren rouw verzeld;
Ach! uw kil verftijfde leedjes
Zijn misvormd door 't doodsgeweld.

CO De Redacteur, getroffen door dit eenvoudig, maar roerend dichtftukje van een eerzaam Dienstmeisje, brengt het.
zelve, na bekomene vergunhing, onveranderd, en zoo als
bet uit een biewogen hart ter penne uitvloeide, onder het
oog zijner Lezeren; zich verblijdende, dat, even als
Sneek haar FRANCIJNTIE, 00k .thnfierdant haar JACOnoemeu kan;
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,
Nu ligt gij in diepen
Dien de flaap des doods u fchenkt ;
Maar gij zult eens weer ontwaken
Als de groote lente u wenkt.
Dan verrijst ge in nieuwen luister,
Schooner dan gij eertijds waart ;
o! Dan zult gij eeuwig bloeijen
Dit blijft ooze troost op card.
JACOMINA W ......

PHILIPS DE M.

P HILIPS.DE III, Koning van Spanje , eene algemeene amnestie vergund hebbende aan eene oproerige flad, met Ilkzondering alleen van eenige perfonen , kwam een lioveling
-hem de fchuilplaats verraden eens Edelmans , in die amnestie
'niet begrepen. „ Gij hadt beter gedaan hernam de Vorst ,„ hem
• to gaan zeggen , dm: ik hier ben , dan mij , waar hij is."
EIGENLIJKE DIEPTE DER GEWIJDE AARDE.

Bo het overlijden van den beroemden Tooneelfpeler en Diet.
ter 1\ lo LIP RE onczeide de gefirenge Aartsbisfchop van Parijs der asfche dezes lievelings der ganfche tiooftiftad en des
Konings zelven het begraven in gewijde aarde. Daar L OD E..
w IJ IC Dr_ XIV met alle vertoogen en verzoeken bij denzel..
ven niets vermogt , vrocg hij hem eindelijk onverwacht :
IIoe diep is wel de gewijde aarde van een kerkhof?" De
verraste Prelaac antwoordde: „ Ongeveer acht voet."
„ Welnu ," hernam de Vorst , „ last het graf twaalf voet diep
delven , en dan het overfchot van den eerlijken ss OLIARe
„ daarin bijzetten. Zoo toch is het nog vier voet dieper,
„ dan de maat van uwen gewijden bodem , en kan uw ge„ weten zich volkomen gerustItellen!"
DE ABT MAURY.

De Kardinaal (toen nog Abt) MAURY ondervond eens bet
onbefcheid van een' man, die , bij zeer geringe verdienflen ,
eene vrij groote mate van zelfverbeelding bezat, en tot hem

Sea

ANEKDOTEN.

geide: „ Cif verbeeldt u dan al heel wat te zijn? " Terftand
hernam hij :
Zeer weinig, wanneer ik mij betracht; zees
veel, wanneer ik mij vergelijk."

WENK VOOR SPILZIEKE HUISVROUWEN.

Een rijk I3ankier te ***, wiens zaken in wanorde waren,
ontdekte eindelijk aan eenen vriend de hem boven het hoofd
linngende losbarili g eens onvermijdefilken bankeroets; terwijl
hij hem de zware folianten zijner kantoorboeken voorleide,
w aaruit hij , nevens vele noodlottige verliezen , hem de, finds
de laatfle jaren deeds toegenomene, zware uitgaven eener
kostbare huishouding met de flukken trachtte aan te toonen.
.Kort daarna leide dezelfde 'Vriend een morgenbezoek of bij de
vrouw des huizes,algemeen ais Zeer verfpillend bekend. Juist
was zij bezig met in eenige fierlijke kleine boekjes te bladeren ,en in een derzelven de belangrijke uitgaven voor het Ea!,
den vorigen dag gegeven, op t teekenen. Ei, ei! zoo
„ drok bezig, Mevrouw ?" riep hij haar bij bet inkoMen en
hoffelijk begroeten toe. — Men heeft ook zijne huishoud.
bibliotheek , gelijk gij ziet, Mijnheer; alleen, in vergelij.
king met die mijns mans, eenigzins in miniatuur."—,Dat
• zie ik, Mevrouw!" hernam de bezoeker op een' flekeligen
toon: , en titans kan ik mij den zeldzamen droom van Ko.
• ning PHARAo verklaren. Deze kleine boekjes zijn de ma.
• gere koeijen, die de vette koeijen op het kantoor van
• uwen echtgenoot hebben opgegeten !"
DE TWEE HANEN.

Eabet.

Twee hanen vochten op dood of leven , onder het gelach
der omlianders. Afmatting verpligtte hen tot eenige rust,
en in deze oogenblikken fprak een der kampvechters tot den
lagchenden hoop: „ Zoo weinig weet gij dapperheid te
• waarderen, dat gij !Aar befpot!" — „ Vechtlust, uit perfoonlijke vijandfchap ," antwoordde een der omaanders ,
, is geene dapperheid , en blijft altijd belagchelijk."
Tot narigt der voorflanders van het rampzalig Duel!
Meng. No. IV, bl. 204, reg. 4, that: zijn er,, lees: zijpier. En bier boven, bl. 284, reg. 6 v. o., Baren , voor
Baarn.
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VOOR HET OPENBAAR.
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WIJS , DE NATIONALE NIJVERHEID EN DE KOLO•
NleN WEGENS DE OPENBARE TENTOONSTELLING
VAN VOORTBRENGSELEN VAN VOLKSVLIJT, TS

PARrjs , IN DEN JAKE

1823.

Toen uwe Excellentie mij de eer aandeed mij te kennen
te geven , dat het U niet onungenaam zoude zijn s om
van mij eenig berigt te ontvangen omtrent de groote Tentoonflelling van Producten van Nationale Nijverheid in
Frankrijk die nu onlangs te Parip heeft plaats gehad
was het gewis uwe bedoeling niet i dat ik van den acrd
en de meerdere of mindere voortreffelijkheid van alto de
ten toon geitekle zaken berigt zoude geven. Hiertoe toch
zoude eene nicer dan algerneene kundigheid gevorderd
worden; en al beftond er iemand , die alle de kundighe,
den van de verichillende lelen der Beoordeelingsc•ammisfie
in zich vereenigde , dat ichier ondenkbaar is , dan nog
zoude er een naauwkeurig onderzoek gedurende verfehei.
dene maanden noodig zijn , om eene zoo groote menigte
heterogene zaken te onderzoeken , en er zoude een groot
boekdeel gevuld worden met de refultaten van dit onderzoek. Hij, die van de geheele Tentoonflelling verflag
moest geven , zoude zijn als een boekbeoordezlaar,, die
op eenmaal eene Encyclopedic te beoordeelen had, en ieder artikel van dezelve moest nagaan. 1k ben to moor overtuigd , dat uwe Excell. Been algemeen verflag van de goheele Tentoonftelling verwacht , dewijl ik alsdan gcnoodzaakt zoude zijn te herhalen , hetgeen reeds in zoo vele
openbare Nieuwspapieren is vermeld geworden , en hetbyeen uwe Excell. zoo veel beter zal vinden in het verflag van de Beoordeelinzscommisfie , hetwelk gewis hind
nen kort in druk zal verfchijnen. Veeleer moot ik
ALENGELW. 1824. NO. 7.
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derftellen , dat uwe Excell. verlangt te weten , welke de
algemeene inrigting der Expofitie was , en of er onder de
menigvuldige voorwerpen , die bij een oppervlakkig onderzoek mijn oog troffen, niet fommige gevonden werden , die mij voorkomen voor de Industrie van ons Land
van belang te zijn, of die door hunne vernuftiguitgedachte zamenftelling boven andere opmerking verdienen. Uit
dit oogpunt dan de zaak befchouwende , neem ik de vrijheid , het volgende aan uw verlicht oordeel te onder.
werpen.
De Tentoonftelling heeft plaats gehad in de Louvre.
De tweede• verdieping en een groot gedeelte van de eerfle van dit prachtig gebouw waren geheel gevuld , en het
fcheen uit de weinige aan fommige Fabrikanten toegeflane plaats, dat deze groote ruimte nog niet voldoende
was, om alles te kunnen bevatten. Er is wel Beene befchrijving van de Tentoonflelling in eenig Fransch Nieuwspapier verfchenen , die niet begins met eene wijdluftige
inleiding, waarin gezegd wordt , 'dat het Paleis der Koningen van Frankr0 voor de Industrie geopend is , en
dat de Kunflen daar gekroond zijn geworden ; alsof de
flellers met hunne overdrevene berchrlivingen wilden te
kennen geven , dat zijne Majesteit , de Koning van FrankrO, zelf voor de Industrie zijn Paleis verlaten, en gedurende de Tentoonftelling elders de wijk genomen had,
en alsof niet iedereen wist , dat de Louvre gewoonlijk
kans geheel ledig flaat ! \Vat hiervan zij , zeker is het , dat
er wel Been prachtiger lokaal ergens zoude kunnen gevonden warden, en tot eene Tentoonftelling meer gelchikt ,
dan (I n groote Paleis oplevert. Meer dan vijftig zalen
waren geheel met de Producten van Frankr!yks Industrie
gevuld. Niet alle de zalen, echter,, bevatteden even belangrijke Producten. De luchtige Franschman had het Paleis zijner Koningen voor vele zaken geopend , die de meer
ernftige Nederlander zeker niet over den drempel van
het Raadhitis
, eener Provincieftad zoude toegelaten hebben ; maar ook bij den minder ligtzinnigen Nederlander
zou-
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touden de Parfuros en Esiences , die bier vele zalen vulA
den ) geen belangrijk voorwerp van nandel nitmaken dat
toch bij onze zuidelijke Naburen inderdaad het geval is;
en ook in ons Vaderland zouden gewis de zoogenaanidd
fprekende poppen van MilLZEL, een fpeelgoed door`
oudere en jongere Franfche kinderen , die , omdat te ,
bij den arm bewogen worclende , zeer oncluidelijk Pdpd
zeiden , voor f 2 oo Fr. verkocht werden, en die nit
beter waren dan de zoogenaamde koekoeken , waarmede
de Hollandlchc kinderen fpelen , de menigte niet bij grootd
hoopen , als het eerfte wonder van de Tentoonftelling
tot zich getrokken bebben!
Hoe zeer dan deze 'Fentoonftelling het oude fpreek..
woord bevestigde , dat er geen goud zonder fchuim
zoo blijft het echter waar , dat niemand de Louvre doom
wandeld heeft zonder van bewondering opgetogen te
zijn geweest over de menigte van nuttige en fehoone za.
ken, die in eim Rijk vervaardigd worden, en over derl
bloeijenden ftaat der Fabrijken in datzelfde Rijk.
De voorwerpen waren, zoo veel mogelijk, gelijkfoortige bij gelijkfoortige gefchikt, zbel echter, dat het gePg-,
briceerde van anen Fabrikant, al fabriceerde deze ook
nog zulke verfchillende zaken, bijeengebleven was i zoo
bey ond zich b. v. al wat TERNAUX ten toon flack
zoo wel fhawls van Cachemiren wol , als vloerkleedjeS;
iakens , enz. bijeen.
Wat de voorwerpen zelve aangaat , het is moeijelijk ;
over dezelve met eenige orde te handelen; ik zal dus over
fommige dier voorwerpen bet een en ander aanteekenen,
de orde , waarin ik ze bij mijne wandelingen door de Lottyre ontmoette, en eerst van de Metalen kortelijk melding
inaken.
Metalen. Staal. Gewoonlijk ondericheidt men Brie
foorten van !hal; to. het gewone thal , het ruwe ftaal ;
t 0. het gecementeerde, en 30. het gegoten flaal (rider
fondu); dit laatfte , het gegoten flaal , verdient om de
groote hardheid , die het te ge4jk met eenen grooten tas
menhang zijner deelen door de handing kan bekomen ort!
&it
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den glans , dien het bij het polijsten aanneemt, en om,
andere redenen , den voorrang, dien men het boven de
andere foorten geeft.
Zekere JACKSON heeft, zoo veel op het uiterlijke
aanzien van de break zich beoordeelen liet, zeer goed
flaal van de derde foort ten toon gefteld; het is mij onbekend, of dit gegoten itaal tot die foort behoort, welke, na heet gemaakt of flechts gehamerd te zijn , bij de
verkoeling in de lucht hard worth; eene ftaalfoort , weIke door de Hecren p o N c E L E T te Luik het eerst bekend gemaakt is , en waarvan men de vervaardiging in
ons "Vaderland niet genoeg kan aanmoedigen; en het is
mij mede onbekend, of dit gegoten ftaal tot die foort behoort , welke men met zichzelf vereenigen kan. Tot
nog toe had het gegoten (hal, bij alle zijne voorregten , een
groot gebrek, dat men namelijk er geene twee ftukken
van kan vereenigen zonder fmelting. Dan , ik herinner
mij, dat de Raadsheer FISCHER, te Schafhaufen,
reeds voorrang mij ftaal uit zijne gieterijen toonde, dat,
volgens hem , bij alle de overige goede hoedanigheden van
het gegoten itaal, ook die der vereenigbaarheid bezat.
Ik herinner mij mede, ergens vernomen of gelezen te
hebben , dat ook de Heeren PONCELET zulk ftaal vervaardigd hebben. In dat geval verdienen zij wegens zulk
een belangrijk fabrikaat vele aanmoediging. In Frankrfik
beklaagt men zich algemeen , PONCELET te misfen ,
en moedigt men die genen , die hem op het voetfpoor
treden , zoo veel mogelijk aan.
Platina. Palladium. Onder de onbewerkte Metalen trok
mijne opmerking het zuiver Platina, en het groote ftuk
Palladium , door den Heer BREANT, Vdrificateur 0neral des Esfais , ten toon gefleld. Het Platina komt
meer en meer in gebruik ; het daalt in prijs , en , hoezeer
deszeifs waarde die van bet good nog overtreft, vindt
men er echter reeds voordeel in , om dit metaal tot de
nverhaling van zuren , waardoor andere floifen aangetast
worden , zelfs in de plaats van de zap goedkoope aarden
leturcen , te gebruiken ; ook in ons Land gebruikt men
de-
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deze kostbare Recipiaten , en het is te verwonderen, dat
onze goudfmeden er zich niet op toeleggen, om zelvc dit
metaal te bewerken , hetwelk vooralsnog alleen in Franktyjk en England verwerkt worth.
\T eel zeldzamer is het Palladium; hetzelve heeft veel
van de eigenfchappen van het Platina, is even onfineltbaar als dit , en even hamerbaar, maar wordt , naar het
fchijnt , icts fpoediger door het falpeterzuur aangetast.
Eerst v66r eenige wren werd dit metaal , onder Platina
en goudpoeder vermengd, door den beroemden w oLLASTON ontdekt ; v66r twee jaren was het nog zoo
zeldzaam , dat ik , uit naam van den ontdekker wo
LASTON, een klein ftukje , als lets zeer bijzonders,
aan den Franfchen Scheikundige GAY L U S S A C van
Londen naar Parils overbragt; nu reeds was er ecn geheel blad van een half voet breed en twee a drie voet
lang van ten toon gcfteld; en Weldra zal dit metaal, dat
reeds de werkplaatfen der Schei.kundigen verlaten heeft,
en waarin , tot Medalje omgevormd , de trekken van LoI) E W iJ K D E N XVIIT zijn ingedrukt, ook tot het een
of angler nuttig einde aangewend worden.
Tae. Gelamiaeerd Koper. Dat ook de bewerkte Metalen niet ontbraken , behoef ik niet te zeggen. De Gentfche Tentoonfteliing heeft bewczen , dat men ook in ons
Land uitmuntende en zeer groote Tales en gelamineerd
koper kan vervaardigen. Hetzelve werd echter in grootte
verre overtroffen door het gelamineerd koper , hetgeen de
fmederij van i nt p Y bij Nevers , geleverd had ; dit
was 5 meters lang , 1,65 meters breed , en flechts 0,45
meters dik.
Looden Buizen. Ook te Gent had men looden buizen
zonder naad of foldeerfel gezien en geprezcn ; dan ook
deze werden overtroffen door hetgecn de fabrijk van L ENOBLE, Departement van de Scit2e, leverde , die cane
geheele rij van looden buizen ten toon f tilde,allc van
10 a 12 voet lcngte, en van cane middellijn, die van vier
lijn tot vier ct ■ in ging.
BadLipcn. Ook het Zink wordt ill 1'1 a;zi:v
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rijk vlijtig verwerkt. Een gebruik , waartoe het in ons Land,
goo veel ik weet , nog niet is aangewend , is dat tot Mu-.
gijkinftrumenten, tot Waldhoorns, en dat tot Badkuipen,
Order deze laatfte waren er vele , die met zeer weinig
your verwarmd werden op de Engelfehe wijze, die ik
Beds v6Or cepen geruimen tijd in den Kanst. en Letter.,
fgde befchreef, en , zoo goed als ik. kon , afbeeldde. Men
I/ad ecliter aan de verwarming deze verandering gemaakt ,
Oat het bakje, waarin flechts een weinig water verwarm4
wordt, en waaruit het verwarmde water onaphoudelijk
groote badkuip overgaat , het koude water vervangen,
, niet ander, maar nevens de badkuip geplaatst is , en
Oat men den damp van dezen kleinen ketel rondom een
pvgntje leidt , waar hij verdigt wordt, en hetwelk, vere
wgrmd zijnde , tevens dient , om de fervetten te warmen.
Iloczeer deze verandering minutieus febijnt, brengt zij
txttter te veel gemaks aan, om geene navolging te ver,
dienen : a is de zeer kleine met water gevulde ketel, b
de
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de badkuip ; wanneer bet water door de verwarming in

a ligter wordy , perst het koudere uit b door de pijp c
in a , terwijl het warme water door d in b Itroomt ; deze
beweging duurt zoo lang , tot het water even warm in
b als in a is , dus tot beide koken ; e is het oventje,
waarumheen de warme damp uit a geleid worths , en waarin men de doeken verwarmt.
Niet zelden geeft eene vooraf bedachte theorie aanleiding tot het vervaardigen van fabrijkmatige producten;
meestal echter,, 'men kan dit niet ontkennen, heeft een
gelukkig toeval, eene toevallige oindekking den kunilenaar in ftaat getteld , een product daar te ftellen, dat in
deugct alle gelijkfoortige overtreft ; de kunftenaar volgt
alsdan in de vervaardiging van zijn product eenen vasten
regel, waarvan hij zichzelven geene reden kan geven: in
zulk een geval volgt de theorie ; zij ontleedt het pitoduct , gaat deszelfs vervaardiging na , en toont awaarom,
ingevolge van dezelve , het product zoo veel beter zijn
moest; meestal gclukt het alsdan der theorie, eens op
den weg gebragt zijnde , den kuntlepaar in ;bac te ftellen ,
een nog beter product te vervaardigen, of dehzelven ten
minite aan te wijzen , wat hij bij toevallige gebeurtenisfen , die hem bij zijne routine verlegen zoudcn doen
Raan , met doen , om zijn product niet te verliezen. Zoo
waren de 0 sterlingen federt onheugelijke tijden in Nat ,
een ftaal voor hunne klingen te vervaardigen , dat alle
andere flalen in deugdzaamheid overtrof; zij gingen hierin gewis volgcns eene routine te werk , zonder te weten ,
waarom het ftaal door hunne bewerking beter werd , dan
door eene andere; zij vergenoegden zich , dit hun proc6dd
geheim te houden , en hunne klingen alom te hooren
roemen.
Reeds bij de eerfte herleving der Scheikundeonder L AVOWER vond men , dat ijzer in ftaal overging, wanneer het zich met koolitof of met de bafis van koolflof
vereenigde; en verfchillende Scheikundigen toonden , hoe
men deze vereeniging kan bewerkflelligen. Dan ,
bleef de theorie niet itilfban: ems op den weg gebragt,
Y. 4
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toonde zij nu , hoe 00k andere zeifflandigheden zich met
het ijzer Vereenigen, en door deze vereeniging deszelfs
cigenfchappen veranderen; en het fcheen te blijken , dat
vooral eene vereeniging van kiezelaarde , of wel van de
metaalvormige bafis van deze aarde, met het ijzer , in that
is, aan het ijzer de hardheid te geven, die de Damasce.
per klingen zoo beroemd maakt.
Damascener Klingen. Of de ten toon geftelde Damascener klingen door eene verbinding van het metaal van
de kipzelaarde met het ijzer vervaardigd waren ,en of men
bij derzelver bereiding gebruik gemaakt had van de veelvuldige proeven omtrent de ailiages , door s TODART
en T Z 4 It ADAY in Engeland gedaan, is mtj onbekend;
zeker fchijnt het te 411, dat dezelve inderdaad de Dq,
wascener klingen in deugdzaamheid te boven gaan.
Scheermesfen. 4Semaine de Bgrbe, llehalve deze
gen , leverde bet ftaal , als fnijdend werktuig verwerkt,
inij niets zeer opmerkingwaardigs op, Dat men echter
in Frankr0 ook Were kleine dagelijkfche opmerking
Diet onnnt laat voorbijgaan, blijkt daaruit, dat zekere
GAvET, Coutelier du Roi et des Princes , onder den
naam van Semaine de Barbe , in een doosje , zeven fcheer,
fnesfen verkoopt, die alle in hetzelfde heft pasfen: ieder
van deze fcheermesfen draagt een opfchiift; de eerfle
beet Zondag, de tweede Maandag enz., en men gebruikt
iederen dag bet mes met het opfchrift van den dag. De
rpden van deze afwisfeling is de ondervinding , dat de
inesfen door het liggen van zelve zich verbeteren, Dat
dit waar is, wcet iedereen, en de oorzaak is ook
duister ; een mes is altijd minder of meerder eene zaag;
hoe kleiner echter de tandjes zijn, hoe beter het zal fnijden; door het gebruik bij het fcheren worden deze tandjes vergroot en verrneerderd ; bij de rust van bet mes
roesten deze tandjes , als zijnde zeer fijne, uitfldkende
puntjes , het eerst; pa eene week rust zijn zij reeds gerust ; daardoor zijn zij tevens breekbaar geworden, en
of lien zij bij de cerfte fire& op het aanzctleder van den
fcherpep kant af, die daardoor du g weder gefcherpt is.
Pen,
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Pendules. Onder de vele werktuigen , om den tijd te
meten , die onder den titel van Pendules tot huisfelijk gehruik aangewend worden, en dus met uitzondering van
de fterrekundige werktuigen, waren er geene, die mijne
aandacht bijzonder getroffen hebben. De voornaatufte verdienften dezer werktuigen beam in derzelver verfierfelen; en het pleit inderdaad weinig voor de vindingrijkheid
van bet kuntlenaars vernuft , dat deze verfierfelen ook
wederom aan de hier ten won geftelde Pendules even fmakeloos waren , als dit bijna aan alle de oudere het geval is.
Planetaria. Onder de rubriek van nutfelooze inftrumenten molten ook wel gelteld worden de menigvuldige
planeteria , die hier ten toon gefteld waren, en ons in de
gelegenheid ftelden , de werktuigkundigen te beklagen
die hun vernuft pijnigden, om werktuigen te vervaardigen , die naauwelijks goed genoeg zijn, om aan eerstbeginnenden eenig oppervlakkig denkbeeld van den stand
en loop der hemelligchamen te geven. De bekende J A DP'
VIER hield in dit opzigt zijnen ouden roem ftaande; en ,
zoo van iets , men kan gewis van zijne moeijelijk zamengeftelde Planetaria met zijne landgenooten zeggen: le jeape Taut pas la chandelle.
Horologien voor openbare Gebouwen. Veel nuttigr,
hoezeer minder fchitterend, heeft WAGNER, Uurwerkmaker in de Rue du Cadran, No. 39, te Paris, zijne
vlijt aangewend. De horologii..,n voor openbare gebouwen , zoo torens als andere , waarvan hij de zamenfteller
was, zijn eetivoudiger en beflaan minder plaats dan de
ouderwetfche. Een werk , voldoende om het uur op eene
wijzerplaat van zes voet middellijns aan te wijzen, wordt
door een gewigt van flechts zes pond gedreven. Een dergelijk horologic," dat heele en halve uren flaat en dertig
uren loopt host van Soo tot 1200 francs ; behalve de
klokken en wijzerplaten. — Eene verbetering aan zijne
borologin, die mij bijzonder in het oog is gevallen , die
met weinig gnoeite en zonder kosten aan onze openbare
uurverken zoude kunnen ingevoerd warden, en waardoor
de gang van onze klokken , die nicestal zoo allerdeerlijkst
is ,
Y5
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is , veel in regelmatigheid zoude winnen , is het aanwenden van pijnboomhout tot den flinger. Deze aanwending
is mijner opmerkinge niet ontgaan omdat ik zelf, reeds
vOOr vele jaren, door proefnemingen , tot een ander einde in het werk gefteld , mij overtuigd heb , hoe uitermate gering bij de meest verfchillende temperatuur de verandering in lengte van dergelijke flingers van pijnboomhout is; welke verandering , zoo als bekend is , onder
de voornaamfte oorzaken van den ongeregelden loop onzer uurwerken te tellen is.
Chronpmetre Francais. Onder alle de Pendules kan ik
er echter Une niet met flilzwijgen voorbijgaan , hoezeer
zij reeds op eene vorige Tentoonftelling geweest , en op
vele plaatfen, onder anderen in het foyer van het nieuwe
gebouw der groote Opera, in gebruik is, omdat zij de
oogen van velen tot zich trok, en inderdaad, zonder eene
naauwkeurige befchouwing, als door eene tooverkracht
fchijnt bewogen te worden. — Op een' fpiegel , op een'
muur , of op iederen anderen vlakken wand, ftaan in eenen
cirkel de uren aangeteekend. In het middelpunt van dezen cirkel is tegen den fpiegel of den muur eene Rift,
gewoonlijk van koper , aangeplakt met het een of ander
cement. Om deze Rift beweegt zich, als wijzer, een
Al, die uit twee glazen buizen , a en b, beftaat, welke
door een klein fluk koper, waarin de opening is, door
welke de Rift gaat, vereenigd zijn, en waarvan de uiteinden , van koper zijnde, de gewone punt en veder van
eenen pijl voorftellen. Deze zonderlinge wijzer beweegt
zich als van zelve om de Rift , als de wijzer van eene
gewone klok, en heeft daarenboven de zeer opmerkelijke
eigenfchap, van, wanneer men hem met de hand van het
uur,, dat hij aanwijst, af beweegt, terilond, na eenige
flingeringen, tot het punt terug te keeren , waarvan hij
bewogen werd. Zoo keert b. v. de wijzer, ten 9 ure
van dit punt af bewogen tot .b. v. op 6, zoodra hij aan
zichzelven overgelaten is , tot 9 terug ? beweegt zich
over dit punt been , keert weder terug tot nabii de 6 ,
ilingert op nieuw naar boven , herhaalt due flingeringen ,
die
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die telkens van mindere uitgebreidheid worden, eenige
maim , en blijft weldra weder op het vorige punt , op 9
namelijk , Nan. — 1k weet niet, of men bet heginfel,
dat dezen wijzer bewegen doet,al of niet geheim houdt ;
zoo veel is zeker , dat men weigerde, om mij het inwendige
te toonen. Wat hiervan zij, doet weinig ter zake, daar de
gamenttelling,waarvan jou y zegt , qu' elle est one dnigne ,
aan ieder , die zich eenigzins met de werktuigkunde heeft
ingelaten, geen geheim kan zijn. Ziehier dezelve, of
ziehier, hoe zij mij voorkomt te moeten zijn.
Wanneer men ftelt,dat de wijzer aan het punt (Fig. r)
opgehangen is, dat is, wanneer het punt a dat punt is,
waar de aan den muur vastgehechte lift doorgaat, dan
met het zwaartepunt van den geheelen wijzer loodregt
onder dit punt zijn, indica de wijzer horizontaal zal blijyen hangen, even als dit bij iedere gewone weegfchaal
het geval zijn moet. Stellen wij, dat p dit zwaartepunt
zij. De wijzer, een weinig omgedraaid, zoodat het
zwaartepunt (3 rijst, zal altijd weder, na eenige flingeringen, tot zijne horizontale politic terugkeeren. Wanneer
b. v. de wijzer in de polltie van de 2de Figuur gebragt
wordt , zal, zoodra dezelve losgelaten wordt, de zwaartekracht , waarvan de rigting nu niet meer te gelijk door
het ophangpunt en het zwaartepunt gaat , dit zwaartepunt
weder onder het ophangpunt trachten te brengen , en dus
den wijzer doen draaijen en tot de horizontale rigting terugbrengen. Wanneer men nu verder het zwaartepunt
(Fig. 3) om het punt a in 12 uren geregeld eenmaal
eenen kleineren of grooteren cirkel kon doen befchrijven,
zoude de wijzer gedurende deze 12 uren achtereenvolgens
in alle rigtingen in evenwigt zijn , en de tooverwijzer
zoude daargefleld zijn. Men flelle , b. v., dat het zwaartepunt van p naar verplaatst is; in dat geval moet de
vvijzer draaijen, tot dat dit punt y loodlijnig onder het
punt c..1 gebragt is, en dus tot dat hij in eene loodregte
rigting gekomen is , en 6 ure aanwijst. Het geheele gebeim komt alzoo daarop weder , dat men bet zwaartepunt
geregeld om filet ophangpunt due bewegen. ni t nu ge.
felliedt
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fchiedt door middel van een zwaar ligchaam , een kogeltje
b. v., dat , in een aan het uiteinde van den wijzer bij
letter A verborgen doosje , door een gewoon horologie
rondbewogen wordt. Wanneer men Deft ,dat het zwaartepunt van de geheele naald zonder het kogeltje in y is
(Fig. 3), en men vervolgens in b het kogeltje plaatst ,
zal door deze invoeging van het kogeltje het zwaartepunt
van het geheele zamenftel verplaatst en tusfchen y en b
in geplaatst worden. De grootte van deze verplaatfing
bangt of van het betrekkelijk gewigt van de geheele naald
zonder het kogeltje en van het kogeltje afzonderlijk. Men
dat het zwaartepunt van het geheele zamenftel ,
van pijl en kogeltje te zamen , daardoor van 7 in a , het
ophangpunt, kome; dan zal, wanneer het kogeltje van b
in g verplaatst wordt , het zwaartepunt van het geheel in
gi overgaan. Wanneer het kogeltje in o zal zijn, zal dit
zwaartepunt in of ; wanneer het eerfte in k zal zijn, zal
het laatfle in k' zijn , enz. ; in e6n woord, het zwaartepunt zal door de verplaatfing van het kogeltje eenen cirkel om het ophangpunt befchrijven, en de wijzer zelf
zal derhalve regelmatig , even als het kogeltje rondbewogen worden. (*)
(Het vervolg en Jdot hierna.)
(*) Wanneer bet gewigt van het ligchaam zonder bet ko.
geltje is gelijk a (Fig. 4) , dat van het balletje gelijk n , a, dau
zal de affland van bet zwaartepunt van bet geheele zamen.
Ile! tot bet balletje altijd gelijk zijn aan n maal den afiland
van dit zwaartepunt tot bet zwaartepunt van het ligehaatn
zonder bet kogeltje ; en wanneer men den eeriten afftand 4), den
tweeden 4, noemt , zal altijd t=1- Zij (Fig. 4) x bet ophangpunt, waar de wijzer omdraait , d het zwaartepunt van den
wijzer zonder het kogeltje , en ilelle men , dat het zwaartepunt van bet geheete zamenitel (kogeltje en wijzer te zamen
genomen) in het ophangpunt x vale, als het kogeltje in a
geplaatst is ; men flee vervolgens, dat het kogeltje in g
verplaatst wordt, dan zal bet zwaartepunt van het zamentlei
in
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want

0=1, 4, in de eerfle pofitie

,pf in de tweede panic

en

dus 45-4)1 = (4,—V)
xA

(xx—gA) A (xx—gx—xA)

n (ag—xA)

x A
xA
x A + n xA,

xA,
ag en n X xAi-xA =

ag

xA ;4 as
en

n+I

Wanneer nu het kogeltje een' vierden cirkel heeft afgelegd,
en in b gekomen is, zal het zwaartepunt van het zamentlel
xA =. ag
in o" zijn, en xo il zal wederom
zijn
fl+I

want 46
dus (t): cpt/

4, en 4511z:

4,si

ax: bo"

xd:

doll en ad:
en ad: db:
en om de gelijkvormigheid der
driehoeken . . . .

dus ab: xo lldb: do"
ag: xoll

en xou

db: do"
xoli

ad: xd

do ll +bo": do"
4,"+4/1: 4,1,

ag

4,11

ag +

X011

4" 44 IP "
ag
— en xo il = xa

I+

L

r+n
even zoo bewijst men, dat xo txo llxA

ag
1-1-ta

en dat dus het zwaartepunt een' cirkel befchrijft.

S14 VERSLAG WEGENS DE PARUSCHE TENTOONSTELIANCt

VAN VOORTIRENGSELEN VAN VOLKSVIMT.

316

WAAIINEMIN(LI

HET GEBRUIK VAN BLOED BEN VOORBEHOEDMIDDEL

Door w. RITTMEI
Eerflen Geneesheer van het Maria - Gast.
huis le Pawlowsk.

TEGEN DE WATERVREES.
TB

Een achtjarig boerenknaapje in het dorp Lipitz, bij
Pawlowsk , werd_, den 31 Julij 1823, op den weg, door
eenen bond aangevallen, dien hij niet getergd had ; en,
flechts in eenvoudig linnen gekleed , ontving hij omftreeks
beide de dijen vijf diepe tandwonden , behalve even zoo
vele ligtere kwetfuren. De inwoners des dorps verklaarden den hond vow' dol, dewijl hij, vier weken geleden
nevens eene koe, door een' dollen hond gebeten was, en
dewijl beide deze gebetene dieren, federt eenige dagen ,
ongefteld geworden waren. Nu eerst , toen de hond dit
knaapje ongetergd had aangerand, floegen zij denzelven dood.
De koe drie dagen daarna , met alle kenteekenen der
watervrees. — Men -riep mij bij het knaapje. Het volkomen uitfnijden van zoo vele en zo9 diep in de fpieren
der dijen doorgedrongene wonden gedoogden de teedere
ouderdom en de prikkelbaarheid van het kind niet. Ik
wies dus , zoo goed mogelijk , de wonden met pekel uit
en verbond ze met fpaanfcbevlieg- poeder ; eene behandeling , evenwel , van welke , in omitandigheden als deze ,
weinig of geen gevolg te wachten was'. Ik wendde daarom tevens eene andere geneeswijze aan , welke ik reeds in
dertig gevallen met het gelukkigst gevolg had beproefd.
Ik liet , namelijk , den knaap het warme bloed van,een
pas geflagt hoen , met eenigen warmen wijn gemengd ,
drinken , de eerfle drie dagen eenmaal 's daags, in de
tweede, derde en vierde week eenmaal 's weeks; pogende
tevens de ouders , zoo wel als het kind, dezen door derzelver vertrouwen op het geneesmiddel , gene door kleine
gefchenken , gerust te ftellen en of te leiden. De wonden vorderen, bij deze behandeling, geene bijzondere
zorg ; intusfchen hield ik dezelve bij dit knaapje , door
prik-
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prikkclende middelen , vier weken lang open i waarna ik
ze liet digtgaan. .De knaap bleef gezond.
Zorgvuldig heb ik , bij alle mijne lijders aan dit ontzeta
tend ongeval , dagelijks naar de blaasjes gezocht, Welke
zich, volgens de waarneming des Heeren MAII.00HET4
T I, tot aficheiding van het vergift der dolheid onder de
tong zouden vertoonen ; maar ik wand daarvan nimmer
cenig fpoor. Eenmaal, wel is waar,, heb ik dezelve ,
acht dagen nadat de lijder gebeten was, waargenomen ;
maar zulke blaasjes als zich daar vertoonden zag ik
nieermalen bij niet gebetenen. Genoemden lijder gaf ik
bloed te drinken, en liet die blaasjes onaangeraakt;
iceft nog &den , saa verloop 'Oan verfcheidene jaren eni
is volkom e
' n gezand. Bij andere niet gebetene perfoneti
hadden deze lymphatieke gezwelletjes , die verdwenen en
terugkwamen , op den gezondheidstoeftand in 't geheet
geenen invloed. (Deze mijne waarneming latn de-Genees.
beer bij den Staf, AFANASYE W, mede getuigen.)
Naardien bet bloed van het hOen , Van de eend, of
der overige warmbloedtge dieren , Waarvan men zich tot
dit elude bedient , ligt Bolt, wanneer het in eenig koud
vaatwerk Vordt opgevangen, zoo moet men zulks VoOra
komen. fk giet gemeenlijk een' eetlepel vol flaauweti wljni
Of verdUnden brandcwijn in een' theekop , en houd den.,
zelvcn zoo lang in beet water, tot dat de wijn laauw iS
vervolgens laat ik het warme bloed uit het geflagte diet
terfcond in den wijn vlieten. Dit thengfel wordt met een#
gewarniden theelepel zoo lang omgerodd , tot dat de kop
ruim half vol is , en dan den lijder onmiddellijk toegea
reikt , om fchiclljk op te drinken. Het is niet kwaad
daarop een weinig water toe te dienen , om den blot&
fmaak tc verdrijven , die cchter door de bijvoeging
wijns reeds verminderd wordt,

INIF.NGELW. 1824. NO.

7.,

318

BERIGT VEGENS BRIEVEN

Den Heere Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijn neer!

Zie hier mijn derde berigt, wegens brieven van Mevrount
Het is breeder uitgeloopen, dan ik verwachc
had; doch bevat vele bijzonderheden, welke aan weinigen
bekend zijn, en deszelfs langheid , zoo als ik vertrouw , ver.
fchoonen zullen. lk hoop, dat Gij nu ook nog aan een
vierde en laattle berigt, dat echter veel korter zijn zal , een
plaatsje zult willen inruimen, (*) en heb de eer met achting
to blijven

DE GROOT.

Rotterdam,
Maart, 1824.

Uw Ed. D. W. Dienaar
ADR. S TOLRER.

(*) . Niet alleen volgaarne aan dit en meet nog van foortgelijken aard; maar
ook, zoo wij hopes, eerlang aan een far fimile van hare hand , dat reeds be.
werkt wordt. Redact.
DERDE BERIGT WECENS BRIEVEN VAN MARIA
VAN REIGERSBERCII.

W

ij hebben ons verbonden, om , in dit derde berigt,
het een en ander , uit de onder ons berustende brieven
van MARIA VAN REIGERSBERCII, betreffende hare .kinderen , mode to deelen. Hieraan zullende voldoen,
melden wij vooraf,, dat GROTIUS bij Naar zes kinderen verwekte , drie zoons en drie dochters. De zoons
waren CORNELIS, DIETER en DIRK, welke wij
nader zullen leeren kennen. De dochters C O R N E L I A,
MARIA en FRANCISCA. De laatfle , geborep 29
Oct. 1626 , filed reeds in 't voorst van 1628 (-0. M AR IA overleed in jeugdigen leeftijd , op den 15 Maart
1635, tort na DE GROOT ' S plegtige inhaling in Parijs,
als Zweedsch Afgezant (4.); CORNELIA, welke DE
G R O O T ergens fiii fimillima (hem meest gelifiende) noemde ,
(-1-) V. Append. Epp. GR 0 T. N. 135. 141. 204.
(4.) U. S. No. 339. CATTEN B. Very. van DE GROOT'S
Leven , bl. 16-1F.
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de , huwde aan JEAN BARTHON, Vicomte DE M o
n A s , van wien men bij de hier order aangehaalde fchrij.
vers berigt kan vinden (*). Wat de zoons betreft , zij
genoten alien eene geleerde opvoeding , overeenkomffig
met het doel , hetwelk DE G R o o T zich met hen voor.
flelde ; doch , fehoon van geenen eenige zedelijke flecht.
beid bekend is , vcrwekten zij echter hunnen ouderen
door zich, na hunne kindfche jaren , tegen hetgeen dezen
wilden , aanhoudend te verzetten , het levendigst yen,
driet , zoodat de doorluchtige vader zich , voor het minst
in honderd zijner brieven , over hen beklaagt, zichzelven
in hen ongelukkig (f) , en den grijzen IlITEN110*
G A E R D T gelukkig noemde , omdat hij Beene kinderen
— loch dit zal ors nader blijken.
had
Colt NELIs werd , reeds in 1624 ,aan het onderwijs van
zekeren STRANGERUS (S) te Delft overgegeven ,
hem Latijn enz. te leeren , terwijlt. INTsa en Di Is x nog
te Parijs bleven. fIooren wij nu, wat MARIA aan haren
man uit Delft fchrijft , op den 18 Julij 1627. „ Ik heb
„ met v o s s 'us gefproken vancoRNELts, te weten
wat ik er mede doen zal, overmits ik meen ,STRAN.*
GERUS hem niet meer leeren kan. Mijn broeder is van
„ opinie , dat ik hem behoore met mij te nemen. V o s si
• heeft mij gezeid , dat ik hem, voor eenige dagen, bij
„ hem zoude zenden , opdat hij zie , hoe verre hij geko„ men is , en dan zijn advijs daarvan te zeggen , hetwelk
ik UE. zal laten weten. Hij is zeer ongemanierd ,
„ hetwelk mg doet inclineren , om hem met mij te bren.
gen. UE. gelieve mij te laten weten , wat best ware.
Mijn
C A TT E NB. als b. bl. 436. uit tie PitaczoTii,v6Or
zijne Opp. Theoll. en BURIGNY, Vie de GROTIUS, TOM.
II. p. 234. 235. 248.
(t) In Epp. Clave ad App. N. 585.
(4. ) In 4P11. 599.
(§) Zie den brief van onze MARIA van 12 Aug. 1624

bij den Heer S CHELTE M A, in zijn keurig Mengelwerk , D.
II. St. T. bl. 97 env. en hetgeen, in den tekst, zoo aanftonds
zal voorkomen.
Z2
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„ Mijn broeder zeidt ,dat hij gelooft , dat men hem daar
[verfla tePatyjs] in de Akademie zou konnen zenden ,
„ en dat UE. hem dan nog t'huis zoudt konnen leeren.
111j zoude zijn fransfoois ook beter konnen leeren,
en wat gemanierd worden. UE. zult hier wel op dienen
„ te letten: want , dewijle wij geen groot goed en hebben, om onze kinderen na te laten, zoo moeten wij
„ ons best doen, om haar wel te laten leeren, ook dat
ze vvèl leven konnen." Zij vaegt hierbij: „ Ik ben
„ droeve , dat PIETE K zoo flout is. Hij zal uit den
„ huize moeten."
CORNELIS word` vervolgens , op raad van voss
u s, voor eenigen tijd , bij den geleerdeti, eerst Leid.
fchen , daarna Rotterdamfchen , Rector der Latijnfche
fcholen,TIENDRIK SWAERD•ECROON(*),t0t verder
onderwijs , befleld; doch kwam , in 1629 , naar Paris ,
om aldaar, door zijnen vader zelv', verder bekwaam gemaakt te worden ; terwiji nu niet alleen PIETER, die,
ender ziinen vader, reeds merkelijke vorderingen gemaakt
had , maar ook DIRK naar Holland kwamen , — de eerfle,
om zijns brooders plaats bij SWAERDECROON (t) te
vervangen , de ander, om , door zijnen vaderlijken grootvader , in huis opgenomen te worden, en diens onderwijs
te genieten. — Zien wij nu verder , wat hunne uitmuntende moeder, wegens hen , aan Karen broeder N. v A N
REIGERSBERCH fC110, op den 24 Maart 1630:
„ Onze kinderen worden vast groot. UE. zeidt , dat
„ het beter ware, dat wij ddn bij ons in huis namen.
Behalven dat het ons veel in de kosten zoude.fchillen,
zoo en is 't ook niet geraden , overmits de kinderen
„ geen
(*) Zie van hem BRANDT, Hist. tier. Reform. D. HI. bl.
Append. N. 168. 179. 182.
938. en Epp. G
velOr zijne Opp. Theoll. , words,
(t) In de Vita G R OT
voor SWAERDECROON, SCREVELIUS genoemd; doch,
fchoon ik den fchrijver daarvan voor een' van DE GROOT'S
nakomelingen houde , zeg ik echter,, dat hij hier een' misting begaat. Men kan dit duidelijk opmaken uit den brief aan sCREvRI.IUS zelv', App. No. _;8, en zie verder No. 202, 204.
21 3 . 214.
35

17

31
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„ geen Latijn en leeren fpreken , als met anderen (*).
„ PIETER weet wel wat , maar en _zoucle gansch geen
„ Latijn en konnen fpreken. Ook zijn onze kinderen
„ wat flout, ende moeten ender oogen zijn, die dwin, gen. Kinderen , die gaauw zijn , zijn moeijelijker op
te brengen, als bluttens (bloedjens). PIETER heeft
„ goed verfland, maar is vrij,wat flout , en mijn man is
„ te zacht. 1k houde haar Wel zoo zeer in dwang , als
ik kan; maar, als de jongens groot worden,- en zijn
„ ze zoo wel niet te dwingen. Wat de opvoeding be, langt , weet ik wel, dat gij gelijk hebt , dat ze in
Holland vrij wat bot opgevoed worden. Maar wat
„ zullen wij doen? Hier , zeidt mijn man , dat ze gansch
5, geen goed Latijn en leeren , te weten in de Collegial,
„ en mijn man zeidt, dat hij ze niet, als (dan) volko, men fludenten , wil maken, —en meent PIETER bij
„ REAEL (t) te beflellen, bijaldien hij Admiraal wordt,
„ oin hem tot de feheepvaart bekwaam te maken. Wat
„ DIRK belangt, daar meent hij een Ingenicur van te
• maken. Ik weet wel, dat hij vrij wat bot is ; maar
„ wat raad ? Bij ons te komen en zal hij niet leeren. Als
„ hij zoo veel Latijn Ian, als hem van mode zal zijn ,
„ meenen wij hem hier bij Monlieur D ' o R (t) te beflel„ len, bijaldien wij dan hier niet zijn (§). Als c o
„ NEL Is bier komt , zullen wij ons best doen , om
hem
71

(*) V. G R o T. Epp. App. N 56.
(f) LAURENS REAEL,. van Wien zie het Mengeliverk
van sCIIELTEMA, D. I. St. 2. bl. 57-124. Daar blijkt
op bl. Ito. tit , dat hij waarfchijnlijk in 1637 Adiniraal
van Holland zou geworden zijn, zoo zijn dood niet ware tusfchenheiden gekon2n. Hier ziet men , dat DE G R ooT zijne
verheffing reeds voorzag in 1630.
(1.) FRANCOIS D' OR, voorheen Predikant te Sedan ,
doch om zijne Remonftrantiche gevoelens van zijuen dicust
verlaten, Claus te Parijs jouge lieden in den kost houdeude
en de Franfelze mat onderwijzende.
bedacht op
(5) D E GROOT, namelijk , was thaws
het verlaten van Parijs,
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hem wat goede manteren te leeren , dat hem wel van
noode zal zijn."
FIetgeen Mevrouw DE GROOT bier zegt , dat Naar
man zijne zoons niet, dan volkomen ftudenten , wilde
awaken, (hetgeen voornamelijk de twee oudften betrof)
blijkt ook klaar nit GROTIUS° brieven. P/ETER,
die, uit hoofde van de zwakheid , hem bijgebleven uit
eene zeer zware langdurige en zamengeflelde ziekte in
1623, welker gevolgen zich over zijn geheele leven nitftrekten (*) , niet v6Or 1629 , geltik wij zagen , naar Holland gezonden werd, was toen , door zijns vaders onderwijs , reeds zoo ver gekomen , dat hij de Lierzangen van
EIORATIUS in andere verzen overbragt , de Phoenisfae
van den Griekfchen Diehter EURIPIDES van buiten
leerde , de boeken van CICERO over de Pligten gelezen ,
en er den zin aan zijnen vader van overgebragt had (t).
Na het daarop gevolgd onderwijs van s w A E a DE c Roo N,
werd hij te Arnflerdam befteld bij JOANNES ARNOL.•
DI C ORVIN US, die weleer Leeraar te Leiden geweest
doch om Remonflrantschgezindheid afgezet was, en nu
in eerstgemede ftad , als Regtsgeleerde , woonde. Hier
wilde DE GROOT, dat hij nu voornamelijk zijn werk
zou maken van zich te oefenen in de ftuurmans- en zeevaartkunde , en in alles , wat tot den handel betrekking had (4.).
Hij veroorloofde hem echter,, (dewij1 hij begreep , dat
hem dit , in vervolg , van dienst kon zijn) dat hij te Leiden, mits zich aldaar niet langer , dan noodig was , ophoudende , eenige lesfen in de beginfelen van het Arabisch ging nemen bij den vermaarden GoLius (S) , en
dat CORVINUS hem de beginfelen van het Regt verklaar9,

(*) Zie de meeste van DE GROOT ' S brieven , in den Apeigen' brief
pendix tusfchen No. 59 en 82 , en PIE T E
aan den Hoogleeraar VAN LIMBORCH,
SCHELTEMA,
Mongols,. D. II. No. 3. bI.
(t) Epp. GROT. P. I. Ep. 427.
(4) Epp. GR. App. No. 326. 328-330.
(§) Epp. App. No. 328.
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Maar& , onder uitdrukkelijke voorwaarde , dat hij dit
bijwerk zou behandelen (*). — Zoo ftond het in 1634.
%Vat CORNELIS betreft , die, in 1629 , zijnen broeder , in het vaderlijk onderwijs , opvolgde; DE G R O O T
fchreef, in het laatst van 1630 (t), dat hij,goede vorderingen maakte in het Hebreetewsch , zijne kennis van bet
Grieksch van dag tot dag uitbreidde , nu de ars oratorio
aan de hand had, en zich tusfchenbciden in de dichtkunde
en de kunst van opitellen of opzeggen ocfende. Later
onderwees DE GRooT hem in de Regten; en ftond dit
onderwijs , daar C O R N E L I S zijnen vader, op de reis
naar Holland en Duitschland, van 163 1 tot 1634 , verzelde , noch te Rotterdam, noch te ilmllerdam , noch
te Hamburg enz. itil (4.). Eindelijk ook DIRK maakte ,
onder zijns grootvaders onderwijs , vorderingen boven
verwachting. Ondertusfchen had toch geen van deze zonen 's vaders vlijt. Zij waren flechts bij vlagen naarftig,
en hadden, CORNELIS en PIETER vooral , gedurige
aanfporingen noodig. Dit deed GROTIHS, in 1633, aan
v o sst us fchrijven, dat zijne zoons zijne naarftigheid
fchenen te fchuwen en zijnen roem te vreezen , onidat beide hem nadeelig geweest waren (§).
Wij zijn nu met ons berigt op die tijdshoogte gel:omen , waarop wij zullen zien, wat van DE G R O O T 's
bedoelinen met zijne twee oudile zonen geworden zij,
namelijk in 1635, toen hij nu Ambasfadeur van Zwcdc,
bij het Franfche Hof geworden was, en dit zal ons uit
den brief van zijne vrouw aan P I E T E R, van 7 October
1635, blijken ("). Dus luidt hij:
Zoon Pieter!
Uw vader hadde aan uw oom geichreven , dat hij
met
Part.
I.
No.
407.
453.
et
App.
335. 351.
(*) Epp. GROT.
(t) In App. 253. 259. et Part. I. 267.
(1) Zie, onder anderen, in Append. No. 312. 314. 317.
322. 323. (§) Epp. Part. I. No. 324. 330.
(**) Men km met dezen brief de brieven van n E G x 00T
vergelijken, in Appcnd. N. 352.:16o. 379. 33o.
Z4
71
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met u zoude fpreken, otn te hooren, of gij genegent.
4, heid zoudt hebben , om is 't niet een groote reize te
doen, of gij zoudt willen een kleine reize aannemen ,
om daardoor kennisfe van de zee te krijgen, nevens,
hetgeen gij daarvan hebt geleerd. Uw vader meende,
dat gij daardoor best tot advancement zoudt-konnen ge„ worden, daar het adparentie is ,dat gij zult moeten uw
1, advancement halen best ende veel bij de zeevaart. Daar
„ goed verfland van hebbende , kont gij overal uzelven
behelpen. Uw oom fchrijft , dat gij gansch tot geen
reizen gezind en zljt, Wij denken, dat het is , dat gij
„ u imagineert , dat men u dat raadt , om u kwijt te
,, zijn. Die u dat hebben wijs gemaakt , en hebben u
geen voordeel gedaan. Uw own DE GROOT fchrijft,
4, dat gij best zin hebt, om in de regten te ftuderen.
fit denke, dat gij meent to doen, gelijk veel anderen : de
naam te hebben van Advocaat , ende wel opgepronkt
4, fangs de ftraten te gaan wandelen, ende fomwijlen de
joffrouwen eens te gaan bezoeken (*). Geloof vrij ,
„ dat en is uw vaders meeninge niet. Zijn meeninge is,
„ dat gij alle drie u zult ftellen, om geld te winnen
„ ende uzelven voort te helpen. Uw vader hadde uw
„ oudften broeder gefchikt tot de regten. Iiij zeidt , dat
„ bij wel wilde , dat men hem hadde bekwaam gemaakt
„ tot de zee, Zie eens wat hutneuren I Wat dunkt u?
„ Zouden de kinderen niet best doen, haar vaders oor,
„ deel ende genegentheid te volgen? Onze meeninge en
„ is niet u daartoe te dwingen. Gij hebt jaren , dat gij
„ verfland behoort te hebben. Meent gij, dat gij wij„ t er zijt als uw vader, doe uw zin; maar maak bet op
„ die maniere, dat gij niet lange tot onzen last en be.
hoeft te zijn, ende dat wij wat molten voor u ende de
anderen fpar en, om, als bet tijd is, eerlijk uitgehuwelijkt te worden. Als gij een refs van een jaar, ofte
„ een
(') Wie de brieven van GR OTius van later tijd gelezen
beet, moet erkennen , dat de fchrijffter het zeer wel had,
Vt m ChM: ad N. 360. sq.
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een half, aanneemt, zoude dat zulk een dinge zijn ? En
is er niet menig eerlijk man , die dat doer? Stan het rei• zen u dan aan , konc daardoor •-groot worden. Ondertus, fchen kont gij onderwegen zoo veel ftuderen in de regten ,
• als gij zoudt doen aan land zijnde ; kont clan nog al doen,
„ dat gij anders zoudt doen. Uw broer meent , dat voor
• een Ambasfadeurs zoon niet eers genoeg en is Advocaat te
zijn, ende gij meent het geen eers genoeg te zijn ter zee
• te reizen (*). Mij dunkt de ouders kwalijk meer wijs
„ genoeg te zijn haar kinderen op te vogden. Bedenk u wel,
, en fchrijf een brief aan uw vader, die op reden gefon, deerd is ; maar vooral zoo weer, dat gij , het zoo moet
maken , dat gij went , daarmede. gij uzelven zult konnen
„ voorthelpen. Grootvaar DE G R OOT zal u wel zeggen,
• tot wat jaren uw vader voor zijn zelven heeft gezorgd (t).
Bid God om wijsheid , en' woes goedaardig. Men fchrijft
• mij , dat J O A N N E S ADNOLDI u niet Langer en wil heb„ ben. Hij zeidt , dat het zijne gelegentheid niet en is. Ik denk ,
dat uw humeur hem niet aan en that. Het fchijnt gij het
• overal zoo maakt , dat gij nergens en kont blUven. \Vat
hebben de ouders al kwellinge , daar zij geenen zouden
hebben , als de kinderen waren, gelijk men ze zoude wen.
fchen ! De ouders en konnen maar haar best doen : de res.
„ te moet men God bevelen , dies ik bidde u wijsheid te ge.
, yen, opdat gij kiezen mengt dat best is. Dezen fchrijve
so ik tit uwvaders naam , die bet op Inij heeft begeerd enz.
Dit*en menig later fchrijven baatte niet. PIE TER had
geen lust tot de zee, en bleef bij zijn verlangen , om Ad.
vocaat te worden. G ROT1US gaf toe , vermaande hem ,
zich dan nu met alle vlijt aan de fludie der Regten , en vooral
die van de zee en den handel •(4) , over te geven , en begeerde , dat hij , te zijner oefeninge, zijne Inleiding tot de Hollandfehe Regtsgeleerdheid in het Latijn, en wel in den iti.11
der Paidekten , zou overbrengen, Dit werk werd begonnen ,
ipaar, hoe dikwijls en iterk op de voortzetting werd aangedrongen
, nooit voltrokken, ook fchoon w i 1,1, Dm DD
/9

GROOT

(*) Ook hiervan bJijkt de waarILAL1 nit de latere brievea
van DE GR 00 T.
(t) Met zijne vijftien jun was hij Advocaat.
(1.) Epp. App. N. 365. 367.
(§) Epp, P. Ia 573? APP. 369. 374 . 379. 537 555,

z5
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GROOT zich genegen coonde daaraan te helpen. P IETE
was namelijk nu , in 1636 , bij dezen zijnen oom in den Haag
gekomen, waar zijn vader hem her werk had aangewezen,
waarmede hij zich, onder deszelfs opzigt, vooreerst moest
bezig houden, om zich in de Regten bekwaam te maken,
en dan, tegen het volgend voorjaar,, naar Frankrijk te komen , te Orleans den' citel van Doctor te verkrijgen, en te
Parijs eenigen tijd de voornaamfle Advocacen te hooren (*).
Hij kwam eerst in Augustus (1637) derwaarts, werd te Orleans gepromoveerd, las, met zijnen vader , deszelfs voorgenoemde Inleiding , en -keerde , in April 1638, naar 's Hoge
weder, om daar, als Advocaat, de praktijk te oefenen (t).
Hij gaf te Parijs zijnen vader goed genoegen ; doch ik twijfel zeer, of hij er hem waarlijk al die dienflen deed, waarvan elders zoo breed words: opgegeven omdat dit dan,
in den laatstgemelden brief, niet fchijnt onvermeld gelaten te
hebben kunnen worden. Hoe dit zij, ernftig bad nu DE
GROOT zijnen broeder WILLEM, dat hij toch dezen zijnen
zoon tot raads- en leidsman zou verftrekken , de zaden van
godsvrucht en deugd, welke hij in hem gelegd had, amkweeken, hem vooral tot naarftigheid aanfporen, en tegen de
verleidingen der eerzucht , waarvoor hij zeer vatbaar fcheen,
waarfchuwen. Hij kweet zich , in den aanvang, zeer wel;
doch, daar zijn vader flechts gewild had ,dat hij zich in den
Haag alleen eene korte poos, te zijner oefeninge, zou ophouden (§), en zich dan te ifnillerdam , waar n E GROOT
zijne meeste vrienden had, en zich dus vleide, dat zijn zoon
den meesten opgang zou maken, vestigen zou , begeerde hij,
in Mei 1639, dat hij naar die flad zou opbreken(**). P I ETER had daartoe geene genegenheid , en bleef , in weerwil van al den aandrang zijns vaders , hoe nadrukkelijk en
hoe dikwijls ook herhaald, in 's Hage (ft) ; en het mogt
lien vader , die in 1645 ftierf, zoo min gebeuren, zijnen
wensch
(*) Rd. Epp. App. N. 380. et in earum Clave , Suppl.
N. 389. 393 . 395.
(t) App. N. 406. 410. 421. 425. 4T.6.
(4.) Bij CATTENBURCH, bl. 437, nit het Leven van
DE GROOT vOnr de Opp. Theoll.
(§) App. N. 395.
(**) App. N. 455. ( non 555) 25 Maj. 1639.
(ft) 4pp. 465. 518. 521. 526. 537. 6ol, et in Clave ad
53?. 593 . 596.
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wensch vervuld, als hem in 's Hage , op den duur , ijve.
rig werkzaam te zien. liij verbeuzelde er meest zijnen
tijd (*), en veroorzaakte daardoor zijnen ouderen groote
fmart, dikwijls zeer levendig uitgedrukt (t. Het ware
verdrietig, daarvan in bijzonderheden verflag te doen. Wij
vergenoegen ons met deswege, in de aanteekening, naar p Z
o oz's brieven te verwijzen. Hetgeen wij er van gezegd
hebben, gaf gewis den Eerw c. w. WESTERBAEN, in zijne onlangs uitgegevene treffelijke Redevoering over Mr. Pi
E K DE G R 0 o T, aanleiding tot die fchoone plaats, op
bladz. 72, waar hij , van de ijdelheid van deszelfs jeugd
fprekende, in korte trekken (mar eisch van zip) ontwerp)
zijne onberadenheid afmaalt , hem als een leerrijk voorbeeld
sap anderen voorftelt , en zijn verkeerd gedrag, te regt, aan
den invloed dier eerzucla toefchrijfc, waartegen wij zoo
even zager, dat zijn vader gewaakt wilde h.ebben. Het ongeluk , dien vader, in zijne ftaatkundige loopbaan, overgekomen, fchrikte hem niet af. Dit was, dacht hij , het gevolg van onrustige tijden geweest , en hij hoopte op betere.
Zijns vaders voorzaten waren, federt vier, vijf eeuwen, altijd in regering geweest. Ann Been van dezen was een on;
gunftig lot wedervaren. En tot welke fchitterende hoogte_
was eindelijk zijn vader zelf thans verheven! Dit laatfte
vooral verblindde hem, en hij wilde in de eigene loopbaan
treden. Het gelukte hem daarna ; doch hoe weinig fcheelde
het, of het had voor 'hem nog droeviger gevolgen gehad I Het
was ondertuslchen zijne eigene eerzucht alleen niet, welke
hem vervoerde; ook de opwekkingen van anderen, en dear.
onder zelfs van zijne nabeftaanden, zoo als van den Raadsbeer N. VAN REIGERSBERCH, die , in meer opzigten,
niet altijd dezelfde bedoelingen als zijn fchoonbroeder had,
bragten her hare toe (4.), en zijn ftreven veroorzaakte hem
weer dan Cline teleurftelling. In 1640 miste hem het Penlionariaat van 's Hertogenbosch ; in 16 i t dat van Deet. Ook
zijn vader oordeelde hem voor zulken post niet berekend,
hield
(*) 411. 468. 469. 492. 5 .6. 54r. et in Clave ad 395. 473.
(f)
543. 585. 588. 590. 607, 615. et in Clave ad
389. sox. 54 1. 585. cat
N. 590. 623. 624. 634. et Supplem. in Clave ad
(4.)
N. 480. 524. 5 7 5. 53'•
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hield denzelven , door ondervinding geleerd , te gevaarlijk ,
en, zoo dien niet verkrij gen kon (gelij k D E G R o o
meende) zonder zich van de Remonfiranterr of te zonderen ,
verklaarde hij ronduit, dat hij er, als eerlijk_man, niet naar
1/aan kon (*). Ook in 1644 dong hij te vergeefs naar lets
anders : wat, is mij niec gebleken; maar zijne moeder
fchreef, op den 5 September van dat jaar, aan Karen broeder: „Mijn zoon heeft wezen halen een reruns van een Itad,
, die voor ons niet eers genoeg en is, dat hij ze verzoekt.
, De kinderen doen wonderlijke dingen." — Onder zijne
inisltikkingen mag men ook tellen die van een huwelijk met
zekere jufvrouw C. V. S., waaromtrent, wij nu weder den
volgenden brief van zijne moeder aan barn broeder, van
den 30 Mei 1643, mededeelen:
Mon &ere!
, Over agt dagen heb ik UE. gefchreven betgene in de
• zake van onzen tweeden (zoon) konde worden gedaan. lit
bidde UE. ons niet verder te willen perfen. Zijn die In„ den zoo precijs , dat ze zoo op haar quant d snoi (ban ,
wij hebben onze reden, om op het onze te•Itaan, en ineer
als zij: want dat haar dochter, zonder haar willen ofte
weten, bet zoude hebben gedaan , en heeft geen apparel]„ tie; maar den onzen heeft her Iimpelijk gedaan op ziju
„ autoriteit, zonder ons ddns aan te zien. Men moer met
• zijn ouders niec fpelen, als met een bal. Dr bidde UE. ,
• Broeder, bedenk eens, of wij niet genoeg en doen. Wij
„ confenteren, dat het huwelijk voort zoude gaan, beloven
• aan mijn zoon buwelijksgoed daarmede te geven. Wij en
• behoeven de ouders niet te beloven. Zij zijn met onzen
,• zoon tevreden geweest. Zijn zij het niet ; het is haar
dochter. UE. en broeder DE GROoT zult zoo veel doen
voor onzen zoon, dat gij het huwelijk nit zijn naam zult
„ verzoeken. Hij moet te voren de zake bij haar prepare,
• ren, datter anders niet in en zal worden geciaan: ende bij„ aldien dat de ouders daar niet mede tevrederf en zijn, zoo
• moet men dat heel brekeu. Wij flaan al zoo wel op ous
„ regt,

(*) App. N. 50. 52T. Supplem. in Clave ad 524. 5 47. et
tandem, quire , iu fine .No. 5s3 Appendicis fubflituto
est epistola.
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doch bijaldien mijn zoon
„ regt , als zij op het hare
hier niet mede tevreden is , dat hij beter raad vinde.
zij zullen die eere genieten,
„ Staan zij op het uiterlijke
„ datter twee treffelijke Commisfarisfen zullen uitkomen. Dat
„ is genoeg, om de menfchen haar oogen te contenteren.
„ Nu van den anderen ," enz.
Men ziet hieruit, dat PIETER zich, zonder eenige Voorkennis zijner ouderen , verloofd had , en dat zij daar uiterst
gevoelig over waren. Zoo handelde hij doorgaans buiten hun
weten of toeilemming , latende hun ,(g,elijk zijne moeder
fchreef) enkel de eere van het gedane goed te keuren (*).
1-lierdoor was, federt geruimen tijd, zulke verwijdering ontftnan , dat alle briefwisfel tusfchen zoon en ouders flilftond,
en zij her bezock des zoons niet wilden ontvangen (f).In het
tegenwoordig geval kwam er bij , dat het meisje geene middeien en PIETER. nog geen beftaan had; waarom DE GROOT
en zijne vrouw wilden , dat het huwelijk zou worden Mtge.
field ; doch dit wilde PIETER niet , die dus waarfchijnlijk
zelf oorzaak was , dat het affprong Wij .flappen biermede van hem af, en treden niet in de bijzonderheden van
zijn volgend leven , met welke de brieven zijner moeder in
gcen verband that,. Men vindt ze elders beichreven (§).
Wij zeggen alleen ten floc , dat, zoo hij een zonderling
voorbeeld was van ligtzinnigheid in zijnen jeugdigen leeftijd,
hij nog een veel zeldzamer voorbeeld was van erkentenis zijner dwaasheid in rijper jaren ("), en dat de goede zaden van
godsvrucht , dengd en kennis , van jongsaf in hem geftrooid,
zich in zijnen mannelijken ouderdom heerlijk ontwikkelden,
en vervolgens tot lien rijpdom kwamen en die vruchten gay en, om welke hij , bij alien , die hem wël kenden, geacht,
ge-

(*) App. 533. et Cla y . ad 554.
(t) App. 539. 54-2. 555. 558. et in Clave ad 527. 531.
540. 541.

4'; App. 61o. 638.
(§) Onder anderen bij CATTENBURCH en BURIGNY,
in de Levensbefcbrijvingen zijns vaders , en in de reeds ge.
roemde Redevoering van den Heer WESTERBAEN. B H.
RI G N v heeft menige bijzonderheid van zijn vroeger !even
gemeld , waarvan wij boven gewaagden.
(**) Zie zijn Eigen Jaargety, bij den Heer w ESTER."
BAEN,

bl.

27.
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geeerd, bemind , en na zijnen dood betreurd werd. G.
de Fader, droeg zijne Stichtelijke Gedichten aan
hem op, bezong zijn tweede , en vereerde hem in
zijn graf. In welk eene achting hij bij den vermaarden PH.
VAN LIMBORCH flond , kan uit zijnen brief aan dezen,
door den Heer SCHELTEMA uitgegeven en boven aangeMaid, worden opgemaakt, en zou uit het affchrift, of de
minute, van den oorfpronkelijken brief, waarop de zijne ten
antwoord diende , hetwelk ik van L I Da 13 o R c n's eigene hand
onder mij heb , nader kunnen blijken. Voor het overige 'is
de lof, hem door WICQUEFORT en CATTENB URCH
gegeven , door, den Heer WES TRRBAEN opgehaald (*).—
Hij was geboren 28 Maart 1615 , flied 4 Junij 1678, en
werd, dus riiet, gelijk ik overal lees, 70, maar flechts 63
jaren oud. Hij was tweemaal gehuwd; eerst met A GA TH A
VAN it IJ N, welke hem ontviel op 20 of 21 Jan. 1673;
daarna met zijne voile nicht ALITHA DE GROOT, WI
LEM ' S docker. Uit zijn eerfle huwelijk had hij vier kinderen, HUGO, ALATTA, ADRIANA JACOBA en JAN DE
G R 0 0 T. H U G 0, geboren 9 Jan. 1658 , en gehuwd met
ELISABETH BA S TINGIUS, heeft , door zijnen zoon
PIETER DE GROOT, het geflacht voortgeplant , tot op
onzen cijd.
Wegens brieven van onze MARIA aan CORNELIS en
DIRK DE GROOT, en hetgeen hen nader betreft , hierna
nog lets, tot befluit.
BRANDT,

(*) Men zie ook n u
239. 240'

N v, Vie de

G R OT•

T. II. p.
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I

IN HET NAJAAR VAN 1823.

(Vervolg en Plot van bl. 291.)
De Tapijtfabrijk gevettigd zijnde in het bekoorlijk dorp
Baarn, bij Soestdijk , flechts uur gaans van het Lustflot
van den Prins van Oranje, zoo is daaruit reeds gemakkelijk
of te leiden, dat dit Met weinig bijdraagt , haat hoe langer
hoe meer te doen onderfcheiden te meer, dear zij den gan.
fchen zomer door hooge perfpnaadjen en de aanzienlijkfle lie,
den van ons en andere landen dagelijks bezigtigd wordt.
De
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De heldere rivier de Ems , (met zoet water) die zich in
de Ziliderzee uitftort en dit dorp bezoomt , maakt de verzending harer voortbrengfelen en ontvangst der grondftoffen gemakkelijk en min kostbaar,, en brengt haar onmiddellijk ma
alle groote fteden in verbinding. Dezelfde firoom biedt nog
daarenboven dit onwaardeerbaar voordeel aan, dat zijn heldet
en zuiver water volkomen gefchikt is , om aan de in de fa.
brijk met de fchoonfte en fijnfte kleuren geverwde garens,
wanneer die in hetzelve gefpoeld worden , een' fchitteren.
den en vasten metaalgloed bij te zetten , die aan dezelve eene
gcheel aigenaardige en onnavolgbaar bekoorlijke tint geeft.
Doze fabrijk is van de voor haar noodige en doelmatig ingerigte gebouwen ten voile voorzien. Zij bezit eene groote,
met goede verfketels (a la RUMFORT)voorziene verwerij,
waarin men de luisterrijkfte, echtfte en vastfte kleuren, naar
de beste, voordeeligfte en nieuwfte fcheikundige fystema's,
verwr.11iermede is verbonden een klasfiek gerangfchikt verfmagazijn en proefkabinet , volgens HERMBSTaDT, TROMMs.
DORFF, DINCL ER, BANCROFT , BUCHNER, KURRER, CIIAPTAL, BERTHOLLET, DAVID, GOTLING,

enz., benevens alle de tot
eene volmaakte verwerij benoodigde werktuigen en gereed.
fchappen.
Zij heeft ook eene alleruitmuntendfle werkplaats, om alle
de voor de fabrijk benoodigde getouwen en andere werktuigen van bout, koper , ijzer enz. Helve te kunnen vervaardi.
gen , en, door eene werkzame en behoorlijke reparatie, in
een' goeden en fteeds gangbaren 'hat te onderhouden; zijnde
deze mechanifche werkplaats voorzien van keurige , accurate
draaibanken, verdeelplaten, radfnijmachines, regtlijnige en
circulaire verdeelmachines, waarmede men zelfs Micrometers
en astronomifche tijd- zoo wel als lengte - metende werktui.
gen verdeelen kan. Zij bezit glasblazers- tafels, gieterij en
fmederij, in 6n woord , alles, wat er vereischt wordt , om
machines en gaande werken, hoe ook zamengefteld, te kun•
nen vervaardigen.
Zij is de eenigfle Tapijtfabrijk in Nederland, die in alle
foorten van tapijten, zoo wel ordinaire, als magnifieke en
fuperieure rijke weeffels, werkende is. Zij heeft in hare
magazijnen een' zeer rijken voorraad van ongefnedene en gefnedene of gevelouteerde tapijten, tapijtranden enz., bellaande in een asfortiment van meer dan 450 in fmaak uitmuntende
KAST ELEYN, KLAPROTH
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de desfeinen, en ieder van deze wederom in ftukken van vth
fchillende, ellen fchoone en duurzame kleuren; tapijtrandert
en haardkleeden met gefneden perk- en bloeinwerk op een'
ongefneden grond en haut- relief, Sehotfcbe, gechineerde ,
jaspe , Venetiaanfche en Gonje tapijten , randen, karpetten,
gangkleeden enz. , in het algemeen van-de brillantfle tapijten
tot aan de geringae foorten , welke alien tot zeer matige,
doch vastgeftelde prijzen verkocht worden. Ook worden befiellingen aangenomen op perktapijten (en InOdaillon) , tapijten
met naamtrekken (chifres), familiewapens- enz., naar gegevene teekeningen en afinetingen.
Zij bezit , behalve het vermelde ook eene volledige verzameling van keurige werktuigen tot het vlaken , fnorren

fchrobbelen , kaarden , voorfpinnen, fpinnen , haspelen , double
ren, twijnen kwadranteren , meter; en wegen der fchapenwol , geheel naar de Engelfche wijze van RICHARD ARCIC-,
WRIGHT ingerigt. Ook heeft zij een uitmuntend, zeer zeld.
zaam en geheel volledig asfortiment van de zinrijkst uitge.
dachte werktuigen tot bet vervaardigen van machinaal be=
werkte kaarden , dienflig tot bet fchrobbelen van koehaar,,
zoo wel van de wol als van bet katOen ; makende deze garnituren van werktuigen gezamenlijk eene volmaakte fabrijk op
zichzelve uit , zoo als er geene in de Noordelijke provin.
cia van Nederland gevonden words.
De noodige teekeningen, waarnaar de kleeden en tapijten
geweven worden, worden vervaardigd door jonge, in de fa•
brijk zelve gevormde, Itunaenaars. Zij ,teekenen dezelve in
eene opzettelijk daartoe voorhanden zijnde desfeinkamer
het gebouw der fabrijk. Pc had • het genoegen, bij de soo
der fraaiae en elegantfte teekeningen als modellen te mogen
zien, alien vereenigd in rijke en elegante portefeuilles met
verguid marokijn-lederen banden. Sierlijkheid en kunst gaan
dus ook hierin hand aan hand. Deze teekeningen worden door
deze jonge kunflenaars op geruit papier aangewezen , juist op
die wijze , waarnaar het weefgetouw hare technieke inrigting
felt, en ze vervolgens met volkomene juistheid vervaardigt.
Voor deze ftellingen op het weefgetouw bezit de fabrijk een
geheel eigeu werktuig , ten einde zulks op de doelmatigae en
meest naauwIteurige wijze te kunnen daaraellen. Deze fliedwe inrigting is een geheim , en overtrefc alles , wat tot biertoe in de fabrijken , op de gewone wijze , in gebruilc is.
Lel? ook van deze jonge kunaenaars fchoone etswerken
Op
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op koperen platen gezien , waardoor een aantal desfeinen
plaat worden overgebragt , ten einde de meerdere moeijelijk,
heid tot vervaardiging van zoo vele teekeningen te ontgaan ,
en van de juistheid der modellen verzekerd te blijven; zijnde zij aan den Heer K A R E L PORTMAN, zoon des vermaarden Graveurs L. r o R TM A N, deze kunst verfchuldigd,
die, uit vriendfchap voor den Directeur, deze jonge lieden
daartoe gratis opgeleid heeft. De uitvoering is keurig, verdient alien lof, en ftrekt weder ten bewijze, dat zoodanige
fabrijken ook wezenlijke kweekfcholen voor de kunst zijn.
Men beefs zelfs deze fabrijk tot zulk eene volmaaktheid gebragt , dat gelijkende portretten hier kunnen geweven worden, indien het werk, voor de meer kunflige inrigting van
het weefgetouw, near evenredigheid betaald wordt.
Zeer veel zoude ik nog over de bijzondere belangrijkheid
dezer fabrijk kunnen zeggen; ik voeg hier echter alleenlijk
nog bij, dat de voortreffelijkheid en room harer voortbrengfelen meet dan voldoende bewezen zijn in de werken, die
zij op het Lustflot te Soestdijk , in het Koninklijk Paleis te
's Gravenhage, bij het aanzienlijkst Publiek, en inzonderheid bij de laatfle Tentoonftelling in de maand Augustus
182o te Gent heeft geleverd,bij welke laatfle de Heer COHEN
het eermetaal, door eene prachtige Medalje,verworven heeft,
gelijk hem ook eene zilveren Medaije, in tors, door de
Nederlandfche Iluishoudelyke Maatfehapinj te Haarlem, voor
zijne machinale Kaardenfabrijk , is toegewezen geworden.
Bij zoodanige verdienfien mag met regt nog gevoegd worden de zeer menschlievende inftelling van het onderling Vera
plegingsfonds der Werklieden, waartoe ook de gelden, door
bezigtigers der fabrijk in de ziekenbus geflort, gebruikt worden ; want de aanneming van gelden bij de bezigriging , buiten
dit prijsfelijk doeleinde, is verboden, volgens de inrigting
der Policie, tot dezelve betrekkelijk. Dit weldadig plan is
ingerigt en geredigeerd door den Heer M. E. c OHEN VAN
BAREN, Zoon van den Directeur dezer fabrijk, die het vak
der weverij en verwerij, als ook de teekenaars , adjungerend
beftuurr. Door ieder perfoon (deelhebber) wordt wekelijks
2;1 procent van zijne zuivere verdienften geftort, in heele en
halve cents te berekenen. Deze inrigting wordt, onder het
toevoorzigt van den Directeur der Baarnfche Tapijtfabrijk ,
beftuurd door vijf perfonen, door deelhebberen bij meerderheid van flemmen gekozen, van welken alle drie.maandett
MENGELW. 1824. NO. 7.
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6dn afgaat. Aan derzelver zorg is toevertrouwd de nitreiking
van geld aan den zieken deelhebber, deszelfs vrouw, kinderen , of weduwe , welke tevens , buiten dezen bijaand in geld,
de verftrekking ontvangen van de adfistentie van Doctoren,
Chirurgijns, ja zelfs , des noods, van Profesforen, en de
medicamenten, door hen voorgefchreven , waaronder ook zijn
begrepen alle chirurgicale bandages , linnen windfels, zwach.
tels , enz. ; terwijI het meer dan benoodigde geld geflort wordt
in de fpaarbank van het Departement der Maatfchappij Tot
Nut van 't illgemeen te Utrecht. — Waarlijk, zoodanige inrigtingen , waar ook menschlievendheid voor ongelultkige
werklieden zich met ontwikkeling tot nijverheid voor algemeene welvaart verzustert , mag wel voor andere fabrijken
als een voorbeeld ter navolging verarekken.
Met het gevoeligile genoegen verliet ik deze zoo hoogstbelangrijke Noord. Nederlandfche inrigting. Hoogstwenfchelijk ware het, dat deze fabrijk een meer geGvenredigd debiet
verkrijgen mogt, naarmace van hare inwendige kracht van
working.. Met dezelfde werktuigen , thans voorhanden, is
men in ftaat, veel meer te fabriceren, dan tot hiertoe plaats
heeft; wordende men door gezegde reden daarvan teruggehouden. De invoer van uitheemfche , Stnirnfche, Engelfcbe
en andere tapijten legt de grootae hindernisfen in den weg
voor den bloei der Nederlandfche Tapijtfabrijken. Een verbodsgelfel is niet ten eenemale genoegzaam, om deze zwa.
righeden uit den weg te ruimen. Iemand van vermogen, die
zijne voorwerpen van weelde betalen kan, laat zich niet
dwingen. Indien hij dezelve hebben wit, zal geene belasting
van 3o, ja 5o procent op den invoer hem daarvan terughouden. De hoofdzaak komt bier op een echt Nederlandsch hart
aan, om de takken van Industrie en welvaart van zijn Va.
Berland, vooral wanneer zij tot eenen gelijken trap van vol.
maaktheid als buitenlandfche fabrikaten gebragt zijn, zelve
te helpen bevorderen, en, door het toebrengen van debiet
aan inlandfche fabrijken, cieszelfs bloei en luister te helpen
verhoogen. Hieraan zou de krachtdadige onderfleuning van
het Gouvernement,de verfiering der publieke gebouwen alleen
nit inlandscl fabrikaat ,enz. maar, meer dan dit alles , zouden
onderlinge verbindcenisfen van gegoede Ingezetenen en vermogende lieden hieraan onbedenkelijk veel kunnen toebrengen.
Eene foortgelijke vereeniging beflond reeds in den jare
in de Zuidelijke Departemeaten van dit Rijk ouder directie
van
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van den freer LAUSBERG te Brusfel , waardoor de naijver
der fabrikanten ten nerkile geprikkcld worth. \Vat de tapijten van Boars; becreft , moet men erkennen , dat derzelver
qualiteiten , reeds nu , veel fleviger , beter en met meer
fmaak , dan die der buitenlanders, zijn ; echter verzekerde
mij de Directeur , dat, wanneer hij niet door buitenlandfche
concurrentie verhinderd werd , om met meerdere en zijne
voile krachten te werken , zij zeker (door dat het Etablisfe.
anent het fonds meermalen zoude kunnen omzetten) de prijzen
nog veel meer konden verminderen , en waardoor de qualiteiten, in plaats van te lijden , zelfs, zoo het mogelijk ware, nog verbeteren zouden. Het blijkt derhalve klaar, dat
ware Nederlandfche vaderlandlievende verbindingen van particulieren , tot inftandhouding van dergelijke nuttige en weldadige ondernemingen , veel, ja alles zouden bijdragen, en de
nationale welvaart de weidadigite uitkomst zoude ondervinden, wanneer in 't algemeen , door het Publielt, zoo gedacht en gehandeld werd.
Mogen de refpective Heeren Deelhebbers , en de genievolle,
achtingwaardige Heer Directeur COHEN, de rijkfte zegenin.
gen en vaderlandfche belangftelling in deze fabrijk ondervinden! Dit zal voor mijn hart een innig welgevallen, en teyens een waarborg zijn voor de gelukkige toekomst , waarop
Nederland, bij toenemende Industrie, en ook vooral van Nationaliteit , te hopen heeft.
Ik vernam nog, dat de Heer I. HA R TMAN Mededirecteur
van de fabrijk , en 'louder is van het Htofdmagazijn te Atnfierdam; dat deze, door zijn verlicht oordeel, orde en werk.
zaamheid (de ware fleunpunten van het welvaren eener fabrijk) in alles , war aan deze inrigting luister kan bijzetten,
zich loffelijk onderfcheidt; dat hij een man van onvermoeide
vlijt en beproefde braafheid is, hebbende ook een wezenlijk
commercieel nut te weeg gebragt door zijne vlijtige en.
naauwkeurig bewerkte Herleidingstafels, enz.
Mij werd ook berigt , dat de Heer j. A. VAN DAPPE•
R E N alhier Schoolonderwijzer was ; een verdienftelijk kwee.
keling van de Heeren VAN DENENDE en PRINSEN; heb.
bende zijne leerlingen een der Examens afgelegd in tegenwoordigheid van den Prins van Oranje. De zangkunst wordc
ook bier, naar de bevattelijkheid der kiuderen, door hem
doelmatig onderwezen.
Mijn hart gevoelt eene dankbare aandoening bij de verbeteAaH
ring

sys
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ring van het Nederlandfche Schoolwezen. Het is daarin een
voor- en toonbeeld van het befchaafde Europa. Ik belijde
gaarne, in mijne jeugd , zulk een onderwijs niet te hebben
genoten, en dat vele van het jeugdige geflacht reeds kennis
dragen van zaken en kundigheden, beter dan ik. In vervolg
van tijd zal Nederland en de befchaafde wereld, in het tegenwoordige en de volgende geflachten, er de zegeningen
van ondervinden. Het blinde voOroordeel moge nog worfte.
len met de nietige bedenking, dat de volmaking van merfchelijke kennis en guest, voor de zoogenaamde lagere yolksklasfe, onnoodig is; eenmaal zal die flagboom worden opgebeven, en de weldadige ftralen van de zon der ware en ver.
ilandige verlichting doorbreken.
Ik fond reeds op mijn vertrek , toen ikyernam , dat bier
korteling ook nog eene Papierbehangfelfabrijk is opgerigt. Al
weder een nieuwe tak van Volksvlijt voor Baarn. Ik fpoedde
mij dadelijk derwaarts. De .eigenaar daarvan is de reeds ge.
noemde Heer H. M. E. COHEN VAN BARE N. De Franfchen erkennen, dat zij de voortreffelijkheid in dit yak verfchuldigd zijn aan het toeleggen op teekening. Wie zal zulks
tegenfpreken? Naarmate' de rijkheid van voorwerpen en vol.
doening aan onderfcheidenen famak, die toch onder de menfchen zeer verfchillend is,in eene fabrijk menigvuldigerzijn;
des te meer heeft zij ook op een beflendig debiet te hopen.
Het fieraadteekenen voor Behangfelfabrijken !evert dus een uitgebreid veld op voor jonge kunftenaars, en aan dezen ontbreekt het Nederland niet.
De Palen der behangfels, die ik gezien heb, hadden de
fchoonfle kleuren. De bloemen bovenal zijn met de grootfte
naauwkeurigheid naar de Natuur bewerkt, zoo als ook beroemde Kunstfchilders hebben. erkend. De rooskleur, die
overal en altijd in behangfelpapier onecht is, is bier echt,
doordien zij uit het zoo dure als tevens zeldzame kraplak
wordt vervaardigd., 't welk een geheim is. Vruchtelooze
moeite hebben zeer beroemde Scheikundigen gedaan, om 1ezelve te verkrijgen. Het gevelouteerd en gefacineerd behangfelpapier moest nit Frankrijk komen; hier wordt het van
even goede qualiteit zelve gefabriceerd, en dus kan men het
bier onmiddellijk nit eene inlandfche fabrijk en tot minderen
prijs dan uit Fthnkrijk bekomen.
Het wit, dat bier gebruikt wordt, is een eigen chemisch
pro-
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product, dat niet zwart worth, alzoo bet niet uit metallieke
grondflof woidt gefabriceerd.
Voorts is deze fabrijk niet alleen eene Behangfelfabrijk ,
maar ook tevens een Technisch -Chemisch Laboratorium,
ter bereiding van alle foorten van kleuren voor Fiju. en Kladfchilders , vernisfen voor Verlakkers enz., en bet bereiden
van chemifche preparaten, ten gebruike van Verwers, Katoen- en Behangfelpapier - drukkers. Zij is de eerfte , die eigene kleuren maakt , terwijl andere die van buiten moeten
hebben. De vorderingen, die de Scheikunde, met reuzenfchreden , in weinige jam gemaakt heeft, zullen , bij vlijtvoile oefening, ook aan ooze Nederlandli.he fabrijken, met
deze wetenfchap in aanraking zijnde, groote verbeteringen
kunnen toebrengen. De talent- en genievoile indrukfelen ,
Welke de Heer COHEN VAN BAREN van zijnen waardigen
Vader heeft ontvangen , doen mij , met den tijd, de geluk.
kigfte uitkomnen, ook van deze nieuwe inrigting, verwachten.
Ilt had mij te Baarn !anger opgehouden, dan ik gedacht
had. Eerst laat in den namiddag reed ik , tangs een gedeelte
van den ftraatweg , ;over Soestdijk en den Dolder, mar Ut..
recht terug. De toenemende verbetering der wegen verwekte
bij mij weder een aangenaam gevoel. Met deelneming vernam ik , dat deze ftraatweg zijnen aanleg verfchuldigd is aan
den goeden wil van vermogende Ingezetenen , als de Heeren
HOYDEKOPER VAN MAARSEVEEN,LAAN,KLUPPEL,
L E JOLLE. en anderen. Men had ook reeds de noodige fond-

fen weten bijeen te brengen tot het aanleggen van eenen
itraatweg van Soestdijk naar Utrecht ; doch was het plan
daarvan, zoo als mij gezegd is, niet door den Koning
gefanctionneerd geworden. Wat daarvan zij, ligt buiten
mijn beftek. Wenfchelijk echter is het, dat zulks tot find
kotne, daar de dorre heide en zandzee , tusfchen het Lustfloc van den Prins van Oranje , en Utrecht , eene zeer onaangename gewaarwording doet ontflaan. Ook heefc de Heer
ROSENIK het weldadig plan ontworpen tot het graven eener
trekvaart van Utrecht naar Baarn, vanwaar zij in gemeenfchap zoude komen met de Eons , en verder met de Zuidcrzee en ilmersfoord. De uitvoerbaarheid van dit plan , fangs
Maartensdijk , is zeer mogelijk en wenichelijk.
De zucht , om , door de gemeenmaking van dit verflag ,
eenig nut aan vaderlandfchen laiidbuuw en kunstvlijt re beA a 3
wij-
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wijzeu, het zij ter navolging van nuttige inrigtingen , of ook
door de aandacht van het Publiek met meer nadruks op de.
zelve to vestigen, deed mij befluiten, •om hetzelve aan een
onzer geachtfle periodieke fchriften terplaatfinge aan tebieden.
PRO PATRIA ET INDUSTRIA.

DE MOEDEW,

15 zing ik, fchoonsc bewijs, dat er een Vader leeft,
Die nit onpeilbre bron het gaadloos goede geeft;
U, Moeder I in wier hart ,hoe klein de fchaal moog' wezen,
Wij 't aardsch, maar treffend beeld der hoogfle Liefde lezen.
o! Rolde zacht mijn lied: aan beide zij 't gewijd;
Haar, die mijn leidsvrouw was in 's levens prillen tijd;
Der dierbre, die mijn kroost nit milden boezem voedde,
Met rustelooze zorg bet in de kindschheid hoedde,
En nu , met lustje en bloem , bun frisfche lente naakt,
Meer dan ik waken kan, voor elken lievling waakt.
U alle wijde ik 'c ook, die vruchtjes hebt gedragen;
Wier liefde we in den blos der kleenen gloren zagen:
o Vrouwen! voelt met mij, bezielt mijn' zwakken toon:
Den dichter biedc deze aard' geene enkle flof, zoo fchoon.
'k Ben moeder: welk genot voor de edele echtgenootel
o,Noem van de aardfche vreugd me eene enkele,zoo groote!
Zij denkt flechts aan haar kind, en leeft, gelijk weleer,
Voor wat de wereld biedt, en haar genot, niet meer.
De fchoone roos der jeugd moge op haar koon verbleeken:
Wat nood! na korten tijd zal zij eene andre kweeken,
En voeden 't door haar merg, en kleuren 't door haar bloed,
En fchenken 't lieve wicht der onfchulds zachten gloed.
Zij moog' die zoece hoop bedekt voor andren houdn:
Ze is 't denig onderwerp, bij 't fluistren van 't vertrouwen;
En, rust ze aan 's echtvriends born , dan kout zij van dien Cebu,
Het afgebeden derde in 't heerlijk klaverblad.
Steeds under komt de dag: en zou haar hart niet zorgenf
D:t wicht is 't eerfle beeld, ontwaakt zij met den morgen;
Het houdt haar bezig nog, als 't uur der rust genaakt ,
En met zijn zacht fluweel de flaap hare ooglan raakt;
't
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't Blijft, in den zoeten droom , om hare fponde zweven;
Edn is het met haar' gecst, den is het met haar leven ;
Eer nog zijn uchtend bloost , die dag van lief en leed ,
Is alles voor de ontvangst van beider vrucht gereed;
En, legt natuur het wicht in d' arm der moeder neder,,
Dan vindt het haren fchoot in wieg en boezein. weder.
Die blijde dag is daar ; en 't zalig kloppend hart
Vergeet in dezen flond de foltrende angst en fmart.
De mocdervreugd (zoo kan geen aardsch genot ooit fireelen)
Zou van eene eeuw van leed de diepe wonden heelen;
En, was voor dezen prijs die wellust flechts te hoop,
Dan vond zij voor dien ftrijd toch krachten in die hoop.
Daar ligt het in haar' arm, , en , 't oog op 't kind geflagen
Durft naauw de warme lip het eerfie kusie wagen;
Haar hand zij mollig week en zachter dan fatijn,
Toch vreest zij , dat te zwaar de vingertip zal zijn;
En , wat ook in haar borst voor 't dierbaar pand moog' gloeijen ,
't Is nog de traan alleen, die voor het wicht mag vloeijen.
Daar fink Natnur de bron voor haren lievling los ;
En fchooner gloort haar koon, dan eens de maagdenblos.
Hoe fonkelt niet het oog , nu zij het kind mag Iaven
Met 't uitgezochtfte zoet van 's Ilemels beste gaven!
Hoe vast houdt zij het niet , voor 't hoogst genot geftemd,
Met bet hare armen aan den boezem vastgeklemd!
Vat voelt de voedfter niet, nu bier zijne oogjes luiken,
En in haar eerbaar dock de voile koontjes duiken!
Niet minder dan haar borst is zijn behoefte rust ;
Maar voor bet moederhart de zorg en 't waken lust.
't Gefluister van den togt zou ze, als zij konde,
't Gegons van vlieg en mug en tor verbieden willen ;
En zeker, dat ze aan elk , hing het van haar flechts af,
Een moil van 't zachtfle vilt en lispeltoontjes gaf.
De dag zij ook in zorg en koesteren verloopen,
De liefde houdt nog lang de pinkende oogen open;
En, eer zij 't fluiten waagt , flrijkt er de flaap op neer,,
Beveelt zij fineekend hem aan alter fchepflen Heer.
Aa4

Ge-
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Gelijk van 't fijne blad, als dartle windjes woelen,
De trilling aan den tak zich aanftonds doet gevoelen,
Of ze, als een vingertip, hoe zachc, een fnaar beroert,
Naar 't ander einde, fnel als 't licht, worth heêngevoerd :
Zoo croft haar't zuchtjen ook ; en , due het Neches een poosje ,
Hoe beeft niet heel de item/ het geldt het huwlijksroosjel
Den tuinman loon y de plant, die uit den grond ontfpruit;
Zijn zorg en 's Hemels zon lokt lieve blaadjes nit;
Het knopje worth gevormd , en, na 't blijmoedig kweeken,
Ziet hij de teedre bloem nit fijne windfels breken;
En eindlijk houdt Namur haar, in den rijkften gloor,
Met wierook in den geur des frisfchen kelks, hem voor.
Zoo bout het kind ook hear: 't ontluikt van lieverlede,
En elke morgenftond brengt nieuwe ontwikkling mede.
De voile en ronde koon, waarop het blosje ligt,
Dat bloempje fchenkt haar God in het onfchatbaar wieht ;
En hooger geur, dan ooit op 't lagchend land kan fireelen,
Zijn de eerie lachjes !mar, als ze QM zijn mondje fpelen.
Als 't vinkjen, om welks nest de dunne luchtftroom vloeit ,
Aan 't koestrend veedrenkleed en flagpen is volgroeid,
En, ongeleerd nog, hoe die fijne ftof to fcheppen,
Het naauwlijks wagen durft , de ligte vierk to reppen;
Dan zet zich 't trouwe gaaike op 't wieglend takje nat.,
En lokt het door haar item , en ftreelt en lokt bet weer;
Leert, hoe den regten zwaai aan elke wiek 0 geven,
Op 't uirgerpreide vlak in 't evenwigt to zweven,
Tot eindlijk zwakheids boei niet Langer dat warhoudt,
En het op eigen kracht, bemoedigd , zich betrouwt:
Zoo leidt de moeder ook; maar, voor die teak berekend,
Zijn op een groocfcher fchaal haar zorgen afgeteekend.
Naauw words de voec voor 't eerst op 's levens baan gezet,
Of elke hand houdt vast, en oog en harte let:
Eij elke ftruikeling voelt zich de borst benepen;
Maar , vlugger zelfs dan de angst , heeft reeds die hand gegrepen:
Als, reeds door oefning fterk , de dartle knaap zich waagt,
Dan tuurt nog 't moederoog, of hem ook teed belaagt;
En zien we , als 'c hupplend rued , hem door de dalen fnellen ,
Neen, rusten kan het niec, maar bljjfc hem trouw verzellen.
De

DE MOEDEM.

34L

De hen, als ze over 't veld met hare kiekens zwerft,
Laat elke korrel hun, terwiji ze nit liefde derft.
Wanneer de koude nijpt , of naakt een wreede roover,
Dan lokt ze 't broedfel trouw,, en fpreidc de vlerk er over;
En grijpt der gieren klaauw, als naar hun bloed hij dorst,
Dan biedt zij aan den flag haar breede en warme borst:
Maar 't moederhart , zou dat van hen of vogel leeren!
't Kan, heel het leven door, om 't dierbaar kroost ontberen;
't Geefc alles , war het heeft , en , iia het alles gaf,
Voedt het door liefde nog : en, o, wie meet die af!
Gevaar ze kent het niet. Zou zij befmetting duchten;
Den dood , wanneer hij dreigt en lijdt haar kind, ontvlugten?
Neen , aan haar' boezem klemt ze 't , bij der koortfen gloed,
Zuigt met haar lippen 't gift, en plant het in haar bloed;
Rukt het met hemelkracht nit ligtelaaije vlammen,
En is zijn laatfle dijk , bezweken alle dammen.
Maar waan niet, dat Natuur ons beelden voor die vrouw,
Die harer waardig zijn , in 't fchoonfte ook, leevren zou.
War is der dieren liefde, op deze fchaal gewogen,
Hoe ze ook voor 'c donzig nest of welpen zorgen mogeni
Dat Jong is 't wijfje vreemd, als het aan 't nestje ontvloog;
Geen volen kent haar weer, Wier melk het eenmaal zoog;
Geen band boeit de ooi aan 'r lam , heeft ze eenmaal het verlaten ,
En 't fnijdc niet door haar borst , boort zij het kermend blaten;
En words ook 't rund gekeeld, zoodat het de oude ziet,
Zij krimpt niet weg van wee, zij woedt noch jammert niet.
Maar moeder van den mensch : wie voelt dien naam zijn lippen
Niet als den zachtften won , als harmonic ontglippen;
Wie, als hij aan haar denkt , merkt niet in 't ftroomend bloed
Van liefde en warmen dank den onverdoofbren gloed;
Wat kind, fchoon andre fmart reeds lang zij afgefleten ,
War wonde in 't eind zich Hoot, kan immer haar vergeten;
Wie roept niet met mij uit, werd niet zijn hart rot iteen:
,, Zij is het beeld van God ; voor haar beeft de aarde er geen !"
Drinkt gij een bittre teug nit 's !evens alfembeker:
Zink aan die warme borst, en troost vindt ge er voorzeker.
Torscht gij een knellend kruis, verkwijnt ge bij de fmart:
Ja, er is heul voor u: val aan het moederhart.
Is 't duister om u been, en zelfs de moed geweken:
BO haat zal vrolijk licht door zwarte wolken breken.
Aa5
Steer
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Staat ge op des afgronds rand , wiens diepte gij niet meet:
Haar hand is, itervend , nog tot uw behoud gereed.
Knaagtkommer aan uw ziel : hoe diep zij ook moog' wonden ,
De levensbalfem wordt aan 't moederhart gevonden.
ja, vielt ge ontzettend laag, door Nag misbruikt genot :
Vergeving fineekt ze, en die verwerft dat hart van God!
Niet in haar jeugd alleen, mar grijs en zat van dagen,
Klopt nog die borst voor hem , dien ze eenmaal heeft gedragen;
Zoo lang het nog der ziel bij 't graf niet fluimren gaat ,
Beth ze in uw vreugde lust en voor uw rampen haat;
En is in d' ouderdom het niet geheel verdonkerd,
'e Beak nog zachten gloed , die voor haar telgen flonkert:
treft hij, die den band van de aarde niet ontbindt,
Dan is haar laatite zucht om zegen voor haar kind!
Vanhier dan, dat de mensch, waarheen ook 't lot moog' voeren,
Hang aan het moederhart met onverbreekbre fnoeren ;
haar , wat ook 't geluk in voile korven bied",
Meer dan het goud of de eer, ja zaligheid geniet;
Vanhier, dat elke klagt, aan haren mond ontvlogen,
Ziju borst als dolken treft, den traan perst uit zijne oogen;
Vanhier, dat, als de dood de dierbre grafwaarts fleurt ,
Bet kind als 't plantje kwijnt, den wortel afgefcheurd ;
Vanhier zijn diepe rouw, naar 't floers niet of to meten ,
Zoo , lang het leven duurt , in 't bloedend hart gezeten;
Vanhier dat warm gebed: „ God! is mijn einde daar ,
Ontvang mij in uw' fchoot, hereenig mij met haar!"
, wat gij zijt , o Moeder ! nook volprezen ;
Neen,'k maal
Gij flecks, ja gij alleen, kent uw eerwaardig wezen.
Maar ook gij kent bet niet : 't is God , die in u leeft,
U bovenaardsch gevoel, eens Serafs liefde geeft.
Zegt, kindren! die de vrouw moest derven,
Wier borst u 't eerfte voedfel gaf,
Was 'c einde van haar liefde 't graf,
Vergat de dierbare u, na 't fterven?
Misken , o kroost ! die liefde niet:
Bet ijs des doods kan haar niet dooven;
Neen, zalig bij haar' God hier boven,
Leeft zij your u, die ze achterliet.
o, Zegt
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o, Zegt mij , als, 'c gewoel ontweken,
Ge in flilte om de afgefcheidne weent:
Is 't niet , alsof, met haar hereend ,
Gij nog die zaalge hoordet fpreken;
En voelt ge, wat bet hart ook lij',
Bij al der tranen neevlig duister,
Niet, als zeide u een zacht gefluister:
„ Die onvergeetbre is u nabij"
Als ge om haar treurt, zou zij 't niet weteni
Een zelfde , eene onverdeelbre fnaar
Loopt door uw hart en 't hart van haar,
Slechcs den geheel in liefdes keten.
Die trilling v/iegt door d'affkaml !teen,
Die engien fcheidt van fiervelingen;
En nit de bovenaardfche kringen
Keert ze, als een lichtftraal, naar bench.
Voelt gij , door 't grievendst teed bellreden,
Een kracht , die u in 'c lijden fchoort:
Dan werd bet moederhart verhoord;
Zij is de vrucht van haar gebeden;
En groeft ge voor uw rust een graf,
Van 't pad der lieve deugd geweken,
Voor u zal zij vergeving fmeeken ,
En de Almagt wijst geen Moeder af.
Wie zegt bet ons, of, na 't verfcheiden,
De geese nog over de aarde zweeft,
En magt van de eeuwge Liefde heeft,
Om dierbren 'c !even door to leiden?
Maar ftreelend is 't, als druk genaakt,
Wij worftelen met alle krachten,
'c Gevoel, dat, met de Hemelwachten,
Ook nog de ontflapen Moeder waakt.
o Gij, Naar kroost! laat het niet varen,
Zij 't ook een droom, dat zoec geloof:
't Maakt voor verleidings Item u doof,
Is u een roer bij klip en baren.
't Is Gode waardig: want Zijn hand
Toch kneedde 't hart der teedre vrouwen;
Der Moeder kan Hij 't kind betrouwen:
Zij fluurt het wis naar 'c Vaderland.
II. VAN LOGIIEM.
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God heeft -mij mijn kind ontnomen;
Ach, hoe treft zijn flrafgerigt!
Kermde een moeder, vol van rouwe ,
Met de wanhoop op 't gezigt. —
God heeft u uw kind ontnomen?
Moeder, ftaak uw bang geklag !
Jezus fprak eens met gezag :
Laat de kindren tot mij komen!

Blj HET VAT STAPEL LOOPEN VAN 'S RONINGS SCHIP VAN LINIE
DE WATERLOO TE AMSTERDAM, DEN 13 MEI 1824.

Daar flat het trotfche zeekasteel
Verheven in de lucht,
En toont zich als een forfche Ieeuw ,
Door grootte en bouw gaducht;
En pronitt ,. nu 't hem gebeuren mag
Verfierd te zip: met Neerlands vlag,
En hij de watren in zal glijden,
Om eenmaal voor die vlag te flrijden.
Waartoe nog Langer hem gefchoorcl?
Beuk weg, al war wedrhoudt;
Verbreek de boei , en vrij en bIlj
Zij hij aan 't nat vertrouwd;
Dreun, moker! dreun, en geef hem vaart;
Geen hatnerflag zij nu gefpaard :
Ruk uit de wig, die nog kan klemmen,
En laat dien waterleeuw nu zwemmen.
Daar gaat, daar glijdt hij ftatig been
Met majesteit en pracht ,
En perst de vonken nit het hour
Met meer dan reuzenkracht.
Wijkt, firoomen! wijkt en krimpt te zaam:
Hij komt , de leeuw , zoo groot van naam ;
Hij komt , hij, op uw erf geboren.
Zing, Straomgod! laat uw welkotn hooren.
Daar
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Daar bruist het fchuim reeds voor hem been;
Daar zweeft hij vlug en ree,
En aller oogen zien hem na ,
Als trok hij reeds naar zee;
En aller handen rijzen op ,
En zwaaijen met den hoed in top:
Het Hollandsch hart moet lucht zich geven,
En 't hoera I" doet den wolkftroom beven.
Hoe fier ligt gij nu , zeegevaare!
Tot 's bouwheers roem en faam,
En wont ge aan 't opgetogen yolk
Uw' nooit vergeetbren naam;
Een' naam , in onze ziel gedrukt ,
Toen dwinglandij er heefc gebukt;
Een' naam , dien de eeuwen zullen melden,
Met de eer der Waterloofche helden.
0 ! dat die wijdberoemde naam
U needs ten zegen zij,
En elke togt, dien gij volbrengt,
Mijn vaderland verblif !
Verhoog gij de eer van Neérlands vlag,
Zoo als die glorierijke flag;
En Nat de naneef nog getuigen,
Dat elk voor Waterloo moet buigen.
En gij, aan wie 's lands wijze Vorst
De Waterloo vertrouwt;
Gij , zwervers! die voor 't vaderland
De woeste zee bebouwt ;
Gij , telgen van een voorgeflacht,
Dat roem en eer aan Neerland bragt,
Toen 't op de ruime pekelvelden,
Met leeuwenmoed, zijn regt deed gelden;
Ook gij
als die heldenteelt,
Wen 't vaderland het eischt,
Op Waterloo onwinbaar zijn,
Als ge eens de bloedvlag hijscht;
En wee, wie dan to klein u acht!
Doe gij hen fiddren voor uw magt:
Vernielt , o Waterloofche zonen!
Wie Nedrlands vlag ooit durven Konen.
En

so
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En als een moordende overmagt
U aanklampt in 't gevecbt,
Dan worde uwe onbefmette vlag
Met nagels vastgehecht :
Dan, als geen ftrijd meer baten kan ,
Bij 't vechten tot den laatften man,
Zttlt ge, eer ge uw' bodem wilt verliezen,
Den heldendood van Claasfens kiezen.
Van Claasfens I ja , zijn naam, zijn roem
Blinkt nog in fchittrend licht,
En 'I nakroost heeft, in 't dankbaar hart,
Hem de eerzuil opgerigt:
Hij wrong zijn fchip uit 's vijands hand,
Door zelf zich te offren voor zijn land;
*Hij durst den fulferpoel ontfteken,
Om, ftervend, Narland nog te wreken,
Doch hoede, o Neerlands dapper kroost I
U onzer vadren God
(Voert ge ooit de Waterloo ten ftrijd)
Voor Claasfens' fmartlijk lot !
Dan zien we u eens met lauwren wedr;
Dan fchenkt u Nedrland roem en eer;
Dan klinkt, ter welkomst, allerwegen
U 't driemaal „hoera I" dankbaar tegen.
Mei, 1824.

S. RONDEAU, JR.

NA BET LEZEN VAN DE SADDUCEEN VAN MR. I. DA COSTA.

V

ol van eigenwaan en trots ,
Met te doen, dan fchandlijk liegen;
Op den naam van kindfchap Gods,
Toe te leggen op bedriegen;
Elk, die vijand is van twist ,
Aan te basfen, of 't mogt ftrekken,
Om beroerEe en krijg te wekken ,
Door hem in gefchil te trekken:
Zegt anij eens , wiens beeldtnis is 't?
Wie
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Wie geen huichlend amen zegt
Op 't geen andren voormaals dreven,
Maar zichzelv"t gewetensregt,
Aan den mensch door God gegeven,
't oordeel vrg ,
Voorbehoudt
Dien vermetel te verdoemen ,
Dwaalgeest , vijand Gods te noemen,
En zichzelv' flechts wijs te roemen:
Wien fchast deze fchilderij?
't Kind van God (zegt mij de Schrift)
Is steeds nedrig en befcheiden (*);
Vreedzaam (f) , laat het nook door drift,
Maar door liefde altijd, zich leiden, —
Liefde , die den naasten mint,
Die geen' vijand (1) zelfs durft haten ,
En aan God wil overlaten
't Oordeel over de onderzaten
Van zijn zeedlijk rijksbewind.
Bitterheid en toornigheid,
Granifchap en geroep en /aster
Moeten , met alle onbefcheid,
(IIoe het menschdoin ook verbastee)
Zijn van 't kind van God geweerd (5);
't Zij barmhartig , goedertieren (**);
't Late zich , fc ioon andren tieren ,
Door zachtmoedigheid beflieren:
Zoo heeft ons Gods woord geleerd.
En, JOANNES! gij fpreekt waar.
Wie daar zegt , ilt min DEN VADER,
Zegt gij , is een leugenaar
En een eigen fchand verrader,
Zoo hij zijnen broeder haat (ff);
En (o, dat wij 't alien hooren!)
Uit den Duivel zijn geboren (44)
Al die 't rijk van vree verfloren ,
Al die ifichters zijn van kwaad.
29. Philipp. IV: 5. (f) M ATTU. V: 9.
(4.) MATT H. V: 43-45. (§) Ephef. IV: 31. 32.
(**) Te zelfder plaatfe. at)I 0I AN. IV: 20.
(44) 1 JOAN. III: 9. Io.
(*) MATT H. XI:
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DE BEDELAAR ZOO ALS ER MEER ZIJII.

Een jonge bedelaar, gezond van lijf en leden ,
Vroeg om een gift een' deftig' man. —
„ Foci! fchaam u , dat ge u dus vernedert zonder reden!
Wie bedelt , als hij werken kan?"
Ja wel, mijnheer! gij hebt goed praten:
, Nog onlangs kreeg ik zulk een bui;
Maar , of ik werkte, 't mogt niet baten:
„ Want och , ik ben zoo fchriklijk lui
DE JEZ GITEN GOEDE ROOKVERDR]JVER$.

De Architect van den Koning van Palen, Hertog van Ler•
raine en Bar, gaf dien Vorst , die hem raadpleegde over
de middelen, om den fchoorfleen van zijn appartement bet
rooken ce beletten, ten antwoord , Sire! niets gemakkelij.
ker,, dan dit. Doe een' Jezuit boven op den fchoorfteen
• plaatfen. Uwe Majesteit weet, dat deze lieden alles tot
„ zich trekken."
ERGERLIJKE VOORBARIGHEID.

De Abt MAURY, door zijne betrekking de naaste tot het
doen der lijkrede op den wegkwijnenden Abt DE BOISMOND,
hield zich reeds hij voorraad onledig met het verzamelen van
bouwfloffen tot dezelve, en ging zelfs zoo verre van zich
nu en dan tot den lijder zelven te vervoegen , ten einde van
hem deze en gene bijzonderheid te vernemen van zijnen levensloop vd•Or hurine kennismaking. Op zekeren tijd zijne
bedoeling wat al te duidelijk doorflralende, zei4 DE BOI
Het komt mij voor,, Mijnheer,, dat gij
MOND gevoelig :
• de maat neemt van mijne doodkist."
DE FRAINSCHE AKADEMIST.

E

en onzer (Franfche) Akademisten , een bon. homme, zoo
als men dat flag van lieden noemt , was gewoon, een' ftuiver te geven aan een' gewaanden blinde , die beftendig in zijnen weg zat , wanneer hij zich naar het Inflituut begaf. Eens
ging hij hem voorbij , zonder te geven. Half luid zeide de
bedelaar: „ De domkop geeft mij niets !" — De Akademist ,
die dit hoorde, riep haastig uit : „ Ei , fchelm / nu ben ik
„ overtuigd dat gij zied"

MENGELWERK.
UITTREKSEL UIT LEN VERSLAG WEGENS DE OPENBARE
TENTOONSTELLING VAN VOORTBRENGSELEN VAN
VOLKSVLIJT, TE PAR1JS , IN DEN JARE 1823.

(Vervolg err Plotvan bl. 315.) (*)

H

et getal der werktuigen , hoe aanzienlijk ook , is Mater beneden mijne verwachting geweest. Ik zal wederom
alleen over diegene handelen , die mij of nicer dan de overige getroffen hebben, of die mij voorkomen ook in ons
Vaderland te kunnetr aangewend worden.
Sterrekundige Inflrumenten van GAMBEY. Onder de
eerfte behoort gewis het uitmuntende ./Equatoriaal Inftrument, dat zijnen vervaardiger tot den eerften rang onder
de fterrekundige werktuigkunflenaars verheft. Dit heerlijk
werktuig, hetwelk voor het Parilfche Obfervatorium beftemd is , volgt , door een aangevoegd flingerwerk , den
dagelijkfchen gang van ieder hemelligchaam , waarop het
gerigt wordt ; hetzelve heeft mij de grootfte denkbeelden
van de bekwaamheid van den kunftenaar GAMBEY gegeven. Inderdaad , wanneer men dit werktuig vergelijkt
met hetgeen een L E N O I R en anderen vervaardigden , dan
ftaat men verbaasd over de hoogere volmaaktheid van het.
zelve. Men moet zijn werk met dat der eerfte Engelfeke
werktuigkundigen, en met dat van eenen REICHENBACH, vergelijken ; en ook voor dezen is GAMBEY
verre van onder te behoeven te doen. — Behalve dit hoofdwerk(*) Het floc der aanteekening aan bet eind van bet vorig
gedeelce (b1. 313) toevallig over het hoofd gezien zijude,
laten wij dit hier volgen:
Het zwaartepunt leg t daarenboven even veel graden al ;11
den kleineren cirkel , als het kogeltje in den grooteren: want,
daar ad: xr7=od: o'd
zoo is ao lI aco4
en derha1 ve 1,0 ad.=
Bb
11/41ENGLI.W. 1824. NO. S.
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Wfrktuig, had GAMBEY nog eeneavernuftig uitgedach,

ten en kunftig zamengeftelden Heliostaat en eene
natienaald ten toon gefteld.
Achromatifefie Killers van cAucnoix en L E R g.
o u R s. De beide optifche en phyfifche Inftrumentmakers cAppxotx en LEREAGUKS wedijveren federt
penigen tijd in het vervaardigen van achromatifche kijkers;
11 0 is bekend , dat de groote hindernis, om deze kijkers
groqt en lichtvol to maken , in de moeijelijkheid gelegen
if;, om groote, zuivere ftukken flint en crown-glas , waar,
pit het objectief glaS moet zemengefteld zijn te bagmen, Men fchijnt thans deze moeijelijkheid grootendepls
te boven gekomen te zijn : beiden ftelden een objectier
gigs ten toon, dat omtrent van dezelfde grootte was. Dat
van cAuc not x werd opgegeven te Ain 8 duim in mid0010 ; dat van LEREBop R s had 9,244 meters , het,
Bern plot veel verfehilt van 8 duim. In beide; glazers waren zeer weinig ftrepen en zeer weinig luchtbellen.
net voar Ityfters van c nucnotx. 130 ultftek hes
viel mij ook de voet, die c A u c H o I x uitgevonden had ,
mu lenge en zware kijkers op te plaatfen. leder,, die ooit
eenige as,tronomifche, waarnemingen met groote kijkers
heeft gedaan , heeft de moeijelijkheid pndervonden ,
don kijker op epnig hemelligchaam zopder eenige trilling
gerigt te houden. Meestal wordt de kijker op den voet
in het midden van deszelfs lengte opgehouden; en, op
4it midden rustende , doer hem de *nap kractit onopr
houdelijk met' kleine flingeringen heen en weder oscill4ren.
Op den voet van GAGGHoi, daarentegen wordt dp
kij ker niet in het midden, maar aan de beide uiteinden
ppgphouden en geileund, en daardoor apt de kijker reeds
yeel vaster. Het uiteinde bij het Objeetief glas-rust op
pen beweeghaer ream , det . klimt en daalt fangs een gehogen bout , over hetwelk een ketting gander chid door
een handvat bewogen wordt, in de fchalmen van welkea
letting het ream met haken rust longs a „bij voorbeeld,
loopt de ketting ; b is het raani en.c de , die oak
op el, waar hot oogglas zich bevindt, gefteund wordt;
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zijnde dit tevens het punt, om 't welk de kijker bij het
op- en nedergaan van het raam b draait. Een groot gebr,
bij deze inrigting zoude het zijn , dat de kijker, die ,
wanneer hij bijkans loodregt Nat, zoo als in de fignur,
op het punt d behoorlijk rust , daarentegen met al zijn
gewigt naar beneden zoude drukken, en op het raam we
gen in de horizontale indien de Heer c n ucnoix niet, door eene vernuftige inrigting, ook deze
meerdere drukking hadde weggenomen. Naarmate de kijker meer nadert aan de horizontale pofitie „worth hij meer
opgehouden door een tegengewigt , hetwelk , door middel van een touw en katrol , met den kijker (zieg, f. g.)
verbonden is. Dit gewigt loopt op eene kromme goot
va., •waarvan de kromming zoodanig is, dat door dezelye , in de bijna vertikale rigting van den kijker , bet ge.
heele gewigt bijna opgehouden wordt , dat dus bijna ophoudt een tegengewigt te zijn; terwijl dit gewigt , naarmate hetzelve rijst en de kijker zakt , meer en meer begint te wegen , zoodat het in alle pofian met den kijker
in evenwigt is. Deze wijze van beweging behoorde,
bij alle groote kijkers, de omflagtige, groote en gelleel
onvoldoende voeten, waarop wij dezelve zoo dikwijls
zien bewegen, te vervangen.

Het
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Het is flechts in het voorbijgaan , dat ik melding kan
waken van de werktuigen , om papier zonder eind, van
eene onbepaalde lengte te maken , daar de Modeller.,
die van dezelve ten toon gefteld waren , to zamengefteld
zijn , om zonder uitvoerige teekeningen befchreven to
worden ; men maakt met dezelve het papier zoo lang,
als men wil, van édn auk,
Wekker van LARESCHE. Doch ik mag niet overflaan
een werktuig , dat miSichien 'minder vernuftig uitgedacht,
rnaar zeker van een niet minder uitgebreid nut is , dan de te
voren reeds behandelde tooverwijzer; ik bedoel den wekker
van den Horologiemaker LARESCHE. Dit eenvoudig
werktuig kan men op ieder gewoon horologic plaatfen;
het is weinig uitgebreid, onkostbaar (het kost. flechts 36
francs), en het doet, op een vooraf te bepalen tijdftip,
een klokje herhaalde malen zoo hard flaan , dat men daar.
door uit den flaap kan gewekt worden. De geheele wok,
ker beftaat uit een loodregt ftandaardje, hetwelk zich op
de as, waaraan de wijzers bij een gewoon horologic go.
hecht zijn , plaatfen feat, even als men er den fleutel op
plaatst , om de wijzers te verzetten. Aan dezen ilandaard
Is een hefly)ompje gebecht hetwelk dus met den itand.
aard ieder uur eenmaal ronddraait. Dit hefboompje vat
1)0 ledere omwenteling van den ftandaard , en dus ieder
uur eenmaal, een' tand van een rad, dat twaalf tanden
beeft ; welly rad dus in twaalf uren eenmaal omdraait, Dit
rad, eindelijk , draagt eene Rift, welke, op een vooraf
te bepalen aogenblik , drukt op eene foort van trekker
(dOente), die , gedrukt wordende, eene veer loslaat
met welke een hamertje verbonden is , dat , gedurende
het ontfpannen van de veer, herhaalde tnalen op een metalon klokje met groot gedruisch flaat. Het groat voorregt van dit werktuig is , dat het den gang van het ho.
rologie niet ontftelt. Immers het loodregt flandaardje werkt
op het rad, of Bever op de fler met twaalf tanden, en
doet dezelve, zonder dat daartoe bijna eenige kracht ver.
ciseht wardt bewegen, Eerst dan, als dit rad op den
trvkker werkt worcit er cenige kracht vereischt; dan
ook
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ook deze is uitermate gering , en zij dun g flechts weinige feconden , daar na derzelver uitoefening de wekker
loopt en de kracht ophoudt te werken.
Vuurbaken van FRESNEL en AR AGO. Van het
grootfte belang zijn, vooral voor ons Vaderland , de ten.,
toongeftelde vuurbaken (phares) en het tentoongeftelde
model van eene hangende ijzeren brug ; beide zijn van
onmiddellijke toepasfing in ons Land.
Behalve vele vuurbaken, die uit gewone Argandfeba
lampen beftonden waaraehter reflecterende fpiegels geplaatst waren, en die dus met de gewone, bekende overeenkomen was er de volgende die men aan de ontdeltA
kingen van de Heeren ARAGO en FRESNEL verfehuldigd is. Deze lichtbaak beftaat nit done of meer zeer na.
bij elkander geplaatite lampen , die in het middelpunt van
de baak geplaatst zijn. Deze lamp is omringd van eenige
op eene bijzondere wijze zamengettelde glazen, die leder het licht van de lamp verzamelen en in edne rigting
voortwerpen. Alle deze glazen zijn in een' ijzeren voet
gevat , zoodat zij door middel van een uurwerk rondbewogen worden am bet middelpunt , waarin zieh de lamp
bevindt. Door de glazen, die bol zijn, worth het lamp.
licht zeer geconcentreerd , waardoor het op eenen verren
affland zigtbaar worth. Dit zigtbaar warden gefchiedt atleen op die plaatfen , naar welke de glazen gerigt zijn ;
en , daar deze glazen horizontaal om de lamp rondbewogen warden bevindt zich een (chip op eenen aanmer•
kelijken afftand van de vuurbaak , beurtelings verlicht doot
de vuurbaak , beurtelings in het duister , of Bever men
ziet op het fchip de baak flechts bij geregelde tusIchen.,
poozingen , hetgeen belet, dat men de baak niet met
eenige fter verwart. Tot dusverre heeft nu de baak niets
vreemds , en het bijzondere is voornamelijk gelegen in de
inrigting van de glazen en van de lamp. Het doel van
alle glazen , voor eene lamp, die als bank dienen moet,
geplaatst, is, het licht te verzamelen en naar den punt
been te rigten. Deze glazen moeten dus bolle glazen
zijn ; want door de refractie , die zulke glazen, het lick
F, b 3
doer
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doen ondergaan wordt hetzelve verzameld , en op Un
punt op eenen verren afffand zamengebragt. Men, had
van deze wijze, om het licit te verzamelen, bij baken,
argezien , om de moeijelijkheid , die men ondervond , om
bolle glazen van zollx eene grootte , als er vereischt werden , te bekomen, en vooral omdat het glas , zeer -dik
moctende zijn, en meestal onzuiver zijnde, het lick,
dat door hetzelve gaat , zeer veel doet verminderen. De
Heer FRES
heeft beide deze gebreken voorg,eltomen , door het g/as verfchillende concentrifche ringen
van glas zamen te' ftellen; die te zamen• hetzelfde effect
doen, hetgeen te voren een enkel bol glas. deed, met,cleze verbetering echter ,• dat deze ringen van glas , oneindig minder dik zijnde clan dit enkel bol ook het
Licht veel minder abforberen , wanneer het door dezelve
gaat. Dit zamenftel van ringen nu,. dat zoo veel nicer
Hein doorlaat , vervangt het moeijelijk -te verkrijgcn bol
glas , en heeft nog het voordeel van veel ligter te zijn
dan hetzelve, en dus gemakkelijker om de lamp heen te
bewegen. De Heer SOLEIL, Optic us te Paris, is
de vervaardiger van deze glazen , die hij kntilles en &heion noernt.
De lamp , die midden tusfchen verfcheidene van deze
draaijende glazen geplaatst is , geeft veel meer licht , dan
de gewone of verbeterde Argandfche. Zij beffaat nit verfcheidene Argandfche lampen , die In elkander geplaatst
zijn, of liever nit verfcheidene pitten, die elkander omgeven , en die alle te gelijk branden. Reeds RUMFORD
had opgemerla, dat het lick van twee pitten fterker is,
wanneer zij nabij elkander branden en elkander onderling
verwarmen , dan wanneer zij ieder afzonderlijk branden.
ARAGO heeft deze ondervinding op zijne lamp toege.
past, en een zamenffel van concentrifche lampen vetvaardigd , die, alle te gelijk brandende , een Hein geven ,
dat nog door geen lamplicht geevenaard is , en dat men
van de Engelfche op de Franfche trust, bij gelegenheid
der Trigonometrirche vereeniging dier beide Rijken , heeft
kunnen waarnemen.
Han.
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Hangende Bruggen van Jzerdraad ertifzeron kettingen. Niet aileen heeft op de Tentoontlelling niijn oog
het Model van eene hangende brug van ijzerdraad of van
ijzeren kettingen getroffen ; maar ook de uitgebreide verhandeling over de tegenWoordig in Engeland reeds be-;
ftaande ijzeren bruggen door NODIEdi die, ten einde
alles , wat tot dezelve betrekking heeft, naauWkeurig op
te nemen, herhaalde malen door het Frdnsch GouVernez
inent naar Engeland is geiOnden, heeft vdoral mijne aandacht getrokken. Het blijkt nit zijn rapport, dat men
deze hangende bruggen over alle itroomen en rivieren kan
leggen waar het mogelijk is, honten of fteenen bruggen
te leggen ; dat men noch voor het fehudden door de ela g
-ticerkns,ohvetbwgnrdo
harde -winden , noch voor het doortakken bij zvitire
ten , noch (en dit is van het meeste Mang) voor het
doorroeSten of breken door eenige andere oorzaak dehig=
tins te vreezen bebbe , en dat dote beuggen Oneindig
Minder dan alle andere kosten.
Het is bier de plaats niet , om deze bruggen naauwkettrig te befchrijven; en, daar bet tentoongeltelde model
leen was van eene kleine ijzerdtaadbrug, die , hddieef tij
tien perfonen te gelijk kondragen , echter flechts so frifrics
kostte , en ik nimnier grO.otere zag , zoude ik Of moetei
Opfchrijven , hetgeen mij uit het rapport van NODiEls
dat ft: hoorde lezen , in het geheugen gebleven is „ (eti
dit zoude zeer onvolledig zijn) Of ik zoude moetenbijeenbrengen , hetgeen ik in verfchillende verliandelingen over
dit onderwerp gedrukt vond , hetgeen een werk van Wdinig
hut zoude zijn. Aileen moet ik bier nog bijvoegen, dat
ik na mijne terugkomst vernomen heb , dat zich zekete
GEORG SMART in Engeland den 4 Julij i822 een Patent geven liet voor de vervaardiging Van ketens, voor
deze bruggen gefchikt , die , door eene vereeniging Vali
houten onder eenen hock, elkander in de Vereenigingspunten zoo fleunen , dat de ketens door eenigen last zed
inoeijelijk uit de horizontale rigting gebragt warden. neze
vereeniging van bouten tot eene keten laat zich door eene
fchett
B b4
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fchets beter dan door eene bcfchrijving aanduiden; ik voeg
dezelve hiernevens.

De invoering van deze bruggen in ons Vaderland , alwaar zoo veel water is , komt mij eene zaak van de grootile ceconomie voor ; en het zoude te beklagen zijn , wanneer wij niet, zoo / wel als de fraufchen en Zwitfers ,
fpoedig ons voordeel trokken van deze uitvinding der
Engelfchen.
Chemifche Producten. — Onder de Chemifche producten meen ik in de eerfte plaats te moeten noemen het gelei , uit beenderen , door middel van het zeezoutzuur
vervaardigd ; ik meen dit daarom te moeten doen , dewijl
er bij ons , zoo veel mij bekend is , van de beenderen
niet dat gcbruik gemaakt worth, hetgeen er van konde
gemaakt worden, en wij daardoor een aanmerkelijk voordeel misfen.
Geld uit Beenderen. Onze beste foepen beitaan uit
dierlijk gelei. Dit gelei is het voedend deel van alle
bouillon. Het gelei , echter , is op zichzelve onfmakelijk;
en er bevindt zich in onze uit vleesch vervaardigde bouillon , behalve het gelei , een ander beginfel , hetgeen het
verhemelte prikkelt , en aan de bouillon haren aangenamen fmaak geeft. Dit beginfel bevindt zich niet in de
beenderen , die alleen uit geld en phosphorzuur zout beftaan. Vandaar , dat het gelei , uit beenderen bereid 9 hoe
voeclzaam hetzelve ook zij , geenen aangenamen finaak
heeft. Men had dit gebrek in het tentoongefIelde geld
trach-
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trachten voor te komen, door hetzelve, te vereenigen met
fappen van vruchten. Zoo had men gelei a: la grofeille,
l'abricot , enz. Het eerstgenoemde , 't welk ik proefde , was inderdaad uitmuntend van fmaak.
Het is te bejammeren , dat bij ons zulk eene groote
hoeveelheid uitmuntend voedfel, als er in de beenderen
bevat is , verloren gaat. Hoe veel zoude hieruit niet,
voor eene geringe loin , voor de armen kunnen bereid
worden! Hoe uirnemend zoude dit gelei, droog, en
als grootere of kleine koekjes, kunnen dienen tot voeding
eener legermagt , ingeval van oorlog! lmmers ;hoe moeijelijk is het dikwijls, het flagtvee alsdan aan te voeren,
en met hoe veel gemaks kon men eene groote hoeveelheid
gelei vervoeren, hetwelk, alleen door fmelting in warm
water, een gezond en krachtig voedfel , even goed als
vleesch , zoude opleveren , vooral indien het gelei vooraf
met eenig prikkelend beginfel vereenigd werd! —En. hoe
gemakkelijk is niet de bereiding van dit gelei! Men kookt
de beenderen eerst langdurig , om ze van het vet, waarvan
ze doordrongen zijn , te ontdcten ; daarna weekt men ze
in verdund zeezoutzuur , hetwelk alle de harde zoutdeelen
oplost, en alleen het gelei overlaat, 't welk daarna flechts
door afwaslching met koud water van het aanhangend
zuur moet gezuiverd worden; hetgeen ik te Geneve op
de eenvoudigfte wijze zag gefchieden , door de beenderen , nadat zij uit het zuur kwamen , in manden korven
in het loopende water van eene rivier op te hangen. Men
heeft aldaar , op verfcheidene plaatfen op de ftraten der
Rad, bakken opgerigt , waarin ieder de beenderen , die men
gewoonlijk wegwerpt , nederlegt; eene inrigting, die navolging verdiende.
Kamfer,, Mercurius dulcis , Sublimaat , Quinine. De
Fabrijk van BURALT, te Charenton, leverde uitmuntend
geraffineerde Kamfer , Mercurius dulcis , Sublimaat en
fabrijkmatig in bet groot bereide Sulfate tie Quinine. Voorbeen trok men uit Holland de gezuiverde kamfer; en
de bewerking , waardoor men dezelve zuiverde , werd
geheim gehouden. Alle voordeel dat op een geheim
Bb5
be-
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berust , moet uit zijnen aard van korten duur zijn ; het
geheim houdt weldra op , dit te zijn voor het oog der
wetenfchap, Holland heeft het voorregt , van de kamfer alleen te zuiveren, verloren. Waarom treat men
dit veriies niet op andere wijzen te herftellen ? IVaaroni
bereidt men b. v. de Sulfate de Quinine niet in het groot,
letgeen met veel meer voordeels konde gefchieden , dan
wanneer,, zoo als nu, ieder Apotheker dit voor zich in
het klein doer, indien htj de bereiding al niet aan buitenjanders overiaat, en ; zoo als bij velen het geval is , de
Quinine nit Parijs ontbiedt ?
Geel van Chromium. Te Patigirard wordt , behalve
Berlijnsch blaauw,, ook geel van Chromium vervaardigd.
Deze verfftof fchijnt_nieer en meer in gebruik te komeno
Het metaal , Chromium genaamd, is tot nog toe flechts
op weinige plaatfen gevonden. Ik aarzel echter niet
nit de Geologifche conflitutie van fommige gedeelten onzer Zuidelijke Provincin te befluiten , dat dit metaai ook
bij ons hier of daar zoude kunnen gevonden worden:
Ben opzettelijk onderzoek , door deskundigen hieromtrent te
werk gefteld, zoude waarfchijn/ijk de moeite wel beloonen.
Chlorine tot, Bleekerfien. De bleekerijen doer middel
van de Chlorine (het zoogenaamd overzuurd zeezoutzuur
gas) fchijnen in Frankr0 nog te beftaan. Men gebruikt
echter niet meer, zoo als dit het eerst door den beroemden B ER TnoLLBT geleerd werd , de Chlorine als
luchtvortnige vloeiflof ; maar men vereenigt dezelve met
kalk , en gebruikt de op/osfing in water van deze vereeniging. Van deze vereeniging , die den naarn heeft van
chlorure de chaux (zeezoutzure kalk), heeft de bekende
Scheikundige PAYEN ten won gefteld, die hij, ten dienfte van bleekerijen en papiermakerijen , voor i franc
s centimes het kilogram verkoopt.
Kool voor Sulkerraffinaderijen. Dezelfde P AYEN vervaardigt ook beenzwart, of dierlijke kool (charbon animal) , om als ontkleurende ftOf in de Suikerraffinaderijen
te gebruiken. In een klein werkje over deze dierlijke
kool, waarin hij bewtjst , dat deze alleen, en niet de
plant-
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plantaardige kool (charbon vegetal), tot de ontkleuring
der firopen met vrucht kan aangewend worden, toont
hip zich een Fabrikant te zijn , die niet blindelings de
routine volgt , maar die op thearedfche gtonden voortwerkt. 1k meen , dat men van dit twart oak reeds in
onze Suikerraffinadergen gebruik maakt; maar ik twijfel
zeer, of het zwart , daar gbruikt, een inlandsch fabrikaat is : ook hiertoe zouden de beetideren, die bij ons
verwaarloosd worden , kunnen aangewend worden. Zan-,
&ling is bet, dat eene zclfftandigheid van zoo veel be.
lang, als de beenderen , bij ons zoo Pang verwaarloosd is,
en nog zoo weinig verzameld wordt.
Beenderen als Mest/lof. Het zij mg bij deze gelegenheid vergund, nog een derde gebruik van dezelve, hetgeen ik in Engeland zeer algemeen gevonden heb, aan
te flippen; het gebruik, namelijk, als.mestftofi Daartoe
worden de beenderen , onder rollen; tot een zeer prof
poeder, of liever tot kleine ftukken, gebroken; en Ver4
volgens op bet land geflrooid. Deze mestfkof h'eeft dit
bijzondere voorregt , dat zij hare werking niet in een, jaar
eindigt , maar over vele jaren uitflrekt.
Poeder van J U L L I E N, om TVijnen le zuiveren.
J U L L I E N, een Wijnhandelaar te Paris, die zichTeeds
te voren door een werktuig had bekend gemaakt, om onde wijnen , zonder verlies of befchadiging, en zonder ze
te fchudden, over te tapper, fielde een poeder ten toon,
mu wijn , rum, brandewijn enz. te zuiveren, in de plants
van eiwit of vischlijm. Getuigfchriften van eene groote
menigte Wijnhandelaren flaafden het nut en voordeel van
bet gebruik van dit poeder. Ik meen zeer zeker, in dit
poeder wedergevonden te hebben een poeder, dat ik, na
omtrent een jaar geleden , bier reeds beb doen vervaardigen , en hetwelk niets anders is , dan zeer langzaam nitgedampt en gedroogd bloed. Er is dus geen twijfel aan,
of dit nuttig poeder zoude ook bij ons kunnen vervaardigd , en door herzelve het kostbare eiwit en de vischlijm
vervangen worden.
Apparel/ Vinificateur van Mlle. GERVAIS. 131j gele,genheid van deze zuivering van den wijn, meen ik teyens
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vens opmerkzaam te mogen maken op een zeer eenvoudig
zamenftel, hetwelk ik onder den naam van apparel! vinificateur de Mlle. GERVAIS ten toon gefteld vond, dor
hetzelve welligt ook met nut in onze bierbrouwerijen
zoude kunnen aangewend worden.
Gedurende de gisting ontwijkt, zoo wel uit het bier,
als uit den wijn, eene groote hoeveelheid •koolftofzuur
gas. Dit gas moet nit de vaten, waarin de gisting gefchiedt, kunnen ontwijken. Te gelijk met dit gas worth
in de gistende masfa , de alcohol ontwikkeld; eene zeer
vlugtige:-ftof, die,2eer :ligt in den ftaat van damp overgaato en die , vooral bij de verhoogde:temperatuur , die
tot de gisting,noodig is, zeer ligt als damp met het koolftofzure gas nit de' gistende masfa ontwijkt. Deze vlugd
tige ftof, deze alcohol moet echter zoo veel mogelijk in
bet bier of in den wijn gehouden worden, hetgeen onmogelijk te doen is door het vat te fluiten , daar het
koolftofzure gas moet_ kunnen ontwijken ; en iedere hoeveelheid , ! die met\ het gas uit dezelven vervliegt , vermindert de hoedanigbeid van den wijn of van bet bier.
Het zamenftel van Mlle. VAIS nu dient om het verlies van de alcohol voor te komen. Hetzelve beflaat nit
het vat a ,dat aan den bodem open is , en met dezen openen bodem op het vat, waarin de gisting gefchiedt , als
ware het een helm , geplaatst wordt. Het vat heeft eenen
dubbelen wand , met eene opening bij Tusfchen de
wanden giet men koud water, hetgeen men near willekeur
tan vernieuwen. Bij y gaat uit het vat eene kromme
buis, x, die flechts eene kleine opening heeft, zich omkromt bij en eindigt in het vat o, dat met kalkwater
gevuld is. De alcohol - damp gemengd met het koolftofzuur gas, flijgt in bet vat a, en vult hetzelve. Door
de lage temperatuur van deszelfs wanden wordt de alcohol-damp weldra tot vloeibare alcohol verdigt , die door
de opening weder in het wijn- of biervat terugloopt;
het koolftofzuur gas , daarentegen , worth door geene
koude vloeibaar ; het blijft luchtvormig , hoopt zich op
in a, en wijkt eindelijk nit door x in het vat o, waar
her
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het het kalkwater vindt, met welks kalk het zich tot
koolftofzuren kalk vereenigt, zonder dus den kelder of
de plaats, waar de gisting gefchiedt, met Gene voor de
gezondheid nadeelige luchtfoort te vullen.

Fabrig van C H A P T A L. De belangrijkfte Fabrijk van
Chemifche producten in geheel Frankr0 is welligt die
van la Folie bij Nanterre , die befluurd wordt door menfchen van de grootfte theoretifche en praktifche kundig=
heden , door CHAPTAL,D ' ARCET en HOLKER;ZU
ftelde de beste van hare produc ten ten toon , en, om een
denkbeeld te geven van hare uitgebreidheid, is het genoeg, to me/den, dat er door haar dagelijks bereid
worden
14,250 kilogrammes zwavelzuur.
2,80o
— zeezoutzuur.
ruwe foda.
10,000
4,400foda- zout (fel de foude).
700
koolflofzure gekristallifeerde foda.
j,too
chloriencalcium (zeezoutzure kalk).
75
La-
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Laken: Linnens, Cachemires. 1k zal kort zijn oat-

UM de lakens j linnens „ katoenen en Cachemires y dear
men uit het product niet tot de wijzevan produceren kan
beiluiten, en er bij de producten , met uitzondering van
die van TERNADX, geene prijzen opgegeven waren.
De lakens , vooral die , welke tot gebruik voor de armee gefchikt waren , fchenen nrij toe zeer goed te zijn;
en ik zag met verwondering en verdriet , dat men zich
in rondgegevene berigten nog beroemde, in Holland lakens te debiteren. Van de Fabrijk van c n A v A
res , te Sddan , ten minfte werd gemeld, dat zij ook in
,Holland voor hare lakens een de'bouche vond , 300 werklieden gebruikte, en jaarlijks 18 L 19,000 ellen laken afleverde.
COIFFIER., te St. Ddnis, fchijnt Mechanifche weverijen opgerigt te hebben. De Calicots, die hij ten toon
itelde, waren digter, en gelijker van weeffel, dan wan.
neer dit met de hand vervaardigd is. Met zijne werktuigen weeft , volgens zijne opgave, een kind van IQ a
la jaren omttent t6 . ellen daags.
Dat er voorts vele katoenen en allerhande foort van
lkinwaad, en damast tafelgoed van St. Quentin , ten toon
gettetd was, 't walk het Hollandfehe, zoo al niet evengarde ten .minfte zeer nabij kwam, behoef ik bijna niet
aan te teekenen. Een gebruik echter, van gedrukt kaWen, tot fain/les voor venfterramen, is, hoezeer als
fabrijkproduct van weinig belang , niet onaardig. liit de
Fabrijk te youy was er zulk katoeu, dat, voor een raam
geplaatst, het aanzien had, als van een and,. gefchilderd
glas, Dit product der Mode zoet, dunkt mij, ingang
vinden.
De naam van TERNAUE is door geheel Europa be.
kend; en zijne onderneming, om de Cackeinire- bokken
te acclimateren, heeft opzien in geheel Europa verwekt.
De fhawls, van derzelver .haar vervaardigd, doen, in
tehOonheid , vouwbaarheid en ligtheid, niet oncief voor
de echte Cachemires ; maar derzelver prijs was Isoo
francs. Men weet, of liever Inca zegt algemen , dat
do.
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dezelve boven de echte in de Harems van Konflantinopel
de voorkeur hebben. Alle zijne overige producten, ZOQ
als zijne voetkleeden , lakens enz. , muntten, door deugdzaamheid en evenredige goedkoopheid , boven die ZijIler
inededingers uit.
Tapiften met Aardhars. Onder de nuttige fabrikaten
van doek waren de grove linnens , met eene foort van
aardhars beftreken , en met verfchillende figuren geverwd,
die als vloerkleeden moesten dienen. Dezelve waren in
pavolging der Engelfchen vervaardigd, dock met eene
landfche , in Fr ankr0 gevondeue , aardhars (bitting) be,
Areken, lin landhuizen komen zij mg voor, in elle opzigten , boven haren tapijten den voorrang te verdienen ,
vooral ook om derzelver geringeren prijs: het grootfte,
dat ten toon gefteld en zeer elegant befchilderd was,
kostte ilechts 15o francs.
Gebakken Steen en Glaswerk. Eindelijk kom ik tot het
gebakken Seen en het glaswerk. Ik zal niet fpreken yap
de fchoone producten van de Fabrijk van SARGUEMI.
NE s , als vazen , candelabres enz, van pen' gebakken
'teen , die vooral het pother, en ook andere fteenen, zoo
volkomen nabootst, dat zelfs het geoefend oog moeijelijk
genig verfchil tusfchcn het natuur- en dit kunstproduct
vindt: de nieuwspapieren hebben reeds genoeg deze vow."
treffelijke , maar kostbare producten geroemd. Ik zal ook
Piet handelen over de groote glasplaten uit de Fabrijk van
C H O I S Y LE ROI, die 32 duim hoogte bij 39 duim
breedte hadden. Maar ik moet melding .-tnaken , om het
nut , dat dezelve ook in ons Vaderland zouden kunnen
hebben, van de onuitwischbare letters , die men op het
glas went te brengen.
Letters voor Straten, Men gebruikt thans deze letters
tot de namen op de hoeken der thug' van Parlis. leder°
letter beftaat uit een ftuk dik , zwart glas , waarop de
witte letter onuitwischbaar in eenen zwarten- grond ge,
bakken is; zoo echter,, dat de zwarte en witte flof alleen
op het glas ligt , en niet in deszelfs masfa , ten minfte
niet diep , doordringt. Deze letters worden in eene ijzeren
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ren plaat met opftaande randen gefchoven , en op dczelve
door middel van een mastik vastgegoten. Op deze wijze
wordt er een onverbreekbaar woord zamengefteld, dat
men met deszelfs ijzeren plaat in iederen muur kan vastfchroeven. De wine letters zijn onveranderbaar,, nier
breekbaar, onkostbaar, en bij de minfle fchemering te lezen , daar het wit zich van den zwarten grond clerk affcheidt.
Baguettes voor Flesfchen met Chemifehe Praeparaten.
Ook op fleschjes van wit glas laat zich-deze' zwarte en
wine onuitwischbare kleur aanbrengen ; en ceder, die
zich met Chemifche onderzoekingen heeft ingelaten , west ,
van hoc veel nut zulke onuitwischbare etiquettes moeten
zijn , dewijl alle andere , door de in de fleschjes bevatte praeparaten, bedorven en verteerd worden. Het zwart kan
echter de werking van alle praeparaten zonder onderfcheid
niet wederftaan; hetzelve wordt door twee zuren aankegrPpen; en het is hierom ,dat men voor deze zuren fleschjes gellruikt, waarop de letters opengelaten, en tusichen
ecnon witten grond doorfchijnend zijn. , Het zoude , om
de zoo ligt mogelijke verwarring in de Apothekerswinkels
voor te kotnen , zeer goed zijn , indien in dezelve altijd
en alleen van dergelijke geötiquetteerde fleschjes gebruik
gemaakt werd.
Dit is hetgeen mij op deze uitgebreide Tentoonflelling
voorgekomen is bijzonder de aandacht te verdienen. 1k
heb vermeden , in dit berigt van zulke zaken te handelen ,
die , hoe uitmuntend ook op zichzelve, of bekend , of
voor ons Vaderland van geen belang waren. 1k 'Itch daarom geene melding gemaakt van de prachtige Vergpldfels ,
of van de fchitterende Kristallen, hoezeer dezelve-alter
oogen tot zich trokken.
Hydrostat:Me Lamp. 1k heb ook niet gefproken van
do menigvuldige lampen , die onder alle gedaanten herhaald waren , daar ik onder deze zelfs de zoogenaamde
Hydrostatifche lamp gemist , in welke de olie, die
geheelenal verbrandt, zonder eenig uurwerk., altijd op dezelfi
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itelfde hoogte opgebragt wordt; noth van de gasapg

Deze lamp veroorzaakt geene echadt1W, is dnwilnkelbaar,, dear de bak a met kwikzilver gevtild is, en geerCaltijcia
zonder hbrologie of pomp , dezelfde hoeveelbeid olie aan de
pitten; zij brandc voOrtS, tot dat tij volitrekt geene °lie
meer bevat;—a is den bak met kwiktilVer; b is tinder bij
geheel open, en met olie gevuld, welke olie dus onmiddel.
lijk rust op het kwikzilver; aan de itaaf c zijn de lamppit.
ten verbonden; b is met zoo veel gewigt beladen; dat de
olie altijd op dezelfde hoogte gehouden word;, dattr b
mate dat de olie verbrandt, zakt, even als den gatottietet
bij het gas -apparaat; de buis b puit out den taiddeiftett
ilandaard , of den pitcendrager, zoodat iij getntikkdijit
denzeiven been gig& , under olie door td
bigNonw. 1824. No, 8.
C
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apparaten, daar in dit opzigt de Franfchen verre bij de
Engel/chen ten achtere zijn, en zelfs de draagbare gasapparaten , die men even als lampen overal verplaatfen
kan , bij de eerften nog naauwelijks bij naam bekend zijn.
Ik moet echter nog , v6Or ik dit berigt eindige , de opmerkzaamheid vestigen op een paar producten van minder aanbelang.
illastik, gefchikt tot Vloeren. Men had , namelijk, ten
toon gefteld eene zekere Mastik , die zich gemakkelijk in
vormen laat brengen, en die, eons vast geworden zijnde , voor alle vocht ondoordringbaar , en even onvergankelijk is als Been. Ik zag , dat men van dezelve federt
eenigcn tiid de kuipen maakt , waarin men de oranjeboomen in den tuin der Tuileries plaatst, en dat dezelve
ook gebruikt is om het plat te voeren , waarop het foyer
van de nieuwe groote Opera uitkomt. Voor een dergelijk plat , dat aan de werking van het weder , en vooral
van den regen, is blootgePceld , komt het mij voor dat
eene dergelijke, onverflijtbare , Beenharde Mastik , zonder naden, boven alle benrating met fleenen, ook zelfs
met marmeren of ijzeren platen, de voorkeur verdient,
en bij alle nieuwe gebouwen moest aangewend worden.
Stecndruk. Ik kan ten laatfte bier nog bijvoegen , dat
de Lithographien, hoezeer fchoone producten ten toon
Bellende, echter weinig nieuws opleverden, indien men
daarvoor niet nemen wil de applicatie van den fteendruk
door EN tGELMAN op katoen, hetwelk in dat geval zeer
goed tot goedkoope en tevens elegante overtrekfels van
ftoelen en andere meubelen kan gebezigd worden, en de,
op tafelferviezen d0OrED ()GARD x o N o R gedrukte figuren. — Het kwam mij ook voor, dat de Porfelein- en
Steenfabrijken , die van Sevres uitgezonderd, weinig, dan
het bekende , opleverden. — Bijkans zoude ik vergeten heb
ben gewag te maken van eene zaak, die het oog van de
fchoone fekre onwederftaanbaar tot zich trok; ik bedoel
de van dun gefchrapt en gekleurd balein gemaakte blocmen , die de natuurlijke zoo zeer op zijde ftreefden, dat
het gevoel
, niet het gezigt, konde beflisren tus_
fchen
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fcben anjelieren , waarvan de ecne kunstproduct , de andere door de natuur gevormd was. Hoe veel tot dit einde het balein hovcn het zwakke papier of de zijde te very
kiezen is, behoeft geen betoog.
J. G. S. VAN BREDA,3

Gcnt , 3o November 1823.

Hoosleeraar te Gent.

NADERE AANPRIJZING VAN DE ZWAVELBADEN TE
BENTHEIM.

Door E. J. T ff OBI A r> S E N

A THUESSZNK.

Men zal het , hope ik, niet ten kwadc duiden , dat
ik het Nederlandsch Publiek wederom lastig Valle met
eene nieuwe aanpriizing der Zwavelbaden van ons nabu.
rig Bentham. Gedurig heb ik over deze baden van alle
kanten navrage. Sommigen zijn niet voldaan over de
badcuur in bet vcrledcn zoo zeer ongunffig zomerfaizoen.
Anderen hebben in weinige weken hulp en genezing verwacht van oude en ingewortelde kwalen , die of voof
geene genezing nicer vatbaar waren , of ten minfte daar
toe rnaanden en zelfs jaren noodig hadden. Eindelijk is men
algemeen van bcgrip , dat deze baden alleen voor
matieke en jichtige zicken dicnflig zijn. Dit een en an4
der heeft mij dan ook doen befluiten , om nog eens aan
het dringend vcrzoek van den Broniirts , den Med. Doctor PLAGGE, te voldoen , door een nittrckfel nit zijn
berigt van 1823 mede te deelen , en tevens het een
ander omtrent het nut dozer baden , ook in andere ziekten 3
aan te merken. Immers zoude het mij Teed doen , dat
tene nieuwe inrigting , met zeer groote kosten door den
Vorst gemaakt, welke vooral voor ons land zoo belangrijk is, door misverfland , en ook mogelijk door naijver,
derzelver heerlijk doel zoude misfen.
In de eerfte pleats most ik bier opmerken, dat ik dezd
bron niet wil aangeprezen hebben in vcrouderde en verftijfde jichtziekten , welke ik oordeele , dat in natuurlijkci
hee,
Cct
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heete zwavelbaden , als'Aken en Borfcheid , of te Wiesbaden, hulp moeten zoeken; maar dat ik deze bron boven
de gemelden verre zoude verkiezen in minder hevige en
minder verouderde rheumatieke en jichtige toevallen , die
over het geheel de verhittende en prikkelende werking
der heete baden niet verdragen , maar zeker en fpoedig
herald worden door het gebruik van het zacht werkende
J3entheirner water, hetwelk het geffel niet aanzet en overprikkelt , maar eene zachte uitwafeming bevordert , en de
atone of zwakheid der huid wegneemt. Dit verhindert
echter niet, dat ook fours verouderde jichtpijnen en verftijvingen der ledematen door deze baden herfleld worden. De Heer P L A G G E meldt , dat , niettegenflaande
het zeer koude en ongunftige weder in den verleden zomer (1823), er niettemin zeer gunflige genezingen hebben plaats gehad. Onder anderen was een voermansknecht
met eene gezwollene en verftijfde knie in drie weken
volkomen door het bad genezen. Hij merkt hierbij te regt
aan, dat, wanneer ieder jaar verfcheidene jichtige zieken
het bad wederom verlaten , zonder dat zij veel door hetzelve gewonnen hebben, men dit te onregt aan werkeloosheid van bet bad toefchrijft; maar dat men het daaraan moet toekennen , dan zij bet bad dan eerst bezoeken,
wanneer reeds alle hunne leden door de jicht gezwollen ,
verflijfd en krom gebogen zijn; — dat in dit geval het bad
wel het ednig overblijvend middel is , hetwelk met mogelijkheid nog hulp kan aanbrengen ; maar dat men dan ook
hetzelve yeitige jaren na elkander moet bezigen , en , naar
huis gekeerd zijnde , deze cuur, zoo door bijzondere werktuigen , als door andere middelen , moet onderfleunen; —
dat diensvolgens hiertoe tijd, geduld, en volharding in
de aanwending der noodige middelen , vereischt worden ; —
dat bet eene geheel andere zaak is , indien de ziekte
flechts den of anderhalf jaar geduurd heeft , wanneer men
met de grootfle waarfchijnlijkheid kan verwachten , door
het gebruik dezer baden , herfteld te zullen worden.
Wij hebben in het voorgaande flukje gezien , dat deze
baden eene uitnemende werking deden in verlammingen.
Niet
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Niet zelden zict men dezelve na een hevig rheumatismus ;
en ik heb, helaas! meer dan eens, ondanks aUe aangewende middelen, daaraan mijne lijders zien omkomen. In
deze bijna hoopelooze gevallen is het natuurlijk zwavelbad
het cenige middel tot herllel, en meer dan cen hebben
reeds de uitnemende werking der Bentheimlcht; baden
daarin ondervonden.
Intusfchell bepaalt zich hiertoe de kracht dezer baden
niet; maar zij zijn oak in verlammiogen uit andere oarzaken nuttig. Een meisje van ongeveer 24 jaren had,
in 1823, na eene zenuwkoorts, eene volkomene verlan.ming van beide voeten behouden, waardoor zijlliet in
fiaat was, den eenen voet voorbij den anderen te zetten.
Zij kwam vol vertrouwen de hllip van dit bad bezocken,
die zij te vergeefs redert verfcheidene weken van andere
middelen had verwacht. Nadat zij cen bad had gebruikt,
was zij wederom in {raat, zander eenige onderfieullillg ,
van het bad naar Bentheim (een kwartier uur gaans) terug
te wandelen, en het wagemje zelve te trekken, waal'mede zij naar het bad gevoerd was. Deze fchielijke genczing fcheen zoo wonderbaar, dat de ba,lgasten eerst de
cchtheid dczel' genezing in (wijed trokken.
El' zijn geene ziekten, waarin zoo weI het inwendig
gebruik van bet zwave!water, als het uitwendig aanwenden- del' zwavelbaden, zoo zeer is aangewe7;en , als in de
rheumatieke of langdurige hllidzickten. vVanncer wij de
Scl1f~jvers over deze ziehen inzien, vinden wij, dat allen
daarin overeenkomen, dat zwavd net middel is, hetwelk,
over het algemeen, als het wcrk7aamlte daarin wordt aangeprezen. De bel'oemde Franfche Geneesheer A L In E R T, die, in het groote Hospiraal St. LOllis, te Parijs, clagelijks eene menigte huidziekten van allerllande
foort behandelt, is uitbundig in den lof del' zwavcl in
aIle deze ziekten. Nu is cr ;;eker gecn vorm , waarin
de zwavel fijner onthonden en verdeeld is, en gemakkelijker met onze vochren kan vereenigd worden, dan in
het natuurlijk zwavel water. Hct is dan ook hkrolU, dat
.
C t: 3
de
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de zwavelbaden van Aken, Nendorf .C112. zoo zeer in deze ziekten zijn aangeprezen.
Het verwondert mij, zegt de Heer P L A G G E, van
jaar tot jaar, dat het zwavelbad te Bentheim door zoo
weinige lijders words bezocht, die met huidziekten bezet
zijn, daar toch zonder tegenfpraak het gebruik der zwa,
velbaden niet alleen eon zeker, maar ook bijna het eeniglte middel is , hetwelk deze ziekten, zonder nadeelige gevolgen voor de gczondheid, geneest. (Wij zullen het al,
gemeene van dit gezegde daarlaten: alleen moet ik opmerken , dat , door de Nederlandfche zindelijkheid, en
ook vooral federt eenige jaren, waarin men meer bij kinderen op de huidcultuur oplettend geworden is , deze
ziekten bij ons minder algemeen zijn ,'en de chronifche
pitflagen, b. v. dartres, bij ons minder dan elders gevon,
den worden.) Ik zal nu, zegt de Heer PLAG GE, flechts
61-1 geval van genezene huidziekte opgeven, vooral oaf
te bewijzcn, dat de genezing dezer ziekten gemeenlijk
verbonden is met eene evenredige verbetering der gezondheid des geheelen ligchaams, daar de behandeling dezer
giekten door andcre geneesmiddelen dikwijls ten nadeele
Bier overige gezondheid uitloopt. Een hoer van omtrent
,® jaren feed reeds federt twee jaren aan eene drooge dartre op onderfcheidene deelen des ligchaams, voornamelijk
op de armen: min of meer was zijne gezondheid daarbij
aangedaan; hij had bijna alien eetlust verloren; hij was
bleek, en altijd vermoeid. Doze zieke word niet alleen
binnen vier weken van zijne dartres bevrijd, maar vet.,
Het ook bet bad volkomen gezond.
Offchoon , federt de algemecne inenting der Vaccitae
de frrophuls , of klierziekte , bij kinderen overal in ons
land minder algemeen geworden is , is dezelve, helaas!
nog overvloedig igenoeg voorhanden. Onderbuiksverftoppingen , daar door veroorzaakte dikke buiken, bij kin.
deren, klicren aan den hats , en bij oudere , als de ziekte. in de jeugd niet genezen worth, de fcrophuleuze tefing, cn clan ook do Engcliche ziektc, worden nog maar
'K!
ons gevoncica, In deze ziekten heeftrcmcedist
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reeds tang de zwavel met zeer veel nut gebruikt , zoo
als dit door Men beroemden VAN DE R. HAAR, en
door VAN KOR T DM (de yitio Scrophol. p. 48) , is opgernerkt. Veelneer zijn de zwavellever en de natuurlijke
zwavelbaden door SELLE, S T O L L CDZ., als uitnemende middelen tegen deze hardnekkige ziekte, aangeprezen.
Dit jaar (1823) kwamen drie .aanmerkelijke gevallen van
klierziekte bij kinderen voor. Een der kinderen was elf
jaren, het andere negen jaren oud. Beide lcden door er7.
felijke dispofitie aan klierziekte , welke zich openbaarde
door eene zwelling der bovenlip en der onderkaaksklieren , verzeld van een korstachtig uitflag aan de kin. Beide
kinderen hadden reeds federt verfcheidene jarcn de nicest
gefchikte geneesmiddelen , onder de zorg van kundige
Geneesheeren, gebruikt , doch zonder eenige uitwerking.
Het gebruik der zwavelbaden , gedurende drie weken
Dam niet alleen de uitwendige toevallen dezer ziekte weg ,
maar maakte ook, dat zij veel gezonder en met eene blozende kleur, het bad verlieten. Het derde kind, een meisje
van omtrent vijf jaren , was reeds federt een' gcruimen
tijd door de fcrophulziekte aangetast , welke vooral de
onderkaaksklicren , de bovenlip en de oogleden had aangedaan. Zij had het mceste ongemak van een' (taken
traanvloed, met eene krampachtige zamentrekking der
oogleden , welke haar het openen der oogen belettecie ,
zoodat zij den gat-lichen dag in een' donkeren hock der
kamer moest doorbrengen. Na eenige dagen bet bad gebruikt te hebben , en door omflagen van krampflillende
kruiden op de oogleden , opende zij de oogen, en begon
met de andere kinderen te fpelen. Dit kind was ook binnen drie weken herfteld ; de onderbuik en bovenlip waren niet meer gezwollen , en de oogen genoegzaam van
alle ziekelijke aandoening bevrijci.
Behalve de fcrophulziekte, houde ik als een der beste
middelen ter herfcclling der gcvolgen van metaalvergiftigingen bet nit- en inwendig gebruik van deze bron. HAHN EN A N N heeft de zwavcllevcr als het zekerae miciciel daarCc4
te-
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men aangeprezen, Ik zoude
zwavelbaden zeer aanra.
den tegen de gcvolgen van het loocikolijk , en de vet.,
Jamming, zoo wel door het lood van de regenbakken
ala , bij de loodwitul4era en de vcrgulders door het kwik
veroorzaakt.
Eindelijk 411 dit bad uitnemend nuttig zjn in de on.
gemakken, door aanbeijen veroorzaakt, wanneer hetzel.
ve door een kundig Geneesheer wordt beftuurd.

AANMERKINGEN OP HET ONTWERP TOT OPRIGTING VAN EENE
PriAATSCHAPPV , TER BEI/ORDERING VAN OENEES- EN HEEL#UNDE TEN PLATTEN LANDE , VAN DE HEEREN RUCH.
NER I PE JONG , VAN RHIJN MARLSTEDE , VAN OP.
DOR? , VAN REE , EN ALEXANDER.

Het doel dezer Maatfchappij wordt in het Ontwerp gezegd
te zijn : n pm mede te werken ter vestiging van eene in.
✓ rigting , ten einde de genen, welke zieh op de aanleering
, der genoemdc vakken begeeren toe te leggen, aan deze
eene doelmatige opleiding zullen verkrijgen (te verfchaf.
fen), om deze vakken naderhand behoorlijk en met vrucht
ten' platten lande te kunnen uitoefenen. — Ten aridere ,
✓ om gefchikte voorwerpen naar omilandigheden te onder• fieunen, om bij zoodanige inrigting zekeren tijd te kunnen
„ verblijven, om zich tot de uitoefening dezer vakken te
• bekwamen."
Wie jpicht niet al aanitonds de pogingen toe , om gefchikte Genes- en Heelkundigen voor den dienst ten platten Ian.
de te vormen ? Wig verblijdt zich niet , dat , daar er van
Landswege nog zoo weinig gedaan is vopr het lager onderT
wijs in de Geneeskunde, bijzondere perfonen , door warme
menfchenliefde gedreven zelve de hand aan het werk ilaan
om loven en gezondheid duurzamer aan den plattelandbewoPer te verzekeren?
, vraagt welligt iemand , onbekend met de geneeskun.
dige verordeningen in ons vaderland , welk is loch het.onder.
fcheid tpsfehen de kunstoefenaren in de ileden en ten platten
lande daar aan de vorming der laatfien alleen de op te rigtene Maatfchappij hare werkzaamhedengaat wijden? — Het on.
derfcheid ligt in de meerdere of mindere bevoegdheid der
kunst-
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kunstoefenaren, door de uitgereikte diploma's en initructia
bepaald.
Het ligc buiten mijn plan, meerdere uitbreiding hieraan te
geven; alleenlijk moec ik lezers de perfonen, welke
de praktijk ten platten lande uitoefenen, nog lets van naderbij vooritellen, als zijnde juist de in bet ontwerp bedoelde,
welker hervorming men zoo lang vruchteloos gewenscht
beefs , en welker opvolgers ten minfle de op te rigtene Maat.
fchappij
waardige beoefenaars eener edele en vrije kunst
wil verheffen.
De Heelmeester ten platten lande biedt zich te oilier be.
fchouwinge aan in driederlei gedaante; als half Geneesheer,
half Heelmeester, en half Artfenijmenger. Zijn diploma en
infiructie geven hem magi noch vrijheid , om een dezer yakken vrij en onafhankelijk uit re oefenen; het is hem ilechts
vergund, om ze alle onder bepaling, gelijk flaande met de
helft, zoo nog maar de helfc , ten platten lande nit te oefe.
nen: hij is derhalve voor de waardigheid van elk dezer gedeelten der Geneeskunde Diets , en zijn Eitel heeft, hoewei
met regt, de ,, noodlottige beteekenis, van alles ten halve te
zijn, niet ilechts bij de geneeskundige Grammatici , maar
gelfs bij het Publiek , onherroepelijk verkregen.
Zulk een kunst ideaal is incusfchen door de vroegere en
latere geneeskundige verordeningen zelve gefchapen, om in
tie behoefte der plattelandbewoners te voorzien: want de Ge.
neesheeren en Heelmeesters fchenen eerst niet genegen, om
hunne ,, kunst onder dezelve nit te oefenen; doch later , toen
de item der lijdende menschheid zich ook meerder ten platten lande deed hooren, werden ook deze door dezelve nitgelokt (welligt onderaeunde de plaatfelijke welvaart haar
een weinig) om ter hulpe te fnellen ; en, mogen wij er bijvoegen, dit gefchiedde en gefchiedc nog zoo algemeen en
zoo ijverig , dat de eigenlijke Heelmeester ten platten lande
meer en meer that verdrongen te_worden, en er thans maar
weinig plaatfen in ons vaderland zijn, welke van Geneeskun.
digen niet overvloeijen , alwaar een a twee Doetoren en twee
A drie Heelmeesters van beiderlei foort geen ongewoon vet.
fchijnfel zijn; offchoon ilt niet wil tegenfpreken, dat de be.
boefEe aan kunstoefenaren in de niterile deelen des Rijks,
waar armoede of luclasgetieldheid of beide affchrikken , voortdurend beflaat. Maar in ons vaderland, waar de afiland van
ileden tot dorpen zelden zeer grow. is, kan de geneeskundige
hull)
Cc5
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hulp doorgaans nog al fpoedig tot de laatflen reiken, en,
dwalen wij niet, zijn de Artfen in de ileden gewillig genoeg,
am, voor een groot gedeelte , den last der praktijk ten platten lande op zich te willen laden, den Heelmeester ten plat.
ten lande daarin te onderfleunen, en fommigen hunner zijn
philantropisch genoeg, om ook ongeroepen hunne dienflen,
asn te bieden. Wij befluiten dan , dat de behoefte der plattelandbewoners aan Geneeskundigen niet meer zoo regtflreeks
bet beflaan der Plattelands-heelmeesters vordert, en dat, door
de meerdere ineenfmelting van Geneesheeren met de laatflen,
bun beflaan weinig fchadelijk voor de maatfchappij zijn kan.
Daarenboven kunnen, noch mogen de klagten over de onwecendheid der Plattelands -heelmeesters algemeen toegepast
worden. Hoe velen doen hunnen (land eere aan, en verdienen eene vereerende onderfcheiding , en onder deze laatflen
in de eerfte plaats diegenen, welke , zoo het fchijnt ten
voile bekend met den jammerlijken flaat der Geneeskunde ten
platten lande, zich als Oprigters der Maatfchappij in gefchil
hebben doen kennen! De Schrijvers van het Geneeskundig
Magazijn hebben in der tijd meer dan edne loffpraak aan de
beoefenaars der Geneeskunde ten platten lande gegeven; en
welk onpartijdige zal niet toeflemmen, dat de wetenfchappelijke meerderheid van fommigen der overige Geneeskundigen
boven den Plattelands- heelmeester dikwerf llechts ticulair is,
en in niets meer dan in het diploma beflaat? Waarlijk , eene
naauwkeurige uitpluizing zou dikwerf ten nadeele der eerflen
uitvallen. Er zijn, ja, vele onkundige Heelmeesters ten
platten lande; maar niet zoo vele , als men nit de klagten
zoo wel, als nit de pogingen te hunner verbetering, zou
meenen te moeten opmaken. Maar zoodanige moeten beflaan,
ai zouden zij denkbeeldig beflaan. Immers, voor hen fchrijft
men Handleidingen, Handboeken , Zakboeken, Tijdfchrifien;
voor hen vertaalt men rijp en groen; om hunnentwil verfchoont men zich bij het publiek van niet geneeskundiger gefproken en gefchreven, van geene hoogere vlugt genomen te
hebben; door hen floffeerc men waarnemingen, waarin zij
als de zondenbok figureren ; voor hen fort men zijne
dervinding aan het ziekbed in leerrijk onderrigt nit ; bij hen
wordt het licht eener tweejarige ervaring zigtbaar; voor hen
en om hunnentwil werkt men ; en zouden alle deze pogingen
den Heelmeester ten platten lande niets in kennis doen winnen ? Onmogelij k !
Nog
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Nog iets: De Heelmeester ten platten lande is een geexamineerd kunstoefenaar: is het dan zijne fchuld, dat hij
bekwaam en bevoegd geoordeeld is? kan hij het verhelpen ,
dat de vereischten tot het examen niet meerder, niet hooger
zijn? De Commisfia tot onderzoek , van Rijkswege aanges
field, vinden hem bekwaam : wel nu , wij houden hem dan
ook voor bekwaam , en zijn billijk jegens hem, en oordeo.
len hem betrekkeliji. 0 ! dat de geneeskundige linietroepen
niet zoo fier op hunne wapenbroeders , den landilorm, nederzien !
Intusfehen wil ik met het voorgeftelde de noodzakelijkheid
tot verbetering der geneeskunstoefening ten platten lande
Met in de fchaduw noch der op to rigtene Maatfchappije derzelver waarlijk edel doel betwisten. Ik erken die
noodzakelijkheid, en juich bet hoofddoel, de bevordering
van Genees- en Heelkunde ten platten .lande, volkomen toe;
Maar geenszins de middelen,welke de Stellers van het Ontwerp daartoe gefchikt oordeelen : want ik betwijfel, of zij
daartoe wel kunnen leiden, en het wel ooit kunnen bereiken;
integendeel verwacht ik vooreerst geheel itrijdige uitkomtlen,
zoo lang er namelijk van Rijkswege geene krachtdadiger mid+
delen mede verbonden worden.
Er is volftrekte en erkende behoefte aan inrigtingen, om
gefchikte Heelkundigen to vormen voor den burgerlijken
dienst; dat is , niet uitfluitend voor de praktijk ten platten
lande. Hoe weinige Heelkundigen telt men in de &den,
welke hunne fludiEn aan eene Hoogefchool volbragt heb.
ben; hoe weinige derhalve, bij welke men folide kundighe.
den in de voorbereidende wetenfchappen , folide kundigheden
in al het bijwetenfchappelijke verwachten kan! Dit moge
wel een weinig hard klinken; maar het is waarheid. Ik wil
echter Met beflisfen , in hoeverre de Doctoren in de Heelkunde
den voorrang verdienen boven de gewone ftedelijke Heelmees.
ters; en of de akademifche ftudie wel datgene bij de meesten daarftelt, wat men met grond verwachten durft, dit be•
flis ik ook niet; maar ik fpreek , zoo als de aard der zaak
het doet vooronderftellen. Even min durf ik verzekeren, of
de akademifche loopbaan in ons vaderland voorheen wel de
gefchikte leerfchool was, om Heelkundigen to vormen. Ge.
noeg, de Heelmeesters in de fleden mogen dan wel door eigene oefening en ervaring geworden zijn , betgeen zij nu
ziju ; lnaar het beginfei, vanwaar zij uitgegaan
was verkeerd ,
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keerd , ea is bet nog: want dat fommigen banner nu al be-

kwame en zelfs beroemde Heelmeesters geworden zijn , be.
wijst niecs meer, dan het eindelijk wel te regt komen eener
kwalijk begonnen zaak ; en, aan den anderen kant, getuigen
vele Heelmeesters in de iteden van eene ilechte heelkundige,
zoo geene andere , opvoeding: zoodat de behoefte aan bovengemelde inrigcingen luide fpreekt en ontegenzeggelijk
beftaat.
Het boven gezegde is geen afdwalen van hetgeen ik becoogen zal. 1k heb daarmede de gaping minder willen doen worden ,
welke, over het algemeen, cusfchen den ftedelijken Heelmeester en den Heelraeester ten platten lande te beflaan geloofd
wordt. Da vorming des eenten is zoo wel gebrekkig als
die des laatften; beide is ilecht , eenerlei; beide worden onvolkomene en gebrekkige uitoefenaars eener kunst, van welIce de wetenfchap gefcheiden blijfc, indien hun genie en in..
zien in het onvolkomene van hunnen /tan hun niet den waren weg aanwijst, welken zij nog te bewandelen hebben.
Doch keeren wij nu terug tot de middelen, welke gepasc
kunnen geoordeeld worden , om de Genees- en Heelkunde
ten platten lande te bevorderen. De Maacfchappij wil eene
inrigcing ter vorming van Heelmeesters ten platten lande; en
zij wil daarnevens, en wel hoofdzakelijk , gefchikte perfonen onderiteunen , vooral zonen van kunstoefenaren, — Naar
onze wijze van zien , is dit middel geheel ongepast. Wanneer wij letten op de oorzaak der onkunde bij de kunstoefenaren ten platten lande, dan vinden wij dezelve eenig en
alleen in de weinige kundigheden , welke vereischc worden,
om tot het examen te worden toegelaten, en om hetzelve te
ondergaan. Deze gemakkelijkheid, om eenen aanzienlijken
Rand in de maatfchappij te kunnen bekleeden zonder opoffering van tijd en geld, ontgaat geenszins den fpeculatiegeest
van dezen en genen armen fatfoenhouder, zelfs dien niet van
een' geringen ambachtsman; en hierdoor verkrijgen wij Heelmeesters in grooten getale , onopgeleide en arme , welke elkander verdringen, geene middelen bezicten om zich verder
te bekwamen en te vormen, en den waardigen //and in minachting brengen. Deze oorzaak , nu , zien wij niet opgeheven: de inrigcing der Maatfchappij verhelpt deze groote
zwarigheid niet; het is ook buiten derzelver bereik ; zij kan
op de geneeskundige verordeningen geene inbreuk maken. —
Ja , herneenit men welligt onaar diegenen , welke op zoodanige
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inrigting der Maatfchappij hunne genes- en heelkundige op.
voeding verkregen zullen hebben , zullen toch kundige menfchen worden, en het getal dezer ten platten lande vermeer.
deren. Dic flemmen wij toe; maar nemen de vrijheid, aan
te merken , dat het getal der onkundigen daardoor niet verminderd zal worden: want de inrigting der Maatfchappij legs
geenszins den overigen kweekelingen de verpligting op, om
van dezelve gebruik te maken; en de provinciale Commis.
lien kunnen daarom niemand de zoo gemakkelijke toelating
weigeren. Daarenboven zal het niet in de magt der Maat.
fchappij flaan , derzelver kweekelingen boven anderen te doer
plaatfen , en , gelukt dit al, hun de prakttjk in de hand te
fpelen , daar niet zelden de onkundigflen de gelukkigfien zijn.
Maar,, dit zij zoo het wil, het aantal der onkundigen wordt
alzoo niet verminderd ; en daar juist het groot aantal der Geneeskundigen in het algemeen en ten platten lande in het
bijzonder derzelver verarming te weeg brengt, en deze wederom een hinderpaal is aan verdere perfoonlijke ontwikkeling , vinden wij door de inrigting zelve den weg gebaand ,
om het getal der Geneeskundigen ten platten lande zeer te
vermeerderen , dewijl het geenszins aan liefhebbers zal ontbreken, om van de uitlokkende aanbieding der Maatfchappij
gebruik te willen maken; en door evengezegde vermeerdering
zien wij den voortdurenden that van onvolkomenheid,
ken men wil bearijden, meer en meer gevestigd.
Alen wane niet, dat deze overvloed van Geneeskundigen
waarlijk gefchikt zij ter bevordering van Genees- en Heelkunde ten platten lande. Deze concurrentie toch loopt op
niets anders uit , dan op alle die fchrandere ondernemingen
en vonden , welke de honger aan de hand geefc; op eene
boogsc ondoelmatige behandeling des lijders , welks ziekte
veel minder dan zijne beurs het voorwerp geworden is van
alle de overdenkingen des kunstoefenaars. En geen won.
der ! de fpeculaciegeest maakte hem dit; hij is het nu eenmaal, en de edele kunst van genezen moet hem een beflaan
opleveren , mon broodwinning worden , ja misfchien maar
broodwinning! Tot welk eene laagte is die edele kunst dan
niet gezonken! Waarlijk , kan hij, die geneest, flechts op
den tire! van Geneesheer aanfpraak maken, en niet hij, die
fchatten vergadert, naar de juiste uitfpraak van P LAT o; zekerlijk ook hij niet, die om bet fobere brood zijne dienflen
moet aanbieden.
Eene
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Eene andere reden, waarom wij de inrigtina. der Maatfchapptj ondoelmatig befchouwen, is deze , omdat zij bij uitflui.
Ling ten doel heeft, Heelmeesters voor het plane land te
vormen:zij zal alzoo ftrekken, om eenen halven flan te doen
voortcluren en inwortelen; een' that, welken de hoogfte behoefte en noodzakelijkheid alleen kunnen billijken; en beidd
beftaan zoo algemeen niet meer, gelijk wij bdVert zagen. Hoe
volmaakt de inrigting ook worden moge, derzelver maximum
zal altoos halfkennis zijn en ernpirie. Weg met deze! De
Geneeskundige ten platten lande moet het ook in waarheid
zijn; hij moet uit wile de bronnen der kunsc ongehinderd
putten kunnen; de talen moeten voor hem geene flagboomen
zijn; bij zijne kennis moeten hem de middelen niet ontbreken, om dezelve uit te breiden; geene concurrentie mag hem
daarin hinderen; hij moet geleerd en zelfftandig zijn, zijner
verhevene roepinge waardig. De inrigting der Maatfchappij
integendeel, zal eenen nand in de maatfchappij, reeds te fang
gedoogd, bevestigen en fchragen, in de geflachten der kunstoefenaren ten platten laude als het ware erfelijk maken, en
alzoo ondoelmatig zijn.
Ik veroorloof mij nog ane aanmerking; zij is voortgdfproten uit het gering verband, dat ilt meen te kunnen yin..
den, tusfchen de bevordering van Genees- en Heelkunde ten
platten lande, en het bij voorkeur plaatfen van zonen van
kunstoefenaren, indien zij de gefchiktheid hebben, bij de
inrigting. Het fchijnt, alsof de Maatfchappij bij dezen op
de reeds gelegde fondamenten wil bouwen, of bun eenen
billijken voorrang toekennen, minder om de waardige namen,
van welke zij erfgenamen zijn, bij de kunst levendig te
houden, dan wel omdac de bijdragen uit den boezem der
zoodanigen voornamelijk, en in die hoop, gefchied zijn. In
zoo verre is het prijsfelijk; maar het levert volftrekt Been'
waarborg op, ter bevordering van Genees- en Heelkunde,
meerder, dan bij andere kweekelingen. De inrigting is derhalve eene foort van beurs , eene onderlinge asfurantie der
kunstoefenaren ten platten lande, om hunne zonen kosteloos
te doen onderwijzen, zoodat zij eenmaal hunne plaatsvervangers worden kunnen. Hoe dit een en ander tot de bevordering van Genees- en Heelkunde moet bijdragen, is moeijelijk
te vatten. Sutor ex Atore.
Het is er intusfchen verre af, dat wij de inrigting daarom
zouden laken, omdat in later tijd het verkiezen en plaatfen
van
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van kweekelingen wel eens het aanzien van Nepotisme zoude
kunnen verkrijgen, ja zulks misfchien worden kunnen.yooreerst blijven de edelmoedige en regtvaardige beginfelen dcr
tegenwoordige leden ons daar borg voor, en ten andere is
geene menfchelijke zaak voor den zwadder der verdenking en
des lasters veilig. Wij blijven aan eene flipte regvaardigheid
in de verkiezingen en examina's gelooven, en dezelve kan
ook alleenlijk den bloei van alle dergelijke geftichten verze•
keren.
Daar wij nu duidelijk zien, hoe onbeflaanbaar met de bevordering der Genees- en Heelkunde het vestigen en doers
voortduren van eenen tweeden hand in de Geneeskunde zijn
zoude; verder, dat op de kunstoe'fenaren in. de fteden nage.
noeg al datgene toepasfelijk is, wat den Heelmeesteren ten
platten lande words ten laste gelegd; dat gevolgelijk eene
hervonning in de opvoedingswijze der Heelkundigen, zonder
onderfcheid, eene wenfchelijke zaak is, — zoo blijft ons
over te beantwoorden, wat particuliere perfonen ter ware
bevordering van Genees• en Heelkunde met vrucht kunnen
daarftelleu; waartoe wij het volgende ter beproeving geven:
In eene der aanzienlijkfte fteden van ons vaderland worde
eene fchool opgerigt, onder den naam van heelkandig, Inflaw.
Het onderwijs zal ten doel hebben, om de leerlingen tot
Heelmeesters te vormen.
De vakken, in welke onderwijs zal gegeven worden, zijn:
1 0. de Ontleedkunde en Phyfiologie; 2°. de Chemie en Pharmacie; 3 0 . de Pathologia Medicinalis et- Chirurgicalis; 4°.
Materies Illedica et Diaetetica; 5°. de Operation en Verloskunde; 6o. de geregtelijke Geneeskunde.
Het onderwijs in de verfchillende vakken der Geneeskunde zal gegeven worden in de NederlandIche taal , door Leeraren, welke den graad van Doctor in edn derzelven zullen
verkregen hebben , voor zoo veel zulks kan gefchicden.
De kweekelingen zullen aan deze fchool ten minfle vier jaren moeten verblijven , en daarvoor cautie flellen.
Om aan dezelve toegelaten te worden , zullen zij van eene
goede phylleke gefleldheid moeten zijn, den ouderdom van
zestien jaren bereikt , een propadeutisch onderwijs genoegzaam genoten hebben, en te dien einde een examen ondergaa n.
Dit examen zal befiaan in I°, een onderzoek in de Neder.
land-
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landfche, Latijnfche , Franfche en Hoogduitrche Talen ;
in een pnderzoek in de Wis- en Natuurkunde.
De voorregten, aan deze fchool verbonden, zijn eeniglijk
het kosteloos genoc der lesfen, voor hen, die daarvan willen
gebruik maken.
De appointementen der Leeraren zullen deels uit de Usgen der examina, deels uit de bijdragen der deelneinendea
gevonden worden.
Het uit- en inwendig befluur der fchool, en het getal der
Scholarchen, zal nader geregeld wOrden.
Zoodanig eene fchool is waarlijk behoefte; want er is4
buiten het kostbaar verblijf aan eene Hoogefchool, in ong
vaderland geene gelegenheid, om de Heelkunde aan te leeren , dan bij particuliere Heelkundigen. Een gezeten brirger,
Einar niet vermogend genoeg, om de kosten der fludie aaa
eene Hoogefchool te dekken, kan en zal van deze inrigting
gebruik maken. Hoe vele middelen ftaan daarenboven nies
ten dienfle, om bij weinig vermogenden in de kosten te gemeet te komen ; als, eene gemeenfehappelijke inwoning bij
de fchool , het vereeren van boekgefchenken, werktuigen
enz. aan de vlijtigften dezer, en meer andere aanmoedigingen,
indien zij noodzakelijk geacht mogten worden; maar in alien
gevalle mag zulk eene fchool niet te uitlokkend zijn en geene groote faciliceit kenmerken, waarvan wij boven al het na..
deelige aangetoond hebben. Men kan a priori van haren bloei
verzekerd zijn , omdac er nog geene dergelijke inrigting beflaat, en het beflaan algemeene behoefte Is. Wij hebbet
ilechts de hoofdtrekken der reboot omfchreven, zoo als zij
door particulieren kan ingerigc worden; maar wat kan zij niet
worden onder bercherming van onzen geeerbiedigden Kaning ; wat niet door medewerking der provinciale en plaatfe.
Iijke geneeskundige Commisfien, en in betrekking gefleld met
de militaire geneeskundige inrigtingen I Gewisfelijk een zeer
bloeijend Inflituut, waarlijk ter bevordering van Genees- elf
Heelkunde in ons vaderland.
Nadac de kweekelingen gedurende vier jaren en tot genoe-,
gen der Beftnurderen aan deze fchool zullen verkeerd hebberi,
zullen zij andermaal een examen ondergaan, dock kosteloot
en te hunrier eigene voldoening ; alsdan worden zij ontflagen„
en kunnen zich bij de provinciale Commisfien ter aflegging
van het examen tot admisfie aandienen; en er is geen cutlet
aan , of onze kweekelingen zullen Met atrzeletr, olu als Heelmeek
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ineesters zich te doen onderzoeken , en diegenen, welke zich
ten platten lande willen nederzetten, eerst dit examen Oleggen na volbrenging van bet cerite.
Hec tweede, dat particulieren doen kunnen, om de Cenees- en Heelkunde te bevorderen , moge in het volgende
beftaan:
Er worde eene Maatfchappij opgerigt voor behoeftige kunst.
oefenaren.
Hec doel dezer Maatfchappij zal zijn, behoeftige kunstoe.
fenaren ie onderftennen , pro raw het getal hunner kindered
en dienstjaren.
Deze onderfleuning zal beflaan in geld, geneesmiddelen 4
werktuigen en de meest nuttig erkende boeken waarbij
bunne kieschheid zoo veel mogelijk zal gefpaard worden.
Tot het verltrijgen van deelgenootfehap in de gemeidd
Maatfchappij words gevorderd : A , moor de beflaande kunst.,
oefenaren ten platten lande, bet bewijs van lien achtereen.i
volgende jaren de praktijk te hebben uitgeoefend, en te hiftiner woonplaatfe voordeelig bekend te zijn; of het vertooned
van het diploma van Heelmeester voor eene Dad ;
voor de aan te komenen ten platten lande het diploma,vati
Heelmeester voor eene had behalve bun diploma van Heel=
meester ten platten lande dit laatfte alleen mag in geerid
aanmerking komens
Tot het bekomen van onderfteuning door de Maatfchappij
wordt gevorderd bet bewijs van ten minfle zes jaren deelge.
nootfchap aan de Maatfchappij, de last van meer dan twee;
kinderen , en bet voordeelig bekend zijn bij de Maatfchappij
en de getheente,
Het , uitreiken van boekgefehenken words niet regelregt ale
onderfteuning befehouwdi
De administratie der Maatfchappij , het maximum der tod.
lagen , bet bedrag der inlagen en de acrd der onderfteunind
Zullen nadet geregeld worden.
Zietdaar in deze beide inrigringen alles , wat docit partieu.
lieren kan gedaan worden, om, zonder een' tweeden hand in
de• Gcneeskunde te helpen vestigen , der C t enees- en Heel.:
kundé ten platten lande bevorderlijk te zijn. Van Lands'
wege kan en moet veel meer gedaan worden; en het zij en§
vergund , eenige algemeene denkbeelden hieromtrent voor tie
4ragen:
t o . Dat bet beflaan van Heelmeester ten platten lande op.
.7,1ENCilil,W. 1824. NO, 8.
ha*
Dd

382

AANMERKINGEN

houde, en het examen voor de Heelmeesters zoodanig worde
gewijzigd , dat het onderzoek tevens over de eigenlijke Geneesktmde loope.
so . Dat aan de Med. Doctores tevens de verpligting worde
opgelegd , om ten minfte alle die operation , welke ongelukkige gevallen op heeter daad vereifchen , tot het voorwerp
hunner Itudidn te waken, ten einde dezelve bij dringende
noodzakelijkheid te kunnen uitoefenen.
(Beide deze punten acht ik allernoodzakelijkst , daar de
Geneesheer doorgaans te weinig Heelmeester is , en de laatfte
te weinig Geueesheer. Genees- en Heelkunde kunnen niet
gefcheiden worden , dan ten nadeele der menschheid : dit is
reeds van overlaug betoogd. TEN HAAFF(*),PLENCE(t),
RICHERAND HEYLIGERS (§) betoogen dic even
nadrukkelijk , en de aard "der zaak leert het onbetwistbaar.
De Geneeskunde is nit de Heelkunde uitgegaan, en u ROHS..
SAIS heeft de gronden voor zijn ftelfel alleen in de Heelkunde gevonden (**). Het is daarom natuurlijk ,dat de Heelmeester op bovengemeld Inflituut tevens tot Geneeskundige
gevormd worde, en het doel zal volkomen bereikt worden,
indien de Geneesheer tevens Heelkundige zij.)
30 . Dat er in elke provincie des Rijks zoodanig een Inftituut , als wij boven befchreven hebben , opgerigt worde; en
dat geene andere kweekelingen , dan van een dezer gellichten , tot het provinciaal examen worden toegelaten.
40. Dat er Ilechts een bepaald getal kunstoefenaren ten
platten lande coegeftaan worde: in gemeenten van 500 tot
moo zielen , den Heelmeester; van moo tot 2000, den Med.
Doctor en den Heelmeester; van 2000 IOC 5000, twee Med.
Doctores en drie Heelmeesters: gemeenten beneden de 500
zielen moeten geneeskundig gecombineerd worden; in die boven de s000 zielen kan de concurrentie niet meer nadeelig zijn.
(Wij
(*) G. TEN HAAFF, Inlvijdingsredevoering.
(t) J. j. PLENCK, Heelkundig Illengelwerk , bladz. x en
very.
(-1.) RICHERAND, Nofographie et Therapeutique chirurg.
Tome I, Preface, VII et fuiv.
(§) P. F. HEYLIGERS, Oratio de vero Chirurgo , pag. 28
in fine.
(**) F. J. v. BR DVSS AIS, Examen des doctrines medic4les , Introduction , pag. 2. 1821.
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(Wij hebben van foortgelijke bepalingen bet voorbeeld in
de Notarisfen en Schoolonderwijzers: waarom zouden de Geneeskundigen niet van een gelijk voorregt mogen jouisferen?
De flechte ftaat der Geneeskunde ten platten lande is boornamelijk aan de armoede der kunstoefenaren te wijten; heed
deze weg , en de eerzucht zal wederkeeren. Te regt heefl
de Heer j. R. L. VON KIRCKHOPP dit zelfde omtrent de
Militaire Geneeskunde aangemerkt (*). De belooningen 2ijii
niet geevenredigd aan de waardigheid van den ftand; en zat
de Geneeskundige ten platten lande waarlijk zijn, die hij zijit
inoet, en wat men met regt van hem kan eifehen , dan
hij ook minder dan een arbeider om het brood behoeven te
zwoegen, en wel zoo veel te minder ,als gin (land het niet
het minfl:e vooruitzigt tot verbetering opent.)
5°. Dat de jaarlijkfche appointetnenten en toelagen ten
platten lande bij tarief vastgefteld worden, in onigekeerde
cede van de bevolking; terwijl een ander tarief de toelagefi
voor de behandeling der armen bepale.
Wanneer dit een en ander tot Rand mogt gebragt ttrotdetif
hoe veel zal dan de Genees- en Heelkunde ten platten land*
niet gewonnen hebben; hoe veel zal er dan niet geddati
zijn aan derzelver wezenlijke bevordering! Men zegga
niet, dat een halve en onvolkomene /bat, voor zoo veel
het eigenlijke geneeskundige en artfenijmengkundige beiteft)
daarbij voortduurt. Geenszins. Wat bet eerfle betreft, de,
Hee/meester, nu geheel Heelmeester zijnde, heeft van telf
oneindig hetere begrippen van de Geneeskunde verkregene
De bedudering der fchriften van een' BICHAT, c u Ati
BIER, PINEL en BROUS S AIS , zoo als vtilj voor4
onderfiellen dat zij op de Initituten onderwezen worden, en
de ervaring aan het ziekbed geven daarvoor genoegzamen
vvaarborg. En belangende het laatfle, komt bet ons voor,
dat de eenvoudige kunst van geneesmiddelen niet te bereiden
niaar zamen te flellen, zoo als het ook de Geneesheer teri
platten lande verrigt, tot de uitoefening der Genees. en Heelkunde noodzakelijk behoort; gelijk de wetenfchap, waarvari
deze eene wijziging kan heeten, aan de Genees. en Heelkunde voor het overige vrecmd , in het gebied der Schtiu
Natuurkunde te huis behoort.
P. A. V. n. B.

(') Verhandeling over de Militaire Geneeskundea
Dd
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BUDRAGE TOT HET BETOOG VAN HET ONBETAMEL4RE EENER
BLUVENDE VERACHTING VAN DEN GEBOET HEBBENDEN
MISDADIGER (*), 00K DOOR EENE TREFFENDE
GUEURTENIS GESTAAFD.

Ilerhaling van misdaad wbrdt, naar de Franfche nog rege.
rende lijfftraffelijke wet, ten ftrengite geftraft ; flrenger wel.
Iigt, dan onder eenige andere wetgeving plaats vindt. Schoon
ook de eerfle misdaad onder eene vroegere wetgeving gepleegd is, welke of in het geheel geene, of flechts eene
zeer geringe ftraf op herhaling van misdaad ftelde ; ja fchoon
zelfs de tweede misdaad van een' geheel anderen aard is en
nit een geheel ander beginfel gepleegd werd als de eel-le,
gelijk b. v. uit armoede en manflag in drift ; zoo
moet thans evenwel eene tweede misdaad met eene veel zwaardere ftraffe geftraft worden, dan de wet op dezelve gefteld
heeft. Dit gaat zoo verre , dat de ongelukkige , die, na velOr
vele jaren aan een' diefftal , onder eene enkele verzwarende
omftandigheid gepleegd , en dus aan misdaad , zich to hebben fchuldig gemaakt, een' manflag in drift begaat , de
doodftraf ondergaan moet ; terwij1 een manflag in drift, in
elk ander geval , met eeuwigdurenden dwangarbeid , of de
daarvoor in plaats geftelde ftraf, geboet worth; zoo als nog
onlangs Mei 11.) het geval is geweest met zekeren JAN
WOORDMAN, die door het Hof van ilsfifes voor de Provincién Holland (Noorderku'artier) en Utrecht is fchuldig verklaard aan man/lag, en deswege,, uit hoofde hij vele jaren to
voren zich aan diefflal met braak had fchuldig gemaakt, tot
de dooditraf veroordeeld heeft moeten worden.
Ik wil over de doelrnatigheid dezer wetsbepaling hier niet
nitweiden ; doch wie gevo ielt niet , dat de verzwaring van
ftraf, ter make van herhaling van misdaad (rdcidive), aan de
Maatfchappij in het algemeen , zoo wel als aan elk lid in
het bijzonder,, eene dubbele verpligting oplegt, om zorg
to dragen, dat een geboet hebbende misdadiger zich niet andermaal aan misdaad moet fchuldig maken.
Hiertoe, zoo als zuiks meescerlijk is aangetoond in het
betoog, in het opfchrift vermeld , en overtuigend bewezen
is door de daarbij gevoegde treffende gebeurtenis , behoort
men,
(*)/Voorkomende in No. IV en V der Fader!. Letteroeff.1824.
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men, in de eerfte plaats , zich te wachten voor eene blljvende verachting van die ongelukkigen; maar vooral ook betaamt het, om hun de gelegenheid niet te benemen, maar integendeel gereedelijk te verfehaffen , om op eene eerlijke
wijze het levensonderhoud te kunnen verdienen. Wat Loch,
gelijk de fcbrijver van voormeld betoog zoo oordeelkundig
heeft opgemerkt , moet de misdadiger beginnen, wanneer hij,
bij het verlaten van bet tucht- of verbeterhuis, alle bronnen
van beftaan voor zich en de zijnen vindt verftopt? Wat men
hiertegen ook moge inhrengen, hem biljfc niets anders overig; hij moet, tegen wil en dank, op nieuws zich aan misdaad fchuldig maken.
Te vergeefs is men gewoon, om zich aan deze zijne verpligting jegens den geboec hebbenden misdadiger te onttrekken, zich te beroepen op de magtfpreuken: die elm
fleelt, blijft een dief; uit het tucht- of verbeterhuis komen de misdadigers nog flechter , dan zij fn dezelve gekomen
zijn. Want waar behoort de oorzaak van deze treurige waar.
neming gezocht te worden? De verachting, den misdadiger
bij voortduring bewezen; de tegenkanting, die hij ondervindt in zijne pogingen, om in de Maatfchappij weder natl.
genomen of toegelaten te worden; hierdoor wordt hij ge.
Yloodzaakt een dief te blijven. En dat de misdadigers in de
tuchthuizen niec verbeterd worden, is ten deele aan de (tech.
te inrigting dier verblijfpiaatfen te wijten , ten deele ook aan
de weinige en veelal nog gebrekkige pogingen , welke tot
verbetering der gevangenen tot dusverre zijn aangewend.
Dat evenwel niet alien onverbeterd uit de tuchthuizen in
de Maatfchappij wederkeeren, dat velen alleen cid grom zich
op nieuws aan misdaad fchuldig maken , omdat hun geen ander middel overig bleef, om zich het onontbeerlijkfte levensonderhoud te verfchaffen; heeft menige teregtzitting op de
treffendfte wijze bewezen. In die, welke den 13 Mei 1824
te AmJlerdam gehouden werd, is zulks door een voorbeeld
bevestigd, hetwelk tot een aandoenlijk bewijs daarvan verftrekken kan, en in meer dan een opzigc waardig is , algemeen bekend gemaakt to worden.
.11■1,1■•••■

JAN KUULTJE s Coen 27 jaren mid en varensgezei van
beroep , werd, bij Arrest van bet Hof van Asfifes te Am.
fierdam, den Eden November 1215, fchuldig verklaard aan
pe ivg tot diefflal,
nackt , door meer dan een per.
Dd3
loon ,
,
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oots, in eenen tot bewoning dienenden kedder , door midded
van buiten, en binnenbraak , mitsgaders nog aan medepligtigheld van diefflal, in een bewoond huis door ',lidded van budten, en binnenbraak gepleegd, door het gedeeltelijk verkoopen
gn doen verkoopen der geflolene goederen , wetende dat dezelve
gefloden waren , en te diet zake veroordeeld tot de flral.van
geefeling en confinement voor den did van twaalf jaren,
Ten gevolge van bekomen afflag , hetwelk ten bewijze
verffrekken kan, dat hij zich in het tuchthuis onberispelijk
poet gedragen hebben, werd dezelve JAN KUULTJES den
18 Julij 4823 nit het tuchthuis ontflagen, en keerde hij dua
Terug in- de Maatfchappij, Maar reeds den siften Deeember
werd hij weder betrapt op de misdaad van diefftal met braak ;
on de gevangenis, die hij kort te voren had verlaten, moest
hem weder tot verblijfplaats ilrekken, Eene fchuldigverkla.
ring aan dieffial, bij nacht , in een be yond huis door midded
von buitenbraak gepleegd, na reeds te voren wegens misdaad
lyeroordeeld te aijn geweest , en daarop gegronde veroordeelirg
rot de flraf van geefeling , met den 'drop om den hats, aan de
gadg vastgernaakt , en brandmerk, mitsgaders een confinement
in een tuchthuis voor den tijd van seven jaren, (de araf,
clear de herhaling van misdaad gebiedend voorgefchreven)
is, in 't kort, de ongelukkige uitflag geweest zijnerteregtilel.
ling door het Hof van Asfifes, den r3don Mei II.
floe JAN K U U L T J E S tot zijne laatfte misdaad gekomen
is , heeft hij , op de daartoe aan hem voorgeflelde vraag,
woo,rdelijk dus opgegeven: „ Uit radeloosheid ben ik er ton
avergegaan, daar ik met de beste oogmerken het tuchthuis
verlaten heb, loch nergens te regt heb kunnen komen; terw1J1 ik drie maanden ziek gelegen heb , en niets weer ove4,, rig had , om te leven." De coon , op welken hij dic te kennon gaf, zijne geheele bonding en voorkomen, alles zoo geheel verfchillende van den gewonen misdadiger, zette dezer
verdediginge de hoogfle geloofwaardigheid bij. En, toen hij,
op de vraag, „welke middelen hij had beproefd, am eene
bostwinning te verkrijgen ?" eene kopij overgaf van eenen
brief, welken hij zeide gerchreven te hebben, had men al.
;bans geese reden meer, om zijne opgave, waardoor hij
Loch de flraf nier onrgaan kon , in twijfel te trekken.
„ Bij eenen dankbetuiging" (zoo luidt detterlijk de kopij
van dezen brief, volgens het opfchrift , aan den Weledelen
Beer MIRE I U S CAII/PEN, Kommisfaris lot de Math:ire
Za-
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Zaken te Angerdam , 3 Sept. 1823) „door uw goedheid cmtrent de verkrijging mijner achterftallige Franfchen gelde ,
voeg ik thans de dringendile bede van mijn hart. Ik ben
den 18de julij dezes (na 8 jaren van de mij opgelegde 12
jaren getucht te hebben) uit mijn ziekbed ontflagen , en
mij aan het Bureau van Marine vervoegt hebbende , om
„ mij te engageren , ben ik onderricht geworden van UW, Ed. eene vrijftelling te moan ontvangen , ten einde al„ daar klaar te raker.
• Vermag ik als een diep ongelukkige nog iets op uw hart,
„ Edele Heer! help mij dan aan een eerlijke vrijltelling (*) ,
„ op dat ik fpoedig een plaats kan verlaten, war de ondeugd
„ weder met arends oogen gluurt , om mij als een roof ten
„ tweede maal te vervoeren 1 —
• Ik had mij voorzeker corder gemeld , zoo een knagende
, en aanhoudende buikpijn mij zuiks niet belet had. De van
• UWEd. ontvangene Franfche achteriland is, nevens mijne
• tuchthuisverdienfien , bijna aan medicamenten verteerd ; een
„ handwerk kan ik niet ; en eene gevoelige afkeer voor de
• misdaad opgevat hebbende , fchrik ik voor toekomende be.
zwaren ! Ik bid u dus met de zuiverfle oogmerken, om
• wel te doen ! 1k bid u, Edele Heer ! help mij aan eene
eerlijke vrijftelling, op dat ik, na mijn vuurig verlangen , mij
„ fpoedig van bier naar de kolonien kan begeven , al ware het dan
„ met opoffering van mijn leven voor het Vaderland ! Thans
, ben ik toch vrij en ik zal nooit geloven , dat een hulp,
• als die ik dan UWEd. verzoek , onder de ondeugden zal
• kunnen worden genoemd. Een mensch door zulk een ge„ ring hulpmiddel voor eene tweede val te behoeden , of door
• weigering in een veel dieper jammer te doen florren , —
• Edele Heer ! neen dit durf ik niet gelooven , dat gij zoo
• onbarmhartig zult handelen ; cc meer,, daar mijn geheele
volgende deugdloop van deze kleine weldaad is afhangende.—
„ Het is op heden een werkloos tijdvak ; voor anders
„ werkzame menfchen is er bijna niets te doen ; en, wat
moet er van mij worden, indien ik uwe hulp moet der„ ven ?
„
„
„
„

(*) Van de Landmilitie namelijk , en zonder dat uit de•
zelve bleek , dat hij eene onteerende fIraf ondergaan had , wanneer hij bij de Marine niet zoude aangenomen worden.

Opkeldering van den Inzendcr.
Dd4
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y en? Ik bid u dus, Edele Tleer!deel in mijn lot ,dan heb
ik mijne wenfchen niet te, vergeefs geuit. God wil u op
bet hart werken, Wel Edele Heer! our met genoegvolle
bereidvaardigheid te helpen Uwen dan hoogst dankbaren
nederigen geredden Dienaar
(Get.) RTJULTJES."
Wie roept, na bet lezen van dezen brief, niet, diep be:
wogen met den ongelukkigen KUULTJE a, uit: Ja, waar,
lijk, deze man heeft bet tuchthuis met de beste oogmerken
verlaten; en ware bij niet door den nood er toe gebragt, hij
sou geene tweede misdaad gepleegd hebben! En dit is, bij
Fedaan onderzoek, in alien opzigte gebleken met de waarbeid
overeen te flemmen. Het is zoo, JAN EUULTJES,
bet tuchthuis untilagen zijnde, heeft dadelijk pogingen aangewend , am een middel van beflaan te vinden, Inzander,
heid beeft hij getracht in den Zeedienst aangenomen te worden; doch hiertoe, gelijk hij bet noemt, een eerlijk bewijs
van vrijfielling van de Landmilitie noodig hebbende , beeft
hij zich , ter bekoming van hetzelve herhaalde reizen, zoo
perfoon als fchriftelijk , en ook ander anderen met den
brief, bier boven kopijelijk medegedeeld, bij den Heer
prRarus CAMPEN aangemeld. Deze Heer, uit diep me.
d_elijden pet den beklagenswaardigen, beeft Diets verzuimd,
pm Iran den eerlijken wensch van s V t“.Tjz s gehonr te geyen, Door zijn toedoen zelfs beeft u u it T J E a eene fehuldvordering pp den Franfchen achterfland ontvangen; maar de
y rijftelling; ten einde tot zijn doel te kunnen geraken, is,
evenwel geheel buiten fchuld van den Heer EIRRIUS CAM..
p , achterwege gebleven. Met fiddering bragt intusfchen
NVuvrjEs den eenen dag na den anderen door. Zijne ggringe bezittingen, door eene large ziekte grootendeels vet.
flanden , waren eindelijk uitgeput. Alle zijne pogingen zag
bij verijdeld. En, wee den rampzalige! door gebrek en
banger tot het uiterfle gebragt, ram hij, uit radeloosheid,
tat de misdaad weder zijne toevbigt,

r
„
„
„
„

1.1.1•■■•■•

Bij het lezen van deze waarachrige daadzaken , opzettelijk
sander eenlge inkleeding of bijvoeging opgegeven , verbeeltie ik mij , dat geen gevoelig hart koud kan blijven. Maar,
sob ! haO het veeleer de gezeeende uirwerking op velen , om
hen te geleien van bet onbetainelijk vooroordeel tegen geboa bebbende tuisdad;ger4 1 Niets toch is zekerder, dan dat
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uist dit vooroordeel de voornaamfle aanleiding geeft , dat
zich bij herhaling van misdaad fchuldig maken. Het is
ook dit vooroordeel , hetwelk het edele Genootfchap tot zedelijke verbetering der Gevangenen het meest in den weg that.
Want wat beat het, dat de gevangenen zedelijk verbeterd
worden, indien zij , uit het tuehthuis ontflagen, op nieuws
zich genoodzaakt vinden , om door herhaling van misdaad
bunne levensbehoeften te vervullen? Dat dan een ieder dit
onbetamelijk vooroordeel beflrijde en nitroeije! Dan zal men
den ohtflagen gevangene Diet blijven verachten, maar medewerken, om hem gelegenheid te verfchaffen, ten einde een
eerlijk middel van beflaan te vinden. Hierdoor zal het loffelijke Genootfchap tot verbetering der Gevangenen zijnen
arbeid verligt en met eenen gewenschten uitflag bekroond
Bien. ilerhaling ran misdaad zal zeldzaam , en de regter
meat weinig meer in de verpligting gebragt worden, om eene
wetsbepaling toe te pasfen, welke, bij al hare geflrengheid„
dimmer doel kan treffen,
ilmfterdain,
S.
Mei 1824,
Zij

■■••■••••..
DITTREKSEL UIT DE GEDENRSCHRIFTEN VAN DEN EERLIJKEN
GEORGES GROUNMANN PORTIER IN DE VOORSTAD ST.
GERMAIN TE PARIJS,

De (Franfche) Omwenteling verfcheen; ik was toen 3o
jaren oud, Portier van het Hotel eens Prinfen. Eene yolksbeweging bragt het leven dier edele famine in gevaar; ik had
bet geluk , de gevolgen te voorkomen, en derzelver vlugt
uic Frankrijk gemakkelijk te maken. Het Hotel werd hervormd in een gebouw van openbaar beftuur. De Heer D U■
REMONT, Chef van hetzelve, wilde mij in zijnen dienst
houden: ik had andere oogmerken; maar zijne echtgenoote,
een engel in bevalligheid en goedheid, deed mij van befluit
veranderen , en ik bleef Portier. De Omwenteling, alle hare
tiljdperken doorloopende , en gruwelen op gruwelen ftapelende , was tot het Schrikbewind opgeklommen. De onkreukbare
regtfchapenheid , de vurige vaderlandsliefde van den Heer
DUREMONT maakten hem weldra verdacht bij het Comitd
van Waakzaamheid; bij werd gevat in denzelfden nada , dat
ik alles tot zijne vingt had voorbereid. 1k had de behendigbeid en tegenwoordigheid van gccst, om hem, door Inicidet
d5
van
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van den Concierge van eerie der huip- of bijgevangenisfen,
werwaarts men hem bragt, en met wien ik bevriend was, te
doen ontfnappen; acht dagen daarna zette hij den voet op
Zwitferfehen . bodem. Mevrouw DUREMONT had mij het
leven van eenen echtgenoot te danken , dien zij aanbad; hare. erkentenis was onbegrensd. De vlugteting werd bij verflek veroordeeld, en alle zijne goederen verbeurdverklaard.
De ellende, waaraan dit vonnis haar met hare zuigelinge on.
derwierp , trof haar oneindig minder, dan de fcheiding van
Karen man ;en de onmogelijkheid, hem te volgen , ondermijude van lieverlede hare teedere gezondheid. Op zekereti morgen ging ik tot haar. „ Mevrouw!" fprak ik ,
ik maak
mij fterk, u binnen eerie maand met uwen echtgenoot te
hereenigen, en u tevens in bet bezit van het grootite deel
„ van uw vermogen te her1tellen." Zij vie! mij in de rede
met een' vreugdekreet , onmiddellijk gevolgd door een' vloed
van tranen. , Maar," vervolgde ik, alvorens lets te on„ dernemen, is bet noodig , dac ge mij plegtig uw woord
• geeft, om , al hetgene ik zal verrigten, te bekrachtigen,
en blindelings den weg te volgen, dien ik u moec voor, fchrijven, hoe onverklaar zulks u moge toelchijnen.”
vriend!" hernam zij, „ ik vertrouw alleen op God
„ en u: mijn lot, mijn leven, die van mijnen man en mijne
" dochter zijn in uwe handen; ik geef ze aan u over, on.
„ bepaaid en zonder eenigen fchroom." Des anderen morgens bragt ik haar, ter teekening, een verzoek om echtfchei.
ding. Zij beefde, en wierp op mij een' blik , die do onfchuld alleen kan verduren, en zelfs den verhardften booswicht tot inkeer zou gebragt hebben. Mevrouw!" zeide
ik, terwijI ik poogde te glimlagchen, „ deze is nog maar
„ de geringfte der proeven van vertrouwen, welke ik van u
heb te vorderen." Zij drukte mij de hand, greep de pen,
en teekende. Veertien dagen daarna vertoonde ik haar de getreedt
regtelijke akte van fcheiding. , Titans," fprak ik ,
• gij , in de hoedanigheid van gefcheidene vrouw eens bij
verftek veroordeeltien, in bet bezit van uwen bruidfchat
„ en uw weduwengoed (douaire.)" — En mijn echtger, noot?" viel zij mij haastig in : „ wanneer kan ik mij tot
— „ Als gij hertrouwd zulc zijn."
• hem begeven
„ Hertrouwd!"... — „ Ja , Mevrouw! hertrouwd, en wet
„ met mij." Ik liet haar den tijd niet , om zich te herftellen van hare verbaasdheid, „ Nog dezen morgen ," vervolgdo
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zult gij de vrouw ziju van den Portier GEORGES
ten een ure hebben wij onze pasfen , en
ten
twee
ure
zijn
wij op weg naar Geneve , waar uw echt„
„ genooc ons verbeidt.” Mevrouw DU REMONT nam Naar
kind in hare armen , wiefp zich op de knKin voor het portret van haren man, en, zich vervolgens met waardigheid en
vastberadenheid opheffende : „ GnouNmANN !" fprak zij ,
„ God alleen kan de daad beloonen of firaffen , welke wij
gaan volbrengen!"... Wij begav en ons naar het fladhuis ,
waar mijn vriend , de bode van huwelijkszaken (officier de
Tetat public), mij verwachtte. Hfj overhandigde ons het wet.
t elijk affchrift eener akte , welke hij niet op het register van
den burgerlijken ftand had ingefchreven. Wij gingen verder
onze pasfen afhalen , welke wij zonder moeite verwierven,
en huurden vervolgens een rijtuig , dat ons behouden te Geveve brags , alwaar ik moeder en kind in de armen des gelukkigflen echtgenoots en vaders overleverde. — Ik keerde
naar Parijs terug. Met mijne huwelijksakte in de hand, deed
ik het beflag opheffen van het vermogen van Mevrouw DUREMONT, welker fcheiding den echtgenoot in bet bezic
Zijner, of liever mijner,, gade had herfteld. 1k maakte hetZelve te gelde , en deed het hun geworden, — Op denzelfden
dag , dat ik de tijding kreeg van derzelver vertrek naar Amerika , werd ik gearresteerd ; en ik was op bet punt van voor
het revolutionair Geregtshof gefleept te worden , toen de
9de van Thermidor aanbrak. Ik werd ontflagen ; en, na veertig jaren levens ten nutte van anderen , bevind ik mij, in
mijnen ouderdom , nog , als Portier , in hetzelfde Hotel , wear
ik geboren ben.
tie ik,

GROUNMANN;

Aan den Heer Redacceur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Weledel Heer !

I n bet tweede deel der Krekelzangen van Mr. WILLEM
komt een vers voor aan zijne Koninklijke
1-loogheid den Prinfe van o RANJE, in welk flak hij aan zip].
dichterlijk voorzeggingsvermogen den teugel viert niet alleen , maar ook vertelt , dat hij , reeds in de dagen onzer
verdrukking, de krooning onzes Konings heeft voorzien , en
de lauweren , door den Prins van o tt ANJE in het veld van WaterDILDERDIJK
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terloo behaald, reeds veertig jaren te voren , ja eer nog zijver Koninklijke Hoogheids doorluchtige Ouders door het huwelijk vereenigd waren , heeft voorfpeld; en in de ophelderingen op dit vers, achter dit deal geplaatsc, zoekt hij het
wezenlijk beflaan diet voorfpellingen aan te toonen. Daar nu
a ILDER.D1311, federt eenigen tijd , zeer onguntlige voorfpellingen doet , zoo zou het geloof aan dezelve, bij fommigen , angst voor de toekomst verwekken kunnen ; te meer ,
daar hij, op eenen floutelijk verzekerenden coon , zijn berigt , voor het eerfte deel der Krekelzangen , met de volgende woorden eindigt: „ Maar hoe men het opneme,
Scit hene , quid fall provida cantet , avis ;
en aI draaide men den ouden Kraai ook de hals om , het vet.
„ helderde toch den hemel niet, eer de buien er nit zijn , die
, de zwermen van fnorrend en alles verdovend ongedierte
verpletteren moeten." Het fchijnt, om die reden, niet ongepast,
te doen zien , dat niet alle voorfpellingen van de oude Kraai
van dezelfde foort zijn , en dat er ook onder gevonden worden ,
die, met hoe veel vertrouwen ook voorgedragen, niet zijn
vervuld, en waarvan de vervulling thans, Gode zij dank!
Viet meet mogelijk is. Voorfpellingen van deze laatfte foort
vindt men in de Ode N A P oLE o N, in den jare z8o6, bij
de Erven van 1. VAN CLEEP, in 's Hage , uitgegeven. De
overweging hiervan , gevoegd bij de verontwaardiging , die
ik gevoelde bij het lezen van 's mans Vorschgekwaak, in het
eerfte deel der Krekelzangen , deed mij befluiten , tegen het
laatstgemelde ftuk, een' tegenhanger te vervaardigen, onder
den titel van Kraaigefchreeuw,, waarin ik dienftig geacht heb,
de uitbundige loffpraken op NAP o LEON, en de voorfpellingen omtrent hem, in de bovengemelde Ode voorkomende,
kortelijk op te geven; niet twijfelende, of de herinnering
daaraan zal gefchikt zijn, om het vertrouwen in de voorfpellingen van de oude Kraai , zoo niet te vernietigen, ten minfte
krachtiglijk te verminderen.
Bij de beide eerfte ftukjes, die ik aan UEd. ter plantfing gezonden heb , zijn de eerfte letters van mijnen naam
gevoegd. Bij de drie volgende is dit niet gefchied. Intusfchen komt het mij voor , dat , wanneer, hetgene men publiek maakt , bepaaldelijk tegen eenen zekeren perfoon gerigt
is , het meet edelmoedig is , zijnen naam niet te verzwijgen.
uw
Indien dus UEd, dit Kraaigefchreeuw ckr plaatfinge
Men.
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Mengelwerk waardig oordeelt, neem ik de vrijheid, UEd.
te verzoekeu , mijnen naam daarbij voluit te vermelden.
1k heb de cer mij te noemen
UEd. dw. Dienaar

Ootmarsfum ,

den 22 Mahn , 1824.

11. BL OEMEN.

KRAAIGESCH E E U W.
(Een tegenhanger van het vers , onder den rite! van ' t Forschgekwaak , voorkomende in het eerfte deel der Krekel.
zangen.)

'k Benij geen' oude Kraai zijn aanzien , zijn gezag,
Of zijn voorzeggingskunst. Hij fchreeuwe dag aan dag!
Die kraaikunst is te ver van haar gezag vervallen.
Onze Eeuw , te zeer verlicht , hoort naar geen klaterfchallen
Zij weer, wat dit beduidt; zij kent der Kraaijen doe!.
Maar 't geen mijn' boezem treft, ja 't innig zielagevoel,
Is, dat, in Nederland , een aantal jonge dwazen,
Door de oude Kraai verblind, hem naaapt in zijn razen,
En, om hem zaamgefchoold, als ware 't zijn gebroed,
Van hem het voorbeeld neemt, hoe dat ket kraaijen moet;
Is , dat deez' Kraaijenteelt, in deez' verlichte dagen,
Onze Eeuw bedorven noemt en met den vloek geflagen;
Is, dat, op hoogen toon, dit fchreeuwziek Kraaijenzaad
Verdoemt , war groots en goeds in Nederland beftaat.
Zoo is het. — Maar geen nood; na zoo veel eeuwenronden,
Na wat wij goeds en kwaads in NeMand ondervonden,
Heeft 't ijdel, laf .gefchreenw van 'r oproerkraaijend rot
Geen' invloed meer op 't Volk, wekt deernis llechts of fpot.
Men kent dit heilloos ras; wij weten, hoe die Kraaijen,
Zoo dit hun dienftig fchijnt , met alle winden draaijen,
Ja , hoe zelfs de oude Kraai ten Hemel heeft geroemd,
Wat hij , na korten tijd, ten Afgrond heeft verdoemd.
Hij kan, naar 't dienffig fchijnt, of goed of kwaad vertellen,
En , nit dezelfde zaak , of heil of ramp voorfpellen.
Op regt noch onregt , deugd of misdrijf ilaat hij acht;
Hij is een laffe 1Iaaf ; zijn Godheid is de Magt.
O ja 1 wij weten 't nog, in die onlijdb're dagen,
Toen Hollands fiere Maagd , in 't Frankisch juk geflagen,
In
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In 't jaminerlijk Verneard en zinkend Vaderlind
Een' Vorst ontvangen moest van Frankrijks Dwingeltind;
Toen achtte de oude Kraai zichzelv' alleen den Dichter,
Berekend voor den lof diens fchrikb'ren Rijkenflichter,,
En, knielende , als een flaaf,, voor de opgerezen zon,
Vergoodde hij en aanbad den Held Napoleon.
Die was de God .des Daags ; die flikkerde in zijne oogen
En al, wat grootheid heet , was, bij zijn komst, vervlogen;
Die fchitterde, en 't Heelal (wat lastertaal !) verdween
Voor 't licht dier zon, die, zoo verblindend, hem omfcheehs
Natuur ! dus riep hij uit, Natuur! aanbid zijn glorie
De Wondereeuw herleeft; de Fabel wordt Historie.
Dat men , dien Dondergod ter eer, hec Pean zing'
Het Aardrijk juiche, en hem verheffe elk fterveling!
Met hem, dien Feniks , die, van de oostelijke altaren
Uit *s Grooten Karel's asch , na meer dan duizend jaren,
Verrijst , herrijz' de troon der Franken voor ons oog ,
Zoo hoog nooit zetel was , waarvoor zich 't Menschdom boog
't Gebergt', met ijs omkorst doorbore lucht en wolken,
Vergeefs Vergeefs de magt der zaamgefpannen Volken!
Nier.s wederftaat den Held; ontembaar houdt hij ftand:
Het ijz'ren Noodlot zelf vliegt van zijn Here hand:
Zijn mond beveelt met kracht, en de Aarde fchokt haar trocsnens
Een wenk van zijn gelaat, en 't regent Vorftenkroonen,
De Nijlgod plast in 't bloed , en bloedig is hec zand
Des Kizons. Donau, Po en Tiber ligt aan band.
En zou dan de Oder nu, na dertig zegepralen,
Den onweerflaanb'ren loop des Dondergods bepalen?
Neen ! vloeit, mijn zangen , vloeit ! niets wederftaat den Held
Die d' Oder en Oostzee in Franfche boeijen knelt.
En gij , die roekeloos, verkrompen van zijn roede,
Als ftreedt gij voor uw regt, uw kracht, in ijd'le woedd,
Verfpilt; daar ligt gij nu, verfcheurd door rotiw en fpijt,
Als de adder, die, vertrapt, nog magtloos am zich bijt.
Erkent, eerbiediglijk, wat de Almagt heeft befchoren I
En gij , o Vorden, op den Koningstroon geboren !
Wedrareeft niet meer; aanbidt, en treedt'uw zetels af,
Of bonst, met Kroon en Rijk, in 't voor u gapend graf!
Een nieuwe Tijd breekt aan: na zoo veel went'lende Eeuwen
Herftelt Napoleon het Godsrijk der Hebreeuwen
En 's Aardrijks Monarchij. Dat haast die dag verfchijn' I
Wat bleed het kosten moog', wij zullen zalig zijn!
Zoo
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Zoo tong toen de oude Kraai; dit dorst hij toen vertellen,
En uit de D winglandij aan 't Menscbdom heil voorfpellen.
Toen 't Godsgezag, door hem in 't Kroonregt aangebeen,
Door ziju' vergoden Held vertrapt werd en vertreen,
Drong hij de Vorften, die door 't Godsgezag regeren ,
Dit nieuwe Godsgezag in Bonaparte te eeren,
En fchepter , kroon en troon te laten aan dien Held ,
In wien het Godsrijk zelf, door de Almagt , werd herfteld ! I
Kwam echter niet tot ftand , dat Godsrijk der Hebreeuwen.
Na weinig jaren flechts, niet na veel went'lende Eeuwen,
Verdween de Stichter zelf, en 't wagg'lend Vorflendom
Kreeg fchepter,, kroon en troon, en eer en magt weerom.
En nu is 't blad gewend ; nu zijn het weer die Heeren,
Die 't nederknielend Volk als Godheen moet vereeren :
Hun magt ftamt niet van 't Volk ; 't onmidd'lijk Godsgezag
Is, wat men in huon' croon vereeren moet en mag:
'c Is godloos, 's Vorften magt, door Wetten, te beperken;
De Vorst moet vrij, als God, naar eigen wilkeur , werken ;
't Geweten is ziju band , zijn wil alleeu zijn wet,
En oproer tegen God elk perk, dien wil gezet.
Ga, laffe flaaf der Magt! met and're lage zielen,
Voor 't droombeeld , dat gij roemt, eerbiedig nederknielen.
Vereer het Godsgezag in elken Dwingeland ,
Die op 't vertrapte Regt des Volks zijn' zetel plant.
oude Kraai! u , wat gij wilt, voorfpellen;
Wij
Gelijk eene oude bes moogt ge ongehinderd rellen ;
ja , hoe ge ook mast en tiert , uw hart zij onbeklemd
(Zoo 't anders dit kan zijn); geen dolk is u beftemd.
Neen! zulk een noodlot is gewis u niet befchoren.
Verban uwe ijd'le vrees, uit eigenwaan geboren.
Of gij er zijt of niet , is van te'klein belang.
Uw hoogmoed maakt u flechts voor herfenfchimmen bang.
Of 't u gelukken mogt, kwa jongens te bederven,
't Is niet der moeite waard , u daarom te doen fterven.
Hoe groot ge u zelf ook waant , wat doel gij ook beoogt,
't Is waarlijk te gering, het kwaad, dat gij vermoogt.
Wees dus geheel gerust! Neen , gij behoeft geen' degen ;
Uw hoede is in de Wet, (*) die gij befchimpt, gelegen.
Daar,
(*) Men zie, onder anderen , Kongitutien en Tirantuj , in
her tweede deel der Krekelzangen.
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Daar, waar een wettig Vorst naar Wet het Volk gebietiti
Behoefc de Vrijheidszaak die bloedige offers niet.
Ga , laffe flaaf der Magi geene
fchijnvercooning
Bedriegt me. Meer dan gij , vereer ik onzen Koning:
Hij, Vader van zijn Volk, veracht de Dwinglandij,
En, met dat vrije Volk , is ilij door Wetten, vrij.
De band, die ons vereent , kan nooit zijn' boezem prangent
Hij weet, 't is vrij te zijn, van Wetten of te hangen.
Gehoorzaamd naar de Wet, daar Hij naar Wet beveelt,
Is zijn en ons belang in alles onverdeeld.
Maar, wat ge ook fchimpen moogt gij , met uwe Onverlateno
Vereer ook Nedrlands Volk ,'k vereer ook Nedrlands Staten.
Ik acht uw' fpot , uw' hoon , uw' fchimp en fmaadtaal niet
1Vlaar eer vooral de Wet, die Vorst en Volk gebiedc.
Die zuil van onzen Staat , fla vast door alle tijden1
Waak , Godheid ! over ons; verplet , wie Naar beftrijden!
Verijdel, groote God! de pogingen van 't Rot,
Dat, knielend voor de Magt, met Regt en Wetcen fpoti
Verijdel, groote God! dier oproerkraaijers woede;
Bewaar Gij Vorst en Volk en Wet in Uwe hoe'de!
Dan heerscht de Oranjeftam, bij ons, van eeuw tot eeuw,
In fpijt van 't naar en onheilfpellend Kraaigefehreeuw„
L OUIZg.

Weent! Mijn Louize flied. Zoo deugd , aanvalligheden,
Zoo godsvrucht, liefde , trouw den Dood verbidden kon
Hij ware niet vergeefs gebeden;
Zij ftraalde nog, mijn levenszon.
ECHTBREUX.
Schaars werd de huwlijkstrouw nit armoede ooit gefchonden
1VIaar wel nit overvloed en weelderige vonden.
AAN KEN' RIJMELAAR,

ij roept uw Muze telkens aan ;
Maar- vruchteloos is al uw fmeeken:
Gij, die in proza flechts kunt fpreken,
De Muze kart u niet veritaan

114ENGELWERK.
R A S M U S
HET LUISTERRIJKST VOURBEKLD
VAN
VERWONNEN ZWARIGHEDEN.

Door

N. S WA R T. (*)

D e heerfchappij van den menfchelijken geest over zijne
oufflandigheden is misfchien een trotsch, maar toch een
veel aangenamer denkbeeld , dan hetgeen de fchrandere
\TILL/11)1\1E (t) in volftrekt omgekeerden zin heeft geleerd. 1k erken, meri kan alles overdrijven; en de beWering onzer geheele onafhankelijkheid van lotgevallen en
gelegenheden zou even zoo vermetel , als ondankbaar jegens de Goddelijke Voorzienigheid zijn , die ons als met
eene Vader - hand geleidt , eh ligt altijd doet vinden , wat
wij meest behoeven. Maar , de fchipper moge niets kunnen vorderen bij volilrekte itilte of met een onbruikbaar
vaartuig , de tegenwind zal hem toch niet altijd terughouden , noch de storm hem beletten, zijne reis vaardig en
behouden to volvoeren. Zien wij niet velen fchijnbaar het
ilagtoffer worden van hunnen voorfpoed, vallende op
eene gladde baan, traag geworden op een' effen weg,
vastgeboeid in bloemrijke waranden ; en anderen wederom
van hunnen tegenfpoed , gebrek aan gelegenheid , aan lesfen en voorbeelden ten goede? Desgelijks hapert het even
min aan de gelukkige vruchten van een koesterend f 1,
zoet,
(*) Voorgelezen in de Maatfchappij FELIX MERITIS ea
daarna in die TOT NUT VAN ' T ALGEMEEN.
(t) Von dens Urfprung and den 4b/ichten des Uebeis,
DIENGELW. 1824. NO.
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zoen , aan bekwaamheden en deugden , erfelijk in een getlacht, als het aan helden mangelt , die hunne kracht en
moed en behendigheid alleen uit de zwarigheden putten ,
met welke hun ganiche levensloop of bloote kindschheid
en jeugd was omzet. Neen , de mensch is geene plant ,
geen boetfeerfel van den tijd en de omftandigheden; hij
heerscht , tot zekere mate, over dezelven, noch onwearftaanbaar weggevoerd met den ftroom , en , naar bet uitvalt , op de klippen verbrijzeld of veilig aan wal gebragt ,
noel] teruggehouden door deszelfs tegenftand, om immer
in bet flijk van onbekendheid en armoede rond te kruipen. Hij weet veeleer zijnen fchat , die zij dan klein of
groot, op woeker te Hij vindt, hoe zeer dan
meer of min gelukkit• , ligt altijd eenige fleunfels , eenige
hulpmiddelen en vaste punten onder zijnen voet , om
zich moedig te verheffen. En waar de trage lafaard bezwijkt door vrees , in het midden van woeling, Dorm en
gevaar,, op eenen tijd, van groote dingen zwanger,, daar
ba eleidt den wakkeren man eene lichtende wOlk en de flaauwite fcliemering , om den rijzenden heildag met ijver tegm
te fnellen.
1k weet zelf niet , wat mij telkens wear verleidt , om
van dit onderwerp flechts in beelden te fpreken , die de
zaak toch welligt niet ophelderen. Beter zal het daarom
zijn , onmiddellijk tot ons voornemen over te gaan , om
u de waarheid van het beweerde in de gerchiedenis van
eenen beroemden landgenoot te doen zien. Hij is geen
van u alien onbekend , M. H., en misfc'nien veel minder
za,tfchikt voor eene korte lofrede , dan voor eene uitvoerige levensberchrOling, waarmede onze hooggeachte sc H E LTEmA dadelijk begonnen is , en 'die ik zelf, op mijne
wijze, voor kinderen en jonge lieden heb behandeld (1).
Doch juist deze laatfte omDandigheid fpoort mij aan, om
eenige gedachten , met' welke die taak mij heeft vervuld ,
voor u gefchiedkundig aaneen te fchakelen , is het dan
Diet tot vermeerdering van wetenfchap , het zij tot eene
nut(*}. Zie 's mans Staat- en Letterkundig Illengelwepk.
(t) Levensgefchiedenisfen voor forage lieden, bij D. DU
MOR.TIER ENIOON, D. VI; ook afzonderlijk.
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nuttige uitfpanning en opwekking , om het pad van vlijt
en deugd te betreden.
ERASMUS, het luisterrijkst voorbeeld van verwon-

nen zwarigheden en tegenkantingen , het licht nit de duisternis , als HERCULES, reeds in zijne wieg l door do
ondeugd beftookt , en op alle zijne vijanden zegepralende;
ziet daar omtrent het opfchrift onzer voorlezing.
Het is dikwijls , en nog onlangs door een geeerd lid (s')
dezer Maatfchappij , aangemerkt dat men niemand will
beoordeelt, ten zij men acht geve op zijnen leeftljd. In
weerwil toch van het boven vermelde , zijn wij ieelzins
het voortbrengfel van onzen tijd; en, voor zoo verre wij
ons boven denzelven verheffen , verdienen wij hiermedo
reeds eenen lof, welken gelijke bereikte hoogte, in dagen van nicer algemeene vordering, met geen regt kan
verlangen. Om deze reden is het in de eerfte plaats noodzakelijk , een oog op 's mans eeuw te flaan. Zijn ge.
boortejaar was, volgens het opfchrift des bekenden andbeelds , 1467. De Drukkunst , kort te voren uitgevan.
den, begon nog naauwelijks hare lichtftralen te fchieten.
De Hervorming was niet doorgebroken , de orde der
yczuiten niet opgerigt, noch de menfchelijke geest door
den ras ontflanen kampftrijd gewekt uit zijne middeleeuwfche fluimering. Wel begon er in Italie en elders eenig
licht uit en over de oude letteren op te gaan; waartoe de
val van Konflantinopel door het 'furkfche zwaard , en de gevolgde vlugt veler geleerde Grieken van daar, rijkelijk
het zijne toebragt. Wel had men ook in Frankrijk reeds
hoogefcholen opgerigt; en is het inzonderheid opmerkelijk , dat ons vaderland en de aangrenzende noordelijke
deelen van het Duitfche rijk reeds verfcheidene groote
mannen en eene uitmuntende fchool te Deventer konden
aanwijzen (t). Doch 's mans eigene gefchiedenis en

fehrifa
Mr.

in zijne Redevoering over
NOORDKERK; zie Magazijn , bij WARNARS.
(j-) Men zie hierover eene Voorlezing van den Hoogleerstar vERBURG, te vinden in No. XV , voor 1823, van dit
Tiid.
Ee2
(*)

M. C. VAN HALL,
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fchfiften doen ons zien , welken beperkten invloed dit op
de algemeene verlichting nog ocfende, en hoe weinige
de gelegenheden waren , om icts goeds en nuttigs te leeren. Op de predikaoelen hoorde men beuzelingen in
jammerlijke taal voordragen. Het doorgaand fchoolonderwijs was niet min bckrompen en ondoelmatig. Zelfs in
Italie zocht men wel vcrgeefs naar iemand , gefchikt om
onderwijs in de Griekfche taal te geven. En de godgeleerdheid , aan de fchooliche wijsgeerte op het naauwst
vcrbonden , bragt niet dan dorenen en distelen , ijdele
praal en ,twister voort. Ja , zij , die zich al verwarmden
aan den Opkomenden gloed uit oud Latium en Griekenland , op het voetfpoor der MED lc is 's den goeden fmaak
en de kunflen beginnende te huldigen , kleefden , zelfs
in de hooge geestelijke rangen , het ongeloof, het zedehcderf en de weelde hunger nieuwe meesters veel meer,
dan de gezonde leer en deugden van het licht der wereld
aan. Zoo was het dus nog duisternis van rondomme.
Geene zon was opgegaan ; geene weldadige, algemeene
kennis had zich verfpreid ; geene menigte van lcholen
ontloken , als algemeene kweekhoven ; flechts hier en daar
eene fler aan den verwijderden hemel , of eene prachtige
flikkering, gelijk het noorderlicht , doch die meer fchrik
dan voordeel kon aanbrengen. En zoo ERASMUS den
morgenflond van eenen beteren dag al beieefde, door agile eigene werkzaamheid welligt meer , dan, door die van
iemand anders, bevorderd , vreesfelijke wolken bedekten
terftond de lucht , en de uitgefchotene flralen van waar
en valsch ijvervuur dreigden bijna meer verwoesting, dan
zij vruchtbare kennis en deugd beloofden.
Te midden eener woestijne , echter , wordt fomtijds
eene gezegende plek aangetroffen, waar de milde bron
alles hcerlijk doet groenen. Welligt behoorde dan onze
ERASMUS tot zulk een gelukkig huis en geflacht , waar
de voorlpoed, de kunde en deugd elk zaadje van het
to,oeTijdfchrift; als ook een ftuk van den Weleerw. DELPRAT,

in den Recenfent o. d. Rec. ter zelfde maand.
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goede deden ontluiken ? Gij alien weet het beter , M. H.:
hij was een onecht kind , het kind eener verlatene en van
fchaamte weggevlugte moeder, verfchoven en verraden ,
zelfs eer hij nog het daglicht aanichouwde. Dit een en
ander doe ons echter geen vooroordeel tegen hem opvat•
ten, als het gebroed van laaghartigheid en ontucht onder
het diepst gezonkcn gemeen. Want , zoo dwaas elke
tegenzin op zulken grond welligt zoude wezen , zoo weinig mag dezelve }tier in aannierking komen. Er ligt
veeleer een waas van romaneske Heide en ramprpoed over
zijne geboorte verfpreid , die het gcvoelige hart al ligtelijk
tot zieh trckt. Zijn vader , de jongfte zoon van welgezetene ouders in Gouda, was een vrolijke en aangename
medgezel , maar , niettegenitaande deze eigenrchappen ,
door zijne oudere broeders , nit baatzucht , tot het kloos terleven gedoemd. Was het wonder, dat hij, die zich
te vergeefs tegen hunne oogmerken verzette, ook zijne
Jiefde tot cen meisje, de dochtcr eens geneesheers in tiezelfde (lad, niet openlijk durfde belijden of vertoonen ?
Heimelijk volgde 1113 dus de begeerte van zijn hart; heimen* ontmoetten de jonge lieden elkander, en deden
nacht en eenzaamheid , hoop en hopelooshcid ELIZ AB welhaast wegfchenken, wat zij, onder het zegel
van den echt , met hem nict ruilen mogt. Al fpoedig
openbaarde zich de anders zoo zoete vrucht der teederllc
getneenzaamheid. lle vader, door allerlei angst gedreven, verlaat (lad en vaderland; de moeder , gewis om
hare fchande te bedekken , reist naar het naburig Rotterdarn , niet droomende voorzeker,, hoezeer zich die (lad
eenmaal op haren zoon verheffen zou! Bij gebrek aan uitvoerige. berigten , is niet naauwkeurig te bepalen, wat al
verder voorviel. Welhaast ontdekte men, dat de jongeling naar Rome was geweken , en daar , als aftnrijver
van boeken , van eigen' handen - arbeid leefde. Welhaast
keerde ook het vlugtend meisje weder. En terwijl deze
door de brave en goedhartige moeder haars ongelukkigcn
minnaars.met tuegevendheid ontvangen en bligeflaan werd
in de opvocding van haat kind , word hij , het flagtolier
Ec3
van
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van zwart verraad, door het berigt zijner broederen, dat
ELIZABETH met haar' zoon jammerlijk was omgekomen, in wanhopige droefheid genoopt , om de kloosterpij
aan te lumen. Dit was de eeuwige fcheidsmuur lusfchen
hem en haar. Daarna teruggekeerd , vond hij wel de
leugen uit , en de geliefden nog in wezen , maar ligt alleen om hem des te ongelukkiger te maken. Hij verkeerde echter in het vervolg met haar op den voet eener
vertrouwde vriendfchap , en bleef een tijdlang werkzaam
deel aan de kweeking van den jongen ERASMUS behouden (die echter nu nog flechts den naam van G
It IT , en , naar zijn' vader GE RRIT S Z 00N, droeg,
daarna, volgens het gebruik van den tijd, in eenen
Griekfchen en Latiftechen van bijna gelijke beduidenis
overgegaan). Na te Gouda eenig onderwijs genoten te
hebben, en vervolgens een' korten tijd als koorknaap. bij
de hoofdkerk van' Utrecht aangefteld geweest te zijn',
ging hij , als blijkbaar meer gefchikt voor de letteren ,
dan voor de zang- en toonkunst , met zijne moeder tot
de reeds genoemde Deventerfche fchool over, waar hij de
eerfte gronden , den fmaak err den ondoofbaren ijver voor
geleerdheid opdeed , welke hem daarna nooit wear hebben
verlaten. — Ziet daar, M. H., eene dier fpranken op het donkere levenspad zelfs van den ongelukkigflen , door velen
voorbijgezien of vertrapt , fchoon ligt gefchikt om eene
fakkel daaraan te ontfteken , die over al de volgende dagen
Licht. Het levert teffens een bewijs op voor de goede
gezindheid van hen , aan welke zijn lot was toevertrouwd,
van zijne ouders , welke zich daarvoor wijde fcheiding
getroostten , van zijne moeder vooral , die hem volgie
in de vreemdc ftad , opdat het bestmogelijke , zoo niet
Unige goede onderwijs , in het land te verkrijgen , hem
toch niet mogt ontftaan. Ja , voorzeker zouden wij te
onregt van de groote bezwaren en tegenkantingen fpre.
ken , door ER Asmus op zijne letterkundige baan ontrnoet , indien dezelve van nu voortaan immer zoo effete
hadde voortgeloopen. Maar juist hier neemt zijne betrekking als zoon een treurig einde. Grootmoeder was waarfchijn-
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fchijnlijk overleden; van zijne immer zoo ongenegen,O
ooms komt in het vervolg goede noch kwade melding meet
voor, ; nu begon de pest in de Had zijner woning te woo,
den, het ganfche huis, waar hij verblijf Weld, en ook
zijne lieve moeder, in het graf ilepende; waarna hij tot
Gouda wederkeerde , flechts , zoo het fcheen , om zijnen
treurenden vader in het graf te zien zinken. Wie, M.
H. , wie uwer is niet genegen , om , eer wij van deze
rampzalige ouders fcheiden , nog een' traan op hun graf
te plengen ? Welke trouwe moederzorg! welke flandva6tige liefde onder het monnikskleed! welke rampen en
welk een verlies, niet flechts voor hen, die ERAs DI u s'
toekomftige , reeds ontluikende glorie nooit mogten aan-.
fchouwen , maar ook voor hemzelven, wiens licht en
genoegen nu eerst in nacht en jammer verkeerden !
De goede geestelijke , trouwens , had wel gewenscht*
op den duur, als vader voor zijn kind te zorgen; man
het middel, hiertoe gebezigd , was allerongelukkigst gekozen. Hij had hem , namelijk , vooral onder de voogbij wien
dijichap gefteld van zekeren W I N IC E
knaapje, in den beginne, reeds was ter fchole geweest. Hct
is vreemd dit te zien, daar toch het natuurlijk gevolg.
hiervan zijn moest, dat hij tot zijn reeds zoo vroeg verworpen onderwijs wederkeerde , en het vervolgens niet
alleen blijkt , hoe onbevoegd en ongelchikt de man was,
om de kweeking der Deventerfche fchool te voltooijen ,
maar ook zijne oneerlijkheid en fchandelijk gedrag allerwegen uitkomen. Doch wie weet, welke listige toefpraken van den fluwen eigenbatige den zwakhoofdigen ,
terneergeflagen monnik hebben in het net gebragt! Wie
weet , hoc het opgaande Licht misfchien toen reeds gelasterd is door de trage en waanwijze voorftanders van
den ouden nacht ! Althans de jeugdige ERASMUS moest
welhaast Hagen en beehimping verduren van den man ,
die zijne voortrell ielijklieid , en die van zijn tot hiertoe
genoten onderwijs , in het geheel niet kon fchatten. Met
den knaap verlegen, en niet meer in ftaat hem bij zich te
houden, lict hij hem , die , in weerwil aller moeijelijkEe4
he-

404 ERASMUS HET LUISTERRIJKST VOORBEELD

heden , reeds bekwaam en hoogstgenegen was om het
beste onderwijs in vreemde landen te genieten , op eene
kloosterfchool te 's Hertogenbosch beflellen , waar alles
opzettelijk daarop was toegelegd, dat het Licht en de
moed in den jongeling mogten worden uitgedoofd. W I Nat E L had , trouwens , geen ander oogmerk ,dan hem mede
welhaast in de monnikskap te lleken , ten einde , na het
betalen van een Bering uitzet, des te minder te vreezen
re hebben van eene, hem onmogelijke, verantwoording
zijner verdonkerde bezitting. Arme wees ! ongelukkige
hulpelooze! ligt wel in het geheel niet vermoedende ,
waarom ook hij tot eene leefwijze werd gedrongen, die
niet min met zijne dan met zijns vaders verkiezing flreed;
ligt wel door de vrome taal van den onverlaat , door de
ligtgeloovigheid en bijgeloovigheid van daszetfs vrienden
en iladgenooten , daartoe meer en meer aangefpoord, als
eene verzoening voor de misdaad zijner ouderen , als
eene veilige fchuilplaats voor zijne fchande en vreemdelingfchap in de wereld. Ja, wij behoeven naar zulke of
foortgelijke omftandigheden en drangredenen niet twijfelachtig te gisfen. Uit hoofde eener befmettelijke ziekte
van 's Hertogenbosch te huis gekomen , drong WINKEL
op het bedoelde ten flerkfle aan , en fchold hem , bij weigerachtigheid, niet flechts voor eenen wereldling en kind
des Duinl$, maar nam ook de kunftenarij en verleiding
van anderen te baat , tot eindelijk echter nob het toeval
en de tijd, ligt zonder eenige medewerking van den be.
langhebber,,ER ASMIJS de eerfle fchrede gewillig deden
Oen , welke hij al fpoedig ondervond niet zoo ligt herdaan to kunnen worden. In het klooster Stijn namelijk,
bij de nod gelegen , hield zich een jongeling op, welke
met hem de. Deventerfche fchool, en , federt, verfcheide,
ne andere inrigtingen in vreemde landen, had bezocht ,
doch dear zoo vele kennis niet opgedaan , als hij thans
wel wenichen Z011 te hezitten , en dadelijk bij ERASMUS
aantrof. \Vat woncler, dat de jonge lieden elkander zochten ? ERASMUS herdacht zckcr nog zoo gaarne aan
(Lien fchoonen tijd, waar Licht en liefde hem omrhigden,
waar
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waar de lof van geleerden als AGRICOLA, en de tranen , door zijne moeder over het blij vooruitzigt en de
vertroosting van zulk ecnen zoon gefchreid , hem zijn
lot en verwachting dezen zegenen; de L'tlnige heldere plek
welligt, .wanneer hij op zijn leven terugzag, voor het
overige in duisternis gehuld. En niet minder wenschte
VAN WERDEN - zoo heette de kloosterling — naar
eenen medgezel , een acun en hull) als dezen. Welhaast
zagen zij elkander dagelijks ; welhaast prees gene hem de
gemakken , de gelegenheden tot ftudie , de rijke boekerij
van het geestelijk geflicht , als boven alles wenlchelijk , aan.
Welhaast vereenigden zich het hoofd en de leden dezen
gemeenfchap met hem, om den jongman te gemoet te
gaan, en het pad tot hen met bloemen te bearooljen.
Want , hoe onkundig zelve ook , de room , van zulken geleerden medebroeder, als hij nu reeds was en zeker meer
en meer fond te worden , was hun niet onverichillig. Al
fpoedig draagt hij het kleed van eenen nieuweling, en is
het proefjaar voor zijne geloften begonnen. Maar,, hoe
zullen daze goede vaders den gunfigen dunk, welken zij
den voortrefFelijken man van hun leven en lot hebben
weten in te boezemen , gedurende een gansch jaar aaande
houden Wij behoeven het toch den kundigen niet te
zeggen ; ER Asmus heeft daarover zelf ,. in vervolg van
tijd, de heldere fakkel ontftoken ; de kloosters waren
niet , wat zij fchenen , dikwijls zelfs niet meer fchenen,
maar flechts in vroegeren tijd ligt zijn geweest. In de
meeste waren luiheid en gemeenheid, brasferij, wellust,
en wat niet al kwaads , aan de orde. De domheid zat er
voor, en het licht was gehaat, fchoon zij den naam en
fchijn daarvan nog najaagden. Inderdaad , welhaast had hij
berouw van zijnen flap , en 'hand& wenschte hij van denzelven terug te komen: doch , was het hem voorhecn
reeds moeijelijk geweest , zich tegen W I N K E L allecn
ftaande te houden , onmogclijk viel het hem , reeds half
ter nedergeworpen , tegen dicn man en het ganfche Mooster tefFens te woraclen. Daar eincligt dan , zoo bet
fchijnt , zijne loophaan. Eenmaal door de gclofte verbonEc5
den ,
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den , was er aan geen wederkeercn in de wereld te denken. Geene hoogefchool kon nu bezocht , geene nieuwe
vtugt kon genomen worden. De vriend zelf, die hem tot
het genomen be g uit meest had vellokt , bleek welhaast
de ware , onbaatzuclitige vriend van hem en -de wetenfehappen niet te zijn. En de overigen , welverre van hem
aan te moedigen , bezwaarden hem nu zoo veel meer met
kloosterlijke beuzelarijen en vernederenden arbeid , als
zij hem daarvan voorheen verfchoond hadden. Wat kon
hem dan nog bemoedigen of onderfteunen , om op zijn
pad voort te gaan? Helaas ! beneveld en droevig gaat de.
ze zon bijna op dezelfde plaats onder,, waar zij donker
en onhcilfpellend v66r weinige jaren was opgegaan. En.
kele flikkeringen fled-its van haar licht hadden den opmerkzamen dOen zien , welke fchat van wijsheid en deugd aldus
verloren ging !
Ons oogmerk was , M. H. , u eerst de gefchiedenis
van 's mans worftelingen , en dan die van zijne zegepraal te geven, in de verbazende geleerdbeid , de uitftekende wijsheid en den hoogen roem zijner bekwaamheden
gelegen. En niet ongepast zou het kunnen fchijnen, na
de facts van zoo treurigen en vroegen avond, als wij daar
even voorftelden , een einde aan zijnen dag makende , thans,
als van eenen nieuwen morgenftond , te fpreken van zijnen
volgenden luister. Maar de natuur , ja ook de gefchiedenis , duldt zulke fcherpe afdeelingen maar zelden. Licht
en fchaduw zijn meestal, ten minfte in zekere mate, over
het ganiche tafereel verfpreid. En zoo is het ook met
E RAs M us, zoo is het bijzonder met dat deel zijner
levensbefchrijving gefteld , welk wij nu naderen. In zijne
vroege jeugd reeds blijken van uitftekenden aanleg hebbende gegeven , bleef hij tot aan zijnen dood toe met veel
tegenfland en moeite kampen ; maar de middeltijd zijns
levens vooral is zulk een fprekend tegenbeeld van den
dorenitruik , met rozen bier en daar bezet , als ooit dit
aardfche dal aan eenig fterveling hood.
ERASMUS zette 7.1111C letteroefeningen in het klooster voort, zoo goed dit mogelijk was. Welhaast von/
hij
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hij zelfs nieuwe bemoediging en fteun bij dezen zijnen
arbeid, in de vriendfchap met eellen anderen jongeling ,
die de goede ftudien zoo zeer aIs hij bemil1de. Ja, er
voegde zich, in het vervoIg, nog een tweede bij, een
priester te Gouda, wien het aallvankclijk l1echts 0111 te·
genfpraak en twist met hem icheen tc doen te zijn. Dit,
M. T., is het voordeel del" deugd in het algemeen, dat
zij ons vrienden verfchaft, dikwijls in onze vijanden,
indien zij zelve flcchts onze vricndCchap waardig zijn. Dit
is het voordeel der nuttige werkzaamheid in het -bijzonder, dat zij ons, bij dit genot der vriendfchap van anderen, tevens eene opgeruimde welgemoedheid verfchaft,
die ons als 't ware regt tot onze eigene vrienden maakt.
En behoeven wij er bij te voegen, dat de diamant, fiaag
geOepen en tot grootere volkomenheid gebragt, ook op·
de donkerfte plaats niet onbekend zal blijven '? Vijf jaren
fleet hij, die eens het wonder van Europa moest worden, in de monnikspij, bij eene weinig bekende klaos.
terorde, buiten het onberoemde ftadje van ons nederig
en dikwijIs verachte vaderland. In dezen tijd begon hij
nu en dan de pen te voeren; [choon het meeste W;larfchijnlijk eerst later algemeen is bekend geworden. Doch
nu zag hij eensOags zijne boeijen gebroken ,en het uitzigt
geopend, om de wereld, zelfs van hare [choonfte, al..
thans voor hem aanlokkelljldl:e zijde, op zijn gemak te
befchouwen; in eenen toeil:and zijnde overgebragt, die
met zijne befchaafde behoeften en vcrfijnden fillaak te eenemaal ftrookte. De Bisfchop van Kamerfjk, naar Rome
wilJende rcizen, ten cinde de waardighcid van Kardinaal
te verkr~igen, wcnschte daartoe door eenen Geheim~
fchr~iver vergezeld te worden, wieqs geleerde bekwaamheden hem tot eel' en voordecl kondcn ver(l:rekken.
ERA S l\I U S were! hem als zo.,danig bekend ,; en kreeg
ligteIijk verlof, zUn kloostcr met's [(crkvoogds paleis
te verwisfelen. Van de voorgenomene rdze kwam in~
tusrchen niet; en het~een wij van zijn verblijf te KamerfJk weten, beduidt "vel weinig. maar gceft OIlS inderdaad luttcl reden, om over bet a:ll1ger:al11l! en voldoendc,
ten
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ten opzigte zijner hoop en verwachting, gunflig te denken. Hij werd er tot priester gewijd , en geraakte in ken-,
nis met zekeren Zeeuwfchen Edelman en diens moeder,,
welke daarna van eenig belang voor zijn volgend Leven
werd. Zijn brandend verlangen was thans, (inderdaad
een vuur,, dat reeds lang onder de asch fmeulde) om
naar de beroemde hoogefchool van Paris te gaan , en
den rang van Doctor in de Godgeleerdheid te verkrijgen.
Hij bekwam ook dezen zijnen wensch , wat het eerfte
gedeelte betreft , al fpoedig. Maar de bekrompenheid zijner ge/dmiddelen , behalve in een klein jaargeld der gonoemde vrouwe (Markiezin van Veere), in den kwalijk
betaalden onderfiand van.) zijnen befchermheer gelegen ,
binderde hem niet weinig in zijn oogmerk , daar de vrije
tafel niet dan allerflechtfte fpijzen opleverde , de aankoop
van noodige boeken kostbaar viel, en hij eindelijk wel
genoodzaakt werd, den tijd, dien hij aan eigene volmaking zoo gaarne geheel befteden wilde , aan het, druk
gezochte, onderwijs van anderen toe te
Wij zouden den aard en de grenzen eener verhandeling te buiten gaan, M. H. , indien wij hem verder op
alle zijne fchreden wilden volgen. Afwisfeling van lot en
woonplaats bleef bij aanhoudendheid zijn deel. En wanneer
wij zijne menigvuldige reizen , naar Engelan , naar halie, en dan wear herwaarts of naar Frankrijk , 'gadethan , — wanneer wij daarbij op zijn ziekelijk ligchaam
letten, door vasten, kwelling , waken en gebrek , bij
vele fludie, in de kloosters en elders veroorzaakt, — en
hierbij eindelijk alle de verdrietelijkheden voegen, uit zijne
bekwaamheid zelve , uit zijne waarheidsliefde en luimigen
geest natuurlijk ontfprongen , dan vinden wij daarin
nog altijd zulk eene menigte van beletfelen en zwarigheden , dat bijna aan geene voiharding en meer dan gewone
werkzaamheden of bekwaamheden te denken valt. Hierbij
laten wij dus deze ruwe fchets , om u in het volgend
gedeelte meer opzettelijk bezig te houden met die verkrcgene vrucht. Jammer flechrs , dat wij a daarvan nog
minder een volkomen clenkbeeld zullen kunnen geven. Duch
wie
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wie vordert , dat eene landkaart alle de fchoonheden en
rijkdommen van een gewcst aanwijze ? wie houdt zich
niet menigmaal met weinige omtrekken en hoofdaippen
tevreden? en zocht de algeheele voldoening van zijnen
weetlust, bet zij in eigen bezoek , het zij in eene uityoerige en fchilderkundige bechrijving? Zoo moge ik u dan
ook flechts gewenkt hebben, om .uitgebreider historian
van 's mans leven in te zien, of nog veeleer die werken
en brieven zelve te doorfnuffelen, in welke hij zich,z0
leven, gust en hart, zoo kennelijk heeft afgebeeld!
Wat is eigenlijk bet werk en het doel van den geleerden letterminnaar ? Het antwoord op deze vraag fc14nt
zeer ecnvoudig: de vreemde, inzonderheid Griekfche en
Lat'n/che, talen aan te leeren, de werken, daarin gefchreven , te lezcn , en zijne kundigheden, door het eerIle zoo wel als laatfte verkregen , wear aan anderen mede te deelen. Op deze wijzc immers geraken de fchatten
van tinaak en wetenfchap , in die oude fchrijvers opgefloten , van zelve in omloop. De lceraars des yolks , de
voorftanders van dcszelfs belangen, de handhavers van
regt en gercgtigheid , die van gezondheid en algemeen beboud , elk voor zoo veel hem betreft , met deze wijsheid en bckwaamheid uitgerust, doen ons in de voorregten eener vroegere berchaving deelen. En het licht, dat
Rome en Griekenland eats befcheen , of dat in 3eruzalem en aan bet meer van Tiberias ftraalde, (leek
zich aan ons land en tijd mede. Doch men denkt hierbij
niet zoo gereedelijk aan alle de zwarigheden, welke met
deze zaak zijn verbonden , en die vooral in ERASMUS'
tijd zecr in aanmerking komen. Het was veertien en meet
eeuwen geleden , dat de genoemde letterkunde had geblocid. Sedert waren de talen meer en meer verbasterd,
vergeten , en vervangen door allerlei tongvallen; federt
de fchriften verwaarloosd, bedorven in bet overfchrijven,
of nu geheel , dan ten deele te zoek geraakt en onleesbaar geworden; federt de gefchiedenisfen, omaandigheden
en gebruiken, met welke zij naauw te zamen hingen,onbe•
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bekend gebleven. Het was dus niet alleen uiterst moeijelijk, zich die talen eigen te maken ; maar dan zelfs verfond men den zin en de meening der fchrijvers niet ; en
wanneer men anders ook tot dit geheim zou zijn doorgedrongen, dan ontbtak menigmaal die zin, dan worflelde
men met de fouten en leemten van een affchrift, dat vaak
als zand te zamen king. Alle deze zwarigheden derhalve
te overwinnen en sevens het pad voor anderen te effe-nen , die verkeerdheden en uitlatingen te herftellen, die
duisterheden op te helderen , en menigmaal eene min bekende in eene andere , toch ook vreemde taal over te
brengen; ziet daar,, wat men van den geleerde vordert,
wat inzonderheid in dien tijd even zoo noodzakelijk als
moeijelijk was, en wat ERASMUS in eene uitgebreidere
mate heeft volbragt , dan misfchien iemand anders. De
fchrijvers, door hem uitgegeven, en door middel der pas
ontluikende drukkunst algemeen verfpreid , zijn ontelbaar
te noemen. En mist men in dezelven ook de uiterfte
naauwkeurigheid en volmaking van later tijd, de fchat
zijner geleerdheid, en bet nut, door hem langs dezen
weg bewezen , loopt allerwegen in bet oog.
Wij vorderen echter meer , dan bloote geleerdheid ,
om onze volkomene achting aan den man van letteren
te fchenken. Wij willen, dat hij zelf de wetenfchap en
bekwaamheid overneme, Welke in de behandelde fchrijvers uitblinken. De gefchiedenis , de wijsgeerte, de
menschkunde en algemeene verlichting , aldaar aangetroffen , moeten zijn hoofd verfieren , zijn gevoel verbeiren
zijnen fmaak en fchrijfitij1 vormen. Schrijft hij in de taal
van het oude Rome, dan moet er ook geene van hare
eigenfchappen verloren gaan. En zijn bet belangen en
omfiandigheden van onzen tijd , die behandeld worden ,
dan moet echter de toepasfing daarop , noch in juistbeid, noch in losheid, iet bet minfle misfen. Hoe moeijelijk dit zij , is den ongelettersien niet wel te bcduiden.
En hij behoort het ook op ooze verzekering aan te nemen , dat ER A S M u s die zwarigheid op de allervoortreffelijkfle wijze is te boven gekomen.
J3ij den maar
eenig-
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eenigzins geoefenden, eater , beroep ik mij gerust op
zoo vele en zoo velerlei gefchriften , op zoo veel fcherpzinnigheid , geestigheid en bevalligheid , in brieven,
fpreekwoorden, zamenfpraken , zoo wel als redevoerin.
gen en deftige verhandelingen of ftrijdfchriften. Nergens was zijns gelijken; nergens is hij misfchien tot op
dezen dag aan te wijzen. Nergens ftraalde een licht, zoo
helder, en zoo algemeen , als het licht des Rotterdammers
ftraalt.
Maar ERASMUS was geestelijke, voerende teffens
den naam van Priester en openbaar Leeraar. Wat heeft
hij derhalve in dit opzigt verrigt? in hoe ver heeft hij
zijne geleerdheid aan de edelae der wetenfchappen
fleed ? en wat molten wij van zijrie vordering en denkwijze te dezen aanzien houden ? Een groot deel der door
hem behande!de fchrijvers waren kerkvaders. In het bijzonder wijdde hij zeer veel tijd aan de uitgave, vertaling
en verklaring van de fchriften des N. Verbonds. En zijne ineeste eigene gefchriften hadden de verlichting en
verbetering der algemeene , godsdienffige denkwijze ten
doel. Het voegt ons wijders niet, tuslehen hem en andere godgeleerden , het zij van de Roomfche of van de
Protestant fche zijde , te beffisfen. Maar , wat onszelven
betreft , nimmer fta ik meer verwonderd, ja verbaasd,dan
wanneer ik de wijsheid en gematigdheid van zijne denkwijze berchouw, zoo vol van geloof aan het Goddelijk
woord, en zoo redelijk, aannemelijk , overtuigend, —
zoo onverfchillig omtrent dorre befpiegelingen, en zoo
vurig en krachtig, om de deugd en Karen vrede aan te
prijzen, in diervoege zelfs , (wat die onverfchilligheid.
aangaat) (Tat hij de twaalf Artikelen des Geloofs als bet
anige verbindende voorfchrift , buiten den Bijbel , wenschte behouden te hebben. Het is waar,, men befchuldigde
hem daarna , bij dc eene partij van onvoorzigtigheid , als
hebbende aanleiding tot de volgende fcheuringen gege•
yen , en bij de andere van lafhartigheid en onopregtheid,
omdat hij zich niet bij hen voegde. Maar, zoo hij
meende de kerk in de kerk te kunnen en te moeten herV or-
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vormen ; zoo hij te dien einde het monnikendom, de onkunde der priesters , en de werkheiligheid van bedriegers
of bedrogenen moeclig aantastte, en teffens den Bijbel
algemeener bekend maakte , de openbare godgeleerdheid
poogde te zuiveren : wie mag hem dat ten kwade duiden ?
wie van hem vergen , het zij dien anderen weg te volgen , welken naderhand LUTHER, zijns ondanks , infloeg, het zij te verantwoorden voor dit onvoorzien gedrag ?
Doch zien wij verder,, hoe tijne tijdgenooten over hem
dachten ; hoe verre hij het, gelijk men zegt , in de wereld bragt ; de gefchiedenis weer meer ter hand nemende , om zijnen verworven roem eenigzins te berekenen. —
Gewisfelijk zoudt gij u bedriegen , M. H., indien gij
u zijne loopbaan , na het doorworftelen der eerfte moeijelijkheden , als een rozenpad voorfteldet. Wij waarfchuwden u daaromtrent reeds , en zelden was de weg van
eenig groot man zoo effen en gebaand. Zelfs zijn room
bleek ons niet onbezwalkt , zijn werk niet ongelasterd
of onveroordeeld te zijn gebleven. De kloostergeestelijkheid bier, de jaloerfche, aan het oude verkleefde geleerden
daar,, en de ijveraars voor het nieuwe ,maakten hem beurtelings, zoo veel zij konden, het leven bang. Doch te
midden dezer voorbijgaande wolken en nevelen , tegen het
Licht onbeftand, fchittert en gloeit de zon zijner vermaardheid met onverdoofden luister. In Roane, waar hij eerst
op gevorderde jaren verfcheen , ging zijne behandeling
door Hof en Grooten alle denkbeeld te boven. Drie of
vier na elkander volgende Opperpriesters hetoonden hem
Reeds de hoogfle gunst. En prebende bij prebende gevoegd, moesten hem de waardigheid en het vermogen
fchenken , om tot den hoogen , doch door hem ontweken , rang van Kardinaal op te klimmen. , Frankrijk , Duitschland , Engeland inzonderheid en de Nederlanden, kampten om zijn bezit , hem beurtelings de vereerendfte en voordeeligfle aanbiedingen doende. Dikwijls,
wanneer hij eene flak binnenkwam werd hij ingehaald
met eene ftaatfie der regering en toeloop des juichenden
yolks ,
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'yolks , welke men gewoon is flechts bij groote Vorfien
te zien. De Overheid van Bazel in het bijzonder,, waar
hij in den fchoot der vriendlchap , onder de bezigheid
der uitgave van flaag nieuwe werken , ten laatfte nog be-,
zweek , boeide hem door gunst op gunst aan hare flad,
en deed, zelve geheel tot 1, u T HE R 'S kerk °vergegaan , niet min dan Brie lijk- en lofredenen op den katholijken ERASMUS houden , zijn lijk de beste plaats gunnende in haar praehtigst bedehuis. En deze groote than,
de vriend van Vorften en Edelen, de raadsman van Keizers en Pausfen, de bevrediger ligt der Christenheid ,
dien men naar hem geluisterd: had, was niet min geze•
Bend on 6g eacht onder alle flanden. Door ziekte en kwel.
ling afgemat op eene zijner veelvuldige reizen , hoort de
tolbeambte naauwelijks zijnen naam , of de vreugde ftraalt
hem ten oogen uit ; het ganfche huisgezin moet den man
zien en kennen , die hen zoo dikwijls flichtte en vet..
maakte ; het beste is niet goed genoeg tot zijne verkwikking ,
in welke veeieer de gar-fiche manfchap van het fchip moet
deelen , dan dat hem tijd te kort fchiete, om ERASMUS
naar waarde te eeren. — Zoodanig was het lot van den grooten en tevens zachtaardigen , hoogstbefchaafden en hoogstbevalligen man. Zoo fcheen zijn glorierijk licht tot am
den laatflen flonci. Zoo zweefden de roem en de weldadigheid van het nederig Nederland, op de veder des
Rotterdammers, geheel Europa rond.
Hier eindig mijne loffpraak , T. : Want het nut to
berekenen , dat hij vow volgende eeuwen heeft bewerkt ,
acht ik onmogelijk. Vat ons overblijft, is eenen blik
terug te flaan op het eerPre tijdperk van zijri leven, op
alle de moeijelijkheden , beletfelen en verftrooijingen, door
hem te alien dage ontmoet , op de dikke duisternis van
den nacht , welken flechts bier en elders een ftraal begon
door te breken. Tanners tidan zoeken wij te vergeefs
naar verband of evenredigheid tuslchen zijne lotgevallen
en zijne bekwaam . of werkzaamheden ; dan blijft er bijna
geen maatflaf over, om zijne grootheid te meten ; dan
than wij verbaasd over de vatbaarheid , over de vastheid
DIENGELW. 1324. NO. 9.
en
f
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de vruchtbaarheid van zoodanigen geest. Onder al dien
arbeid, die moeijelijkheden en verdrietelijkheden , van zijnen eerften tot zijnen laatfen fond, bezweek hij niet, —
bezweek zijn teeder en gevoelig ligchaamsgeftel , zijn levendige en hooggefpannen geest niet. Tot bij de zeventig jaren bragt hij ten einde , nog altijd opgeruimd, tot
fijne fcherts genegen, en de vreugd zijner vrienden. Welk
eene aangename gedachte, welk een verrukkend gezigt ,
M. H.! Welk eene bemoediging , om in edele werkzaamheid , in kunde en deugd het voediel en fieraad des leyens te zoeken ! Ja , dat heet : gelukkig door verdienfle
Stond ERASMUS misfchien den fichters uwer Maatfchappij voor oogen , zijne algemeene kunde , zijne bevalligheid , zijn vrolijke dienst van deugd en wetenfchap ?
Welaan ! vereeren wij hem ten minfte als zulken fchutspatroon. En kan onze fad niet op zijn flandbeeld of op
zijne geboorte roemen, zij verheffe zich als op zijnen
tempel , en vereere hem door zijne navolging !
en

IETS OVER DE CHOLERA MORBUS WAARGENOMEN IN
HET BEGIN DES JAARS 1820 TE MALAKKA, EN IN
JULIJ VAN HET JAAR 1821 LANGS DE KUST VAN

OudOfficier van Gezondheid ter Zee, Med. et
Chir. Doctor en praktizerend Geneesheer
te Hillcgona.

JAVA, DOOR J. VAN DISS EL, JZ.,

aar mate eene ziekte duisterder is in haren oorfprong,
N
en verwoestender in hare voortgangen ,naar mate zij zich
fneller en meer algemeen uitbreidt, wordt de behandeling
meer onbepaald en moeijelijk , het naauwkeurig onderzoek
van dezelve dure pligt voor elken Geneesheer, en hij
die in de mogelijkheid is , al ware het ook flechts tot
derzelver gedeeltelijke beftrijding , door ondervinding wapenen aan te wijzen mag deze aanwijzing niet terughouden.
De
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De overweging van dit een en ander bewoog mij, het.
geen ik gedurende mijn verblijf in Nederlandsch OostIndiin aangaande de Cholera Morbus dien woedendeti
vijand onzer volkplantingen , opmerkte, als bijdrage tot
derzelver kennis en behandeling, mede te deelen,
tweehonderd voorwerpen, zoo van onze Equipage aan
boord van Z. M.'s Brik van Oorlog Irene, en later van
de ten vervoer ingelcheepte manfchappen , als ook van
Maleilers , Chinezen , Moores , ya vanen enz. , door de.
ze ziekte overvallen, heb ik, in twee aft onderlijkd tijdperken , met de meeste oplettendheid behandeld, en bed
daardoor misfchien in Nat gefleld, eenig licht over de
oorzaken , den aard, de geneeswijze en de voorbehoed.
middelen dezer verfchrikkelijke plaag te verfpreiden. Ik
zal hierwe eene korte gefchiedenis van hetgeen ik in der.
zelver behandeling ondervond, en waartoe ik destijds de
bouwfloffen verzameld heb , ter neder fchrijven; niet 01I1
mijne wijze van zicri (welke misfchien Vail die van andea
ten verrchilt) als de anige ware te flempelen, of om aatt
anderen den weg , door mij bewandeld, als onfeilbalt
aan te toonen (dit zoude op mijnen leeftijd wel de be.
lagchelijkfle laatdunkendheid zijn, die ik mij zdn kunnett
aanmatigen); peen, maar otri op eene befcheidene wijze.
indien mogelijk, eenigzins nuttig te zijn , en aan vreeni.
delingen (met wie ik mij voor het overige niet zal vermeten mij gelijk te flellen) de eer niet te gunnen, dat iii
Nederlandfche Maandfchriften alleen hunne bijdragen tot
de kennis dezer ziekte verfchijnen zouden. Dan, ter
sake.
Na de vruchteloos afgeloopene Expeditie tegen bet opa
roerige Palembang, in October 1819, ontvingen wij be,
vel, naar Malakka te flevenen ; tegen het begin van 182(3
wierpen wij daar ter reede het anker; dan, hoe groot
was onze fchrik , toen wij, bij de terugkomst der eetfle
bezending naar den wal , de vreesfelijke tijding vernarnen,
dat de Cholera Morbus , die wij toen nog flechts bij geruchte kcnden, deze flreken in een' hevigen graad teisa
terde! Het was avond , toen wij dit vernamen y en ik
f2
haaka

r
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haastte mij den volgenden dag met zonsopgang naar den
wal te komen, ten einde nadere berigten in te winnen
omtrent eenen vijand , aan wiens kennismaking mij thans
zoo veel gelegen was. Na op de ftraten reeds eenige lijders , door dezelve aangetast, te hebben gezien , en zoo
Veel mogelijk berigten te hebben ingewonnen , vernam
ik, dat de behandeling dezer ziekte alhier geheelenal em.
piriseh was; en , zoo het mij voorkwam , was het geene
empirie van de redelijkfle foort : zij was voornamelijk , of
liever geheel alleen , gegrond op eene mededeeling van
Dr. ALEXANDER, te Poeloe Pinang, in the Prince of
Wales Island's Gazette van den 29 October 1819 , waarin door dezen Geneesheer (wiens verdienan ik voor het
overige vereer) eene geneeswijze was voofgeflagen , we/ke ik hier in haar geheel zal affchrijven , zoo als ik dezelve uit het Engelsch heb overgebragt:
„De volgende regels zijn voor de behandeling der Cho„ lera Morbus, op gezag van het Gouvernement , tot al„ gemeen narigt bekend gemaakt. Men geve iederen zie„ ke, met braking overvallen , een der Calomel- poeders , (20 greinen voor een' Europeaan , r5 voor een'
31
Inboorling)
waarbij 6o druppels Laudanum met een
27
„ weinig water en brandewijn kan gevoegd worden. Wan„ neer het te krijgen is, en indien dit de irritatie der
„ maag bedaart , kan de zieke `eene dolls (unc. j.) van
„ het Cholera- .Mixtuur (*) elk half uur nemen, tot
„ dat hij warm wordt en zich over het algemeen beter
„ bevindt.
„ Als
(*) Voorfchrift der Mixtura Cholera:
RI Tinct. Columbae une.
— Cinnamomi Comp. five
— Cardamomi Comp. five
Lavendulae Comp.
Sp. Ammoniae Arom. ;7: tine. (3.
Menth. Pip. tine. IX.
M. f. Mixt. Cholera.
Dr. f. elk half uur twee groote lepels vol, tot dat het
braken ophoudt.
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„ Als het brakcn terugkomt in den loop van cm uur
, of zoo , moet de Calomel en Laudanum en het Mix„ tuur ieder half uur als te voren. herhaald worden. Daar
„ het aanbrengen van warmte een der voornaamite mid„ delen is , om den omloop van het bloed te herftellen,
„ waarvan het leven zelf afhangt , zoo wordt het ten
„ fterkite aanbevolen , dat de zieke terftond bij elken aan„ val in een warm bad moet gezet worden, zoo fchielijk
„ als mogelijk is, en er in blijven tot dat de pals rijst
„ en een behoorlijke graad van warmte herfteld is. Wan„ neer de gelegenheid ontbreekt , kan er warm water
„ over den lijder geflort, of wrijvingen met warme flamk
2, nel, asch , zout of zand aangewend warden , hetgeen
„ echter niet zoo beet moet zijn , dat bet brkndt. Inge„ valle er geen warm bad kan bezorgd warden , (bij de
Zeelieclen b. v. (*)) , kan men dit vervangen , door
een
of meer potten kokend water in de hangmat der
,I
zieken te zetten , en de ruimte overal digt te fluiten
met eene mat, om te beletten, dat de ftoom wegvliege,
en daarbij aan het doel van een warm bad te beant.
woorden. Men zal bevinden , dat dit een zeer krachtig
„ middel is tot vernieuwing der warmte; en daar het al„ tijd zee .: gcmakkelijk kan verkregen warden , zoo is dit
„ eene voorname =beveling in deszelfs voordeel. Wan„ neer na de eerite twee giften van bet Mixtuur de
• igchaarnswarmte
nieL fpoedig terugkeert , kan elk half
l
” uur, of mcer , als het noodig is , eene kleine hoeveel„ heid warme wijn of geestrijk yacht (ipirits) met water
„ gegeven warden.
„ Daar een ontzaggelijke dorst gewoonlijk deze ziekte
„ vergezelt , moet cie lijder in geen geval aangezet wor„ den hieraan te voldoen , maar alleen eene kleine hoe„ veelheid (twee tafellepels) warm broodwater nu en dan
•

"WOr•

(*) De ondervinding heeft mij geleerd , dat dit wel degelijk kan gebeuren: op onze Brik is, doer middel van door..
gezaagde watervaten , nooit een mijner lijders aan de Cholera
11Iorbus van herhaalde warme baden verftoken geweest.
Ff3
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worden gegeven. Wanneer de Calomel na een verloop
0, van twaalf uren niet op de ontlasting werkt , en de
„ kracht der ziekte genoegzaam geweken is , kunnen er
„ een paar lepels Oleum Cassarei gegeven worden , of
• eenige greinen ya lappae en Calomel, (15 van de eerfte
” en 3 van de laatfle) om dit uitwerkfel te bevorderen.
1, Het publiek ..." (Hier volgt de aanwijzing eener
pinto, waar men de lijders kan doen brengen.)

„

21

P. W. Island I

(Get,) GE,. ALEXANDER,
Sup. Surgeon."

(29 October 1819."
Welke dan oak de grand zij, waarop deze aanbevolene
laehandeling rustte, dezelve was fpecifiek; men wist
flechts van gene; gene, welke moest toegepast warden
op ieder, die aangeval/en was , zonder onderfcheid van
Prep , geflacht, temperament, enz., enz.; dezelfde dowerd aan alien toegediend , en deze moest aan iederen
graad van ziekte ten behoorlijk tegenwigt verftrekken,
(otn geene meerdere tegenoverflellingen aan te wij.
Sen) die, in deze verzengde gewesten geboren , (zoo er
buitendien gem consagium op hem inwerkt) eene bran.
dend6' Z011 en koude natte avondlncht in de fpoedigfte
wisfeling zonder eenig ongemak verdraagt , en de in.
boorling van het gematigde Zuropa , die met alle de ge.
varen en moeijelijkheden van een hem vreemd kliniaat te
woraelen heeft , deze beiden moesten , volgens de aanwij.
zing van Dr, ALEXANDER, nagenaeg op dezelfde wijze behandeld warden , zonder dat , buitendien, op den
graad en meerdere of mindere hevigheid der ziekte ge.
let werd. Dit , onderfteund door het gevoelen voorge.
dragen in eon te Malakka uitkomend yournal, waarvau
een 4ngelfche Zendeling fchrijver is , getiteld Indo
prfe Gleaner, Januarij 1820, pag. 248, v. 8°. fqq. ,
dat men in alien gevalle niets dan Calomel ,01. M. Pip.,
Laudanum en Brandewijn noodig had, ow deze ziekte
bij alien te genezen; dit, zeg ik, had ten gevolge, dat
men eerlang in ieder huisgezin deze middelen naast elkan.

der
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der zag, welke te zamen het grootfche opfchrift droegen : Middel tegen de Cholera Morbus, (fchoon hetzelve
meestal jammerlijk faalde) zoo als men anders in het dagelijksch leven op bet een of ander Men/lruum b. v.
fchrijft: Middel ona vlekken uit te maken; offchoon ik
geloof, dat men gewoonlijk , het laatfte met meer zorg
aanwendt, dan het eerfte aldaar gebruikt werd, daar men,
wat de hoeveelheid aangaat , zich ten minfte nog min of
meer regelt naar de uitgeftrektheid der vlekken , en dit
ten aanzien van de Cholera Morbus in 't geheel geene
plaats vond. Zie daar dan het oogenblik geboren , dat
het in dit opzigt met de Geneeskunde erger gefteld was,
dan toen de beroemde HECKER zeide ,dat men, als een
tolbediende in het tolregister,, niets meer noodig had,
dan ergens , in eene nieuwe leer der geneesmiddelen, den
accijnsregel na te zien , wat ieder prikkelend middel aan
bet asthenisch ligcbaam had te betalen! eriz. Den aldaar
aanwezige Geneeskundigen mijne opmerkingen ten opzigte dezer grove dwaling mededeelende , ftemden dezen
volkornen met mij in.
Niemand der onzen aan boord werd intusfchen door
deze ziekte aangetast , nadat wij aldaar eenige dagen vertoefd haddcn (daar de marrozen , zonder hooge noodzakelijkheid, niet aan wal kwamen); toen, op een' tijd , dat
ik mij in de flad be yond, twee derzelven, fterke, jonge
en volbloedige menfchen, door de Cholera Morbus overvallen , en ijlings naar wal gebragt werden. 1k kwam bij
hen , toen zij , volgens het bovengemelde genezingsp/an ,
reeds een aanmerkelijk deel der prikkelende middelen
verzwolgen hadden , en zag hen ftervende aan Enteritis
en aanval van ifpoplexie; de hevigfte congesties naar boven waren aanwezig, en, niettegenftaande ik oogenblikkelijk alle pogingen aanwendde, om het bloed van de herfenen of te leiden , het was vergeefs , en ik zag hen beiden als flagtoffers eener verkeerde behandeling omkomen.
1k drong aan op de fectio cadaveris , en gaf mijne vetwondering te kennen , dat dit niet reeds eerder gebeurd
was aan onderfcheidene IRen; dan j dit werd afgeflagen ,
omFf4
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omdat men vreesde ,dat , bij de opening van cadavera,aart
deze, zoo men meende , pestaardige zieitte versch gefloryen I (want in Indie kan men hier niet mede toeven , indien men eenigzins met grond indicaties wil afleiden uit
het bevondene) de befmetting zoo hevig zou zijn your
hem , die deze bewerking deed , dat hij er zeer zcker kort
daarna het flagtoffer van moest worden. Ik begreep , dat
deze vrees , hoezeer misfchien gegrond , mij niet mogt
Weerhouden, en verzocht, door tusfchenkomst van mijnen Kommandant , den Ridder E. LUCAS,
aan den Heer Gouverneur van Malakka, dat .mij ter befchikking zouden gefteld worden zes verfche lijken van
verfchillenden ouderdom , van welke ,'helaas ! overvloed
voorhanden was. 1k verkreeg dit ; en niet zonder huivering maar vast befloten , opende ik dezelve naauwkeurig, in tegenwoordigheid van twee Geneeskundigen (*).
Ziehier mijne refultaten:
In de ventriculus en het intestinurn duodenum van de
twee ftraks genoemde matrozen be yond zich eene fclierpe ,
dunne, ligtgroene gal, fchoon de veficula fellis nog ark
opgevuld was; het peritoneum vertoonde de he yigtie ontileking; het onderfte gedeelte der ventriculus en de in1estina tenuia waren geheel zwart en gangraneus,; de hepar hard en uitgezet ; de lien gezond; ophooping van
harde , taaije faces in de intestina crasfa ; de organa
uropoietica volkomen gezond, zoo als ook de borstbolte en derzelver ingewanden ; de pafit fanguifera cold
en de herfenboezems ten fterkfte opgevuld met dik zwart
bloed; het aangezigt was gezwollen en purperblaauw ;
de oogen uitpuilende; in e6n woord , zij !leaden het aanzien van gclhkten of gehangenen. 13ij drie der vier anderen , die ik opende, Dam ik genoegzaam dezelfde verfchijnfelen wear; bij alien meer of minder veriterving der
in(*) Bij deze heldhaftige daad kwam den Redacteur onwiilekeurig de verhevene zelfopoffering voor den geest van
den moedigen GUYON, die, min gelukkig, het flagtoffer
werd van zijne fchier voorbeeldelooze menrcheumin zie
ens Meng. bier hovel], No. II.

OVER DE CHOLERA MORBUS.

ingewanden. Bij den vierden, zijnde een bejaard man,
waren er fleehts fporen van eene hevige ond1:eking der
maag en dunne darmen, de pulmones bijna geheel ge(;on·
fU1lJccrd, en de her[el1en weinig meer dan gewoonlijk door
bloed gedrukt. Bij geen der zes Hjken vond ik eene
groote hoeveelheid gal uitgel1:ort, fchoon dezelve immer
abnormaal was; doch bij allen kwa.1ijk verteerd voed(el
in de maag, (hetgeen mij doet vooronderl1:ellen, dat dit
organum reeds eenigen tijd te vorea in eenen fiaat van
werkeloosheid verkeert.)
In hoe velTe deze verfchijnfelen, van allerhevigfie en
tot verfierving overgegane ontfieking der ingewanden , en
opvulling der herfenboezems, het uitwerkleI waren der
Cholera Morbus, in hoe verre dat der prikkelende geneesmiddelen, zoo als Laudanum, brandewijn enz., zal
ik niet bepalen: zoo veel is zeker, dat ik bij hen, die
zich onder mijne behandeling begaven, de aanwijzing van
Dr. ALE X AND E R, zoo veel het inwendige, betrof,
bijna geheel liet varen, en bij ieder indivitiu die geneeswijs aanwel1dde, welke mij met al zijne- omfiandigheden
het meest fcheen overeen te komen. Doeh hiervan nader.

(Net vervolg en flot hierna.)
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Mr.

(*)

DA COSTA!

Gij

hebt. in uw laatf1:e lasterfchrift. de Sadduceen getiteld,
op bladzijde 46 en 47. het volgende gefchreven t "Dat de

" over(") Die kaatfen wil, verwachte den bal we~rom. Naar mate deze yinniger
geworpen werd, moet ook de terugllag heftiger zijn. Mr. I. D A COS T A
fmijt de zijne zoo wild en onbefuisd daarheen t aIs alleen deo oobedreveo' fpeler kan gebeuren: en wien is het alzoo te wijten, wanneer dezeIve, fchoOD
nimmer doel treffende, wordell opgevangen door zuIken, die, aao groote meerderheid ill kennis mannenkracht parende, den moedwilligen knaap, door
een' fievigen worp, duizeIelld ter neder werpen? Heeft hij niet ziehzeIven do
roe de befield T En zoo getrooste zich de Heer 11 1J. cos l' A dan ook <!eze
fireoge kastijding, die, naar den wensch der Rcdactie I hem, zoo mogelijk, tot
vcrbecering gedijc!
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overgang van het Arminianismus tot de Roomfche kert
juist niet moeilijk. is, _blijkr, under anderen, ook uit de
„ verandering van PETRUS BERTILIS, gewezen Regent
• van het Theologisch Staten. Collegie te Leiden , die de Lijk„ cede Op ARMINIDS gefchreven heefr, en, zijne gevoe„ lens zeer toegedaan zijncle, naderhand re Parijs tot de
„ Roomfche kerk '11 rovergegaan. — Van den Heer v A N
,,STOOTENDURb, jongilen zoon van OLDENDARNE.
',VELD,- is het bekend , hoe hij, te Brusfel, de Room, fche ..godsdienst lomhelsde.
Ook VONDEL, nadat hij
• zich in zijne verzen niet ontzien had op de alleronbe„, fehaanldile . wijze- pit te varen_tegen de pretenfe inquifitie
„ van de bervormde kerken, eindigde met zich te begeven
. in den fchpot van. dat. Pausdom, weiks beginfelen de Ins„ teraars der vrome vaderen hun te laste durfden leggen.”
Uwe onbefchaamdheid deed u dit, met die Sadduceanvfche
listigheid en Pharizeeuviche kwaadaardigheid, welke u, als
bun waardig afftammeling naar den vleefche , eigen zijn, en
welke gij gaarne, Inaar vruchteloos, aan anderen zoudt opdichten; nederfchrijven, in de hoop, dat onkundigen bet op
zouden nemen voor het bewijs van die moedwillige leugen,
tot hetwelk wij uwen meester BILDERDIJE hebben uitgedaagd, in de Lerteriefeningen van Februarij laarstleden, toen
bij, ander den naam van een' PROTESTANT , aan de Roomsch.
leatholijken dezer dagen, gefchreven had, , dat de Remora„ flranrfche Leeraars, die, in den jare 1619, gebannen wer„ den, en wet die genen under hen, welke de hevigJle en
opregtfle in,'t Arminiaansch geloof geweest waren , bij me„ nigte tot de Roomfche kerk waren overgegaan.” Daar de
leugenaar op die uitdaging niet heeft kunnen antwoorden,
hebt gij, zijdelings, eene proef willen wagen, om te zien , of
gij zijn' flank, blj onnoozelen, door bedrog, eenigzins goed
zondt kunnen =ken. Doch zij zal u niet gelukken.
zwoeren hem, dat, zoo hij durfde antwoorden, wij zijn antwoord ziften zouden, en dat willen wij dan nu oak uw boventlaand gefchrijf doen. Indien het uw gefchrijf niet is, —
indien reeds uw titel liegt,.gelijk uw geheel gefchrift van
de infaamfle leugens doorweven is,— en indien gij hem ilechts
uwen naam leent, (want woorden , uitdrukkingen , fpelling,
taal , ftijl , denkwijs, doel, valschheid , kwaadaardigheid,
kortom alles kenmerkt uwen meester) dan willen wij dit aannemen als bewijs van zijnen fchroom , am openlijk voor
den

„
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deu dag te komen , en van uwe erkentenis voor zoo menig
gedicht , als men zegt, dat hij u geleend heeft, om u eenigen naam, en daardoor, als zijn handlanger eenigzins
baar tot zijnen diensc te maken ; en tvij zullen gelooven,
dat, dewiji gij u, door met zijne vederen te pronken, eeni•
gen roem verworven hebc, gij u nu verpligt hebt gevonden,
am u met een deel van zijne fchande to beladen, In dat geval, proficiat en dan neme hij , van hetgeen wij u hier toedienen, tot zich , wat hem toekomt. Doch leent gij hem
flechts uwe pen , gelijk gij bet doer voorkomen, dan ligten
wij , beleefd, voor u den hoed , en zeggen: Salve Domine
grooDA c ()ST A I U komt de eer toe ,dat nieinand ooit
ten leugenaar zoo bedriegelijk heeft weten na te bootfen, en
niemand ooit zoo letterlijk en zoo volkomen het jurare IN
VERBA magistri geleerd heeft, als gij. Voortaan that gij bij
ons aan het hoofd van het imitatorum fervum pecus , en gij
neemt, hetgeen wij fchrijven , alleen voor u.
BERTIUS, STOUTENBURG en VONDEI., die tot de
Roomfche kerk overgingen, zullen dan, volgens u, tot
bewijs !trekker], dat de overgang van het Armianismus tot
de Roomfche kerk zoo moeijelijk niet is. Wel, dat is een
overkosteltjk argument! Wij gevoelen er al de kracht van in
uw eigen voorbeeld. Gij gingt uit uw Jodendom tot het
Christendom van Mr. BILDERDIJK over: derhalve is de
overgang van me Jodendom tot zijn Christendom zoo moeljelijk niet. Wel, wij gelooven het van harte, Maar wees
er dan ook niec te trotsch op! En weet gij , wat gij doet?
Omreis gij het ISRAEL, waarvan gij zijt uitgegaan, eens,
en verzamel daaruit alien , die uw Jodendom aankleven, en
breng ze tot Mr. BILDERD IJ K. Dan zult gij niet lang zoo
alleen ftaan. Mr. BILDERDUK zal er welhaast zulke Chris.
ten-profelyten van maken, als gij zijc, en buiten twijfel ook
tweemaal meer kinderen van den Fader der Leugenen , dan hij
zelf; zoo de vrees van overtroffen te worden hem niec wedrhoudt , of hem te overtreffen mogelijk is. — Maar, flimme
Logicus ! gij hebt bier de gebannen Remonftrantfche Predikanten van 1619 voorbijgezien. Indien gij uwen meester eenigen dienst zoudt doen, moest gij ten minfte een' of ander.=
van dezen, welke hij loog ,dat in menigte tot de Roomfche
van die hevig/le en opregtJle in 't Arkerk overgingen,
bijgebragt , en van bunnen
tniniaansch geloof, weet gij ?
overgang tot de Roomfche kerk bewijs gegeveu hebben. Gij
hebt
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hebt er nu niet ddn genoemd. Waarom niet? Omdat gij er
zoo min, als hij, in ftaat toe waart : want waart gij dat geweest, gij zoudt er, voorai na die leelijke uitdaging aan
uwen meester, wet' mede zijn voor den dag gekomen. Wij
befluiten derhalve: Mr. DA COSTA heeft bier zelf zijnen
lieven BILDERDIJK nog veel fterker, dan wij , aan de kaalc
gezet: want, toen wij het deden , kon men nog denken, hij
zal toch wel, zoo,a1 geene menigte , ten minite eenige ge.
bannen Arminiaanfche Predikanten te berde kunnen brengen;
maar nu blijkt bet , hij heeft er ook niet lenen.
Maar zacht , Mr. DA COSTA! gij zult dit misfehien
loochenen, en' ons , bij uzelven, ter goeder trouwe, (lets
zeldzaams) van kwade trouw befchuldigen: want, hoezeer
gij u van het verfleten loopje van BILDERDIJK bedient , en
met hem, om onnoozelen te bedriegen, zwetst, dat gij de
Nederdandfche gefchiedenis , en inzonderheid die der kerk ,
doorkropen, alle hare voorname fchrijvers gelezen en met
elkander vergeleken, en enkel de refultaten van uwe verge.
lijking geboekftaafd hebt, ook dit blijkt, uit uwe fchriele
aanhalingen, gelogen. En wat zoudc gij , die naauwelijks
de kinderfchoenen hebt uitgetrokken, federt den blaauweu
maandag, dat gij u Christen noemt, (want vroeger zult gij
er u wel niet mede opgehouden hebben) van de Nederlandfche kerkgefehiedenis toch hebben gelezen? in uwen
LAND, wien, in de Letteroefeningen van Maart laatstleden,
de kroon is opgezet , in de Voorrede van de Handelingen■ der
Dordfche Synode , die zoo onzijdig en den Remonftranten zoo
bijzonder genegen was, en in 'LEIDE,ILICER, die beiden
heeft uitgefchreven, moogt gij zoo hier en daar wat gebladerd hebben; .maar van bet kgio van fchrijvers en fchriften,
waaraan gij gaarne zoudt doen gelooven, dat gij gemeenzame
kennis hebt, hebt gij zeker , zoo min als t1w meester, ooit
iets ingezien , of zelfs de namen of titels der meesten hooren
noemen. Nu dan: in uwe doodelijke onkunde hebt gij misfchien gewaand, dat de Hoogreeraar BERTIty 5, die Regent
van bet Theologisch Staten-collegie was, ook Remonftrantsch
Predikant geweest is. Dit had uw meester, zoo hij bet wise,
u beter behooren te onderrigcen; doch, dewijl hij besoniet
gedaan heeft, willen wij u dan te regt wijzen. Weet dan,
jongman!dat PETRUS BERTIUS, hoezeer hij, gelijk u bij
toev al bekend blijkt geweest te zijn , de gevoelens van AR.
MINI us was 4oegedaaa , toch nooit Remonfirantsch Fred!.
kand
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&ant geweest is, !loch immer gebannen werd. Hij had, in
de twintig jaren , als Ifoogieeraar te Leiden , in verfcheidene
vakken van wetenfchap, onderwijs gegeven, en was , federc
16o6, Mederegent van het Staten - collegie geweest, toen de
onverdraagzaamheid van dien tijd hem, in 1615, (twang, van
zijn Regentfchap of te Haan; en, in 1619, deed de vervolgzucht uwer Synodalen hem, in weerwil der voorfpraak van
Prins MAURITS, (om zijne Arminiaanfche gevoelens , waarom die Vorst hem verzekerd had, dat hem geen leed zou
wedervaren) niet alleen van zijn ambt afzetten , maar ook
verbieden, eenige jongelingen in huis of kosc, of onder opzigt, te ontvangen, en eenig onderwijs in talen , histories,
wijsbegeerte of welfprekendheid te geven. Hierdoor van rifle
beftaan beroofd, be yond hij zich eerlang, met een talrijk
huisgezin, in groote benaauwdheid , welke hem , zeker tegen
zijn geweten, petite, om zijne liefderijke vervolgers ,op vruchtelooze hoop van eenige gunst, te naderen, en naarftig
de Contra - Remonftranten te kerk te gaan. Ook verzocht hij
van de Staten van Holland eenige gagie; doch hij konde
niets opdoen. Dit drong hem , in de uiterfle behoefte, nanr
Frankrijk , waar de Koning hem , in 1617 , uit hoofde zijner
uitilelEende kennis van de aardrijkskunde, onder genot van
zeker penfioen, met den titel van zijnen Geographist vereerd
had , en waar hij nu het gezegd penfioen, dat over een ge.
heel jaar vervallen was , hoopte te ontvangen. Doch hij
vond de betaling daarvan niet gerecd. Dit vermeerderde zijne
verlegenheid: en, daar hij nu, zich tot tie Franfehe Her.
vorinden van Charenton gewend, en gewenscht hebbende,
oin met hell de gemeenfchap des heiligen avondmaals te vieren , 1iefdeloos door hen werd afgewezen , en eenige Doctoren der Sorbonne hem, ten zelfden tijde, met belofte van
een Profesforaat, tot het Pausdom aaniokten, bezweek hij,
niet omdat hij waarachtige neiging tot het Pausdom had,
maar omdat hij geene andere uitkomst zag, zoo hij met de
zijnen niet van gebrek wilde omkomen. Schandvlek gij , Mr.
DA cosTAf daarom zijne gedachtenis! Maar wij zullen het
eeuwig uwe Synodalen doen, die hem tot zulken ftap dre.
yen; en zoo gij iets lezen en leeren wilt, dat gij zoo zeer
behoeft , raadpleeg dan de Schrijvers, welke wij bier nevens,
ten uwen dienfte , aanhalen, en waaruit gij den man kunt
teeren kennen, en tevens zien, hoe hij, die zich den Christe-
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telijken naam waardig zal toonen, de zwakheid van Zulkeit
man moet beoordeelen (*),
Maar zou misfchien de woeste krijgsman s TouTE NBORG ook wel tevens Remonftrantsch Predikant geweest
zijn? Dar, denk ik, zult gij wel niet geloofd hebben; maar
wel, dat hij der Remonftrantfche gevoelens was toegedaan.
Doch , eilieve, bewijs ons ook dat eens I Ons is er nimmer
lets van gebleken: en derhalve fchijnt Kier uw bewijs wel
een weinigje kreupel.
Maar beter zal het waarfchijnlijk ten aanzien van vader
VONDEL klemmen, indien wij de gebannen Predikanten
maar buiten het fpel laten. Och ja! Hij ftond, ten minftc
eenigen tijd van zijn leven, eenige gevoelens der Remonftranten voor. Maar dat konde hij ook doen, wanneer hij
thersch of Doopsgezind was. Zeg ons nu eens, manneken I
vanwaar weet gij , dat hij Arminiaansch, dat is, lidmaat van
eene of andere Arminiaanfche gemeente was , of ooit met de
Arminianen de godsdienftige gemeenfchap des heiligen avondmaals hield ? Dat hij oorfpronkelijk tot de Waterlandfche
gezinden behoorde , en onder hen het Diakenfchap bekleed heeft ,
is bekend; maar dat hij hen verliet , en zich bij de "Irminianen voegde, zult gij nooit in ftaat zijn te bewijzen. Gij
hebt u dus jammerlijk aan dezen Sant van het Nederlandsch
Dichterenkoor, naar wiens model elk zich poogt te vormen ,
door hem met zulke hatelijke ketters te verbroederen , verzondigd; gij vooral ,die met uw' meester zoo ijvert , om herd
inzonderheid in datgeen na te volgen, of zelfs te overtrefs
fen , waarin fchier niemand uwer kunstbroederen het Dolt
zocht te doen, — in het fchrijven van fchot- en hekeldich.
ten, en het lasteren en fchelden van de genen , die gij haat,
en wier gevoelens van de uwen verfchillen. Nu, daarvoor
zult gij dan ook, boven alle uwe kunstbroeders, zoo tang
uwe fchandrijmen leven, de onflerfelijke eer genieten van
met vaartje VONDEL in Cane rij te ilaan , en, als ontheili.
gers der kunst, veracht te worden. WederOm proficiat
Hoc
(*) Zie ilustris Academia Lugd. Bat. 1653. J. M t unszI
ilthenae Batavae 1625. CHALMOT ' S en andere Woordenboeken. B R A NDT ,
929. IV. 302-305. RE GE NB CY€ EN , 183. 242 -.247 , en vooral, ter uwer befchaming,
CHAUFEPI g , Diction. art. is EnTtos, die u zal toonen,
hoe men Calvijnschgezind en echter billijk zijn kan.
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Hoe bat het ondertusfchen nu met uw kostelijk argument ? Mil dunks vrij fober. „ BERTIUS, die Remora.
STOUTENBURG, van Win MR
ftrantschgezind
, niet weet, wat hij was , en v ONDEL, die tot de Doops„ gezinden behoorde, gingen tot de Roomfche kerk over:
derhalve blijkt het, dat de overgang van het Arminianisme
, tot de Roomfche kerk zoo moeijelijk niet is." Het doer
mij van uwentwege hartelijk leed, en u zeker ook, dat dit
zoo ellendig begint te hinken. Maar weer gij wat ? Gijmoet
bet maar volhouden, gelijk gij, in navolging van Mr. Bal.,
DERDIJK , ZOO menige leugen doer. De eene of andere on.
kundige, die, hetgeen tegen u gefchreven wordt, niet leest,
en u op uwe Joodsch- Christelijke trouw gelooft, zal er
dan toch door bedrogen worden, en dus zult gij dan, bij dezen, toch uw eerlijk doel bereiken. En waarom zoo uw at.
gument ook niet even goed doorgaan, als, bij voorbeeld,
het volgende: „ Vele Arminianen gingen tot de Contra- 4rm
minianen, en vele Contra - Arminianen tot de Arminianen
, over: ergo blijkt, dat de overgang van dezen tot genen,
, en van genen tot dezen , juist zoo moeijelijk niet is."?
Kijk, dat klinkt als een klok! En wees gij derhalve zelf op
uwe hoede : want hoe ligt zou het kunnen gebeuren, dat
gij zelf nog tot de Arminianen °verging ; doch , als de verzoeking daartoe u eens bekruipen mogt, zoo bedenk,
haar tegen te ftaan en te overwinnen , of het misfchien
de Arminianen niet wat moeijelijker zou kunnen zijn, om n
te ontvangen. Ondertusfchen geloof ik waarlijk, dat joist
daarom de overgang van het Contra - Arminianisme tot het
Arminianisme zoo moeijelijk niet is, omdat ook de overgang
van het Contra - Arminianisme tot de Roomfche kerk niet
moeijelijk is: want blister eens aandachtig naar dit argument!
Drie Contra- Arminiaanfche Predikanten (let
wel ! drie Predikanten ! dit zegt toch iets meer , dan
een BERTIUS, STOUTENBURG en voNnELO drie
, Contra - Arminiaanfche Predikanten, dan, gingen , in den
• tijd van BERTIUS, of wat vroeger, tot de Roomfche
• kerk over: ergo: de overgang van het Contra- Arm/.
• nianisme tot de Roomfche kerk is zoo moeijelijk niet."
Drie Contra - Arminiaanfche Predikanten ! ! .... Ja, jz , borstje! verwonder u maar zoo niet, en leer , dat men zoo maar
Bier enkel wat in zii nen TRIGLAND gebladerd moet hebben , om achter de geheime anekdoten der kerkgefchiedenis
te
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te komen. Wilt gij nu wat nader befcheid? Wel , Zie dat
is het! — In den opgemelden tijd, dan, Ieefden JAN 11
REN, of VAN HAREN, OLIVIER VAN HATTEM, en
FABRICE DE LA BASSECOURT. De eerile, JAN HA..
REN, welke betuigde het Evangelie tusfchen de zeventien
en achttien jaren met flichting gepredikt te hebben , eerst a's
Waalsch Predikant te Valenciennes, ging vervolgens tot het
Pausdom over. Evenwel de man kreeg daarna berouw, zwoer
het Pausdom af, keerde tot de Protestantfche Walen weder,
en werd nu Predikant onder hen te Brugge. Maar, na eenig
tijdsverloop, had hij hier we6r leedwezen van, wierp
zich op nieuw in de armen van moeder de heilige kerk , en
werd, door de Jezuiten te Antwerpen, in liefde ontvangen.
En toch beviel het hem onder hen alweer niet; en wendde
hij zich nu tot de Contra - Arminianen van Wezel, die, om
zich niet liefdeloozer te toonen dan de ,Tezuiten , hem in ge.
nade aannameni fchoon hij , flaande zijnen afval, de Hervorming en de hervormde Leeraars, in bittere gefchriften, fchandelijk gelasterd had (*). — OLIVIER VAN HATTEM was
ruim elf jaren Predikant, eerst bij de Gereformeerde gemeente van Hage/lein , in bet Sticht van Utrecht, daarna in
de Clasfis van Dordrecht, te Sint Antonis -polder en SU/en..
hoek. Hij viel af tot de Roomfchen, trok naar Leuven, en
fchreef daar een boekje, waarin hij beweerde, dat de Room•
fche kerk de denige, heilige, algemeene en Apostolifche, en
de Gereformeerde religie een kalverdienst is, en dat de Calvinisten , nevens de andere fekten, de hoer van Babel
Zijn (t). — FABRICE DE LA BASSECOURT, eindelijk,
eerst Roomsch Priester , kwam van het Pausdom tot de Gereformeerde kerk over, begaf zich daarna weder tot de
Roomfchen, maar werd andermaal Gereformeerd , en nu
Waalsch Predikant te Amflerdam, waar hij vervolgens een
cbr ijverigilen was tegen de Arminianen (§).
Wat
(* )Zie VALE R. ANDR. Biblioth. Belg. OpJOANNES HA.
RENN u S. E. VAN ME TE REN, Hist. D. III. bl. 270.
IV. 159. VIII. 107. BRANDT, ,REGENBOGEN, enz.
(f) Zie REGENBOGEN, H. 243, 244, en de fchriften,

daar aangehaald.
(§) Zie BAUDART ' S

266, 543, 544.

Mem. X. 77. BRAND'T,
enz.

REGENBOGEN,

265,
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Wet 2egt gij nu , Mr. n A COSTA! van ons argument P
Zondt gij meenen , dat het lets meer fleck hield, dan het
uwe? — Gij moogt dit eens op uw gemak overwegen. Wij
raden u intusfchen, dat, als gij eens Weder wilt optreden
om uws meesters lasteringen goed te maker' Of hem uwen
naam te leenen , gij wet beilagenet ten ijs komt , Of u war
minder blind bij den neus laat Leiden. Voor het overige mo.
gen anderen, die, na hetgeen de Recenfent, iii No, VII van
de Letteroefeningen 9 en J. ROEMER in zijne Pharizeen
reeds loffelijk gedaan hebben , u en uW prUlfchrijven die
moeite nog verder waardig achten , u , over hetgeen gij wijd
tiers gelogen en gelasterd hebt, de rest geven. Wij hebberr
flechts, in een !dein proefje, willen toonen, van Welk ge..
wigt en gehalte hur fchrijven is. Het zou ons leed doen;
zoo gij er Hier mede tevreden waart; doch , in dat geval;
zou men u , bij nadere gelegenheid wet ruimer kunnen be,
dienen. Neem intusfchen het tegeuwoordige voor lief, ge,-;
Hier het met vol genoegen, en oogst van uwen arbeid, bij
geheel het Nederlandsch publiek, al den dank, welken er
moor heeft willen betuigen
Jnnij , 1824.
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BIJZONDERHEDEN AANGAANDE ERASMUS.

( Uic

HEIDE G G E R

Historiae Ecel. N. T., Tigur. 16553)

• Ik heb (zegt HEIDE GG a n) een' brief bij der hand ,
welke near het handfchrift des fchrijvers (t. w. t R A s M u s)
afgerchreven is , in welketi hij , in 4 t jeer 1534 ,van Prybtirgi
aan J ou. C H o LEIttls 3 tinder anderen, het volgende fehtijfc:
„ Te Bonn is een zekere Franeiscaner , genaamd NIC cot A Ar
„ HERBORN, welke een zeer uitgeftrekt regtSgebied heeft,
„ als zijnde Commisfaris van het nen deze zijcie der Alpen
gelegene (Cismontanus). Deze heeft te Antwerpen een boek
met feestredenen over het lijden , op den zondeg Quadra.,
gefima , uitgegeven , alsof hij dezelve te Keulen voor het
P, y olk gepredikt had. In dit Hoek is gees greintje Verflanci
noch geestigheid, geen fpoor van geleerdheid of gddsvruchr
„ zelfs, Hij fchijnt echter dit ailes opeengehOopt te hebberi
,, met het oogmerk , om , order eenen godsdienfligen titel4
gelegenheid te hebben , oin zijn gif hit te braken; Mai
heeft
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heft mlj uit de drukkerij drie bladen , tot eene proef en
„ voorfmaak , van dit heerlijk werk gezonden. Op het eene
„ blad'fchrijft hij , behalve de andere fouten, dat LUTHER.
een groot gedeelte van de kerk tot zich gefleept heeft,
ZWINGLI en oEc oLA M rAnius insgelijks een gedeel, te, ERASMUS echter het grootfte deel. Op het andere
" blad noemt hij LUTHER, ZWINGLI en OECOLAM P A.
„ DIUS de foldaten van PILATUS, die CHRISTUS ge, kruist hebben, en bij dezen telt hij ook mij (E R A S M u s),
• er bijvoegende, dat ik door denzelfden geest geleid was
„ en met dezelfde bedoeling gefchreven had, waarmede zij
• gefchreven hadden , en dat er volftrekt geen onderfcheid
, was, dan alleen, dat ik fpotte en zij de zaak ernflig be• handelden. Hij voegt er nog een fpreekwoord , nit de bes„ te fpreekwoorden der Monniken , bij : dat ik de eijeren ge• legd heb, en dat LUTHER en de overigen dezelve uitge„ broed hebben. Ik twijfel niet , of het ganfche werk zal
„ wel met dergelijke bloempjes opgevuld zijn ,” enz.
"

Oordeel van het Roomfche Hof over de Schrsften van
ERASMUS.
„ D E S I D E R I U S ERASMUS van Rotterdam. Worden
• toegelaten deszelfs Spreekwoorden, uitgegeven door P A U„ L u s MANUTIUS, of naar deszelfs exemplaar afgedrukt
of verbeterd. Insgelijks de Brief aan ADRIAAN VI , Pans
„ van Rome, welke geplaatst is voor de verklaring der Pfal„ men van ARNOBIUS. Maar op den Eitel des Briefs zij
bijgevoegd: De Schrijver is veroordeeld; de Brief wordt
„ toegelaten. Nog laat men toe, indien dezelve gezuiverd
worden, zijne werken, welke uitgegeven zijn onder den
titel: Omnia Opera DES. ERASMI Roterodami, queecun• que ipje auctor pro fuis agnovit , novem tomis distincta,
• &c. Bag. apud FR OBENIUM, 154o. De volgende werk, jes echEer: het Boek der Zamenfpraken, — de Zotheid ,—
„ de Inflelling van het Christelijk Huwelijk , en de Verdedi, gingsbrief aangaande het- verbod van vleescheten, in die
deelen vervat of afzonderlijk uitgegeven , worden flier ge, zuiverd , maar volftrekt verboden. Nog worden, gezuiverd
• zijnde, toegelaten de Aanteekeningen op den H. A U G U s.
„ TINUS van denzelfden ERASMUS en van ion. VIVES;
„ insgelijks de Voorrede en Aanmerkingen enz. op den H.
,, HIERONYMUS ; insgelijks de Voorrede en Aanteekenin„ gen op den IL HILARIUS.”
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Oordeel van den beroemden HEIDEGGEli over E RASMUS,
t1 Hervormer.
„ Datgene , wat de Godgeleerden omErent URSINUS,
tikr.v ijN en MARTYR opgenierkt hebben, namelijk dat die
den Student in de Godgeleerdheid de ftevels aantrekt, deze
hem op het paard zet , en gene hem de fporen aandoet,
zich ook zeer goed op de behandeling van ons onderwerp
(de Gefchiedenis der Bervorming) toepasfen. De herftellers
der fraaije letteren trokken (t. W. de Hervorming) de (levels
aan; de belpotters der Paufelijke magt en de berispers van
de Roomfche bijgeloovigheden zetten dezelve op het paard
en eindelijk trokken de omverwerpers van de leerbegripperi
dezelve de fporen aan. Het eerfle is men verfchuldigd aani
REUCHLIN, IIERMOLAUS BARBARUS, enz.; het an.
dere aan LAURENS VA LLA en ERASMUS van Rotterdam j
het laatfle aan ZWINOLI en LUTHER."

LETTERICUNDIG VERZOEIt VAN MR. JACOBUS SCUELTEMAa

Aan den Heer Redacteur van het Tijdfahrift:
de l'adcrlandfebe Letteroefeningen.
n Heer !

V

oorheen meermalen een gectrenScht gevolg gezien hebhaticid
tan eene heufche uitnoodiging, in uw geacht Tijdfchtift
om bijdragen tot deze of gene letterkundige ondernethirig,
neem ik de vrijheid, een gelijk verzoek te doen, betrekkelijk
een werk , hetwelk , zoo ik meen, met geene mindere belane:ening dan de andere, door de Nederiandfche Geleerden
en de voorftanders der Vaderlandfche Gefchiedenis en Oudhe.
den, zal vereerd worden.
Ilet zal aan velen hunner niet geheel onbekend zijn, dat
de goedkeuring, welke mijne Verhandeling Gefchiedenis der
Zuiderzee getiteld, bij het voorlezen heeft erlangd, mij cangemoedigd heeft , om het onderzoek Haar de voOrmaligd ge,
fleldheid van den bodem des Vaderlands voort te zetten, ett
de gefchiedanis van dien bodem in deszelfs geheel te bewer°
ken, afgefcheiden van de lotgevallen en bedrijven der bewcitiers, en dat hieruit een werk gerezen is , getitetd: Oefc,ife.;
g A
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denis der Zuiderzee- en der Rivieren en Stranden tusfchen
Ems en Schelde.
Boven wenfchen heeft het geluk mij gediend in het vinden
van minbekende en ongebruikte bouwiloffen. Dan , zoo als
het gewoonlijk gaat bij de Schrijvers, mime begeerte naar
meer is nog niet bevredigd.
Uit verfcheidene brieven van voorname Oudheidkundigen
en andere vrienden des Vaderlands, tusfchen de jaren 1775
en 1782 gewisfeld , over verfchillende onderwerpen , in betrekking tot de algemeene welvaart des lands, vOdIr, , bij of
kort na het ilichten des Oeconomifchen Taks, of Huishoude.
lijke Maatfchappij is het mij gebleken , dat onze beroemde
taalkenner , Mr. BALTHAZAR HUYDECOPER, Baljuw op
Texel, gedurende verfcheidene jaren gedachc en gewerkt heeft
min de Gefchiedenis der Zuiderzee, benoorden Enkhuizen, en
van de Zeegaten; dat hij zeer vele getuigenisfen van oude
ea ervarene perfonen aangaande overleveringen en bevindingen
heefc verzameld; en dat hij vooral over deze onderwerpen ,
en met name over ondernemingen tot landwinning en indijking , vele brieven ge grisfeld heeft met Mr. ZACHAR.IAS
L' EPIE en anderen.
Bij her gebruik van het work, door den laatstgemelden in
1753 uitgegeven , met den titel Onderzoek over de oude en
nieuwe gefleldheid van Holland en over de Zeeweringen, en
van de Oudheidkundige Verhandelingen van Mr. R. PA L uDANUS, ben ik aangaande het belang dier pogingen, en van
die briefwisfeling, nog meer overtuigd geworden. Doch , Welke moeite ook door mij is aangewend , tot nog toe heeft het
mij niet mogen gebeuren, hieromtrent eenig ander berigt te
vinden, dan dat Mr, R. PALUDAN us die gefchriften van
Mr. n. HUYDECOPER en van Mr. Z. L' EPIE om den
jare 1775 heeft gezien en gebruikt; doch daarbij is Diet vermeld, waar deze ilukken destijds bewaard werden.
In den tegenwoordigen tijcl , zoo gefchikt voor groote on.
dernemingen, is het mij vooral van belang voorgekomen, om
de geheugenis te doen herleven aan bet ontwerp, om het Eiland
Wieringen met den vasten wal te vereenigen, waaromtrent in
het gemelde werkje van L' E P I E meer berigten en eene kaart
te vinden zijn. HUYDECOPER en PALUDANUS waren
van begrip , dat hierdoor weldra de aanflikking benoorden
en bezuiden dit Eiland zoodanig zoude toenemen, dat de
Wieringer Grandest, het Balgzand, het Koegras ,en misfchien
ook
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ook het Meer bezuiden Wieringen, bewesten de haven van
1Vledemblik, zouden kunnen worden ingedijkt, zonder groote

kosten, en met uitzigc op groot gewin.
Nu ftrekt mijn vriendelijk verzoek aan mime Landgenooten, om , wanneer men jets weet aangaande de gefchriften en
brieven van Mrs. B. IIUYDECOPER en Z. L ' EPIE, en over
de Zuiderzee , de Zeeweringen, Austen en Stranden van NoordHolland , hiervan berigt aan mij te willen geven; en aan de
bezitcers van die gefchriften, om dezelve voor eenen bepaalden
tijd aan mij te leenen , wanneer ik met discretie en dankbaarheld het beste gebruik van dezelve zal trachten te maken.
Met de fpoedige plaatfing . van dezen brief zult Gij mij
eenen bijzonderen dienst doen. lit ben, met hoogachting,
Mijn Heer!
Uw Weled. dw. Dienaar
Utrecht, den 8 Mei, 1824.

JACOBUS SCHEETEMA.

SETS UIT BEN ' BRIEF VAN DEN ABT MICHAUD , ZENDELING
IN LOUISIANA,

St. Louis, den 16 April 1823.
n 1821 begaven zich verfcheidene Opperhoofden van de
IOfages
naar St. Louis, op bevel van den Opperintendant over
de Wilden. SANS-NERF, de Chef der Ofages, was aan
hun hoofd. Zij bragten een bezoek bij onzen Bisfchop (Mgr.
o u R c), Bien zij den Chef van den zwarten Tabberd
noemden. Zij hadden zich alvorens in groot kostuum uitge.
dost. Hun koperkleurig lichaam was met vet befmeerd , hun
aangezigt en armen geflreept met verfchillende kleuren; het
loodwit, het vermiljoen en het kopergroen vormden, in hunne tatouering, eene groote verfcheidenheid van voren, welke alle zamenliepen naar den neus; hun hear was kuifswijze
opgemaakt. Zij droegen armbanden en oorhangers , en hadden zich neus en lippen doorboord, tot het doorfteken van
ringen. Hun fchoeifel was gemaakt van reeboksvel, en verfierd met veelkleurige vederen; zij beaten er eenige fieraden
aan, gegarneerd met kleine pijpen van tin, waarop zij grooten prijs flellen , van wege het geraas , dat zulks , loopende
of danfende , mania. Hun hoofd is verfierd met eene Coon
van kroon, aan welkc men vogelkoppen, kleine . hertsho.
tens
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rens, beerenklaauwen en andere foortgelijke kiefche verfraak
jingen opmerkt. Eene wollen deken, van de fchouders af,
hangende, een weinig minder didgant dan de fhawls , waarvan men zich in Europa bedient, bedekt fchier al het overige
des ligchaams; welltbeciekfel npg verfierd is met flaarten van,
verfchillende dieren. — VOOr hun vertrek, verzocht s A N s.
NERF den Bisfehop om een bezoek te hunnent, hem iverze,
Iterende van een goed onthaal , en dot hij water zou ftorten
op het hoofd van eene menigte hunner ; dat is te zeggen
eat hij ben zou doopen. De Bisfchop belpofde zuiks, en gaf elk hunner een crucifix en eene medalje ten gefchenke,
welke hij hun met een lint om den hals vastmaakte, en hun
paribeval w01 te bewaren hetgeen zij beloofden en ook nakwamen,
[Wij gaan met flilzwijgen den gphef voorbij, dien de Va.
der Jezuit trier maakt van zijn bekeeringswerk onder deze
volken , in tegenoverftelling van de Protestantfche Zendeline
gen, „ die daarin, fchoon van toereikende middelen voor,, zien, fchrikbreuk hadden geleden." Het moet elk, die
iiit verflag leest , toefehijnen, dat de Vaders Jezuiten van
peening zijn, aan hunne zending volkomen voldaan te hebben , wanneer zij braaf kinderen doopen, en de ouders, bij
hunne godsdienstoefening, zien knielen en war opftaan,
2, zoo als zij dat anderen zien doen, en de oogen met be• weging ten hemel heffen." — Liever deelen wij nog eenige bijzonderheden mede, rakende het reeds genoemde Opperhoofd dier Wilden.I
De Wilden van de Misfouri befchouwen SANS-NERV
als hunnen grootilen redenaar; en, hoewel hij zijne wel.
fprekendheid Diet, in Europa heeft opgedaan, ontdekt men
eciner in zijne redenen veel natuurlijk vernuft , met eene
groote mate van openhartig- en zucht tot onafhankelijkheid,
De afgevaardigden der Wilden op zekeren dag eenen Raad
bijwonende , gehouden te St. Louis bij den OpperTntendann
over de Indianen, nam SANS-NERF, Da het rooken van
de kelumet des vredes, het woord, en weidde zeer in het
breede nit over de kwade trouw,, waarmede hij beweerde,
dat de Vereenigde Staten de voorwaarden vervuld hadden van
een voorloopig verdrag tusfchen hen. „ Wij hebben afge,
(ban," zeide hij, aan u en aan uwen grootvadef (w A sniNoTo N) alle de landen , die gij wilder hebben; gij
•
hebt ons vele dingen beloofd; maar, let wel, gij hebc
eenc
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,, eene dubbele tong : met de eene zegt gij eene zaak, en
„ met de andere eene andere. De huisgeraden, die wij van
• u ontvangeu hebben, deugen zoo weinig, dat zelfs ooze
• kinderen ze niet willen hebben, om er mede te fpelen. De
• dekens , die gij +xs gegeven hebt, zijn zoo Becht, dat
, de minfte wind de draden wegvoert; zoo dun, dat wij er
• duidelijk de zon door kunnen heenzien; en, wanneer wij
ze op den grond uitfpreiden, boren er de punten van bet
• gras door , en vormen kleine weiden boven dezelve." —
Ziedaar, woord voor woord, een klein gedeelte zijner lenge
redevoering.
De crucifixen en medaljes, welke de Bisfchop hun heeft
gefchonken, bekleeden a1tijd den eerften rang in het Lange
fnoer van medaljes , welke zij gewoonlijk met zich dragen;
daarop volgt de Franfche medalje, dan de Spaanfche, dan
de Engelfche, en eindelijk de Amerikaanfche. De Asnerika•
nen noemen zij groote snesfen, van wege de ponjaarden , welke zij gewoon zijn te dragen.
Zie bier nog eene andere manier, waarvan zich de Indianen bedienen, om de mate hunner genegenheid voor de verfchillende volken uit te drukken, aan welke zij achtervolgens onderworpen geweest zijn. Len ilmerikaan, op zekeren tijd aan eenen Wilde vragende, van welk yolk hij het
meeste hield: Zie! antwoordde de Wilde, zijne hand naar
den fchouder brengende, en hem de ganfche lengte van den
arm vertoonende, zO6 bensin ik de Franic'sen; vervolgens de
band latende afdalen tot aan den elleboog, zeide hij: add de
Spanjaarden ; hij bragt dezelve naar de vuist, zeggende: z66
de Engelfchen ; eindelijk toonde hij het uiteinde zijner vingeren, en zeide: zOO de thnerikanen.

OVERGESLAGENE BUZONDERHEID BEHOORENDE TOT HET VER•
SLAG DER GEOPENDE IVIUMIëN MEDEGEDEELD IN NO.

VI

VAN DIT MENGELWERIC.

Eindelijk vond men in de omwindfels een' kleinen papyrus,
met deze woorden in Griekfche letteren: lk ben van Koninklijken bloede, en het levenslicht verfchuldigd aan CLEOP A T R A. Hoe fterk fpreekt deze vermaarde naam tot de
verbeelding! en welke overdenkingen doet dezelve ontflaan
over de wisfelvallighedcn van de lotgcvallen der menfchen
DaGg4
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Deze Vorst , godsdienftiglijk bijgezet in grafgefteenten, die*,
gedurende twintig eeuwen, zijne ove.blijffelen tegen het ge!!
weld des Was befchermden , thus uit de onderaardfche ge,
welven van Thebe overgebragt in het kabinet van een' geleerden Franschman , en ten won gefteld aan de nieuwsgierig%
blikken van den luchtigen Parijzenaar 1

VEROORDEEL NIET!

Die van u zonder zonde is ,werpe het eerst den Jleen op haar,
Jon. VIII: 7b.

D aar zit de Heiland neer, to midden van de fcharen,
pie in het voorhof van den Tempel zaamvergiren;
Dear ftaan zij, jong en oud, als aan den grond geboeid,
Wijl reine hemeltaal van Jezus' lippen vloeit.
og fpreekt Hij van zijn leer, van Clod , den besten Vader,
ziet I wet volksgewoel , wat oploop dringt al nader?
4kis
Iwen ftuwt elkander voort; de kreet „Ter doed ! ter dood
IClinkt over 't voorplein been, herhaald door klein en groot.
Wie is zij , ginds , omringd, geftuwd en voortgedreven,
is aan 't baldadig fpel des moedwils prijs gegeven ,
Tdishandeld, voortgefleurd, ter proctije aan fchimp en feed 4
19/let hangend , golvend haar en losgereten kleed?
Wie is ze?... o Gbd I een vrouw in overfpel gegrepen,
pie ruwe fcharen wrced, meedoogloos voorwaarts flepen,
Men tiert en jock dooreen; doch houdt -bij Jezus ftil.
minzaam, altijd goed voor elk, die naadren wil ,
Thikt alien vriendlijk ;an; terwijl aan wederzijden
fcharen tot Hem treen , en zieb ten kring verwijden,
1114. 1 langzaam runner wordt en eanfluit In het road ,
Tot dat de vrouw alleen er, als gedaagde, in ftond.
Tig tree& een Schriftgeleerde, een lid des Raads , naar voren:
Doe' Rabbi I" fpreekt
„thans aan ons uwe uitfpraak hooren
Zij, de boeleerfter , die bier fiddrend voor u ftaat ,
gij werd in overfpel betrapt op hector daad,
19
I, Heel meet , near 't oud gebocr, niet de overfpeelge fterven?
it Of meet thans Isrels wet hear klem to fchendig derven?
De ftraf der fteeniging eischt Mozes , 'eifchen wij ;
0 En onze Regtbank draalt : fpreek , Meester ! wat zegt gij r
be Reiland flout hem aan, vol majesteit en waarde
Werp
T

VEROORDEEL NIET

437

Werpt op de vrouw het oog maar bukt zich near ter aarde ,
En kreunt zich can's yolks drift, hunn' eisch noch vragen niet,
Daar Hij geen woord , geen' wenk aan hen ter wearfpraak biedt.
Onachtzaam op hun taal, kan niets zijne aandacht wekken :
Slechts flarende op den grond , fchrijft Ilij er een 'ge trekken ,
In onbeflemden vorm , met zijnen vinger neer,,
Als deed HO bun verflaan: „Vraagt, huichlaars mij niet meer."
Maar neen de boosheid loert , en fineedt op nieuw haar lagen ;
Naauw zwijgt men , of men durft dezelfde twistvraag wager;
Dezelfde fchriklijke eisch , dezelfde roep on: flraf
Rolt , met een' vromen fchijn , van huichellippen af.
Thans wordt de Ileer genoopt, zijn mijmring af te breken ;
Nu zal Hij uitfpraalc doen ; de tijd is char van fpreken
Schoon 'c yolk Hem Meescer noemt , de taal is flow en loos ;
De tong fchijnt honigzoet , maar 't veinzend hart is boos.
De Heiland rigt zich op , terwij1 zijn achtbaar wezen,
Bij verontwaardiging , een' hoogen ernst doet lezen ;
ZIij fpreekt: „ Wie rein zich kep t, te midden dezer fchaar,
Wie zonder zonden is, werp' d' eerften fleen op haar!"
En naauw heefc Hij die taal met nadruk %yolk doen hooren
Of bukt zich wear ter aarde , en zet zich als te voren.
Verilagen Nat de fchaar ; diep trof dit woord de ziel ;
't Was'als een donderfiag , die haar op 't harte viel ;
Men ziet elkander aan; men fteekt de hoofden zamen ;
Men mompelt , fchoolt bijeen ; maar , wat men moog' beramen,
De item , die God in 't hart van iedren flervling gaf ,
Roept luidkeels : „ Oordeel niet ; fla God het oordeel aft"
Nog wil men vragen ; ja , men wil dat woord vergeten ;
Maar des cc luider fpreekt de taal van 't bang gewecen;
En de aangegroeide hoop flinkt langzaam , gaat uiteen ,
En elk fluipt fchaamrood weg 2 en laat de vrouw alleen.
Daar flaat de zondares , diep in zichzelv' verloren.
0 ! dat ze uit Jezus' mond een woord van troost mogc hooren!
Zij zucht , zij nokt en fchreit , ter prooije aan diepe fmart ,
En al 't gewigt der fchuld drukt loodzwaar op haar hart.
Daar flaat de vrouw alleen. Wat fchouwfpel ! wie zal 'c malen ?
Geen dichtpen fchetst het rein , en te arm zijn menfchentalen,
Wat zonderling geheel! wat affland zonder grens
Hier Jezus zonder finer , char een ftraffchuldig mensch ;
Hier 't reinfle beelci der deugd , de heiligle onder alien ,
Daar een boelaerfler, dicp , maar rechoos niet gevallen.
Gg5
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Nog ftaat zij fprakeloos, de felgefchokte vrouw,
Met tranen in het oog, maar tranen van berouw.
Nu werpt de Heer op haar zijn liefdevolle blikken;
Hij ziet haar' tranenvloed ;Hij hoort haar hijgen , fnikken,
En waar Hij rond zich fchouwt , of voor zich henen ziet,
Hij ziet de vrouw alleen , doch ziet de fchare niet.
„ o Vrouw!" zoo vangt de Heer hear minzaam aan te vragen,
„ Waar an ze, die om 't felt u waagden aan te !amen?
,, Wear zijn ze, die de wet van Mozes tegen u
Zoo ftrenglijk eischten? fpreek ! waar zijn uw Regters nu ? —
„ Geer vrij het harte lucht ; getuig mij , zonder vreezen,
Heeft niemand u ter ftraf , ter fleeniging, verwezen ?
„ Veroordeelde u niet den?" zoo vroeg de Heiland weer,
En fnikkend zegt de vrouw, vol ootmoed: ,, Niemand , Heer 1"
Nu ziec haar jezus aan, en peilt geheel haar harte,
Doorfchouwt geheel haar ziel , en ziec haar boezemfmarte,
En fpreekt, daar Diets den vloed van hare tranen fink :
Sprak niemand over u het fchriklijk vonnis uit,
'k Veroordeel 11 ook niet neen!" zegt Hij minlijk feeder,
„ G2 been in vrede, vrouw ! ga , zondig flechts niet weder!"
Zij valt, met diep gevoel en overkropt gemoed,
Op 't zaligklinkend woord , den goeden Heer te voet ;
Ztj gaat, in dank ontgloeid, door waar berouw gedreven:
De fchuld is uitgewischt ; de zonde is haar vergeven.
• Rotterdam.

J. VAN HARDERW1JK, R. ZOON.

1824.

DE MENSCH LEN KIND,

Des levens lentetijd
Is Met alleen gewijd
Aan zorgelooze vreugd,
Geweld uit reine deugd.
De vriendelijke Inch ,
Zoo vrolijk als de dag,
Verfiert niet onverpoosd
De wang , die hooger bloost,
Wen knaapje , aan 't flof verkleefd,
In aardfchen hemel zweeft.
Helaas! een trek der fmart
Van ligchaam of van hart
't
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Misvormt al vaak den mond,
Waar 't englenlachje fond.
ZOO dekt een dikke damp,
Bevracht met ramp op ramp,
Ook vaak de vreugdezon,
Die nog in luister won ,
Voor 's mans bedroefden bilk ,
En regent fchrik op fchrik,
Dan is de held vervaard;
Dan bukt het hoofd ter aard'„
Dat op gerekten hals,
Bij 't lagchen des gevals,
Zich fier ten kernel hief.
Nu voelt zijn borst de grief
Des docks, waar 't lot me(1 1404,
En Simfon's kracht bezwijmt I
Klein en volwasfen kind
Zijn even fpeelgezind.
Elk kiest eene eigen rol ,
En fpeelt die wijs of dot;
Maar alien fpelen nog,
Want menfchen zijn ze toch,
Met kroonen fpeelc de vorst
Uit ijdlpn gloriedorst$
Met hoep en tol het kind,
Dat in het huisdier vindt
Hetgeen de heerfcher heefc,
Voor wien een wereld beeft,
Aan onderdaan, vazal,
En vleijers zonder tal.
ja! blinkt een fchrifc of prijs,
Iletzij een gunstbewijs,
Hetzij der vfijt ten loon,
In 't oog des jongens fchoon:
Medal of ordesband,
Of brief van adelfland,
Of zelfs een fchim dier eer,
Bekoort zijn' vader meer.
Een kaartenhuisje bouwt
Het knaapje, op vinding flout;
Ver.
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Vernuft van hooger vlugt,
Kasteelen in de lucht.
Hoe ijit, op ligten voet ,
Met maagbedervend zoet
Het gulzig jongsken been!
Noch dreigtaal noch geween
Eens makkers lokken 'c hem
Uit zijner vingren klem.
Met handen , blaauwgeteld ,
Verbergt de vrek zijn geld,
In welgefloten kist,
Voor hem , wiens armod mist
En dak en kleed en brood,
En hongert naar den dood.
la! dwazer dan het kind,
Dat vrolijk nog verflindt ,
Ontzegt hij zich 't genot
Van 't zilver achter flot.
Ziedaar lien knaap ! Hij zingt
En loopt•en danst en fpringc
Langs markt en weg en ftraat
Tot dat de zon verlaat
De gloeijende avondkim
En vlugt voor 't ftargeglim,
Z66 dartelt menigeen
Verflandeloos daarheen,
Tot zijne zon verdwijnt ,
Zijne avondner verfchijnt,
Met haar de lange flaap.
Hoe weinig weet de knaap
Hoe luctel kent de mensch,
Die omdoolt in den grens
Van 't floffelijk gebied ,
En (Mar door nevels ziet!
Gelukkig dan het kind ,
Dat zulk een' vader vindt,
Die minzaam hem geleidt ,
Tot hoogren hand bereidt,
Nooit nit het oog verliest
Vermaken voor hem kiest ,
Loont elke goede (Ind,
En
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En limit uic liefde 't kwaad!
Gelukkig dan ook gij,
o Mensch! die aan uw zij'
Een' Vader hebt, zoo goed,
Zoo wijs, zoo groot, die lunch
Al wat op aarde leeft
En in den hemel zweeft!
Zijt gij niet willens doof,
De wind , die lispt in 't loot,
Zal fluistren in uw oor,
Wat fmart uw hart doorboor',
Dat , bij het wreedst gemis,
God nog uw Vader is;
De murmelende beek
Verbreidt het door de flreek;
De klotfende oceaan,
Hij kondigt Wide 't aan ,
En ftorm en donderflag
Bazuinen 't nacht en dag.
Schaam u niet meer, o mensch!
Wat flaakt gij hoogren wensch
Gij zijt het kind van Hem ,
Op wiens geduchte Item
't Heelal uic niet verrees
En zijnen Schepper prees ,
Wiens oog den nacht verlicht,
Wiens vinger alles rigt,
Wiens voet het ruim doorloopt,
Op wien de wereld hoopt,
Wiens geest het Al vervult ,
Wiens glans ge aanfchouwen zult ,
Wen 't zienlijke u ontzinkt,
Geen zon meer voor u blinkt,
Geen maan uw pad verlicht,
Het heer der flarren zwicht,
En flecks zijn heerlijkheid
U tot zijn' croon geleidt.
Middelburg.
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Mijn dietbaar Vaderland, hef aan uw treurgezangen !
Hat toonen van de frnart nu 't blij gejuich vervangen!
Omhul u met den rouw, buig in het itof u near ;
Want uw geliefde FE IT H uw zanger leefc niet weer
Helaas I uw flatige elk
ook hij, hij is gevallen,
Het fieraad en de kroon van Overijsfels wallen,
Die 't vaderlandfehe hart zoo vaak verkwikking hood
his 'c onder zijne fchaiuw de ontvloden rust genoot.
Ja, Neérland! treur om heni, uw' grooten Volksverlichtet,
De parel van uw kroon, uw' Godgewijden Dichter,
Wiens Tier geklonken heeft, op hoogen , Englentoon,
Voor Godsdienst , zeden, deugd , voor 't ware goede en fchoon's
toogt Nederland met regt op zoo veel dichtrenhelden,
Wier zangen hunnen roem , hun groot genie vermelden ,
FEITH is toch de eerfle; want het nut , door hem gefliCht,
Zet hem de kroon op 't hoofd , omftraald van hooger licht.
Hoe onweérilainbaar wist zijn cher ons te roeren,
Van de aarde en zinlijkheid naar hooger' kring te voeren!
Hoe krachcvol was de won, die nit zijn fnaren fprong,
Als hij den lof van God en 's menfchen hell bezong!
Hoe werd ons hart verrukt, ons aanzijn als verengeld ,
Ais PEIT tr de liefde en deugd met rozen hield omftrengeld,
Zoo wel de teedre jeugd voor zijne lesfen won ,
his hij den Ouderdom tot vreugde ilemmen kon!
Hoe opgeklaard, hoe 'grootsch , maar hoe waarachtig tevenS
Befchouwde hij het does des menfchelijken !evens !
verheven licht, 't welk hij zijn' zangen gaf ;
Hat was
're juichen in ons lot, nog aan den rand van 't Graf.
Hoe was zijn ziel geitemd voor 't ftil en rein genoegen,
Die hijgend naar 'c genot der landlijkheid bleef zwoegen I
Hoe menig zalig uur,, bij avond of bij nacht,
Heeft hij aan Usfels boord op Boschwijk doorgebragt!
Mar kon hij, op de bank van zoden neergezeten ,
Met CHEVALLIER., zijn' vriend , de vreugd der aard' vergeten.
Hoe blikte dan , verrukt, zijn half verherneld oog
Naar 't blaauw azuur gewelf, of naar den itarrenboog I
War zag hij zich den weg tot hoogren werkkring banen
En nit zijn oog ontfprong een aroon; van dankbre tranen;
Dan
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Dan was zijn ziel gecroost; hij keerde zalig weer,
En kende voor zijn hart niec den behoefte meer.
Die vreugd der Eenzaamheid heeft nimmer hem begeven;
Haar was zijn zang gewijd, aan avond van zijn leven;
Hij juichte in dezen zang: " 0 onwaardeerbaar lot
'k Find liter mijzelven weer, de or.flerkkheid , en God."
Maar,, hoe ook heel zijn ziel aan de eenzaamheid bleef hangen,
De Wereld was tech ook het voorwerp zijner zangen:
't Was geene dweeperij , die , met afkeerigheid
Van wereldvreugd, hem had naar Boschwijk heengeleid;
Neen ,'c was zijn taal en zang: " Zou'k , aan mijn graf gezeten,
Net eindloos meerder goed voor 't luttel kwaads vergeten?
Men! dankbaar voor 't genot van zoo veel zaliglteid,
„ Door achtenzestig daar bier op mijn pad verfpreid,
„ Vereer ik't plantje nog, daar 'k eenmaal vreugd van maaide
" En dat een Vaderhand zoo mild op aarde zaaide.
„ .Ta , menig fchoone roos outlook op d' eigen grond,
Daar korts een doren of een fcherpe distel (fond."
Z66 dacht , z66 zong een F E I T cc, in vreugd zoo wel als finarte;
Z66 droeg hij, reeds op aarde, een' Hemel in zijn harte;
Z66 kende hij reeds iets van 'c heil der Eeuwigheid,
uw plaats is toebereid."
Toen j E z u s tot hem riep :
Ja! welkom was hem 't uur,, dat hij reeds voelde naken,
Waarin de dood, als vriend, den band van "t ftof zou flake!).
Dat oogenblik is daar, — Gods Englen dalen neer,
En voeren in triomf hem cot zijn' God en Heer.
Daar Iigc hij neergeknield, terwijl de Hemellingen
Den blijden wellcomstgroet op hemelcoonen zingen;
F E I T H heft den lofzang aan, gebogen voor Gods troon,
En 't driemaal heilig klinkt, voor Vader , Geest en ZoonlZ66 ftierft gij , zaalge FEITII! z66 mogt gij weer oncwaken.
Ik wensch u niet terug: daar ziet ge uw heil volmaken.
Ja, zauger voor Gods croon! zing daft uw godlijk lied:
Want zulk een' hoogen rang misgunt mijn hart u niet.
Ik wil Ilechts op uw graf mijn dankbre tranen plengen,
Mijn hulde , hoe gering, u daar ten offer brengen;
Daar peinzende u herdacht; daar, op uw zerk geknield,
U dankend', dat ook mij uw geest en zin bezielt !
Gij waart bet , groote FEITHI wiens zangen mij verrukten,
Aan nacht en donkerheid dikwerf mijn ziel ontrukten;
Zij waren voor mijn hart een onwaardeerbre feat;
Zij gaven veerkrachc, moed , op 'c hobblig levenspad.
Nog
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Nog immer boor ik u in uw gezangen fpreken;
En in inijn' laatilen !loud, wanneer mijn oog zal breken
o , Spreek dan nog tot mij zoo fluimer ik gerust,
`rot dat de morgen rijst aan gindfche zaalge kust.
Dordrecht.
D. BLANKENBUL.
AMERIKAANSCHE ANEKDOTE:

groOtfie gebeurtenisCen hangen niet zelden aan gene en.
kele omitandigheid. Gedurende den Amerikaanfchen Vrijheidsoorlog , ontdekte een Engelsch Officier, op de voorpos,
ten geplaatst, een vijandelijk Officier te padrd , die naderde
am , met een' teleskoop , de pofitie der Engelfchen te vet.;
kennen. De Amerikaan, geheel verdiept in zijne waarnemingen ,
vond zich weldra ilechts eenige fchreden verwijderd van ded
Engelschman , die niet konde misfen hem te dooden ,
hij inderdaad reeds op hem irate , en den vinger aan den
trekker had gebragt ; maar zijne ziel verzette zich met krachr
tegen het denkbeeld van op eenen mensch te fchieten als
op een auk wild, en hij wendde den loop van zijnen fnap_
haan af. De onvOorzigtige Amerikaan ontdekte thand hef
gevaar,, dat hij liep, zette het op een' galop , en verwijderde zich. Deze .thnerikaan -was — WASHINGTON Zell'.
RANT , OVERLUID DENKENDE.

r zijn menrchen, die de gewoonte hebben, overluid td
E
denken, wanneer iij alleen zijn; eenigen zelfs , die dezelvd
zoo ver drijven, dat hun dit fomwijlen in het bijzijn vat'
anderen gebeurt. Eene levendige verbeelding en diep gevoel
zijn daarvan gemeenlijk de oorzaak. Den vermaarden KANT
was deze gewoonte bijzonder eigen. Zoo beyond hij zich ,
in zijnen ouderdom , eens in een gezelfchap , waar het onderhond kwijnde , zoodat men ten laatfle flecha enkete
woorden vernam. Dit verdroot den ouden man geweldig
en , gewoon hardop te denken, zeide hij op 66ns, te mid.den eener lange pauze cot zichzelven , doch hoorbaar voor
elkeen: 5, Mijn God , wat is dit een vervelend gezerfchap !" — Een fchatetead gelach over deze onverwachter
openhartigheid, die het gevoel van elk luide uitfpralc, bragt
eensklaps leVen in den ganfchen kring, en Verdreef de kwijning , welke dezen naiven uitroep had te weeg gebragt.
0111114■411111111111111111■•■

•••••••111111111116

In de mathematifche nooc, bI. 313 van het Mengelwerk
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gij eenen man gezien , die wijs in zijne
oogen is? Van eenen zot is meet ver%Yachting, dan van hem.

Niets is zoo zeer in flaat , om het verftand te verbija.
teren en te verblinden , als waan en hoogmoed. Zij doen
den mensch alle andere voorwerpen over het hoofd zien f
en hem zijne oplettendheid alleen op zichzelven vestigen.
Zij vullen hem op met winderige verbeelding, en laten
geene plaats voor zelfaandige begrippen bij hem over.
Dit is inzonderheid eigen aan waanwijsheid, die, waar
zij het hart dens heeft ingenomen , hetzelve voor alle yen•
lichting onvatbaar maakt , en alle ware wijsheid voor altijd daar buiten Hij toch , die zichzelvenwijs waant,
en een hoog gevoelen heeft van zijne eigene verftandelij•
ke bekwaamheden , veracht elken anderen , ziet , zoo
hij meent, overal misverfland en dwaasheid, terwijl hij
zichzelven onfeilbaar acht. Dat hij dwalen kan , komt
nooit bij hem op , en , zoo hij er fomtijds van overtuigd
wordt , belet zijne trotschheid hem , om het te erkennen.
Hij houdt dus vast aan hetgeen hij ddns heeft aangeno•
men , en een eenmaal opgevat gevoelen te verlaten , acht
hij fchande. — Van eenen arideren kant : elke kleine ont.
dekking, welke hij meent te doen, is, in zijn oog, gewigtig, en kittelt zijne eigenliefde. Hij evil, dat elk zij.
ne fchranderheid zal bewonderen en toejuichen , en ; naar
mate hij meerdere tegenfpraak onttnoet words hij koppiger , en voor betere onderrigting onvatbaarder.
Gelijk nu zulk eene geestgefteltenis den mensch onge•
fchikt maakt tot de gelukkige beoefening van elken tak
van kennis en wijsheid, zoo is zij vooral een volftrekte
hinderpaal in het bevorderen der echte kennis van waren
II h
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Godsdienst : ja , bet is vcro:•al aan waanwijsheid, dat men
bier den oorfprong der ongerijmdlle gevoelens en leeringen te wijten heeft; gelijk men ook van hare hardnekkigheid derzelver altoosdurenden voorftand verwachten
moet. — Laat ons dit een weinig ontwikkelen. Het is
Been onbelangrijk onderwerp , in den tegenwoordigen
tijd. Zien wij ems , tangs welke trappen het gebrek ,
waarvan wij fpreken, opleidt tot buitenfporige gevoelens
omtrent godsdienftige waarheden , en hoe het eene altoosdurende vasthouding aan het eenmaal aangenomene te
we-eg brengt.
I. Vooreerst : eerie verwaandc verbeelding en vertooning
van wilsheid zoekt zich altijd te onderfeheiden , en belt
natuurlijk tot het zonderlinge en wonderbare over , opdat
zij de oplettendheid tot zich moge trekken. Door hare
toeftemming te geven aan hetgeen men, in het gemeen,
voor waarheid houdt , ziet zij, vooral wanneer zij zich
reeds eenigen naam verkregen heeft , Beene kans, om ,
voor hare onverzadelijke eerzacht genoegzaam, uit te
munten; en daaroin moet zij zich van al, wat door het
gros des menschdoms aangenomen wordt verwijderen ,
en wijs zijn op hare eigene hand. Dus doet begeerte
naar valfchen roem den mensch lijnregt tot vreemde en
ongerijinde gevoelens neigen ; en de dwalingen zijn inderdaad ontelbaar , waartoe zij hem dikwijls vervoerd
heeft. Men kan van dit ednige beginfel den oorfprong
der meeste zinnelooze wonderfpreuken en buitenfporige
leeringen, welke ooit de wereld beroerd hebben, afleiden. Zoo iemand , die door dit doel , om zich een' naam
te maken, en zijne ongemeene bekwaamheden te toonen,
geleid wordt, ooit waarheid ontmoet, het zal bij louter
toeval zijn: want het was niet haar te vinden , maar zijne fidele glorie te voldoen, hetwelk hij zich voornamelijk voorftelde.
Doch de man van ingebeelde wfisheid is waders in that,
zoo als men dagelijks kan zien , zich te overreden, dat
niets voor zijne bevatting te hoog of gelloten is, en hij
aces beter begrijpt, dan iemand anders. Doch juist dit
be-
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hewijst, dat hij buitenforig, en zijn verftand door het
fchadelijkst en gevaarlijkst vooroordeel bezet is. Niemand
toch lent alles ; en op een beginfel , zoo volftrekt valsch
kan nooit eenig redelijk gebouw van grondige en nuttige
kennis gevestigd worden. Voarti heeft hij, die zijne
eigene bepaalde en bekrompene bevatting voor den Unigen maataaf en toetsfteen van waarheid erkent, nieta,
waarnaar hij zijne denkbeelden tiormt of verandert,
niets , waarnaar hij zijn oordeel rigt, dan zichzelven.
Maar hoe nu , wanneer dat oordeel faalt , en hij zichzelven bedriegt ? Moet dan het kromme regt enleugen waarheid zijn , opdat zijne verwaandheid en zijne verbeelding,
dat hij zichzelven genoegzaam. is, gevleid worden ? Och
ja hij zal , zelfs tegen eigene overtuiging , aan de valsch.
heid vasthouden ; en men ziet hieruit, hoe weinig hij in
ftaat is , om in wczenlijke kennis eenige vordering te maken. — Ondertusfchen is dit niet het ednig nadeel , hetwelk zijne onbefcheidene vooringenomenheid en hoogmoedige verbeelding hem veroorzaken. Zij zullen hem
ook , als valsch , doen tegenfpreken en verwerpen , alwat zijne bevatting te boven gaat. Zij zullen hen} zeggen, dat , wat hi/ niet begrijpen kan , ook nimand kan
begrijpen; en hij zal dus de gewigtigile en belangrijkfte
uitfpraken van het gezond verttand en de best geftaafde
waarheden van den Godsdienst loochenen , en de voor de
recle aanflootelijkfte ongerljmdheden verdedigen. Dit zaI
vooral het geval zijn, wanneer de waanwijze in eenen
verlichten tijd en onder verlichten leeft. Want , zal hij
dan in de voetftappen van andere, wijze en gematigde,
mannen treden? Geenszins ! Dan zou hij, met zijne be.
krompene denkbeelden, niet kunnen uittnunten ; en dat
is al, wat hij zoekt. Hij moet zich onderfcheiden , opdat er gerucht van hem uitga. Hij moet derhalve alle anderen voor domkoppen verklaren , en zichzelven alsalleen
wiis uitventen. En wat dan nu? Wal , hij moet of zeogenoemde nieuwe waarheid uitvinden, en, als een echt
Neoloog, met grooten ophef verkondigen , of hij moet
oude , lang verjaarde en naauwelijks door iemand meer
II h 2
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voorgettane gtvoelens verlevendigen , zich ongeroepen
als derzelver voorvechter opwerpen , groot gerucht maken, en , zoo hij kan , alles in rep en roere brengen , en
twist en verwarring verwekken. Denkt gij, dat hem,eenig
vooruitzigt , van zich hierdoor ,in fchande, in gevaar of in
eenige ongelegenheid te Linn brengen; affchrikken of
weerhouden zal ? Gij bedriegt tt : want hij zockt eer in z(ine
fchande, en bet is hem om het even , hoe hij zich eenen
naam make. — Wilt gij hem voor zijne buitenfporigheid
doen moeten ? "Wel , des te beter voor hem. Zoo zal hij
zich den naam eons martclaars voor dc waarheid verlcrijgen, dien hij misfehien te hartelijker verlangt , naar
mate hij dien onwaardiger is. Prijsfelijkcr zoude uw doel
zijn , zoo gij poogdet, hem , met zachte wooden en verftandige redenen , tot gematigdheid en betere begrippen te
brengen; doch verwacht Met , dat gij er iets mede zult
uitregten. Hij vcracht u, en ziet op u, als botterikken,
on (omdat gij niet fpreekt , zoo ais hij) als kwaadaardige
en moedwillige beftrijders der waarheid, nedcr: want,
fchoon hij mislchien niets gelooft., kan zijn waan hem
ligtelijk daartoe brengen, dat hij zelf denkt, dat hij , hetgeen hij ongerijmds voorftaat , waarlijk gelooft, of zijn
doel, om zonderling te zijn , het hem doen veinzen : en
nu that hij het voor , ais een onzinnigc. — Wilt a desniettetnin met hem in bet tlrijdperk treden? Zoo gij het
doet om zijnentwille, doet gij waarlijk eene dwaasheid.
Gij kunt niets op hem winnen, en zult u van hem flechts
onbeicheid en kwade woorden op den hals, halen. Beantwoordt liever den ingebeelden zot niet. Zoo zal hij zelf
moeten zwijgen, als hij hceft uitgeraasd. Doet gij het
tegendeel: bij elken nieuwen aanval zal hij flechts woedender worden , en zich in zijne buitenfporigheid meer
verharden. net Unige geval derhalve, waarin het raadzaam , waarin bet zelfs pligt kan zijn hem te wederfpreken , is, wanneer men vreest , dat hij , bij eenvoudigen ,
die zijn doel en zijne verkeerdheid niet doorgronden, eenigen invloed van belang zal krijgen, dat hij hen misleiden , dat hij de rust der maatfchappij in gevaar brengen
zal
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zal , of wanneer do onle'nuld , weike hij lastert , verdediging
eischt. In dat geval ope: e men de oogen aan alien, die
zien kunnen en zien widen , verijdele men des fnoodaards
flechte bedoeling , en handhave de eer der braven , door
hem bezwalkt !
II. Wij zagen nu, hoe hij eerst misleid en van de waarheld verwijderd werd. Zien wij verder , hoe hij zich in
zijne dwaasheid en buitenfporigheid verhardt.
Zijne dwalingen, (:(ns aangenomen , zullen, hoogstwaarkhijnlijk , dwalingen voor zijn geheele Leven zijn :
want, waardoor is hij tot dezelven vervallen ? Door over, door afkecr van de moeite van langdurig onderzock , door liefde tot het zonderlinge, door zucht om te
fchitteren. Wel nu , om zijne dwalingen te overwinnen,
moet hij die dwaze liefde aileggen , die zucht onderdrukken , en zich nu juist aan bet gehaat en veracht onderzoek overgeven , of zich door anderen laten Onderrigten.
Niets van dit alics hunt gij van hem verwachten. Zal een
moorman zryne huid veranderen, of cen luipaard zilne
viekken ? Zoo zal ook hij leeren, zichzelven te verbeteren !.
En onderzoek ! dat mag goed zijn voor trage en dolfe
verilanden ; maar hij is een van die zeldzatne grootc geesten , die , met th1nen blik , alle taken tot op den grond
doorzien , en er zich terilond bet regtmatig begrip van
vormen ! Wel , het ware fchande voor hem , zich een
oogenblik te verbeelden , dat hij had kunnen mistasten ,
en aan zijn onfeilbaar veriland te twijfelen ! Neen, hij
behoort nict tot die zwakke zie/en, die in gefladige dobbering zijn , heden laten varen , wat zij gisteren aannamen , en met alien wind van bore worden omgevoerd
Zijne beginfels zijn vast, zijne denkwijs is altijd dezclfde,
zijne overtuiging is onveranderlijk ! — Kan men nu van
iemand, die zich zoo lomp vlcit en bedriegt , verwachten , dat hij ooit wijzer zal worden? Neen : zoo zijne
eerlie onbekookte en oppervlakkige denkbeelden, bij toeval , in waarheid gegrund zijn, hij zal er zich mede vergenoegen , hij zal,in de eerile beginfelen van wctenfchap
berusten en 1100i! greote vordelinged in kenuis maken.
11 11 3
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In bet wezen der zaken zal hij nimmer indringen : want,
als hij ze nog niet half begrepen heeft , verbeeldt hij zich ,
dat hij ze.reeds geheel bevat , en dus Beene moeite meer
behoeft te doen , om ze te onderzoeken. Zijn daarentegen zijne eerfte beginfelen en begrippen valsch , zij zullen het voor altijd wezen , en er is geene , zelfs de allerverwijdercIfte , hoop , dat bij ooit van zijne geliefkoosde
onkunde en misvatting overtuigd zal worden.
Zoudt gij iets verwachten van betere onderrigting ?
Gij vleit u te vergeefs. Wie zoude hem die aanbrengen ? Zijn niet alien , die niet zoo als hij denken ,
weetnieten , wier ziel niets edels , niets verhevens vatten
kan , die noch fmaak , noch oordeet hebben , die u flechts
vervelen met langdradige redekavelingen , met verfletene en
krachtelooze bewijzen , — die hij , met edn woord , verre beneden zich befchouwt en veracht ? Wat zullen dezen
dan bij hem uitregten ? Neen : laat de geheele wereld
van hem verfchillen ! laat de geheele geest der eeuw , waarin
hij leeft , tegen hem zijn ! hij befpot ze , en hij is , in zijn
oog , te grooter,, en is er te trotfcher op , dat hij ze in den
fchild durft varen. Ware hij minder hoovaardig en minder
ingenomen met zichzelven , zoo ware het mogelijk , dat eenige twijfel in zijne ziel opkwame, of het wel waarfchijnlijk ware , dat hij alleen het wel had , en alle anderen doolden. Maar
hij is daarvoor onvatbaar,, en dat to-meer, omdat hij alle
anderen niet flechts als onwetenden , maar ook , voor het
meerderdeel , als guiten befchouwt, die, tegen betere
overtuiging , het valfche voorftaan ; en daarom heeft hij,
wanneer zij hem durven weérfpreken , niets dan fcheldwoorden -voor hen over. Geen wonder ! Hij vreest , of
ondervindt , dat de wederfpraak dient , om hem in zijne
naaktheid ten toon te ftellen , en om hem , in plaats van
toejuiching , befpotting te doen oogften. Dit is hem onverdragelijk ; en nu raast en tiert en vloekt hij, fchendt
alle wetten van welvoegelijkheid , en liegt en lastert ; en,
zoo er te voren nog een greintje van eerlijk heid in hem
buisvestte , nu roeit hij het, in zijne woede , uit met talc
en wortel , en maakt zich bij de ganfche wereld gehaat
Ziet
en verachtelijk.
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Ziet daar, hoe ollmogelijk bet is, om ware wijsheid
zoo weI, als verftandige gematigdheid, met hQogmoedig~

verbecLdinO' van zichzelven te vereenigen! Deze lage en
Olll1atuurlij'ke ondeugd fchaamt zlch niet$ ,~an erkem~ni~
van kwalijk geoordeeld of gebandeJd. te hebben." Een edelmoedige moge hier zijne eer in fteHen, ell er niets vernederends in zien, dewijl het dwalen menCchelijk is; de
waanwijze rot bcfchouwt het als de' hoogtle fchaooe--.
Men zou zich ondertusfchen evenzeer mogen fchtmen
over ell.: ander natuurlijk gchrek, als over zijnc onderworpenheid aan misflag en dwaling, als zijnde aUes evellzeer gegl'Ond in de· menfchelijke Ql1volkomenheid. En
echter, ziet, tot welke belagchelijke onbefiaanbaatiteid
pij, wiens verfland door hoogmoed bedwelmd en' veeduist.erd is.., vervoerd wordt! Hijkan, zOllder aanftool,
fpreken van zijn a/Ilc"utld ge/ld, van zijne 'YCrwelJt.~e
geestvermogens; hij kanzelfs, ondankbaar aan den Allerhoogften, behagen vindcn, om daarover, tot watgen~
l-oe, aanhoudend een vergroot beklag aan te heffon, opdat gij Ll, over hetgeen hij in zijne geveinsde zwakheid
nog vermag, zoudt verwonderen: maar de woorden dwaling, misverjlatld, eenzfjdig inzim van zaken kan bij
nice verdragen, even alsof de mensch hieraan nietzoo
:wel onderworpell was, als aan ziek"ten en ongelleldheden
des· ligchaams, en even alsof verzwakking van geestvermogens niet even natuurlijk, als verzwakkingvan zinwigen, voor dwaling en misverftand vatbaar maakte.
Zoodat dan de va!fche fchaamte, waarvan wij [preten.,
aIle denkb~eld van opregtheid en edelmoedigheid dOtt
vcrIorcn gaan, aUe gevoel van "ware eel' verwoest , en -al..
len misl1ag onverbeterIijkl maakt. En over bet gebeel dus ,
wclk licht, welke vordering in wezenlijke kerinis, cain..
zonderheid ill kennis van godsdienf1:igen en zedelijken
aarp, kan men verwachten, en welke ol1,gerijrnde en bui..
tcnrporige wal1gevoelens moet men niet verw,achtell , waar
waanwijsheid, en opgeblazene verbeelding, en gemaakte
vertooning van ongemecll vedland en zeJdzame kundighed.!!ll den m~1l5lh vervocren? ell hoe natuurJijk is het,
H h .t
oat

452

SPREMEN XXVI: 12.

dat hij , die zich dus voor wijs uitgeeft , niet alleen dwaas
words, zijn verf1and bederft , en zich de ongerijmdfte
verbeeldingen maakt; maar ook, dat hij onverbeterlijk
words in zijoe dwaasheid , en dat dus van eases; zot
meerdere verwachting is, dan van hens
■•■••■•••••••••■

IETS QVER DE CHOLERA MORBUS, WAARGENOMEN IN
HET BEGIN VAN 1820 TE MALAKKA , EN IN JULIJ
1821 LANGS DE RUST VAN JAVA.

(Vervolg en /lot van bd. 421.)

Tot

eene ordelijke voorfielling had misfchien behoord ,
dat ik het eerst over de oorzaken dezer ziekte 5 en de
toevallen , waaronder zij zich voordoet , had gefproken ;
dan,. de draad des verhaals brengt mij thans eerst op dat
punt.
De toevallen waren de volgende : gedeeltelijke onderdrukking der fenftes intern et extern; oniesch bare dorst ;
drooge en vuile tong ; neiging tot braken , zonder veel
uit to werpen (die overvloedig braakten, ondervonden
veel verligting ; hetgeen gevomeerd werd , was gal en
onverteerd eten); brandende pijnen op de maagftreek,
welke geene aanraking duldden; perfing tot Itoelgang ,
welke fpaarzaam en waterig was; hevige hoofdpijnen , met
duizelingen; opgezwollen hoofd en oogen ; benaauwde
ademhating ; kfeine , onderdrukte pots; hevige krampen der
ondertie ledematen; koude van alle extremiteiten , met
eerie algemeen drooge huid; daarna geheele bewusteloosheld , intermitterende pols , algemeene koude , als van een
lijk , en eindelijk , onder vreesfelijke ftuipen, de dood.
Het verloop dezer hevige toevallen was van dai tot
twaalf uren ; fchoon ik, den uren na den aanval , zelden
een' lijder verloren heb.
lk za1 geene vermetele uitfpraak doers' over den aard van
bet coNtasium , hetwelk clue ziekte doet ontftaan: hetzelve i$ mij ten eenewale onbekend , en menigvuldige ver.
war-
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warde gisfingen hebben er geen murder licht over verfpreid. Na de toevallen , welke ik waarnam , te hebben opgeteld , zal ik tlechts eene der gelegenheidgevende oorzaken ,
om befinet te worden , welke mij is voorgekomen van het
meeste belang te zijn , bijbrengen. En deze is :
drukte en belette huiduitwafeming. — Wien trof de Cholera Morbus bij voorkeur ? De geringere klasfe der inboorlingen , die , na een' warmen dag en hevige transpiratie , bij het ?alien van den avond gewoon zijn ecn
koud bad te nemen , en zich dan half naakt , op den
grond of op koude Iteenen veelal onder den blooten hemel , ter rust begeven. Wanneer er geen Miasma op
hen inwerkt , verdragcn de inboorlingen dit meestal ;
tocn echter gaf het der ziekte gelegenheid , zich bij hen
in al hare verfehrikkelijkheid te vertoonen. Onder hen
dus , die zich bet meest aan belette huiduitwafeming blootflelden , regtte de Cholera Morbus de grootfle flagting
aan. Hierop opmerkzaam gemaakt , namen de Europeanen (de zoogenaamde fatfoenlijke klasfe) de meeste behoedzaamheid hiertegen in aelit ; en , zoo veel ik weet,
is geen hunner te Malakka door deze ziekte aangetast,
ten minfte niemand er aan overleden. Men verbeeidde
zich foms wel den vijand te voclen naderen , en fprak dan
het Mkklei tegen de Cholera Morbus krachtig aan ; doch
meerendecis was dit niet noodzakelijk , en alleen uit vrees.
Ook heb ik tocn , noch naderhand , geen' der Officieren
of Kadets bij ons aan board aangetast gezien.
Door de gedane lijkopeningen , de klasfe der menfchen,
wie deze ziekte het nicest trof, en de vermelde toevallen voorgelicht , vormde ik mij de vol gende voorflelling
van den acrd der ziekte : De belette huiduitwafeming , in
medewerking met het onbekende contagium , oefent voornamelijk haren nadeeligen invloed uit op het fystema biliofum. De hepar fchcidt eene zcer viticuze gal af,, welke maag en inge\vanden als cen fterke bacrogene prikkel
aandoet en oogenblikkelijk in ontifeking Lrengt , vanwaar
neigirig tot braken , ftoelgang enz. De ontfteking , niet
behoorlijk beilreden , mar door incifaiilia aangczer,,
I! 3
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neemt , fneller dan in eenige andere ziekte, de overhand,
gaat tot gangrana over, en de lijder fterft onder hevige
convulfiones. De ontlieking der ingewanden , aldus overprikkeld , vermeerdert de congestie naar het hoofd , welke
buitendien reeds aanwezig is , en de lijder fterft onder de
verfchijnfelen van Enteritis en Apoplexia. — Dat deze
beichouwing nu in alien deele 'juist zoude zijn, wil ik
geenszins beweren; (wie is er,, die alle de toevallen der
Cholera, Morbus volkomen zoude kunnen oplosfen?) maar
zoo veel is waar,, dat ik, met de daaruit afgeleide indicaties , zeer gelukkig in de , genezing ben geflaagd , en
deze indicaties waren :
t o. De belette huiduitwafeming terug te brengen. Hiertoe bezigde ik geheele warme baden, gedurende een vierde uurs , (welke ik om de twee uren , zoo de transpiratie niet terugkeerde, deed herhalen) en in dezelve iterke wrijvingen met wollen lappen, vooral aan de onderite
ledemateti, doortrokken , van een flerk linimentum valatile.
20 ..be aanwezige ontfleking der buiksingewanden tegen
te gaan. Hiertoe deed ik meestal , vooral bij volbloedige
lijders , oogenblikkelijk na den aanval , eene ruime aderlating , dikwerf tot flaauwwordens toe, waarop in de
meeste gevallen Azle pols ruimer werd , de calor animaEs terugkeerde, de tormina ventris verminderden , en
over 't algemeen de ziekte een gemakkelijker verloop kreeg.
30. De congestie naar het hoofd krachtdadig te befit*.
den. Behalve de goede werking , welke de lating hierop
gewoonlijk deed , liet ik ieder kwartier een zeer warm
voetbad toedienen , en veficantia , met acid. fulphurictetn
bevoehtigd, in den nek en aan de kuiten leggen.
4°. De cnaag en ingewanden van de bevatte floffen zoo
veel mogelijk te reinigen. Dit bevorderde ik door het
inwendig gebruik van eene matige hoeveelheid vinum antim. Iltexh. en het toedienen van eene menigte clysmata oleofa ea/UM, waarop gewoonlijk eene oogenblikkelijke
ruime braking van onverteerd eten , tlijm en gal volgde ,
als ook de fceccs overvluedig ontlast werden.
5'. D1
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So. De het-Ile/de warmte te onderhouden. Door eene aanhoudende wrijving , en bet inwendig gebruik van eene
fterke , warme en goed bereide infufio chain. et lamb.,
met eene geringe hoeveelheid fpir. Mindereri.
Bij een zeer klein petal lijders heb ik de lacing niet aangewend , wanneer de graad der ziekte minder hevig was.
Zoo er geene neiging tot braken bettond, diende ik eene
mime gifte mercurius dulcis toe, waarop dan fpoedig
overvloedige fedes volgden. De warme baden en wrijvingen heb ik echter gemeend nimmer te mogen verzuimen.
In drie gevallen bij bejaarde Chinezen, waar ik geene
noemenswaardige buikpijnen , alleen ruime waterige fedes, poging tot braken, en koude en kramp der ledematen waarnam , heb ik van de Methode van Dr. A L E xA N DER, met goed gevolg, gebruik gemaakt. Gewoonlijk kan het bedaren van den fellen dorst tot maatftaf dienen van bet afnemen der ziekte. Na de heritelling ziju
alle lijders zwak en uitgeput. Ik deed hun zacht en verfterkend voed141 gebruiken , gepaard met eene goede hoeveelheid rooden wijn en het navolgende decoct= (hetwelk ik echter wel CMS geheel heb achtergelaten);
RI Ras. ligni quasfiee dr. tj.
Cort. case. opt. unc. fs.
Coq. per dim. hor,-e. 1. a. c. f. q. adcol. Libr. j.
adde col.
Extr. Cort. Per. El. dr. j.
Syr. Cort. Zurant. unc.
Liq. anod. min. H. gtt. XL.
M. f. D. f. Om 't uur twee lepels koud.
wanneer de aanval niet zeer hevig was geweest, volbragt ik hetzelfde met een fterk ft. chain. Rom.,
met fpir. corm. fylv. vetbonden.
De meestmogelijke voorzorgen nam ik voor onze fchepelingen. Van des avonds vijf ure, tot des morgens na zonneOpgang , mogt bet wachtvolk nimmer ftilftaan noch zitten.
Die van tusfdiend,eks gedurentic dezen tijd mar bowl
k yam ,
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kwam, moest dik gekleed en met een piecker voorzien
zijn. Elken avond gebruikten alle matrozen, die de eerfie wacht niet hadden , baksgewijs een warm voctbad;
en ieder ontving , op de wacht komende , eene hoeveelheid arak met warm water. Ook werd er ilreng toegezien , dat er geene onmatigheid in het gebruik van vruchten of ander voedfel kon plats hebben. Met deze voorzorgen had ik het genoegen , flechts zeven man aan boord
door deze ziekte te zien aangetast, , waarvan ik an verloor. Toen wij, na bijna eene maand toevens , deza reede verlieten, was de Epidemic reeds Berk aan bet afnemen , en bij onze terugkomst in Maart er gecn fpoor
nicer van over : de ingredienten van het Atiddel tegen de
Cholera Morbus fcheidden van elkander , en hernamen ieder zijnen vorigen rang in genees- en huishoudkunde.
Op het eiland ,ava waren wij zoo gelukkig niet. Bij
onze komst aldaar , op het einde van Junij 1821 , vonden wij deze ftreken door de Cholera Morbus hevig aahgetast; en verfcheidene fchepen , met ons te Batavia ter
reede liggende , telden hunne flagtoffers bij menigte.
Groot was mijne blijdfchap , toen ik aldaar de behandeling met de te voren door mij gehoudene zag overeenIlemmen; om- hetwelk waar te nemen , mijn verblijf ten
huize van den ervaren en fcherpzinnigen Geneesheer van
het Hospitaal te Weltevreden , den Heer VAN SONST
SELDENRUK, mij overvloedige gelegenheid verfchafte: de aderlating vooral werd met het beste gevolg aangewend.
Wij hadden geene aangevallenen door de Cholera Morbus, gedurende den tijd, dat wij aldaar vertoefden , toen
een jammerlijk voorval dezelve bij ons aan boord voerde.
Een Detachement Infanterij , naauwelijks veertien dagen
geleden nit Holland aldaar aangetomen, zou zich bij ons
aan boord begeven, om naar Sourabaya vervoerd te
worden. Door eene noodlottige onvoorzigtigheid, waren
deze lieden , (na des morgens v66r zonneOpgang van
/Pc/ter/aim naar de TVerf ter infdieping te zijn op marsch
,re o. aan van to tire v6Or den millag tot des avonds ten
5
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5 ure, in twee ongcdektc vaartuigen, zonder eten of
drinker , op de zandbank vastgeraakt , en blootgefteld aan
den hevigften gloed cuter brandende zon , zoo zeer te
vreezen in Indig , zelfs voor hem , die federt verfcheidene jaren geacclimateerd is. Onwarflaanhare dorst deed
de meesten befluiten tot het driuken van zeewater : alien
kwamen afgemat en .koortfig op de Brik aan (het was de
avond van den to julij); en , niettegenftaande de meeste
voorzorgen , begaven zich fommigen in den manefchijn
van tijd tot tijd ter ruste ; (en deze waren het, die naderhand voor den aanval meestal bezweken zijn.) Gedurende
den nacht en op den volgenden dag ontdekte zich niets ;
dan, des nachts ten 2 ure van den laden, nadat wij des
morgens onder zeil gcgaan waren , barstte deze ziekte met
vreesfelijke woede onder het Detachment nit, met dezelfde toevallen els ik eertijds te Malakka had waargenomen,
doch dikwcrf nog heviger: binnen twaalf uren tijds had
ik tweeenveertig aangevallenen, waaronder zevcn van onze Equipage. (Het petal koppen aan board zal toen ,
near mijn bcste weten , tusfchen de no en 12o bedragen
hebben.) Zij , die aan de toen bij ons grasferende Dyfenteria lijdende waren, bleven alien verfchoond.
was voor mij deze toeftand. Dc anige Genceskundige
aan boord zijnde , dear mijn tweede Chirurgijn overleden
was moest ik , gedurende drie etmalen , in het tusfchendeks van eenc Ooriogsbrik, meer dan zestig Iijders, die
de fpoedigfle en onafgebrokenfte hulp vereischten, behandelen. Tegen den avond van den i3den fcheen ikinsgelijks
door de Cholera Morbus te zullen warden aangetast, daar
dit meest alien trot*, die met de lijders in aanraking kwamen ; dan , bleef bevrijd ; het was flechts eerie uitputting van krachten, door overmatige infpanning , waarvan
ik mij fpoedig herftelde. 1k telde den avond van den
12den zoren dooden, die terftond over boord gezet werden , en verloor in drie dagen , van bijna 5o hiders , elf.
Onder de reconvalescenten waren cr , die op nieuw een'
aanval verduren moesten ; twee onder hen werden driemaal
aangetast, loch alsdan verrainderde telkenrcize de kracht
der
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der ziekte. Mijne behandeling was dezelfde als op Ma.
lakka , altijd trachtende de dierlijke warmte nit te lokken,
de valfche brakingen in ware te veranderen , en de ontfleking tegen te gaan. Na den derden dag had de ziekte
nitgewoed, en wij kwamen na weinig tijds te Sourabaya,
zonder eenig overblijffel van de Cholera Morbus, dan onze zwakke reconvalescenten. Aan de moedige en mensehlievende medewerking van alle de Officieren van onzen
bodem, gepaard met oogenblikkelijk aangebragte hulp ,
heb ik bet groot getal behoudenen te danken s in vergelijking van hetgeen elders plaats greep.
Tot Clot van dit verhaal, zij het mij vergund, iets aan
te {Elven van datgene, wat ik door ondervinding geleetd
heb , voorbehoedmiddel tegen deze vreesfelijke plaag te zijn.
Vooreerst: naauwgezette onthouding van gemee*hap met
alle befinette voorwerpen of plaatfen ; daar ik het voor
bewezen bond , dat de Cholera Morbus hoogst contagieus
is. Er is eene ftreek op Java , waar de Regering , toen
de ziekte zich begon te openbaren, een gezondheidskordon liet trekkenen naauwkeurig in acht nemen : dezelve
bleef aldaar geweerd. Daarop verklaart men de Cholera
Morbus met luider ftemme niet befinettelijk te zijn : het
cordon wordt opgeheven , en weinige dagen daarna bevestigt de dood van verfcheidene honderden flagtoffers het
verkeerde dezer onbekookte nitfivaak.
Ten tweede : de huiduitwafeming fleas matig te bevorderen, door de ziekte niet angstvallig te vreezen, en
zich op het bloote ligchaam met flanel te dekken; waarvan men allerwegen den gunftigen uittlag heeft opgemerkt.
(Zie het Dagbiad van Calcutta , 7 Aug. 189 , bl. 521
en 522 , en meer andere.)
Ten clerde: alle fchaa'elrikellofen uit de onderbuiksingewanden te weren , door nu en dan dezelve zacht te zniveren , en minder dan ooit met onverteerbare en vette
fpijz.en op re vullen ; over 't algcmeen meer dan gewoon
matig te zijn in het gebruik van vocdfel. Het drinken
van cenc overvloedige hoeveelbeid goeden rooden wijn,
waar-
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waarvan mij de heerlijkfle uitkomaen zijn gebleken , befchouw ik als het voornaamile prophylactictirn. Dit
een en ander heb ik Heeds als hoofdmiddelen ter wering der befrnetting bij anderen en mijzelven bevonden.
Ik kan niet eindigen zonder er bij te voegen , dat ,mijns
achtens , de reden der groote verwoestingen , die de Cholera Morbus heeft aangeregt , hoofdzakelijk te zoeken zij
in het bijna voltlagen gebrek aan oogenblikkelijke geneeskundige hulp , welke in de fterk bevolkte binnenlanden
van Yava en elders zoo veel te wenfchen overlaat. (*)
(*) De Lezer wachte eerlang eene, ons toegezegde , zeer
belangrijke Waarneming , rakende de Cholera Morbus, van
dezelfde Dordeelkundige band.
Junij, 1824.
De Redacteur.

JETS, OVER DEN PERSOON , HET KARAKTER EN DE
MISDAAD VAN C. G. DONNER, WEGENS BEGANEN MOORD AAN MEJUFVROUW G. W. VAN
DER WIEL, OP DEN 19 MAART I824 TE
ARNHEM , MET DE KOORDE GESTRAFT.

Door
W. II. WARNSINCK, BZ.

V

OOr eenigen tijd fprak ik , in een gezelfchap van goede vrienden , over het onlangs uitgekomen werkje, ten
titel voerende: over de zedeljke verbetering der Misdadigers , uit het Hoogduitsch van T. Wt VAN HOVEN,
Koninklijk Beijersch Oppermedicinaalraad , met eenige aanmerkingen van den Vertaler en een nafehrift van Mr. H.
TVDEMAN, Profesfor te Leyden; en, naar aanleiding van dit gefchrift , bepaalde zich het gemeenzaam onderhoud tot het wenfchelfIke, dat ook eenmaal in ons
Vaderland de openbare fchand- en lijfitraffen mogten worden afgefchaft. Een der leden van het gezelfchap bragt
evenwel hicrtegen zijne bedenkingen in, en vroeg mij :
,, of ik dan van oordeel ware, dat men dien affchuwelii-
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lijken moordcnaar DONNER, te Arnhem, op den 19
Maart , met de koorde geftraft, in het levee had behooren
te laten?" terwkj1 hij begreep , „dat zulke gruweldaden,
vooral ten voorbeelde van anderen , openlijk behoorden
geftraft te worden , en dat wel met de ftraffe des doods."
1k antwoordde: „ dat ik , wat de zaak in bet algemeen
hetrof , hierin van hem verfchilde ; maar dat 1k, het boekje , over den genoemden ongelukkigen in het licht verfcbenen, nog niet gelezen hebbende, mijn bilzonder oordeel over dezen man moest opfchorten." Mijn vriend
bad dit ankje ingezien, en eindigde met te zeggen: „dat
ik , na de lectuur van hetzelve , met zijn gevoelen zoude infternmen; want dat hij zich niet herinneren konde,
inner iets verfchrikkelijkers gelezen te hebben," enz.
Na eenige dagen las ik nu , met eene mengeling van
aandoeningen, het werkje, door den Heer s. VAN
BRONKHORS T, Commisfaris van Politie der Stad Arnhem, uitgegeven ; en moest ik het nitgefprOkene doodvonnis over DONNER, naar de thaw in gehruik
firafivetten, hoogst billijk en regtvaardig noemen, en de
onkreukbaarheid van het regt toejuichen, betwelk , naar
deze 'wetten , den fchuldigen geenszins onfchuldig houden kan. Openhartig moest ik tot de hekentenis komen,
dat ik , als rester over D o N N E R hebbende moeten oordcelen, niet zou geaarzeld hebben zijn vonnis te onderfcbrijven ; offcboon ik als n2ensch mij bleef beklagen, dat
de op dezen ongelukkigen wettiglijk toegepaste doodaraf
den vriend der menschheid buiten de mogelijkheid ftelt,
zich te mogul verblijden over de duurzaamheid der bekeering van dezen aanvankelijk verbeterden zondaar.
„ Maar ," zoo hoor ik van vele kanten , „ zou dan
zulk een afgrijfelijke moordenaar nog voor verbetering
vatbaar geweest zijn? Moet dan het kwaad niet geftraft
worden ?"
Zeker behoort bet kwaad , naar de bellaande wetten,
gertraft te worden; en eere hebbe de Regtbank ; waar
dezelve, met billijkheid en rcgtvaardigheid, op bet misdrijf worden toegcpast ; eere hebbe onze geUcrbiedigcle
Ko-
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honing, die (gelijk zich de Prefident van het Hof van
Asfiles, zoo juist en naar waarheid, uitdrukte) gena.
dig is als Vader van zijn Volk , en Pegtvaardig als deszelfs Koning. Dan , indien de thane beflaande lijfftraffe•
lijke wetten konden verzacht, en meer en meer op de
zedelijke verbetering van den overtreder toegepast wor..
den zou zich de vriend der meuschheid daarin niet hartelijk mogen verblijden ?
Wij fchromen niet, hierop toeftemmend te antwoorden ; en de aandachtige lezing van het gefchrift des Hee.
ren VAN BRONKHORST heeft ons in onze denkbeel1
den bevestigd.
„ Ja , maar — zegt welligt ietnand — wat had men van
zulk eenen afgrijfelijken moordenaar kunnen hopen?"
wil hierop antwoorden , na alles, wat ik omtrent den on.,
gelukkigen man heb gelezen , onpartijdig en tiaauwgezet
te hebben overwogen. Gaarne Beef ik van mijne overwegingen de flotfom op , en maak daarbij de woorden van
VAN BRONKHORST de mijne : „En gij, lezer,
wie gij ook zijn moogt, corded niet Laren wij de
hand
diep in den boezem fleken; de misdaad verfl
toeljen , maar den veroordeelden als mensch beklagen ;
51
en hij , die zonder zoride is , moge den eerflen fteen
op hem werpen 1"
If
Eene algemeene aanmerking zenden wij vooraf; zij is
deze: men befchouwe onze redeneringen niet als eene
poging, om de gepleegde misdaad te verkleinen of te
verglimpen; integendeel , wij befeffen en gevoelen dezelve
in al hare affchuwelijkheid en grootte: wij bedoelen alleen , indien mogelijk, de overtuiging te wekken, dat
ook DONNER , indien de wet hem het leven hadde kinnen fparen , zijne aanvankelijke bekeering, door eenen
duurzaam verbeterden wandel , de heerlijkfle kroon had
kunnen opzetten.
Om dit te betoogen, zullen wij Brie hoofdpunten overwegen , en de zielsgefteldheid van den ongelukkigen, bij
elk derzelven , trachten na te gaan , ten einde hieruit verook deze ongelukkige,
volgens onze flelling te flaven:
hoe
DI&NGELIV. 1824. NO. 10.
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hoc fchrikkelijk diep gevallen , was voor de dengd niet
geheel en onherftelbaar verloren." Wij zullen, tot dat
einde, het omflandig Iffier flag ten grondflage leggen / en ,
naar aanleiding daarvan , de gemoedsgefteldheid en de gedragingen van DONNER, vddr de daad — bij de daad
zelve— en na de daad, in eenige bijzonderheden , menschen zielkundig pogen op te helderen.
I. Om den ongelukkigen Iva te beoordeelen vddr de
daad, zal het niet onbelangrijk zijn , ftil te flaan bij eene
en andere bijzonderheid van zijn vorig leven , waaromtrent de Weleerw. Heer w. RABE ons heeft in flaat gefteld re kunnen oordeelen. Wij vinden dezelve op hi. 135
en 136 , en zij fchenken ons volkomene vrijheid , over het
karakter en beflaan van DONNER, vddr het fchrikkelijkst
oogenblik zijns levens, gunflig te mogen oordeelen. Hij
was van eene zeer weekhartige geaardheid ; kon, in zijne
kindfche jaren , geen bloed zien , zonder in flaauwte te
vallen : hij trad , ter liefde van zijnen anigen broeder,,
als plaatsvervanger,, in den rnilitairen dienst: hij gedroeg
zich hierbij en overal loffelijk, en kweet zich behoorlijk
van zijne pligten ; en te regt rnogt alzoo de Eerw. R AB E van hem getuigen : „ DONNER was geen booswicht
van profesfie." (Het geheele berigt van den Eerw. RABE
is in dozen hoogstbelangrijk.) „ En echter is hij overtuigd van , en geftraft wegens doodflag , gepleegd met
voorbedachten rade!" — Het is zoo ; en in de gegevene
omflandigheden , kon het Hof van Asfifes• niet anders oordeelen. Dan , het is geheel iets anders , de gruwelijke
daad uit een regterlijk oogpunt te bezien , dan dezelve
mensch- en zielkundig te befchouwen.
Wij zien ons door het I'erflag en de eindelijke confesfie
van DONNER (bl. 107-109) het beste middel aan de
hankgegeven, om over zijne zielsgefteldheid vddr dedaad
eenig licht te kunnen verfpreiden.
DONNER WAS aan den koopman VAN ZOMEREN
geld fchuldig , en bezat de middelen niet , om deze fchuld
te kwijten. Van maand tot maand had hij de betaling kunnen volhouden; maar met p°. October was DONNER
twee
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twee maanden ten achtere geraakt , en wist zich niet te
redden. Zijn fchuldeilcher maande hem inmiddels aan om
voldoening , en DONNER bleef niet in gebreke , bij goede woorden beloften te voegen ter betaling van het verfchuldigde. Het is waar,, die beloften berustten op geen°.
genoegzamen grond ; dan, DONNER handelde hiethij ,
gelijk, in duizend foortgelijke omftandigheden , nog dage•
lijks gehandeld. wordt ; en wij gelooven , dat bier het :
tfiti gewonnen, vcel gewonnen , den ongelukkigen affect:
voor den geest zweefde.
De vrouw van DONNER. had intusichen , gedurendo
zijne afwezigheid , den Heere VAN ZOMBREN de vol.,
doening andermaal beloofd dit gebeurde twee dagen
v6Or den moord — en DONNER zelf hePhaalde, bij
monde, die belofte , op den 8 October.
VAN ZOMEREN had zich evenwel zeer edelmoedis
gedragen en , ondanks het onvermogen van zijnen
denaar,, de gevraagde winkelwaren geleverd, Wij vet..
moeden , dat juist deze menschlievende inichikkelijkheici
DONNER des te flerker de verpligting op het hart ge.,
drukt hebbe , om zijnen fchuldenher,, op eene of andero
wijze , te voldoen.
DoNNER flelde geene arde op zijne zaken , en hield geen
bock ; en aangaande zulk flag van menfchen leert de er.,
varing , dat zij zich , gelijk men gewoon is te fpreken
aan lino/Jahn vasthonden. Zij hopen en wenfehen,
maar hebben voor beide zeldzaam eenigen genoegzamen
of toereikenden grond; terwijl zij zich doorgaans eerst
dan over de dingen ernflig beginnen te bekommeren , wan.
veer het tijdflip der eindelijke beflisfing zeer digs gena.
derd is.
In deze zielsgefleldheid flellen wij ONDONNER voor 5,
op den dag , die den akeligflen nacht zijns levens voorafging,
aan de betaling der fchuld niet, of althans niet ernflig , den.
kende , en gedurig hopende en wenichende , dat hij , door
eenig onverwacht toeval , b. v: den verkoop van eene genneg4aine hoeveelheid winkelgoederen , of iets dergelijks
iz
in
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in flaat mogt gelleld worden , zijne
belofte gefland
to doen.
Ondertusfchen is de dag ten einde geloopen, en , aan
d,eszelfs laten avond, ziet DONNER geene uitkoinst.
Hij laat evenwel , ook aan zijne vrouw , niets ontrustends
blijken , en begeeft zich, sevens haar , ter ruste : want
het blijkt , dat hij toen nog geenerlei kwaad opzet tegen Mejufvrouw VAN DER W I E L gekoesterd hebbe.
(Zie bI. 114. in de soot.)
Maar nu bad voor den ongelukkigen het uur der bangfle
vcrzoeking geflagen. Terwij1 zijne vrouw, met bet kind
aan hare borst , rustig influimert, ligt hij rusteloos aan
hare zijde; en het anig denkbeeld, dat hem bezig houdt,
is de belofte van betaling op den volgenden dag. Betaalt
hij clan niet, wat zal daarvan het gevolg zijn voor zijnen
goeden naam en eer ? wat , voor vrouw en kind en kostwinning ? Indien VAN ZOMEREN, bij zijne woordbreking , de verdere leverantie weigert, van waar en van
wien zal hij dan goederen bekomen ? op tvelk eene wijze
zijne winkelnering kunnen gaande houden? Hij bezit gene kontanten , en echter heeft bij de voldoeningfiellig
beloofd 1-113 denkt hierover na, en alles wordt Hem al
donkerder in de toekomst. Hij fluimert welligt eens in,
maar ontwaakt fIraks weder, en de berooide ftaat,zijner
taken flaat nog levendiger voor ,zijne verhitte verbeelcling; angtlig wentelt hij zich rond op zijn leger,, rust
voor ligchaam en geest zoekende , maar dezelve nergens
vindende. Het verfehuldigde geld 'wet er intusfchen zijn,
wil hij zich niet aan de onaangenaamfle en onteerencifte
gevolgen blootgeven. Maar , hoe dat geld bekomen ?
hetzelve leenen? — maar waar en bij wien ? en, zijn
zijne pogingen hiertoe vruchteloos , wat dan? Zijne familie , die hem zou kunnen en willen helpen, kan en durft
hij niet aanfpreken. — Men vergete bij dit alles niet , dat
het nacht is ,en dat daarbij zich aitijd elke ,vooral zwaarmoedige, gedachte in een veel vergrootend oogpunt voordoet. De oorzaak hiervan ligt in den aard der gewaarworclingen onzer ziele , die , in het duister en in de fluke
van
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van den nacht, van alles oneindig tterkere indrukken ontvangt , dan wanneer,, bij het voile daglicht , onze geest
door andere zigtbare voorwerpen gedurig wordt afgetrok,
ken van het denkbeeld, dat ons bezig hield. De nacht ,
zegt in dezen zin het fpreekwoord te refit, dc nacht is
?demands vriend.
Zoo brengt dan de ongelukkige DONNER fluimerendc,
droomende en wakende een grout deel van den nacl.t
door ; maar , wat hij ook denke, waarop hij peinze, de
!lotion) van alles is deze-: moet betalen, en — heeft
geen geld! de morgen zal zonder hulp voor hem aanbreken: VAN ZOMEREN zal hem manen; hij niet kunnen
betalen. Folterend denkbeeld! Hij ziet reeds deurwaarder
en gijzeling in het verfchiet !...
Van dezen oogenblik of ftellen wij ons voor, dat de
dcnkbeelden van den ongelukkigen elkander feel, als het
licht, hebben opgevolgd; althans fpoediger,, dan wij die
kunnen nederfchrijven. Wij willen pogen , den gang der.
zelven , met eenige waarrchijnlijkheid, te omichrijven :
" Zal ik (zoo denkt hij) Jufvrouw VAN DER W1EL
aanfpreken ?... Zij zal toch wel zoo veel geld in gereedheid hebben... Maar , ik heb aan den inhoud van ons
kontrakt reeds niet kunnen voldoen... Neen , dat kan, dat
durf ik niet wagen... Wat zou zij van mij ,denken, en
van den toefland mijner zaken? Zij zou het niet
alleen weigeren , maar mij dan ook zelve misichien wel
beginnen te vervolgen... Neen, haar aanfpreken , kan
ik niet... 4 zal toch wel geld hebben — en ik
moet het hebben, of ik ben verioren, en met vrouw
en kind ongelukkig !" — Hier gevoelen wij ons onvermogen, verder te gaan! maar wij gelooven, dat de
bloote gedachte aan het voorhanden zijn van penningen
bij gufvroo v v AN DER WIEL, en de inogelijkheid.voor
DONNER om zich te redden, door zich van die penningen rimester te maker , de eerfte aanleiding gaf tot het
veridnikkelijk Minh. Wij vinden ons niet in flaat, te
bepalen , op welk eene w(jze dit batik ondlaan zij ; maar
wij 'lumen met gond te inogen vermoeden, dat de eer.
Ii3
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Ile gedachte aan de vreesfelijke daad , ontniddellijk nadat
dezelve in de ziel van den ongelukkigen opkwam , tot
rijpheid gekomen, 'en in een vast bepaald befluit veranderd zij. Dan, hoedanig wij ons 's mans verfehrikkelijken toeftand ook voorftellen , zoo veel fchijnen wij te
rnogen beflisfen, dat DONNER, to midden der hevigfte
aandoeningen van angst en vrees voor den nakenden dag,
en de fchande en oneer, waaraan hem doze, bij de onmogelijkheid van to kunnen betalen , zou blootftellen , bet
rampzalig denkbeeld heeft aangegrepen , dat de moord
zijner huisgenoote de ontdekking van den voorgenomen
prieffial alleen verijdelen kon,
„ 1VIaar,, had hij dan de ontdekking van den gepleegden moord en de verdenking op hem daarbij niet te duchtep ?" Het kan zijn , dat doze gedachte bij hem is opgekomen; dan, indien wij mogen aannemen , dat, reeds
Coen, het donker denkbeeld, dat men aan den doodflag
het voorkomen van een' zelfmoord geven kon , zich voor
den geest van D ONNER hebbe geopenbaard , is het wel
to verklaren , dat de rampzalige , in dezen ontzettenden
oogenblik, zichzelven hebbe kunnen gerustftellen met de
gedachte, voor 't minst met de hoop , dat er op hem wel
geene verdenking vallen zoude. Wat evenwel DONNE a
moge gedacht of niet gedacht hebben, zijn befluit, om
zich door dieflial te redden , en deze misdaad door een'
moord to verbergen , was allerverfchrikkelijkst, en ons
hart beeft er van terug. Maar plaatfen wij ons ,
wij dit kunnen, in zijnen prangenden toeftand, in zijne
drukkende omftandigheden , in zijne radeloosheid; gevoelen wij, dat hij, als man en vader, voor fchande vreesde, en nergens uitkomst zag; flellen wij ons dien gehee.
len nacht, met al deszelfs eigenaardige verfchrikkingen ,
voor , en DONNER aan den rand van een' gapenden afgrond; en laat ons dan den Almagtigen bidden , dat Hij
ons en alle onze natuurgenooten , in den drang van zulke
verzoekingen, genadiglijk beware!
II. Befchouwen wij nu den diep rampzaligen 41 de
(kW ; en dm is allerafgrijfelijkst! Letter wij evenwel
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op ecne en andere oniftandigheid , dan zuflen wij joist in
het ontzettende van dezelve, welligt , eenige verfchooning
voor den ongelukkigen vinden. Wij nemen deze verfchooning gereedclijk bij de hand; eensdeels, omdat zij in de
daad zelve gegrond is; anderdeels, omdat ons menfchelijk gevoel ons hiertoe opwekt; eindelijk, omdat wij ook
zelfs den grootften booswicht niet , zonder wettigbewijs,
mogen bezwaren. Bij al dit ver:Choonende , evenwcl,
ijzen wij voor het gruwelliak , fidderen wij voor den dader ; maar wij mogen toch hierbij ook den diepgevallen
mensch met een oog van tnedelijden befchouwen.
DONNER heeft zich dan, van het moordend werktuig
des doods voorzien, zonder licht in het woon- en flaapvertrek van Mejufvrouw VAN DER W I E L begeven , en
brengt deze brave vrouw,, op de martelendfte wijze, on/
het leven. Dat hij, ook bij zijne laatfte en openhartigfte
bekentenis , van dit gruwelftul: zich de bijzonderheden
niet heeft kunnen herinneren, willen wijgaarnevoor waarheld aannemen. Stel u voor, Lezer ! dat gij , bij eencn
eenigzins levendigen twist , daarin aandeel .neemt ; en zeg
mij , of gij u , in bedaarde oogenblikken, kunt te binnen
brengen, wat gij, in de beroering der drift, gedaelit ,gefproken en gedaan hcbt? En kunt gij dit niet , dan, zal
het u ook niet onbegrijpelijk zijn , dat DONNER zich
van het gebeurde weinig of niets, dan de" rampzalige
hoofddaad, wist te herinneren.
•Men belluite maar niet, uit de rerfchrikkeqke
-waarop DON N E R zijn flagtolFer ombragt, dat hij grooter zedelijk monfler zij dan hij, die zijnen evenmensch,
met een' pistoolichoot , in een' oogenblik , van het leven
berooft. Wij &lien oils, met een bevend hart, het feit
op den wijzc voor : De ongelukkige heeft
het donkcr en op den last , het ledekant van Mejufvrouw v A N
DE R WIE 1, bereikt , met geen ander doel ,dan om haar,
met eene enkele wonde , van het !even te berooven. Dit
opzet , bij het kaars- of lamplicht gemakkelijker uitvocrbaar valt hem, door de plaatshebbende duisternis , hogst
bczwaarlijk,
, bij , Dings , over en op bet ledekant
1i4
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rondtastende , geeft hij zijn flagtoffer de eerfte,waarEchi'nlijk wonde... Zij ontwaakt !... Wie kan zich de
bange ontzetting der ongelukkige verbeelden ? . Zij poogt
de dreigende hand af te keeren, en,— de moorder ziet
zich ontdekt!
\Vat zal hij? — wat zal hij, in een
oogenblik, waarvan zich niemand eenig denkbeeld kan
vormen ?
Terugtreden ? ... Dan is hij ontdekt , en
alles verloren! Zijne rede zwijgt — zijn geweten is
flom — zijn gevoel buiten werking; — angst , vertwijfeling , wanhoop , wat niet al ? kam pen in zijne hijgende
borst , en mag ik de uitdrukking bezigen ? —hij verrigt
nu den gruwel als werkttiigellyk , te midden van den tegenftand en de wanhopige verdediging van zijn rampzalig flagtoffer !
Zoodra de groote wandaad, de moord , verrigt is, is
de ligtere misdaad , de dieffial, voor DONNER. gemakkelijker te volbrengen , en wij behoeven hierbij niet !anger fill te ftaan.
Maar,, wat hebben wij nu , uit dit alles , als gevolg af
te leiden ? Dit: dat het verfchrikkelijke in den moord een
gevolg van het ontwaken der ongelukkige vrouw , en
geenszins het doel des moorders geweest zij ; en dat wij ,
offchoon de daad zelve met het diepfle afgrijzen befchouwende , uit de omflandigheden, die dezelve inzonderheid
affchuwelijk maken, niet mogen beiluiten , dat D o NN R ter oorzake van die verzwarende omftandigheden,
voor grooter euveldader moet gehouden worden , dan
wanneer hij zijn flagtoffer met eene enkele wonde had afgemaakt. In ons oog was hij , in een' zedelijken zin
reeds moordemar,, toen hij het noodlottig befluit vormde, en fchuldig voor het oog van den Alwetenden. De
verzwarende omftandigheden der daad zelve waren wel uiterst ontzettend voor het ongelukkig flagtoffer , wel fchriken ijzingwekkende voor den aanfthouwer van Naar lijk;
dan , indien wij .billijk zijn in onze oordeelvelling , zullen wij moeten bekennen, dat er in het omflandig Verfidg niers aanwezig is, dat ons aan eenig opzet van r, o
NE R 9 om zijn flagtoffer , op de plaats gehad hebbinde
wij-
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wijze, te martelen , denken doer. Feel liever zeggcn wij
bier met den Heer BRONKHORST: " Was hij, in plaars
van in her donker, dadelijk met licht in de alkove gegaan;—
PI
zij hem gezien; —had zij MO*
21 had hijj de ongelukkige,, of zi
, gen fpreken ; — had hij dadelijk het geld zien liggen...! —
maar het regt heeft gefproken ! En gij , Lezer, wie gij
" ook zijn moogt, oordeel niet I"
Wij willen dit tweede punt met eene , zoo het ons toefchijnt, flier onwaarfchijnlijke gisfing befluiten; eene gisfing,
waartoe ons her gegeven berigt aangaande DONNER, dat

hij in zijne jeugd geen bloed kon zien, zonder in flaanwte te
vallen, aanleiding geefr. Wij gisfen namelijk , dat hij inzonderheid hierom in her donker gegaan zij ; en hetgeen ons dit
te waarfchijnlijker mankt, is de vermelding van zOnen geweldigen fchrik , toen hij , in het woonvertrek teruggekomen,
bij het flaauwe Iamplicht, zich met bided bevlekt zag; terwij1 wij de oorzaalt , dat hij toen nier in flaauwte viel, gereedelijk kunnen verklaren uit de geweldige fpanning van zijn
ganfche geftel, waarin hij door den gepleegden gruwel gebragt was, en die hem voor elken andcren prikkel min ge.
voelig maakte.
III. De gemoedsgelleldheid van DONNER na de daad is,
in den eerften opflag , weiuig gerchikt , om eenigzins gunflig
over hem te denken; en wij verwonderen ons niet, wanneer
de oppervlakkige befchouwer in hem een' verJlokten booswicht een zedelijk monger meent te ontdeldten. Denken wij
evenwel door, en befchouwen wij dat gedrag in verband met
het gebeurde , dan vinden wij, voor • t minst, over zijn karakter eenig verzachtend licht gefpreid.
a. Eerst merken wij op , dat de bedaardheid , of liever ongevoeligheid, van DONNER, aanvankelijlt na het gepleegde
felt, nier wezenlijk , maar fchijnbaar was. Hij fchrikt op het
gezigt van bloed
ontdoet zich van den noodlottigen fleu.
beefs bij de poglng, om de lade van de bureau te
tel
ontfluiten hij moet zich geweld aandoen , en verbijt zich ,
toen hem het lijk getoond wordt: dit is het gedrag van den
verflokten zondaar nier.
b. Zijne nict wezenlijke, maar voorgewende bedaardheid
fchrijven wij toe, 1 0. :tan het bij hem post houdend denkbeeld, dat men aan her verzinfel van zeal:word geloof zou
geven , en de zaak zonder gevolg voor hem zou afloopen;
2°. aan zijne zorg , om zijne vrouw te fparen ; eindelijk , 30.
I i 5
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aan zijne vrees, dat hij zichzelven, door een bedenkelijk
voorkomen en gedrag , als den dader verraden zonde.
c. Tot bekentenis gekomen ointrent de hoolddaad , is hij
ongereed tot het opgeven van bijzonderheden; / 0. omdat
wij , ter goeder trouwe, ge/ooven , dat hij zich dezelve
grootendeels niec herinneren kon; en 2 0 . omdat hij, bij de
onbewijsbaarheid van het voorbedachte der daad , op eene
mindere ftraf hoopte. Later, toen hij ziet, dat dit geese
baat geeft, na zijne vonnisfing , zegt hij , wat-hij zich te
herinneren weet,en gaat op die gecuigenis de eeuwigheid in.
Wij bekennen , dat er, met dit al, in zijn gedrag veel
raadre/achtigs overig blijfc; dan, in het opgemerkte is coch
veel verfchoonends, immers indien wij niec willens zijn, van
onzen medemensch het flechtfte te denken.
Zoodra hij ziet, dat het fprookje van den zelfmoord vervalt, en 'hij gehoord heeft, dat het lijk van Mejufvrouw
VAN DER WiEL ter garde befteld is, is hij aanlonds gereed, zijn gruwelftuk te bekennen. Zoodra hij ziet, dat de
regtbank hem tot eene ftraf veroordeelt , op voorbedackten
doodflag gefteld, en hem hierbij de laatfle hoop op het bebond van bet leven ontzinkt, zegt hij de waarbeid , gedraagt
zich voorts als een berouwbebbend zondaar,- en zorgt nog,
dat zijn lijk, oiA zijner nabeftaanden wile, flier door de
Koningfiraat , maar tangs de Beek, ten grave gevoerd worde.
Loo handelt de verflokte booswicht , het zedelijk monfier Hier.
Wij hebben hiermede onze taak volbragt, en vragen alsnu:
of men aan de verbetering van dezen zondaar had mogen
wanhopen, indien de wet hadde toegelaten, hem het /even
te fparen ?" Wij fchromen niet, deze vraa , met men te be.
entwoorden. Want, hoe afgrijfelijk ook zijne misdaad zij, zijn
gedrag vdOr,, bij en na den moord leen ous hem wet als
eenen ontzettend diep gevallenen kennen; maar menschkunde
en menfchenliefde verbieden ons , den ongetukkigen man voor
een' boonvicht van profesfie , voor een zedelijk monger te verklaren.
Tot eere der menschheid is, in fommige landen , in en
buiten Europa, de doodgraf afgefehati : en zouden wij, Ncderlanders, nietmogen wenfchen , dat , bij de invoeriug van
een nieuw Strafwetboek , door de afrchaffing zoo wet der
d9od- als van alle andere fchand- en Whalen , de grootfle
hinderpaal verdwijne , welke aan de zedelijke verbetering der
gcvap getien onoverkomelijke bez waren in den weg legs
Elk
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Elk Lezer,, die hierover nadere inlichting verlangt, kunnen
wij , met voile ruimte , bet reeds vennelde werkje van den
Heer VAN HOVEN niet genoeg aanprijzen.
Wij hoorden onlangs, over de zaak van n o NNER fpre.
kende, de opmerking: „ of men de doodftraf, aan zulke wezeus uitgevoerd, filet als eene weldaad moest befchouwen ,
als waardoor zij verlost werden van een leven vol naberouw
en kwelling, angst en verdriec?" — Deze bedenking zotr
eenigen fchijn hebben , indien het beftaan van den mensch
ophield met zijnen cloud; maar nu dat beftaan, ook na den
dood , en wel met bewustheid van dit !even , blijfc voonduren, nu beven wij terug bij de gedachte van de verfehijning
van den onboetvaardigen zondaar voor zijnen eeuwigen Regter ! !let moge waar zijn, dat een mobrdenaar nimmer eenige
onvermengde vreugde in het gefpaarde Leven zal vinden ; maar
that dan de Godsdienst niet gereed , om aan den grootftem
zondaar, op diens opregt berouw, zijnen troost en eeuwigen
vrede ce fehenken? en is er dan, ook voor dezen, geene
verzocning verworven door het bloed van JEZUS CHRIST u s , hetwelk van alle zonden reinigt? Neen , de uitvoe.
ring van het doodvonnis kan voor den fchuldigen geene weldaad zijn. Ook voor hem isl:cle deur der genade en der bekeering geopend; en treedt hij dezelve geloovig bibnen, dart
zal er over hem meer blijdfchap zijn hij Gods dau
over de negen-en-negcntig regtvaardigen, die de bekeering
niet behoeven! Dat zij zoo!
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X.
Cum tun pervideas oculis male; lippus inunctis,
Cur in amicorum vitiis tuns terms acutum?
11 0 RAT1U
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VVie heel[ het no in zijn leven zoo zot gezien? De
„ wind kost ons geen dolt , en men verkwist honderden aan
• de fteenkolen !!!" — dos riep mij onlangs een lijvige
41ilikerkfche kleiboer toe , toen wij beide , op den wal van
Corkum, naar het afvaren van de vurige fehuit, alias Room.
boot, ftonden to kijken, „ Hebc gij het ooit in uw leven
„ zotter gezien?" herhaaldc de boer,, terwijI hij mij vrij onzachc in de zijde ftompte. Ik verwaardigde mij niet, op dozen befpottelijken uitval een cake! xvoord Le repliceren ; ik
keek
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keek den man met groote oogen aan, en verbaasde mij over
zijne domheid Met minder, dan hij zith verbaasde over den
gekken fchipper, de zotte machine , en de dwaze pasfagiers,
die aan zulk een ding hun levtn waagden. Ik verliet lagchende den zotten berisper, maar kon toch, gedachtig
het bekende: ,Schoenmaker, blijf bij uwe leen!" Hier nala.
ten, hem in 't heengaan toe te roepen; „ Boer, blijf bij
uwen ploeg!"
Gij lack met mij , lezers! om den ongepasten uitval van
dien ;nailer; boer; en intusfchen even zoo zot als deze handelde, met te berispen en te befpotten 't geen hij niet begreep, even ongepast en onbefcheiden handelen zoo vele
menfchen, ook uit den befchaafden en fatfoenlijken kring :
even gelijk, bij den eerften , onkunde alleen hem tot berispen en befpotten vervoerde, zoo is ook de heerfchende bedilzucht, in het dagelijksch Leven , een eigendommelijk bewijs van onkunde en onverftand, zoo het niet een nog grooter en leelijker gebrek verraadt, namelijk — een boos en
liefdeloos hart.
Gij begrijpt reeds, lezers! waar ik henen wil ; gij bemerkt
al aanilonds , dat ik thans eenige oogenblikken over tie menfchelijke Bedilzucht wil keuvelen. Denkt intusfchen niet, dat
ik dit onderwerp met opzet heb uitgekozen , omdat ik zulks
voor dezen, voor dien of genen uwer niet geheel ondienftig
reken; verre zoodanig een vermoeden van u, want hoe zou
ik zoo ongunftig over mijne lezers kunnen denken? maar, al
ware er dan ook een enkele , dat ik noch hoop noch denk
indien althans mijn tedie zich over zulk een vertoogje
genwoordig gebeuzel dien deftigen naam verdiene kon erglen; wel nu! is het dan mijne fchuld , dat men, als men
een zot en leelijk beeld aanfchouwt, ontfteld moet uitroepen: , Mijn portreti mijne gelijkenis!" — Maar genoeg,
misfchien reeds te veel, ter inleiding; — treden wij, zonder
fchroom, ter zake.
Om uzelven te overtuigen, (zoo gij die overtuiging nog
mogt noodig hebben) dat bet eeuwig berispen en onophoudelijk bedillen eene der loffelijke gewoonten der menfchen
is , hebt gij u flechts in het publiek te begeven ,en de openbare gefprekken aan te hooren; hebt gij vooral , al is bet
ook maar voor eenige uren , in eene onzer groote fteden u
te bevinden , en daar toegelaten te warden tot de gezelfchap.
pen, kransjes , partijcjes , Societeicen , euz. Dit gelnic is
mij ,
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mij, nog niet tang geleden , CC heurt gevallen. 1k wil u
eens kortelijk verhalen, wat ik toen, binnen den omvang
van wcmige uren , zag en hoorde en ondervond ; en dit verhaal dan de plaats van een wijsgeerig en zielkundig
betoog.
Ik was 'gelogeerd bij een' mijner vrienden, die nook anders dan buiten had gewoond , toen ons beider tegenwoordigheid , voor een paar dagen , in eene onzer voornaamfte va.
derlandfche ileden werd gevorderd. Toevallig viel, 's avonds
vOOr dat wij ftadwaarts zouden reizen, het gefprek op het
tegenwoordig onderwerp. Ik beweerde, dat er geene algemeener en geene fchadelijker gewoonte was, dan altijd te berispen en eeuwig te bedillen; mijn vriend negeerde het eerfie , maar ftemde bet laatfle gedeelte mijner ftelling toe. Ik
verdedigde mijne doch zonder te overtuigen. Emudelijk zeide ik, dat ik niet twijfelde , of hij zou ., reeds den
volgenden dag, met mij volmaakt eenflemmig denken, en
beloofde , hem alsdan proefondervindelijk te zullen bewijzen,
't geen iic thans had beweerd. Hetgeen ik had beloofd en
voorfpeld , gebeurde; gelijk ik u kortelijk wil verhalen.
Naauwelijks waren wij in de flad getreden, of mijn vriend,
aan het fladsgewoel zoo gansch ongewoon , begon zelf al
zijn best te knorren en te berispen Wat is het bier dam, pig! — wat zijn de ftraten vuil ! — welk een geraas van
kariekels en koetfen ! — waarom de ftraten niet wijder
• aangelegd ? de huizen niet lager gebouwd?
waarom rijden de koetfiers niet zachter? — en wat doen bier toch
„ zoo veel menfchen onder elkander te loopen?" Deze
vragen en uitroepen vervingen of liever verdrongen zonder
ophouden elkander. — „ Gevoelt gij niet , vriendlief!" dus
voerde ik mijn' reisgenoot lagchende te gemoet,
dat gij
• zelf daar al fraai begint te knorren en te bedillen? Wat
„ raken u toch, in vredes naam , de vuile ftraten? Gij be„ hoeft ze immers niet te fchrobben! — Wat raken u de ka„ riekeis ? Gij behoeft in alien gevalle ook niet op de groo„ te fteenen te loopen ! — Wat raken u de hooge huizen?
„ Niemand immers dwingt u, om de bovenfle verdieping te
„ beklimmen! — En is het u in de ftad te bedompc en te
• dampig ; wel nu de poort flaat open ; kuijer dan naar bui„ ten !” — Mijn vriend ftemde de juistheid mijner aanmer.
king toe , begon om zijne eigene gekheid te lagchen, en be.
loofde , zonder zich vender over de kariekels, hooge huizen,
vui.
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vuile ftrazen , dampige 'richt ce ergeren , mijn geleide gechifdig ce zullen volgen.
Ik proponeerde mijn' reisgenoot, (ten einde hem gelegen.
held te geven , om eens allerlei menfchen te zien . , te booren en te ontmoeten) om , voor een uurtje, in het Engelfche
koffijhuis re gaan, — dan aan de table d'hOte' te gaan dineTen ,—vervolgens eene wandeling buiten de poort te doen ,en eindelijk den avond te gaan pasNren op het dameskransje
bij Mevrouw ,s N 1 P. Mijn vriend topte mijn voorfter, en
wij flapten naar het cafe Anglais. Het was reeds 'vrij vol , en
de Heeren waren drok met discoureren bezig. Naauwelijks
hadden wij aan een klein tafelcje plaats genomen , zonder dat
lemand van ons notitie nam, of wij bemerkten, dat de politieke zaken het onderwerp der gefprekken waren. Een groot,
dik Heer , die mij naderland bleek een Zeekapitein te zijn ,
was dan danig gebeten op onze Conftitutie. Hij raasde en
tierde, alsof hij nog op zijn fregat den beest fpeelde, en
voer verfchrikkelijk nit op den helfchen geest onzer verlichting, zoodat het g,:meen thans ook al wat in de wijze van
regeren wilde te zeggen hebben. Ik zou," zekle hij, terwijl hij met een koppel vloeken zijne woorden bekrachtigde,
„ ik zou , indien ik aan 't roer fond , wel anders fluren
„ ilE zou maar dadeltjk de Contlitutie in zee fmijten, de
beide Kamers naar den Satan jagen , even als FERD Iri
NAND de Cortes , en wel zelf de wet maken; en zoo dat
niet hielp, dan liever de tont in de kruidkamer fleken,
dan telkens zoo op de handen gekeken , en nu eens door
” Holland, dan weder door Braband gedwarsboomd te wor• — De zeeheld werd overfchreeuwd, of liever overr, den"
piept, door een klein, mager manneken dien ik als een 1VIakelaar in Effekcen kende. Deie zou niet gaarne de Conflitutie geheel zien amortifdren, maar wilde dezelve reduaren :
men had veel te veel artikels , wetten en bepalingen; men
Icon gemakkelijk dezelve tieraren , en men moest vooral de
inkomende en uitgaande regten , op zijn minst 5 procent ,
verhoogen; dan zou men eens zien, hoe 's lands krediet
zou rijzen; de effekten zouden flijpn , en het getal der rm.
teniérs zou monteren. — „ Wat praat gij ," viel hem een
oudachtig Heer in de rede, terwijl hij met veeldeftigheid den
hoed wipte; „ wat praat gij van inkomende en uitgaande
„ regten verhoogen! — Inkomende en uitgaande regten ver„ hoogen? Neen; zeg liever, dezelve geheel oplieffen,
„ de
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de .Schelde fluiten , en alle de Tolcommiezen affehaffen.
• Als ik Koning was , ik zou het wel weten: ik zou ,
, ten minfle voor twee derden, kooplieden in de Staten plant, fen , en ftraf bepalen op het sankoopen van vreemde efNeen ," zeide nu weder een vierde, „ ik
„ fekten."
, ben voor het Algemeen ; kooplieden, renteniers, fabrikeurs , landlieden , alle menfchen moeten Leven; en de re„ den, dat alle menfchen thans minder floreren , dan zij
zouden willen en kunnen, die reden zit alleen en nergens
anders dan in de wijze van administréretr: er moest flechts
een ander fystema van financien worden ingevoerd ; de
belasting op Gemaal en Zout afgefchaft ; het Pleiziergeld
verdubbeld ; de ambtenaren wat beter worden nagezien , en
„ wat minder warden gefalarieerd ; en wat behoeven ook,”
vroeg hij ten flotte , „ twee Kamers ons de wet voor te
• chrijven?
men kon het immers gemalckelUk met g ene Kamer
f
• doen; dit won tijd en geld." — De 1-leeren dachten nog
niet aan beengaan: zij vroegen om de nieuwspapieren ; en nu,
vreesde ilt , zou het zoo drok loopen , dat ons het hooren en
zien zou vergnan. Ik dacht: " Als zij nu beginnen met de
„ debatten der tweede Kamer , met de nieuwe wet op Zegel ,
„ Succesfie en Registratie , met het Budget voor 1824, met
„ de Conffitutionelen in Spanje , en de muitzieke guiten, die
„ zoo onbefchaamd zijn , dat ze zich maar niet willen later
„ trappen en moorden door den Turk — neen , dat houden
„ wij Met uit !" Ik fluisterde mijn' vriend dit in, en wij trokken
af; — wij hadden voor een morgendrankje ook al over genoeg.
Waar nu been ?" vroeg mijn reisgenoot. „ Naar het Wetik hoor,, daar is eene
„ pen van Antwerpen,” zeide ik :
„ goede tafel ; en ik zou er op durven wedden , dat gij ma
" weder eene gansch andere foort van berispers en klagers
, wit aantreffen. Hebt gij in het café Anglais politieke of
flaatkundige berispers ontmoet ; bier, wees er gerust op,
zult gij ze vinden van een ander allooi." Mijne voorfpelling werd vervuid : de eetzaal was, bij onze aankomst, reeds
tamelijk bezet , en van tijd tot tijd vermeerderde het getal
der gasten ; al fpoedig kelten er drie op de pendule, en
knorden, dat de foep nog niet werd opgebragt , daar het reeds
twee minuten na drie ure was ; — eindelijk kwam de foep ,
en ieder lepelde met graagte ; — maar fpoedig werd de ftilre
afgebroken : den eenen was de foep te fchraal , den anderen
te koud , den derden te laf; terwijl cen vierde de fchrandere
op-
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opmerking maakte, dat, federt de invoering van de belasting
op het Beestiaal, de publieke tafels niet weinig waren afgenomen. De foep werd weggenomen. Een dik Heer , die tot
heden niets had gedaan dan blazen en eten, betigtte de knechts
van luiheid, daar een mensch zoo lang naar het gebraad moest
wachten; — eindelijk verfcheen dit; — weder eene diepe
ftilte, flechts afgebroken door het gerammel van mesfen , lepels , vorken , borden. Doch fpoedig begon het bedillen en
knorren al weder van nieuws of aan: het nieraukje was ver•
brand, de roastbeaf caai, de koteletten waren van bokkenvleesch, de groenten uit het water getogen , het bier was
dun, de wijn zuur. „ Het is maar zoo als ik zeg," viel
weder de dikke Heer met zijne basitem in , terwijl hij met
veel zelfvoldoening zijn glaasje ledigde;
het is maar zoo
• als ik altijd zeg: het verval is tegenwoordig in alles,
in alles ; en ik wilde van die lofpredikers van onzen tijd
• wel eens weten, war er toch voor goeds in onze Eeuw
• wordc gevonden? Want wat raakt mij de rest , als men
toch maar voor zijn geld geen goed eten of drinken krij• gen kan ?" Men moet dien uitval zeer geestig hebben gevonden ; want ieder lachte, dat hem de tranen over de wangen liepen. — Nu er geene aanmerkingen weer op het eten
waren te maken, omdat er niets meer te eten of te drinken
viel , werd weder lets anders het voorwerp der beditling: de
een vond het weder guur en miferabel ; — een tweede knortie, dat de onechte Zoen 's avonds te voren zoo fleck' was
gefpeeld ; — een derde had het verzegd, om in de eerae
zes woken het Concert te bezoeken; een vierde had honderd reflecties op de verhandeling van den Heer N. N. , waar•
van hij de voorrede had gelezen ; een vijfde... ja, ik
weet al niet meer, wat deze had te berispen en te bedillen.
Om kort te gaan, ik zat mijzelven te vervelen en te ergeren; ik wenkte mijn' vriend , en wij aapcen naar buiten.
Naauwelijks waren wij op den publieken wandelweg gekomen , of men kon het den menfchen aanr,ien , dat zij , voor
het grootae gedeelte, tot de beflendige klagers en eeuwigaurende berispers behoorden ; men had uit hun gelaat hunne
gedachten kunnen lezen , zoo zij niet doorgaans luid genoeg
dezelve elkander mededeelden. Wat is het hier aofferig!"
zeide eene oude Dame in fatijn gekleed , terwijl haar Chapeau , een fatje van vijf voec, dit avoneerde ;
waarom in
• vredesnaam niet den weg beftraat? het is immers zonde en
fchan-
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fehande , dat een mensch zoo door ftof en zand moet wa.
; den !" „ Ms ik Koning was ,'' voerde haar eene andetti
te gemoet , „ zou ik maar eenige opcentjes op de verporiding
leggen , en dan al de wandelwegen lawn plaveijen." Ken
weinig voor (AS nit gingen twee livereibediendeil
mosterdjongens , die elkander zeer amicaal Mijnheer " ncied•
den; wij bemerkten al fpoedig, dat het yolk , waarbij
dienden , het onderwerp hunner gefprekken *as en Meld
hadden , zoo zij zeiden , dan verbaasd veel reden, om °vet
'mime Heeren en Vrouwen te klagen: de Heer van den egned
was zoo trotsch, dat hij zijn' kneel:: nook anders dan bij
zijn' voornaam wilde noemen ; Mevronw was zoo gierig, dat
zij zelfs het wekelijksch keukenboekje naeijferde, en onlangs
de keukenmeid had beknord , toen zij fimpel eene kalfsrib had
la ten b edery en. De Heer van den anderen was nederig of
zoo als hij het beliefde te noemen , familiaar genoeg n1Of
een humeur
had een humeur
onverdragelijk I HU deed
den ganfchen dag niets dan brommen ; n©g met lang geledeti
had hij zelfs gedréigd hem weg te jagen , omdat hij een paaf
onnoozele flesfchen nit den wijnkelder had weggemoffelcia
Mevrouw, dit moest hij zeggen, had een best humeur; mad
fhoofdig ; zij kon maar volflrekt geene tegenfpradli
was zeer
dulden ; haren zin moest zij maar altijd hebben, al was lids
dan ook vlak verkeerd.
Mijn reisgenoot maakte mlj
merkzaam op twee Heeren , die zeer drok fn gefprek : fehenett
te zijn ; zij fpraken laid genoeg ; en waarover? Zkj befehOUWden alle de geleerde Genootfehappen , alle de Mnatfehap.
pijen, die zoo van tijd tot tijd werden opgeregt als ward
broeinesten van ongodsdienfligheid en zedeloosheid , els pes:
ten voor land en y olk , en hielden maar ronduit flaande dat
de tegenwoordige inrigting van het onderwijs op de fcholea
de Unige oorzaak was van de Ewisten en verdeeldheden fit
de huisgezinnen, omdat thans kinderen van veercien jareh fcittijds meer wisten , dan voorheen menfehen van Wag,
Wij zouden nog overvloedige gelegenheid hebben gehadi
cm menige vernuftige opmerking en fehrandere reflectie td
hooren ; maar ik herinnerde mijn' vriend, dat het hoog tijd
werd om ooze afgefprokene vifite te gaan doen. Zoo ruim
acht ure , het our , watmeer de Ifeeren de Dames gewoonlijk
kwamen afhalen, ftapten wij de woning binnen van Mevrouw
S NIP, waar heden avond het kransje vergaderd was, en
Waarin ik door een' mijner oude bekenden wed gantrodu.
MENGELW. 1824. No. lo.
Kk
teerde
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eeerd. 1rVij bemerkten fpoedig , dat , door onze komst , een
zeer betangrifk gefprek werd afgebroken ; doch dit was flecks
voor een oogenblik; na de gewone vragen : „ Hoe varen de
Dames ?" —
Hebben wij het geluk van de Heeren nog
wel re zien?" werd de draad van het discours weer opge.
vat ; en wij hoorden, dat de Dames bezig waren met de
doopcedul barer bedienden te ligten. De gastvrouw was dan
danig en danig geftomacheerd over hare ken kenmeid en fchoon.
rnaakfter ; de eerfte had te weinig zout in den visch gedaan,
en de laatfte , toen zij de kelderkamer ftofte, door enkele
lompheid, eene ruit gebrolten , Jufvrouw E. hield ronduit
flaande , dat er thans maar volfirekt geene goede dienstboden
meer in de wereld waren : de eene was lui, de tweede lekker,, de derde trotsch , de vierde babbelde buiten de deur,
de vijfde was zoo gek als een uije naar de jongens; kortom,
bet waren wel gelukkige menfchen , die maar geene dienstboden noodig hadden. Mevrouw G. klaagde zeer over den op.
fchik der boden; zoodat nog onlangs zeker Heer, die haven
man moest fpreken, bij het openen der deur, de meid voor
Mevrouw had aangezien. — Toen de jeremiade over de dienst.
boden was afgehandeld, moesten alle de vrienden, vriendin.
nen, geburen en bekenden de revue pasferen ; en nu dachc
ik, dat er geen einde aan het gefnap zou komen. Mevrouw
S. kende geen trotfcher'ding, dan die dochter van den juweIler szE E Mevrouw A. zeide, dat het zonde en fchande,
was , zoo als de kinderen van den winkelier BA ND zich
durfderi kleeden; zij floegen een front, als kinderen van den
eerften koopman. Jufvrouw H. verzekerde, dat zij nook
Meer in het Nut wilde komen , nadat de Heer B. de onbe.
fchaamdheid had gehad , om het kwaadfpreken te hekelen.
Jufvrouw M. had Domine N. N. de zes weken gegeven, omdat bij hare beste vriendin vriendelijker dan haar had gefalueerd. Mevrouw L. had in haar fpiegeltje gezien , dat de
Heer VALE fomtijds driemaal op een' dag bij den Heer
ST BENHOUWER kwam , en , er zelfs bleef , al was de man
niet te huis. Met den woord, ieder der Dames bad te over
reden , om te klagen , te berispen en te bedillen.
De Heeren hadden zich tot heden volftrekt niet in het gefprek gemengd, hetzij dat het2elve voor hen te hoog of te
verheven was, hetzij ze het niet waagden de Dames tegen te fpreken, (een echt bewijs van ware politesfe I) hetzij
ze foortgelijko discourfen dagelijks hoorden, en dezelve dus
voor
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voor hen :file belangrijkheid reeds tang Madden vertoren; al.
thans de Heeren bewaarden tot heden een diep ftilzwijgen.
Toen eindelijk de Dames eens zwegeu, werden evenwel ook
de tongen der Heeren los. De Heer A. beweerde, dat de
winkelier Ai A s T , juist omdat hij lid was van de Manfchappij Tot Nut van 't illgemeen, zijne zaken Het verloo.
pen , en hield dus vol , dat die Maatfchappij veeleer moest
genoemd worden: Tot Bederf van 't illgemeen. De Heer B.
befchuldigde Domine r Ron us openlijk van onregtzinnigheld ; want hij had met zijne eigene ooren hem hooren zeggen, dat de Bijhel beter was dan de Katechismus. De fleet
C. verfoeide de nieuwe maten en gewigten; wan*_men had
het altijd wel met de oude gedaan. De Heer b. betuigde
plegtig, terwijl hij ter bevestiging een fnuifje nam , dat , al
bad hij vijfentwintig kinderen, niet tsdu derzelven zou gevac.
cineerd worden; want het wegnemen der phyfieke befmetting
vermeerderde flechts de tnorele. De Heer E. befchouwde de
Alachinerie als een hanker voor land en y olk, en zou , zoo
hij flechts drie maanden wat te zeggen had, alle machines
doen verbrauden, en elk in het dolhuis plakken , die den
moed zou h(bben , om met eerie nieuwe machine voor den
dag te komen. De Heer F. verzocht , dat men een oogenblik
naar hem zou luisteren ; hij zou mathematisch aantoonen,
dat het nieuwe wer , oek , dat in de geboorte is, nooit goed
zal ter wereld komea: de man kreeg het woord , begon lang.
zaam en flotterend, maar de look floeg Lien ure; het gezelfchap werd aan de orde herinnerd, en de vergadering ge.
adjourneerd tot de volgende week.
Wij flapten met verhaaste treden naar ons logement; en
naauwelijks waren wij alleen, of mijn vriend betuigde zijne
verbaasdheid over alles, wat hij die p dag had gehoord en
gezien. Ik vroeg hem, of hij nog meer bewijzeu voor de
waarheid van hetgeen ik had beweerd begeerde; maar hij wasover voldaan, en, zoo hij zeide, voor altijd overtuigd.
Misfchien zal deze of gene mijner lezeren het verhaal, dat
ik heb medegedeeld, voor het geheel, of ten mintle voot
een gedeelte , als verdicht belchouwen ; dit is mij tamelijk
onverfchillig ; maar zeer zeker zal niemand , die flechts eenigzins
de menfchen kent , het tafereel, dat ik thans heb geleverd,
eerie overdrevene teekening van de dwaasheden der rnenfchen
noemen. Er zal wel niemand onder hen wezen, die niet
reeds voorlang deze menschkundige aanmerking bij zichzelyen
Kk2
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yen Maakte , die de Ilotfom oplevert dat het tot de heeth
fchende dwaasheden en gebreken der menfchen behoort , altijd
Se klagen, te berispen en te bedillen.
Ik noemde deze gewoonte een gebrek en eene dwaasheid;
want dezelve verraadt of domheid en onveritand , of een boos
en onedel hart, en, uit welke bron zij ook ontita, zij is altijd allerfchadelijkst fin de gevolgen. Onkunde, hoogmoed,
wangunst en eigenbaat; ziet, daar de vier hoofdbronnen, uit
welke ik deze heillooze gewoonte afleide.
Ik noemde de onkunde als eene eerite bron. — Men vet.
oordeelt en berispt 't geen men ziet en hoort, omdat men
verband en zamenhang en doel niet kent, oogmerken en gevolgen niet weet te onderfcheiden , en ons de flag of gele.
genheid ontbreekt , om zaken, daden , gebenrtenisfen en onritandigheden tilt het ware oogpunt te befchouwen. Het kan
Met anders, of de eenvoudige landman , die met eigene oogen
elken morgen de zon in het Oosten ziet rijzen, en haar iederen avond in bet Westen ziet ondergaan , vindt het zot en
befpottelijk, als gij hem natuurkundig demontlreert, dat, elken dag, de aarde geregeld om de zon zich draait. Het kan
niet anders, of de ambtelooze burger, die al zijn' tijd behoefr, om voor zich en zijn huisgezin bet dagelijksch brood
te verdienen, vindt bet dikwerf verkeerd, , door de beItuurders des lands , verordeningen worden bepaald en wetten
ingevoerd , die kortftondige ftremming, mo'eite en fchade
verwekken, om daarna te grootere voordeelen aan te brengen. Het kan niet anders , of vele gedragingen en handelingen der menfchen in het dagelijksch levee moeten ons berispelijk of belagchelijk fchijnen , omdat wij bonne ware bedoelingen niet kunnen vermoeden, en niet bekend zijn met bun.
ne bijzondere, vaak gansch ongewone , omftandigheden en
betrekkingen.
Er is, gelijk ik zeide, eene tweede bron der bedilzucbt;
zij is hoogmoed. — SUPERBUS kan maar niet dulden, dat
PIUS hem, in fchranderheid , doorzigt, arbeidzaamheid , zou
overtreffen. Hij ziet evenwel dezen uitwerken en doen,
geen nook uit zijne handen te voorfchijn kwam, en waartoe
hij zichzelven ook niet berekend vindt. Maar nu begint hij
te berispen en te bedillen; hij zoekt naar gebreken , welke
hij weet dat niet bettaan , of hij berlspt 't geen al bet menfchelijk werk wel altijd eigendommelijk zal blijven aankleyen. CELSUS gelooft nederig van zichzelven , dat niemand
ooit
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ooit beter dan hij Kerk of Staat zou dienen en beflurn. Hij
heeft intusfchen geene gelegenheid , dit door daden te toonen; want niemand roept hem rot eenige openbare bediening.
Maar nu vangt hij aan, elke nieuwe bepaling te berispen , elke ongewone verordening af te keuren en te verfoeijenl
ziet hij ook zelf hare wijsheid in, al is hij van hare
held ten voile overtuigd.
Eene derde bron, waaruit niet zelden bedilzucht voortvloeit , is wangunst en mid. — E MM A verteert van nijd ,
omdat hare gezellinnen meet dan zij worden gezocht en bemind; nu vangt zj aan, de gewoonten, de kleeding, den
omgang, de leefwijs van deze te berispen en te hekelen, om,
hare gezellinnen te doen verliezen, 't geen zij weer , dat zij
voor zichzelve wet nimmer zal deelachcig worden. /Vet fts benijdc zijnen buurman zijn debiet , hoewel hij overtuigd is, dat hij, wegens eerlijkheid en braafheid , dit allezins verdient. Maar nu wil hij beproeven, • dezen te ontne.
men , 't geen hij zelf moet misfen; hij begint dus diens waren te berispen , en bedenkelijk van zijne eerlijkheid te fpreken. CYRILLUS flond naar een ambt , en had hope, hetzelve te verkrijgen; maar PHILETE s had meerdere verdien•
ften of betere vrienden , en werd dus met het ambt beg&
tigd ;CYRILLUS is woedend van fpijt en wangunst, befpiedt
van nu af aan, met arendsoogen, den nieuwen ambtenaar , en
berispt met luider nein= de minfte four, die hij ontdekc of
vermoedt.
Eene vierde oorzaak, eindelijk , die de bedilzucht doet
ontflaan, is eigenbaat. — De fabrikeur berispt de wetten,die
den koopman begunfligen ; en deze vindt de bepalingen onbillijk , die tot voordeel van den eerften verftrekken. De
man van vermogen noemt de belasting op luxe en weelde
verderfelijk; en de ambachtsman noemt het onregtvaardig,
dat die belasting zoo laag is gefleld. De Hollander berispt
her, dat het Hof om het andere jaar te Brusfel refideert; en
de Brabander klaagt er , zouder ophouden , over , dat Brusfel
dat voordeel met den Haag moet deelen.
De toepasfing.... Maar ligt zij niet, in al het bijgebragte ,
den eeuigzins nadenkenden als voor de voeten? Gedachtig al.
zoo, dat het gereedite middel , om te vervelen , is,
re zeggen , fluiten wij bier ons verroog.
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VIERDE O' LAATSTE BERIGT WEGENS DRIEVEN VAN MARIA
VAN REIGERSBERCII.

Wij beloofclen, in dit ons laatfle berigt, wegens genige
brieven van Mevrouw D E GROOT, het een en ander nader
Le zullen mededeelen omtrent hare Zonen CORNELIS en
D I R K. Ter voldoening aan die belofte, geven wij het vol.
gende:
CORNELIS, de ondae, traag uit den :lard (*) , maar met
goed natuurlijk verfland begaafd (t), had het, (gelijk wij
reeds zagen) onderi zijns Vaders bijzonder onderwijs , in
1635, zoo ver gebragt, dat men nu verwachten mop, dat
hij, met glans, als Jong Regtsgeleerde, zou optreden; doch
hij itelde die verwachting jammerlijk te leur. 't Was hem
(zoo als wij van zijne Moeder hoorden) voor een' Ambasfadeurs-zoon geen eers genoeg Advocaat te zijn, en hij beklaagde zich, dat hij niet voor de zee was opgebragt. GB. o.
TIUS zond hem, in Deceinber 1635 , met brieven van voorfchrijving, aan zijnen grooten, begunaiger, den Zweedfchen
Rijkskanfelier o xEN STIERN, om te beproeven, of hij dezen van eenigen dienst kon zijn (4.). Hij werd van denzelven zeer gunaig ontvangen, en terftond tot het fchrijven
vin Latijnfche brieven gebruikt (s). Hij kreeg hier echter,
vermoedelijk door eigene fchuld , geene bevordering. — Zijn
By:leder DIRK, van wien wij gezegd hebben, dat hij tot
den krijgsdienst, en wel in het vak van den vestingbouw, of
de genie, was opgeleid , had, als zoodanig, reeds in 1634
en 1635, zoo 't fchijnt als vrijwilliger, het leger van Prins
F REDRIX HENDRIK gevolgd (**); doch werd, in 1637 ,
Edeljonker (Gentilkomine) van den Hertog van WEI:yin R.
Hij ging aanflonds met dien Vorst te veld, en kweet zich
naar deszelfs genoegen (tt). Hier ontmoeten wij nu, in het
gemelde jaar,, ook CORNELIS, volgens fchrijven zijner
Moeder aan DIRK van den i6 October.
In dezen brief onderhoudt zij den laatstgemelden over het
Res(*) Epp. G It. "Ippend. N. 314. 317. 369.
(t) U. f. 213. et Part. I. N. 247. 330.
(1.,) Opp. 362. 364. (§) U. f. 365. 368
(") IIPP • N. 3 2 6. 335 . 347. (tt, U. 1N. 403 . 407.409.
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fterven zijner paarden, waarvan hij er, in dien veldtogt ,
reeds zes of acht verloren had (*) ; hetwelk zij fchrijft verftaan te hebben van daar te komen,dat zij,door zijn' knecht,
net wel werden opgepast. Zij vermaant hem , daar zelf wat
op CC letcen, en den knecht , zoo hij , gelijk men haar gezegd had, een dronkaard was, weg te zenden. VOOTtS be.
klaagt zij zich over CO RN ELI s, dat hij nimmer fchrijft,
en begeert van DIRK, dat hij haar melden zal, hoe hij he;
al maakte, wat hij deed, en iuzonderheid, of het waar was,
dat hij fpeelde, gelijk men haar berigt had, enz. Doch,
toen de goede Moeder dit fchreef, had CoRNEL is het leger reeds verlaten, en was naar Holland gereisd. GROTIUS
was daarover zeer ontevreden, en ontbood hem naar Parijs.
Het leed echter ruim vier maanden, eer hij daar opdaagde,
en men wist tusfchenbeiden niec, waar hij zich beyond,
dewijl men nook brief van hem ontving (f). ,, Groom
, moeite (fchreef nu zijn vader) heeft het in, om hem nit
zijne vadzigheid te trekken" (4.). Thans geperst om den
een' of anderen Hand te kiezen , verklaarde hij ook den krijg
te willen volgen, en vertrok weder naar het leger van den
Hertog,, van WEIMAR (§). Dit was in 1638. Doch, reeds
in November van dat jaar, verklaarde hij, geen' 'lust meer in
den dienst te hebben , trok naar Straatsburg,bleef daar (zoo
het heette om te fluderen) hangen, en verwaarloosde (gelijk
GR OT I us fchreef) de beste gelegenheden tot zijne bevordering (**). — DIRK was, bij het fhlftaan der krijgsbedrij.
yen, in den winter van 5638, naar Parijs gekomen, doch
begaf zich van daar naar Holland , en wel naar Leiden , waar
hij zich , onder den geleerden CUNAEUS, eenigen tijd oefende (ff . Met het voorjaar van 1639 was hij weder bij
den liertog te veld, en bleef er tot deszelfs dood, in Angus.
(*) Er fchijnt eene zickte onder de paarden in het leger
geweest te , zijn. DE GROOT fchrijft, dat er dagelijks
200 tlierven. App. N. 409. 3 Oct.
t) App. N. 4 12. 4 1 3 . 4 1 4 . 4 1 7* (4-) U. f.
si) U. r. 42 , . 427. 4)8. (**) U. f. 442. et Part. I. 1119.
1133. Doze twee brieven than , in de uitgaaf, als aan hem,
waar zijn aan zijnen Broeder DIRK gerchreven.
423. e‘ P.
925.
(ii)
Kk4
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gustus van dat jaar (*). Hij had zich bij dezen Vorst earl*
genaam gtmaakt; en deze had hem, bij zijnen uiterften wil,
zekere fom befproken , waarvan de betaling echter lang
gefteld, indien ooit gefehied is (-1-).
In den zomer van 1639 bood de Baron DE GE PIP ELI) aan
R OT I U s, voor C 0 R NE Lis een vaandeL aan; ,loch toen
gist men wederom waar hij was te-zoeken (4,). Bch,
ter be y ond hij zich in September te veld (5), en ontving
in December van zijne Moeder eenen brief, waaruit blijkt,
dat DIRK zich nu ooli t bij DEGENFELD ' S leger gevoegd
had. Hierin fchrijft zij , under anderen: ,Ik heb met Mon..
fieur VICKEP ORT geftiroken, die mij gezeid heeft, dat
• hij u dertig pistolen heeft gegeven. Vooral hope ik, dat
„ gij uw lindwat hebt gelost. Ik bidde u toch niet meer in
„ zulke foucen te vervallen. Denk, dat gij van eerlijke 111.,
0, den zijt gekomen, en wil ons immers geene fchande aan.
doen." Voorts meldt zij hem, verftaan te hebben, dat hij
op bevordering kon rekenen, zoo hij zich wet gedroeg, en
toonde courage te hebben; en , wat is een man (vraagt zij)
„ zonder courage?" Zij wilde echter, dat hij niet zou laten
blijken, wat zij hem, wegens bevordering, gefchreven had,
Men moet (zegc zij) niet Mies zeggen, dat men weet,
„ (maar) veel doen en weinig zeggen." Na hem vermaand
te hebben, dat hij niet lui, niet 'either niet hoolwardig , en
eagdaardig jegens alle menfchen zal zijn, last zij volgen I
Zoo ik hoore, zoo en accordeert gij beiden niet wel met
malkanderen, Dat is immers fchande, dat vremde luden
• dat weten. Doen gij met uw Broeder PIETE R bier waart,
, ginl dat ook zoo, Gij zijt zeer hoogmoedig ende uutfpre.
• kende; zegt alles , dat eersc voor uw mond kamt; en dan
hebt gij dat welhaast vergeten; maar anderen, die haar
• vvoorden wat !anger gedenken, en vergeten zoo ras nlet,
„ Het is wonder, dat gij, die God tamelijk verfiand gege, y en heeft, zoo weinig op uwe actin denkt." Zij verinsant hem nu, zich te verbeteren, opdat men, in plaats van
Itwelling, vreugd van hem hebben mogt, en dan gaat zij dug
Schrijf ans dikmaal. Het fchijnt, dat gij u van
yoort:
vulva
(*)
f. 44 2. 446. 459. (non 503.) 462. (non 506.) et P.
1.(t) 4PP 652. 655 . 65 8. 676. 6794 686. 688.
(1) app. 456. (n0ti 556.) (§) U. f. 462. 465.
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• uwe ouders vervreemdt. Uw Broeder onderhoudt uw Va.
• der met brieven. Doe ook zoo. Meent gij , dat de ou.
„ ders niet en zijn, als om geld voor de kinderen te bezor.
0, gen? a ben uog vUCtien honderd gulden van uwentwege•
fchuldig. God weet , waar ik ze bijeen zal, halen, om te
Zij fpreekc hem hierop van de flechte betaling
betalen
van Zweden,en de lasten van hear groot huishouden. ,, Bedenk
dit eens, (zegt zij) en gij zult wel vinden, dat ik reden
heb, om u cot fparen te vermanen. Houd u evenwel(voeg
„ zij er bij) net In lindwat ende kleeren, Kostelijk en be, hoefc men niec te zijn. En wilt immers geen fottigheid
• meer doen; want ik verseker u, dat mijn beurze het niec
„ en zoude kunnen lijden. Hiermede (fluit zij) recommandere
„ ik u in de bewaringe Gods, en bidde Hem , dat HU
• wijsheid geve."
DIRK DE GROOT had zich , in den winter van 1639,
weder naar Holland begeven , en fcheen nu zeer te neigen,
nom aldaar plaatfing in den dienst te zoeken, en wel op eene
wijze, welke zijnen Vader deed fchrijven: „Zoo hij voor• 'weft mijne vijanden te gaan fmeeken , is hij niec waardig
• mij vader te noemen: zoo hij bij u liever vaandrager zijn,
• wil , dan elders zelf over eene bende bevel voeren, heefc
• hij noch eene verhevene ziel , noch is gedachcig, well
een aanzienlijken post hij bekleed heeft" (*). Hiervan
kwam dan ook zoo min, als van zijn voornemen, om de
gefchiedenis van den Hertog van WEIMAR te 'fchrijven,
hetwelk GR.OTIUS zeer goedgekeurd , maar gevreesd had,
dat hij niec behoorlijk zou kunnen uitvoeren (t). Daar nu
deze hem terftond den dienst van Zweden had aangeprezen,
befloot hij, na fang talmen , zijnen raad te volgen, reisde
in den zomer van 1640, langzaam naar het leger van den
Zweedfchen Veldheer 13ANIER, en kwam eiudelijk , na, op
de reis, door achteloosheid , zijne bagaadje verloren te hebben, aldaar aan
C a(*) APP . 472.
(t) App. 475. et I. Part. T306. Deze laatfte brief is wederom niet, volgens de uitgaaf, aan coaNz L I s, maar,
gelijk uit den eerften blijkt, aan DIRK gefchreven, en heeft
den Levensbefchrijver van DE GROOT (B vitro N Y, If,
222.) in misting doen vallen.
491. 494 . 495 . 5 0 • 503. 504 . 507,
(4. )

is; k
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CORNELIS, die altijd dezen jongeren Broeder fcheen te
volgen, voegde zich, ook daar, weder bij hem. In Augustus 1640 had hij wederom aan zijne oudep in geene vijf
snaanden gefchreven (*). Uit een' brief zijner Moeder aan
DIRK, van 16 November, blijkt, dat hij toes op nieuw
den dienst verlaten had , en zich te Colmar ophield. Zij, beklaagt zich daarover en over zijne verfpillingen, en wil, dat
DIRK hem zal nopen , om weder bij zijn regement te gaan ,
of zich bij een ander te voegen. „ Men mag wel zeggen ,
• (fchrijft zij) dat men zijne kinderen kan winnen, maar
niet zinnen." Voorts meldt zij, dat zij hem tot honderd
gulden ter maand heeft toegelegd; dat men Naar gezegd
'weft, dat het genoeg is, en dat hij niet alle dagen goede
tier behoeft te maken. , Men zeidt mij, (zegt ze) dat hij
„ zijnen meesten lust neemt in 't fpreken van lekker eters
, en drinken. Voorwaar (laat zij volgen) dat is eene kleine
„ glorie! Ik en had mij liever maar droog brood. — Indien
uw Broeder (gnat zij voort) zich wederom in den dienst
ftelt, men zal voor hem zorgen, en hem eerlijk onderhoud
geven, ter tijd toe, dat hij zoo veel wint, dat hij zich.
zelven kan behelpen. Neem daar geld van Monfieur F
" RAT ofte iemand anders. Ik zal 't betalen. Kondt voor„ eerst honderd croonen nemen. Het verdriet mij wel,
dat uw Broeder van zulken natuur is, dat hij geen
, geld en kan bewaren. Draag zorge, dat hij op niemands
last en is. WU hebben zelf middelen. Onze kinde, ren behoeven niet te gaan fchumen. Schrijf mij metten
eerften, hoe het met hem gaat, en hoe het met zijn
kleeren ende lindwat is, ende wat gij van doene zult
hebben. aan uw Broers knecht zeggen, dat
hij wat op hem lette, dat hij immers net is. Ik weet
• wel, hoe het met hem is. Hij is zeer vuil van nature.
• Och dat ik hem mogt hebben , als ik het zoude wen.
„ fehen , hoe gelukkig zoude hij zijn! Wat hebben- wij
„ moeite genomen, om ooze kinderen met eere groin te
, =ken! en nu ze zoo verre zijn, nu hebben wij de meeste
,, moeite van alien. Doe uw best, om met , eeren het vech• ten te ontgaan. Ik en hebbe nooit verflaan het fujet van
uwe carelle ; maar, naar mij dunks , zoo moet de Marquis
• u geflagen hebben. Waarom is dat bijgekomen? Wil mij
„ dat Bens fehrijven,'' enz.
G 0.
(*) App. 507-
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kocht, in Maart 1641, zijnen Zoon CORNEs eene Compagnie, welke hem, volgens zijn fchrijven,
veel gelds kostte (*). Hij zou nu onder den Maarfchalk
DE CHATILLON dienen. Deze was met zijn leger naar
Sedan getrokken, om den Graaf van SO1SSONS en de Her-,
togen van Bout t.r. ON en GUISE, die tegen LODEWIJK
XIII waren opgeflaan. tot rede te brengen; maar bij werd,
in de batalje van lifarfee, op den 6den julij, geflagen, en
COR.NEL IS bekwam , in dien flag, eene wond, welke
hem in gevaar bragt van zijnen arm te verliezen, gelijk hij
alle zijne bagaadje verloor, en niets behield , dan hetgeen hij
aan 't lijf had ( .1-). DIRK , die zich bij den Hertog DE
LONGUEVILLE beyond , had het daar , iu dezen veldtogt,
mede niet zeer naar genoegen. „ Wat den jongften aangaat,
• (fchreef zijne Moeder,, in October, aan Karen Broeder,
• den Raadsheer) dat hij klaagt, dat het daar fober is: is
't dan fober, dan en heeft hij altijd geen gebrek (daar) bij
gehad. Al en hadde hij dan niet ddn penninc ontfangen,
„ zoo heeft hij meer gehad, als hij van docile heeft, heb„ bende, tzederc hij daar is, om de twee duzend guldens
„ geteerd , en hij was van lindwat ende kleeren wel veren konnen haar
n zien. Onze kinderen (voegt zij er
• niet behelpen, als anderen. 1k vreeze van harentwege,
• dat zij het wel zullen moeten leeren. Wij en konnen haar
„ altijd zoo veel niec geven. Men doet veel, meenende,
• dat het eens een elude hebben zal , en dan is 't al even
• naar. Wat hebbe ik niet gedaan, oin den ouditen, den
• voorleden winter, nit te rusten ? En nu is 't alzoo na ,
als te voren." Zij Nat volgen, dat CORNELIS ED wet
neiging had , om naar Portugal to gaan, zoo daar voordeel
te doen was, maar dat haar Man daarover p ier gunflig dacht,
en laat eindelijk omtrent DIRK volgen: „ UE. fpreekt, out
„ (hem) bier te helpen. Het is bier bet miferabelfte dingen
• van de weereld. In een heelen zomer ontfangen zij den
GROTIUS

LI

PP

(*) APP. 537. 58 2.
Vervolg van 'I Leven van DE
bl. 292, 293. De brief van ooze MARIA, daar
aangehaald, is mij gunflig medegedeeld door deszelfs tegenwoordigen bezitter, wiens zedigheid mij niet toelaat zijnen,
naatn te ooemen. De bijzonderheden , welke in den tekst
onmiddellijk volgen zulien , zijn Eta denzelveo getrokken.
(f) Zie CAT T E NBURCII,

GROOT,
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montre (*). Voorwaar een miferabele zake, zoo foldatc
„ te zijn1 De zwarigheid , die de Hollanders ons hebben
aangedaan, voelen wij meest in onze kinderen."
CORNELIS had in Januarij 1642, buiten weten zijner ouderen , zijne Compagnie verkocht, en was bun te huis
gekomen (t). Hier liep hij nu volftrekt ledig, voerde nooit
iets ernftigs uit , nam zelfs niinmer een boek in de hand
„ De lente (fchreef DE G E o OT, Cp April) verlevendigt
„ alles. Ik, mijne Vrouw en Dochter gevoelen dlr. Mija
„ Zoon gevoelt niers" (§). Ondertusfchen werd hij, in Ju_
lij, gevaarlijk ziek. Toen hij begon te beteren, wenschte
DE GROOT, die hem , in zijne ziekte, zeer ernftig onderhouden had , dat hij even zeer naar den geest, als naar het
ligchaam , herleven mogt (**). Na zijne herftelling bleef hij
tot in het volgend voorjaar, zich verveleti, en wilde toen
naar Oostindie varen (ft); maar daarvan kwam zoo min, als
van zijne reis naar Portugal.
(*) Illontre beteekenc bier fold:), leening, gage. Het was
thans, in Frankrijk, ellendig met de finanan gefteld, en de
troepen werden zeer fleck betaald.
Opp. 582. (4.) Ibid. 596. (S) U. T. 597.
(**) U. f. 607. 61o. (ft) U. f. 642. 645.
(Het overage, wet een keurig fac fimile eens eigeniandiger; briefs van Illevrouvi DE GROOT, in het
eerstvolgende No.)

C H A U D A.
(Een Yerhaal, op ivaarheid gegrond.)
Omftreeks het midden der zeventiende eeuw leefde er in
het, dorp Bachet, bij Meylan, op een nur afflands van Gre..
noble , een meisje, met name CLAUDINE MIGNOT, on_
der den bijnaam van CHAUDA, volgens het patois van dat
land. Zij had , bij een zedig voorkomen, regelmatige gelaatstrekken en eene levendige kleur ; terwiji eene aangename
volheid aan hare bekoorlijkheden dien bloei verleende, welke
dezelve zoo langen tijd doet ftandhouden.
JANIN, de Geheimfchrijver des Schatmeesters van Danph/44 , zag C it A U DA, ontlta!i in genegeuheid VOX Naar , en
Vet.

eiverm.
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Verwierf hare wedcrliefde; dock, flechts aan fnelle en kortflondige veroveringen gewoon , begeerde hij ook in het bekoor.
iijk landmeisje enkel eene minnares, en geenszins eene echtge.
mote te bezitten. Hoe jong en van weinig ondervinding deze
ook zijn mogt , befpeurde zij nogtans weldra ,dat J A DI IN niet
de edelfte gevoelens omtrent haar kweekte; en het gevoel van
eigene waarde verilerkte hare deugd tegen al zijne pogingen
en kunftenarijen der verleiding. MILLET heeft ons de aaro
dige //curettes van dezen vurigen minnaar bewaard : , De
Lente ," dus fluisterde hij , in dweependeyerrukking, CLAU.
DINE in het oor, „ de Lente is de tijd der min. De Mei, maand is gekomen; reeds bot de wijnrank nit, die zich
• om den tak van den ohnboom flingert; het geitenblad °tn.
„ vat den hagedoorn; bloemen neigen minnend hare kelken
• tegen elkander; terwijI het geurige gras tot rusten uitnoo, digs, en het fchaduwdak zijnen geheimvollen fluijer ult.
„ fpreidt. Aanfchouw de kudden op het veld , de zangers
„ tusfchen de rakken; zij Iokken antwoorden en liefkozen
elkander. Gij, die bekoorlijkcr zijt dan de fneeuwwitte
„ duif, en wier geluid liefelijker is dan bet kirren der tor, tel , fpiegel u :an deze fpelen der onfchuld; ontvang en
• beantwoord de kusjes , gelijk zij doen." — „Veel liever,"
antwoordde CLAUDINE, „ wil ik mij aan de mann fpiege• len; zij ontvangt de thalen der zon, maar blijft , hoezeer
nacht en dag haar verzellende, nogtans altijd van haar
„ verwijderd." CLAUDINE, Reeds gedachtig aan de
lesfen barer moeder,, hood op die wijze aan elle verleidingen van JANIN wederflancl. Eenmaal verraste hij haar,
fluimerende in de fchadu„ven van een boschaadje, werwaarts
zij de lammeren geleid had om te grazen , en waagde het ,
haar een' kus te ontrooven. CHAUDA ontwaakte, en was
daarover zeer verfloord. Te vergeefs verontfchuldigde zich
de vermetele aldus: „ Het is de gelegenheid , die gij het
" moet wijten , en niet mij. Kon ik haar, die zich mij zoo
gunftig aanbood , ongebezigd laten ? Ben ik begeerig naar
een' kus van uwe zoete lippen , naar cen lint , of naar eene
haarlok, ik verkrijg die niet , ten zij ik ze ftele. En lief.
de zonder kusfen is als een tuin zonder bloemen, als een
tf
veld zonder gras , als een oogst zonder aren als eene
• rank zonder druiven, als een woud zonder bladen , of als
„ eene weide zonder beck. Hoe kunt gij dus over een' ge•
„ roofden kus zoo zeer vertoornd zijn ?" Maar, j A N I N

„ waar-
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" waarom wilt girl in 'c gebeim lets rooven , vim u billijker„ Wijze niet zal onthouden worden, zoo gij het flechts wilt?
Waarom fpreekt gij niec met mijne ouders ?” —JANIN
wist dergelijke vragen fleeds te ontwijken; en, wanneer
hem de eenvoudige openhartigheid van het lieve meisje al to
zeer drong, wendde hij bezigheden voor, en ging been.
C H A U D A ontdekte weldra de oorzaak dezer handelwijze,
en niet zelden werd zij daarover zeer verdrietig, offchoon zij
voor bet overige vele genegenheid yoor J A N I N gevoelde.
Waar mag hij toch wel naar wachten., dat hij mij niec
„ trouwt?" vroeg zij \dan aan zichzelve: „ Ik ben reeds
vijfcien, bijna zestfen jaren. Trouwen er dan bij ons niec
wel meisjes, die niet zoo oud , Met zoo knap, niet zoo
„ vlijtig zijn als ik? Of meent JANIN misfchien, dat ik
„ geen' anderen minnaar kan krijgen? Et wen immers
„ werf niet, wien ik zal ten antwoord than. Ik laat mij
naauwelijks zien, of de een trekt mij bier, de ander daar;
de een brengt mij cozen , de ander viooltjes; deze wil mij
„ een' flrik , gene een rijgfnoer fchenken ; &len betuigen zij
mijne dienaars te willed zijn, JANIN mag wel op zijne
hoede zijn; want worde ik eens dat dralen inoede, en
vinde ik een' anderen knaap , die mij bevalt , dan zal ik
hem toonen, dat, als ik hem oud genoeg ben om mij
zulke fraaije dingen te vercellen, ik ook wel oud genoeg
„ ben om zijne vrouw te zijn."
De genegenheid van CLAUDINE voor J A N I N vermin.
derde met elken dag , en wel in dezelfde mate als hij zich
meer beijverde om dezelve op te wekken; want zij kon het
hem telkens minder vergeven, dat hij , onder allerlei voor.
wendfels, verzuimde, eenen beflisfenden flap tot haar bezit
te doen. Hij had reeds meermalen opgemerkt, dat zij de
liefdesbetnigingen van eenige jonge landlieden met genoegen
aanhoorde ; dit ontflak zijne jalotzij , welke , bij zijne heftige geaardheid , niet zelden tot eene foort van woede klom;
en, als hij CLAUDINE dan daarover bictere verwijcen deed,
verk]aarde zij hem weldra , dat zij die niec }anger dulden
wilde. Eindelijk fprak hij, op zekeren tijd: „ CHAUDA!
!, ik had gewenscht, den tijd der min , welke de bloeitijd
• des levens is , nog wat te kunnen tekken ; maar — op de
„ lieve fence moet toch eenmaal de zomer volgen : is het mij
geoorfoofd, bij uwe ouders om uwe hand te vragen?"
• Ik moet mijnen vader en mijue moeder gehoorzamen; dac
is
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, Maar, moet gij niet ook
O is de pligt eener dochter."
, de (tern van ttw hart volgen?" — CHAUDA zweeg , met
Gij antwoordt niet,
ter neder geflagene oogen.
• n I N E! Weleer bemindet gij mij : zou ik zoo ongelukkig
• zijn van uwe genegenheid verloren te hebben?"— „Ik zal
„ mijnen ouderen gehoorzaam ziju," was het ednige antwoord
van CLAUDINE.
J A N I N hoopte nu van zijnen echt de terugkeering diet
liefde, welke hij fcheen verloren te hebben, en nog op dies
zelfden dag verzocht hij PIERRO en THIEVENINA om
de hand hunner dochter. De vader gaf gereedelijk zijne toe.
ftemming; de moeder fcheen daar niet tegen te hebben, ea
j A N I N ijlde, els hun aanflaande fchoonzoon, naar zijne
CLAUDINE. PIERR O ' S MOM' vloeide nu over in !of„ De knaap is ," zoo fcheen bet
prijzingen van JAN'
hem toe, „ door den omgang met voorname perfonen, en
bijzonder met zijnen Heer, wel een weinig verwend ge.
• worden; :near hij is toch altijd eene zeer goede pant'
„ voor onze CH A uD A. Hij heefc vier paar osfen, eerie
uitmuncende fchaapskool, en zijne akkers en wijnberg
• leveren meer vruchten en wijn op , dan hij met vrouw
, en kinderen op verre na noodig heeft. Ja, hij is, ook
„ van dien kant befehouwd , mij, om zoo te fpreken,
• haast een al te groote Mijnheer voor onze dochter."
, War, groote Mijnheer!" viel THIEVENINA hem , eenig.
een Geheimfchrijver !
Mij is
zi ps fpijtig, in de rede
• hij zelfs nog veel te veei hoer. Onze CLAUDINE is
een' Koning — ja , ja, lach maar niet, oudje! zij is een'
Koning waardig IIeugt het u niet meer , dat ik mij, toen
„ zij geboren werd , lief waarzeggen ; en dat de waarzegfter
• mij profeteerde, zij zou nog eenmaal Koningin warden ?" —
Wat zottigheden! ' Vrouw,, blijf mij toch met uwe gekke
• voorfpellingen van het lijf! J ANIN is de beste bruidegom
„ in het geheele dorp: wear zouden wij eene betere partij
• vinden ?" — „ Ja, als ik die wist, dan zou hij onze
dochter ook niet hebben."
Van dien cijd of maakte JANIN toebereidfelen tot de bruiloft , met zoo veel ijver en fpoed , als hij voorheen had ge.
draald. CHAUDA, enter , Het hierbij noel: vreugde noch
droefheid blijken; het fcheen , of het haar geheel niet aanging. IANIN hield het voor zijnen pligt, zijne aanftaande
echtgenoote Ran den Heer van iimblerieux voor te &ellen*
en
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MI hem tot liet onderteekenen van zijn litrWeliikscontmct meide nit Le noodigen. Deze man was een oude , maar zeer
vrijer, die, nada hij zijne beste dagen aan het Hof en in
galante avonttiren had doorgebragt, zich van de wereld begon of te zonderen, en fijn leven in eene wijsgeerige afzondering wilde befluiten , toen zij op het punt fond om hem
te verlaten. Ook hij had van de bekoorlijkheden van CH A tib A hooren fpteken ; hare antvangst op bet kasteel van 4n:.
blerieux werd een klein feest. De Burgheer, verrukt door
de fchoonheid en den jeugdigen bloei van CLAUDINE,
prees den fmaak van zijnen gelukkigen Geheimfchrijver, en
ontving de verloofde op de galantfte en vleijendfle manier.
CLAUDINE en THIEVENINA keerden terug, geheel be•
tooverd van
dien allerliefften genadigen Heer," gelijk de
moeder zich uitdrukte.
Nog dien eigen avond liet AMBLERIEU X zijnen Ge•
beimfchrijver tot zich roepen, en betuigde hem op de verpligtendfte wijze: , Uwe aanflaande echtgenoote is veel td
„ bekoorlijk voor den gewonen boerfchen opfchik; ik neem
3, de kosten van haar uitzet op mij. Ga morgen uaar Lyon
op reis, waar ik buitendien uwe hulp in eenige mijner za, ken zal noodig hebben; uwe liefde voor CLAUD' NE is
mij borg, dat gij dezelve fpoedig zult ten einde brengen ;
uw huwelijk blijft tot dien tijd uitgefteld." — Dit bevel
veroorzaakte JAN IN zoo wel blijdfchap als bekommering.
Zijne echtverbindtenis werd daardoor een' geruimen tijd ver•
traagd, en hij was niet volkomen vrij van alle angftige bezorgdheid: rant was het, aan den anderen kart, niet een
vereerend bewijs van het vertrauwen , 't welk zijn Heer
hem , en van- het being , 't welk hij in CLAUDINE ftelde?
Hij maakte den volgenden moron zijner bruid en haren ouderen den ontvangen last bekend ; maar zoo wel CLAUDINE
als THIEVENINA fchenen zelfs daarover meer verblijd , dan
bedroefd; en J A N I N vertrok , over het koele affcheid niet
weinig ontrust.
Nog denzelfden dag zag het dorp eene gebeurtenis fonder
voorbeeld: de genadige Heer kwam nit het kasteel , en begaf zich naar de hut van eenen armen landman. Slechts
CHAUD A en hare moeder waren te finis; want E/ERR o arbeidde in den wijnberg. Bij het gezigt van den Heer van
ilmblerieux werd THIEVE N I N A geheel verbijsterd , en
een vurig rood kleurde de wangen van CLAUDINE — een
blast
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blos echter, niet van ingerogenheid , maar ran ijdelheid. In
den ijver , om zich, door de grootfte beleefdheid , deze hooge eer waardig te betoonen, werden fpinnewielen, banken
en floelen over en door elkander geworpen. De geflepen . Iloveling veinsde deze wanorde niet op te merken, nal
plans op den denigen noel, die nog was blijven than, en
zeide, toen CLAUDINE. en hare moeder een weinig van Karen fchrik bekomen waren ,in den ftijl des Geheimfchrijvers:
Wanneer ik eenen fchepter of koningskroon, wanneer ik
alle magt of fchatten der g arde bezat, ik zou dezelve als
hulde aan de fchoonfte aanbieden; want de fchoonheid
„ voert het gebied over alle harten, en over alle aardfche
• bezittingen. Maar ik bezit niets dan een kasteel, eenige
duizend morgen lands , wijnbergen , bosfchen, weiden en
• talrijke kudden ; en deze gaufche kleine have — ik leg ze
aan de voeten der fchoone c x aunA neder."
Moeder en dochter, van verrasfing en verbazing als buiten
zichzelve, zagen elkander aan, maar wisten geene woorden
te vinden , want iedere Malik benierf op hare lippen. Welk
wonderwerk , (zoo fchenen zij, elkander aannarende, te vragen) welk wonderwerk verheft een gering landmeisje tot de
echtgenoote van den rijken Burgheer?... AMDLEHIEUX,
de oorzaak hears zwijgens doorgrondende, voer dus voort :
„ Ik weet, JANIN, mijn Geheimfchrijver , bemint de
fchoone CL A tin IN E, hoezeer zijn nand en vermogen het
bezit van zoo vele bekoorlijkheden niet waardig is; en ik
• zou voorzeker, wanneer haar hart gelijke gevoelens met
„ het zijne koesterde, nimmer gewaagd hebben tusfchenbei„ den te komen; want liefde is enkel bet loon van ware
liefde, en zij alleen geeft aan het leven eenige waarde.
, Maar jaNiN beefs mij getoond , hoe weinig hij de gene, genheid van CLAUDINE verdient; en ik meen gisteren
„ te hebben ontdekt, dat hij hare liefde reeds onherroepelijk
verloren heeft: CLAUDINE ' S hart is vrij. Waren nu mij, ne bedoelingen minder edel , dan lief ik JAN IN rrouwen,
„ en kon, bij zijne onbeffendige geaardheid en raijre nand„ vastigheid, van den tijd alles verwachten. Maar neeu! niet
lands zulken weg tracht ik near het bezit der fchoone en
deugdzame CHAUDA; ik blank van verlangen , om haar
, in mijn kasteel , maar flechts als mijne gade, te begroe„ ten.” — AMELEIIIEUX ging nu been , maar beloofde,
den volgenden dag terug te zulleu komen, om het befluit van
L1
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ttaittni tat to vernemen, en zeide in het heengaan:
• denk wel, mlju fchoon kind, dac uwe uitfpraak zoo wel
mijn als uw lot beflist1"
Naauwelijks was T H I E V E N I N A met hare dochter alleen ,
of zij viel haar om den hals , foot haar , dronken van vreug.
de, in hare moederlijke' armen, en juichte: „ Nu, mijn
• popje I heb ik het u niet altijd gezegd? Heeft de wear„ zegfler nu niet gelijk gehad? 't Is waar,, Koningin zijt gij
nog niet, maar toch weldra Burgvrouw; en wie weer, war
• er dan verder gebeurt1"—CLAUDINE, echter,fcheen in
diepen ernst verzonken. — ,Wat is dat t" dus ging de ijdele
moeder voort :
Gij , juffertje! denkt misfchien nu nog wel
aan dien Mijnheer j A NIN! Heeft hij ons niet lang genoeg
voor den t gek gehouden ? ,Hij zou u immers alleen gem• men hebben, omdat hij ii op geene andere wijze krljgen
• kon." — Ik bemin J A NI N wet niet meer; maar, neve
„ moeder/ hij bernint toch mij; hij heeft mijn woord ; hij...
• bij is nog jong, en dat is onze Burgheer niet meer."
Gekheid! Uw vader was ook niet meer jong, Coen ik hetrt
trouwde; en toch is her fehoonile meisje uit het ganfche
Koningrijk, war de booze wereld daar ook van zeggen
moge, zijne dochter. Zoo zal het met uw' gemaal ook
gaan; zijne kinderen zullen de fchoonheid van hare moe4
• der erven. Lieve CLAUDIENTIE, denk Bens, welke
Gij auk in het Heerengeftoelte in de kerk zitten ; —
r
bij de hooge mis brengt de pastoor den wierook aan u;
ovetal , wear gij komt, zal her heecen: Daar gaat de ge.
Wie komt daar? Me.
• ftrenge Vrouw van Amblerieux!
vrouw V A rt AMBLERIEUX! — Ruimte voor Mevrouw
,' VAN AMBLERIEUX! — Lang leve Mevrouw VAN AMBLERIEUX! En , kind! welke eer zal het dan voor Mil
• ZijD, als ik kan zeggen: Mijne dochter, de Vrouw 'van
Amblerieux ! Dan ook Been arbeid, geene moeite , geene
zorg meer voor misgewas en bangen winter; maar een groot
vuur, eene lekkere tafel , en wat niet al'? Kind! c L A
DIE tiTJE! ik en de on-de man, wij Leven tien jaren Ian.
, ger, als ik het maar niet van enkel vreugde belled. En
,, on, gees oogenblik gedraald ; voort naar uw' vader !"
Naauwelijks had echter de eerlijke PIERRO vernomen,
wat er gaande was, of hij werd geweldig boos , noemde iij.
ne lirouw . eerie cude zottin , en Het zich in zijnen ijver dos
hooren: „ Dat zou wat ziju been, ik wit een' fchoonzoon
heb29
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„ hebben, bij Wien ik mij zonder Comptimenten en vieze, vazen kan aan tafel zetten , en die niet behoeft te blozen,
• als hij zich aan de mijne plaatst. Ja, dat ombrak er nog
• aan, dat onze C H A U D A, in Bede van in linnen, in flu„ weel gekleed ware! Die groote Heer zou haar weldra alles
„ verleeren en doen vergeten, waarin zij eertijds baar ver, maak vond, tot zelfs wel hare ouders toe. Don ,zouimmers
” CHAUDA voor ons levend dood z§n; en, bij dit en dat,!
• ik kan maar volftrekt die menfchen niet dulden, die hun
• brood eten, zonder te weten, hoe menigen zuren zweet, droppel het gekost heeft, voor het op hunne tafel itondt
Men moet zulken lieden nog we! . de beste plaars en de
beste bete laten; en hoe fpringen zif met 'ons om , wanneer wij eens niet willen difiden , dat . hunne konijnen on29.
Neen! mijn fchoonzoon
• ze kool en falade opvreten?
„ moet een man zijn, die het brood, dat hij eet, whit en
• verdient; en daarmede afgedaan! De fchoone Dames 'nit
, den omtrek en de manzieke Burgfreules zouden wat te
hebben, als CHAUDA haar voorgetrokken werd;
• nateren
f
en wat zouden onze buren ,de vrouwen en meisjes van het
dorp , wel zeggen ? Nog eens, oudje! gij zijc eene zottin ,
" en CHAUDA ook , met uwe dwaze inbeeldingl Blijf mij
• dus voortaan, zoo mijne rust u lief is, met zulke mane
" griilen van het WE"
Moeder of dochter waagden het niet, een enkel woord
daartegen te zeggen; de oude man was opvliegend , en dan
dikwijls vrij fcherp: nu namen zij hunne vrienden, magen
en geburen in den arm; maar PIERRO bleef onbewegelijk.
(Het ver yolg en hot hierna.)
DISTINGUO.

Fen Prelaat had onder zijne onderhoorigen een ' Priester,
gewoon bij al zijne gezegden de Latijache fpreekwijs re
gebruiken : distinguo. Op zekeren tijd , in een talrijk gezelfchap , wilde de Prelaat zich met hem vermaken; hij viel
hem , tot dat einde, onverwacht op het lijf met de onvoegMijnbeer de Abt! zon men, in-geval van
zame vraag:
nood, ook met bouillon kunnen doopen ?" — Distinguo;
niet met die , welke nit uwe,
was het gereede antwoord ;
• kenken komt , Alonfeigneur! maar zeer wel met die van
* he liospit aal , dat gij beftuurt !"
L12
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AVEREGTSCHE VLIJTBETOONING.

Zeker iemand had twee zoons ; de oudfle was Officier, en

maakte veel fchulden ; de jongere Koopman , en jaagde fleeds,
in flede van zijne kautoorzaken te behartigen. Mijne zoons ,"
fprak de vader tot eenen , vriend, „ ontbreekt het niec aan
vlijt en volftandigheid; maar ongelukkig in eene omgekeerde-rede: hij, die fchieten moest, fchrifft onophoudelijk —
wisfels; en hij, die behoorde te fchrijven, doet niets dan
„ fchieten!"
DE NAIVE BEDELAAR.

Een bedelaar vroeg, in den nacht, eenen voorbijganger out
eene aahnoes, die hem gemelijk toevoegde, A dat het fchan.
de was, de lieden bij nacht met bedelen lastig te vallen;"
waarop daze, bij wijze van verontfchuldiging, antwoordde:
„ Neem mij niet kwalijk, Mijnheer I ik bedel ook over dag."
OP DE DUISTERLINGEN DEZER EEUWE.

Wiens oog verduisterd is, en weer verlichting wit,

Neemt toevlugt tot een' bril t
En is er dan geen glas, om de oogen op te klaren
Van die in 't duister waren?
Helaas! men zocht het vruchteloos:
zip boos (*).
Hunne oogen
(*) M A TT F1. V!: 23.
BAAS BOVEN BAAS.

Burgemeester van — fchrijfc Jochem van der Eerde,
Wiji hem mine Echtgenoot reeds lang het dk verleerde.
AAN EENE SCHUNHEILIGE.

Gij, flechts voor eigen zwakheen blind ,
Steeds tot verboden lust gezind,
Hoe kunt gij, met fchijnheilig tetnen,
Het Eva Loch zoo kwalijk nemen,
Dat zij , wiji hear de dorst beving,
Den zoeten appel plukken ging?
Gij bIjt , ondanks uw vroom gefteen ,
Wel door een' zuren appel been!
DE VROUWENHATER.

'k Vertrouw , zegt Staps, geen vrouwen ooit;
Gelijk de zonde, vlied ik
Gij vraagt me: Is , 't geen hij zeide , waar?
la; maar de zonde vlood hij nooit!

MENGELWERK,
13IJZONDERITEDEN WEGENS DEN PRINS VAN IIOHENLOME SCHILLINGSFfiRSTe

(Medegedeeld door den Heer J. DE BRAUW4
Med. Doct. te Woerden.)

D e zoogenaamde wondercuren ,door den Prins van
heniohe , v66r eenigen tijd, in een gedeelte van Duitschland verrigt , hebben alstoen de aandacht van het groote
publiek , aldaar zoo wel , als in andere landen , ten flerkfte bezig gehouden. Dc rnensch, die zoo gaarne al het,
Been wonderbaar is, of fchijnt to zijn, gelooft, en aari
dit geloof het voorregt der rode , en het daaruit voortge.
vlocid bezadigd en onpartijdig onderzoek der zaak , ge4
reedelijk opolfert , verzaakte ook bier zijnen aard niet ; to
meer , daar bier de uitwerkfelen van eenen Godsdienst
die zoo weinig op het verita.nd , maar des te meer op de
zinnen werkt , mode in 't fpel kwamen. Ook wij zageri,
en zien nog , welke aanlokkelijkheden die zucht tot het
wonderbare voor den rnensch bezit , wanneer wij ecnett
v AN DER L E n en anderen van die foort , niettegen,
flaande hunne ruwe onbefchaafde , ja onzedelijke wljze
van handelen , eenen opgang hebben zien maken , die
iets ftuitends voor het menfchelijk gevoel in zich bevatte , en tevens verwondering moest baren, daar onze
tie geenszins tot dien trap van laagheid gezonken is ,
2u1ke handelingen te kunnen goedkeuren. Deze en andere gedachten kwamen bij rnij op , toen ik , in bet lab
nukje van bet XIVde deel van het yournal eampldmenti
taire rlr1 Dictionnaire des Sciences meidicales , een opliel
van den G eneesheer PPE GFER, te Bamberg, las
waarin de genezingen van den Prins van Hohenlohe uit
een pfychologisch en geneeskundig oogpunt befchouwd
worden, en hctwelk ik ineen dat overgenomen is nit het
r
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Archly fir medizinifchen Erfahrung im Gebiete der praktb.
fchen Medizin , Geburtshiilfe and Staatsarzneikunde , von
HORN, NASSE, HENKE UndWAGNER,:lahrgang
1822. Ik meende toen reeds dit opftel , als de zaak , mijns in-

ziens , van de regte zijde befchouwende , aan het Nederlandsch publiek bekend te maken ; doch werd hiervan teruggehouden , toen ik , niet lang daarna , in No. 7 van
het Gezondhcidsblad , een uittrekfel nit dit ftukje vond.
Het is echter niet lang geleden, dat ik in het Vde deel
van de Biographie me'dicale , die te Part s wordt uitgegeven , een kort levensberigt van gemelden nieuwfoortigen Vordelijken Geneesmeester las , welks mededeeling
mij , om meer dan thne reden , niet onbelangrijk voorkwam , daar toch tevens hieruit blijkt , hoe vrij men nog
op dit ftuk in Frankrilk in het jaar 1822 kon fchrijven ,
niettegenflaande den magtigen invloed eener partij , die al
wat waar, goed en fchoon is, onder het onkruid van
heerschzucht en bijgeloof,, tracht te verftikken. Dan,
ziet hier het evengemelde levensberigt.
ALEXANDER, Prim van Hohenlohe Schillingsfiirst ,
Rader van Malta, behoort hier even zeer vermeld te
worden als dit met GA ss NER het geval was. Ali:fchien verdient hij dit nog des te meer, wanneer men een
oog flaat op het ondericheid van tijden en omflandigheden, onder welke deze twee Wonderdokters optraden ,
maar bovenal wanneer men bedenkt , dat, bij de overhelling tot het Mysticismus , die thans bij de Duitfchers ,
boven alle andere Europefche volken , den boventoon
beeft , de zucht voor het bovennatuurlijke, federt den
leeftijd van den beruchten Pastoor van Bondorf , zich
nergens , tot verwondering van gansch Europa , in die
mate vertoond had, als in bet westelijk en zuidelijk gcdeelte van Duitschland.
De Prins van Hohenlohe is de zoon van een Oostenrijksch
Generaal. Hij is den 17 Augustus van het jaar 1793 geboren , ving zijne ftudien te Weenen aan , vervorderde
die op het Seminarium te Presktrg , en eindigde dezelye ,
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ye , in de jaren 1814 en 1815, te Eliwangen , eene flad
in Zwaben, alwaar G A s S N E R eertijds de bediening van
Pastoor uitoefende. Hier ontving hij de Priesterlijke waardigheid. Bij zijne terugkomst van eene reis naar Rome
benoemde de Boning van Befieren hem , den 8 Junij 1817,
tot buitengewoon Raadsheer bij den Vicaris van het Bisa
dom Bamberg. Van dezen oogenblik of trachtte de Prins
van Hohenlohe zich, op onderfcheidene plaatfen, eenerl
naam te tnaken door zijne kanfelwelfprekendheid. Meer
dan zijne talenten in dit yak was het zijn titel van Prins
die hem door eene menigte deed bewonderen , welke zich
zoo gemakkelijk door eenen hoogen rang laat verblinden,
Vooral trachtte hij zijn hof bij de vrouwen te maken,
wel wetende, dat deze groote huipmiddelen opleveren
voor hen , die op de verbeelding des y olks indruk willen
maken, Zijne gedrukte leerredenen vonden in eene kritiek 4
die niet eens geftreng mag genoemd worden , eenen ge•
duchten regter ; en men was weldra van gevoelen , dat
deze voortbrengfelen van zijnen geest voor die der Schrij•
vers van den eerflen rang verre moesten onderdoen, Het
was toen, dat de Prins eene poging deed, om Doctor
WETZEL van Godsdienst te doen veranderen. Deze
poging, waarop hij veel prijs Nide , en die ook veel goo
ruchts maakte , bleef nogtans zonder gevOlg, Hij gaf ook
in bet jaar 1820 een klein flukje in het licht , waarin hij
handelde over de afhankelijkheid der Katholieken van den
Heiligen Stoel ; uit welk gelchrift zijne ultramontaanfMe
grondbeginfelen weldra bleken , en hetwelk een middeI
was , waardoor hij zich met alle de voorflanders dezer
begrippen verbond, onder anderen ook met MARTIIN
BER GOLD, Pastoor te Hasffart.
Deze BERGOLD had een' fc It oonbroeder IJ N
BlICHIEL genoemd, doch in het algemeen meer bekend
onder den naam van sClitiLzES mAERTLE. Hij was
geboren te Unterwittighaufen , een dorp, in.bet Groothertogdom Baden, vijf mijlen van Wurzburg , gelegen. Wij
moeten , alvorens verder te gaan dezen perfoon eenigzips naier doers kennen , die, niettegenftaande het dui*.
tt.
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tere zijner afkomst, eene groote rol in de thaunJaturgl[cMe tooneelen, waarvan wij frraks zuBen fpreken., gefpeeld heeft. Sedert twintig jaren maakte MAR T IJ N
M I CHI E L, tot· zijn eigen voordeel, gebruik van de
ligtgeloovigheid en onwetendheid der lieden uit zijne nabuurfchap. Hij had heel wat gerucht in, het land gemaakt door zijne voorgewende genezingen, daargef1:eld
door middel van gebeden en bezweringen. Geloofwaardige geruchten zouden moeten doen gelooven , dat een zijner voorouders in betrekking flond tot GAS S N E R , wiens
kunstgrepen van vader tot zoon in de familie zouden zijn
overgegaan. Anderen wederom verzekeren, da.t hij zijne
voorgewende kunst verfch ultligd was aan zekeren A MB R 0 S IUS FA H R 1\1 ANN., van Gerlachsheim. Wat hiervan ook zijn moge ~ toen hij den Prins van Bohenlohe leerde kennen, werkte hij in de fchaduwe des geheims, ten
einde zich aan de waakzaamheid der Politic., die aIle zijne handelingen nagin g., te onttrekken., en ging hiermede
voort., niettegenf1:aande het uitdrukkelijk bevel van den
Vicaris - generaal te Bruch/tll., die., zijne kunstgrepen, in
het jaar 1819, openlijk afgekeurd hebbende., hem ver
bood., er mede voort te gaan. Volgens dezen duisteren
en ondergefchikten W onderdokter., kan en behoort men,
ook nu nog., de woorden van het Evangelie: In mfjlien nttam zult gif krlZnken gefieZen., eoz. letterlijk op
te nemen ,. en de kracht, om deze wondcrwerken te kunnen uitoefenen, zoude ook nu nog befiaan, even als tell
tijde der Apostelen, indien nechts hij., die dezelve verrigt, als ook dl! perfoon 7 aan wi en dezelve verrigt worden, beide een volkomen en geheel vertrouwen in J EZ usc II R 1ST U S en deszelfs almagt bezitten. Om deze
reden begon hij altijd met het geloof zijner lijderen op te
wekken, waarna hij den boozen geest in den naam vall
J E Z usc H R 1ST U s bezwoer., het teeken des kruifes
maakte, en den krankcn beval op te 11:aan, te gaan., enz.
Men kan flechts gisfcn naar de redenen., die den Prins
van Bohenlohe bewogen hebben., om van deze handelwijze
van M 1 C f! IE L gepruik te waken, door hem op .een
4
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grooter tooneel te verplaatfen. Zeker was bier de heerschzucht mede in 't fpel ; want men verzekert , dat hij reeds
lang het oog had op de Bisfchoppelijt re waardigheid. Wat
hiervan ook zij, alles doet gelooven dat het eerfte
bedrijf van het tooneelfpel , hetwelk nu in 't openbaar
ftond vertoond te worden , tusfchen de twee voornaamfte
perfonen werd afgefproken, die elkander,, veertien dagen
te voren, ten huize van den Pastoor BERGOLD ontmoetten , en vervolgens te zamen van Hasffurt afreisden , om zich naar Wurzburg te begeven.
De Prins van Hohenlohe wist reeds , dat men in deze
clad eene gunftige meening te zijnen opzigte voedde. Om
deze te verfterken , dacht hij het echtcr noodig te zijn
eenige dagen te voren , voorbereidende leerredenen uit te
fpreken , onder welke men er vooral Gene opmerkte, die
over de kracht des geloofs en de voortreffelijkheid van den
Roomschkatholieken Godsdienst handelde. Toen hij meende , dat de geest des yolks eene genoegzame voorbereiding ondergaan had , begon hij te handelen , maar met
die bijzondere voorzigtigheid, den Grooten eigen , waar.
door zij, bij het mislukken hunner pogingen , de fchuld
op hunne minderen, die hun behulpzaam zijn, weten te
doen t' huiskomen; terwijl , in het tegenovergeftelde geval , zij zich de verdienften en de voordeelen van het wet.
gelukken der zaak weten toe te eigenen. — MICHIELI
die naar HasffUrt teruggekeerd was , werd wederom naar
Wurzburg ontboden , en den 20 Junij 182o bij de Prinfes
BIATHILDA van Schwarzenberg binnengeleid. Deze
Prinfes , thans negentien jaren oud , kreeg op haar achtfte
jaar eene verlamming, waartegen men te vergeefs de huh)
van verfcheidene beroemde Geneesheeren van alle landed
inriep. Zij kwam in de maand October 1819 te Wurzburg, alwaar zij aan de zorg van Doctor TEXTOR, een
zeer beroemd Heelkundige , en van den vermaarden Werktuigkundige HEINE, werd toevertrouwd. Volgens eene,
door den laatften , in den 'Neurenburger Korrespondent
geplaatfte verklaring, gedagteekend 4 Julij 182o, was de
toeftand der lijderesfe , veertien dagen te voren, en dus
den
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den 20 Junij, zoodanig verbeterd , dat zij alleen kon
flaan en Itaande blijven , hetwelk haar te voren onmogelijk was ; ook kon zij hare ledematen zonder eenige moeite bewegen ; en dat men haar vooralsnog het gaan vet,bood , gefchiedde alleen uit vrees van haar, door te fler.
beweging, te veel te vermoeijen.
Zoodanig was de gefteldheid der zaken, toen op den
20 Junij, tusichen to en II ure des morgens, de Prins
van Hohenlohe , vergezeld van. M i c I-1 I E , bij de Prin.
fes verfcheen. Deze laatfle alleen was de handelende per.
foon, terwiji de Prins enkel aanfchouwer bleef. M
CHIEL bad met de Prinfes , en beval haar op te Itaan.
Do zieke verliet het bed zonder eenige hulp , ontdeed zich
van de werktuigen, waarin zij liep , ging op de plaats en
in den tuin , en verfcheen des anderen daags 's morgens
in de kerk , om God voor hare herftelling te danken. Men
x)et , dat , na at bet voorafgegane , dit alles waarlijk niet
zeer buitengewoon was , en dat zieh , bij iemand van die
levendige verbeeldingskracht en groote gevoeligheid, als
de Prinfes bezat , deze uitkomst gemakkelijk vooraf liet
berekenen.
Het yolk, weldra van deze gebeurtenis onderrigt, beithouwde dezelve als een wonderwerk; maar de faani
noemde alleen den naam van den Prins, zonder van MIc H I g te gewagen. Deze werd van toen of geheel vergeten , of, zoo men nog van hem fprak, was het alleen,
om de geneeskracht van den Prins boven de zijne te verbeflen omdat deze, Priester zijnde, dezelve nog nitermate konde vermeerderen. Deze was de taal van eenige
Schrijvers : behoeft men zich dan te verwonderen, dat
het yolk weldra geloofde , dat een Priester, die tevens
Prins was, veel grooter wonderen verrigtte, dan een
Boer? Het fchijnt echter,, dat MICHIEL door geene jaloerschheid beheerscht werd ; want , daar de Politie to
fruraurg zich ten opzigte van zijnen gewezen leerling ,
Tin zijn meester geworden , zeer gunflig betoonde, moest
hi3 hiervan ook de vruchten plukken ; zoodat hem nu
Beene hinderpalen meer in den weg kwamen , als voorbeen 1,
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been, en hij zich van geregtelijke vervolgingen bevrijd
zag. Daarenboven -minder heerschzuchtig , minder op
bet luisterrijke, clan wel op het meer blijvende ziende,
vergenoegde hij zich met in eenen kleineren kring werkzaam . te zijn ; terwijl de Prins meer op de masfa des yolks
werkte. Evenwel zeide hij wel eens, dat hij Met alle
zijne geheimen aan den Prins had medegedeeld; en men
verzekert , dat vele lieden van aanzien hem nog in itilte
de voorkeur gaven.
Wat hiervan ook zij , dadelijk na het gebeurde met de
Prinfes M A T H I L D A vloeiden van alle kanten zieken
naar den Prins , die, alstoen de rol fpelende,waartoe men
hem uitnoodigde , eenen aanvang met zijn werk maakte,
even zoo als hij dit door .1■1 lc rifEL had zien verrigten.
Hij bleef tot den 2 jUilj te Wurzbarg, alwaar hij dage•
lijks zijne genezingen bewerkftelligde , het berigt waar.
van , door eene zucht , bet groote publiek eigen , zeer
vergroot , naar alle zijden verfpreid werd. Tot hi-ertoe
door de Regering belchermd , was hij in !hat, zijne wonderwerken , te midden van eene zich om hem dringende
menigte , zoo veel in het ronde te verfpreiden , als hij
flechts zelf wilde; want naauwelijks was de dag aangebroken , of de ftraat , die hij bewoonde, was opgepropt
met zieken. Indien een vreemdeling , met dit alles on.
bekend , op zulk een tijdftip zich in deze flraat bevonden
had, zoude hij zeker op het denkbeeld zijn gekomen, dat
hij zich te midden van een centraal gasthuis, voor een
geheel Koningriik befternd , beyond.
De Prins verliet Wurzburg den 2 Julij , en keerde naar
Bamberg, alwaar het gerucht van zijne wondercuren hem
reeds was vooruitgegaan , terug ; doch bier begun deze
zaak een' minder aangenamen keer voor hem te nemen.
Het hoofd van het Beftuur dezer flad, de Heer 151 o R NT H A L, een verftandig en verlicht Magistraatsperfoon,
deed eenigen van hen , die voorgaven door den Prins genezen te zijn, onderzoeken, en deze werden bijkans al•
len in denzelfden toeftand als te voren gevonden. Het was
toen, dat hij het beproeven van eenige genezing van dien
acrd
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card verbood, ten zij in tegenwoordigheid van eene bijzondere Kommisfie en in een daartoe beftemd gebouw.
De Prins verfcheen den 5 Julij voor deze beoordeelende
Kommisfie; maar weldra begaf hij zich op de openbare
ftraat , en begon zijne werkzaamheden onder de Ittenigte ,
verzekerd zijnde hier beter te zullen flagen. De gemelde
Kommisfie deed hem verfcheidene keeren verzoeken , zich
wederom in haar Midden te willen begeven ; maar hij kon
niet befluiten eene plaats te verlaten, die zijn doel zoo
leer begunftigde. Steunende echter op den diepen indruk ,
dien hij op het yolk gemaakt had, gehoorzaamde hij ein.
delijk aan de herhaalde uitnoodigingen. De Kommisfie
itelde hem nu vierentwintig zieken van allerhande foort
voor, waaraan hij zijne bewerkingen verrigtte, met dien
uitflag , dat niemand van dezen zich beter be yond, dan
velar dezelve. De Heer HORNTHAL deed toen den
Prins beloven van niets meer te zullen doen , alvorens de
R.egering gekend te hebben ; doch naauwelijks was hij
van deze lastige waakzaamheid ontflagen , of hij begon
even als te voren. Eindelijk ontving hij , op den 8ften,
eene ernftige boodfchap van de Regering, waarbij hem
geraden werd, Bamberg te verlaten. Dien ten 'gevolge
begaf hij zich des anderen daags naar frurzburg, alwaar zijne
tegenwoordigheid de geestdrift der menigte deed herleyen , en waar hij tot den z mien bleef. Dien dag vertrok
hij near Brikkenau , werwaarts de Kroonprins van Bede.
ran, het algemeen verlangen inwilligende, hem ontboden
bad. Van daar fchreef hij den I6den eenen brief, dien hij
onmiddellijk aan den Paus zelv' deed toekomen, en waar•
in hij zijne verrigte wonderwerken aan het oordeel van
den Heiligen Stoel onderwierp ; offchoon hij niet onkun.
dig kon zijn van het bath , op de Kerkvergadering to
Trevte genomen , dat Been nieuw wonderwerk zal aan.
genomen worden , ten zij hetzelve vooraf door den Bis.
fchop erkend en goedgekeurd is. Hij vreesde ongetwijfeld
door her Vicariaat van Wurzburg Wet te zullen onder.
fiNild warden, omdat dit weinig met zone wonderwer.
ken

WECENS DEN PIUNS VAN ITOHENLOHE.

SOS

ken opbad , en hem zelfs , bij eene plegtige gelegenheid,
met zekeren fmaad had bchandeld.
Een bevel van den Minister, den Ili julij gedagteekend , verbood het verrigten van alle wonderwerken op
de openbare plaatfen , en beval , dat niets van dial aard
gefchieden mogt , ten zij in de tegenwoordigheid van eene
hiertoe benoemde Kommisfie. De zieken moesten alien
van een getuigfcbrift buns Geneeshcers en van de Regering hunner woonplaats voorzien zijn , inhoudende hunnen toeftand; en Bamberg was allecn als de plaats beltemd , waar het den Prins geoorloofd was hunne genezing te beproeven. De Vicaris van Bamberg ftelde den
Prinfe dit bevel ter hand, en gebood hem , wederom in de
flad te komen. Doch de Prins van Hohenlohe, wet verve
van dien Heilig na te volgen, die zich, zelfs nog na zijnen dood , gehoorzaam betoonde aan de bevelen van zijnen Abt , en ophield wonderwerken op zijn graf te verrigten , nadat hem dit door dezen verboden was ,gehoorzaamde, integendeel , zoo min aan het wereldlijk als aan
het geestelijk Beftuur. En , offchoon hij, den 2.8Iten , te
Brikkenau eene verklaring in het licht gaf, waarin hij
veel over de ongehoorzaamheid aan de wetten fprak , en
de ligtgeloovige zieken , die zich bij hem vervoegden ,
wederom wegzond, ging hij denzelfden dag en vervolgens voort met zijne bewerkingen , en vcrvulde zelfs de
ftad Fulda met zijne genezingen. Een tweede bevel was
er noodig, om hem naar Bamberg te doen terugkeeren.
Het was niet v66r den 9 Augustus, slat hij Brikkenau
voor goed verliet , zich echter niet kunnende wederhouden , nog eenige dagen te Wurzburg, het tooneel zijner
eerfte handelingen , te gaan doorbrengen , tot dat eindelijk de Politic, ingevolge het uitgevaardigd bevel van
het Ministerie , hem beval te vertrekken.
De Prins kwam den 13den te Bamberg , alwaar hij wederom in het openbaar met zijne bewerkingen een begin
wilde maken; mar de Kommisfie verzette er zich tegen.
Nu legde hij alien eerbiccl, dien hij tot nog toe, ten minfie met woorden , your do wetten had Mound, gchcci
11 m 5
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ter zijne, ten einde zich aan eene proef, die hem geene
kleine hinderpalen in den weg legde , te onttrekken ; en
hij verklaarde aan de Regering, die hem drong, zich aan
bet onderzoek der Kommisfie te onderwerpen , dat hij
vechneer. God dan de menlchen moest gehoorzamen. Ten
gevolge hiervan werd hem het verrigten zijner curen ten
eenemale verboden , wilde hij niet als een overtreder der
wet geftraft worden ; en er werden nu ftrenge maatregelen zijnen opzigte genomen. Het Bisfchoppelijk Vicariaat fielde hem insgelijks onder de cenfitur,, en verbood
hem den kanfel te beklimmen en de biecht of te nemen.
Maar nu gebeurde hetzclfde, hetgene men ten tijde van
de wonderen op het graf van den H. 1%1DAILD had zien
gebeuren; te weten , de voorgewende wonderwerken geichiedden nu onder eenen anderen vorm , ten einde aan
bet wakend oog der Politic te ontfnappen. Dewijl nu de
zieken niet nicer in perfoon verfchijnen mogten , fchreven zij aan den Prins ; en deze meidde hun den dag en
het uur , waarop hij voor hen zoude bidden , opdat zij,
na gebiecht en hunne commune gehouden te hebben ,
hunne vurige gebeden met de zijne zouden vereenigen ,
in het voile vertrouwen op de oneindige barmhartigheid
en hulpvaardigheid van JEZUS clittisTu s. Deze
mieuwe handelwijze gelukte, en fchijnt ook nu nog plaats
te vinden. Het yolk , intusfchen , verliest weldra deszelfs aandacht voor wonderwerken , indien dezelve flechts
in het duister bedreven worden. Vanhier, dat dan ook
de groote roep van den Prins van Hohenlohe voorbij
is, vooral federt zijne rein naar Weenen. De gefchrif
ten van onderfcheidene eerbiedwaardige Godgeleerden ,
zoo als onder anderen van den Meer Gil AT z , Hoogleeraar aan de Hoogefchool Je Bonn, en van eenige kundige Geneesheeren, b. v. den Heer PFEUFER, hebben, offchoon niet alle oogen door dezelve geopend zijn ,
echter te veel lichts over deze duistere handelingen verfpreid , dan dat men dit herleven van de ellendigheden der
dxeepzucht en des bijgeloofs zoude behoeven te fchrdmen , die zonder de voorzigtigheid van eenige edele mannen
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nen en de flandvastigheid der Beljerfehe Regering , het
geheele zuidelijk Duitschland droigden te bederven. Ons
fchoone land (FrankrO) behoefde geene vrees voor deze befmetting te voeden; waarom ook de Prins van Hohenlohe bet niet raadzaam geoordeeld heeft, zich herwaarts te begeven.
De verlichting is in Europa te diep doorgedrongen ,
dan dat hetzelve zich niet zoude wachten voor de reeds
afgefletene treken van eene heerschzucht, die te vergeefs
haar rijk tracht te hernemen door de onwederftaanbare
kracht van eene openbare meening, welke zij niet meer
tot fteun heeft. Veen ander bewijs hiervan behocven wij
aan te voeren , dan het verflandig antwoord van den Heiligen St'oel. op den brief van den Prins van Hohenlohe. Dit
antwoord, den 8 November i8ao gedagteekend , ademt zoo
wel zachtmoedigheid als voorzigtigheid ; en men zi.et er
dat het Hof van Rome niets meer ter harte main, dan
zich te wachten voor bet onberaden aannemen van. kwalijk bevestigde daadzaken. Het blijft zonder tegenfpraak
waar , dat de Prins van Hohenlohe geene wonderen verrigt heeft ; dat hij flechts eene menigte , begeerig naar
beguicheling der zinnen , verleid heeft , en dat hij met
bekwaamheid heeft weten gebruik te waken van den grooten invloed, dien de werking der herfenen op alle de overige verrigtingen van het menlchelijk ligchaam uitoefent ,
zoodra die werking zelve tot den hoogstmogelijken trap
van fpanning gebragt is. In het openbaar te midden van
eene domme menigte , werd elke poging van dezen aard
met een goed gevolg bekroond , en iedere proef ging
voor een wonderwerk door; maar in een befloten vertrek, in eene vergadering van verlichte mannen , en in
het bijzijn van oordeelkundige Geneesheeren , bleven alle
de bewerkingen van den Prins , zonder eenige goede tatkomst op te leveren ; of , wanneer bier of daar al eenige
zwakke werking mogt befpeurd worden , dan zien .wij
bier niets anders , dan hetgeen een bOwaam man dagelijks verrigten kan , indien hij flechts de bijzondere werkzaamheid der herfenen wel weet te gebruiken , tc leiden
en

508

BIJZONDERHEDEN

en te hefluren. Alles daarenboven vereenigt zich op eene
openbare plaats , om de oogen van onbevoegde en bevooroordeelde regters, te verblinden. Eene volflagene onbekendheid met den voorafgaanden toefland der Eiders ,
volkomen gebrek aan kennis van het wezen hunner ziekten , en ligtvaardigheid in het beoordeelen van de onderfcheidene omflandigheden , die men reeds vooraf verwachtte , dat zoo gebeuren zouden ; dit alles was voor het
yolk, en nog meer voor den Prins, genoeg , om, wanneer een verlamde, of een door de jicht aangetaste lijder,,
flechts de minfle bcweging deed blijken, de genezing als
zeker te &lien , en overal wonderwerken te zien, of te
doen zien ; want, gelijk het gemeen van eenen Geneesbeer eene grondige genezing verwacht, zelfs van eene ongeneeslijke kwaal , zoo gelooft hetzelve , bij de minfte
verligting , alles van hem verkregen te hebben, die flechts
ziin verfland weet gevangen te nemen. Geen Wonderdater heeft misfchien cen betcr zamenhangend ftelfel gevolgd , dan de Prins van Hohenlohe. Voorwaar,, welk
4der zal , indien men alleen vertrouwen op God van hem
vordert , durven beweren , dat hij niet herfteld is, vooral
in de tegenwoordigheid van eene zaamgerchoolde menigte, die, in een tegenovergefteld geval , flechts een' ellendeling in hem zien zal, die alle medelijden verbeurd
hceft , daar hij door de Goddelijke barmhartigheid veroordeeld is ; en welke menigte hem , ten gevolge hiervan ,
aIle die mishandelingen zal doen ondergaan , welke door
de dweepzucht aan haren verblinden geest zijn ingegeven? Eene vrouw heeft voor de Bambergfche Kommisfie verklaard, dat het alleen deze vrees was , die Naar gedwongen had eene genezing te veinzen , die geene de minfle wezenlijkheid bezat. Alle de verhalen dezer zaak ,
door de voorflanders van den Prins, zoo als de Hecren
BAUR, SC HAROLD, ONYMUS, in het licht gegey en, zijn onvolledig , zonder zamenhang, overladen met
niets ter zake doende uitweidingen , ontbloot van de noodzakelijkfte bcwijzen , in een woord, volkomen geliikvormig aan de Lr8(irdc. Mccr was er waarlijk niet noodig,
om
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om dc hartstogten in beweging te brengen. Doch, indien
men de tijden der onwetendheid en der barbaarschheid
wilde .doen herleven , behoorde men, daar het onmogelijk is de alom verfpreide verlichting in Uns nit te doo•
y en , te beginnen met de welonderrigte , maar ligt vervaarde menfchen vrees in te boezemen en hen te doen
zwijgen. Dit zoude echter in Duitschland eene vruchtelooze poging zijn , en ook bier te lande zal men dit niet
beproeyen , daar wij ons te regt kunnen beroemcn , dat
bier de zetel en het middelpunt der verlichting en befchaving gevonden wordt. (*)
A. J. L. JOURD A N.
(*)

Men houde in het oog, dat bier een Franschman

fpreekt.

IETS , OVER DE BLOEDZUIGERS

(Hirudines.)

(Ontleend nit bet werk van J. R. JOHNS o N, M. D. ,
A Treatife on the medical Leech, including its medical
and natural history , &c. door J. H E L L ER,
Med. et Chir. Doctor in de Willemflad.)

H

oezeer er in onze maedertaal over bet geneeskundig gebruik der Bloedzuigers genoeg gezegd is voor
Gcnees- en Heelkundigen , om bij voorkomende gelegenbcden daarvan een gepast gebruik te maken , zoo treit
men everrwel daarin maar weinig aan over de natuurkundige gefchiedenis dezer water - infekten , vooral in vergelijking met hetgeen Dr. JOHNSON in bet opgegeven
werk daarover heeft gefchreven; hetgeen mij bewogen
heeft , om het volgende over te nemen en mede te deelen , met een enkel bijvoegIel bier en daar vermeerderd.
Dr. JOHNSON verdeelt de Bloedzuigers in twee kiasfen , de mile onder de benaming van Glosfophonia , en
de tweede onder die van Hirudo; tot de laatile brengt hij
16 foorten , als: de Hirudo Indica , grosfa ,— hippoglosfa — bronchata , — muricata , — verrucofa , —
medicinalis, — fatigue:1'1/ga , troctina, — nigra, —vu.ga-
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garis ,
tesfulata ,
lineata , — heteroclita, — Mat:
ginata , — geometra.
Het ligchaam des Bloedzuigers is zamengefteld ptit een
zeker getal fpierachtige ringen, die door oefening grooter worden , maar niet in getal toenemen, zoo als men
tot hiertoe heeft vooronderald; terwiji de mond , of liever het deel , gevormd door de bovenfle en onderfte
lip, eene halve cirkelwijze gedaante heeft, en als een'
zuiger werkt , wanneer dezelve aan eenig ligchaam is
vastgehecht, door middel van den fpierachtigen toeftel
die zich aan bet bovenfle gedeelte van den flokdarm bevindt ,
terwiji de ftaart eenen anderen zuiger heeft. De buik
heeft twee openingen: de eene klein en rond, orificium
genitale genaamd , is gelegen omtrent an,itrhalven duim van
de onderlip , en bevat de penis in eene foort van fcheede ; de andere opening , een weinig onder de vorige gelegen, vagina genaamd, is zeer klein, en leidt naar de
baarmoeder, (uterus.) Eene derde opening op den rug,
een weinig boven den rand van den achterften zuiger,
maakt den anus ult. De oogen , tien in getal , zijn in
eenen halven cirkel aan bet achterfte gedeelte van het
hoofd geplaatst. Het gevoel heeft waarfchijnlijk zijne zitplaats in den rand des zuigers , de fmaak aan bet bovenfle gedeelte van den flokdarm , en de reuk in de luchtpijpen. Hier verfchilt Dr. J o HNSON van meest alle andere Schrijvers, die aan de Bloedzuigers de zintaten van
het gehoor, het gezigt en den reuk geheel ontzeggen ,
en hun maar alleen den fmaak en ha gevoel toekennen.
JOHNSQN is ook van gevoelen , dat de Bloedzuiger
Been gehoor heeft. Sommige Natuurkundigen hebben
vooronderfteld , dat de Bloedzuiger zoude ademhalen door
den mond ; terwijl anderen dit meenen to gefchieden door
de luchtpijpen. Zij kunnen wel eenigen tijd in olie Leven; maar dit kunnen ook de wormen, die doorde luchtpijpen ademhalen. Dr. JOHNSON heeft bevonden, dat
een Bloedzuiger zoo lang leefde met een' ftrik om zijnen
kop, naauw toegehaald , als in olie gedompeld. Dit laat
zich gemakkelijk verklaren , doordien de longeblaasjes zich
aan
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aan de oppervlakte der huid openen , en derhalve de aangcicgde band de adembaling niet kon verhinderen; behalve dat de Bloedzuiger,, eigenlijk gezegd , geen' kop heeft,
en door de Natuurkundigen tot de ilcephales (azig)cacc)
gebragt wordt. Deze dieren hebben eene opperhuid (epidermis), eene huid (cutis) , een fpiervlies (tunica musculofa) en een' vliezigen rok (tunica membranola) met
een tusfchengevoegd celvlies (membrana cellalofa). De
opperhuid vernieuwt zich alle vier of vijf .4agen. De vezelen van het fpiervlies zijn langwerpig en rond; terwijl
de vliezige rok de geheele inwendige holligheid van het
ligchaam bekleedt. De Bloedzuigers hebben drie tanden,
die kraakbeenig en fcherpfnijdende zijn , geplaatst op kleine verhevenheden. P o UPAR T geloofde , dat de wond,
die deze dieren maken , door zuiging wordt voortgebragt ;
terwijl J o H N S o N de tanden in een' that van erectie
heeft gevonden , tot in de huid doordringende , door het
opligten van den zuiger met een pennemes. Rondom den
flokdarm vindt men een' zenuwknoop (ganglion), die
naar alle deelen des ligchaams zenuwdraden afgeeft; terwijl de bloedvaten rood bloed bevatten. Dr. j o H Ns o N vermeent ontdekt te hebben, dat , hetgeen men
voorpnderfleld heeft eene zenuw te zijn , een vat is , waaraan hij den naam van onderbuiksvat (vas abdominale) heeft
gegeven , gaande in eene regte lijn van den kop naar den
ftaart , op onderfcheidene plaatfen zich verwijderende. De
Bloedzuigers hebben nog drie bloedvaten, als twee vafts
lateralia en een vas dorfale , die met elkander door dwarfe takken gemeenfchap hebben, en wier klopping Dr.
JOHNSON heeft waargenomen , zonder evenwel iets te
kunnen ontdekken , dat naar een hart gelijkt. De lengte
van den flokdarm heeft omtrent een vierde duim. Het
getal der cellen of magen bedraagt 18 tot 24, beflaande
vier vijfde deelen van het ligchaam. Het fpijskanaal, dat
omtrent een' duim lengte heeft, bevindt zich tusfchen de
gemelde magen en den darm , beginnende aan den achterlien rand der opening van de laatfle eel. Het is aan zijn

voorite gedeelte voorzien van een klapvlies(val yula), om
de
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de tertigkeering der drekftoffen te beletten , en aan zijri
ander einde van eene fluitipier (fphincter), om derzelvet
onwillekeurigen afloop tegen te houden.
De Bloedzuiger is tweeflachtig (Hermaphroditus);maar
men weet niet, of hij zichzelven kan bevruchten. Behalve de tcsticuli , den uterus en de ovaria , heeft hij nog
verfcheidene veficulee abdominales , die een vocht bevatten , dat overeenkomt met dat der testiculi. De veficula3
laterales , omtrent dertig in getal , boudt men gewoonlijk
voor de werktuigen der ademhaling; maar, volgens Dr.
JOHNSON, dienen zij alleen, om eene vetachtige ftof
of te fcheiden, die het geheele ligchaam bedekt , deszelfs
zachtheid en veerkracht onderhoudt, en belet dat het
dier zoo gernakkelijk niet kan gegrepen worden. Het is
niet onwaarfchijnlijk, dat, behalve de affcheiding van
deze vetachtige flof, die blaasjes bet longeitelfel van den
Bloedzuiger uitmaken , en lot zijne ademhaling dienstbaar
zijn, door het bloed , hetwelk zi;ne vaten doorloopt , aan
de dampkringslucht bloot te ftellen. Wat aangaat de voortteling der 'Bloedzidgers , dezelve gefchiedt , gelijk bij de
Slakken , door eene dubbele koppeling; zelden heeft dit
plaats in den'fbat van gevangenis of flavernij , en komen
zij hierin overeen met de Mieren en de Honigbijen.
De reproductie gaat hij de Bloedzuigers zeer gemakkelijk. Ondertusichen komen de proefnemingen van Dr.
JOHNSON niet overeen met die van s H A W. JOHN-.
SON had waargenomen, dat, wanneer de kop alleen
of te gelijk met den flaart , was weggenomen , er geene
zeproductie meer plaats greep; terwijI SHAW, bij de
proefnemingen , in 1773 door them gedaan op de Hirudo
flagnalis, de Hirudo complanata en de Hirudo octocula.
ta , die Bloedzuigers niet alleen op alle wijzen heeft verdeeld, maar de gefcheidene deelen, na hunne reproductie , weer op nieuw verdeeld, en zien reproduceren ,
zonder te misfen. (L I N. Trans. Vol. I.) SHAW heeft
bier de namen zijner Bloedzuigers van LINN iE u s ont',tend, die cr maar acht heeft opgegeven, als : de Hirudo
fanguifiiga,
mcdicinalis,
octoculata, — fiagna•
lis
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lis ,
complanata, — Indica , — geometra en de 111.;.
eudo-InGricata.
N. c t s R bretagt het gefladht der Bloedzuigers tot
den fmallen Lintworm (Fasfiola); terwij1 BoRm A NNu s en andere-oade Schrijvers dezelve in eenige gemeen.fchap alien met de Sla p zouder huisje (Limax), die ook
een Hcrmaphroditus is, en op dezelfde wijze paart.
D. WESER is van gevoelen , dat forlimige Bloedzui;.
gers eijeren leggen, die zij aan planten vasthechten ; ter.
wiji anderen zamengeftelde eijeren zouden voortbrengen 4
welke de gedaante van eironde fchoteltjes hebben ; nog
anderen dragen eijeren of jongen onder den built. -- L
u s heeft er een' geopend, waarin hij een vrij groot
jong vond, welks navelltreng aan het achterfle gedeelte
van het ligchaam was vastgehecht.
Aan drie foorten van Bloedzuigers wordt hoar de ge..
neeskundige praktijk de vootkeur gegeven, als : de Hirudo medicinalis , de Hirudo troctina Hirudofarigutfilga ; en onder deze inzonderheid aan de Hirudo medicinalis , waarop volgt de Hirudo troctina , terwijl men
de Hirudo fanguifuga ook nog wel gebruikt in tijd van
hood, en als men de twee andere foorten niet kan be
komen.
De Heer jouNsoN geeft de vOlgende befchrijving vats
de Hirado een gedrongen zwart ligchaam;
van boven geteekend door zes gele ftrepen , met tusfehen::
gevoegde zwarte Bogen; van onderen aschverwig, met
2warte vlekken; drie duimen lang; voorzien van tied
oogen , die in hunne plaatfing de gedaante van een beefijzer hebben: Zij onthoudt zich in vijvers, en in poeleri
of moerasfen ; heeft den kop in den flaat van rust ,
na rond, maar bij den voortgang puntig; de gedaante
van den niond ongeffadig of veranderlijk , en in het algeMeen voorzien van drie openingen , ieder van welke eene
driehoekige gedaante heeft ; de flaart bellaat nit vleeschvezelen, die zich van een punt ntiar den omtfek vetfpreiden.
Sommigen brengen de Hirudo medicinalis tot de etterMENGELW. 1824. NO- II,
Nn
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Wren& (ovipara), ancleren- tot de levendbarende (vivipara). Het is nog moeijelijk, om dit verfchil to
fen, hoe zeer de IIeer JOHNSON zich voor het eerfte
verklaard heeft. Deze Bloedzuiger, even als de Hirudo
troctina, leeft van hetgeen hij den visfchen en kikvorfchen enz. door zuigen ontneemt; terwijl noch de aard.
wormen noch de water-infekten hem tot voedfel kunnen
dienen. Wig= WESER, vindt men dezen Bloedzuiger,
in Zweden, fomtijds vijf duimen lang.
De Hirudo troctina, die lang en bruin is, heeft op
den rug goudkleurige ringen, met zwarte vlekken in het
midden; is op de zijden geel gekleurd, en van boven
groengeel, met roods vlekken waarover zich de gondkleurige ringen ultitrekken.
De Hirudo fanguifuga is ook tang, van boven groenbruin en van onderen aschkleurig, met zwarte vlekken.
Deze Bloedzuiger is bij uitftek gulzig, en bemint de vaste fpijzen, die hij fpoedig verteert , hetwelk zich gemakkelijk laat verklaren uit de grootheid van zijnen darm , die
tweemaal de lengte heeft van dien der Hirudo
, alsmede uit het maakfel van zijne maag. Niet alleen
verflindt hij de andere foorten van Bloedzuigers, maar
voedt zich ook met het vleesch van zijne eigene foort:
binnen den tijd van omtrent eene maand hebben twee
van deze Bloedzuigers 35 Bloedzuigers opgegeten, de
eene 15 en de andere 20.
Zoude men , uit al hetgeen wij dusverre over de Bloedzuigers gezegd hebben, niet mogen belluiten, dat de
vele foorten , door Dr. JOHNSON opgegeven, zeer van
elkander verfchillen , en niet wel tot dezelfde klasfe kunnen gebragt worden? Ten minile houdt de natuurkundige gefchiedenis der dieren de ovipara van de vivipara gefcheiden, en worden die nooit onder ane klasfe gebragt.
En ,. als Hermaphroditus befchouwd, komen zij overeen
met de Slak zonder huisje (Limax), die men, zoo veel
ik weet, nog niet onder het geflacht der Bloedzuigers
beefy gefleld. Ondertusfchen fchijnt men tot hiertoe het
bloedzuigen als een voornaatn onderfcheidend en karakteris-
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tistieit kern-p erk van de Bloedzuigers to bebbenaangezien ;
en , uit dit oogpunt beichouwd , voldoet dit ook zed
fuel aan hunne benaming , maar is niet voldociEle
een' genees- en natuurkundigen zin genomen ; zoo als
ook alle foorten van Bloedzuigers in de Geneeskunst niet
onverichillig mogen gebruikt worden , waarvan ten allen
tijde de Geneeskundigen zijn overtuigd geweest.
Volgens Dr. jonNsoN, weet men niet dat de Bloed-i
zuigers v6Or de Eeuw van AUGUSTUS zijn in gebruik
geweest , en zoude een THEMISON dezelve in ziektett
veel hebben aangewend. Men zoude kunnen Vragen1
well: cen' T HEM/SON heeft bier Dr. j o IINSON be.'
doeld ? want men vindt onder de oude Geneeskundigen
meer dan 66nen van dien naarn vermeld. Ondertusichen
leefde er,, in de zevende Eeuw na de bouwing van
Rome, een T HEMISON, geboortig van Laodicea, die
de tekte der Illethc:dici heeft gefbcht , en een leerling is
geweest van ASCLEPIADES; en, daar AUGUSTUS
691 jaren na de bouwing van Rome is g,eboren , wordt
bet zeer waarfchijnlijk , dat de THEMISON van JOHN*
SON die van Laodicea is. L E CLERK maakt , in zijne Geneeskundige Gefehiedenis, ook melding van cell'
THEMISON, als de eerfte Geneesmeester , die de Bloed•
zuigers in ziekten heeft aangewend, dien men voor den.*
zelfden perfoon houden mag.

BIJVOEGSEL OP DE LIJST DER SCHRIJVEREN BETRIM•
FENDE DE HISTORIC DER NEDERLANDSCHE BEROER•
TEN, IN DEN TARE 1565 EN VOLGENDE, DOOR
DEN HOOGLEERAAR JONA WILLEM TE WATER
GEGEVEN , IN ZIJr\E HISTORIE VAN HET
VER BOND EN DE SMEEESCHRIP TEN DER
NEDERLANDSCHE EDELEN , 4DE STUK
BLADZ.

H
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oe breed de List, bier haven gemeld , moge
als die niet minder , dan eon vijftigtal van Schrijverea
Nn 9
be-
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bevat , zij is echter voor aanmerkelijke vcrbrecding vatbaar. Wij leveren er bier een Bayvoegfel op van zoodanige meer of min zeldzame fchriften , als wij, ten deele ,
zelve bezitten , ten deele door anderen vermeld gevonden
hebben , opdat het ter aanwijzing diene voor zulken ,
welke, zoo als wij, lust mogen l hebben, om deze foort
van fchriften to verzamelen.
In folio.
1593
A. GALLUCCIUS, de Bello Belgic°, ab
ad inducias al. 1609. Ramae, 1671. a Part. 1 Vol.
Historic ofte wyder verclaringhe van de Nederl. Gefchiedenisfen, enz. van 1566-1590. Amft. 1620.
E. v AN It EYD, Hist. der Nederl. Oorlogen, enz.
tot 1601 , ell J. VAN DEN SANDE, Gefchiedenisfen ,
ten vervolge. Leeuw. 1650.
In kwarto.
P. GIUSTINIANO, della Guerra di Fiandra, Liiinverfa, 16o9.
bri
Bellum Belgicum , feu res Belgicae (16o I ... 1609)-e Comm.
P. JUSTINIAN!, cum fuppl. auciforis, ed. J.
o. Acc. Commentar. rerum, a Sacris Praefulibus
Belgio gestarum. Colon. 1651.
ROLANDI MIRT EiComment. rerum in Berg. gest. a
P.H.DE AZEVEDO,COM.delrUENTES.Matriti,i6m.
R. mIRT El Historia Belgica, f. Commentar. reruns

Belgio gestarum fub tribus ejusarern gubernatoribus &c.
Colon. 1611. (*)
G. CHAPPUIS, Hist. generate de la Guerre de Flan.
dre, jusqu'a la trefve de 1609. Paris , 1611. 2 T. 4 P.
Viva delineatio ac defcriptio oranium praeliorum &c.,
quae, durante bello adverfus Hisp. regem,in Belgii provinciis — gesta font , fcriptore G U L. BAUDARTIO.,
1622.
a Volt.
G.
(*) -Wij vermoeden , dat deze twee ftukken van R. DA I aTEUs llechts verfchillende uitgaven van hetzelfde week
zija. Wij kennen ze Met, dan uit Catalogen.
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G. B A U D A R T, les Guerres, de Guillaume et Mauri..
1614. a 7'.
cc de Nasfau.
1621 , 1622. a P.
Polemographi a Auriaco-Belgica.
De Spaanfche Tiranye, gefchiet in Nederl. enz.
4mfi. 1633.
Hauck- beracha , vallis benedictions , f. Belgidos, magnique illius et memorabilis belli, quodanno 1629, in Belgio, a Belgis confoederatis — gestum est, narratio eucharistica per DAN. SOUTERIUM. Harlemi, 1631.
In octavo.
THE 0 PrIILE D. L. Histoire des Troubles et Guerres
civiles des Pais -Bas , 1559--15 8I. 1582.
C. ARTHUSII Mercurius Gallo-Belgicus , res in
Gallia et Belgio potisfimum gestae a 1555-1570. Fran..
cof. 16o9-1614. 6 Tom.
Apologeticon et vera rerum in Belgico-Germania nuper
gestarum narratio. 157o.
P. A S T. AUDOMARO, Declaratio caufarum Belgii
calamitatum &c. Col. 1582.
T. A D A M A E i Belgica deinologia feu tumultus Belgici.
raneq. 1595.
J. STRATIUS, Hist. de la Guerre civile du Pays de
Flandre, dcpuis 1559-1582. Lyon, 1583.
P. CORNEJO, Sumario de las Guerras civiles, y
caufas de la Rebellion de Flandres. Leon. 1577.
Histoire des Revolutions des Pais - Bas depuis 1559 -1584. Paris, 1727. 2 7'.
D I N O T H U S, Spicghcl der ghedenckwaerdighen oorlochf_hen Ghefchiedenisfen. Alkm. 1587.
Histoire de FERD. A LV. DE TOLEDO, _MC d'Albe. Paris , 1699. 2 V.
Corte historifche Befchryving der Nederlandfche Oarlogen van den beginne era aanvang of tot bet twaalflarig
Befland. D. I. I. D. zlrnh. 1612.
Wij fluiten deze lijst met Commentaire premier et fecond du Seigactir ALPHONSE D ' ULLOE, contenant
le voyage du Dt.'c d' Jibe en Flandre avec P armee EspagNn3
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pagnole: et la punition faits du Comte d' 4iguemont el
autre 1: et le guerre contre le Prince d'Orenge et au..
lres rebelles &c. A Paris, par JEAN DALIER 1570,
avec privilege du Roy. Dit boekje , dat wij niet weten
ooit op eenigen Catalogus vermeld , of door iemand on.
xer Schrijveren aangehaald gevonden te hebben, en daar.
om voor hoogst zeldzaam houden , bevindt zich , federt
vele jaren , in,onze verzameling. Het is vertaling uit het
oorfpronkelijk Italiaansch, ons voffirekt onhekend. Het
verhaal loopt tot den dood van den Prins van Conde
die op den Isden Mei 1569, in den vermaarden flag bij
arnac, fneuvelde. De Schrijver beloofde , op het Plot,
Gene derde Commentaire, „fi ," (zegt hij) „par cas,
„ est befoin d'en ufer en ceste forte." Of hij zulk eene
derde Commentaire ooit geleverd hebbe, is ons niet gebleken. Wij twijfelen er aan, omdat , hoe veel lof hij
T., v n ook geeft , wegens krijgsbeleid en dapperheid,
het geheel aan dezen toch 'onmogelijk welgevallig heeft
kunnen zijn, uit hoofde van den toon en de naaktheid en
waarheid van voordragt. Wij kunnen ook niet beflisfen
of hij dezelfde ALPHONSUS D I ULLOA geweest zij,
van Wien HOOGSTRATEN, in zijn froordenboek, be.
rigt , dat hij zijn' besten leeftijd te Veneta doorbragt, en
een aantal boeken, nit bet Spaansch , op eene voortreffe.
lijke wijze, in bet Italiaansch overzette; maar dat hij
een iSpanjaard was , is zeker, en dat hij, `vroeger, een
Leven van K A It E L V, en een ander van Keizer FE R.
DINAND gelchreven had , en dus een man van lette.
ren was, blijkt uit deze Commentaires zelve, Niet min.
der was hij een man van den degen, en thans 4ide
Camp in Spaanfchen dienst, en, als zoodanig, in het ge.
voig en met het leger van D u c D ' A LB, uit Napels naar
de Nederlanden gekomen , welken togt bij zeer uitvoerig
befcbrijft. Bij de aankomst te Brusfcl werd hem terflond
de bewaring van de Ileutels der !lad en van bet paleis al.
daar toevertrouwd. Ook verzelde hij den Hertog naar
Friesland , en was tegenwoordig bij den flag te yemmit;get? tegen den ongelukkigen Graaf LODEWIJK VAN
N A Sy
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van welken flag hij mede een zeer omftandig
berigt geeft, waaruit wij vermoeden, dat, door andere
Schrilveren , vele bijzonderheden ontleend zijn. Hoe dit zij;
wat de krijgsbedrijven aangaat, mag men aannemen, dat
hij geen wraakbaar getuige is ; en, voor het overige, verhaalt hij zoo, dat A L v A 's wreedheid alom in de oogen
fpringt , en de verdienflen van ORANJE, EGMOND,
HOORNE en anderen niet verheeld worden. Breed is hij
in het befchrijven van de teregtftelling der beide laatften ,
van de groote genegenheid, in welke EGmoND ftond
bij het yolk , van den algemeenen rouw over zijnen dood,
en van het openbaar en aandoenlijk bewijs daarvan, door
velen gegeven. — De Franiche Vertaler was F. (F It A NoIs) DE BELLEFOREST, zelf een Fransch Gefchiedichrijver van dezen tijd , van welken men onder anderen heeft eene ilistoire generale de France, loopende
tot 1574 , en vervolgd door G A B R I E L C H A P P U I S,
(denzelfden , van wien wij hiervoor eene Hist. generale
de la Guerre de Flandre vermeld hebben) gaande tot
1590 , gedrukt to Par&'s , en , in twee Deelen in folio,
uitgegeven , in 160o. — Het boekje van D ' ULLOA is
is in octavo formaat, niet van het kleinfte, en beflaat
zoa bladen, of 204 bladzijden.
A. S.
Julij, 1824.
NASSAU,

C^

VIERDE Or LAATSTE BERIGT WEGENS BRIEVEN VAN MARIA
VAN REIGERSBERCH.

(Vervolg en /lot van bd. 488.)

DIRK DE G R o 0 T , die, in het voorst van 1642, mede
bet Leger, waartoe hij toen hehoorde, verlaten wilde, maar
daarvan, op zijns Vaders fchrijven, afzag ( s ), kreeg
vervolgens eene benoeming van den Franfchen Ironing tot /fide
de Camp. Dit bragt hem, als zoodanig, in 1643, weder
het gewezen leger van den Hertog van SAKSEN WEIMAR,
betwelk titans door den Graaf van GUEBRIANT bevolett
ward,
0) App. 600. 6na.
N DI 4
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werd , en in Frenfchen dienst was overgegaan (*). Doch„
teen deze , in het laatst van 1644, in het beleg van Rothwell , fneuvelde, en zijn leger door de Bcijerfchen gbflagen
werd, geraakte DIRK krijgsgevangen, en kwam niet dan
door het fchrijven van CR ATIU s aan den Hertog van BEIER na bet betalen van 'aanzienlijk losgeld, met het vere
lies van paarden en bagaadje, na 'vier maanden, vrij (t).
Zijne Compagnie, welke niet in bet gevecht was geweest,
was behouden, eu hij voegde zich, in Mei 1644, weder bij
bet leger , ging echter fpoedig tot dat onder den Marechal
ricemte dB TURENNE over, doch was, in Augustus van
betzelfde jaar, reeds weder krijgsgevangen (1). Dan nu herkreeg bij ztjne vrijileld reeds in September, diende federt,
pp nieuw, onder den Hertog van z r; on IR IT (Co N D E) en
TongN Nit , en wist beiden to voldoen. Hij nam , op hun
hevel, Friedelsheim en Neu/lad, en werd , door hen, tot
tweemalen toe, gebruikt in eene bezending naar de Landgrae
y in van I1ES$EN, waarin hij zich kweet naar hun genoegen (s). C oN D d beloofde zijnen Vader, dat hij hem zou
bevorderen (**). Wat gevolg deze belofte gehad hebbe , is
pns onbekend, G ROTI u s zelf flechts vier maanden
na het fchrijven van den laatst aangehaalden brief; en federt
weten wij alleen, uit eenen brief van Mevrouw DR GROoT
gan haren iroeder s den Raadsheer, nu ook Kidder, v A N
AZIGElt SBERCII, van 18 Januarij 1647, dat DIRE toen,
ten derden male, gevangen was, Zie bier, voor •bet laatfle
uittrekfel uit bare brieven , de volgende regelen:
Wij heb„ ben bier tijdinge, dat bet met den jongften al weer op den
ouden voet is, ende tot thilbron gevangen is gebragr. —
Zijn Cornel vond ik tot joffrouw UOULJON, dewelke
veel goeds van hem zeide; doch zeide , dat alle de onge,
„ lukken , die hem overkomen, hem bedroeven ende melan„ kolijk maken. Her fehijne, dat onze fortuine niet beter en
„ is, Als 't God zal gelieven, zal het beteren. Ik worde
fchier ongevoelig, alzoo ik altijd in egale droefheid leve.
Winter meer bijkomt en kan 't niet veel verargeren,” enz.
C

Vaderl. Hist. XI. 317.
(t) /Ipp. 681-686, 695, 70t. (4.) U. f. 703. 706.
709, 714. 7 20, 7 : 1- (§) U.
723 . 7 : 6. 7.8. 73 1. 732(*) Zie WAGENAAR,

741 . 744, of Par: 1645.

1746.(”) Part. 1. 1 757. 1 5 Apr.
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CORNELIS DE GROOT trok , in Augustus 1641, op
rand van den Baron van DEGENFELD, naar Venetil , om te
zien, of hij in dienst van die Republiek kon komen, en
hield zich daar, tegen zijner Ouderen genoegen, ten minfte
tot in April 1645, (wanneer ons mede narigten wegens hem
beginnen te ontbreken) zonder eenige vrucht, op, leif.ende
tusfchenbeiden door Italii Voor het overige weten wij
van hem (behalve de bijzonderheid , welke wij zoo aanttonds
melden zullen) niets , dan dat hij , in den jare 1661 1, (bij de
eindelijke vereffening van het gefchil met de ftad Rotterdam,
wegens hetgeen die (lad geacht werd zijnen Vader, als derzelver gewezen Penfionaris, aan traktement ens, fchuldig re
wezen , tot op zijne aanftelling als Ankbasfadeur van Zweden
bij Frankrijk) tot zijne fchadeloosflelling , Kapitein werd
bij de Garde van Hunne Edd. Cr. M. a en Landdrost is
geweest der Meijerije van den Bosch; doch dat hij hiervan
Piet lang genot gehad heeft, dewiji ik ergens aangeteekend
vond, dat hij reeds in October 1661 overfeed (t).
De bijzonderheid nu, welke wij zoo even bedoelden, ep
welke ons het treurig einde van zijnen Droeder DIRK meiden zal , is de volgende. In den jare 1654 begaven zich de
beide Broeders, uit Holland , op reize naar Zweden,ont hum.
nen dienst te gaan aanbieden aan KAREL GUSTAAF, opvolger van Koningin CHRISTINA, welke de kroon had no.
dergelegd. Op die reis namen zij, verzeld van eenen flechten knecht, die DIRK ettelijke jaren gediend had, hun nachtverblljf, halfweg cusfchen Embden en Bremen, of Hamburg,
in eene herberg. Hier kwam de knecht, bekoord door het
geld, hetwelk hij wist , dat zij bij zich hadden, des nachts
aan het bedde van zijnen flapenden Heer,, en doorfchoot hem.
Zijnen Broeder meende hi) desgelijks te doen; doch deze,
wel te bedde, maar wakker, en bezig zijnde met het maken
van een Latijnsch bijfchrift, greep, op het hooren van het
fchoc„ een onder zijn bereik liggend pistool, en voorkwam
den moorder, die hem zachtkens naderde, brengende hem
eene

(*) zipp. 668. 686. 688. en vele der volgenden tot 744,
en in P. 1. 1746. 1757.
(f) Vergelijk het ilanbangfel op CATTENB. Very. van
bet Leven Vail DE GROOT, bl. 72-74.
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eene zware wonde toe; doch zoo, dat hij de openbare itraf
voor zijne gruweldaad ontvangen kon (*).
Wij eindigen bier onze berigten, wier eerfle doel eenfglijk
geweest was, MARIA VAN REIGERSBERCH, ZOO beroemd in onze Gefchiedenis door haren cooed, hare trouw
aan bnren Man, en haar aandeel aan zijne verlosiing nit den
Loevefleinfchen kerker, wat nader te leeren kennen, en te
doen zien, dat, zoo zij, nit opgemelden hoofde, algemeenen lof en vermaardheid verdiende, zij dezelve niet min
waardig was, nit aanmerking van hare braafheid, godsdienflige denkwijze, fchranderheid en uitmuncendheid, in vele an.
dere opzigten, niet alleen als Echtgenoote , maar ook als
Moeder, als Vriendin, als Huisbeftuuriler, en, in het laatile
opzigt, inzonderheid door bekwaamheid en riflemen, welke
zelden, in die mate, als zij ze bezat, in eene vrouw gevonden , en, trouwens , ook meer in den man vereischt wor.
den. Ondertusfchen , terwiji hare brieven ons hare eigene
bekwaamheden en karakter teekenden, fchaften zij ons sevens dat van hare Zonen ; en dit gaf ons aanleiding, om,
betgeen wij daarvan bier vonden , voornamelijk nit de brieyen van haren Man , toe tellichten. Wij leerden deze Zo.
nen, vooral de twee oudfled, met opzigt tot de eerile dertig wren van bun leven, van eene ongunitiger zijne kennen ,
den wij wenschten. Dikwijls vroegen wij onszeiven: vanwar kwam het, dat deze kinderen, in gemelden hunnen
vroegeren leeftild, zoo verbazend veel verfchilden van bunnen uitmuntenden Vader? en wij itippen, bier, daarover
onze gedachten aan.
FIR o TI u s, die zich al den tijd, dien zijne ambtsbedievingen niet vorderden, enkel met iluderen en fchrijven bezig hield, had, gelijk hij elle bekwaamheid rot eenig huisbeIeld miste, zoo ook geheel geenen aanleg tot de opvoeding
zijner kinderen. Hij gaf bun, ja , wanneer hij hen bij zich
bad, letterkundig onderwijs; maar dat was bet ook genoeg..
team al. Hun goede zeden en manieren te leeren , en naauw
toezigt op bun gedrag te houden, — dit was zijner Vrouwe
ganbevolen, welke bier, in weerwil barer groom bekwaam.
be(*) Zie
RIGNY,
rerYs

als

AVIIERY,

Fie de

Cedenkfchriften bl. 4o4. 4o5. B

GR. II.

bl. 436. 437.

:45.

246. CATTENBURCH,
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heden , ondervord, hetgeen alle vrouwen ,bij het opgroeijeu
van mannelijke kinderen, ondervinden, dat het moederlijk gezag alleen ontoerzikend is. DE GROOT was derhalve zijnen
kinderen naauwelijks meet, dan als hun leermeescer, bekend;
en dit was niet gelchikt , om bij hen die -kinderlijke genegen.
heid re verwekken , welke dikwijls alle gebruik van vaderlijk
gezag noodeloos =alit , en welker gemis hetzelve fchier attijd te kort doer fchieten. Daarenboven werden, ingevolge
van DE GR. 0 o T ' s omilandigheden , de kinderen meest in
Holland, buiten het toezigr der Ouderen, opgevoed, hetwelk
hun dezen als vreemd deed worden , en al wederom geene
reedere liefde jegens hen kon aankweeken. Ook , toen elk
hunner zich uu zou vormen tot, of flellen in den nand,
waarcoe men hen beflemd had , waren zij , ver van huis, in
het gevaarlijkst tijdflip des !evens, aan zichzelven overgela.
ten. Hier kwam bij , dat , hetgeen anders tot bevordering
van der kinderen geluk fcheen te moeten dienen , inderdaad
voor hen een ongeluk werd, namelijk huns Vaders gunftige
lotverwisfeling en' verhefling. Zoons van eenen Ambasfadeur
geworden, die bij het Franfche Hof de eer van het Zweed[the met zoo veel luisrer ophield, fcheen het te gemeen aan
CORNELIS, om Advocaat te worden, aan PIETER, OM
zijne fortuin ter zee te gaan zoeken. Hoogmoed verbijsterde
hen. De DE GROOTEN waren, federt honderden van jaren,
In aanzien en regering geweest. Hun Vader had zich them
boven alien van zijn getlacht verheven. Zouden zij nu ook
niet naar verhefling, of naar aanzienlijke ambten of bedieningen , en dat wel in het vaderland der DE GROOTEN, (want
zij waren irnmers nit hetzelve niet gebannen) ftreven? Hun
Vader, ondertusfchen, door dat vaderland zoo onwaardig be.
handeld, en voorziende , dat zijne kinderen nog fang, te
vergeefs , gunst van hetzelve zouden verwachten, en wet•
ligt eindelijk, even ais hij , deszelfs ondankbaarheid zouden
ondervinden, (hoe droevig is de regtmatigheid zijner vrees,
in beide opzigten, daarna in PIETER gebleken!) was bier.
van ten uitertle afkeerig. Maar de jonge lieden dachten er
Anders over, en (tot overmaat van ongeluk, en hetgeen wij
achten het meest tot hun verkeerd gedrag te hebben toegc.
bragt) bun Oom van Moeders zijde , de Raadsheer v A N
REIGERSBERCII, wiens inzigtcn , ook in andere zaken,
dikwijls zeer wijd van die van DE GROOT verfchilden , wag
tet ook hicr met hem °nem, en keuide het ftreven der
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kinderen niet af, hetwelk, door den grooten invloed, welkert
bij bij hen had, alles bedierf. Eindelijk (en het doet ons
leed, dat wij ook dit moeten opmerken) onze MARIA had
de zwakheid van hen altijd te ruim van geld te voorzien,
en, daar zij als Ambasfacleurs Zoons verkozen te leven en
grof te verteren , telkens gereed te zijn ,om hunne fchulden te
betalen, gelijk omtrent allen dikwijls het geval was. — Doch
genoeg hiervan.
Gaarne hadden wij nu , omtrent de voortreffelijke Vrouw
zelve , nog eenige bijzonderheden gemeld, wegens 't geen
haar, federt haars Mans dood , bejegend is; doch wij weten
er niets van , dan het weinige volgende. Bij zijn overlijden
bey ond zij ,zich, met, en om de ongefteldheid van , hare
` Dochter, te Spa, uit welke plaats wij nog een' niet medegedeeiden brief van haar onder ons hebben. Van bier ging
zij terng naar Parijs, waar zij een nu naar haren that gefchikt verblijf betrok, gelijk ons uit een' anderen brief is
gebleken. Van daar is zij vervolgens opgebroken naar 's Grayenhage, waar zij, op den 19 April 1653, in haar drieen.
zestigile jaar, overladen is (*). Wij vonden aangeteekend(t),
dat zij, na haars Mans verfcheiden, openlijk de gemeenfchap
des heiligen avondmaals hield met de Engetfche kerk; doch
men moat dit verftaan, gedurende haar verblijf te Partys:
want (betgeen de Schrijver,uit wien wij dit ontleenden, volgen laat) in 's Hage flied zij in de gemeenfehap der Remoullranten. Dit is ook van elders bekend (1.). Wat er
dezelfde Schrijver nog bijvoegt, dat zij , met de Engelfche
kerk gemeenfchap houdende, zich gedroeg felon les derideyes intentions de fon marl , kan men aannemen, als men er
door verilaat, dat haar Man zelf, v66r zijn vertrek naar
Zweden , om zich van de Ambasfade te ontflaan , voornemens
was, om , als hij wedergekeerd zou zijn, zich bij de EngelA h op BRANDT en CATTENB. bl. 41.
(*) Zia bet_an...
(t) BURIGNY, Vie de GROT. II. 219.
(4) Ex ARN. 2OELENBURGII Epist. ad GUL. GRO-

'I' I u m , praef. ejus Disfert. Epistol. ed. "bullet. a°. 1658.
so., waar men ook kan lezen, dat M ARIA,
IA, wegens haren
Man, verklaard had, dat hij 'loch in Frankrtyk, noel] elders,
twit. den Godsdienst in eenige R.00infche kerk had bUgewound,

VAN MARIA VAN REIGE RSBERCH.

525

gelfthe kerk te voegen , waarvan hem de Ambasfade alleen
weerhouden had ; of dat hij , bij zijn vertrek , verklaard had,
(zoo als wij elders lezen C.% ) dat, zoo hem, op de reize,
jets menfchelijks overkwain, men het daarvoor houden moesr,
dat hij in de gemeenfchap der Engelfche kerk geftorven was,
en dat hij op zijne Vrouw begeerd had, dat zij dit alsdan
plegtig bekend zou maken: maar anders is het zeker genoeg,
dat hij was toegedaan aan de Remonflranten, die menig beer
wijs van genegenheid van hem ontvingen, en onder anderen
ook dit, dat hij aan hen het voordeel afftond der eerfte uitgaaf van zljn zoo even, in de aanteekening , aangehaald gou.
den boekje van de svaarheid van den Christelifken Gadsdienst (t). Een uitilekend en weinig bekend gunstbewijs
ontvingen dezelfde Remonflranten van zijne Vrouw, onze
MARIA, toen zij hun eene, in dien tijd zeer aanzienlijke,
torn van vierduizend vijfhonderd guldens fchonk, welke zij
van DAN. TRESEL, gewezen eeraen Klerk van de Staten
Generaal , voor hetgeen zij van hem te vorderen had, in
verzekering had laten nemen
Behalve zijne Weduwe en drie Zonen, liet de ftervende
GROTIUS ook nog zijne Dochter CORNCLIA na, voor
welke hij , reeds in den liaaglchen kerker , zijne korte ondemjzing der iedoopte kinderen opaelde (§). Wij hebben,
in ons derde berigt, kortelijk van haar gewaagd,en wessch.
ten nu ook , tot befluit, nog wel het een en ander wegens
haar mede te deelen; doch wij vinden geene narigten. Blj
AUBERY (MAURIER) kan men, wegens haar, eene vro..
lijke anecdote lezen , welke ons echter niet belangrijk genoeg
is ter overnetning ("). Dat zij gehuwd geweest is met den
Vicomte de MOMBAS hebben wij gemeld, en wij zullen
eindigen met te berigten, wat wij wegens dezen Edelman
weten. Van jongs of in Franfchen krijgsdienst opgebragc,
fteeg bij aldaar tot den rang van Kolonel te paard; maar ge.
raakte, bij LODEWIJK XIV, in ongunst , en moest dat land
TUi•

(*) Ex Ep. CHOLMONDELEJI, fubj. libr. GROT. de
rerit. Re/lg. Chr. ex edit. CLERICI.
N°. 567. 5 Oct. 1641.
(t) Epp. GR o T. Append.
(4.) App N°. 653.16 Maji 1643. conf. N°. 545 . 552 . 583. 58g.
(§) C. BRANDT, Leven van DE GROOT, bl. 192.
(") In zijne Gedenkfchriften , bl. 379.
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ruirnen. Om echter zijnen Schoonbroeder, PIETER DR
GROOT, wen Penfionaris van ilrnflerdam , te verpligten ,
werd hij bij den Koning weder in genade aangenomen (*),
maar toog vervolgens, tot bevordering van de gezondheid
zijner Vrouwe, die in Frankrljk meest ziek was, naar Holland, waar hij eerlang mede in aanzienlijken dienst te paard
kwam; en, bij de •fchadeloosilelling 'der kinderen van DE
R 0 0 T 9 wegens hunnen eisch ten laste van de flad Rotterdam, waarvan wij reeds gewaagd hebben, verkreeg hij een
Regement en Compagnie in Staatfchen dienst; doch , toen
hij, bij den inval der Franfchen, in 1672, de Betuwe , wier
verdediging hem was aanbevolen , verlaten had, werd hij in
Iechtenis genomen , en, nadat hij had weten te ontkomen ,
veroordeeld, om , nu in beeldtenis , en, zoo men hem t 'eenigen dage magtig werd , dan met de daad , de fchandelijkile
doodflraf te ondergaan. Doch hij beweerde , niet dan op
last gehandeld te hebben, Weld zich buiten fehoots, en
°Imaged In Frankrijk (f),
ilffchrift

van

het nevensjiaande fat kale.

Alderlieffle.
Defe weecke en hebbe ick van LIE niet' ontfangen; mis.
fcbien dat UE over Amfierdam fal ghefchreven hebben. Ick
en hebbe cfedert myn arivemenc alhier maer eenne weecke
gheweest zonder aen UE te fchryven. Ick hoope UE alle
mynne brieven wel fult ontfangen hebben. Watter in de Synoode ghepasfeert Is, fal UE wt UE broeders fchriven verNen. In de vergaderynge van de, Staten van Hollandt gaedt
het ghenoghfaem op rollen. Godc wil bet landt bewaere
want het is in een miferabeIgn flandt. Hebben de predikanten Vlaendere doen verliefen, het fchindt zy nogh van dat
humeur zyn, alfoo zy vast haer best doen om Hollandt van
gelycke te doen, het weecke veel luden aperendeeren. Benighe van de fleeden hebbe zeer lange beziegh gheweest om die
van Rotterdam het plakaedt te doen publyfeeren, hebben
geen konfenten willen dragen; dan ziende dat die van Rotterdam daer riet toe en willea verilaen, fchynen bet wat te
lae(*) BURIGNY, Fie de GR. II. 234. 235. 248. CAT.,
TENB. Very. op BRANDT, bI. 436.
(f) WAGEN AAR,

laded, Hitt. XIV. 63-65.
65.
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laeten !listen, \Vat my belangc, zegge het met een oprechte
meeninge, datfe veel gheluckiger zyn die der wt zyn als
die haer met zulcken disorderlycken regierynge moeten moeien. Den tydt, meen ick, fal haest zyn, dat men fal wenfchen om die geene, die men zoo qualyck ghetrackteert
heefc. UE en zoudt niet connen ghelooven, hoe aenghe.
naem ick by veel luden ben, en hoe veel der zyn, die nae
UE wenfchen. Hier meede adieu. Ick ben wat haestych. Ick
ga tot Meermans buten eten. Ick fal blyven
UE altydt getronw
Wt Delft,
den XXVIII July.

(1627.) Marie v. Reigersbereh.

CHAUDA.

(VerveIg ea Plot van bl. 495.)

Maar, hoe zou men het aan den geftrengen Heer vat: het
kasteel bekend maken ,dat een arme landman hem zijne dochter weigerde? T U I E V E N I N A ging dus heimelijk naar het
kasteel; doch hare neth . geflagene oogen verkondigden den
Heere VAN AMBLERIEUN reeds , welke boodfchap zij te
brengen had , vOdir zij nog een enkel woord had gefproken.
Toen hij echter vernam , welke de grond der weigering was,
antwoordde hij , na een oogenblik peinzens: „ PIE RR o wil
this niet, dat ik ulieden tot mijnen rang verheffen zal?
Wel nu , dan zal ik tot hem afdalen. Doch houd u flit.
Maak CLAUDINE met mijn ontwerp bekend; en wanneer
gij inij dan met den braven ouden man in gefprek vindt,
dan kent gij mij niet."
AMBLERIEUX liet daarop zijne bedienden binnenkomen,
en beval hun de flrengile geheimhouding omtrent alle vragen,
die aan ben, wegens de aanflaande manier van level: huns
meesters, zouden mogen gedaan worden. Bij het vatlen van
den avond floop hij heimelijk uit het kasteel, na zich vooraf
geheel onkennelijk te hebben gemaakt, en begaf zich naar
eene zijner fchapenfokkerijen, die aan het uiterfle eind van
het dorp gelegen was. Des volgenden daags hoedde hij reeds,
onder den naam van den herder t.tnt A s, zijne kudde, zeer
in de nabijheid van PIERRO ' s wijnberg. L U x A s was zoo
I paste zoo zorgvuldig op , dar zijne fchapen geene
fcha-

Se8

CIIAIJDA.

fehade $in den wijnberg dNien , Drees met zoo veal Vneg§
PIE It it o's beliandeling der wijnitokken, zijne beroonde,
vlijt , zijne befcheidene wenfchen en zijne verilandige gefprekken, dat de oude man hem weldra harcelijk lief krecg,
en in korten tijd .waren PIERII o en LuICA s onaffcheidelijke vrienden. TIIIEVENINA en CLAUDINE, die AMBLEIIIEUX in het geheim bezochten , droegen ihiertoe niet wei.
taig bij , doordien zij zich bij iedere gelegenheid in den lof
van den braven L U K As uitlieten. In dien tusfchentijd our.
ving JA NI N te Lyon dagelijks nieuwe bevelen van zijnen
Beer, welke zijne terugkomst naar Bachet gedurig vender
verfehoven. ZUne brieven aan CH AUD A en haren vader werden niet bezorgd ; en de berigten, die hij omtrent zijne
fchoone ontving, waren wel niet' zeer verontrustend , maar
*Herten toch aan te duiden , dat zijne langdurige afwezigheid
Naar niet zeer tot last was. Toen ABIBLERIaux zich nu
genoegzaam in de guns[ van PIER it o meende ingedrongen
te hebben, kwam hij op zekeren tijd, dat hij met den onden man onder eenen vruchtbooni een weinig uitruStte, met
zijn aanzoek voor den dag. „ Buurman I" zeide hij , „ het
fchijnt,•dat gij mijne vriendfchap wederkeerig met de uwe
„ vergeldt, eta dat istuij , om meer dan ddne reden, zeer
,, lief; maar g ene zaak is er, die mij griefc,
dat 1k, namiet jong en rijk genoeg ben, am uwer dochters
,
't Is waar, ik taloa beken, man te kunnen worden."
• nen," hernam PIE g R o n voor mijne vrouw zijt gij Diet
rijk, en voor mijne CLAUDINE niet jong genoeg; mijn
ja, ja, geweldig hooge bedoelingen
• oudje heeft hooge
„ met CHAUDA.",, Nu ja I ik bezit toph ook nog war
• meer, dan mijne fchaapjes; TIIIEVENINA zat ik daardoor
ligtelijk bevredigen. CLAUDINE zal mij raisfchien wel
• niet beminnen kunnen; maar voor het huisfelijk leven is
het reeds genoeg , als men elkander flechts niet haat. Was
ik van nwe toeftemming maar zoo zeker, als van die der
vrouwtjes I" — „ De mijne, buurman L U K A s, hebt gij."
En een handflag bevestigde deze becuiging. Thans oordeelde
AmBLER1EUx het oogenbiik gekomen , om ook den laatiten
nap te doen, en ontdekte zich nu aan PIER ft o als den
Burgheer in het fchaapherdersgewand, of eigenlilk als den
wolf in de fchapenvacht. Aan dezen geringen kiel ," riepi
hij nit, ,heb ik de aangename men, die ik met u heb door* gebragt, en vele wijze raadgevingen te danken. Uwe
„ deug-
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deugden, en die ewer naburen , geven dit gewaad aanzien
en waarde. De ouders en vrienden van CLAUDINE dra,
„ gen hetzelve; het zal mij voortaan dierbaar zijn i ciij hebt
„ aan den Heer van dniblerieux uwe dochter ge*eigettl;
c L A U L I N E zal dus de gade *au den fehaapherder
,, x A s zijn." De oude man was door deze verklaring geheel
bedwelmd; de verzekeringen en beloften van A panLentiolt
bewogen hem; hij wist nu niet meer, hoe hg de aangeboded
he, hem zoo bedenkelijke eer zou van de hand wijten ,brags
dus flatnelend eenige verontfchuidigingen voOrt , en fprak van
de verpligting, die hij jegens JANIN had.
Die is eet1
• losfe Vogel ," hernam AMBLERIEUxi N hij depict Hecht,
aan zijne vetmaken. Zoo hij het met uwe dochter opreg•
telijk meende, moest hij immers reeds lang terug Zijn.
„ De bezigheden, die ik hem te Lyon had Opgedragen, zijn
„ reeds federt eenige weken afgeloopen; maar hij zoekt da.
• gelijks nieuwe voorwentlfels, om iijn verblijf aldaar
„ rekken , en ik weet , dat hij dear den leer losbaridig levee
• leidt. I3ovendien bemint hij ook uwe dochter niet meet;
„ hij zou Naar •dus zeer ongelukkig maken."
PJEItitu,
ook van dien kant nit het veld geflagen, Zag nu geetien
weg meer, en bekrachtigde ten laatfte, met een' nieuivett
hsndflag, zijne te voren gedane belofte.
Het gerueht van eene zoo ongehoorde efs ongelijke huwe,
lijksverbindcenis verfpreidde zich vveldra door het geheele
land; het regende van elle kanten fpocternijen en pnntdichten op dezelve. De mare daarvan drong zelfs door WC Lyon,
J A N I N hield dezelve wel voor een fabeltle;maar hem over,
viel toch eene pijnigende onrust. Hij keerde nu ijlings mar
Pachet terug. Net was een ffikdonkere en flormachtige neat,
teen hij bij de poort van het kasceel aankwam; maar de be.
dienden van AMBLErilEux weken hem met beleedigingen
af; want zij hadden , omtrent dit wel voorziene geval, het
uitdrukkelijk bevel gekregen, am hem niet te herkennen. Zil
riepen hem dus toe:
lie Geheimfehrijver, wiens naani.glj
„ u toeEigent, is te Lyon. Pak u dna weg, ten Ware gij
„ de thehtiging begeerdet , die uw bedrog waardig is," Dit
onthaal bevescigde alle geruchteh, die hem cinderweg Waren
ter Boren gekomen. I-11j haast zich dearop naar de mooning
van p iEltitel, klopt , maar vindt geed gehoor.
begon nu te wanhopen; hij wilt niet , wat te beginner). De
gedachte: p CHAUDA is voor mij verloren," vervulde
141ENGELW. 1824. NO, 114
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ziel met helfdhe folteringen en fombere gedachten des
floods; maar bedacht hij dan weder, dat een ander het voor
hem beftemde geluk genieten zou, dan geraakten alle vezelen
van zijn gepijnigd hart in beweging; verwoed hijgde hij dan
naar wraak; eindelijk floot de flaap, het keyolg der vo/flagenfte afmatting, de bezwaarde oogleden van den'ongelukkigen.
De aanbrekende dag wekte JA NIL% Alles rondom hem
woelde in luide vreugde door elkander. Het fchieten en klok.
kengelui, het gerncht' der pauken en trompetten, het gezang
eb gefuleh der . menigte , de !linen en bloemfestonuen, -di t al.
les verkondigde 'aan JANIN, dat het heden de dag der hu.
welljksvoltrekking was. Ilij floop , langs eenzame en onge.
baande 'paden en door ftruiken, naar den tuinmuur van het
lcastrM. Uit alle hoeken van hetzclve deed zich het vreugdegejuich en de mnzijk hooren. IIij zag nit zijnen fchuilhoek
de bedienden been' en weder loopen; maar geenszins, zoo
als hij gehOopt had ,CLAUDINE,T1IIEVENINA Of PIER-n o. Van duizenclerlei gewaarwordingen als verfcheurd , fpoed.
de hij zich naar de'dorpkerk;maar zag, tot zijne verwonde.
ring, aldaar gees, den minflen toeftel tot dusdanig feest. Ilij
waande dus, dat het onzalig uur was nitgefteld, en er be.
gon reeds weder een ftraal van hope in zijne bange ziel to
gloren; maar een kranke, die aldaar om uitkomst van zijn lij.
den bad, benam hem dezen waan. „ Niet hier, maar in de
„ flotkapel wordt de trouwplegtigheid volbragt, en waar•
fchijnlijk ontvangt het bruidspaar in dit oogenblik den
„ priesterlijken zegen." — JAN IN vliegt als een razende de ker-k nit , ijlt naar de kapel , maar poogt vergeefs
daarin to komen; dienaars en wachten flooten hem terug.
Brullende van woede en . wanhoop, beproeft hij, met geweld
het geluk zijns trouweloozen mededingers to verwoesten;
maar valt, door vruchtelooze pogingen afgemat, bewusteloos
ter neér. Eenige medelijdende buren brengen hem naar
woning, waar men hem der' zorge eener oude dienstmaagd,
die hem heeft opgevoed en thans ook alleen opregtelijk
deelneemt in zijnefmart , toevertrouwt. Tot bewustheid we.
dergekeerd, is ook oogenblikkelijk zijn befluit genomen;
grijpt eene pistool, welke hij order zijne kleederen verbergt , fteekt zijnen flinger, dien hij meesterlijk wist to gebruiken, in den zak , en begeeft zich, dus gewapend, in de
avondfchemering naar het park , fluipende in de omflteken
van
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van het kasteel roi'd. In het dik(le van bet bosch verfcho.
len, ziet hij aan bet eind eener allele, op aanmerkelijken affland, her jonge paar. Finks grijpt hij eenen (teen, en
mikt, — daar vliegt de fleen van den finger; maar de lief.
de, die nog altijd in zijn gemoed tegen de wraakzucht ftrijdt,
doet hem den fleen naoogen, want die kon immers zijnen
doodelijken vij and misfen en CLAUDINE treffen; daar
vliegt hij tegen eenen boom , en valt al draaijende aan c H A tin A ' S voeten neer. Zij herkent dadelijk de hand, die hem
geworpen heeft, en haar hart klopt geweldig , doch niet zoo
zeer van toorn , als van medelijden. Zij meende , zoo wet
als hare ouders , dat JANIN zich heeds in Lyon onthield ,
en haar reeds lang vergeten had. Zij was dus bedrogen.
Maar, wat heeft er dan eigenlijk plaats gevonden? Hoe heeft
men den armen ongelukkigen zoo langentijd verwijderd kunnen
bouden? Dit waren de vragen , die hare ziel doorkruisten,
en haar geheele gemoed in beweging bragten. AMBL Eiz rEu x fchreef deze ontfteltenis aan den fchrik toe, en iji.
de, onder ijsfelijke vervloekingen tegen den fluipmoordenaar,
gelijk hij denzelven uoemde, (terwijl hij vergat , dat hij
zeif diens geheele levensgeluk vermoord had) naar bet kasteel. Hier werden alle dienstbaren tegen den booswicht uitgezonden ; doch deze had zich reeds verwijderd ; het bosch
en de dikke duisternis onttrokken hem aan zijne vervolgers.
Aan den voet des kasteels bruiste eene diergeweldigewoudrivieren , die den grond wegfcheuren, de boomen ontwortelen , de rotfen doorboren , en uit enge, vreesfelijke bergfple.
ten to voorfchijn treden ; daar tegenover verhie r zich een
berg, van alle loof ontbloot, en met honderdjarige fneeuw en
ijs bedekt , tot in de wolken. JANIN daalt, met den moed
der wanhoop , in dezen gapenden afgrond neder,, }theft den
ftroom, en bellijgt eon uitftekend deel van genoemden berg,
hetwelk als over den afgrond hing , en zoo digt bij bet kasteel was , dat men van daar alles zien en bijna hooren kon , wat er
in hetzelve omging. Hier zat THIJANIN, bijna geheel van zinnen
beroofd; nu eens onder heete tranen , met zelfverwijt , zijn
ongeluk beklagende , terwijl hij PIER Ito , c H A u n A en zelfs
THIEVENINA verontfchuldigde, en alle fchuld weer aan de
listige fchurkenftreken zijns meesters; dan weder woedend
van fpijt , dat zijn flinger de trouwelooze niet getroffen, of
dat hij het kasteel en de woning van PlERRO niet in brand
gefloken, en zijnen eigen' dood in de viammen gezocht had.
Eene
0oa
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Lene enkeie keer tneende .hij, onder de fchaduwbeelden der
wandelende perfonen, die van CH A U DA en hare moeder te
herkennen, en riep dan wanhopig hare namen nit. — De dana
in het kasteel was nu geCindigd; het werd weldra gelled
ilil; de eene zljde des kasteels verzonk in eene dikke duis.
ternis ; aan d0,andere zijde werd het lichter; fakkels en kaarfen zwierven ginds en wear. „ Genoeg der ijdele tranen en
thans
• magtelooze woede botgevierd 1" riep jANIN nit:
,, is het oogenblik gekomen, waarin de ouders van c L A U•
2, DINE haar in de armen van den grijzen moordenaar mijner
» zaligheid overleveren; — dit oogenblik wil ik niet overle.
• yen." Nu waggelt hij tot aan den rand der rots, zet zich
de pistool voor het voorhoofd, en — tuimelt in de onpeilbare diepte neder. Het fchot doorboort de lucht met een
krakend geluid, en brengt de fneeuw van de bergkruin in
beweging; de lawine rolt, flort ter near, breekt ijskorften en
rotsbrokken los , en wentelc die in den bruifenden iiroom , zoodat
de grondvesteu van het kasteel fchudden en de rivier verflopt wordt. Deze bergval, dit vreesfelijk geraas , alsof alle
elementen in oproer waren , vervuit het gemoed van den
grijzen bruidegom met eene onuitfprekelijke verfchrikking;
inaar nog akeliger deed zich de nagalm van het fchot, het.
welk deze ontzettende natuurverfchijning was voorafgegaan,
in het hart van CLAUDINE hooren.
Den volgenden morgen was de echtgenoot van CHAUDA,
de fchaapherder LUKAS, weder in den geftrengen Heer van
Amblerieux herfchapen. Alie zijne beloften vergerende , leide
hij het herdersgewaad weder of , en zeide her herdersleven
vaarwel. De oude, brave PIER RO moest weder naar zijnert
wijnberg en zijne TIIIEVEN INA naar hare boerfche haard.
fie& terugkeeren. Van dien tijd of was hun de toegang tot
her kasteel gefloten; en niet dan met zeer veet moeite verkreeg de Vrouw van Amblerietex forawijlen het allergenadigst
verlof, zich tot eels bezoek bij hare arme, bejaarde ouders
te mogen vernederen. PI ER it o bad dit sites voorzien; hij
fchikte zich dus in zijn lot; maar de moeder, op eene zoo,
zoo Itnadelgke wijze in hare dwaze verwachtingen teleurge.
field , deelde aan hare dochter raadgevingen mede, welke deze verflandig genoeg was, zoo min tegen te fpreken als op,
te volgen.
Fl Y aI EN bragt aan den ouden Heer van Amblerieux zoo min
b/oemen als vruchten ; hij ftierf weldra , en liet cr.Au DINE,
als
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als erfgennme alle zijne bezittingen na. Hare eerfte bemoeijing was voor de welvaart barer ouderen te zorgen, en
een eenvoudig , maar veelbeteekenend grafteeken te doen
pinatfen op de rots, waar de ongelukkige JANIN zijn !even
gelaten had; het was een gefluijerd vrouwebeeld, dat blocmen in eene ledige urn lief zinken.
De jonge weduwe bleef echter niet in bet ongefloord bezit der uitgeftrekte goederen van haren gemaal: hebzuchtige
verwanten vielen op dezelve aan; men nam de ongelijkheid
van !land te baat , om ze haar te ontnemen; de dochter Bens
wijngaardeniers kon immers niet de echtgenoot — zij kon
alleen de bijzit van den rijken AmBLERIEUX zijn. Hieruit
(want het goud weet, helaas! niet zelden regt te maken,
wat jammerlijk gebogen is) ontftonden dus procesfen, die
CLAUDINE noodzaakten, zelve Haar Carijs te gaan.
De bekoorlijkheden van cununn, welke thans in haren
vollen bloei ftonden, verwierven haar in het moderne Athene
weldra magtige befchermers. De ijverigfle derzelven was een
vijfenzeventigjarige weduwenaar, de Maarfchalk DE L'How
PITAL. Zijn invloed kon van zeer veel vruchts zijn voor
de uitfpraak ten voordeele der fchoone weduwe; „ rimer,"
gelijk hij zeide, „ hij wilde zijne bemoeijingen op een algewee:: erkend regt bouwen; hij kende de boosaardigheid van
het Hof, en de geestige perfonen in de gezelfchappen; men
zou dus ligtelijk zekere geheime bedoelingen, of eene teedere betrekking, kunnen vermoeden ; en hij zou wanhopig worden , bijaldien hij den goeden naam eener even bekoorlijka
als deugdzame Dame :nog in gevaar [Mien." Deze bezorgdheld kwam, wel is waar, Mevrouw VAN AMBLERIEUX
tamelijk overbodig voor ; maar zij had eenen anderen grond,
die haar deed inftemmen met de bedenking van den Maarfchalk. Zijn naam en zijn verheven rang ftreelden de ijdelheld van CLAUDINE, Bovendien was het huwelijk eener
jonge weduwe met eenen ouden man niets ongewoons; offehoon vele booze tongen lieten verluiden, dat zij den on.
den Maarfchalk flechts hare hand gegeven had , om hem des
te fpoediger en aangenamer tot zijne vaderen CC verzamelen.
Reeds na verloop van weinige maanden aanvaardde hij dan ook
de rein nanr zijne voorgangers in zulk eenen dwazen echt,
en Het zijne weduwe een weinig minder rijk, dan zij voor
hare echtverbitidtenis met hem was , nchter; want — hij had
haar ecn aartlig kapitaaltje fchulden aangebragt. CLAUDINE
beu3
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betaalde deze , en owdeelde, dat zij daarvoor haren nieuwen
rang niet te duur gekocht had.
T H tEvENINA duizelde van vreugde, wegens de verbindtenis van hare geliefde dochter met eenen Maarfchalk
van Frankrtj le. De vernederingen, die zij van den eel-lien gemaal derzelve had moeten ondergaan, hadden hare ijdelheid
niet kunnen fnuiken. Zoo dikwerf zij het flechts eenigzins
Mijne
kon te pas brengen, bezigde zij de uitdrukking:
• dochter , de gemalin van den Maarfchalk DE L'HOPITAL;"
en het vermaak , dat daaruit voor haar ontfproot , vergoedde
bij deze oude vrouw alles , zelfs het gemis van hare dochter. PIERRO, daarentegen, fchudde menigmaal bedenkelijk
zijne grijze lokken, terwijl hij een' traan nit het flaauwe
cog wegveegde, en zeide: , Nu is de klove te groot , die
• tusfchen mijne burst en die van mijn kind gevestigd is.
„ Ach , ik zal onze cHAUDA niet meer in mijne armen flui„ tan, en haar niet meer aan mijn hart drukken!” — Be..
denk, vader I" hernam dan zijne vrouw, „dat het niet ons
„ geluk , maar dat van onze CLAUDINE betreft. Thans is
„ zij Maarfchalkin ; vervolgens wordt zij Prinfes , en dan
„ Koningin; dat kan niet misfen, want de waarzegiter heeft
dit alles voorfpeld."
Een Prins, JOHAN CASIMIR II, Koning van Polen ,
had afftand gedaan van zijne kroon, en onthield zich in
Frankrijk , waar LODEAV/J it XIV hem de Abdij van St.
Germain - des - Prds tot zijn verblijf had aangewezen. Deze
Prins, nu niet meer Koning zijnde, leide zich toe, om een
galant en beminnelijk man naar de wereld te worden. Hij
zag de fchoone weduwe DE L' HOPITAL, gevoelde de alvermogende kracht barer bekoorlijkheden, en verwierf hare
genegenheid. Gloeijende van ,liefde voor haar, maar tevens
bedacht, om hetgeen hij aan zijnen hoogen rang verfchuldigd was te handhaven, huwde hij CLAUDINE in 't geheim. Dit geheim werd echter door haar , wier trotschheid
het beleedigde , welhaast geopenbaard; en, offchoon zij
niet openlijk den titel van Koningin voerde, vernam toch
weldra iedereen, dat zij de echtgenoote eens Konings geworden was. Zij zorgde ook , dat het berigt daarvan tot in hare
geboorteplaats kwam; en dit berigt werkte bij THIE v ENIN A zoo groote vreugde, maar bij PIER R o zoo veel verdriers, dat deze beide oude lieden weldra door eenen gemeenfchappelijken grasheuvel werden gedekt. JOHAN CA.
S I-
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S I M I R volgde hen niet tang daarra. CLAUDINE wet('
tins cen derdemale weduwe, en bezac, na drie huwelijken,
binnen den tijd van vijftien jaren gefloten ep gaindigd , niets
dan eene dochter bij JOHAN CASIMIR, welke eater door
de maagfchap van dezen nimmer is erkend geworden. De
verbindtenis van CHAUDA met eenen Koning had haar vermogen niet vermeerderd; en deze tot den rang eener Konin.
gin opgeklommene herderin leefdelang genoeg, om hare afit tot eenen nog lageren flaat te zien nederdalen.
Meer dan den grijsaard , te Grenoble herinnert zich nog aldaar
eene kleine CLAUDINE, die op deze wijze om eene,aalmoes vroeg Geef aan de kleindochter des Konings van
„ Palen eene aalmoes !" Deze arme ongelukkige was inderdaad een achterkleinkind van cunt; la A.
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majestueuze Leeuw , een der fchoonite , die bier te
lande zijn te zien geweest, vertoont dien krachtvolten HgChaanisbouw,, dat edel voorkomen, dat zelfgevoel in. blik en
bonding , welke hem met regt tot Koning der Dieren verheffen. Zijne aanmerkelijke grootte , gelijk tie uitgewasfene
manen, die zich opwaarts krullen , wanneer gramfchap of be.
geerte hem bezielen, bewijzen zijn' volkomen' wasdom. HU
werd den 22 januarij 1817 in de Koninklijke Menagerie te
Londen geboren.
De Leeuwin, in weerwil van de haar ontbrekende manen,
den kleineren kop en den flanken vorm , teekent desgelijks
kracht en evenredigheid. De ineening, alsof de Natuur de
te groote vermeerdering van dic roofgeflacht door het baren
van flecks een jong tevens heeft wilien beperken, is thans
volkomen wederlegd , daar eene Leeuwin van v A N AKEN,
in Augustus 1823 , te Brunswijk , drie jongen geworpen heefr.
Zevencien weken duurt hare dragt, en zij .werpt van 3 tot
4, zelden 5, welpen. De Leeuwin, waarvan hier de fpraak
is, bleef in den vrijen natuurttaat, in de wildernisfen van
Senegambie , waar zij gevangen werd, tot haar twude levensjaar ; en VAN A K E N , die haar te dmflerdam het eerst
vertoonde , is finds omtrent acht jaren in derzelver bezit.
De jonge Lenin/ ftelc ons den Koning des Wouds in zijne
jeugd voor, en alleen de om kop en hats nitfpruitentie ma.
nen duiden zijne nadcrende manbaarheid aan. Mj is een 21'ko0o4
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komeling der beide genoemden, en kwam to ilmflertiom, den
In Augustus z8a2 , ter wereld.
De volwasfen mannelijke Tijger is bljzonder fchoon. Zijne
fraaije, geelbruine, zwart geftreepte huid, welker zwarte
dwarsftrepen tot aan de pooten , zelfs tot aan de klaauwen
nederdalen, en ook den langen ftaart als ringen verfieren,
diende reeds meermalen beroemden kunftenaren tot model,
VAN A it Err ontving denzelven vddr zes jaren, toen hij naauwelijks 15 maanden oud en reeds zoo tam was, dat hij op
bet dek van het fchip , dat hem nit Bengalen overvoerde,
onkel aan een' ketting, zonder kooi , lag. — Het wijfje van
dit diet werpt ook gewoonlijk 3 of 4 jongen tevens.
AtIn het Kattengeflacht naast verwant zijn de Civetdieren,
die hunne klaauwen flechts gedeeltelijk terugtrekken, maar
miet, als gene, geheel in derzelver fcheeden verbergen kun.
pen; egne eigenfchap, welke den overigen roofdieren outbreekt, Wanneer men de zich bier bevindende Civetkat ns.
bijkomt, kan men den eivetreuk onderfcheiden, dien zij, nu
pens fterker, dan zwakker , van zich geeft.
De twee Wolven, uit het hooge Noorden afkomIlig, zijn
goo malt en zacht, alsof een paar fchapen in de wolfshuid
oaken, De Schakal, of Goudwoif, is den Wolf in geftalte
seer gelijk, maar veel kleiner, en heeft een fraaijer, roodgeel, op den rug zwartgraauw vel. De bier zich bevindende
boudt zich aan het fpreekwoord: met de Wolven moet men
builen;" hij huilt de fopraan-item mede, wanneer gene hun.
pen ;error aanheffen, waarin deze nook in gebreke blijven,
goo dikwills de Lenity zijnen majestueuzen bas bruit.
De fraaije, fneeuwwitte , ontembare Us- of Poolbeer,, die
de kusten der IJszee bewoont , en nog aan de uiterfte gren.
gen, welke het eeuwige ijs aan de Ontdekkingsreizen near de
Noordpool ftelde, op de drijvende ijsbergen zoo wel , als op
her vasteland, aangetroffen worth, bevindt zich tegenwoordig
in de Menagerie van Schlinbrunn.
De witkoppige Gier, een der grootfte van zijne foort,
heeft Afrika ten vaderland , fchoon enkele ook in het zuiden
van Europa worden gevonden. Hij bereikt, ook in den ge.
vangen ftaat, een' zeer hoogen onderdom, Te SchOnbrunn
icelde er een IoI jaren, hetgeen fchier ongeloofelijk zou
fchijnen, bijaldien er geene aanreekening beftond van eenen
in den tijd van Prins zuo g ivius, die in het Belvedere 117
jaren beteikce,
Do
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De Apen , van welke men alreeds nicer dan honderd foorten kent, en de Papegaaijen, van welke over de tweehon.
derd foorten bekend zijn, gaan wij met ftilzwijgen voorbij.
Aan de voeding en verzorging der dieren wordc door VAN
AKEN de meestmogelijke zorgvuldigheid befteed. De vleesch.
vrecende worden flechts eenmaai daags met versch rundvleesch
gevodrd, welks hoeveelheid door de grootte en krachc des
diers wordt bepaald. Zoo bekomt de Leeuw des zoiners dagelijks to, des winters 12 pond; de Tnger wat meet dan de
Leeuw ; de Leeuwin, de jonge Leeuw, de Usbeer enz. on.
geveer 5; de Schakal , Panter enz. 21 pond. Bij gebrek aan
eetlust wordt den vleeschvretenden dieren eenig versch gedood
gevogelze met de veren toegevoegd. Tot behoud der gezondheid, moeten alien des zomers elken zevenden dag vasten. De
Apen worden driemaal daags gevoerd. De Bevers zijn het
goedkoopst van alien te onderhouden ; boomfchors is hun
voedfel , bij mange! waarvan zij ook brood eten, bet omgekeerde van hetgeen den armen Bergbewoneren fours ten deel
valt. Allen Zoogdieren wordt tweemaal daags water aangeboden , hetgeen zij echter in zeer verfchillende hoeveelheid
tot zich nemen, De Leeuwiu drinkt den ganfchen winter
zeer zelden en weinig , des zomers meer,, maar, gelijk de
overige. roofdieren , in geene evenredigheid met den Usheer,
die voor den zuiper onder hen kan doorgaan, drinkende zoo
veel als twaalf anderen te zamen. liij verftoppingen wordc
bloem van zwavel in het water opgelost. Vele beesten, als
de Baribal , de Tiiger enz., worden gewasfehen , en die min.
der tam zijn , met water overftort ; meat de Apen kunnen dit
niec verdragen: de Usbeer,daarentegen , krijgt dagelijks in den
vroegen morgen een koud bad in zijne kooi. Des winters wordt
in de tent geftookt. Onder de vogelen dezer verzameling zijn
alleen de Gieren vleeschvretend ; maar zij krijgen flechter
vleesch; de Koningsgier , echter , bekomt alle veertien dagen
eene versch gedoode Duif. De Kafuaris leeft van brood,
gekookte aardappelen , enz, ; de Pellikaan van visch, dap..
lijks 3 of 4 pond , des noods ook van raauw rundvleesch , in
dezelfde hoeveelheid. De Papegaaijen eten hennepzaad , oudbakken tarwebrood, in water geweekt en wedr uitgedrukr.
Alle vogelen , de Gieren alleen uitgezonderd , worden van
drinkwater voorzien, ook de Papegaaijen ; (dit tot narigt van
laten verdo:fien.)
alien, die deze arme beesten jammers
Door geweld =et het wilde Rus gebreideld, door vleiie0a 5
rij

53 8LETS
It de Olifant gewonnen worden; ook wanneer hij de overrnagt zijns meesters heeft leeren kennel, moet hij door zachtheld gewillig gebouden worden, Het moeijelijkst zijn zulke
dieren te temmen, die van een' aangeboren, tot bun oncierLoud noodwendigen, nioordlust gedreven worden, en vandaar
verfcheurende dieren genoemd worden. Maar ook dezen wcet
de Mensch aan zich te onderwerpen , en hun zelfs toegenegenheid in te boezemen. Offchoon tame Leeuwen geene
zeldzaamheid meer zijn, wekc het evenwel telkens nieuwe
verbazing, wanneer men v A N A K E N zichzelven aan zijnen
Leeuw , als aan een' welafgeregten Hond,ziet toevertrouwen,
inzonderheid wanneer hij bij denzelven in diens kooi gaat.
De Heer des Wouds legc zich aan de voeten van zijnen Heer
neder, reikt hem vertrouwelijk zijnen poot toe, likt hem
Land en aangezigt, gehoorzaamt zijne bevelen, en drukt in
blik en houding de grootfte toegenegenheid jegens hem uit.
Dat hij op een' Londenfchen Schouwburg zelfs voor een'
triomfwagen gefpannen werd, is bekend; minder evenwel,
dat aan VAN AKEN eene rijke fchavergoeding werd verze.
herd, bijaldien de Leeuw eensklaps eenen aanval zijner natuurltjke woestheid hadde gekregen , te welken einde bekwame fcherpfchutters bij de hand werden gehouden; maar
VAN AKE N ' s ltweekeling hield zich zoo wel, dat dit zeld'zaam fchouwfpel tot twaalf ?tidal toe herhaald werd.' —'Viet
minder verwonderlijk is de veiligheid ,met welke v A N AKEN
in het hok van den in den that der natuur zoo bloeddorftlgen Tijger gaat. Ook deze gehoorzaamt hem , en legs zich,
op zijn bevel, nu op deze,' dan op gene zijde; hij fpert
Lem, tamelijk onzaeht, den muil op, om het vreesfelijk gebit te vertoonen , grijpt hem bij de pOoten , hat de uitgetiokene klaauwen zien, en bewijst op veelvuldige wijzen zijn heerfchappij over dic fehrIkwekkend dier. — Nog tammer, echter, is de LeemVin, die zich , zoo vaak zulks haar
meester flechts behaagt, gelijk een daarop afgeregce Hond ,
op hare achterpoocen plaacst. Bij het voeren gant v A N AKEN
met het vleesch in haar hok; maar zelfs de honger wijkt bij
haar voor de gehoorzaamheid. Met oogen, fonkelende van
begeerte, zit zij nu geduldig op, dan kruipt zij voor haars
sneesters voeten, flraks biedt zij hem haren rug ten zetel
aan, al naar dat hij zulks bevee/c , cot dat zij eindelijk haar
deel, als welverdiend loon, ontvangt. Wien is bet onbekend, dat de Lecuwin tot model van teedere moederliefde
kan
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kall verllrekken, welke zich, bij de verdediging harer weIpen, tot de heftigfre, en in dien graad zelfs bij den manne.
lijken Leeuw zeldzame woede. ja meermalen tot vijandigheid
tegen dezen verhefc, die, geliJk andere van het Kanengefiacht,
fomwljlen zijne eigene jongen doodt? V A N A K EN, even.
wei, ol1tnam haar het eene na het andere jong, om den aan.
fchouweren t te Berllfn zoo w~1 • als te Prang J bet vermaak
te fchel1ken, jonge Leeuwen in de handen gehad te hebben.
Een dof gefreen, een angfiig omloopen in het hok, de bare
weIpen bezorgd llaoogende blik, de vreugde biJ' het terugbekomen, in moederlij ke liefkozingen zoo levendig geuit, dit alles bewees de onderdrukte fmart van het dier zoo wei,
als het fioute waaglluk van v A N A I{ E N. Inzonderbeid mogt
dit zoo heeten, toen hij haar de jongen yoor de eerfle matll
en onder omllandigbeden oncrukte t die den moedigfien zelven
zouden doen beven. De Leeuwin, namelijk, was met den
Leeuw van haar tweede jaar afin dezelfde kooi geplaatst. Bij ha.
re bevalling werd zij van hem gefcheiden; dan, eer nog de
bovenfie helft des fcbeidsmuurs was voorgefchoven , fprong de
Leeuw weder naar haar toe, maar - werd zoo onvriende1ijk
van haar bejegend t dat zij eene dreigende houding jegens hem
aannam. Thans was het befiisfend oogenblik daar. Beducht
voor het verlies der jongen, cn vreezende het oUderenpaar
eeo gevecbt te zien beginnen, nam v A N A KEN oogenblik..
kelijk zijn benuit t fprollg tusfcben de vergrimde dierell in,
greep de jongen, hield den Leeuw, door de magt van ge.
wone overbeerfching, op een' eerbiedigen afftand, en dwong
de Leeuwin, door vinnige zweepfiagen, in de andere kooi te
fpringen, waarop de geheele fcheiding fuel volbragt werd.
Wie roept hier niet, koo; voor zee lezende, met de·verzen
van L U L 0 F s' Duiker t naar s CHI L L E R t uit :
" Ja t wierpt ge ook uw kroon en uw' fchepter in zee,
Dus fpreekt men, " en zwoert bij de onfrcrflijke Go6n,
Alwie ze terugbrengt, regcer' in miJn free,
'k Verfmade om dien prijs en uw' fchepter en kroonl"

DE KLEINSTE DWERG.

Deze is thans (1824) te London te zien. Het is eell mcisje
uit Sicilic, met t.ame eRA C HAM 1. Bhmen weinige maanden
be·
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bereikt zlj Naar rode jaar. Een ooggetuige befchrijft haar
alclus: , Had ik dit kind niec zelf gezien, nook zou ik ge.
looven, hetgeen men mij van hetzelve had gezegd. Dit wezentje is tegenwoordig nog niet meer dan half zoo groot als
een pasgeboren kind , namelijk 19 duim , en weent 5 pond.
Alle de ledematen zijn regelmatig gevormd. Het verdant at/es, beantwogrdt alle vragen „, en wet met eene haar bijzonder
eigene , mij (zal ik het zeggen?) als 't ware bovenaardsch
klinkende ftem; welke bijzonderheid mij ongemeen trof. De
gelaatsuitdrukking van dit meisje wisfelt met elke gemoedsbeweging. Hare kleine , fraaije hand, voor welker middelflen
vinger een ring, in omvang als het kleinfte hemdsknoopje ,
nog veel te wijd zou zijn, bezit , in al derzeiver bewegin,gen,. alle vrouwelijke bevalligheid. Dit fchepfeltje lacht
weent, is zeer , gefteld op kleedertool, maar niet minder Op
een flokje wijn, toont haar misnoegen, kiest en verwerpt;
kortom, bezit alles , wac een gewoon kind van hare jaren elgen is. Haar gang is eenigzins wankelend. Haaruiterlijk is ,
ever bet geheel, niec onbevallig , hoewel de gelaatstrekken
lets aapaehtigs hebben, Zij is gezond en rond. Ik nam haar
op de hand, liefkoosde en kuste haar, en kon mij van lagthen niet onthouden, toes het kleine ding de vrijheid , wetke ik nam, haast kwalijk fcheen te nemen , zich den mond
afveegde, en over mijnen fcherpen baard klaagde; Din grootften afkeer betoont bet van Geneeskundigen; deze -Ilebben
het, door al te naauw onderzoek, beleedigd; wanneer
men flechts van hen fpreekc, maakt het een vuistje, dat zoo
groot is als eene Lamberts- of hazelnoot,en legs het hoogfte
misnoegen aan den dag. Zij is zeer grootsch op haren opfchik, doet baren ring van den vinger, feat dien zien, en
wijst dan op hare oorringen, met den vrolijken ultroep
, Very pretty!" want zij heefc reeds een weinig Engelsek
geleerd. Maar, nog eens , men moet het zien, OM bet to
kunnen gelooven."

AFSCHEIDGROET AAN HET ARADEMISCH LETTERKUNDIG GEZELSCHAP MUSIS CONJUNCTIORES TE UTRECHT.

't Noodlottig uur, zoo lang verfehoven,
Is dear — 't noodlottig fcheidensuur,
Ik moet me aan uwen kring ontrooven,
Mija vrienden! 'c affcheid vale inkj zuur.
Hoe
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Hoe y ank was ik bier mee gezeten!
I-Joe menig uur, bier zaam gefleten,
Verrijkte nuttig onzen geest !
Hoe menig uur, als, 't werk ter zijde,
Zich elk tot vrolijk kouten vlijde,
Was voor ons vriendenhart een feest!
Maar ach! vervlogen zijn die jaren ,
Aan nijvre vriendfchap toegewijd.
De vruchten, die ik op mogt Oren,
Zijn resten van dien zaalgen tijd.
Mijn kunde (och , zij 'c geen ijdel pralen!)
Mogt ik in dezen kring behalen,
Die Reeds op vlijtbetooning doelt.
Hier vlochten zich mijn duurfle banden,
En in den druk van vriendenhanden
Heb ik het vriendenhart gevoeld.
Hier, aan elkaer de hand gegeven,
Vereenigde ons der Muzen koor.
Hier liepen wij de fchoonfte dreven
Van de oude en nieuwe wereld door.
Hier durfden wij Gefchied'nis vergen ,
Voor ons geen enkel blad te bergen,
Dat heldenmoed of deugden viert.
Hier zagen wij , waar 's menfchen waarde
In vollen glans zich openbaarde ,
Hoe Menschlijkheid den mensch verfiert.
Waar 't vuur der Oosterzon, aan 't blaken,
Op onze kruin zijn itralen fchoot ,
Daar zochten we ied'ren oord te naken,
Die fchuilplaats of verkwikkmg bond;
Daar laafden we ons aan de eigen bronnen,
Waar eens het menschdom werd ontgonnen,
Waar menschheid kiemde in vruchtb'ren grond;
Daar fpelden wij , uit grootfche trekken,
Die 't Kinderbeeld reeds liet ontdekken,
Wat van den Man te wachten ftond.
Of, als ons oog zich voelde boeijen
Aan 'c being oord van Griekenland,
Dan voelden we ons de borst doorgloeijen
Van 't eigen vuur, dat daar ontbrandc.
wij
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Wij toefden in dien oord te !anger.
Wij leenden 't oor aan elken zanger,,
Die daar de harten aan zich bond.
Wij fireden bij hun heldenvanen.
Wij hingen, onder hun platanen,
Aan Socrates' en Plato's mond.
Ja I daar was alles kracht en leven,
Op Latiums en Hellas grond ,
Waar 't-hart, door ,jeugdig vuur gedreven,
Het zoekend hart, geen ruste vond.
Daar zag men Rome blikfems fling'ren.
Daar dwong de Griek, met ftoute ving'ren,
Natuur haar fchoonfte beelden af.
Waar moed en eerzucht 't harte prikk'len,
Daar zag men zich dien geest ontwikklen,
Die 't Regt en 't Schoon hun wetten gaf.
Nog, waar die zon van licht en leven ,
Die heerlijk aan den hemel blonk,
Door dikke wolken werd omgeven,
En eindlijk in de kimmen zonk;
Daar nog was ons geen nacht te donker;
Nog juichten wij bij 'c ftargeflonker,
Dat fpaarzaam onzen weg befcheen:
Wij zagen toen de zaden ftrooijen,
Wier bloei het menschdom.weer zou tooijen,
Als eens-die bange nachc verdween.
Die bange nacht hij is verdwenen.
Een fchooner , held'rer dag brak aan.
De zon, met nieuwen glans omfchenen,
Rees war, rijst#immer op haar bun.
Wij zagen haar de nev'len fcheiden,
En licht en warmte alom verfpreiden.
Wij ademden in zuiv'rer lucht,
Toen zij het zaad, dat fchier verflikte,
Door haren warmtegloed verkwikte,
En rtjpen deed tot fchooner vrucht.
Daar flan, als dalende uit den hoogen,
De man op eens in voile praal
Een blikfemftraal fchiet hem uit de oogen
En als de dander is zijn taal.
De
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, die finds lang hem drukken ,
met folfchen arm aan ilakken,
En ademc vrijheid, waar hij gnat.
Zoo fcheurc de leeuw zijn taaije ftrikken,
Weidt alles of met fiere blikken,
En vraagt , wie Dog hem wederflaat?

Zijn aanblik kan ons niet verlagen.
Wij deelen met hem de eigen kracht.
Ook ons kan geen gevaar doen tfagen;
Want zijne magt is onze magt.
Zijn heldenvuur is ook ons leven.
t Germaanfche hart, hem ingedreven,
Dat hart gloeit ook in onze borst;
Dat ,hart, dat eigen land bevrijden,
Den Spanjaard tachtig jaar beflrijden,
Den Spanjaard overwinnen dorsr.
0 vaderland , zoo lang verdedigd!
O vaderland , zoo duur gekocht!
Ons hart werd nimmer meer bevredigd,
Dan als het u aanfchouwen mogt.
Getuigt het, dierb're reisgenooten!
Iloe tranen ons in de oogen fchoten,
Bij 't zien van elken fellen ftrijd ;
Maar hoe het ons de borst deed zwellen,
Ons tot een y olk to mogen tellen ,
Geheel aan moed en kunst gewijd.
la! naauw voelt zich de hand ontboeijen ,
Of grijpt penfeel en citer aan,
Doet alle kunfien herwaarts vloeijen,
En vrolijk bier ten reije gaan.
Apollo volgt Bellona's fporen.
Minerva doer bier wijsheid hooren.
Geen fchooner plants in 't gansch heelal
Moog' zich een ander yolk beroemen,
Wij kunnen meerder wijzen noemen,
Wij noemen grooter heldental.
Maar hoe ! waar dwaal ik ? Ja , mijn vrinden I
Wij zagen zamen dit tooneel.
Ons konden tijd noch affland binden:
Iles Meuschdom was flechts stn geheel.
't Lag
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't Lag ales open voor onze oogen,
Schoon eeuwen reeds daarover vlogen
Al fchooi- het achter berg en zee.
En, waat ook 't zoekend oog op flaarde,
Elk nieuw genot kreeg hooger waarde:
Wij deelden 't aan elkander
Maar nu, nu ga ik eenzaam dolen.
't Noodlottig uur van fcheiden flaat.
Dan zoek ik — ach ! gij blijft verholen.
Ik roept-- geen rnensch ,‘die mij verftaar.
Maar, kom ik weder in die oorden,
Die ons zoo dikwerf zaam bekoorden,
Dan zoek ik daar uw voetfpoor weer;
Verbeelding fchecsc mij weer de ilonden,
Dat wij ons zamen daar bevoliden ,
En 'k droom mij zalig als weleer.
October,

1822.

AEG. DE WIT.

SCHRANDERE TR-ER VAN HET VOORMAL1G HEILIO OFFICIE.

In den jare 1766 , onder de regering van KAREL DEN III,
hood eene Hollandfehe Asrociatie aan de Hoven van Spanje
en Portugal eene uitgewerkte Memorie aan, over de. mogelijkheid, om den Taag bevaarbaar te makers tot Mancaneres ,
en zelfs tot Madrid. Dit plan was' inderdaad grootsch en bewonderenswaardig, en uitnemend voordeelig voor den handel
der beide Rijken, behalve nog dat deszelfs uitvoering een
uantal ledige banden (waaraan het destijds in Spanje niet ont.
brak) werk zoude verfchaft hebben. De Hollandfehe Asfociatie had aangenomen het voorfchot der penningen te doen,
op voorwaarde, dat zkj , gedarentle een bepaald getal jaren,
een' tol zoude mogen heffen op de goederen, welke fangs
het kanaal vervoerd , zouden , worden. Er verliepen verfchei.
dene jaren , alvorens men van de Koningen . van Spanje en
Portugal eene beilisfing op dat voorilel ontving. Eindelijk
toch kwam van deze beide Hoven, na gehoord te hebben de
heilige Inquifitie, bet antwoord : a dat men dit plan geens.
zip s kon aannemen , oma'at men de altijd wifze en goede
„ inzigten der Voorzienigheid niet vermogt tegen te werken,
die
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„ di niet gewild heeft , dat er zoodanige communicatie

/;g rid. '
Zulk eene uitfpraak gat eene befchaafde Natie in 176o!
Geluldrig voor deze landen, dac het licht ook voor haar is
opgegaan; zoo maar niec, ten gevolge van de gebeden, %loot
den God van den heiligen LODEWIJK uitgeflort, er voor
eettwig de domper op gezec worde.
Antwerpen,

Medegedeeld door DE POTTER.

ZELDEAA21 WAAGsTult.

I

n het jaar 1692 werd het ijzeren kruis op den wren der
Lieve Vrouwe - kerk te Antwerpen door den blikfem getrof,
fen , waardoor hetzelve geheel krom gebogen werd. Na lange befloot de wenmalige Regering, dat dit kruis
zoude worden regt gezec, door hetzelve gloeijend op de
plaats zelve te fmeden. Dien ten gevolge werd door den
Stads- Bouwineester BOUvAR.T, op die ontzettende hoogte
vdn 462 voeten , eene flevige flelling opgerigt, zoodanig dat
men langs dezelve het kruis konde bereiken, rtaast hetwelk
men eene draagbare fmederij plaatlle. Een fmid moest het
gebogen gedeelce gloeijend maken, eu op die wijze het kruis
oprigten. Ilij fmeedde gelijkcijdig nog andere ijzeren flaveu,
om her kruis zoo veal meer vasclieids te geven.
In 1723 moest ,de bean van dien zelfden wren verguld
R
worden ; doch de Regering
zag tegen de euorme kosten op ,.
welke tot dat einde vereischt warden, en welke 31 jaren te
voren tot het oprigten en afbreken eerier flelling waren betaald geworden. Dit plan zonde dos niet verwezenlijkt geworden zijn, zoo niec zekere HERIDALING, een Duitfcher,,
zich te Antwerpen toevallig op de kermis bevindende, , zich
bad aangeboden , om dat werk geheel alleen te verrigten ,
zonder behulp van ftelling, en zelfs zonder ladders, tegen
eene belooning van flechts 36 guldens. Dit aanbod aangenomen zijnde, voorzag zich nE omALING van een zeil, eenige hoepels en touw , beklom claarmede den toren tot aau de
kroon, klauterde vervolgens langs de buitenzijde der kroon
tot aan het kruis , maakte daar eene tent , om zich tegen den
wind te beveiligen, en tialde er zijnen winkel nit.
Na twee dagen werkens , was de haan geheelenal verguld.
Pp
ti E R •
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brak vervolgens zeer gerust zijne tent en
winkel af. Daarmede bezig zijnde, had hij zijnen hoed op
den bean gezet, en lief denzelven er op flaan, om met zijne
gereedfchappen , welke hij, zoo het fcheen , op zijn hoofd
had vastgemaakt , naar beneden te komen. Nadac dezelve alien beneden gebragt waren, klom hij voor het laatst naar boy ea , om zijnen hoed te haler', ging wen, in het gezigt van
de geheele bevolking, boven op den haan _Pan, en draaide
met denzelven verfcheidene malen rond, Vervolgens ging hij
op het kruis zitten , deed zijne koufen en fchoenen uic, welke
Lij naar beneden wierp trok nieuwe aan, en kwam eindelijk, met zijne voorbeeldelooze Itoelbloedigheid, weder op
4ezelfde wijs beneden als hij naar boven geklommen was , om
zijn loon,'t welk tot 42-:guldens gebragt weld , te otitvangen;
Men moet hier vooral opmerken, dat de. ./Intworpfche Wren , behalve zijne ontzettende hoogte, eene fpicfe en piramidale form heeft, en dat de buitengewone ligtheid van het
fnijwerk der boon, waardoor men, als 't ware, door den
toren heenziet, een gezigt oplevert, oneindig duizelender
Jan dat van de meeste wrens van Europa.

BERMALING

ilnlwerpen,
3 Aug. 1824.

Uit een Bagisch dagblad vertaald
medegedeeld doQr p E., P o T T E R.

GULLE VRIENDSCIIAP,

,, Altijd heb ik 2000 kroonen ten dienfle mijner vrienden
gereed ," zeide de Heer M. in een talrijk gezelfchap,
„ Leen mij die ," fprak des anderen morgens een van zijne
vertrouwcitle vrienden tot hem,., en gij zult mij eene groo.
„ te weldaad bewijzen; flechts voor 0411' enkelen dag: ik
„ moet heden betalen; morgen geef ik ze u in dank weer.
pm." — Gij hebc mij Diet begrepen, mijn waarde!" her.
ik heb gezegd, dat ik
nam zijn edelmoedige vriend:
„ coo° kroonen ten dienfle mijner vrienden gereed had ;
maar, indien ik ze u leende, -sou ik ze niet Deer hebben."

EXTEMPORE VAN SIR WALTER SCOTT OP DEN RVIKSPREKElt
ALE.XANDER MEDEGEDEELD DOOR BOTTIGER.

M eertnalen werd van den Europa doorzwervenden duizendtun-
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kunftenaar ALEXANDER in onderfcheidene tijdfchriften en
dagbladen gefproken , en beweerd, dat hij geen ware Engastrimythos , gelijk de Grieken de ingewijden in deze ora.
kel - goochelarij noemden , geen werkelijke bulkfpreker was.
Zijn groozite talent is het gezigtenmaken, en eene waarlijk'
bewonderenswaardige buigzaamheid der fpieren, waardoor deze PR OTEUS alle menfchen- en dieren-vormen,ja zelfs !evenlooze initrumenten, tot zekeren trap wen daar te itellen. De.
ze man met zij-n geweld:g groat Album , waarin hij de nitdrukking der bewondering nit alle landen verzaineid heeft ,
beyond zich onlangs ook in de hoofditad van &holland, en
bad gehoor verleend aan de uitnood.ging van den vermaarden
WALTER SCOTT, om hem op zijn buiten, Abbotsford, 4
Duitfche mijlen van Edinburg gelegen, te komen zien, entene
uitgezochten kring van vrienden, die dear met Schotfche gast.
vrijheid waren bijeenverzameld , lets van zijne kunften en pane
tomime te vertoonen. Een finds verfcheidene maanden zich
aldaar bevindend reiziger nit Dresden heeft mij her navolgend Impromptu medegedeeld, door sc o TT, bij de vootftel,
lingen van den alles nabootfenden ALExANDE2, gedicht:
Of yore in old England it was not thought good
To carry two vifages under one hood:
What fkould folks fay to you, who bear faces fuch plenty
That from under one hood you last night fhowed us twenty.
Stand forth, archdeceiver , and tell us in truth,
Are you handfome or ugly, in age or in youth?
Man, woman or child? or a dog or a moufe?
Or are you, at once , each live thing in the honfe ?
Each live thing, did 1 ask ? each dead implement too,
• workfhop in your perfon, faw, chif4 and fcrew?
Above all are you an individual? I vow
Thu must he at the least Alexander et Co.
But I think, you are a troop, an asfemblage, a snob,
And that I, as the Sherif, must take up the job;
And inflead of rehearfing your wonders in verfe,
Must read you the Riot-act, and bid you disperfe.
BO T T I GI: a voegt bier, met hoogen lof, eene Hoogduitfche vertaling , of
liever navolging, vervaardigd door A as RtJa vom NostpsTria,m,
Doch met de mededeeling derzelve is Daze enkel Nederduitfche Lezer abnede
niet geholpen. Daarom waagt de Redacteur bier eene eigenevertaibigtelaten
volgen; °mum Welke hij veraoekr, dat tit vermelding, dat het mede
_Extempore is, maar die het oorfpronkelijke vrij gctrouw wedergeeft, als ver.
outfchuldiging voor het veelzins gebrekkige words op• en aanggaggica.
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E.XTEMPORE VAl'f SIR WALTER SC-ott.

Van ouds in olld - E:lg']alld was 't oo~baar Iloch goed;
Te toonen twee aallzigten onder eell' hoed:
Wac iou men u doen, die uw kunst ons komc bien,
En onder een' hoed er wei cwintig laac zlen?
Spreek op, aansmisleider! en zeg ons vercrouwd:
Zijt gij leelijk of 111ooi, zijt gij jong nog of oud?
Man, vrau w , of een kind? of een hand? of een mui.?
Of wei, ee gelijk, alwat leeft in het huis?
Alwat leeft, zeg ik? Neen! ook het leeflooze er bij:
Een werkplaaes; een zaag, fchroef en beitel zijt gij.
En Z'oudt gij een eokel perfoon zijn? Bedrog !
Voor 'c minsc Alexander en Compagnie wch.
Milar'k ache u een volkshoop , Jan Rap en zijn malE;
En Jae ik, als Regt~r, die 'e vOllnis hier fiaac,
In fie~ van uw wondren in rijm te beCchrijven,
U met de Oproer. akte uit elkander moest drijven.

IJ.
BELANGRIJKE VRAAG BEANTWOORoD.

A.
Zeg mij , mijn vriend, wijl 't u en allen in/res!ecrt,
Is ';; mooglijk, dar hier ooit de handel wel1r floreer!?

B.
Ja! wanneer de eerne hand niee langer de/fiji/urI;
De tweerle, nietmetal van buiten ordolllleer/;
De makelaar zich met cour~ge con/enuer/;
Hi] 't budget van den {laat het deficit mankeer/;
Geen agiotage m'eer ter beurze exis/eer/;
De z~che eoe dobbelfpel niee worde gelinimeerd;
Hee geld des koopmans 'als te voren circpleer/ ,
Ell 'r goed vemouwen met de opregtheid re/ourneef'l.

A.
Ik ben van 'r geen gij zege volmaake geconvinceerd,
Maar heb 'e vooreerse als " pia vom" gcnoteerd.

Meng. No. X. bl. 495. onderfte regel, lees: nel I1cspift1t1I.

ME NGELW.R.K.
REDEVOERING , OVER DE CESCHIEDENIS DER /MATE*
RING VAN DE INVALLEN DER PERZEN IN GRIEKENLAND.

Door
Mr. A. BO X MA N.

Groote gebeurtenisfen , in lang verledene eemen
gevallen , vertoonen zich aan de volgende geflachten hi
ecn tooverachtig Licht , dat de fehoone partijen derzelve
tot in het wonderdadige verhoogt ; terwiji het menfehe,=
lijke , zwakke , ja zelfs afichuwelijke, dat in dezelve door.
flraalde , door dien glans te eenemale wordt verzwolgen.
Terwiji wij, door nijd en afgunSt , de flrengfle regtere
zijn onzer tijdgenooten, wier belangzuchtige drijfverenwij
kennen 5 wier zwakheden , gebreken en misflagen ons in
bet oog vallen , vergoden wij daarentegen, door eene aan.
geborene trotschheid op den eernaam van mensch de
helden der vorige eeuwen , opdat wij ons niogen bend.
men van hun geflachte te zijn. Daarenboven maakten dichters en redenaars, die, om zelve uit te blinken, liever
bet heerlijke en buitengewone , dan het ware en dagelijk.
fche Ildfilderen , doze helden en derzelver (laden tot het
onderwerp hunner gezangen en kunsttafereelen. Voorzig.
tig in het eerst , verduisterden zij flechts eenige omflan.
digheden , verglimpten fommige zwakheden , en voegden
enkele verfieringen bij ; doch , flouter geworden , naannate
een langer tijdsverloop het nageflacht aficheidde van de
voorwerpen in Welke zij zichzelven wilden doen bewonderen verdraaiden zij de waarheid , vergaten de vtraarfchijnlijkheid en flelden de verdichting in de plaats der
g.,efchiedenis. Zoo werden menfchen, die groote hoedailigheden met niet minder groote zwakheden vereentg.
den , allengskcns tot halv'e GOcien
daden , in *Ake
INIENGELW. 1824. NO, 12.
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zoo wet de hooge adel als de diepe verbastering onzer
natuur zigtbaar is, tot wonderen , die boven het peil
der menschheid fchijnen verheven te zijn.
Nimmer gevoelde ik dieper deze waarheden , dan toen
ik, kleinmoedig geworden door het fchouwfpel der -lage
hartstogten en grove verkeerdheden , welke de gunflige
uitkomst van den vrijheidskamp der herrezene Grieken
tot op dezen oogenblik verhinderden , en misfchien nog
jaren Lang vertragen zullen mij vol afkeer van het tegenwoordige, wendde, om in de grijze oudheid, in de
gefchiedenis van de oorlogen hunner Vaderen tegen de
Perzen , troost te zoeken , en daar mijn geloof aan den
add der menschheid weder te vinden. Maar nietuitdichters , niet nit redenaars, niet uit latere gefchiedfchrijvers,
Welke meestal het voetfpoor van dezen volgden , wilde ik
die groote gebeurtenisfen leeren kennen : hoe fchoon zij
dezelve ook mogten fchilderen, zij konden bet niet doen
met die eenvoudige trekken , met die natuurlijke kleuren,
als ooggetuigen of tiidgenooten. 1k fteeg dus op tot de
bron , en nam den Vader der Gefehiedenis , HEROD 0-•
T u s , in handen. Hij toch had hen nog als grijsaards ge.
kend , die in mannelijken led* bij Salamis en Platera
ftreden ; hij had met den tafelgenoot van MARDONIUS
te Thebes; , met THRRSANDER (*), gefproken ; en de
daverende toejuicliing , welke hem , eenen geboren' onderthan des Perzifchen Konings , te beurt viel , toen hij,
voor geheel Griekenland en de zonen der door hem verheerlijkte helden , op de Olympifehe fpelen zijne gerchiedenisfen voorlas , ftrekte mij ten borg , dat hij over het
algemeen waarheid gefchreven , of ten minfte den welverl•
dienden roem der Grieken niet verduisterd had. Doch hoe
ftond ik verbaasd , hoe werd ik in mijne verwachting be.
drogen, toen zijn rond en openhartig verhaal de idealen
deed verdwijnen , welke ik , van het fpoor geleid door
droomende dichters en verfierende redenaars, mijzelven
gefchapen had ; toen ik , in plaats van eenaemmigheid , —
vet(*) HER CID OT Us, IX. C. 16.
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verdecidheid en twist , in Tiede van allesopofferende vaderlanclsliefele baatzucht en verraderij zag plaats grijpen ;
toen ik naast dapperheid en heldendeugd lafhartigheid en
misdaad berpeurde , en de onbegrijpelijkfle zorgeloosbeid en de tastbaarfle misflagen bemerkte , waar ik alleen
allesberekenende bedaardheid en onovertrefrelijke wijsheid
meende te moeten verwaeliten ! De adem der waarheid had
thans van voor ntijn oog den toovernevel vcrjaagd , die
alles zoo wonderbaar vcrgrootte , en ik fchaamde mij over
mijne dwaasheid , dat ik het had kunnen vergeten , dat de
met-lichen rnenfchen blijven , in welke ceuw zij ook mogten leven. En toen ik ,' na eene herhaaldc lezing , den
ouden , trotiwen Bids uit de hand leide , die , fpraakzaani
en onpartijdig , mij zoo wel bet heerlijke als het onedele
het meesterlijke als het gebrekkige , het heldhaftige als
het zwakke met kinderlijke eenvoudigheid had aangewezen , toen verzoende ik mij weder met het tegenwoordige, en wanhoopte Met Langer aan de zegcpraal van de
goede zaak der thans ftrijdende Grieken. Want hunne
Vaderen , door gelijke verdeeldheden verfeheUrd , met even
groote gebreken befmet , hadden, met niet grooter krachtem, eene oneindig fterker overmagt bekampt en over-.
wonnen. Ook toen was de bevrijding van Griekenland
meer e,n onbegrijpelijk , don tevens onmiskenbaar gewrocht der Goddelijke Voorzienigheid , dan een werk der
menrclien; en die ze l fde leiding des Opperregeerders van
Hemel en Aarde is ook thans weder in zoo vele °river•
wachte uitkomflen zigtbaar, dat wij hopend mogen vertrouwen , dat de menrchelijke berekeningen even zoo te
fehande zullen worden als v6Or driantwintig eeuwen.
Nict ongepast fclieen bet mij in dit tildsgewricht toe,
om dat zelfde vertrouwen bij U op te wakkeren en,
door eene getrouwe inildering van het verledene, ook U
te verzoenen met het tcgcnwoordige. Ik zal U de helden
van Maretho3 en Plate voorflellen gelijk zij waren , niet
gelijk zij door lateren ziin afgebeeld; ik zal niet alleen
bunne cleugden en heldeniaden , maar ook hunne gebreken en misdrijven vermelden , en aldus , eenigertnate ten
z
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den fchijnbaar zoo ontzettenden afftand aanvullen, welke er beftaat tusfchen hen en hunne voor bastaards uitgekretene naneven, die thans tot herwinning dier
zelfde Vrijheid de wapens opvatteden. Gij , Mijne Heey en! zult mij in dit uur uwe aandacht niet weigeren. 're
warm kloppen uwe haven voor Vrijheid en Regt , te angflig vestigen zich uwe blikken op den worilelarijd tusfchen het Christendom en het Wangeloof, dan dat Gij
niet met belangftelling zoudt flaren op de blijde vooruit.
zigten , welke Gij uit eene onpartijdige befehouwing van
het verledene voor het tegenwoordige kunt trekken. En
Gij, beminnelijke Hoordereslen! zult het mij wel vergeven , dat ik een zoo oorlogzuchtig onderwerp , als de gefchiedenis der afwering van de invallen der Perzen in
Griekenland , ter behandeling uitkoos ; want bij alle die
zachtheid, welke de heerafte grondtrek is van uw we•
zen, gloeit Gij toch bij uitnemendheid ' voor het groote
en verhevene, voor het heidhaftige en dappere; en van
dit alles kunt Gij nergens heerlijker ftalen aanfchouwea
dan in deze gefchiedenis , fchoon dan ook de zwakheden,
welke onaffcheidelijk zijn van de menfchelijke natuur ,
foms eene fchaduw over dezelve mogul heenwerpen.. Verteent dan ook Gij den Spreker uwe welwillende aandacht,
en verontfchuldigt de lengte zijner Redevoering , oni de
uitgebreidheid en belangrijkheid zijner itoffe!
Millite

•••••■••■

Het oude Griekenland was-in eene menigte onarhanke.
Alice Staten gefmaldeeld, welke, behalve het door twee
erfelijke Koningen geregeerde Sparta, meest alien door
Overheden, van het yolk zelve aangefteld, warden beRaw& Tedere flad bijna maakte eenen dergelijken Staat
uit , die het gebied voerde over de rondomliggende dorpen , en, wanneer eenige winst te behalen of eenige beleediging te wreken was, den nabuur onverzoenlijk beoorloogde, zoo het mogelijk was deszelfs vaderflad aan
zijnen invloed onderwierp , en zijne tegenflanders uit de.
zelve verdreef. Zoo was het zaad der partijfchap niet al.
leen tusfchen de verfchillende kleine Staten rijkelijk ge
ftrooid
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flrooid, maar hetzelve kiemde ook even welig op binnen
de muren der fleden. Wantrouwen en afgunst, de gewonc gezellinnen der Demokratie , heerschten overal onder de burgers , en deden dikwijls oproerige tooneelen,
ontflaan, welke de verdrijving der onderliggende partij ten
gevolge hadden. Deze zochten dan eerie toevlugt in naburige Staten , van waar zij geene gelegenheid ongebruikt
en geene middelen onbeproefd lieten, our in hunne vaderftad en tot hunne ambten terug te keeren; of, indien
zij zich daar niet vcilig achteden , vloden zij fours naar
Klein - tlzie aan het hof des Perzifehen Onderkonings , ja
zelfs naar Stiza , de zetelplaats des grooten Monarchs.
Aan eenheid was dus niet onder de burgers, veel minder onder de verfchillende Staten, te denken. Hoofdzakelijke overeenkomst van taal , gemeenfchap van Godsdienst
en van openlijke feestvieringen te Olympia en op andere
plaatfen , benevens de gedachte van twijgen deszelfden
booms te zijn , waren zwakke vereenigingsmiddelen voor
zoo vele , zoo zeer in karakter en denkwijze verfchillende
volkjes , die telkens door belang en afgunst, dikwijls door
aangei.'rfde voorouderlijke veete, tegen elkander ten ftrijd
werden gehitst. Len Staat verhief zich boven alle overigen , nadat het koninklijke Argos trapswijze zijnen
den voorrang verloren , en door de verraderlijke handelwijs van CLEOMENES den genadeflag ontvangen had;
en deze Staat was het krijgszuchtige Sparta, welks zonerlinge geene menfchen , maar flechts treffelijke foldaten vormden. Niet tevreden met bet regt van
oppertoezigt en aanvoerderfchap in den oorlog, dat het
zich over de volken van den Peloponneftis had aangematigd , overfchreed het de landengte, welke het overig
Griekenland met dit halfeiland vcreenigt , en mengde zich
gewapenderhand in de partijichappen van Athene , welks
vloten weldra de zean zouden bedekken, maar dat toen
nog geene krachten genoeg bezat , om zich met het kleine
en rotsachtige Egina te meten. Wel werd CLEUMEs met zijne Spartanen uit Athene verjaagd; maar de
vrees y our zijne wraak , en de overtuiging van hare oninagt
Qq 3
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magt, bragt deze flad tot het ongelukkig befluit, om
hulp te zoeken bij den Perzifchen Lanclvoogd van Ionie.
Hunne gezanten vernederden zich , om , op diens bevel,
den grooten Koning aarde en water, het zinnebeeld der
eijns- en dienstbaarheid , aan te bieden; doch deze mis.
dead van gekwetst vaderland , gel ijk een nieuwer Gefchiedfchrijver dezelve noemt , bragt hun volftrekt geen bijItand
aan tegen den fpoedig gevolgden , maar gelukkig afgeweerden aanval der tacedaemonigrs , en was misfehien de
cerfte aanleiding tot het onweder , dat fpoedig zoo ver.
fchrikkelijk op hen zoude losbreken.
Op de puinhoopen der lifedifehe , LydiMe en Babyloo
nifche rijken had c y RUs eene heerfchappij gevestigd ,
die, nog door zijnen navolger uitgebreid , het geheele
westelijk , van de oevers van den Indus en Yaxar.
tes 0 tot aan den Hellespont, bevatte , en ook het rijkfte
land van Afrika, het aloude Egypte, had ingezwolgen.
Hier beerschte thans DARIUS H y STASPES, een
edel en verlicht Vorst , die, en door zijne magt en door
zijne talenten, te regt den eernaam van den grooten Ko•
ving verdiende, welke zoo dikwijls aan zijne opvolgers
verkwist werd. Aan het westelijk uiteinde van zijn rijk ,
waar de 4eefche zee de kusten van Klein-Aziebefpoelt ,
droeg eene lenge rij van Grickfche volkplantingen , even
welvarend door den uitgebreidflen koophandel, als weel.
derig door den vruchtbaarften bodem , met wearzin het
jut zljner Satrapen en der gebiedvoerders ,aan welken hij
in elk derzelve bet bewind had toevertrouwd. Een op.
hand brat uit onder de leiding van ARISTAGORAS,
tiran van Algae, en verfpreidde zich als een loopend
vuur, langs deze geheele Wen van hloeijende fteden. De
aanvoerder, welbewust dat zijne magt niet beftand was
tegen den fchok van den Perzifchen kolosfus zocht pulp
bij de Europeiche Grieken, van welke die Aziaten een,
meal waren uitgegaan ; en , nadat hij was afgewezen bij
de koele en berekenende Spartanen, vond hij dezelve bij
tle ligtzinnige Atheners. Zij zonden hem twintig fchepen,
bij welke de Bretrlers er vijf voegden. Met derzelver
man-
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manfchap verflerkt , waagde hij eene Route onderneming,
viel op Sardes , de hofplaats des Perzifchen Onderkonings
van Klein- Azk , aan, en legde deze trotfche flad in de
asch. Na deze gemakkelijke heldendaad trokken de Atheners terug, en lieten de haters aan hun lot over. Maar
de gramfchap van DARrus wendde zich niet zoo zeer
tegen die oproerlingen , Welke hij wilt dat hunne ftraf
niet konden ontgaan, als wel tegen die Europeanen, die
vrijwillig hem de hulde der dienstbaarheid hadden bewezen, en thans ongetergd eene zijner fchoontle fteden in
vlammen deden opgaan. Nog konde zijn arm hen niet
bereiken , maar hij zwoer hun dure wrake; en ,opdat hij
dezen eed geenen enkelen dag mogt vergeten, verordende
hij eenen hofbediende, die hem gedurende den maaltijd
telkens driemaal waarfchuwend moest toeroepen : o Forst,
gedenk aan de Atheners !
Met alle mogelijke kunstgrepen werd deze gemoedsftemming nog hooger opgewonden door ur pp rAs ,den zoon
van p I s ISTRATU s, die uit Athene, alwaar zijn verThoorde vader eene overweldigde heerfchappij had uitgeoefend , was verdreven , en thans alles in het wcrk
de , om datgene door de hulp der Perzen te herkrijgen,
wat hij als zijn wettig erfileel befchouwde. Niet zonder
gevolg bleven deze bemoeijingen. Spoedig nadat de van
alle hulp beroofde loniers te land en ter zee waren getlagen, en de verfchrikkelijktle ftraf voor hun oproer hadden ondergaan , werd er , onder bevel van Di A R D 0NIU s, den fchoonzoon van DARIUS, een magtig leger
afgezonden , dat den Hellespont overtoog , en in Europa
trok, om Perzie op Athene en Eretria te wreken; doch
de flormen bevrijdden de bedreigden voor ditmaal van het
gevaar. Na bet onderwerpen der Macedonkrs , werd de
vooruitgezeilde vloot, bij het voorgebergte , Athos , door
zulk eenen geweldigen florm beloopen , dat Soo fchepen
verbrijzeld werden en 2o,000 menfchen omkwamen. Hierdoor verzvvakt, waagde het MARDONIUS niet , thans
verder door te dringen ; eene flerke zeemagt alleen konde
zijne onderneming doen gelukken, en , tcvreden met den
weg
Qq 4
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wog gebaand te hebben, langs welken men Jthene kOng
de bereiken , keerde hij naar llzie terug.
DARIUS, echter , door dit , bil zijne ontzaggelijka
hulpbronnpn, zoo weinig beduidend verlies Diet afgefchrikt , maakte de grootfte toebereidfelen tot eene tweede onderneming. In dien tusfchentijd zond hij Herauten
naar alle de &den en Staten der Grieken, ZOO wet op
het vaste land als op de eilanden , die in zijnen naam aarde en water, dat is vrijwillige onderwerping, eischten ;
want deze -bulde beteekende niets minder, dan dat het
land, dat zij bewoonden , en het water,, dat zij droniten,
pen pigendom was des Perzifchen Monarchs. De meeste
-Staten op het vaste land en alle de eilanden gehoorzaamden
nan dezen OW) , onk bet tom nog zoo magtige Egina.
Je iltheners , echter, en Spartanen gaven hunne verontwaardiging lucht door de vertrapping van het bij de Ouden
200 zeer gaerbiedigde volkenregt ; wierpen de geheiligde
hoodfcbappers in eenen duisteren put , en lieten daar hen
ilerven , fpottend pr bijvoegende , dat zfy daar de aardo
co het Water zouden vinden, dat eisehten. In plaats
van nn door zachtheid en beleid hunne afvallige ftamgepooten voor de algemeene zaak te herwinnen, teisterden
zij gezamenlijk bet nabljgelegene Egina, dat weldra een
twistappel werd tusfchen de beide Spartaanfche
gen , van welken de een, DEMARATUS, een gema,
tigcl man van groote talenten, van den troon gedrongen,
en genoodzaakt werd om eene fchuilplaats aan het hof
van Suza to zoeken , alwaar ook zijne tegenwoordigheid
Vvel het hare zal hebben toegebragt , om DARIUS het
jn zijne eigene ingewanden wroetende Griekenland als eene
gemakkelijke prooi voor zijne reuzenmagt to doen befchouwen.
Ike Ijerauten waren teruggekeerd , en de gedeeltelijk
goede uhflag hunner zending fpoorde DARIus aan , om
dp uitvoering van zijn plan te verhaasten , dat , ja , wraak
op 4thene, maar tevens de onderwerping van geheel Grief:fa/and beoogde. In de plaats van MARDONILTS, die
zoo llccht aan zijne booggerpannene vcrwachting voldaan
had ,
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bad , benoemde hij DA TIS en ARTAPHERNES, twee
aanzienlijke Perzen, tot bevelhebbers van den togt, die
thans , na eene tusfchenruimte van drie jaren , in 490
v. c regtareeks op Athene en Eretria gerigt werd.
In de vlakte van Gilicie verzamelde zich het leger, werd
daar op bco fchepen van drie roeibanken ingefcheept,
en , telkens met de bewoners der tusfchenliggende eilanden zijne lange rijen vermeerderende , bereikte het fpoedig
bet eiland Zubea , dat ilechts door een' finallen zeearm
van Attika geicheiden is. De groottle ontaltenis very.
fpreidde zich alom bij dezen onverhoedfchen aanval; want
men had verwacht , dat de Perzen over land zouden aanrukken gelijk korteling MARDONIUS; doch , gedachtig aan hun ongeval bij het voorgebergte Athos, hadden
deze den korteren en veiligeren weg , dwars over de Eget:fehe zee, gekozen. Naauwelijks bleef den iltheneren tijd
over , om aan Eretria , dat, op Zubeo gelegen ,den eerfIen itoot te verwachten had, 4000 arljders ter hulpe to
genden. Maar zelfs de aanblik der Perzifi-he kgerfeharen
kon het vunr der partijfchap , dat , gelijk in alle Griekfehe fteden , zoo ook in Eretria glom , niet blusfchen;
integendeel fcheen hetzelve daardoor hooger op te vlatnmen. Sommigen wilden zich verdedigen; maar ander=
maakten reeds aanitalten tot verraad. Dit bemerkte
p cli I N E s, een 'der aanzienlijkik burgers , die van
liefde gloeide voor het algemeene vaderland: hij bezwocr
de iltheners , ten fpoedigfte eene ftad te verlaten, omtrent den prijs van welker overlevering men reeds met
den vijand onderhandelde , en zich voor de verdediging
gunner eigene 'lad te fparen. Deze gaven gehoor aan zijne
fmeekingen , en gelukkig ! want na eene belegering van
zes dagen openden de aanzienlijke verraders EUPHOR-.
u s en PHILAGRU s de poorten voor de Perzen , en
troostten zich met een handvol goods bij het gezigt van
bunne verbrandc tempels en hunne in ketenen weggevoerde medeburgers !
Zoo was dan het wraakvonnis des grooten Koningsaan
Eretria voltrokken , en hetzelflie lit florid de grown::
Q fi $
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beleedigfter,, ifthene , te wachten. Zij fineekte om oogenblikkelijke hulp bij de Spartanen ; dock deze bedetten
hunne befluiteloosheid met de wetten VaDLYCURGUS,
die verboden om een leger anders dan bij voile maan in
bet veld te zenden , en dit tijdflip was nog eenige dagen
verwijderd. Eerst dan beloofden zij bijftand, wadrfchijnlijk in de overtuiging , dat de groote zaak alsdan reeds
bellist moest zijn. Inmiddels hadden de tItheners tied
Veiclheeren , uit elke ftadswijk eenen , benoemd ,die beurtelings eenen dag het bevel zouden voeren, en onder dezelve MILTIADES, voormaligen bewindvoerder of tiran van het Thracifche halfeiland , die eertijds onder An I s Zelven tegen de Scythen gediend , en wegens ziine
mislukte pogingen , om de ilziatifehe Grieken tot den
afval te nopen , de vlugt naar 'Nene genomen had. Door
ben aangevoerd, toog al de weerbare matifchap naar de
digtbij gelegene vlakte van Marathon. Klein was het aantal ,
naar de groottle fchatting (*) misfchien vijftienduizend
zwaargewapenden , en nog had men dezen kleinen kriigshoop flechts door het invoegen van tlaven kunnen aanvullen ; alleen de Plateirs fnelden ter hulpe , en voegden
duizend ftrijders bij het onaanzienlijke legertje. Reeds
waren de Perzen uit Eubda op iltheenfchen bodem overgettoken , en togen , door HIPPIAS, den verrader zijns
vaderlands , aangevoerd ; insgelijks naar Marathon. Met
minachting befchouwden meer dan honderdduizend Perzifche voetknechten en tienduizend voortreffelijke ruiters
het kleine hoopje , dat hun den toegang tot het voorwerp
hunner wraak wilde aftluiten. Zij , de Spartanen van het
Oosten, van de jeugd of ten krijg opgevoed, en overwinnaars van geheel , begrepen hiet , hoe die gewapende burgermagt , welke den oorlog flechts als , een
bijwerk hanteerde , en wier dunne gelederen door geene
ruiters gedekt werden , Hand durfde houden bij ,hunnen
aanblik! Daarenboven heerschte verdeeldheid onder derzel(*) Van MITFORD, in zilne door EICHSTKDT omgewerkte Gefchichte CrinieNlands.
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zelver aanvoerders, alien met gelijke magt bekleed: fom4
migen ftcmden voor eenen flouten aanval; de overigen
drongen op eenen fpoedigen aftogt; en flechts de kracht
der redenen van MILTIADES, die aantoonde, hoe door
Langer verwijl de Perzifche parrij in ilthene zelve aanwas
krijgen en het lofFelijk voorbeeld der Eretrifche verraders
volgen zoude, (waarlijk eene treurige bedenking!) deed
tot den aanval betluiten. Op den dag, dat dezen man de
beurte des oppergebieds toekwam , werd het waagftuk
ondernomen. Zijne kriigskunde vergoedde de onevenredigheid des aantals. In den fnelften loop deed hij zijne
medeburgers op de verflomde Perzen toefchieten, die in
derzelver moed flecks wanhoop en onzinnigheid zagen.
Door eerie welgelukte krijgslist liet hij zijn zwak centrum
doorbreken, en, nadat hij met zijne naar evenredigheid
veel fterkere vleugels die des vijands had op de vlugt ge.
dreven, wendde hij zich om , viel de hoofdmagt der Per.
zen in den rug, die reeds meende de overwinning behaald te hebben, en joeg dezelve tot aan het zeeftrand,
waar zij zich, met een verlies van 6400 gefneuvelden,
ijlings infcheepte. Want nog hoopten de Perzifche Veldheeren door verraad datgene te erlangen , wat zij door ge.
weld niet konden verkrijgen; en deze hoop alleen ver.
klaart hunnen anders onbegrijpelijken terugtogt, Na eene
eerfte proeve met een viermaal fterker leger te vlugten,
viel niet in den aard eens door opvoeding en beftemming
zoo krijgshaftigen yolks. Met kracht van zeilen en riemen fpoedden zij zich naar de verlatene ftad, uit welke
een der aanzienlijkfte geflachten , dat der illcineaniden,
reeds, door het uitfteken van een b:inkend (child , het af
gefproken teeken gegeven had, dat hun de poorten zouden worden geopend. Maar MILTIADES, die de fluip.
gangen des verraads had ontdekt, liet de vermoeide over.
winnaars geen oogenblik ruste houden; even fnel voerde
hij hen naar de ftad terug , als hij hen had doen aanruk.
ken tegen de vijanden; en deze zagen , tool zij met bun.
ne fchepcn de haven van Athene naderden ,hem reeds gelegerd op de heuvels, die dezelve beheerschten, en keel'.
den 2
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den , zonder eenige verdere poging te wagen naar "Lie
terug.
Op den 29 September 490 werd deze roemruchtige
overwinning op het grootfte rijk der aarde behaald door
de inwoners van eene kleine ftad in Griekenland , die
onverhoeds en onvoorbereid aangevallen , daarenbovcn
geheel aan zichzelve overgelaten was. Want de tweedui.
zend Spartanen , na de. voile maan kwanswijs ter hulpe
uitgezonden , kwamen , gelijk te berekenen was, to laat,
en konden , na de verfche lijken der krijgshaftige barbs.
Ten op bet flagveld aanfchouwd te hebben , alleen boodl
fchappen aan hunne zenders , dat Griekenland gered was
ook zonder de Spartanen. Des te grooter was de roem
der ifs-haters ; algemeen werden zij vereerd met den naam
van behouders van Griekodand ; weldra trachtten zij de4,
zelfs beheerfchers te zijn!
MILTIADES bediende zich van zijnen invloed, door
deze overwinning verkregen , om met zeventig fchepen
oaar Paros te flevenen ; een eiland , tegen hetwelk hij uit
zijnen vroegeren leeftijd g ene verouderde veete bezat.
Doch deszelfs verovering mislukte hem , en onverrigter
take keerde hij terug naar lithene, waar deze rampfpoed
de wufte volksgunst reeds in gloeijenden haat tegen hem.
veranderd had. Van verftandhouding met den vijand. befchuldigd , eu'zwaar gewond .op een rustbed in de yolks.
vergadering gedragen , werd hij veroordeeld ten dood;
doch de fmeekingen zijner vrienden , en een overblijfiel
van fchaamte bij bet yolk , dat door hem gered was , deden deze ilraf in eene geldboete van vijftig talenten ver.
anderen ; 114 kon deze geweldige fom niet betalen , en
flied in de gevangcnis. Zoo beloonde 4thene, zijnen be.
/louder ; terwij1 DARIUS, hoe vergramd ook om het
ongeluk zijner Veldheeren, de in ketens tot hem gevoerde Eretriërs , welke hem zoo grievend beleedigd hadden, van kluisters deed ontilaan , en bun eene verrukkelijke landiIreek digt bij Suza ter woonplaats aanwees ,
Avaar zij , gclukkiger en tevredener dan in het woelzieke
Griekenland , ten tijde van DERUDOTUS voortleefden ,
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den , en hunne taal en zeden op hunne nakornelingen
overpiantten.
Deze vlugtige fchets van het gebeurde bij den eerflen
Perzifchen inval zal U , vertrouw ik , reeds overtuigend
hebben doen zien , hoe verre hij van het fpoor dwaalt,
die de Griekcn uit dien vergoden tijd als modellers van
menfchelijke voortreffelijkheid en deugd befchouwt, en
hunne verlosfing aan bovenmenfchelijke dapperheid toefchrijft. De krijgskundige talenten en de fcherpzigtigheid
van eenen enkelen man, van MILTIADES, wrochtten
dit wonder. En wie herkent hier niet de hand eener zorgende Voorzienigheid, die dezen man van eenen uithoek
van Europa door opvolgende ongelukken naar Athena.
voerde, dat door hem moest gered worden?
Maar een grootfcher tooneel wacht ons
dat van den
tweeden inval der Perzen, onder x ER x Bij al den
luister , in welken hetzelve ons de Grieken zal doen aanfchouwen, vrees ik echter,, dat de donkere flagfchaduwen , welke door velen zoo kunfti,g verborgen zijn , maar
die ik , om der waarheid getrouw te blijven, zal nroeten
gebruikcn , U dien heerlijken aanblik zullen vergallen.
Voorheen misten wij verbroedering, trouw en dankbaarbeid ; hier zullen wij dikwijls ook lafhartigheid vinden.
D A R I U S overleefde de nederiaag zijner Veldheeren
niet Iang; maar zijn zoos en troonopvolger XERXES
befchouwde den oorlog tegen Grickenland als eene heili
ge erfmaking , en als het aangenaamfte offer, dat hij aan
de fehirn zijns ongewroken vaders konde toebrengen. Dagelijks aangevuurd door MARDONIUS, die zijne vroegere fchande Wilde uitvvisfchen, aangefpoord en uitgenocrdigd door het gcllacht der Aleuaden, dat aan de grenzen
van Hellas , in Thesfalij, ten troon zat , en met hoop
vervuld door de vooripellingen van ONOMAKRITUS,
eenen iltheenfehen wigchelaar,, die zijne gewaande kunst
tegen het vaderland , in hetwelk hij dezelve had aangeleerd , misbruikte, en te Suza de flavernij der Grieken,
als door de Griekfehe Goden zelve befloten, voorflelde;
door dit alles opgewonden , floeg XERXES de raadgevingen
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gen zijner bedaardere rijksgrooten in den wind, en befloot,
Griekenland te verpletten. Ja , verpletten ! Met eene
reuzenmagt, zoo als de aarde noch vroeger noch later
aanfchouwde , Wilde hij dat hoopje trotfche Republikei.
nen overftelpen. Geweldig waren de toebereidrelen ; geheel flzie werd gefchokt door het gewoel der zendelin.
gen, die overal de dapperften uitzochten , door het ge.
druisch der wapenoefeningen , en door het donderend
raas der fchepen, die in alle havens werden aangebouwd ?
De zeeengte van den Hellespont werd met eene dubbele
brug bevloerd , een kunstftuk der Pheniciers , die, flechts
op gefpannen touwen bevestigd en door fchuiten gedekt,
de ftrijdbare bevolking van geheel 4zie zoude dragen ;
het voorgebergte Athos werd doorgegraven, ten einde de
duizenden van fchepen den florm zouden ontwijken, die
daar eenmaal MARDONIUS teisterde , en langs eene vei.i
lige landvaart de Griekfche zeeboezems zouden naderen ;
magazijnen van leeftogt en lcrijgsvootraad werden in alle
havens opgeftapeld tot aan de grenzen van het digt bij
Hellas gelegene Thcsfalie , en tallooze Herauten uitgezonden , om van alle de Grieken , behalve de iltheners en
Spartanen, over welken het onherroepelijk vonnis der
verdelging was uitgefproken , de gebruikelijke hulde te
vragen , en het zaad der verdeeldheid door gerchenken ,
beloften en bedreigingen welig onder lien te doen opfchie.
ten. In het tiende jaar na den veldflag van Marathon,
want een opftand in Egypte had den togt vertraagd, trok
het ontelbare leger vroegtijdig over den Hellespont naar
de vlakten van Thracie ; terwij1 de grootfte ftroomen
welke door die landareek henenbruifen , geen vochts ge.
noeg bezaten , om den dorst der millioenen te lesfchen,
maar verdroogden in hunne killen. Hier zoude men de
onafzienbare benden monfleren ; doch derzelver aantal konde niet bij enkelen , maar flechts bij tienduizenden bepaald warden ; en deze monftering leverde eene flotrom van
,1,700,000 voetknechten van allerlei wapenen en allerlei
volken ! Bewoners van de oevers der Kaspifche zee , van
de boorden van den Indus en van de ilrabifche golf fton.
den
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den vcrbaasd elkander in dezelfde gelecleren te ontmoeten ; boogfchutters uit de bRrglanden van Bactrie , digt
bij de grenzen der Senn of Chinezen, floten zich aan de
harden uit iffrika met hunne lederen holders en in het
vuur geharde javelijnen ; woeste Scythen, in de pelzen ,
voor hunne fneeuwvelden gefchikt , volgden op de weelderige Phrygiers, Lydiers , Cappadociers en zoo vele an.
deren ; terwiji de Meden, maar vooral de Perzen, trotsch
nederzagen op die bontkleurige mengeling der verfchillendfte natien , alien op eencn enkelen wenk huns Konings
ten flrijd getogen. Boven alien flak de krijgshoop der
tienduizend onlierfelijken uit, niet flechts door de gouden
en zilveren knoppen aan hunne lanfen , de zijden met goud
oeftikte kleederen en fehitterende halskettin o.en maar ook
door de dapperheid en krijgstucht , welke der lijfwacht des
grootilen Alleenheerfchers voegde. Tachtigduizend ruiters van verfehillende wapenrusting, fommigen met lanfen, anderen met bogen , eenigen zelfs met lederen werpflrikken , die om den hals des verwijderden vijands met
eene verbazende juistheid geflingerd werden , voorzien,
dekten de flanken van deze ontzaggelijke menfchenmasfa ,
of fnelden dezelve met de vlugt des blikfems vooruit;
terwijI een hoop Arabieren, op kameeIen gezeten , en
Afrikanen, van ftrijdwagens vechtende , te zamen twintigduizend in getal , zoo. wel door woestheid als vreemdheid fchrik en verbazing moesten wekken. — Zoo groot
was de toerusting tc land; niet minder ontzettend was
die ter zee. Aan het zandige uiteinde der vlakte , op
welke het magtwoord van x E R x E s deze honderdduizenden uit de verwijclerdile gedeelten der aarde had zamengedrongen , lag de oorlogsvloot aan den vlakken en veiligen oever in lange rijen ten anker. Zij beflond uit 1207
fchepen van drie roeibanken , alle door cijnsbare volken
Phenieiêrs , Egyptenaren en ilziatifcheGrieken, geleverd.
Ontelbaar bovendien , en op ruim 3000 gefchat, was de
menigte der grootere en kleinere vaartuigen, welke dien.
den tot het aanbrengen van leeftogt en krijgsvoorraad ,
tot het aanvoeren van paarden en vee. Volgens de opgave
van
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van HERODOTLTS, beflond de bemanning van deze dri
vende wereld uit 517,600 menfehen. En wanneer men
thans den ftoet bedenkt ,' met welken de Aziatifehe volken ten ftrijde trekken , de menigte der bijwijven , gefnedenen en flaven, welke iederen eenigzins gegoeden Oosterling volgen , dan verwonderen wij er ons niet over ,
dat die zelfde HERODOTUS het onweerbare gedeelte
des land- en zeelegers ten minfle even fterk durfde fchatten als het weerbare , en wij worden verplet door de gedachte , dat XERXES met vijf millioenen menfchen uit
Azie in Europa toog !
Gelijk een ftortvloed, eenmaal aart dijken ern dammen
ontfprongen en langs het lager liggend land voorthollende , alle de wateren , welke hij in zijne vaart ontmoet ,
opneemt en verzwelgt , en met dezelve zijne krachten vermeerdert , fteeds ontzaggelijker naarmate hij verder ongeftuit voortwoedt , zoo voegde ook XERXES, op zijnen
togt tot aan de grenzen van Thesfalie , manfchap en fchepen bij zijne fcharen en vloten ; en de ontelbare Griek-,
fche volkplantingen , met welke deze zeekust bezaaid was,
zoo wel ats de eigenlijke heeren des lands de Thraciers
en Macedoniirs, zagen al hunne weerbare manfchap
3oo,000 in getal , medeflepen door den ftroorn , die alles
dreigde te vernielen. Met dezelve vermeerdere men derhalve nog dit leper , bij welks befchouwing wij ons reeds
van den vasten bodem der gefchiedenis in het tooverrijk
der fabel verplaatst waanden.
\Venden wij thans onze blikken naar het bedreigde Griekenland , en zien wij, wat daar gedaan werd , om dezen
geweldigen ftonn te weerftaan.
(Het vervolg en Plot in No. XIII.)
WAARNEMING OMTRENT DE CENEZING EENER HARDo
NEKKIGE ONTSTEKING DER LEVER. Door A. SMITH,

Med. et

I

Obfletr. Doctor te Beerta , in de
Provincie Groningen.

k werd , op den avond van den 12 Maart 1823 geroepen
bij
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bij eene gehuwde Vrouw van 48 jaren, van een teeder, fchoott
voor het overige vlug en gezond geftel , die over hevige
pijn klaagde , welke dikwijls, volgens hare aanduiding g als
een band , de geheele regio epigastrica innatn de ingewanden , op Un punt, oinflreeks de hartkolk , als ineenfchroefde , en dikwijls tot den rug doordrong ; hierbij had
zij neiging tot braken , hetwelk fomtijds ook volgde 4 en
waardoor eene flijmachtige flof ontlast werd. De totig
was vochtig , met een witachtig beflag overdekt ; de huid
droog en heet bij het aanraken ; het aangtzigt ingetrok,
ken ; de kieur bleek ; de ontlastingen waren goring;
urin hoogrood ; de pols was fnel en klein. Zij had , fog
dert acht weken , geene menfes gehad fchoon dezelve ter
voren nog geregeld waren geweest: .Volgens hare verklaring had zij echter reeds v66r dien tijd een onaangem
naam gevoel in de regter zijde befpeurd.
Men had de hulp van eenen Heelmeester itigeroepen
die haar eene mixtura antifpasmodica nit aq. Med&
cohob., Laud. liquid. Sydenh. en Liquor anod. min. Holm.
had toegediend door welker gebruik de pijn telkene
aerb
ge worden was,
b
De geheele toeftand der I, ijderes , en de getnelde toe4
vallen , hierbij aanwezig, deden mij eene ontaking der
lever vermoeden welke in de linker kwab moest huitvesten ; waarom ik eene aderlating van zes oncen deed:
1k liet een cataplasma uit Farina Lirii , H11. Mal eft
Flor. chant. op de pijnlijke plaats leggen , en inwendig
bet volgende toedienen
R, Rad. alth. unc. I.
Liquir.
chain. vulg. a7c, dr. II.
— pap. rhcad. dr. I.
Coq. et inf. in f. q. aq. ad colat. unc. XV;
aide ary773.
unc. I.
Stilph. Soda unc. p.
Extr. Hyosc. gr. XII.
ml.
S. om de a tiren cal half kopje.
MENGELW. 1K24. NO. 1I,
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Den I3den , 's morgens , werd ik vroegtijdig gewekt , otn
de Lijderes te bezoeken. Ik vond Naar gelijk den vorigen avond, even pijnlijk. Eerst waren de toevallen , na
de aangewende middelen , iets, verminderd ; doch weldra
wear verergerd. Het afgetapte bloed van den vorigen
avond was zeer flerk ontfloken; de randen naderden elkander geheel, zoodat het als een bal in het kopje dreef.
Daar de pols nog gefpannen was , tapte ik op nieuw zes
oncen bloed af, en liet haar , dewijl zij geene outlasting
had, een clysma uit inf. char. , Mph. Magnef. en al.
Rapar. zetten; waarop een verligtende afgang volgde.
Den izi.den. De pijn was thans vah plants veranderd
bad meer de regter zijde ingen Allen , en deed zich nu en
dan ook hevig in de fchouderbladen gevoelen. Op het
aanraken der zijde gevoelde zij geene vermeerdering van
pijn, ten zij er Berk op gedrukt werd. Ik kon ook geene zwelling der regter zijde ontwaren. De neiging tot
braken en de pijn der linker zijde waren aanmerkelijk verminderd. De oogen, de hoeken van den mond waren door
eene geelachtige kleur geverwd. Zij klaagde over een' bitteren fmaak; de tong was vochtig, en weinig beflagen.
1k oordeelde thans , uit de aanwezige teekenen , dat de ontfleking in het binnenite of holle deel der lever huisvestte. Ik deed met de cataplasmata aanhouden , waarbij
HB. Cicut e en Hyoscyam. gevoegd werden ; tevens liet
ik mosterdpappen aan de voeten leggen , als afleidende middelen, en deed weder eene aderlating van zes oncen ,
welke 's avonds tot dezelfde hoeveelheid herhaald werd.
Inwendig diende ik hetzelfde toe als gisteren , met uitlating der fulph. Sodom; en, ten elude nog meer antiphlo.
gistice te werken , voegde ik er Nitr. Potasfa bij en Extr.
Gram.
Van den 15 tot den aoften was de Lijderes bij iedere
verheffing van koorts bijna even pijnlijk ; de icterifche
verfchijnfelen vermeerderden met iederen aanval van
koorts dewijl, zoo als natuurli:j k is , de galiiffcheiding of ghat belet was, gedurende de purexie , en
derhalve in het bloed qua ialis terugbleef, ofdezelve werd,
door
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door de aanwezige kramp , verhinderd om naar het deodenum te vloeijen , en bleef dus in de galbuis en galbaas
of in de lever zelve opgehoopt , doch tevens terftond,
door eene vernieerderde en verkeerde werking der inzuigende vaten, welke nu ook tegennatuurlijk het dunnere
gedecite der gal opnamen, in de masfa der vochten over=
gebragt. Na den afloop der koorts verdween de gele
kleur bijna wear ge'neel.
De aanhoudende pijn , welke gedurende de koorts, en
Reeds na den afloop derzelve , voortduurde , en de blija
vende ontflekingachtige gefteldheid des bloeds , waren zoo
vele aanwijzingen , om de aderlating, bijna iederen dag„
te moeten herhalen. Alhoewel de pols zelfdcrzelver nood.
zakelijkheid niet altijd zoo zeer fcheen aan te duiden*
bragten dezelve altijd acne merkbare verligting te weegA
Tevens Averden haar een of twee reizen daags c/ystnate4
gezet : deze kunnen , mijns oordeels , als de nuttigfte ge.
neesmiddelen in deze 'ziekte beichouwd worden , daar dezelve niet alleen eene heilzame ontlasting door den afgatig
bewerken , die in ziekten, waarmede acne verminderde
affcheiding der gal gepaard gaat , gewoonlijk traag is*
maar inzonderheid , als krampftillende .en afleidende Mid.
delen , hier te flade kwamen. Inwendig werd het deci
antipidog. voortgebruikt. Daar de afgang fomtijds nog
traag was , gaf ik haar een dec. lax. aperiens, uit Fruct.
Tamar. , fol. Senn., fulph. Sodx , Extr. Gram, en Mel
COMM. beftaande. Met cataplasmata op' de pijnlijke plaats
werd aangehouden.
Den 2iften. Dewill de toe/land der Lijderes weinig vet*
anderde , en het bloed telkens , bij iedere aderlating, nog
even fterk eene ontfleking te kennen gaf, narn ik mijne
toevlugt tot de Muria: Hydr. oxydul.; een middel , door
vele beroemde Genceskundigen, zoo bier, als in andere
landau , in deze ziekte , met oogenfchijnliik voordeel,
toegediend. 1k fchreef hetzelve op daze wijze voor
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R, Murlat, Hydr. oxydul. gr. VI.
Sulph. oxyd. Hydr. 'lib. gr. IV.
Extract. Hyosc. fcrup. I.
&gob. albi dr, I.
m. flans pull?. No. VI.
om de 3 uren een poeder.
In plaats van cataplasmata , welke , door de gedurige
vernieuwing en verwarming, te gevoelig op de huid werden , liet ik een Empl. Cicut. en Hydr. a7s part. eq.
op de pijnlijke plaats leggen , en deed haar, bij afwisfeling , een voetbad geven , met oogmerk , om , door oplosfing en afleiding, den gevestigden prikkel op de lever
te derivdren.
Den 23ften. De pijn der regter zijde was weder erger.
De kleur der oogen, zelfs de oppervlakte des geheelen ligchaams , was thans geel geverwd; de tong was vochtig,
en met eene flijmachtige ftof overdekt; de fmaak bitter ;
de dorst zeer groot , en, om dezen te lesfchen, werd
haar het Serum Lactis toegediend. Ik herhaalde de hating
tot zes oncen, en liet, daar zij over geweldige pijn in
den rug klaagde, een Empl. e galb. croc. op denzelven
leggen , en den drank en de poeders voortgebruiken.
Den 24flen. Het afgetapte bloed van gisteren was even
fterk glinflammeerd. De pijn der zijde was lets verminderd ; maar zij klaagde thans over eene onaangename gewaarwording en trekking in de beide fchouderbladen , en
pijnlijkheid door alle leden. Het kwam mij voor,, dat eene
rheumatieke aandoening hiermede verbonden was, (walrfchijnlijk veroorzaakt door het gedurig ontblooten der Lij.
deres , daar zij, wegens de duldelooze pijnen, nu op
deze , dan op gene wijze van Jigging veranderende , verligting hoopte te vinden) en tot het voortduren der ontmedewerkte ; waarom ik een veficans op de pijnlijke zijde appliceerde, na vooraf nog vier oncen bloeds te
hebben afgetapt. Voor het overige was alles als gisteren , uitgezonderd de zwakheid der Lijderes, welke zigthaar in krachten verminderde.
Den 25ften. Zij had , door de werking des re.ficatoriums,
on-
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onrusiig geflapen; de pijn was door denzeiven iets vet%
minderd , maar de gele hour aanmerkelijk verergerd. Dit
moet , mijns oordeels , worden toegefchreven aan het wegnemen van den fpasmus varorurn ablbrbentium, welke
thans de daar aanwezige bilis , die belet werd naar het
duodenum te vloeijen, vrijer konden opnemen. Het afgetapte bloed was jets minder ontftoken; de afgang thans
tarnelijk , maar bleef, bij voortduring, nog witachtig; de
pols fnel en klein; de tong vochtig.
De beroemde VOGEL(*) vermeldt , „dat niet zelden,
„ bij teedere en gevoelige voorwerpen ,(zonder dat het juist
,, met de ontfleking in verband flaat) de prikkeling, pijn
„ fpanning en kramp in de precordia buitengewoon groot
„ zijn, en daardoor de onrust en benaauwdheid onge• meen vermeerderd warden; dat alsdan de herhaalde
bloedontlastingen het verwachte nut niet aanbrengen,
„ ja de prikkclbare toeftand niet alleen voortduurt, maar
zelfs trapswijze erger worth, en de ontfleking daardoor
41
duidelijk fchijnt onderhouden te worden: de groote
zwakheid der zieken maakt de verdere bloedontlastin31
„ gen bedenkelijk. 1k weet niet ," zegt hij , „ waar olie„ achtige Emulfien , met maankoppen , en derzelver ex17 tract, dringender aangewezen zijn dan bier, in verbin„ ding met calomel, en het baden tevens der przecordia
„ en regter kypochondrium met de bovengemelde midde„ len ,” enz. Deze befebrijving kwam met den toefland
mijncr Lijdercsfe zoo naauwkeurig overecn, dat ik terfond ecne Emulfie uit SC772. pap. alb. met extr. Hyosc.
toedienle, ten einde de uitwerking te beproeven. Intusfchen , voor te veel verkoeling vrcezende bij mijne afwezigheid , liet ik het baden achter,, en het .Empl. op de
pi■ ohi lce zijde berusten. De pocders worden, tot den 9
A p ril , voortgchruikt , wanneer de Lijderes over pijn in
mond en keel begon te klagen ; het tandvleesch en de arnandelen waren, bij het onderzock , reeds aanmerkelijk gezwolrc,r,
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zwollen ; waarom ik de mercuriale poeders , ten cinde
de falivatie te voorkomen, ter zijdc Ilelde.
Schoon de Lijderes tot het begin van Junij de toegediende Einulfiones met zigtbaar voordeel gebruikte, durf,
de ik echter, gedurende de purexie, het bloedontlasten
Diet verzuimen, daar hetzelve telkens eene aanmerkelijke
verligting van pijn te weeg brags. Gewoonlijk was ik ,
om den derden of vierden dag, verpligt, de aderlating
te herhalen, nit hoofde de pols dan meer gelpannen en
de pijn fierker was , terwijl de hitte en dorst, gedurende
de koorts, telkens verergerden, en het bleed ook altijd
nog in een' meerderen of minderen graad ontiloken was.
liet haar, bij afwisfeling, het ung. Merc. en Linim.
volat. op de pijnlijke plaats inwrijven , met oogmerk om
oplosfende afleidende te werken. De afgang was nu
geregelder en meer natuurlijk ; de icterifche verfchijnfelen
verminderden ook aanmerkelijk. Nadat de pijnlijkheid en
zwelling der amandelen en tandvleesch verdwenen waren ,
continueerde de Lijderes met de voorfchrevene mercurial
poeders , onder welker gebruik zij eene groote hoeveelheid
vliezen (pfeudo- membrance), door den afgang . , met aan,
inerkelijke verligting, ontlastte. Zoo won zij aannierkelijk
tl krachten. De pijn was niet meer dan een drukkend
gevoel, zelfs in de koorts bijna onmerkbaar. Alles deed
niij derhalve eene fpoedige herfielling vooruitzien. Dan,
hierin werd ik weldra te leur gefteld.
(Het vervolg en fiot in No. X111.)

IUTSTAPJE NAAR DE SURINAAMSCHE PLANTAADJE JOHANNA
EN MARGARETHA , JUNJJ

1823. (*)

H et was mijn voornemen, de ledige uren , Welke ik bier
zou

(*) De Iosfe en ongedwongene verhaaltrant , de voorname
verdienae van dit ankle van een' onzer jonge vrienden al.
Einar, zai , vercrouwen wij , heczelve met vermaak doen le/en. — Rcd,
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zou doorbrengen , aan mijne vrienden in Holland toe te
den. Niet , dat ik thans , daar ik op eenige uren afttands van
Paramaribo mij bevinde , nog belangrijke bezigheden heb ;
maar het Plantaadjeleven , hoe eentoonig ook op zich zelf,,
!evert vaak geheele dagen op , op welke men zoo reel met
het een en ander te beredderen heeft, dat men tot eene ge•
regelde bezigheid gent gelegenheid kan vinden. ZOO ging
het mij deze eertte drie dagen : thans echter wil ik alleen aan
en met mijne vrienden denken en fpreken, terwijl een geaadige
regen , welke, naar het zich laat aanzien , den geheelen dag
zal aanhouden , boven mijn hoofd klettert , en de voorwerpen , die op eenen aftland van vijf minuten van mij verwij.
derd zijn, geheel voor mijn oog verduistert. Laat ik dan nu
bet verhaal opvatten van hetgeen ik wegens dit uitaapje naar
Plantaadje u wilde mededeelen , na gezegd te hebben , dat
ge geene belangrijke voorvallen , die niet dan zeldzaam in eene
enkele verwisfeling van verblijfplaats, en dat wel op eene
distantie van flechts drie of vier uren, kunnen plaats grij.
pen , hebt te verwachten.
Gij weet , uit mijne laatae brieven , dat het ons voornemen was, tegen het midden van deze week naar de Plantaact.
je Johanna en Margaretha te gaan, om daar eenige dagen
door te brengen ; eerder dan Donderdag , echter , konden wij
niet van Paramaribo vertrekken Bezat ik thans de ga v evan
Mejufvrouw ***, dan zoo ik trachten , evenzeer uwe be.
langaelling op te wekken , bij het verhaal der menigvuldige
drokten , vOtSr dat wij eindelijk met ons geheele huisgezin in
de boot zaten , die ons moest overbrengen. Lieve vrienden !
men heeft bier alles zoo fpoedig niet bij elkaar,, wanneer
men een paar dagen de ftad wil verlaten , als wanneer men
in Holland eenigen tijd buiten wit gaan doorbrengen. Gant men
den eenen of anderen Directeur eener Plantaadje bezoeken ,
't geen gemeenlijk met vrouw en kinderen en de voeteboys gefchiedt , dan kan men den man toch met zoo een geheel
huisgezin niet komen opzetten , zonder wat voor den mond
mede te nemen. Er moet dus ook eene ham , of een auk
pekelvleesch , wijn, bier, fiveete Jopie (hieronder ver(laat men
allerlei likeuren) , tabak , cigaren , en wat van dien card meet
is, ingepakt worden : want men ontmoet onder weg geen
Voetangel of Nieuiver.guis , waar then eenige verfnapering kan
bekomen. Voor her linnen en beddegoed heeft men vrij wat
pakkaadje noodig. En hoe ligt gebeutt het dan nog niet,
r 4

dat
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dat men het een en ander vergeet , gelijk wij onze Goucle.
mars vergaten. ons was de drokte oneindig grooter, dan
op den voor Mg zoo belangrijken 17 Nov. II., toen ik u al.
len verliet. Hierbij kwam, dat ik voor mij niet wel
ten kon , de flad to vergaten , zonder dezen en genen , met
wien wij gemeenzaam converferen, to gaan groeten. Immers
wij zijn thans in den ongezondften tijd van het jaar; en hoe
Inenigeen, die in dezen tijd alhier plannen vormde, wier ult.
vogring hij nog eenige jaren meende te kunnen uitflellen,
gag reeds den volgenden dag den bode der eeuwigheid om
zijne fponde waren , en hem van zijne uitgebreide plannen
efroepen, on: nimmer dezelve op dit ondermaanfche te her.
vatten I lk moest mij echter vergenoegen met alleen bij die
genen to gaan , welke onze buurfchap uitmaken. Hiertoe dan
b•etleedde ik den avond vO6r ons vertrek , en vond bij mijne
thuiskomst elk reeds wakker in de weer, om zich ter nachtrust voor te bereiden , wijI men voorgenomen had , den vol.
genden morgen zeer vroeg op te than, om vooral toch niet
e last te komen; Offchoon het juist mijn voornemen niet
was , vroeger dan naar gewoonte op te than, wierp ik mij
eghter ook in de armen van Morpheus, en genoot weIdra
een' vrij aangenamen flaap, welken ik zelden mis, wanneer
pen tlortregea boven mij klettert. Reeds ten 4 ure werd ik
gewekt, daar e:k bereids op was, en men zich verbeeld.
de, dat ook ik nog zoo veel te beredderen zou hebben,
Weis dat het 8 ure floeg, op weak uur ons vertrek bepaald
was; doch de ondervinding had mij geleerd, dat men in der.
geltjte gevallen nimmer woekert met den tijd, en ik twijfei.
tie niet, of dit zou ook thans het geval zijn met mijn gegelfchap. Ik vertiet dus ten 6 tire, als naar gewoonte, mijn
leger, en nimmer had ilt beter voorgevoel gehadf; elk vond
ik drok in de weer, maar zag niet, dat er nog lets uitge.
vocrd was; alleen mijn broeder was gereed, en ging nog do
eene en andere commisfie uitvoeren, waartoe den vorigen dag
geeu tijd geweest was; ook ik was binnen het uur klaar,
en vond toen niers zoo dieriflig, dan de vrouwen aan te zetten, ow toch niet te laac to komen. Eindelijk begon ik dan
ook te bemerken, dat men met het pakken v9rderde; doch
bet Hoeg reeds 8 ure , en Hoch de vrouwen rioch de kinde.
rep waren gekleed. Nu was Holland in last 1 Mijn brooder
imam gien, waar wij bleven, daar hij met reden vreesde,
Jar cse Heer j*** * met wiens pontje wij vertrekken zou.
den
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den , reeds op ons wachtende zou zijn. Hij zond den voeteboy naar den warerkant , om naar het pontje uit te zien;
deze kwam niet terug ; vol ongedulds vloog mijn broeder
daar been , om hem op te zoeken ; in den woord fchoon
met den besten wil van onze zijde, werden wij , door het
talmen en beredderen van dezen en genen , tot over 9 ure
opgehouden , als wanneer wij karavaanswijze de deur uitflapten. Aangenaam was het ons, bij den waterkant komen.
tie, te zien, dat de deer J " , die zoo vriendelijk geweest
was , ons de gelegenheid van zijn vaartuig aan te bieden,
niet v6Or ons gereed geweest was, daar hij te gelijk met
ons aankwam. Nu waren wij met aile ons pakkaadje weldra
ingefcheept ; de roeteboys zaten aan den fleven; zes Negers
namen de riemen op , en weldra waren wij midden in de ri.
vier Suriname tusfchen de fdhepen, die (Wangs nit bet moe.
derland hier gearriveerd zijn. Het weder was op dat ajdflip
bijzonder gunflig; wij konden dus in bet afzakken der rivier
onbelemmerd het gezigt genieten op de flad Paramaribo,
zoo wel als op de onderCcheidene Plantaadjen , die aan de
rivier liggen, Aldus bereikten wij , door zes gefpierde kna.
pen voortgeroeid , weldra de Fortres Nieuw ilmlierdam , waar
wij pleisteren moesten , tot dat de opkomende vloed ons in
de gelegenheid zou fiellen , onzen togs te vervolgen, en de
Commewyne op te varen. Verfeheidene vaartuigen wachtten
daar met ons den vloed af, zoodat wij bier nog al vele on.
derfcheidene gezigren genoten. Aan onze zijde aanfchouwden
wij de Fortres.; random ons bosfchen, bier en daar alleen
door de Plantaadjen, welke de boorden der Suriname en
Coinmewyne bezoomen , vaneengefcheiden ; midden in de ri.
vier allerlei vaartuigen; eindelijk in het verichiet den mond
der Suriname vlak voor ons. Wij troffen bet juist, dat et
cen Hollandsch fchip aan de Bramspunt (gelegen aan den
mond van de Suriname) binnenzeilde. Twee van ons gezel.
fchap gingen aan de Fames aan wal ; bier ontmoetten zij
eenen Serjanc, die bun verhaalde, dat hij reeds 23 jaren in
tie Kolonie geweest was; zijnde hij to voren Plantaadjeman
geweest, Wij bewonderden 's mans langmoedigheid; en waariijk die bewondering is niet onverdiend, wanneer men 1300
mijleu verre gaat reizen , en zich bovendien aan de gevaren
der zee blootitelt, am in een onbekend gewest zijne fortuin te maken , en her in 23 jaren niet verder dan tot Servant
heeft kunnen brengen! Wit vertrouwden, dat de man verB, r 5
dien
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diende bek/aagd te worden; offchoon men bet algemeen eens
is, en de card der zaak brengt het mede, dat 'remand , die
werken wil en kan, altijd bier te lande op eene farfoenlijIre
wijze zijn brood kan vinden. Hierover uit te weiden, zou
Kier ter plaatfe minder voegen; alleen haal ik, tot zoo vele
bewijzen, aan, alle zoodanigen, die thans nog alhier in vrij
gunfligen toeftand zijn, offchoon zij bij hunne komst Diets
bezaten.— Onze roeijers , die wearfchijnlijk zich des te meer
gehaast hadden , om vroeger aan de Fortres te zijn, en aldus
!anger te toeven, namen de /like nu ook waar , om hunne
bananas en fweete ?nolo voor den dag te halen. Ook wij,
zoodra wij alien weder in de boot bijeen waren, volgden
weldra bun voorbeeld; en nn zag men bier een' fchotel gekookte rijst voor den ,dag komen, daar een koud auk pekelvleesch ; deze ligtte een dekfel op , en eene heerlijke gebraden kip deed elk watertanden; gene deed een fchapenbout
verfchijnen. Nu raakten alle monden in de weer, en het
breakfast fcheen elk bijzonder welkom te zijn. Wij waren
nog drok aan bet eten, toen een pontje, dat met ons aan de
Fortres gelegen had , den vloed begon wear te nemen, en
ons vaartuig voorhijkwam. Onze roeijers gaven ons, door
bet 'werpen hunner riemen in het water, te kennen, dat zij
zich niet gaarne wilden laten voorbijroeijen, en fchenen aldus een verzock in to leveren, om het breakfast of te breken. Het is eerie algemeene opmerking, dat de Negers, van
welken landaard_ ook, zelfs de Kreolen, (d. dezulken, die
in de Kolonie geboren zijn) in geen auk zoo naijverig zijn,
om de overwinning te behalen, als in het roeijen. Hiervoor,
en ook hiervoor alleen, betoonen zij , over bet algemeen ,
eane bijzondere liefhebberij; terwijl al bun overig werk met
dwang moet gefchieden. Toen eindelijk het ontbijt aan
kant was, ging bet vaartuig dan ook wear, door den vloed
en de wakkere riemen voortgejaagd, mex vogelvlugt door de
Connnewyne ; en onze roeijers hadden zeker elk wel vier armen gewenscht, om het pontje, dat ons nagenoeg een kwar.
tier uurs vooruit was, des te eerder in te halen. Dewijl wij
echter met ons vaartuig de rivier moesten overzetten , welke
dear ter plaatfe zeker een kwartier uurs breed is . terwijl
het andere pontje den digtstbij gelegenen oever hield, geluk.
te zulks niet eerder, vdOr dat wij op eenen korten affland
van de Johanna en Margaretha waren, aan wier landingspleats wij bij I Eire aan wal ftapten.
On•
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Onze vriend ***, Directeur dies Plantaadje, die in zijn
middag1laapje gefloord was door zijn y olk, dat ons had zien
aankomen, verliet reeds zijne woonplaats, om ons te gemoec
te treden; rerwij1 her tier aan handen mangelde, om alle
onze jegianies uic her vaarruig ce brengen. Doch nn ontftond
er weder geene mindere drokte , daar de Negers alles , wat
los en vast was, nit het pontje aan bragten, zonder te
vernemen, of het bij ons of bij den Heer j*** behoorde;
nu moest alles weder nagezien , en het een en ander weder
in bet vaartuig gebragt worden.
Het fcheen, also! de r,2gen ons flechts even den tijd had
willea lawn, om de gaierij van her woonhuis binnen te tre.
den; immers nnattweiij s waren er Iloelen voor elk van het
gczelfchap geplea:st voor ons mannen, want de vrouwen verwijderden zich weldra, al;: naar gewoonte), of een
aware flortregen verduisterde weder alles , war op een' goriugen affland van on; was, terwij1 wij ons order de galerij
met een kop thee verfrischten. Ook bier vloog de tijd, al
pratende, fpoedig om; en, daar eindelijk de regen ophield,
wilde de Heer r * den vloed nog waarnemen, om zijne
Plantaadje, die hoogerop aan de Connnewyne ligt v66r het
vallen van het water re bereiken, en fcheidde dus van ons,
na ons geheele gezelfchap uitgenoodigd te hebben, om den
aanaaanclen Zondag bij hem op Killeficin te korner! door_
brengen.
Daar ik nadethand zal moeten vermelden, hoe de regen
ons in het volvoeren van dit plan hinderde zou dir welligt
voor Hollanders vreemd fchijnen, die zich geen denkbeeld
kunnen vormen van de florrregens, die wij op zekere tijden van het jaar in deze luchtftreek zien vallen. — Gij moet
dan weten , dat wij thans in den groocen regentijd zijn, web.
ke dit jaar al bijzonder vroeg begonnen is. Deze tijd words
voor den ongezondflen van her geheele jaar gehouden; en
geen wonder ! Immers het gebeurt niet zelden, dat men de
opgaande zon reeds door eene flerke regenvlaag beneveld
vindt, terwij1 zij bij Karen ondergang nog mensch en vee
voor den regen ziet fchuilen, zonder hen, gedurende den
geheelen dag, een enkel oogenblik met hare weldadige fIralen
te hebben kunnen koesteren. Een geheele drooge dag is eene
zeldzaamheid; kleine regenbuijen minder om dezen tijd to
verwachten ; meestal flortregens , op welke te regt past de
ma-
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=flier van fpreken, welke men in ilo.'land bezigt: (1st het
regent,alsof het,water met emmers nit den hemel nederfiort.
Offchoon dus de regen Donderdag ophield , voorfpelde ons
de betrokkene lucht echter voor dien dag weinig mooi en
droog weder; wij zagen dus van alle wandelingen af, en, in
plaats van zelve naar de digtbij gelegene Plantaadje Fredeviksoord te kuiJeren , waar vrienden en kennisfen van ons uit
de flad gelogeerd waren, zonden wij hun ons compliment
met den voeteboy, en lieten, gelijk wij bij ons vertrek uit de
flad beloofd hadden, vooral aan onzen vriend, Do. m***,
die mede aldaar zich beyond , weten , dat zijn gezin in de
flad welvarend was. Kort daarna ontvingen wij eene uitnoo.
diging van hunnen gastheer, den Heer B * *, welke die Plan.
saadje administreert, ons bij hem het middagmaal te komen
gebruiken; maar het flechte weder, en vooral de bedenking ,
dat op Johanna en Margaretha reeds het een en ander voor
Let rniddagmaal gereed gemaakt zou zijn , deed ons befluiten,
voor die invitatie onzen vriendelijken dank terug te zenden,
bet voornemen behoudende, om den volgenden dag op Freoleriksoord eene vifite te maken; doch ook hierin werden wij
naderhand verhinderd , zoo door den regen in de morgenuren,
ais wiji het gezelfchap, dat zich op die Plantaadje beyond,
tort daarop weder naar let Fort terugkeerde. Het overig
gedeelte van Donderdag leverde ons dus weinige gelegenheid,
cm een' voet buiten bet woonhuis te zetten; al koutende
verdween alzoo die dag, en het gezelfchap, door de drokten
van den morgen vermoeid , begaf zich vroegtijdig ter ruste,
zoodat ten half den tire 's avonds, in en rondom het wool],
buis, het grootfle gedeelte , zoo nice alien, eene diepe rust
genoten.
Het zou onvergeeflijk zijn , u, terwij1 ik een nitflapje naar
Plantaadje befchrijf, onkundig te lawn van de gewone ma.
nier van leven aldaar , die dan ook nog al verfchilt met de
leefwijze aan het Fort, d. i. in de flad Paramaribo. — Hier
(in de clad) ftaat men meestal , gelijk ook op Plantaadje, vroeg
Op , zoodat de opkomende zon weinige inwoners meer in den
flaap behoeft te floren. Fr is hieromtrent echter ook al geen
regel zonder uitzondering, en, hoe matinees ook verre het
groorfte gedeelte moge zijn, vindt men ook bier, gelijk el.
ders , menfchen, die kwalijk de v6ren verlaten kunnen, tot
dat hun -arbeid geen larger uitilel Rick. Deze meenen welligt , dat het goud, dat ook vooral hier de morg,enftund in
den
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arm mond heeit , zoogenoemd Westindixi good is en de
prod niet kan doorflaan ; waarotn zij het dan ook niet noo.
dig oordeelen , van denzelven gebruik te maken. Na een
kort ontbijt , beflaande eenvoudig nit een auk brood met een
kop thee of koffij , befteedt men de morgenuren tot de afdoeniug zijner voornaamfte bezigheden. Wthet men dezen of
genen fpreken, of eene vifice maken, dic dienc VOOr 8 ure
te gefchieden , wijl na dien tijd de hitte het loopen to lastig
maakt. Tegen El of 12 ure worth de tafel gedekt, en men
gebruikt het zoogenaamd breakfast , meestal zonder gasten,
ten ware de eene of andere huisvriend zich joist tegen dien
tijd aanmeldde, voor wien de ,breakfast - cafe! altijd genoeg
oplevert. De meeste inwoners leggen zich nu een paar uren
ter ruste; welke gewoonte, hoezeer ik er mij in den beginne tegen verzette, chans ook nu en dan door mij words gevolgd , wij1 ik mij verbeelde , dat dezelve in dit warme klimaat heilzaam is. Immers gemeenlijk voelt men zich alhier
na het vermelde ontbijc geneigd tot rust; en reeds s E N
C A zeide , dat men onder geleide der Natuur niet ligt kan
dwalen. Tracht men mij tegenwerpingen ce maken, dan haat
1k het voorbeeld van nocnnAAv E aan. Ik herinner mij,
namelijk , in zeker p/1119-logisch werk gelezen te hebben. dat
die groote man, het met zichzelven Met eens zijnde, of het
loopen of rusten na den eten het gezondfle was , ter proefne.
ming eenige honden zoo veel fpijze Net voorzecten, als zij
nuttigen wilden ; daarna nam hij een gedeelte dier dieren ter
wandeling met zich, terwijI hij de overigen lief liven; to
huis komende, deed zijn lust tot onderzoek hem de genees..
kundige wreedheid begaan, om alien deze dieren de maag
open te fnijden, en nu be yond hij, dat het eten in de ma.
gen der honden, die geloopen hadden, onverteerd gebleven
was , terwij1 integendeel in die der overigen de ingenomene
fpijze cot een' behoorlijken flaat van vertering gebragt was.
Doch deze anekdote zal u welligt bekend zijn; vergeeft mij
dan , dat ik u op ouden kost onthaalde; ik wilde alleen maar
zeggen , dat , indien ik mij foms ook tot een middagflaapje
nedervlije, ik alsdan volgens het voorfchrift der Natuur
handel , die bet post coenaus flabis van TIIPPOCRATES eerder fcbijnt aan te prijzen , dan zijn male pasfus meabis I Dit
middagilaapje, nu , relic de een Langer uit dan de ander; ge.
woonlijk maakt men tegen half 3 A 3 ure weder op het kan_

tootte zijn, oin bet onafgedane ten eincie te brengen, en
te
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te zien , wat de kierken uitvoeren. Allengskens nadert nu de
tijd van het middagmaal, dat tegen g of 6 ure gehouden
wordt, en 't went men, even als het breakfast, door een'
kleinen Appetlitmacher laat voorafgaan, Na het middagmaal
diem men thee en koffij voor, en brengt den avond voor het
overige op dezelfde wijze door als in Europa, behalve dat
het fouperen bier minder bekend is. Het uur, ter nachtrust
beftemd , is gewoonlijk II of half 12. Hiervan moet men
echter de meeste Snrinaamfche vrouwen uitzonderen, die zelden later dan tot 9 ure opbiijven. — Vergeeft mij, dat ik u
op eens ,zoo van Johanna en Margaretha near het Fort heb
teruggevoerd; dock mijne befchrijving van onze leefwijze
zou nier volledig zijn, indien ik alleen verteld had , hoe men
op Plantaadje den dag doorbrengt.
(Het vervolg en At in No. AYH.)

EEN MIN ALGEMEEN BEKENDE GEESTELIJKE AMBTENAAR.

O

nder de Spanjaarden, die, na de belPsfende nederlaag der
Koningsgezinden, van de vaste trust zich op Curacao kwamen nederzetten, was er een van eene zonderlinge broodwinning. Hij was eigenaar van een Mariabeeld, dat hij , voor
een' aanzienlijken prijs, verhuurde , om de zoogenaamde ac ht
dagen mede te houden. Wanneer dit beeld niet in omwandeling was, werd hetzelve, ten butte van het algemeen, in
de kerk bewaard. De man werd, wegens zijne bediening,
(want elk begrijpt ligt , dat hij met privilegie en authoriteit
voorzien was) Guaan de la Pierga (Jan van de H. Maagd)
genoemd. Zijne werkzaamheden beftonden alleen in het mooi
en rein houden van het Mariabeeld, hetzelve gedurig van
nieuwe en fchoone kleedjes, van oorringen en halskettingen
te voorzien; en van dezen pligt heeft Guaan de la Vierga
zich beftendig met alien ijver gekweten : want nooit zag men het
beeld van nuostra Signora del Carmen van deszelfs achtdaag.
fche vifite in de kerk terugkomen, of het had een nieuw kleedje aan. Of Guaan de la Vierga de oudere kleedjes, met Beni.
ge opcenten , als zijnde door het beeld van de H. Maagd
gedragen, verkocht, en deze fpeculatie als een tak van zijn
inkomen mag worden aangernerkt, heb ik niet kunnen te we•
ten komen; zooveel is zeker , dat hij door het befit van de
Signora del Carmen een ruim beflaan had, voor een aanzien•
k
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lijk man doorging , en te Curacao in een der grootae huizen
woomie.

Doch alles op deze wereld is voorbijgaande en van korten
duur; zoo was 't ook hiermede gelegen: flechts twee jaren
mogt de R. C. kerk te Curacao zich verheugen in het bezit
van het beeld der II. Maagd Signora del Carmen: op eens
krijgt Guaan de la Vierga het in 't hoofd , om Curacao te
verlaten , pakt het beeld der H. Maagd met deszelfs toebe.
hooren in eene kist , en vertrekt in de maand Augustus :823
naar Cuba. Velerlei waren de gisfingen wegens het vertrek
van Guaan de la Vierga. Eenigen fchreven het daaraan toe,.
dat hij zag, dat het met hem te Curacao, op den duur, DNS
Diet opnam , als op de Spaanfche kust; anderen meenden,
dat hij de Couranten had hooren lezen, (want of Guaan de
la Fierga zelf kon lezen , daaraan twijfelde men ten flerkfte)
daaruit vernomen had , hoe laat het tegenwoordig in vele landen
van Europa is , en daardoor op de gedachte was gekomen,
om zijne dienani ant zekere groote , magtige Heeren in Eu•
ropa aan te bieden , of deze hem misfchien ergens toe konden emploijeren doch weder anderen waren van meening,
dat deze belangrijke, nntrige man zich van Cuba, alwaar men
tegenwoordig ook al de dwaze woorden Vrijheid en Volkenregt begint nit te fprelen , dadelijk naar Europeesch Spanje
begeven zou , en deze gedachte is Diet ongegrond; want,
kort v66r bet vertrek dozes kerkelijken Ambtenaars, werd
alhier bet berigt aangebragt, dat FERDINAND VII , door
zijne Franfclle Broeders verlost , weder te Madrid was teruggelcomen , om aldaar in zijne oude regten en magt herfteld
te worden.

Curacao , October I83.

B.

EENIGE BUZONDERHEDEN RAKENDE DEN ZODIAK OF DIEREN.
RIEM , VAN DENDERAH.

B

e ringvortnige Dierenriem van Denderah, onlangs naar
Europa ovetgebragt, is voorzeker een buit van geheel bijzon..
zouderen acrd, dien men aan Egypte ontvoerd heeft. Toen
de Franfchen , onder den Generaal DESSAIx, langs de boorden van den /Wit voortrogen, om in Opper - Egypte door re
dringen , kwarnen zij nol: aan bet dorp Denderah, het oude
Tentyra , waar verfpleide bouwvallen hun de voormalige Jig-

ging
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ging eener Dude clad aankondigden; maar deze pUinhoopert
wekten nog op geenerlei wijze het vermoeden, dat deze
overblijffe l en zouden bewaard gebleven zijn in dien onbefchadigden toeftand, waarin zij naderhand werkelijk zijn aangetrofFen. Bij het gezigt van den grooten Tempel van Denelerah werden zij echter op eenmaal zoo zeer van bewondering getrofFen, dat de geheele armee hear levendigst vreugdegejuich deed hooren. Inderdaad eene zeldzame hulde, welke de Franfchen destijds aan de befchaafdheid diet `oude theken , en aan het vernuft van kunflenaars toebragten , die v6Or
nicer dan goon jaren leefden I Het gezigt dezer gebouwen
had zoo zeer de bewondering der armee gewekt , dat de foldaat zelf zijnen weg verliet , om deze gedenkflukken met eigene oogen te aanfchouwen. Toen de Generaal DESSAIX
de verfchillende verblijven des Tempels doorliep, ontdekte
hij voor het eerst dien ringvormigen Dierenriem, die zich
thans in Frankrtjk bevindt. Hij gaf van zijne ontdekking da.
delijk kennis aan de Geleerden , welke den togt near Egypte
vergezelden, die dan ook terftond den grootften ijver deden
blijken, om zoo wel dit wonderfluk van Thebais , als de pa.
leizen van Lougfor en Karmic en eene menigte andere gedenkftukken te doen kennen, die den voormaligen luister
dier gewesten, welke tegenwoordig genoegzaaui niets dan
woestijnen zijn, ten duidelijkfte bewijzen. De Heer DENON
kwam dus te Denderah , om deze trotfche gebouwen op te
neinen, en eene afbeelding van den Dierenriem te maker.
Nadat men het puin had opgeruimd, hetwelk den Tempel
omgaf, en niets fcheen te beloven, dat den kunftenaar
voor zijne lange en moeijelijke refs zou kunnen fchadeloos
ftellen veranderde de zaak op eeumaal van gedaante. Ziet
hier de eigene woorden van den Heer DUBots -A Y AZ :
" Ik naderde langzaam, Cot op het oogenblik , dat ik den
„ top des heuvels bereikt had; nu floeg ik mijne oogen op,
„ en zag in mijne nabijhpid zes Vrouwehoofden van eene ko.
losfale grootte gefchaard. Mijne verbeelding, hiermede ge.
heel vervuld, liet mij Diet toe, iets anders te zien; ik
bleef beweegloos van bewondering flaan. Eindelijk bemerkte ik dan ook eenen Tempel op die plaats; maar dit is ook
alles, wat het geheugen mij daarvan weet voor te houden,
„ want ik vestigde geheel Keene aandacht op de gedaamen
mijne
„ en vormen van datgene , wat mij zoo zeer trof.
bedwelming
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• den grootfchen voorgevel van dit gebouw , en de tallooze
, die hetzelv.e verficren. Ik weet niet , hoe
• choonhedeu
f
• ik het zal uitdrukken , wat ik destijds ondervond; maar
• wel, dat ik overluid uitriep: Wat is dat fchoon ! en dat
• ik zulks tegea mijne Q,aoutis herhaalcle, even alsof zij mij
verflonden."
Nadat men eene poort , die den fterkften indruk maakt, is
doorgegaan, ziet men den ingang van den grooten Tempel voor zich. Het uitftek is , tot op 6o voeten hoog , on.
derfteund door zes kolosfale ftandbeelden van /fis. Het fchijnc,
dat men op eenmaal in eene tooverwereld is verplaatst , zoodanig blijfc men fteeds , in bewondering opgetogen, deze grootfche overblijifels aanflaren. Volgens Egyptisch gebruik , zijn
alle muren, in- en uitwendig, geheel met beeldhouwwerk
verfierd , ja zelfs de kolommen zijn daarmede overdekt. Deze afbeeldfels waren weleer met verfchillende kleuren gedekt,
waarvan nog een groot gedeelte aanwezig is. Het was on.
getwijfeld door middel van dic beeldwerk , dat deze volken
de geheugenis van merkwaardige gebeurtenisfen voor de nakomelingfchap bewaarden , die zij dan in hunne heilige taal
uitdrukten ; zoodat de muren voor hen gefchiedboeken waren.
Men is door een paar duistere opfchriften verleid geworden , deze gebouwen aan de Grieken of Romeinen toe to
fchrijven. De bouworde ftrijdc echter geheelenal daarmede.
De Gottifche bouwkunst , met hare ftoute gewelven, kris.
Bogen, en dunne, als 't ware in bundels gekoppelde, zuilen, gelijkc zelfs nog meer naar het werk van Grieken en Romeinen , dan deze Egyptifche gebouwen. De Grieken kenden
deze hieroglyphifche fchriftceekenen geheel niec; hoe zouden
zij dan duizende vierkante ellen muurs , met ongehoorde kos.
ten, met deze teekenen bedekc hebben ? Het geheele gebouw
is uit een' fijnen , digten zandfleen zamengefteld , die de eeuwen heeft kunnen trotferen.
Verfcheidene binnenvertrekken maken het geheel des gebouws uit. Een trap , tot welken echter de toegang vetilopt is , geleidt naar het plein des Tempels, op hetwelk
eenige uit Teem gebouwde hutten van een ellendig iirabisch
dorp geplaatst zijn. Daar de trap onbruikbaar is , komt men
tot dit plein enkel fangs een hobbelig en ileil pad buiten den
muur van het gebouw, vervaardigd nit opeengeftapelde brokken
puins. Dit dorp is bier als in eeue foort van fchuilplaacs gePAZINGp.W. 1824. NO. 12.
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Iegen , dewijl de Nude') der roofzieke Betioul'nen hiertegen
Vet kunnen opklauteren.
Een der zich aldaar bevindende Dierenriemen is aan den
ingang geplaatst , en uitgehouwen aan de zoldering tegen de
zijdelingfche paneelen.
Op het plein des Tempels vindt men een nevengebouw, nit
drie bijzondere (thicken beftaande, waarvan het eerfle van bp.
yen open is, en den toegang bevat tot bet tweede, hetwelk
door twee verifiers licht fchept. Vervolgens komt men in het
derde, hetwelk geen ander licht dan door de deur ontvangt.
Al de muren zijn met beeldhouwwerk bedekt, dat met de
uiterfte zorg vervaardigd is. De verf,, waarmede zij overtogen waren, heeft aan de werking des tijds geenen weerfland
kunnen bieden, of is met eene roetkorst overdekt, afkom/lig van den rook der flambouwen van de reizigers , die tot
daartoe doordrongen. In het middelgedeelte van dit gebouw,
nu, werd de ringvormige Dierenriem gevonden.
De zoldering dezer zaal is in twee gelijke deelen verdeeld
door .eene figuur , die in eene Coon van rolrolde nis is ge.
plaatst, en welker voeten van den besten zijn. Langs
elke zijde Ioopt een zoom van hieroglyphifche teekens. In
de linker afdeeling dezer zoldering be y ond zich het bedoelde
ftuk. Hetzelve is almede in eene foort van digten zandfleen
uitgehouwen. De zoldering van het verblijf, waar dit fink
kIngetroffen werd, is gemaakt uit drie groote fleenen, zoo
kunflig- zamengevoegd, dat men , in weerwil van den ouderdom des gebouws, nog niet in flaat is , de voegen te ontdekken ; men heeft dezelve eerst gevonden, toen men deze
fteenen wilde wegnemen. Een derzdven bevat het mid•
delfluk des Dierenriems bijna geheel , benevens acht van de
twaalf beelden, die hem fchijnen te dragen; zoodat het geheel de gedaante heeft van een langwerpig vierkant van omtrent twaalf voeten lengte bij zes voeten breedte. De tweede
fteen, die het middelfte gedeelte der zoldering uitmaakt, befiaat nit een' meer fijnen en meer digten zancifteen. Hij bevat het overig deel des Dierenriems, benevens de vier andere
beelden, die hem houden. Daar deze fteen fijner van korrel
is, zoo is het fnijwerk daarin ook zuiverder en beter bewaard. Toen deze !leen nog op zijne plants was., bevatte
hij ook de fchoone beeldtenis van Ifis , die zich in het midden dwars door de zaal uitflrekte, alsmede een gedeelte der
beeldfprakige teekenen, welke op den derden keen gevonden
woe..
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worden , die de zoldering hielp nitmaken. Deze drie fteenen zijn
genoegzaam van gelijke grootte; en, daar zij eene dikte van
drie voeten hebben, meet het gewigt van elk derzelven oinCheeks 40,000 ponden beloopen. Men bezit thans in Frank.
rijk den eerstgenoemden met een gedeelte van den tweeden ileen , te zamen den geheelen Dierenriem bevattende , benevens de twaalf groote figuren, die denzelven aan de zolde.
ring fchenen vast te houden, en eenige aanhangeude beeldfprakige teekenen.
Het is bekend, dat de Heer SAULNIER aan den Heer
LE LORRAIN had opgedragen, dezen ringvormigen Dierenriem nit zijne verblijfplaats weg te nemen, nadat hij hem
van zagen, dommekrachten en andere werktuigen voorzien
bad, die uit Parijs derwaarts gezonden waren. Deze Heer
leide zich met ijver op deze zaak toe, nadat men, op gunflige voorfchrijving, daartae eenen finnan van den Pasha
bad erlangd. Hij nain buitenwaarts van de zoldering zoo
veel af, dat de iteenen nog de dikte van dezen voet behielden; alstoen zaagde hij het auk rondom los, dat hij wilde
wegnemen, hierbij eenige uitwendige fieraden van weinig be.
langs opofferende. Hij had aanvankelijk het oogmerk , om
zoldering in Naar geheel weg te nemen; maar de vrees.
dat hij, bij de uitvoering van dit grootsch ontwerp , het
voornaamfle voorwerp der werkzaamheid mogt verliezen, be.
woog hem, zich bij den Zodiak alleen te bepalen. En inderdaad, zonder dezen maatregel van voorzorg ware hem deze buit zeker ontgaan. Men kon er voorts niet aan denken,
gm deze fteenen van het plein des Tempels tangs de trappers
neder te laten , uit hoofde der verftopping ; maar de Hear L n
LORRAIN liet dezelve voortflepen cot aan den fleilen afhang, die, gelijk te vorcn aangemerkt is , dient tot eenen
weg, om op deze hoogte te komen. De groote fleen heeft,
bij acht voeten lengte, zes voeten 'oreedte; terwiji de kleine , bij gelijke lengte, flechts de halve breedte heeft. Beider
gewigt bedraagt te zamen genoegzaam 15,000 ponden.
De Heer s A L T, Conful-generaal van Engeland in Egypte ,
zich befchouwende als den ddnigen perfoon , die regt had oat
navorfchingen in Denderah te doen , meende van zijn diplo.
maciek karakter te moeten gebruik maken , om een voorwerp
te bemagtigen , welks verkrijging It LORRAIN bijna het
leven had gekost. Immers de gezondheid van dezen neer
had zees veel geleden , zoo wet door de hitte van het jaar•
Ssz
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getlj , als door den vermoeijenden arbeid , die tot het gelnkkig flagon dezer onderneming werd vereischt. De Pacha van
Egypte , wiens gezag men genoodzaakt word in te roepen,
befliste echter den twist ten voordeele van LE LORRAIN.
Deze daad van billijkheid kan hun geenszins bevreemden ,
die munn M mEn-ALt kennen, en weten, in welke gunst
de Franfchen bij hem ftaan. Deze Pacha kon zich echter niet
genoeg verwonderen, dat de Europeanen elkander het bezit
van eene zaak betwistten, op welke . zoo wel hij, els de
Egyptenaren in het algemeen, zoo weinig' prijs ftellen; en
hij betuigde lagchende, dat, zoo de fteenen van zijn land
meermalen zulke levendige twisten mogten veroorzaken , hij
genoodzaakt zou zijn, den Grooten Heer te verzoeken, hem
eenen helper toe te zenden, om die te beflechten.
DE MISDADIGER.
(APPERT,

fur les Prifons, les Hospices, &c.)

Foe vele misdaden graft de maatfchappij, welke zij zaude
hebben kunuen voorkomen, ja die zij zelve heeft veroorzaakt ; gelijk eene flechte moeder, die weigert haar kind te
zogen, en het naderhand de wreede kwaal veakvijt, welke
het met de melk der huurlinge heeft ingezogen
Een menfchenvriend bezocht, op zekeren tijd, eene onzer
gevangenisfen. Hoe kromp zijn hart zamen,bij het aanfebouwen van die barbaarfche vermenging van thisdaden met ligte
misilagen, dwalingen, ongelukken en jeugdige onbezonnen.
heden „ Groote God !" riep hij uit , „ is het mogelijk,
dat men, zonder mededoogen met hunne Oren en toekomflig
lot, dozen twaalfjarigen knaap, die aardappelen ftal,dien anderen, die een hoen ontvreemdde, dezen , die een brood weg.
nam , dien eindelijk, wiens ganfche misdaad is een verlaten kind
te zijn , dus in het gezetfchap laat van dien ftruikroover,
dien fchaamteloozen dief, dien moordenaar , Tien het fchavoc verwacht!" — Terwiil hij bij doze gedaehte huiverde,
naderde hem de man, wien het fchavot wachtte , en verzocht , ats eene gunst, hem zonder getuigen te mogen fpreken. Terftond zag nu onze menfchenvriend in hem niet dan
een' ongelukkige, dien hij moest vertroosten. Hij nam hem
alzoo minzaam ter zijde, terwiji zachtmoedigheid om zijn
Hoezeer beklaag ik u !" fprak hij hem
lippen zweefde.
toe : a Hoe toch heist gij zoo geheel den Godsdienst en
het
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het gevoel der menfchelijkheid kunnen vergeten en verfinoren, dat gij een' uwer natuurgenooten van het leven kondet
berooven? Helaas ! in den wetland, waarin gij thans verktert,
wat kan ik voor u doen? Mijn medelijden baat u luttel; van
God alleen moet gij alles verwachten ; uw berouw vermag veel,
en met weemoedige blijdfchap wil ik mijne gebeden met de
uwe paren." — Mijnheer !" hernam de Misdadiger op een'
zachtzinnigen en badaarden toon, ,, finds lang verwacht ik
miets !leer van menrchen ; mijne hope is op God. Intusfchen
kunt gij nog lets voor mij doen , en ik heb eene bede aan
Verleen mij een oogenblik gehoor. Wees van mijne vroege
jeugd af, of, om beter te zeggen, een verlaten kind, leefde
ik van aalmoezen. Bedelbrood is een harde kost, dien-dikwijIs de verachting alleen aan bet lastig aanhouden fchenkr,
of liever toewerpr. Op zekeren dag (de honger drong er mij
toe) flat ik eenige appelen; ik werd gevat. Hadde men mij
bet kwaad, in den diefflal gelegen, onder het oog gebragt,
ik zoude er berouw van gehad hebben: maar men zeide
niets ; men behandelde mij hard ; men foot mij, gedurende
verfcheidene maanden , op met menfchen, door losbandigheid
bedorven en met misdaden bezoedeld. Hunne raadgevingen
verleidden, bunne valfche grondbeginfelen verblindden mij.
en bij het verlaten der gevangenis was ik een behendige dief
geworden. Van nieuws greep men mij , en van nieuws en
dieper nog werd ik in dit verblijf der eerloosheid verleid en
verward. Na verloop van eenige jaren herkreeg ik mijne vrijheld; ik werd een gewetenlooze moordeuaar!... Mijne overdenkingen , en , durf ik zeggen, mijn natuurlijk gezond verfland , hebben mij ten laattle tot inkeer gebragt. Onzinnige t
Ik waande mij op de maatfchappij te mogen wreken; zij
wreekt zich thans op hare beurt.... Mogt ik tot dezen prijs
vergiffenis verwerven bij het denig regtvaardig Wezen, dat
weer te onderwijzen en te vergeven !" Op deze woorden
hief de Misdadiger zijne oogen ten Hemel, en de uitdrukking zijus gelaats was vol van eerbied, vertrou wen en ware
vroomheid. Hij vouwde zijne handen ; de wijsgeer deed des.
gelijks, en ftoorde zijne godsdieuflige aandacht niet. Weldra
ging hij met warmte voort: „ Mijnheerl Mijnheer! flanfchouw deze jeugdige knapen, wier onfchuld nog niet verlo.
ren is , en die alleen behoeven op den goeden weg gebragt
te worden; wat kunnen zij , te midden van ons, anders opdoen, dan het befinettend, voorbeeld der misdaad en de heilloosfte lesfen? Mijnheer : Mijnheer! in den naaiu van God
al533
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almagtig, biJaldien gij eenigen lnvloed bezle, verwlJder dan
van hier die ongelukkige kinderen' Dat men hen onderwijze,
dat men hen opbeure, dac men hunne arme zielen verheffe,
in ilede van ze te verbeestelijken! o. Welk eenen dienst
zoudt giJ hun bewljzell! Wat mij betreft, deze is de el!nige
gunst, die ik van u Dneek, gelukkig vall alsdall ten minlle
eene goede daad verrigt ce hebben, alvorens te "erfchijnen
voor den opperilen Regter." Hij zweeg. De wijsgeer
bleef vall verbazing en bewonderillg roerloos flaan. "Wet.
gevers " riep hU uit, " en gij all ell , die mage bezie t welk
eene les voor u I"
I
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\Veg, firoeve Zedigheid! weg, Ernst! met al uw rimpels I
Wie 's levens zee hezeilt, voer' 'Iustjes in zijn wimpels;
Op zoete vrijheid tuk. breek' hij door elken band,
Gedreven door dell wind. die zijne zeilen fpant I
Dus dacht ook Fransjen eens, wiens nooit volprezen leven,
Zoo ver mijn kennis reikt, nog nimmer werd befchreven.
Zijn vader was een 'man, die goeds genoeg hezat,
Voor elke vreugde lust, maar niet tot werken had,
En, fchoon Fortuin hem mild met elke gaaf bedeelde,
Zich. wars van bezigheid, uit loutren fmaak verveelde.
Mama, die, ill haar jeugd, een welgevulde koon
En rozen h~d der kunst, ging in haar fiad voor fchoon.
Daar, aall baar rijk geflacbt biJ fchepels toegemeten, .
Het fchitcerend metaal de verfdoos deed vergeten.
Zij had de poezle hand door arbeid niet hevlekr.
Noch naar een firoeve naald of huiswerk uitgefirekt;
Maar bezig, ieder uur, met kwikjes, firikjes, plooijen.
Was zij een meesteres in 't, nllar de Mode, tooijen.
Vic zuivre liefde aileen werd cellS de kllOOP geJegd;
Een voorbeeld was hun huis der zalighe~n van d'echt.
Totaan den middag bleef de glorie van den morgen,
In der gordijnen fchaauw. voor 'r eael paar verborgen;
En b~lla lei de nacht zijn' zwanen fluijer af,
EeT zich met 't vrome wij r de man rer fUSt begaf.
HiJ had weI nn en dan zijn' vreemden fmaak ell grillen;
Maar 'c vrol1.wtje wllngde 't niet, den echtvrlend te bedillen.
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Daar zij aan eigen trek den vrijen tap' liet,
En nimmer door het oog van manlief werd befpied.
Geen onweer ftak er op , niets mogt hun echtheil ftoren,
En (mild is toch Natuur !) ons Fransje werd geboren.
De luijermand was rijk, als van Baron of Vorst;
De zoogfter reeds befteld, met onbefmette borst;
En, fchoon zij kracht en merg had in den bloel van't !even,.
Van 't lastig zogen was de moeder dus ontheven.:
Genoeg had zij gedaan , fchonk ze aan het knaapje 't Licht.,
En op haar fchoudren woog-, herfteld, geen enkle pligt.
Vrij moet de fierveling, dirt heerlijk fchepfel, werken:
Ook 't waardig oudrenpaar flelde aan zijn' wil geen perken.
't Vloog alles als hij fchreeuwde; en wie hem tegenfprak ,
Die voile!, als de avond viel , geen bed weer onder 't dak.
Het regende banket , kon men zijn' wensch flechcs raden;
Zijn gril gold voor vernuft, al mogt ze ook andren fchaden;
Een oorveeg aan den 'meat of de al te trage meid
Bewees zijn warme zucht voor onafbanklijkheid;
En, wie bier aardpraalt ook op regten mogt beweren,
Moest, om bet lieve brood , van 't knaapje mores leeren.
Geen Feniks vloog zoo vlug door 't eerfle letterveld;
Verheven boven 't gros was mijn begaafde held:
Hij kon, naauw half volgroeid , reeds enkle woorden fpellen,
En, fchoon nog ftotterend, van een tot twiatig tellen.
Zijn fcbrift was als de naam van menig' man van that,
Waarop men uren than en dien nogtans niet raadt.
Der Gallen rijke taal moest hij, nog Lind , reeds leeren;
Haar kan geen man van fmaak of , hoogen rang ontbert.n:
Het Neerduitsch is te ftroef; maar de andre glad en rand,
Voortreffelijk gefchikt voor eenen benzelmond.
Latijnfche en Griekfche fpraak ; die kostten luttel zwoegen,
En, pas fludent , kon hij verbuigen en vervoegen:
En nu , vol vuur, gevormd „belchaafd van cop tot teen,
SITU Fransje, eens ieders lust, naar de Akademie heel).
flier doet de vlugge knaap de floutfte reuzenflappen
In 't onafzienbaar veld der eedle wetenfchappen:
Niet die, wier merg den geest met ijdle wijsheid voedt,
Hem in het ruim gebied der oudheid wandlen doet,
Of wijzen op den grond der menfchelijke regten,
Waaraan wij dwazen nog, p it domheid , waarde hechten;
Niet die , wier hooge vlugt het oog ten hemel leidt,
Waar 't flan op acrrenglans en zonnenmajesteit ,
Daar
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Dar nederig de wick plooit bij de glodnde firalen ,
Om kennis uit den fchoot der diepe mijn te halen;
Niet die, waarvoor de Dood, al is zijn zeis gereed,
Soms , als hij maaijen toil, uit eerbied , rugwaarts treedt 3
Maar 't moorden van den Old , te traag voor vlugge knapen,
Als ware hun de geest des vlinders ingefchapen;
Het offeren, omkranst met 's wingerds heerlijk blad,
Aan hem , wiens purpren druif het edelst vocht bevat;
Van aoeten wellust"'t zaad in elke borst te ilrooljen;
En, boven Riles nog, 't fatfoenlijk rinkelrooijen.
Zoo leeft ons Fransje daar: hij promoveert met eer,
En keert, met roem belaan, welhaast als Meester weir.
Zal hij nu yin zijn item de pleitzaal doen wedrgalmen,
En fieren, Cicero!' als gij, bet hoofd merpatmen?
Of, Boerbaave I op uw fpoor, knaagt wreede ziekte en pijn
De roem van 't Vaderland , een reddende Engel zijn?
In 't heerlijk Paradijs der fraaije lettren weiden;
Wie tuk op geuren is, in d'eedlen lusthof leiden;
Of puren, altijd noest, gedreven door zijn vuur,
Uit elken honigfchat der lagchende Natuur?
Neen ! fchooner is zijn baan; en, wie hem ook moog' laken,
Hij luistere, en de gloed der fchaamte verwt zijn kaken.
Hij voelt denzelfden weg , dien menig koopman loopt,
Voor wien der oudren vlijt bet goud heeft opgehoopt,
En, 't geen tot roem verilrekt van groote en wijze heeren,
Een held in 't zwieren is en 't onbezorgd verteren.
Hem is de kunflenaar in menig' trek gelijk,
Die, bij den gloed der jeugd en Ran verbeelding rijk ,
Gefiaag het nieuwe fchept, en kieschheid , fmaak en zeden ,
Door dommen hooggefchat , befchouwt als kleinigheden,
Hij is van 't zelfde ras met u , o PuikpoEet I
Die wellust in 't gewaad der reine liefde kleedt.
Hij mikt op 't zelfde wit als die verdienstlijke ouden,
Die over Venus' dienst een leerrijke oefning houden.
Niet grooter is de knaap , dan de eedle bandwerksman
Die lust zoekt voor zijn werk, door 't legen van de kan;
En, wie om echt genot de warme borst voelt zwoegen,
Zal gaarne zich bij Fransje en zijn gezellen voegen.
Voor hem , die nimmer nog de dagtoorts rijzen zag,
Begint , het is te vroeg,
den of elf de dag;
En geeuwend mon hij nu bet bed van eiderpluimen,
Vermocid en afgemaz en town en vadzig , ruiwen.
Ver•
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Verveling grijpt hem aan , hoe hij verftrooijing zoek' ;
Geen toevlugt in dien nood, dan 'c blaadren in een boek.
leeren?
Hoe 1 boeken ? Moet hi, nog, na zulk een
Kan men , bij echten fmaak , die vodden niet ontberen?
Neen : 'c ligc bier aan de keuze; en 't vrolijk Fransje koos,
Geleid door fijn gevoel; geen blad is zouteloos.
Gij vindt er , wat zijif lust al aanftonds moet verraden:
Vertoogen over 't haar en reultwerk en pommaden ;
Het leven van Dameet, wars van der oudren huis ,
Gelijk een hinde fchuw voor 't foltrend oefningskruis;
De reis van vluggen Jan , die door de wereld dwaalde,
Zich baadde in zingenot, zijn fchulden nook betaalde;
De kunst, om, bij 't geniis van alles , wat een' man
Bevoegdheid voor een ambt of eerpost geven kan,
In vleijerij volleerd , bedreven in bet kuipen ,
Al wordt hij ook getrapt, bet kusfen op te kruipen;
En, wet hem aanfpraak geeft op d' eerbied van 't heelal ,
Hoe men de lieve maagd bet best verleiden zal.
De fpiegel , 't heerlijk glas, coegevend voor gebreken,
Dec deugden toovren kan, al zijn ze 't hart ontweken,
De zoete vleijer , dien geen hoovling evenaart ,
Waarin zich hoogmoed blind en fchoon 't mismaakte than ,
Lokt nu den jongeling; en, zeker te behagen
Aan eigen needrig oog, gaac hij bier wierook vragen:
Die wordt hem toegezwaaid , dien zwelgt hij gretig in,
En maakt nu met zijn werk , hoe moeilijk , een begin.
Daar, waar nieuwsgierigheid ,als 't bietje op bloem en blaadren,
Uit elke hemelftreek den honigfchac komt gaadren,
De ftaatkunde, engeirein, ons op hear vrucht vergast,
En, als de verfche fneeuw,, zelfs monsters eerlijk wascht eDaar lachc hij om den twist van Demagoog en Grooten,
En, wie zijn doel ook misr, hij weer coch raak te ftooten;
Op 'c vorftelijk biljart is hij Napoleon,
En nimmer vond hij nog een' fterker' Wellington;
Hij ftuwt de ballen voort , als Grooten legerbenden ,
Weec hen geltaig, door kunst, een' andren weg te zenden,
En flopt die , met een kracht , die davert als een funk,
Eer iemand het vermoedt, al klotfend in den zak.
Maar, die geftadig werkt met ftrakgefpannen veren,
Kan op den langen weg geen lafenis ontberen:
Hij zoekt hear in het nac , dat geur en gloed vereent,
En; als een loopend vuur,, door merg dringt en gebeenc';
Ss5
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Schoon ondervinding 't ook, door grijze en duttende onden
En menig Esculaap, voor een vergift doet houden:
Of , als Namur, jaloersch , dat hij haar hand verfmaadt,
Naar eigen' zinnenlust den jongling dartlen Nat ,
Dan leent hij , maar to laat, hec oor aan hare leering,
Drinkt waterchocolade en wort/eft met de tering.
Zoo wordt een uur gedood; de tafel is gereed;
'c Is of een flemme rept: ,Gezonden! proeft en eet.'
Zitte aan , wien 't lusten moog': zou hem de disch behagen?
De lastige arbeid flechts geeft hongerige magen;
En, Wien ook ijver dreef naar bosch of akker been,
Dij laat genot en werk aan 't flekeblind gemeen.
Gelukkig yolk, dat woont, waar Romes helden rusten,
Of, fchoon Parthenope! aan uw bebloemde kusren!
De zwoele nuddag voert, als door een tooverrod,
Die al uw leden raakt, het dotulig flaapje toe:
Ran 'c fonklend oog vergunc Natuur den lonk niet !anger.
Maar in hec Nnorden dut flechts de eedle ledigganger.
Ook . Fransje, van dat oud en hoogvereerd geflachc,
Slaapc op de fofa voort , tot frisfche thee hem wacht.
, waar den geurgen drank albascen handen brouwen ,
Wijdt zich de knaap aan u, o nooit volprezen Vrouwen!
Hij flurpc hem, door uw zorg al fchertfend toebereid,
En 't kiesch gefprek getuigt van 's jonglings zedigheid.
Gij =et hem foms een woord , een weinig ruw , vergeven,
En blozen nu en dan : zoo wet weet hij to lever].
Geen zeden Last hij aan; fchoon gij in elke punt
Den vriend van reinheid, deugd en Godsdienst merken kunt.
Zijn bee/den zijn niet naakt; maar alles kunt ge raden,
En wat hij fluijer noemt , is van de fijnfle draden;
En, als gij rimpels trekt, op eigen waarde fier,
}Ink dubbelzinnigheid ftraks de adder onder
wier.
Tot eindlijk de avond yak, wordt bier de cijd gefleten;
Nog weinige uren flechts, dan is de dag vergeten:
IVIaar ook elk uur hoe traag! Komt, vriendlijk Homberfpel,
Quadrille, Boston, Whisk! verlost hem van die hel :
Want, erger toch dan al het foltren van haar plagen,
Het valt ons Fransje zwaar, dat lastig pak to diner].
Maar niet de kaart alleen de toonkunst is gereed ,
En noodt hem op 'c akkoord, dat zij to fcheppen weet.
Dan, hoc zij andren ook moog' roeren en bekoren,
Voor harmdnie, welke ook , beefs hij volftrekt Beene ooren.
De
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De trippelende dans? Ja, trier eerst vindt hij pret:
De bloem der lieve jeugd, bevallig, vriendlijk , net,
Gezind tot huppelen en tot onfchuldig kozen:
Maar zijc voorzigtig, meld! hij aast op lenterozen,
Ben vlinder uit het beer, dat ras in fluimring wiegt,
En, na der vleuglen .flag , al fpottend u ontvliegt.
Zoo eerlijk is zijn hart al's 't lagchend oog des valfchen:
Korn, nader tot die boast, bij het vertrouwlijk walfen;
En, eer gij 't nog vernmedt , ontleert hij u den blos,
En maakc den itijven band der flroeve zeden los.
Nu heeft de doffs klok reeds middernacht geflagen;
In de armen van de rust ligt , war wij woelen zagen;
De flilte heerscht alom ; zelfs gloeijende eerzucht flaapt
Verrnoeid bij d' afgrond in, die aan haar voeten gaapt:
Maar die van Fransjen en zijn wakkere gezellen
Beftaat in Morpheus zelfs, hoe flerk, de wet te ftellen.
Hij dale ook zijdezacht op pinkende oogen near,
Champagnes tintlend vocht geeft hun de- veerkracht wear.
Bourgognes gloeljend vuur is in bun hoofd gevaren,
En 't bloed gonst, als een itroom , door de opgezwollen aáren.
De flesch worth nu ce koud voor hun verhitte hand;
Zij kletsc haar huivrend neêr , en bloedrood worth de wand;
De tafel raakt omver met volgefchonken glazen ,
En 't words te naauw in huis voor de opgewonden bazar,.
Nu is de ruime ftraat, fchoon ook als pleinen breed,
Zelfs te eng voor 'c vrolijk yolk, dat van geen fluren weet;
Het vuur vliegc uit den kei, gelokt door bloote klingen,
Wij1 fcherven bier en daar nit broze ruiten fpringen ;
De nachtwacht klept verkeerd , als ware er brand ontitaan;
Zij vat den woesten hoop met forfche vuisten aan;
En eerlang, komt Diaan het fchoon tooneel befchijnen,
Zien we in het bed van dons fatfoenelijke zwijnen.
Was dit, o Maatfchappiji dier helden meesterituk,
Arm bleeft ge aan fijn genot en gadeloos geluk:
Gij zaagt de fchoonfte kunst dan niet ten toppunt voeren,
Noch 't heerlijk weeffel van haar netten , flrikken , fnoeren;
Geen meisje viel er den, door 't luistren naar een' eed,
WijI 't zweren bij die maats flechts boert en fpeleri beer ;
Gij bath dan 't fchouwfpel niet der vaderlijke fmarte,
Noch van den wreeden worm in 't krimpend moederharte;
Geen traan wierd in uw oog door 't ram1end rif geweirt
Van 'c fpcelkind, bleek en zwak , met vodden naauw bedekc;
En,
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En, wie verleiding ook, nit wanfmaak wis , moog' wraken,
Tot ftelfels zaagt gij nooit hun wetenfchap volmaken.
juich dan die helden toe: is ons het weenen zoet,
Zij lokken hem in 't oog, den zilten tranenvloed;
Liefdadigheid! gij vindt bier, armer dan bet meesje,
Verlaten fchepfel,.door der oudren fchuld een weesje;
U ftreelt, gekuischce fmaak als bet-in 't wilde wast ,
De vloek, harmonisch fchoon, die in onze ooren krast ;
En, 't geen het coppunt is, bet lastig pak der zeden,
De band, die altijd knelt , worth in bet ftof vercreden.
Hun loon, hun heerlijk loon is , naar verdienfte, groot:
De middag is naauw daar, reeds kwijnc hun avondrood ;
Geen oogst ligt in hun fchuur, door dwaze vlijt vergaderd,
En hart en hoofd zijn arm, nu hen de winter nadert.
Uw zoet, herimeringi toch: zij levee van die vrucht:
Der onfchulds droef gekerm, der oudren vloek en zucht.
De wereld moog' hun ook geene achting waardig keuren s
Hoe! zou de groote ziel, moet zij haar derven, treuren?
'c Geweten doet haar regt , zoo luid, dat , als het fpreekt,
Ook nog de laatfle tint van 'c ftervend rood verbleekt.
Aileen toch, 't kan niet zijn: zij zoeken, liefde uw rozen,
Omnisbaar voor bet hart: een vrouw words nu gekozen,
Zoo zedig als de knaap: zij vangt hem in baar net,
En zacht, als zijde zelfs, is voor den man baar wet.
„ Verdiend ," dus roept zij uit , hebt gij van ons de roffel.
U, hommel mijner knnne u ftraffe mijn pantoffel I
„ 't Is billijk, dat de knaap , die lust in 'c rooven had ,
Een wreekiter vied' der bloem, die hij in 't ftof vented.
'k Zal uw Megera zijn: en gij , zoo wreed, zoo fchuldig,
„ Kniel voor mijn' fchepter neer , en draag uw lot geduldigl"
Zoo fpreekt ze: eerbiedig nee= de held zip) mutsjen af;
Hij kust haar poezie hand, en zwijgt tot aan het graf.
H. VAN LOCH EM.
MARIA, OF HET MEISJE UIT DE HERBER°.

Eene ware Gebeurtenis.
Wie is dat arme meisje, wier wild uitzigt een hart ver-

raadt , te zeer gefchokt om zich te kunnen uitdorten ? Zij
fchreit niet, maar dikwijls toost zij een' diepen zucht ; zij
klaagt nook , maar haar zwijgen duidc de ongeneeslijkheid
R an van een ingekankerd hartzeer. Ztj zoekt geeuerlei mede•
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delijden tot zich ce trekken, noch roept eenige hulp in;
koude noch honger baren haar zorg : door hare gefcheurde
kieederen blaast de gure herfstwind regen en koude tegen ha.
ren halfnaakten , verwelkten boezem , en hare wangen zijn
bleek en blaauw , als de wanhoop. Ondertusfchen is het
niet zeer lange, dat dit meisje vrolijk en gelukkig was: de
reizigers herinneren zich, dat er geen beminnelijker, opgeruimder meisje was , dan nI A R I A. Hare blijmoedige werkzaamheid verrukte de gasten, die zij elk met een' glimlach
ontmoette. Haar hart was even rein, als vreemd van kin.
derachtige bloohartigheid. MARIA maakte Beene zwarigheid,
bij nacht naar de Abdij te gaan, al blies de wind door den
fomberen zuilergang; gelijk Itraks nader zal blijken. Zij be.
minde, en de jeugdige RICHARD had den dag van hun
huwelijk reeds bepaald. Zij hoopte voor haar leven gelukkig
te zijn; maar R.Ic HARD was lui en loszinnig, en die hens
kenden, beklaagden de arme MARIA, en beweerden, dat
zij veel te goed voor hem was. Het was in den herfst; de
nacht was donker en ftormachtig; deuren en venfters floegeu
en kraakten door den vreesfelijken wind. Twee gasten, vrolijk bij het vuur gezeteh , rookten met ftil genoegen hunne
pijp , en luisterden naar het gegier 'van den norm. „ Het is
vermakelijk," zeide een van hen, „ den wind buiten te
hooren huilen, terwijl men aan den hock van een' warmen
haard gezeten is." — „ Welk een fchoone nacht ," hernani
voor een togtje naar de Abdij! Mij dunkt, dat
de ander,
, men iemands moed niet beter beproeven kon, dan door
hem thans deszelfs puinhoopen te doen doorkruifen."
, lk houd u een fouper, dat MARIA er zich op het oogen.
,) blik aan waagt1" riep de ander. — De weddenfchap ware verloren: want ik fta er u voor in, dat zij denken zou
, door fpoken vervolgd te worden, en flaauw vallen, zoo
het toeval haar flechts eene witte koe voor bet gezigt
„ bragt." — „ Wij willen haren moed beproeven," riep zijn
makker al lagchende ; ik wed terftond, wel verzekerd,
dat zij her zal ondernemen: eene nieuwe muts zij hare be.
, loop ing, zoo zij mij een' tak van den vlierboom brengt,
, die in de ruffle groeit." M AR :A werd geroepen, en de
zaak haar voorgefteld. Luchtig en onverfchrokken ftemt zij
het toe, en rigt hare fchreden naar de Abdij. De nacht was
donker, de wind hevig, en, terwijl hij met hol gebulder de
wolken voortzweepte, beefde zij, al loopende, van koude.
Zij
33
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7.1.1 nadert , tangs de welbekende paden, en onderfcbeidt, door
bet duister been, reeds tie Abdij. Zij weet van geene vrees.
Ondertusfchen waren deze overblijffels eenzaam en woest ,
en derzelver fchaduw fcheeu de akeligheid van den nacht nog
te. vermeerderen. Alles zweeg om haar heen , , uitgezonderd
de. woeste noordewind, die zijn fchrikbarend gehuil rondem
bet oude gebouw deed hooren. Zij treedt over de fteenklom.
pen, met mosd bedekt, zonder eenigen fchrik te gevoelen,
en komt eindelijk in het afgelegenfte gedeelte der uitgebreide
puinhoopen, waar de vlierboom groeit. Blijde van aan het
einde haars wegs te zijn , nadert zij , en plukt in haast een'
vliertak: op dens treft het geluid eener menfchenftem haar
oor; zij that ftil, hoort toe en luistert met infpanning, terwijl haar harte klopt van fchrik. De wind blaast met meer
gewelds;- de wilde heester ruischt boven haar hoofd; zij
luistert nogmaals, maar hoort niets. Nu zwijgt de wind, en
haar angst vermeerdert op bet onderfcheidenlijk booren van
voetftappen, die 'Rau haar toe komen. Naauwelijks kunnende
ademhalen, fluipt zij achter een' breeden pilaar, en verbergt
er zich.. Op dit oogenblik komt de maan helder van achter
de wolken te voorfchijn , en zij 'ziet bij derzelver fchijnfel
twee misdadigers een lijk dragen. Onbewegelijk van fchrilt ,
verftijfc haar het bloed in de aderen. Op ddns rukt eene
windvlaag den hoed des eenen van, het hoofd. en werpt denzelven voor de voecen der urine M A R I A. Zij beeft , en verwacht den dood. „ Ver y!..... hoed!" roept de moordenaar
Dat raakt Diet; kom, verftoppen wij eerst bet
lijk," hervat zijn medgezel. Nu ziet zij ze voor haar
voorbijgaan; de vrees zelve verhoogt haren moed; zij grijpt
den hoed, en vlugt met kogelvaart ui: de Abdij. Met eene
verwilderde bonding ftort zij in de kamer van de herberg,
en ftaart de voorwerpen , die haar omringen, op eene vrees.
felijke wijze aan. Nu kunnen hare ledematen derzelver zwak.
ken last niet meer dragen; uitgeput, ademloos , valt zij op
den vloer, zonder een woord te kunnen uiten. V66r dat ha.
re bleeke lippen kunnen verhalen , wat haar gebeurd was,
rigt zich haar blik op den hoed: de oogen wenden zich
ftuiptrekkend van dit voorwerp af. o God! welke koude
fchrik deed haar fidderend hart wegkrimpen , toen zij om
denzelven het lint gewaar werd, dat zij zelve haren RICHARD fchonk .....
Waar de oude Abdtj zich verheft, op de genieene weide ,
ziet

MARIA, OF HET

:tinge

UIT DE HERBERG.

595

ziet men nog de pig van dozen m;sdadiger. Niet verre van
wog trekt zij de oogen tut zich De reiziger Itaart bur
aan, en fehenkt een' tiaan aan de arme MARIA , het meisje nit de herberg.
den

HONDENTROUW.

E

en jeugdige doofflomme , aangenomen zoon eens arbeiders
te Fitt. een fladje in het Departement van Aisne, had twee
vrienden, Cefar en Pirarnus, die hem ongemeen liethadden.
VC& eenigen tijd , op eene wandeling met zijne getrouwe
medgezellen aan de boorden der rivier, viel hij , fpelende,op
eene zeer diepe plaats in het water, waar hij zonder eenigen twijfel had moeten omkomen , zonder den bijftand dezer
twee honden, die, hem ziende verdwijnen, oogenblikkelijit
in den Aroom fprongen , hem, de eene bij den arm en de andere bij zijn kleed , pakten, en, na langdurige en onvermoeide pogingen, veilig naar den wal fleepten. — De Municipaliteit van Pits, heeft befloten , eerie fchilderij , door den
bekwaamflen kunftenaar van het Departement, te doen vervaardigen , op welke beiden levensgrootte zuilen worden alge.
beeld, en dezelve, ter gedachtenisfe van deze hondentrouw,
in de raadzaal op te hangen.

Een troop reizende Komedianten, in Engeland, kwam
Een van hen, dien eigen avond de rol van
eene kleine
een' pPre - noble moetende vervullen, leende van een' der bewoners eene prnik, waarvoor hij met een entrée-billet betaaide.
De eigenaar bleef nice in gebreke, de reprefentatie bij te
nen, verzeld van zijnen getrouwen Fox, hazewind van geboorte
en Tager van beroep, die zich volkomen rustig gedroeg, tqz
op het oogenblik, dat de genoemde Acteur optrad; maar
naauwelijks verfcheen deze ten tooneele, of Fox vloog, midden door en over het Orkest , op de pruik van zijnen meester aan, welke het hem, na eene hardnekkige worfteling, gelukte, van het hoofd en uic de handen des Acceurs, die
dezelve dapper verdedigde , te rukken, en leide dezelve aan
de voeten van den waren eigenaar neder, under bet fchaterend gejuich van al de aanfchouwers.
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Chinezeh zijn vermaard van wege hunne ongemeene oudermin. Een veertigjarige zoon kreeg van zijne oude , zeer
oploopende moeder nog dikwijls harde llagen , welke hij telkens met voorbeeldig geduld verdroeg. Des to grooter was
de verwondering eens vriends , wanneer hij hem , op zekeren dag, in trtnen en geheel troosteloos voud nadat hem
dergelijk onthaa van nieuws was wedervaren. , Hoe zoo
bedrukt ?" vroeg hem deze. „ Ach I" was het antwoord ,
• het ging heden niet als gewoonlijk : mijne goede moeder
floeg niet half zoo hard als anders; hare krachten vermin.
„ deren; ik vrees , dat zij niet lang weer leven zal."

FONTENELLE EN DE VRIJGEEST.

Een zoogenaamde Jierke geest zeide tot den beroemden F ONdat alles , met ons , een elude nam.
Dat zoo
• mij Teed doen ," hernam de wijsgeer; „ want, indien ik
, bier namaals het geluk moest derven , dat ik in ootmoed
verwacht , wilde ik nog liever lijden dan vernietigd zijn,
„ omdat lijden beflaan lank."
TENELLE,

TITELPRAAL.

Dr. JOHIVSON, gevraagd , wat hem dacht van den weld.
fchen titel van zeker zeer klein en onbeduidend gefchrift,
antwoordde: Het fchijnt mij even zoo; alsof men een 48
I, ponder voor de deur van een hoenderhok plaatite , om het
to befchermen."

VERNEDERDE SCHRIIVERSTROTS.

Een Schrijver van zeer middelmatige verdienite, maar groote zelfverbeelding , zeide eens , dat hij op een werk zon,
welks onderwerp tot dusverre nog door niemand was bearbeid , ja waaraan zelfs niemand had gedacht. „ Maak dan
een lofdicht op uzelven!" kreeg hij tot befcheid.
Meng. No. XI, W. 527, reg. to, moest het jaartal (1627.)
utter Julij, in itede van voor de onderteekening , ban.

MENGELWERK:
REDEVOERING , OVER DE GESCHIE DENIS DER AFIVE4
RING VAN DE INVALLEN DER PERZEN IN CRIE-1
KENLAND:

(Vcrvolg en Plot van bl. 564.)
Admire had door den flag bij Marathon niet alleen roétn
maar ook magt verkregen. Het had MIL TIADES hi
eenen kerker laten fterven ; maar dit treurig voorbeeld
van het loon, dat groote verdienflen waehtte, fcbrikt6
ARISTIDES en THEMISTOCLES, twee manners,
elkander langen tijd even gelijk in invloed als zij zicli
ongelijk waren in braafheid en karakter,, niet af, out
voor dezelfde weldaden misfchien hetzelfde loon als
TIADES in te oogflen. A R I S T I D E S, te regt met
den naam des .Regtvaardigen vereerd, ondervond dit het
fpoedigst. Door den listigen THEMISTOCLES ver.
drongen , werd hij met ballingfchap geftraft deWij1 eert
ligtzinnig yolk den glans zijner deugden niet verdragen
kon. THEMISTOCLES, echter , maakte geen Becht
gebruik van de ,grootere magt, die hij op zulk eene onedele wijze verkregen had. LIfi begreep dat het Univ.
middel , om den dreigenden Perzifchen orkaan te bezweten , beflond in eene flerke en geoefende zeemagt , welke hij dan ook door zijne wijze maatregelen wist te Ichep.
pen , en die weldra de redfter werd van Griekenland.
Zoodra het gerucht de verzameling des Perzifchen le.
gers in Klein - zza door Hellas verfpreid had , vereenig4
den zich de afgevaardigden der Staten , welke niet gezind
waren, om hunne vrijheid zonder flag of ftoot op te ge.
yen , op de landengte van Corinthe. De Spartanen en
Athetiers bekleedden daar de eerfte plaats. Hier' werden
de oneenigheden en oorlogen gedempt , die de GriekM
reeds weder onderling verdeelden , met name die tusfehen
DIENOELW. 1824, NO, 13.
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4thene en Egina , en van bier zond men ern hulp bij
alle volken van Griekfchen flan). Argos, in het harte des
lauds, weigerde dezelve onder nietige voorwendfels , en
hield, uit haat tegen Sparta, openlijk de zijde der Per-sem. GE L ON , de magtige beheerfcher van Syrakufe,
bood tweehonderd oorlogsfchepen en eene zeer aanzienlijke landmagt aan , onder beding , dat hij, of ter zee , of
te land, het bevel zoude voeren ; doch dit werd door de
hooghartige afgezanten geweigerd , die zeiden:
dat
„ geene Veldheeren , maar flechts foldaten noodig bad„, den , en dat zij hem niet bij zich wilden voegen om te
,, gebieden , maar flechts om te gehoorzamen ;” waarop
zij onverrigter zake terugkeerden , na een bewijs gegeven
le hebben van eene trotschheid , die zoo flecht voegde in
de otaftandigheden, en thans ook een karaktertrek hunner
naneven uitmaakt. De Corcyraeirs beloofden bijftand
maar lieten hunne oorlogsfchepen de hooge zee houden ,
tot dat zij den uitflag des eerflen-kamps zouden vernomen hebben; die van Creta weigerden alle hulp ten eenemale; maar de Thesfaliers , offchoon hunne Vorflen x a Rxe s tot den togt hadden aangefpoard , waren gewillig om
het algemeene vaderland te verdedigen , mits zij door genoegzame hulpbenden onderfteund werden. Deze werden
bun dan ook toegezonden , maar floegen weldra op de
vlugt, op het vernenien der tijding, met welk een vreesfelijk leger XER.XES den Hellesponl overtoog. Zoo algemeen en zoo diep geworteld was de fchrik, dat zij, nog
door onmetelijke afflanden gefcheiden , reeds op den enkelen naam de vlugt kozen , en zich dus van den voor
hen zoo gewigtigen bijfiand der Thesfalifche ruiters beroofden , die thans met den meesten ijver tot de zijde .der
Perzen overgingen. Waarlijk een flecht voorteeken voor
den eindelijken uitflag des oorlogs !
Thans befloot men, de engte der Thermopyfen, welke
Thesfalre van het overige Griekenland fcheidt, te verdedigen , en de Perzifehe vloot of te wachten te Artemiflum , dat digt bij deie engte aan zee gelegen is. Deze
keuze droeg blijk van ecnen helderen blik; maar de flrijdmagt ,
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magt, welke beide plaatfell zoude bezetten, was nog in
geenen deel~ gereed. Lafharrigheid en fchrik, opeene
onbegrijpelijke wijze met zorgeloosheid en ligtzinnigheid
vereenigd, waren daarvan de oorzaken. Lafhartigheid;
want b~ina aile de Grieken, die boven de Jandengte van
Corinthe woonden, behalve de Thespiinfers, Platters
en Athetlers, en ulfs de AchaeUrs binnen de landengte,
hadden zich, door het geven van aarde en water, ann den
Koning onderworpen. Schrik; want de Godfpra'ken der
Delphifche priesters, die zelve het ergf1:e vreesden, hadden averal verwarring en moedeloosheid ver.fpreid, en
eers~ bij cene herhaalde aanvrage lwn. de list en misfcl1ien
het goud van 1: H t l\1 1ST 0 C L E S het dubbelzinnig ant..
woord erlangen: dat de hOt/ten mural aer Atheners 1'/;ei
;,ouden worden overwonnen. Zorgeloosheid en iigttinnigheiel; want, terwijl x E It XES in Macedonii! was, flroomde aUes, wat adem had, naar 'Olympia henen ; waat de vijfjarige fpclen op handen waren, en maakten de Sparteine"
toebereidfclen, om hun feest,' Carnea genaamd, met den
grootf1:en luister te vieren. Door deze zwaarwigtige be..
zigheden afgetrokken, kon men naauwelijks van zith verkrijgen, am aan de verdedlging des vade1'lands te denken.
Toen eindelijk de tijding kwam, dar de Puzen verdet
door zouden rukken, zand nien in aUerijl 300 Sportdflen, bij ,velken zich onderweg eenige hulpbendcn voeg..
den, na.~r de Thermopy!en, en de fchepen ma:akteh zeit
naar ArtemijiuJ72, waar dan beide oak nog in tijds aan.
kwamen en hunne posten bezetteden.
vVcinige dagen had men aldaar vertoefd; of de Perzen
daagden op, en eenige hunner vooruitgezeiJde fchepen
overrompelden drie Griekfche ootlogsvaartuigen, welke
op eenen voorpost lagen, en veroverden,dezelve. Op het
berigt van dit weinigbeduidend ongeluk overmeesterde eeh
plotfelinge fchrik de bij Artemijium liggende vloat, en
zij vlugtte op de fchandelijkl1:e wijze, v66r dat zij nog
een' vijalldelijlten wimpel gezien had. De Perzifche hoommagt, onderrigt dat zij geene Grieken, maar lleclns de
klippen te vreezen had, zeilde voort t en fehaarde zieh
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op de 'cede van Casthanea ; Ii aar werd daar door zulk
eenen geweldigcn Noorder form beloopen, dat 4oct
krijgsvaartuigen en eene nog grootere menigre transportfchepen werden verbrijzeld, en ontelbare menfchen den
dood vonden in de golven. De feinvuren der achtergelatene' Wachters verkondigden deze blijmaar aan de Grieken; en deze vonden thans hunnen moed in zoo verre
terug, dat zij weder naar hunne vorige legplaats ftevenden , en te tIrteinryiton de bezetting der Thermopylen
dekten.
Inmiddels was thans ook het Iandleger der Perzen aangerukt, en had zich voor de engte gelegerd , meenende
dat de Grieken voor de geweldige overmagt wijken , en
hun den doortogt vrij laten zouden. Doch hierin vergiste zich XERXES; want LEONIDAS, de afflamme.
ling van HERKULE S en Boning van Sparta , voerde
daar het gebied , en deze nooitvolprezen held zoude een
toonbeeld ri("even
1 hoe een Griek zijn vaderland moest en
kon verdedigen. Klein was zijn leger,, efa vruchteloos
zijne herhaalde aanvraag om verferking : de kern befond
uit 300 Spartanen, waarfchinlijk van een aantal gewapende lijfeigenen of Heloten verzeld , en uit 700 Thespién•
ler! ; terwijl de geheele flerkte der zwaargewapenden
ruim 20,000 zal bedragen hebben. XERXES, het
vruchteloos wachten moede, gaf eindelijk bevel tot den
aanval, en gebood in zijne woede en trotschheid, dat
men LEONIDAS en deszelfs flrijclers levend voor zijne
voeten zoude flepen; maar de natuur der plaats , wier
onoverwinnelijke engte nog door de kunst bevestigd was
geworden , en de heldenmoed der verdedigers verijdelden
de pogingen der elkander feeds vervangende benden; en
vijf dagen lang was alles vergeefs, zelfs de anders onweeritaanbare heldenmoed der tienduizend onflerfel&n.
Reeds dacht de Perziaan, van magtelooze woede razend,
in deze fteile rotswanden den flagboom gevonden te hebben, welke zijnen fcharen de intrede in het vurig gewenschte Criekenland zoude fluiten , toen de verrader
EPHIALTE$ een Griek uit het naburige
, hem
een
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ten voetpad aanwees, langs hetwelk hr.) de dapperen in
den rug konde vallen. Door hem geleid, beklom de
bloem des le gers, de lijfwacht des Konings, den hoogflen top des bergs, te laat eerst bemerkt door de zorgclooze Grieken uit Phocea, aan welken, t000 in getal,
de bewaking van dezen beflisfenden toegang door L E oNIDAS was aanvertrouwd. Deze weken terug, en de
Perzen trokken verder. Weicira verkondigden vlugtelin.
gen aan L E O N I D A S het naderend gevaar,, of liever het
zeker verderf; en , behalve de Spartanen , die den dood
verkozen boven de fchande, en de Thespienfers , die door
hun voorbeeld tot gelijken heldenmoed ontvlamd werden,
floegen alle de ovcrigen Wings op de vlugt. Ongehinderd
liet LEONIDAS hen trekken , welken hij toch niet konde wetrhouden, en bereidde zich thans, van alien bijfland verlaten en van alle hoop beroofd, met de zijnen
ten dood, maar befloot tevens denzelven duur te doen bcmien door de (Liven des grooten Konings. Ais leeuwen
door het van alle kanten dreigend en onvermijdeliik gevaar in dolle woede ontfloken , renden zij buiten den
muur , die de engte verdedigde , en velden alles in het
ronde ter neder. Spoedig waren hunne lanfen gebroken, en bleef het zwaard hun eenigfte wapen. Daar valt
LEONIDAS, en Perzen en Grieken betwisten elkander
het dierbare lijk; viermaal dreven de weinige ten dood
gewijden de ontelbaren op de vlugt , en verpletterden
duizenden, order welken twee halfbroeders van XERXES. Doch eindelijk komt EPHIALTES met zijne
fcharen ; HYDARNES, de dapperfte Generaal der Perzen, is aan derzelver hoofd. Nu, van voren en van
achteren befprongen , trekt het klein getal der overgeblevene Grieken terug op eene verhevenheid, midden in de
engte gelegen ; en daar , nadat hunne zwaarden aan flukken gevlogen waren, verweren zij zich nog met dolken,
handen en tanden, tot dat de laatfle der Spartancn zoo
wel, als de laatfle der Thespienfers , fneuvelt. Het mogt
XERXE s flecks gebeuren, op de ziellooze lijken de
wraak te kotlea welke hij den levenden gezworen had.
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en regtvaardige, doch fpade geweldige dood was de
ftraf van den ellendigen EPIIIALTES; maar eeuwige
eer en roem, ja bijna vergoding , de heerlijke belooning
dier tot den dood getrouwe Spartanen , wier later verzameld gebeente in die zelfde engte onder eene eenvoudige grafterp rustte, met dit zinrijk opichrift ;
boodfehap den Spartanen
Gij , die deer grafterp siet ,
Dat wij bier fneuvelden, gehoorzaam aan hun Wet.
De ondankbare nakome/ingfchap ,bemerkte bij den zonnetuister , met welken dichters en redenaars hen omtogen ,
naauwelijks den even helderen , maar door den mist eerier
onverklaarbare vergetelheid verduisterden glans der Thestienfers ; en zij, die in leven en dood vereenigd waren
eweest , werden gefcheiden in de gefchiedenis.
Ten zelfden tijde werd er ook bij zirtemilium ter zeq
gefireden ; en wij vinden bier de treurigfte blijken van
gip ongelukkigen naijver en die fchandelijke omkoopbaar.
beid, welke Grieketiland zoo vaak aan den rand des vet.=
clods , en eindelijk onder het juk van PHILIPPIIS van
Macedonia bragten. De Griekfche vloot beftond uit 271
fchepen van drie roeibanken , behalve eenig Weiner
;uig; en, offchoon de 4theners alleen bijna de helft
derzelve geleverd hadden, en de meeste kunde en onder,
finding in het zeewezen bezaten , moesten zij echter het
opperbevel overlaten aan eenen Spartaan, die misfchien
nimmer de zee, dan nit de verse, had aanfehouwd.
T H zI%IISTOCLES was de aanvoerder van hun finaldeel, en deze man wist zijne laagfte gebreken zelve tot
bail zijns lands te doer dienen. Want , toen de verbon,
denen de zee bedekt zagen met de fchepen der Perzen,
en de ftranden met derzelver tallooze krijgsborden , be.
Ving hen de fchrik , en wilden, zij verder achterwaarts
post vatten. De terugtogt was reeds in den krijgsraad
befloten; maar de Zubeirs , die daardoor geheel bulpeloos
aan de woede der Perzen zouden worden overgelaten ,
fmeekten op de bartroerendfle wiize , om daar nog eenige
Hagen fland te houden , ten einde zij vrouwen kinderen
en
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en kostbaarfte have konden bergen. Onverhoord bleven
hunne fmeekingen , maar niet vruchteloos de dertig talen.
ten , welke zij THEMISTOCLES ter hand flelden. 114
decide dezelve met den Spartaanfchen Opperbevelhebbez
en eenige andere aanvoerders , zoodat hij echter meer dan
tweederden voor zichzelven behield , en de Grieken
ven even fchandelijk op hunnen post, als zij denzelven
lafhartig hadden willen verlaten.
De Perzen, die aan de overzijde van tirternillum, te
ilphetae, voor anker lagen , wilden na zich van den
ii.thrik des forms herfleld te hebben, de Griekfche vloot
met denen flag vernietigen , en zonden `hugs eenen omweg Zoo fchepen af, welke hun den aftogt nit de zee.
engte zouden affnijden. Doch in den eerstvolgenden nacht
vervielen deze , door een' heftigen wind, op de klippen en
banken , met welke deze gevaarlijke zee , zoo vreesfelijk
voor den onkundigen of onbekenden fluurman, bezaaid
is , en werden alle verpletterd ; terwijl de beide tegen elkander over liggende hoofdvloten, die inmiddels zonder
eenigen beflisfenden uitflag gelchermutfeld hadden, op
hare veilige ankerplaats geene fchade bekwamen. Waarlijk , de flormen waren de beste bondgenooten der Grieken en de redders van Griekenland , en men erkende dit
naderhand , door aan dezelve tempels en altaren te wijden ! Doch de gemoedelijke HERODOT us klimt van
het gewrocht op tot de oorzaak , en roept uit: Dit.al» les gefchiedde door de Godheid, opdat de Perzifche
en Griekfche zeemagt meer gelijk werd, en de eene
„ de andere niet zoo verre zoude overtreffen." De Grieken fpoorde dit ongeval aan tot het hervatten van den
firijd, in welken zij zich dan ook de overwinning toefchreven , doch tevens zoo vele fchepen en zoo vele manfchap verloren , en alle zoo gehavend werden , dat zij
tot den terugtogt befloten. Op hetzelfde oogenblik meldt
hun een bode het ongeval der Thermopylen, en zonder
eenige orde vloden zij , zoo als zij waren en zoo fpoedig
zij konden , naar Salamis, een eiland , over de haven van
ritireue gelegen.
TerTt 4
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Terwiji LEONIDAS met de zijnen den doodfhik gaf
en de golven bij iirtemifium rookten van het bloed der
verflagenen , had geheel Griekenland te Olympia flechts
oogen voor het fpel der worftelaars en wagenmenners.
Deze ligtzinnigheid mogt den Perzen een hoog denkbeeld
inboezemen van het zelfvertrouwen buns vijands , voor
ons is zij niets meer dan een bewijs der fchandelijkfle zor,
.geioosheid.
Nu waren de beide flagboomen , zoo wel te land als
ter zee , ontfloten , en de krijgsfcharen van X E R X E S
drongen er door, needs voortgefluwd door achtervolgende benden, De Thebanen ftrekten haar tot leidslieden,
Op hunnen togt plunderden en verbrandden zij alle fleden
en vlekken , welke der goede zaak waren toegedaan , en
naderden zoo allengskens Athene. Hier was alles in de
grootfle verwarring. De (tad moest verlaten en de v,
heele weerbare bevolking op de golven verplaatst worden; dan misfchien kon ifthene in zijne drijvende vestingen den grooten Ironing wederftaan. Zoo oordeelde
THEMISTOCLES, en te regt; "maar de burgerij was
filet gemakkelijk tot dit wanhopig beffuit te belezen. Alle
kunstgrepen des bijgeloofs werden te baat genomen; de
dubbelzinnige Godfpraak des Delphifchen APOLLO'S,
dat de houten muren niet overwonnen zouden 1,Vorden ,
Imam thans uitnernend te flade. De wonderdadige flang,
de wachter des tempels en der flad , had, volgens de
verzekering der pricsters , reeds de veege vest verlaten,
Zoo flemde men de gemoederen, tot dat c I M oN , de
peon van MILTIADES, aan het hoofd der edelfte jon.
gelingen , in plegtigen optogt naar den tempel van nu,
NE'R VA tong , daar een der heilige fchilden greep , zich
wapende , en , door velen gevolgd, fcheep begaf, Have
en goe4 , grijsaards , vrouwen en kinderen werden naar
Salamis overgevoerd , en eene eenzaamheid als die des
doods heerschte in de verlatene clad , waar flechts eenige
weinigen zich in de vesting opgefloten en dezelve met
humeri verichnfingen voorzien hadden , op due wijs in
dc belofte der Godfpraak hopcnde te &elm.
Langs
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Langs ecnen weg , door bloed en vlam wijd en zijd
geteekend , rukte XERXES in ilthene , en de vesting
hegroef onder haar gloeijend puin weldra den laatfien van
hare verdedigers. Bij Salamis lag de vloot der verbondene Grieken, thans ten getale van 378 fchepen van drie
roeibanken, van welke de Atheners alleen er 18o gele.
verd hadden , en ecnig kleiner vaartuig. De in bun gezigt gefchaarde zeemagt der Perzen overtrof, na alle hare verliezen , de hunne nog zoo verre in aantal en zwaarte van fchepen, dat de Spartaaniche Zeevoogd, op aan.
drang der meeste bevelhebbers , het befluit nam , om Salamis te verlaten , en aan de landengte van Corinthe,
gezamenlijk met de landmagt , den vijand of te wachten.
Met alle kracht van redenen zocht THEMISTOCLES
deze fchandelijke vlugt , door welke men zoo vele dierbaren , op Salamis en Egina gevloden , aan de woede der
4ziaten opofferde, te voorkomen ; maar vergeefs ! men
durfde het hem en zijnen landgenooten in de vergadering
toefnaauwen , dat het den iftheneren niet meer paste te
fpreken , daar zty Been Vaderland , Beene Goden meer
bezaten ; alleen de bedreiging van T n E 111 1ST ocLEs,
dat hij met alle zijne landgenooten hen verlaten en in
Italic een ander vaderland opzoeken zoude, bragt den
Spartaan tot nadenken , en deed de uitvoering van het
genomen befluit voor bet oogenblik vertragen.
X E R X E S had intusfchen zijn landleger uit het verla.
tene _]then naar de landengte van Corinthe , den Isthmus ,
doen opbreken , en wilde, doof voor de waarfchuwingen
der verflandige ARTEMISIA, Vorftin van Halikarnasfe , thans de vroegere twijfelachtige zeeflagen doen verge.
ten door eene overwinning , die de geheele magt der Grieken moest vernielen. Maar de verbondene Grieken, het
voortrukken des Perzifehen legers vernemende , waren
door redenen noch bedreigingen Langer te Salamis te hon.
den. Zij wilden , dat de Atheners en Egi;ieten daar alleen zouden achterblijven, terwijl elk der overigen zijn'
cigen grond zoude gain verdedigen. THEMISTOCLES
dat aisdan allcs verlaten , en alle verdere verbegreep
T t 5

6o6

DE INVALLEN DER PERZEN

eeniging tot een gemeenfchappelijk doel onmogellik was.
Hij moest de Grieken noodzaken tot den beflisfenden flag,
en zond eenen bode aan XERXES, met het berigt: dat
hij voornemens was , met zijne onderhebbende magt, tot
hem over te gaan ; dat er verdeeldheid onder de Grieken
heerschte , en dat hij lien geh01 konde vernielen , door
flechts te zorgen, dat zij niet konden ontfnappen. Deze
koene list redde Griekenland ; maar al de eer, welke
THEMISTOCLES door dezen vond behaalde , verkeert
in fchande, in onuitwischbare fchande, wanneer wij p L umoeten gelooven , die vermeldt , hoe hij ,
T
bij het naderen van het beflisfend uur, op aandrang van
eenen wigchelaar,, drie voornam Perzifche jongelingen,
zusterszonen van XERXES, aan den verichrikkelijken
BACCHUS, den Raatswverflinder , opofFerde , ten einde
zich van den gelukkigen uitflag des zeeftrijds te verzekeren. Doch om de eer der Grieken te behouden , en otn
eenen Godsdienst , welke ons door oudere en nieuwere
dichters met zulke bevallige kleuren gefchilderd worth,
niet met affchuw aan te flaren willen wij blijven twijfe.
len aan eene, daadzaak , die de helden van Salamis tot beneden het peil der Irokezen zouden verlagen. Hoe dit
zijn ,moge , XERXES geloofde het berigt van T H EMISTOCLES, en den volgenden dag , den 23 Sept.
4 GO v. CH., zagen de Hellenen, op het oogenblik dat
zij wilden wegzeilen , alle mogelijkheid daartoe afgefneden
door de Perzen. Weldra deden deze met woeste drift den
aanval; terwijl de Grieken, door angst en fchrik bevangen,
ter naauwernood den eerften fchok weérfloriden , en achterwaarts roeiden , in plaats van met alle mogelijke kracht hunne
fcheepfnavels in de zijden der Perzifche vaartuigen in te
fluwen. Doch de nood dwong hen tot den ftrijd , en tom
deze eenmaal begonnen was, toonden zij Grieken, ja helden te zijn. Voor de oogen van XERXES, die , op eene
verhevenheid des iltheenfehen oevers ten troon gezeten ,
door zijnen aanblik de Perzen tot den wanhopigften kamp
aanvuorde , bragten zij de verwarring in de gedrongene
gcn der vijandelijke fchepcn , die zich door hun aantal
en
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en hunne zwaarte niet zoo gemakkelijk in de enge ruimte
bewegen konden. De grootere kunde der eene partij
maakte bier de ftrijdmagt gelijk ; en , offchoon de Corin'.
thifehe Zeevoogd , ADIMANTUS,111etZlille vijftien ache.
pen trachtte to vlugten, eri eerst wcndde, toen hij ver.
nam , dat zijne bondgenooten overwonnen , behaalden de
Grieken eene volflagene zegepraal. In magtelooze woede
zag XERXES het treurig en gehavend overfchot der
grootfle vloot , welke de aarde immer aanfchouwd had ,
binnen de haven van "Nene vlugten , en zijn voor
derwaardigheden niet beftanci zijnde geest gaf alle hoop,
van tot zijn doel te geraken , verloren. Zijn broeder,,
ARIABIGNES Opperbevelhebber der Zeemagt , was
voor zijne oogen met zoo vele duizenden anderen gefneuveld; en dit treffend blijk, hoe ook de hoogfte voraelijke
rang niet onbereikbaar was voor het doodend ftaal der
Grieken, deed allerlei fchriktooneelen voor zijnen geest
henenzweven. Reeds verbeeldde hij zich , hoe de Grie,leen , thans heeren en meesters der zce , naar den Bellespont flevenden, en hem den terugtogt affneden; en de
aanblik der honderdduizendep , welke nog voor hem ten
kamp bereid ftonden , kon zijne vrees niet bedaren : want
hij was fleeds meer overtuigd geworden van de waarheid,
welke hij eenmaal zoo treffend uitfprak : dat h!*1 vele men.
fchcn met zich gevoerd had, maar weinige mannen.
Zeer welkom was hem derhalve de voorflag van Br A aDONIIIS, die 300,000 uitgelezene mannen eischte , en
met dezelve geheel Grickenland beloofde te zullen onderwerpen ; terwijl hij wilde , dat de Koning naar zijne Stan
ten zoude terugkeeren. Deze liet zich gemakkelijk tot
datgcne overhalen , wat hij reeds ftellig befloten had, en
gaf dus aan het overfchot zijner vloot bevel, om naar
den Hellespont te fpoeden, en daar alles tot zijnen over-.
togt gereed te waken. De Grieken , die dit beQuit niet
verwacht , maar zich tot eenep nieuwen zeeflag voorhereid hadden , volgden dezelve in alleriji tot aan bet eiland
4nelros zonder ze te kunncn bereiken. Hier hielden zij
kriigsraad; maar het ftoute plan van THEMISTOCLES,
un
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om de vrees van XERXES te verwezenlijken, en de
bruggen van den Hellespont te vermeesteren , vond geenen ingang bij EURYBIADES, die oordeelde , dat men
voor eenen dergelijken vlugtenden vijand bruggen moest
bouwen, indien er geene beftonden. De listige T H RMISTOCLE s, dit gevoelen niet kunnen doordrijven ,
vttranderde terflond van ttaatkunde , en befloot thans nit
de omflandigheden voor zichzelven dat voordeel te trekken , hetwelk er zijn vaderland door verloor. Zijnefcherpzigtigheid voorfpelde hem een dergelijk lot als MIL T I ADES; hij voorzag misfchien reeds het tijdflip , dat hij,
;Is een ftraffchuldige , wiens hoofd op prijs gefteld is ,
van ftad tot flad, van haven tot haven zoude moeten vlugten , ten einde de razernij zijner bloedgierige fladgenooten te ontkomen , die tot in het harte van Thracii zouden doordringen , om te vergeefs zijn hoofd van eenen
edelmoedigen Barbaar te vorderen; en, daar hij derhalve
XERXES niet konde vernielen, wilde hij den fchijn verkrijgen van zijn weldoener te zijn, om eenmaal bij hem
zijne toevlugt te kunnen vinden. Hij zond hem eenen
bode, met het berigt, dat hij, THEMISTOC I.
de Grieken had teruggehouden, die de bruggen aan den
Hellespont wilden vernielen, en dat hij hem borg ftond
voor zijnen veiligen aftogt.
Deze had dan ook al fpoedig plaats. Na ilthene verbrand en gefloopt te hebben, welke heldendaad hij thans
als de vervulling van het doel des geheelen togts wilde
doen voorkomen , trok XERXES, met het door MARDONIUS uitgefchotene overfchot des legers , naar den
Hellespont , welken hij binnen vijfenveertig dagen bereikte. Ontelbaar was de menigte zijner foldaten , die op dezen fnellen marsch door woeste ftreken, in welke zij
llechts dor Bras en' boomfchors tot ftilling van hunnen
honger vond'en , van gebrek en vermoeijenis omkwam.
Slechts weinigen mogt het gebeuren , met hunnen Kofling dat gezegend Azia weder te zien, dat hij zoo trotsch
en rockeloos ecnige maanden re voren had verlaten , en
thans zoo fchaauirood en ellendig wedcr btrad,
Welk

IN GRtI!KENLAND.

Welk een fl:room van gcdachten verdringt zich niet in
onZI: barst bij dit taaneel "an de onbefl:endigheid van het

ondennaanfche, en bij het zien van de kleine middelen,
door welke de Voorzienigheid de g.rootfie uitkomfien claarfielt! Doeh mijne Redevoering, die reeds de voorgefchrevene perken te buiten gaat, heeft geene rnimte voor dergelijke hefpiegelingen; zij dl'ingen zich van zelve op aan
uwen geest, en ik wii hier thans alleen de taak des Gefchiedfchrijvers vervullen.
Dc aanbrekende lente des volgenden jaars, en 1\1 A RDON IUS, die, naar hel bevriende Thesfatie teruggetrokken, zich daar tot den krijg gereedmaakte, wekten de
GrieJ:.en op uit de werkeloosheid, in wtdke zij na hU11l1e
over winning waren teruggezonken. AIle hunne verrigtingen hadden zich bepaald tot het toewijden van drie del'
veroverde fchepen aan drie del' voornaamfie Godheden,
en tot het houden van eenen krijgsraad, in welken men,
naar Grieksch gebruik, zoude beflisfen, wien de belooning voor de dapperlle daad toekwam. Elk del' VeldoverHen wees bij de flernming den eerl1:en prijs aan zichzel.
ven, en den tweeden aan T 1-1 E MIS Toe L E S toe; waar.
lijk een even treffend bewijs voor de gewigtige dien!len
van dezeo, als voor de laagheid del' overigen! De vloot.
van de vervolging del' PerzCIJ teruggekeerd, lag bij Egi.
71a, ten getale van fJeches 110 fchepen; zij had in E(j~
ropa geene 'vijanden meer op haar element te befuijden.,
en flevendc dus weldra naar Azie', alwaar zij, op den.
zelfden gedenkwaardigen dag des veldfJags van PlaMa,
bij Mycale eene flaute ontfcheping bewerkl1:eIligde, en
oak daar de Perzifche magt verfloeg. Doch aileen de afwering van de invallen del' Perzen in Europa, en niel:
de beHrijding derzelvcn in AziJ, is het onderwerp deur
Verhandeling. Wij wenden ons dus van de vloot af, om
ons cnkel met de verrigtingen del' Griekcn te land tegen
MAR DON IUS bezig tc houden.
11 A R DON IUS, befetfende van hoe veel bcbngs bet
was, de Atheners van het bond~enootrchap te cioen af.
vallen, zond ALE X AND E R, Koning van Macedonie,
een
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een zijner aanhangelingen en een gastvriend van den .Atheen[chen Staat, naar hen toe met de vleijend1l:e voorfJagen.
De Spartanen, hiervan de lueht krijgende, vergaten hunne trotsehheid, en zonden insgelijks gezanten, ten einde
deze poging te verijdelen. Heerlijk was het antwoord der
Atheners aan' heiden. Tot 11. LEX AND E It zeiden zij:
" Boodfehap aan 1\1 A It DON IUS, dat, zoo lang de zon
"dezelfde baan zal bonden, welke zij thans betreedt ,
" Athene nimmer eenflcmmig met x E It XES zal hande'"
"len." Tot de Spartanen: " Zoo veel gouds is er nict
" op aarde, en zulk eene fchoone landflreek niet op de
" wereld, voor welker onge1l:oard bezit wij Gdekenland
" in ilavernij zouden willen helpen dompelen. \Veest ge" rust: zoo lang er een Athener overig is , zal hij eell
" vijandvan x E It XES zijn. \iVij begeeren het niet, dat
" gij volgens uw aanbod, onze huisgezinnen onder" hondt, offehoon wij .aIles verIoren hebben; wij zelve
" zullen ons helpen; maar verzamelt uwe fhijders en
" zendt ze naar Beotie, want daar willen vclj oven~in ..
" nen of fterven."
Doeh de Spartanen vergolden bun deze edelmoedigheid,
deze onbaatzllehtigheid niet. M A It DON IUS fJoeg den
heiIzamen raad der Thebanen in den wind, die wilden oj
dat hij in Beatie blijven, en van daar door gaud en beloften de voornaamfleri uit de verfchillende fteden in zijn
belang zoude overhalen; van welken maatregeI (zoo onomkoophaar 'waren toen de boofden van het voor zijne
vrijheid ftrijdende Criekenland I) zij den.goeden uitflag
wilden verantwoorden. Hij rukte voort naar Athene, en
deszelfs ongelukl6ge bewoners" die geenen enkelen Crick _
tot hunnen hijfland zagen opdagen, moesten voor de twee..
de maaI, met have en· huisgezinnen, hunne haard!1:eden
en altaren verlatell, en eene toevlugt op Salamis zocken.
Ook toen, verraden door hunne landgenooten , bleven zij
Il:andvastig. Nogmaals liet hun MAR DON IUS dezelfde
voorOagen, Ilerbollw hunner iraq, vrijheid en aanwinst
van gebicd, doen ; en Lye IDE S, een cler Atheen/chc
Raadsheeren, achtte dezelve in hunnen hopeloozen tocfiand
j
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.nand zoo voordeelig , dat hij oordeelde, dat de Raad de
verantwoordelijkheid van derzelver verwerping aan bet
yolk zelve moest overlaten. Voor deze welmeenende uitfpraak van zijn vaderlandlievend gevoelen fteenigde het
razende yolk den ongelukkigen; en de Atheenfche vrouwen , niet werkeloos bij deze fchanddaad willende blijven , flormden als verwoede tijgers naar zijne woning,
en aenigden zijne ongelukkige gade en kinderen, tot dat
alien den laatften tdem uitbliezen. Waarlijk een blijk van
barbaarschheid , onuitwischbaar in de gefchiedenis dier
zoo hoog geroemde Atheners !
Terwijl dit plaats greep , vierden de Spartanen, met
alle mogelijke vrolijkheid en gerustheid , hunne Hyacinthifehe fpelen , en ftelden de Atheeniche gezanten, die
hen aan hunne beloften herinnerden en met den meesten
aandrang om hulp fmeekten , van den eenen op den anderen dag uit , in den waan , dat zij zelve , na het
voltooijen der vestingwerken op de landengte, geen
gevaar to duchten hadden. Een vaornaam aanvoerder
hunner bondgenooten opende de oogen der Epho-,
ren ; deze volgden eindelijk zijnen raad, en zonden
den nacht 5000 Spartanen , met 35,0e0 ligtgewapende
lijfeigenen , onder bevel van r A U s A N s , die naderhand zijn vaderland zoo fchandelijk aan XERXE s trachtte te vcrraden , ten einde dezelve tegen de Perzen te
voeren. De Atheenfche gezanten, dit vernemende, 1j1den naar Salamis , en op hunne fchre-len volgde een boodfchapper nit Argos , die aan MARDONIUS ging berigten , dat de Argiven , door den onverhoedfchen uittogt
der Spartanen, buiten de mogelijkheid waren van aan
hunne belofte gefland te doen en derzelver marsch op te
houden , en hem waarfchuwde voor het naderend gevaar.
Zoo huisde en woelde het verraad niet alleen bij enkele
burgers , maar bij geheele Staten van het oude Griekenland!
Op dit berigt trok MAR DONIUS terug naar den omtrek van bet bevriende Theben, rigtte daar, digt bij den
oever van den ilfoptis gene groote vierkante verfchanfing
op ,
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op , en waclitte de Cricket) of , die thans vcreenigl op
hem aanrukten. Aan den voet van den berg Cytheron
fchaarden zich dezelve , inmiddels aangegroeid tot 38,700
zwaargewapenden onder welke 5000 Spartanen en 8000
Atheners, benevens 69,500 ligtgewapenden , bij welke
zich nog 1800 Thespienfers voegden , zoodat de geheele
fterkte no,000 man bedroeg. Ook hier leest men van
geene enkele ruiterbende , welke tegen de talrijke en geoefende Perzifche ruiterfcharen konde worden overgefleld,
Reeds bij het ordenen des legers dreigde de dwaze ecrzucht der ftrijders van Tegea, die boven de zoo veel
magtiger Atheners de eereplaats des linkervleugels eischten , de laatfte hoop van het vereenigde Griekenland te
verijdelen. Doch de uitfpraak der Spartanen, de vriene
den der Tegeaten, befliste ten voordeele der gematigde
iltheners, die alles wilden opofferen om het Vaderland
te redden. Tien dagen lagen de beide legers bijna were
keloos tegenover elkander , flechts door den Afopus gefcheiden ; de wigchelaars hadden nit de ingewanden der
dieren aan beiden dezelfde voorfpelling gedaan , dat zij
namelijk zouden overwinnen , indien zij den aanval afwachtten. Doch ook thans (loop het verraad in de gefederen der .dtheners. ARISTIDES, hun aanvoerder,,
ontdekte eene zamenzwering , die niets minder ten doei
had, dan om Athene aan den vijand over te leveren , en
reeds zulke uitgebreide takken gefchoten had, dat hij de
talrijke deelhebbers niet tot wanhoop durfde brengen.
Zonder iemand te noemen , maakte hij openlijk het beftaan
en het doel der zamenzwering bekend , en verzekerde den
ellendigen, dat hij maatregelen genomen had , om hunne
plannen te verijdelen, doch dat hij hunne namen zoude
Verzwijgen , en hun weldra de gelegenheid geven , om in
den flrijd hunne fchande uit te wisfchen (*). Deze gematigdheid had de heerlijkfte uitwerking; berouw of vrees
brags de verdwaalden tot inkeer. Eindelijk booclfchapt,
in het holle van den nacht, de Macedonifche Koning ,
ALEX+
(40 PLUTARCIIUS,
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dat MARDONIUS I het marten en de
tvigchelaars moede, morgen den beflisfenden aanval doen
zou, en de Grieken taken zich gereed tot den kamp,
die over zifri of niet zfin zal beflisfen. Doch door nut'
telooze manoeuvres verloopt die dag te verre voor eenen
algemeencn aanval, welke thans alleen door de vijandelij•
ke ruiterij gedaan wordt , en wel met den uitflag dat
elle aanvoer van water den Grieken wordt afgefneden. In
deze verlegenheid, nog vermeerderd doordien de Perzert
de pasfen van den Cytheron, door welke elle leeftogt werd
aangebragt, bezet hielden, befluit P A U S A N I A S. van.
Itelling te veranderen, en bepaalt , uit vrees voor de vij•
andelijke ruiterij, den tijd des vertreks op de tweede
nachtwaak. Doch de in het centrum &aide Griekeri,meer
achtflaande op hunnen angst, dan op de bevel des Veld.
heers en het heil des Vaderlands, togen niet near de aan.
gewezene pleats maar vlugtten , zoo fuel zij konden
near het twee en een half uur verder gelegene Platda,
onder welks muren zij zich nederfloegen onbekommerd
wat er van de overigen worden mogt. Door de fchen.
delijke ongehoorzaamheid Bens Hopmans was PAUSA*
NIAS tot in den morgen opgchouden , en bij de eerfte
zonneflralen zagen de Perzen hem met den regtervleu'
gel , nit Spartanen en Tegeaten beflaande , fangs den
heuveligen voet des bergrugs aftrckken 3 terwijl ver if in
de vlakte de igtheners en Plateers evenwijdig met hen
voorttogen; doch alle verbindienis en eenheid was:tus.
fchen beiden verbroken door de jammerlijke vlugt van
den middeltogt , die thans te Platea gemakkelijk en gerust nederzat. MARDCINIUS kon dezen aftogt niet
onverhinderd gedoogen ; hij voerde dtts zijne Perzen over
den illopus , en zette in den fnelflen loop de wljkende
Spartancn na , die fpoedig werden ingehaald. Dit wai'
een fein voor de overige Aziaten, die ordeloos en onbefuisd, als tot eene gemakkelijke overwinning, de voorgangers naijlden. Aileen een krijgshoop onder bevel
vaii den tegen NARDoNtus vijandigen AIVTABANUS3
40,0o0 man . 11crk , bled tenig en werkeloos aanfchott.
13.
V
MENGE:VA', 024,
wer .
ALEXANDER,
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wer. Ondertusfchen hieldcn de Spartanen Hand, maar
verdedigden zich niet , dewijl de ingewanden der offierdieren nets goeds voorfpelden ; zij bedekten zich met hunne fchilden , en ftonden daar als een ijzeren muur,,
zich liever latende flagten , dan aan de bedriegelijke magtfpreuk hunner priesters ongehoorzaam te zijn. Dit verdroot de Tegeaten ; zij ftormden op de Perzen in: dit
oogenblik achtte de offeraar gunflig; hij gaf het gewenschte teeken , en ook de Spartanen volgden hun voorbeeld. Heftig was de wederftand; doch de krijgskunde en de geflotene rijen der Spartanen doorbraken den ontelbaren , maar
verwarden hoop, die mat heldenmoed , maar ordeloos
ftreed, en wiens ligtere wapenrusting niet beftand was
tegen de geharnaste zwaarte der Grieken. MARDONIziet zijne voetknechten wijken : met zijne miters
vliegt hij op den vijand in ; maar door zijne drift waagt
hij zich te verre : daar fort hij levenloos van zijn paard,
door AIMNESTBS getroffen , en zijn val is , als 't ware , het afgefproken fein voor eene algemeene vlugt.
Doodfchrik vervangt de begeerte naar buit bij de achtervolgende fcharen : zonder het zwaard te trekken , zonder
eenen Griek aanfchouwd te hebben, vlieden deze in de
verfchanfing, langs welke AILTABANUS zijne 4o,oco
ftrijders reeds ten terugtogt heeft heengevoerd. De Spartanen zitten hen op de hielen , en beformen de verfchanfmg doch vergeefs. Inmiddels hadden de iitheners
eenen hevigen kamp doorgeftaan met die Grieken, welke
de partij der Perzen hielden , en die zich , 50,000 in getal, tegen hun klein hoopje hadden gewend. Dtoch gelukkig ftreden deze niet alien even verwoed als de Thebanen ; het grootfte gedeelte , flechts door dwang medegevoerd , maakte hun de zege gemakkel0 , en ,zocht
fpoedig zijn hell in de viugt. Toen rukten de Atheners
door , en vereenigden zich met de Spartanen , die nog vergeefs de verfchanfmg beftormden ; hunne.bedrevenheid
deed fpoedig de houten borstweringen vallen, en earls
was het geen ftrijden meer,, maar flechts moorden. Van
de
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de ontelbare menigte, die zich daar had opgehoopt, ontkwamen er naauwelijks s000 aan bet wrekende zwaatd.
Dit was dan die wereldberoemde overwinning bij
Platea , op den 25 Sept. 479, niet door de verbondene
Gricken , maar alleen door de Spartanen en Tegeaten onder bevel van PAUSANIAS, en door de Atheners en
Plate:rs onder aanvoering van ARISTIDES behaaldi
Van eenen terugtogt , op weaken hunne bondgenooten
fchandelijk ter vlugt togen , wrochtten de onbefuisdheid
van AIARDONIUS en de wanorde der Pcrzen , meer
dan de kunst en de heldenmoed der Grieken, de heerlijk•
fte overwinning , die voor altijd een einde maakte aan de
ondernemingen der Perzen tegen Europa. En hoe wei.i
nig kostte dezelve aan de Grieken! 91 Spartanen,
Tegeaten en 52 Athcia's kochten voor hun bloed de vrija
heid van geheel Griekenland. Zoo waar is bet, dat de
Dood den dapperen fchuwt, terwijl hij den lafhartigen op.
oekt! De naar Platea gevlugte Grieken vernamen de
mare der overwinning; zij wilden in de eer derzelve dee,
len, en ijlen ordeloos naar het flagveld; daar overvalt
hen cene Thebaanfche ruiterbende, houwt er 600 neder,
en jaagt de overigen in de bergholen en rotskloven4
Treffende waarfchuwing voor den ellendeling , die in de
ure des gevaars zijnc broeders verlaat, om hun in het
oogenblik der zcge hunnen roem tc ontftelen!
Op dc plaats zelve , waar zij geftreden hadden, werdcn
de gefneuvelden in gemeenfchappelijke graven ter aardc
befteld ., en de dankbaarheid hunner medeburgers wicrp
gedenkheuvels boven dezelve op. Daar rusten, in drie
verfchillende terpen, de Spartanen , Lacedaernonie-rs en
Heloten , bewoners van Un land, gefheuveld voor done
zaak , maar evenwel nog in den dood gefcheiden: twee
andere bedekken het overfcbot der Tegeaten en iltheners,
en aan doze alleen moest de eer verbleven zijn van op
dozen heiligen grond gedenkteekcnen to mogen oprigten.Doch nok die 600 lafhartigen , welke hunne fpade komst
met den dood bekochten , genoten dit voorregt ; terwijI
een aantal ang er; grafterpen , met de narnen van &den
voori
V v 2
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voorzien, die in dit roemrijk gevecht geenen enkelen medeburger verloren, ja zelfs, gelijk Egina, flechts dieven en geene ftrijders gezonden hadden , het nagetlacht in
den waan moest brengen , dat ook deze hun bloed voor
het Vaderland hadden geplengd. Vruchtelooze praalvertooning ! alsof de Gefchiedenis ons niet had opgeteekend,
dat die trotfche grafheuvels geenen enkelen gefneuvelden
'bevatten en dat die der Egineten tien jaren later door
een' hunner gastvrienden werd opgerigt , die misfchien
omgekocht was met een handvol van dat gond , dat zij
zoo fchandelijk uit den gemaakten brit verduisterden , en
dat de oorzaak was van hunnen volgenden rijkdoin.
Doch niet alleen deze logenachtige grafheuvels verltteren den aanblik van dit heerlijk flagveld; ook de -gedachte, dat alleen de gematigdheid van ARISTIDES de
Spartanen en Ztheners , die zoo broederlijk en heldhaftig met
elkander geareden. hadden, beletten konde, om daar, teritond na de overwinning , de wapenen tegen elkander te
wenden (*). Hij bezadigde de twistenden , die reeds het
zwaard gegrepen hadden, om te beflisfen, wien de eer
toekwam van daar een gedenkteeken tier overwinning op
te rigtreS; en de uitfpraak des Corinth:* fchen fcheidregters
ontzeide dezelve aan beiden , maar kende die toe aan de
Nadirs. Deze middeiweg behield vooreerst de rust in
Griekenland , welke weklra door den P eloponnefifchen
oarlog onherftelbaar zoude warden vernietigd.
.111111•■•

Thans geloof ik mijne belofte,fchoon misfchien eenigzins langwijlig , yervuld , en U de Gricken van Marathon, Salamis en Platen naar het leven gefchilderd te
hebben. Schijnt U thans de klave nog zoo ontzettend
wijd tusfchen hen en hunne tegenwoordige naneven ?
Heerschten bij die vroegeren , thans meestal als halve
Goden befchouwd , ook geen verraad en lafhartigheid ,
geene lage hebzucht en fchandelijke verdeeldheid , geene
zorgeloosheid, praalzucht en vaak onbegrijpelijke kortzig-,
tig(nPLUTARCHUS,

in
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tigheid? E!~ tach keerden er van zoo vele millioenen, als
tegen hen in Europa gevoerd werden, zoo weinigen behouden in Azie terllg! Laten wij dan niet moedeloos
worden, aIs wij die zelfde tooneelen , in veranderde kostumen, thans in dat zclfde GriekenJand zien opgevoerd;
neen! behouden wij ons vertrouwen op de Voorzienighcid en op de zegepraal del' goede zaak, de zaak van Vrijheid en Regt, ook dan, \Vanneer wij de gebreken der
Vaderen in grootcrc mate bij de affiammelingen wedervinden: deze zijn door eene flavernij van eeuwen verbasterd; hunnc Vaderen waren vrij en befchaafd; en vcr..
diem hij niet den naam eens dweepers, die van den aan
zijne boeijen ontfprongen flaaf hetzelfde durft vergen als
van den man, dien de dubbele zan del' vrijheid en geestverlichting van zijne geboorte afbef1:raalde? vVelaan dan ,
vol 11wed en vol hoop gefl:aard op den uitflag eens kampfl:rijds, die, voor hetzelfde doel en in hetzelfde land, tegen andere Aziaten gevoerd wordt door die zelfde Hellemil! Mogen zij niet gelijk zijn aan hunne Vaderen, de
Sultan del' Ongeloovigen is ook flechts het fchaduwbeeld
des grooten Perzifchen Monarchs: wat is zijne krijgsmagt, wat zijn zijnc hllipbronncn, vergeIeken bij die van
x E It XES? De ongelijkheid van het tegenwoordige met
het verlcdcnc is even groat aan beide zijden; en door
deze wederzijdfche r;ngelijkheid zijn de omftandigheden
bijm dezelfde als toenmaals. Geve God, dar de uitflag
even lchoon en even heerlijk zij aIs v66r drieenrwintig
eeuwen 1

WAARNEl\IlNG,

Ol\lTRENT

DE

GENEZING EENER

lIARDNEKKIGE ONTSTEKING DER LEVER.

(Vervolg eu flot van bl. 570.)

D

cn 12dcn Junij werd ik vel'zocht, baar fpoedig tc bezueken. Ik vond haal' in cene hevige koortskoude. De
gan1che lcgerilcdc fchudclc door de bewegiut; des lig-

Vv 3

chaams ;

618

WAARNEM.ING.

chaams ; zij klappertandde van koude , zoodat ik yoor haar
einde, gedurende deze periode , vreesde. Dezelve zal
ongeveer een uur geduurd hebben ; de hierop volgende
hitte en zwcet hidden Brie uren aan. De pols was zeer
klein en fnel ; de pijn bijna ondragelijk ; op nieuw ontfond er walging en neiging tot braken; de fmaak was
bitter ; de tong witachtig ; de fedes waren gering ; de
kleur des geheelen ligchaams was wederom geel geworden. Daar men op den toefiand van den pols in ontflekingen van den onderbuik zich niet altijd zeker kan verla,
ten, vermoedde ik, dat de inflammatie Op nieuw verer.
gerd was; waarom ik weder vier oncen bloeds als te voren , uit den arm ontlastte : doch ik be yond , bij deszelfs
bekoeling, dat het niet meer onttloken was.
Daar nu de algemeene ontftekingachtige toefland des
bloeds was weggenomen , fchreef ik de nog onaangename
gewaarwording , pijn en zwaarte der preecordia , waarover
de Lijderes klaagde , toe aan eene nog plaatfelijke; lemon
ligte ontaeking en obflructio hepatis , waartegen ik het
volgende tocdiende :
R, Sem. Cannab. unc. 1.
Emulg. in fq. aq. colat. ''4X117.
adde Pay . Ipecac. gr. XII.
md.
omgefchud om de a uren een half kopje,
Intusfchen gaf ik, bij gebrek aan afgang, een pocder
vitpp/y. rad. jalapp. fcr. 1, en murias hydr. oxydub gr. 4 ;
hierdoor ontlastte de Lijderes nog, bij tusfchenpoozen ,
picu4o membrana. Om de plaatfelijke inflammatie nu ook
te verwijderen , liet ik hirudines op de pijnlijke zijde appligeren , en gaf de emulfie ; gedurende 14 dagen, inwene
dig voort, waardoor de icterifche verfchijnfelen langzaam
verdwencn en de vlugheid terugkeerde. De zwakheid
vermeerderde intusfchen, dewij1 de koorts volbield, en
geregeld om den vierden (lag, op hetzelfde uur , met de
gewonc verfehijnfelen van fibris quartana, haar begin
nam en eindigde. Gedurende de purcxie was de Lijderes
zeer
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zeer pijnlijk; fchoon niet zoo hevig, als op den 12 Junin.
Dc koorts intermitteerde volkcknen ; zij be yond zich buiten den koortstijd vrij wel, doch werd, na den aanval,
nog altijd meer of min icterisch. Na dat zij vijf zulke
aanvallen van koorts had doorgetlaan, verzette zich dezelve geregeld om den zesden dag, en hield, in drie aanvallen, eenen geregelden typus. Eindelijk keerde dezelve
om den tienden dag terug; doch verfchcen nu twee reizen, en vcrdween, zonder dat dezelve eenen vasten typus hield, maar thans ongeregeld terugkeerde, en eindelijk geheel vcrdween. — De Lijderes verzwakte, na den
derden aanval dezer febr. intermittens, zoodanig, dat
ik mijne toevlugt tot amara refolventia moest nemen, ten
einde de krachten op te beuren, en de nog aanwezige
obliructio hepatis op te losfen, op deze wijze :
R, IIB. Trif. aq.
— card. bend. as um. (3.
coq. in fq. aq. ad rem. colat.
adde Extr. Chelid. fcr.
Tart. Ernet. gr. I.
md.
S. om de .e uren een lepel , met wat fuiker.
In plaats van het ferum lactis vinofum gaf ik haar thans
Selterswater , met witten wijn vereenigd, te drinken.
Ruin, 14 dagen lang waren der Lijderesfe deze geneesmiddelen , zonder aanmerkelijk voordeel, toegediend; en ,
dewijl de koorts, fchoon zij geen' geregelden typus meer
hield, voor gemelde middelen niet wilde wijken, betloot
ik den tort. peruv. aan te wenden, ten chide de koorts
krachtdadig te beteugelen , alhoewel dezelve , om de nog
aanwezige obliructio hepatis, niet geindiceerd was. Door
de veelvuldige aderlatingen , en het langdurig gebruik der
antiphlogistica, waren de vaste deelen zoodanig verzwakt , dat er tevens amara adfiringentia vereischt werden, om den defectus toni te heraellen ; terwij1, 1k , door
aan vezels meer veerkracht bij te zetten, de oblIructie
der lever hoopte te verwijdeten. Ik voegde, oni die rede=
k' 4
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denen , een once tort. peruv. flavus bij het dec. arnar.
refidv. , on} verder als voren te gebruiken.
Onder het gebrui1 van den tweeden drank was de Lij.
deres op erns zeer benaauwd geworden ; waarop braking
en ftoelgang gevolgd waren, met aanmerkelijke verligting,
De zwaarte en drukking der prxcordia waren hierdoor vet,.
tiwenen. Bij het zien derfedes was er een galiteen in aanwe.
zig , ter grootte van a duim , rolrond , langwerpig en glad ,
en aan beide einden eenigzins ' ingedrukt ; hij verfpreidt
den reuk van mofchus , en laat zich zeer gemakkelijk tot
poeder wrijven. Na bet ontlasten van dozen (teen was
de Lijderes terflond van koorts bevrijd ; zij herftelde , onder deze behandeling , bifinen weinige weken volkomen ,
en gullet, federt dien tijd eerie gezondheid , als vOOr
hare ziekte.
Wannecr wij de lever, in haren omvang , naar evenredigheld , met de overige ingewanden van den onderbuik , be,
fchouwen, ontwaren wij, dat dit ingewand veel minder zenu8
wen, dan de meeste ingewanden van het menfchelijk ligchaam,
ontvangt, Indien wij de werking van gevoel en prikkelbaarheid naar het getal van zenuwen afmeten , zoo volgt hieruit ,
dat de ontfleking van dit ingewand reeds eenen hoogen graad
Itan bereikt 'hebben , alvorens door de lijders .groote pijn
befpeurd words. Vandaar de reden, dat men niet zelden ,
bij bet openen van lijken , aanmerkelijke etterzakken vindr,
Bonder dat de pijn , gedurende de ziekte, hieraan evenredig te zijn, Indien wij nu de behandelde ziekte
hiermede vergelijken , en de langdurigheid van tijd , voorflat de noodige middelen werden toegediend , dan kunnen
deze als zoo vele gelegenheidgevende oorzaken befchouwd
worden , welke de inflammatie , in plaats van dezelve
verminderen, dagelijks moesten doen verergeren. Plierbij
kwarn her ophouden der menfes. Alhoewel zulks bier wel
niet als oorzaak , maar eerder als gevolg der ziekte
befchouwd worden , vorderde dit echter in zoo ver
!mine aandacht, dat het de normale verrigtingen der lever
vcriloorde , en a door cent grootere hoeveelheid bloods
naar
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Naar dit ingewand te voeren, de reeds verhoogde reactie nog
vermeerderde, en in dit opzigt tot veelvuldiger bloedonclas.
tingen aanleiding gaf; terwijl eindelijk de galfteen, het zij
dezelve vOdir of onder de ziekce ontflaan zij , als een hard.
nekkige en duurzame prikkel voor de lever konde befchouwd
worden , waardoor de inflammatie onderhouden werd, en, in
dit opzigt, in aanmerking genomen het prikitelbaar geftel der
Lijderes , de algemeene zoo wel als de plaatfelijke ontfle.
kingachtige bloedsgefleldheid en het herhaalde ontlasten des
bloeds onvermijdelijk maakte.
Hoe meer de levenskracht in een deel des dierlijken lig,.
chaams verhoogd en de prikkelbaarheid vermeerderd is, des
te fterker zal men de neiging der vis plastica , vis organifa.
tionis , ontwaren , inzonderheid wanneer er eene plaatfelijke
ontfteking tevens aanwezig is. Het ontlasten der pftudo - mem&awe moge, als in zoo vele andere gevallen, bier ten voor..
beelde firekken. Aanmerkelijk was de hoeveelheid, die door
de fedes outlast werd , waarvan eenige duidelijk met vaten
voorzien waren,
Indien de ontfteking in het concave deel der lever huffs.
vest, dan words de darmbuis dikwijis of idiopatisch of confenfueel [evens geinflammeerd. Dit fchijnt ook in ons geval
beide plants gehad te hebben; dat namelijk de ontfteking in
het concave deel der lever gevestigd was, en dat door de
confenfueele aandoening der darmbuis de pfeudo membrame
aldaar gevormd zijn, door het uitflorcen van lympha coagulablits , zoo als men niet zelden , na peripneumonia en pleadtis , tusfchen de longen en pleura ziet ontflaan.
War , eindelijk , de in deze ziekte toegediende geneesmidde.
len betreft , daaromtrent heb ik dit aan te merken: De muri as hydr. oxydul. beantwoordde bier niet aan mijne verwachting als antiphlogisticum , maar werkte moor als refol.
yens, dewiji de Lijderes, gedurende derzelver gebruik, eene
groote hoeveelheid pfeudo membran& ontlastte, zonder eeni.
ge vermindering der ontfteking zelve te berpenren„ Schoon
ik, door eigene ondervinding, van de uitmuntende welting
van dic middel, in dergelijke gevallen, overtuigd ben, volgden bier ce fpoedig verfchijnfelen eener op handen zijnde falivatie , oin het te doen voorcgebruiken; terwijl de calculus
he paticus , als een gevestigde prikkel der lever, de ontfte.
king gedurig konde opwekken en onderhouden;
this was
Vv5
de
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de ontfteking, vthir de verwijdering van den fleen, bijna on.
overwinnelijk.
Met oogenfchijnlijk voordeel , daarentegen, heb ik emuifones toegediend, daar dezelve, door hare olieachcige zelfflandigheid, de fcherpten inwikkelen,de prikkels wegnemen
of verminderen, welke eene verfnelde beweging in den om_
loop te weeg bragten, en derhalve in deze ziekce , ten zij
gastrifske floffen zulks mogten verhinderen , sevens eenigzins
antiphogistice enrantifpasmodiee heilzaam werken.
Opiaten, eater , durfde ik , om de nog aanwezige ontiteking , er niet bijvoegen ik vereenigde dezelve dus liever
met Extr. Hyosciand , hetwelk , zonder de inflammatie te verergeren, eene antifpasmodirche werking uitoefent , en dus veiliger kon worden toegediend. Intusfchen was ik verpligt,
nu en dan nog eene aderlating te doen, wilde ik de Lijderes
niet dikwijls aan duldelooze pijn prijs geven ; hierdoor verzachtten teritend de hevigfte toevallen, en de toegediende
geneesmiddelen beantwoordden becer aan het oogmerk.
InTSTAPJE NAAR DE SURINAAMSCHE PLANTAADJE JOHANNA
EN MARGARETHA JUNJJ 1823.

(Vervolg en flot van bl. 578.)
Thans vat ik weder den draad van mijn verhaal op, en
meld u, wat men al zoo op Plantaadje doer. Op Johanna en
Margaretha (hat men vroeg op ; en ik hoor , dat dit
le Plantaadjen zoo is. Het gezelfchap plaacsc zich dan gezamenlijk in de galerij aan de ontbijttafel. Vervolgens verzamelen alle de jonge Haven en flavinnen , door , die wat
ouder is , aangevoerd , en moecen dus in hunnen hatuurflaat
door dezen gernfpecteerd worden, of zij hun ligchaam be.
hoorlijk gereinigd hebben; daarna fpreken zij hunnenmor.
gengroet uit, en marcheren in orde , voorgegaan door hunnen
geleider,, fangs het woonhuis been. Het uitzigt is bier verrukkelijk , vooral indien wij het oog wenden naar de Comtewyne, die op een paar honderd voetflappen afflands van de
Plantaadje heenfiroomr. Voor den ingang van het woonhuis
groeijen aan wederzijden twee prachtige palmboomen, die der
Plantaadje een geheel Oostersch voorkomen geven. Vlak van
voren worth ons gezigt bepaald door digte bosfchen , die de
grensfcheiding uitmaken tusfchen deze en de naastgelegene
Plantaadje ter renter zijdc. — Van de ontbijttafel opftaande,
gaat
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gnat de Directeur, van eenen jongen verzeld , die zijn geweer draagt , naar de koflijgronden , oin de werkzaamheden
der flaven gade te than ; op Plantaadjen , waar de Directeur
eenen BlankOfficier onder zich heeft, gnat deze in zijne
plants derwaarts. Door het flordig weder verhinderd hem te
volgen , 'louden wij ons kter bij huffs bezig , 't zij met bet
bezigtigen tier koffijloods, 't zij met eene wandeling in den
win ; meermalen ook gaan wij met vischgereedfchap naar den
waterkant, fchoon wij doorgaans niet veel opdoen , en ook
den meesten tijd genoodzankt worden voor opkomende regenbuijen to gaan fchuilen. Nu naclert de tijd , tot het break,
fast bellernd , en elk van ons zet zich dagelijks met eene
grage maag aan tafel. Na bet middagflaapje wordt ons thee
voorgediend, en , a!dus verfrischt , gaan wij bier en,daar nog
eens rond, zoo het weder zulks toelaat, of winnen bijzonderheden in omtrent eerie en andere werkzaamheid der flaven.
Net middagmaal work op Plantaadje zeer hint gebruikt,
meestal tegen 7 A half 8 ure , nadat de beide Negers bastiaans, die het opzigt over de overige flaven hebben en als
't ware de meesterknechts zijn, hun rapport omtrent het
werk van den dag aan den Directeur zijn komen brengen.
Deze informeert dam naar alles , wat hij te zijner verantwoording voor zijnen Adminifirateur noodig heeft te weten: hoe
veel koflij er geplukt is, hoc vele nieuwe boomen er geplant
zijn, enz. 1k moet bier aanmerken , dat de Negers , daar
zij gewoonlijk niet meet dan tot to kunnentellen , in dergelijk
geval zeer verlegen zouden zijn, indien zij geen hulpmiddel
gevonden hadden , om een grooter getal nit te drukken. ZU
fnijden, namelijk, dunne, place flokjes, waarop zij elk tien.
sal met een kruisje merken; en heeft het overfchietend getal
nog geen den bereikt, dan vullen zij hunne tientallen met
zoo vele flreepjes aan , als nog aan het geheele getal , dat
zij willen uitdrukken, ontbreekt. Van wege hunne gehecht.
held aan den ouden flender, zou het zeer bezwaarlijk zijn,
hen beret te oliderrigten. Twee- of driemaal in de week
verzamelen alle de man- Negers voor het woonhuis van
den Directeur, en ontvangen alsdan, nit handen van den
oudften voetebay , elk een foopje, dram ; naar de beide Bastiaans ontvangen zulks elken avond , na het inbrengen van hun
rapport. — Onze avondeu zijn op Plantaadje meestal zeer
kort. Gewoonlijk rooken wij nog eerie pijp under de galerij , terwijl de koffij vuorgediend worth , en begevcn ons
kort
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kort daarop ter nate. lk heb reeds gezegd , dat visfchen
een gedeelte van onze amufementen uitmaakt, indien ten min.
fie het weder eenigzins droog is; dit was Zaturdag - middag
het geval, en', nadat wij, in eene zoogenaamde Sluis-trens (*),
eenige Circa's (f) en andere kleine visfchen hadden opge,
(ban, begaven wij ons, tegen het ondergaan der zon, naar
de Commewyne , en wierpen onze hoelzen digs bij de landings.
plans in de rivier. Het vallen van het water fcheen ons daar
alle buic te ontvoeren; doch wij werden wederom fchadeloos
gefield door thet overheerlijk gezigt, dat zich bier voor
ons opdeed. U, mijne vrienden S * * of T**l had ik thans
bij ons gewenscht, om , met uwe vaardige teekenpen , ons
in flan te ftellen, om, fchoon afwezig, dit gezigt duurzaam
te genieten. Eene koude befchrijving kan niet opwegen
gen het zenot, dat uw penfeel ons zou kunnen verfchaffen.
Verbeeldt u echter eene rivier, daar , waar, wij ons bevinden,
zeker tweemaal uwen ifingel-firoom , waar zij op.het wijdfle is ,
in breedce overtreffende;aan beide boorden met allerlei bosch.
gewas en groenende heesters bezoomd, waaruit rijkbeladene
kokosboomen hunne fiere kruinen verheffen; in de nabijheid
flechts van de bier en daar verfpreide Plantaadjen blijken
dragende, dat menfchelijke handen de Kunst aan de alles
ottringende Natuur zochten te paren, wijl flechts (Mar in orde geplante palm-, tamarinde. en andere boomen zich aan
het oog vertoonen. Verbeeldt u dat uitgefirekte water zoo
vlak en effen als het zuiverst fpiegelglas, nu en dan flechts
door een dartelend vischje bewogen. Laat uwe verbeelding u
bovendien de Plantaadjen voor oogen fiellen, waarvan de eene
eene al sneer pittoresque ligging heeft dan de andere; einde.
lijk aan uwe regterhand de zon, die vol majesteit achter het
digte ftruikgewas gaat duiken , terwijI reeds aan de andere
zljde de voile maan, zich bovengindfche palmboomen verheffeude, hare zachte firalen in de rivier terugkaatst. Verbeeldt
u Maar neen ! zonder zelf gezien te hebben, moet bier
de levendigfte verbeeldingskracht to kort fchieten. Allen
zwiigc nog eene pool om mij been, en fchijnt in ffille bewondering dit prachtig tooneel te aanfchouwen; maar nu
klinkt op eens het vrolijk avondgezang uit zoo vele zuivero
ke(*) Eene gegravene vaart, welke men am de grensfchei.
ding van elke Plantaadje vindt, ter in. en uicleiding van•het
water dienende.
(t) Eene klcinc foort van krabben.
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kelen der kleine boschbewoners , die, zoo wet als de mensch ,
het fchoone , het verrukkelijke der bun omringende Natuur gevoelen.—Langzamerhand nadert het uur, dat ons ter maaltijd
roept, en, begeleid door het gezang der ons omringende vogelen en het geloei van het grazend hoornvee, bereiken wij,
nog in het vol genot der hier zoo bekoorlijke Natuur, het
woonhuis van onzen gastheer , die op onze terugkomst wacht,
om op de reeds gedekce cafel de fpijzen te doen opdragen.
De volgende dag leverde ons weinig belangrijks op, daar
weder een aanhoudende regen ons aan het woonhuis kluisterde, en ons verpligtte, van ons voorgefteld togtje naar Killeflein af te zien ; te meer, daar wij te vergeefs naar een
bedekc vaartuig in de nabuurfchap lieten omzien. Het nitdeelen van bakkeljaauw, tabak , pijpen enz. aan de Negers,
hecgeen om de 3 of 4 maanden plaats heeft, gefchiedde
juisc dien dag; zoodat wij toen gelegenheid hadden, de
geheele masfa (laver, uitgezonderd degenen, die wegens
ongefleldheid in het Hospitaal zich bevonden , bijeen te
zien. Ik heb mij, gedurende mijn verblijf op Johanna
en Margaretha, overtuigd, dat de Haven op Plantaadje op
verre na zulk een ellendig leven niet leiden, als men zicli
over het algemeen in Europa verbeeldc. Zij moeten werken,
ja, en wel gedwongen werken; maar dit is ook het eenigfle,
dat hunnen flaventland kenmerkc: de taak, die zij elken dag
hebben af te doen, gain hunne krachten geenszins te bover.
Daarentegen hebben zij in ruimte den kost, en geene prangende zorg, hoe zij het dagelijksch brood voor vrouw en
kroost zullen verdienen, behoefc ooit hun voorhoofd te rimpelen , gelijk vaak het geval is van den Europefchen arbeidsman. De vrouwen , die zuigelingen hebben, zijn, wel is
waar, niet van alien arbeid verfchoond , maar behoeven niet
meer dan de helfc van de caak der overigen te verrigten; terwill zij hare kinderen zoo behendig op den rug weten te
binden , dat die last haar niet zwaar valt.
Ik geloof, dat een opmerkzaam berchouwer bier menige
belangrijke waarneming omtrent den aard der Negers zou kun.
nen doen, en er de gefchiedenis der menschheid mede verrijken. Len voorbeeld van ouderliefde in eenen Neger, dat ik
onder mijne oogen zag, en mij een' traan van weemoed afperfte, zal aan elk gevoelig hart welkom zijn. Er bevindt
zich op Johanna en Margaretha zekere Neger, CONTENT
genaamd, die, een der fterkfte lumen zijnde , ineesc altijd
tot
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tot roeijer gebriiikt words, wanneer de pont der Plantaadje
produkten aan het Fort komt brengen , en ons dan teveus
den groec var zijnen Directeur komt aanbieden. Nook zag ik
een keret, Wiens forfche fpieren Meer inannelijke ktacht aanduidden. Reeds een paar dagen waren wij op de Plantaadje geweest , zonder dat ik CONTENT gezien had ; don Zatutdag, terwiji wij ons tot onze vischpartij voorbereidden,
kwam hij ons tegen, met een jong kind op zijnen rug gebonden. '0! die last, zoo zorgvuldig door hem onderfteund,
fcheen den man zoo waard te zijn t'Zijn bedrukt oog noopre
elk tot deelneming, terwiji hij ons het verhaal deed, dat zijne vrouw reeds federt ettelijke weken ziek lag, en daarom ,
ter betere verzorging , naar het Fort getransporteerd was;
dat ook zijn kindje zich thans ongefteld bey ond , en hij, om
het geen enkel oogenblik zijne zorgen te doen ontberen, beflown had , het op die manier bij zich te houden e Getrouwe
CONTENT! dacht ik, hoe befchaamt gij onwetend menige
Europe fche vrouw I .... (.0nwillekeurig kwamen mij de volgende regels voor den geest, die ik eenmaal , bij het lezen
van eene fchoone daad van een paar Wilden, vervaardigde,
en, CONTENT met bewondering aanflarende, herhaalde ik
bij mijzelven:
Gij, die op uwe deugden roemt ,
Befchaafde Europeanen
En tot verlichting vaak den weg
Aan anderen wilt banen ;
Ziet, wet een Heiden bier beftond ,
Wiens brave daad u leerde,
Dat hij , fchoon onbefchaafd van geest ,
Uw deugden niet ontbeerde 1
Om de orde van mijn verhaal niet te floren, heb ik tot
hiertoe niets gemeld van hetgeen wij van de koffijgronden
der Plantaadje gezien hadden. Gedurig hoopten wij, dat de
volgende morgen ons helder weder zon aanbrengen, en ons
in de gelegenheid ftellen, om onzen gastheer op zijne gewone morgenwandeling te verzelien daar echter onze terugtogt naar de flad op Woensdag bepaald was, en Dingsdagmorgen het regenachtig en buijig weder ons weinig goeds
liet hopen van de gefteldheid der wegen, befloten wij gehoor
te verleenen aan de uitnoodiging van onzen vriend c**, oat
ons in een vaartuig derwaarts to begeven. Wij waren dan ook
wel-
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weldrn gereed , en bevonden ors ras midden op bet modderig
pad , dat ons naar de vaart moest geleiden , waar wij in de
boot zouden gaan, verzeld van vijf Neger.jongens, om
het vaartuig voort te trekken , waarin wij met ons vijven
zaten. De jongens hadden er regt pret in , de boot voort te
trekken; dit moest gefehieden, want riemen konden in die
vaart , wegens hare fmalte, niet gebruikt worden. Nu zagen
wij eindelijk , hoe de koflijboomen geplant than. De befchrijving van dezen door de weelde zoo onontbeerlijk ge.
worden' ilruik zult gij elders naauwkeuriger vinden, dan ik
in that zou zijn u te gc,en. Genoeg , wij voeren uitgeflrekte velden voorbij , met koffijboomen , bananen en taaijers beplant: de meeste boomen droegen nog vruchten voor den
voorpluk, die bijkans tot rijpheid gekomen waren, terwiji
reeds groene bezien in menigte zich voor den napluk vettoonden. Aldus hadden wij bijkans een uur gevaren, toen
wij, een dwars loopend voetpad genaderd zijnde, de boot
aan wal deden halen, om meer binnenwaarts in te dringen,
zoo de weg, zulks toeliet: dit" was echter, gelijk wij ge.
vreesd hadden , het geval niet ; wij vergsnoegden ons dus
met tot aan een wachthuisje der Negers te gaan, bezijden
het pad over eene /loot gelegen , waar wij vuur hoopten te
vinden, om eene verfche pijp aan te Schoon nu de
Dude PROFUT (dus heel de Neger , die aldaar beflendig de
wacht heeft) dieper in de achcergronden was , vonden
toch vuur in de hut ;, en , terwiji onze vriend c** het ge.
weer opnam, om dieper in het houtgewas nog eenig wild te
zoeken, flopten mijn broeder en ik onze pijpen. Daar zaten
wij nu , door eene wilde natnur omgeven, met den rug lett.
nende tegen de pine. hut van bags PROFUT, vol ongedulds
wachtende naar de terugkomst van een' der jongens, dien
wij uitgezonden hadden , om eene ananas te fnijden, die in
menigte tusfchen het houtgewas , in bet wild groeijende, gevonden worden. Hij bragt ons ook weldra eene groote vrucht
mede; doch vruchceloos zochten wij in de refidentie van
P R OF IJ T naar een mes, om dezelve beboorlijk klein te krijgen ; een houwer was alles, wat wij vonden , en zoo wel de
Dames als wij moesten zich met een afgehakt flukje ananas
vergenoegen. Een onzer voeteboys bragt ons ook een' jongen
awarie, dien hij in het bosch gevangen had. De awarie is
het diet, waarvan gij ongetwijfeld wel eens de afbeelding
gezien hebt, dat zich met den itaart zoo vast aan de moeder
weet
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weet te houden, Wij namen hetzelve mede, en vervolgens
in eene kooi naar het Fort, en nog op dit oogenblik is het
fpringlevend. — Wij waren nog drok met onze ananas bezig, toen de wachter PR orij T met eene biji op den fchouder, midden nit het bosch naar ons toekwam. Al had men
nit alle de Negers der Kolonie mogen kiezen dan nog, geloof ik , zon men geenen hebben kunnen vinden, wiens niterlijk voorkomen zoo gefchikt fcheen, om op eene eenzame
plaats boschwachter te zijn. Voorkomen, bonding, item,
in den woord alles in r It o F IJ T droeg bij, om anderen, die
hem niet kenden , fchrik aan te jagen.— Wij bleven nog eenigen tijd hem naar bet een en ander vragen, en maakten ons
vervolgens reisvaardig, om fangs het modderig pad naar
ons vaartuig terug te keeren, dat ems op dezelfde wijze wear
naar huis voerde, nadat onze gastheer zich onderweg ook
bij. ons in de boot vervoegd had.
Ik heb u reeds gezegd , dat het ons voornemen was, den
volgenden dag weder naar het Fort terug te keeren. Vergeefs
hadden wij moeite gedaan, om een ligter bedekt vaartuig re
krijgen; wij moesten ons this vergenoegen, in de groote pone
van Johanna en Margaretha met onze pakkaadje te vertrekken. Een aanhoudende regen hield ons den meesten tijd van
onze terugvaart binnen; nu en dan flechts namen wij eene
drooge bui waar, om het hoofd eens buiten te fteken. Wij
alien waren dus regt in onzen fchik, teen wij tegen half 7
tire 's avonds in de ftad aankwathen, waar het voornaamfte
nieuws, dat wij vernamen , niet zeergunflig was; dat , namelijk , verre her grootfte gedeelte der ftad aan koortfen laboreert , die echter vooralsnog niet zeer gevaarlijk fchijnen.
Men bona deze befmetting voor eene foort van griep. Tot
heden toe (den derden dag na onze terugkomst in , de ftad)
was ons huis bet eenigfte in de geheele ftraat, waar zich geene ziekeu be6nden; nu echter hebben wij ook reeds twee
patienten. Ik bank dezen langen brief met den hartelijken wenseh , dat gij alien eene goede gezondheid moogt
genieten, en, mag ik ook voor mijzelv' jets wcnfchen,
dat Beene ongefleldbeid mij beletten moge ,u van tijd tot tijd
de verzekering toe te zenden, dat ik alrijd ben en blijven
zal, enz.
K.
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Wij lezen tegenwoordig meermalen in de Parijfehi dagbla,
den van dezen inderdaad merkwaardigen man. MU ' is daarbij
eene zekere_ verbazing als had men vroeger niets van hem
geweten, vreemd voorgekomen. Daar ik bij mijn verblijf te
Rome, in 1818, gelegenheid had, den zetdzamen jongeling te
leeren kennen en mij voor hem te interesferen, wil ik bier
lets op mijne later nit te gevene reisaanteekeningen anticipe.
ren, waardoor men, naar ik vertrouwe, met het katakteris.
tieke des mans en zijne improvifatiin nader bekend zal worden, dan door de onvoldoende opgave der dagpapieren.
Ik had, gedarende een verblijf van eenige maanden in
verfcheidene beroemde en onberoemde Improvifa.
tors gehoord, en met tamelijke onverfchilligheid dit werk
aangezien. Zelfs een Jong , fchoon meisje , Signora Rosa
TADDEI, die zich den 23 Januarij 1818 in bet Theatro Tordinone hooren Het, en toenmaals veel van zich deed fpreken,
boezemde mij fiechtt eene vlugtige belaugftelling in. In een'
kouden fchouwburg, voor een klein publiek, gevoelde 1k
groote deernis met den bijna ftuiptrekkenden angst, waarmede
zij begon, en met deze treurige mimiek de langdradige en
door haren nood zich heenflepende muzikale inleiding verge.
zelde. Van dit fchouwfpel geef ik den ' indruk weder,, dien
1k toen zeer levendig daarvan ontving, wanneer ik beg, dat
ik mij verbeeldde, de Pythia op den Delphifehen drievoet te
aanfchouwen , met uitzondering van hare leelijkheid. Met
bet eerfte woord brak het ijs. Het eerfte fink, (zij improvi.
feerde flechts lyrifche verzen) door het lierachtig gevedel armelijk onderfteund, fleepte zich echter pijnlijk ten einde; lit
luisterde met medelijden, vreezende dat zij ieder oogenblik
zou verftommen; ook war zij zeide, was naauwelijks hoo.
renswaardig. Nadat zij een weinig gerust en het tweede
briefje nit de zilveren vaas getrokken had , befpaarde zij ons
lets van her jammervolle voorfpel; zij kwam vroeger ter
zake, en men hoorde zonder bekomMering het einde. Zoo
ging het met ieder ftuk beter. Bij het vierde keerde op hare
doodsbleeke wangen het rood terug, en de toeftand der geest.
verrukking was bereikt.. Men kon hare voordragt fchitterend
noemen , gelijk de Gordel van Venus , (een van de onderfcheidene
thema's , waarvan fommige, gelijk , bij voorbeeld , de Dood
van
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van Egeus en Coriolanns, naanwelijks voor eene vrouweille
lie: gefchikt fchijnen) die ha'r op zwellende toonen daarheen
deed zweven, en alien zij zelve in dit oogenblik fcheen te hebben ontvangen. Zelfs de muzijk ontwaakte, om levendiger
te accompagneren.
Eenige grondftellingen leide lie al fpoedig van deze improvifatiEn af. Zij worden door muzijk geaccompagneerd en
eenigermate gezongen , en Alit gezang willekeurig gerekt en
hefpoedigd, om den-Improvifator tijd en rustpunten tegeven„
In het oog loopend is het, hoe fnel het gaat, wanneer hem
gedachten en woorden ten dienfte than; maar, wear zij onto
brelten, wordt de klank- en harmonielooze flem op bet onverdragelijkst gerekr. De theme's zijn meest uit de oude
gefchiedenis , of bijzonder nit de kiasfieke oudheid , de mythologie, of de Italiaanfche middeleeuwen. In deze vakken
zijn de lieden het meest bedreven. Komt hun een vreemd
theme voor , dan zeggen zij bet ronduit , en het wordt verworpen , of zij doen als SGRICCI, hetgeen echter zelden
gebeurt. Hem werd, namelijk , de Graaf VAN ESSEX als
treurfpel opgegeven; maar hij wist niets van hem , of van
Koningin ELIZABETH: hij verzocht derhalve, dat men
hem de gerchiedenis wilde verhalen. Dit gebeurde, en hij
improvifeerde een treurfpel tot algemeene verbazing. Dear
de vormen van alle improvifatiEn els 'c ware cypisch zijn,
is dit niet zoo moeijelijk als het fchijnt; ook het treurfpel
neemt zoodanig een' vorm aan, die de minstmogelijke per.
fonaadjen bij de meestmogelijke duidelijkheid toelaat. Het
Ivor worth van de Ouden ontleend, om hetzelve de gevoe.
lens , die men de handelende perfonen niet kan laten uitfpre.
ken, in den mond te leggen. De karakterteekening MOBS
ondergefchikt b/ijven, en ligt ook geheel buiten het bereik
der Italianen. Men zal flechts den dramatifchen won , de
gedachten, gevoelens en de taal , afgefcheiden van het won..
derbare des ontftaans , kritisch kunnen fchatten; maar dit kan
men bij SGRICCI onvoorwaardelijk. Eindelijk flelde ik al,
le achterdocht tegett de eerlijkheid bij de behandeling der
opgaven dadelijk ter zijde. Deze behoort tot het openbare
leven der Italianen, en een bedrog ware, zoo als ik hen
ken, onmogelijk; ja het van buiten leeren, hetwelk velen
beweren, van 'zulke uitgebreide onderwerpen misfchien een
nog grooter wonder, dan de vinding op het oogenblik. 1k
zal ftraks eene openbare zitting der eicademia Tiberina befchrij-

DE IMPROVISATOR SGRICCI.

631

fchfijven; bij deze kreeg ik de volkomene overtuiging, dat
zelfs het geringfte voordeet ter gunfle des Improvifatois bij
de keus van een thema geene plaats vinden kan.
T 11 0111A5 0 SGIIICCI is, ten minfte in onzen tijd, de
eerfte, die treurfpelen improvifeerde. Hij was mij bekend,
eer ik naar Italie ging , en, als ik mij niet vergis , was het
omftreeks het jaar ato, toen hij optrad. Later hebben vet,fcheidene zijn voorbeeld gevolgd; reeds in Venetig verhaalde
men mij van eenen, die hem overtrof; maar geen heeft ,
buiten hem , tot hiertoe een' duurzamen naam gemaakt. Hij
is uic Arrezza geboortig, en zal, toen ik hem laerde kennen, misfchien 21 of 22 jaren oud geweest zijn; een klein,
zonderling mensch , toenmaals een bijkans willoos werktuig.
in de handen zijner bloedverwanten, die hem in acht namen
als hunnen oogappel , zonder in het geringfte eenig ander
belang in zijn aanzijn te nemen, dan dat het geld opbragt.
Hij had in de regten moeten fluderen, en zeer tegen het oog•
merk en den wil zijner ouderen was hij tot dit . woeste
leven overgegaan, hetwelk zij niet beter dan het beroep van
tooneelfpeler achtten. Slechts na den dood zijns vaders was
zullts mogelijk geworden ; moeder en broeders crokken met
hem , en hielden hem als 'c ware gevangen. Voor hemzelven
was zijn talent als voor de beak haar fchitterend droppelenin
den zonnefchijn; hem onbewust ontftroomde het zijner ziele;
maar zijn zwak ligchaam was voor de infpanning, hoe Bering zij fcheen te zijn, niet beftand. Zoo ontftond bij hem
een krankheidstoeftand, waaraan ziel en ligchaam een ge•
mengd deel namen. Hij gedroeg zich als een droomende,
ja de geest fcheen eerst over hem te komen met het eerfte
woord, dat hij improviferend fprak; zijn gewoon gefprek
was niets; als een kind, wise hij allerlei liefkozingen te bewijzen; en voegde men den indruk, dien zijne kleeding
maakte, daarbij , die op het eerfte gezigt mij, naar de wijze
der zwervende tooneelfpelers, vreemd en verwaarloosd voor•
kwam, maar die later, als lets aangenomens , van zijn wezen
niet fcheidbaar bleek te zijn, dan konde men zich werkelijk
een tijdlang verbeelden, dat men eenig zeldzaam begaafd,
vroegrijp of overgeleerd kind voorhad. Hij heeft zich ook
als dichter beproefd; dat is, treurfpelen, gelijk hij die dagelijks improvifeerde, opgerchreven; maar — want kritiek
had hij in het geheel niet — zijne bloedverwanten hadden
ze tlechc gevonden en , bedriegc mijn gehetigen mij flier ,
da
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dadclijk vernietigd , en zij veroorloofden hem ook geene verdere
proefnemingen van dien aard, opdat zijn roem als Improvifa.
tor flier, door het bekend worden zijner gebrekkige dichtpogingen benadeeld wierd. Voor mij is deze omflandigheid
van gewigt; en ik beken opregt, dat ik deze daadzaak niet
alleen geloof, maar mij ook verbeeld dezelve pfychisch te
begrijpen. Thans heeft men te Parijs zijne treurfpelen door
fnelfchrijvers laten nafenrijven en zeer te prijzen gevonden;
betgeen mijn gevoelen bevestigr.
Het was den 26 Maart toen ik, met mijn' vriend
WILHELM MULLER, tegen den avond door de ftracen van
Rome kuijerde, waar ons de aankondiging eener Akademie
(zoo noemt men in Italie. alle dergelijke voorftellingen) van
SGRICCI in het oog Wij hadden befloten, den volgenden morgen eenen uitflap van eenige dagen naar Tivoli en
Palestrina te doen. Maar SGRI cc I en een geimprovifeerd
treurfpel hadden bij mij de overhand. lk beftormde mijn'
vriend ; met weerzin gal hij toe, en de reis werd uitgefleld.
MULLER 'S reisgenooc fpotte met mijnen enthufiastifchen
ljver, maar liet zich overhalen, 0411 ,
plants van zich te
vervelen, SGRICCI met ons te hooren.
Maar die ijver werd een werkelijk enthuflasmus , toen wit
hem hoorden. Hier was geen gezang , geen gevedel, geen
krampachtig angftig gefteen, om de hoogte der geestverruk.
king te bereiken. (Naderhand verzekerde hij rnij, dat hij het
eerst het zingen nagelaten en de muzijk afgefchaft heeft,
waarin echter eenigen hen weldra gevolgd waren.) Slechcs
een hem vreenti vuur is het blijkbaar , wat hem aangnipt;
met een' onzigtbaren geese te vergelijken, die op den eerflen
aanroep gewillig verfchijnt. In zijne gelaatstrekken heeft geene
merkbare verandering plants , behalve dat derzelver uitdrukking levendiger worth; malt. de zachte gibed, diem men be.
merkt, verdwijnt met het laatfte woord.. Een klein publiek
bey ond zich in eene zaal van het renetiaaniche paleis; eenigen van de eerflen nit heczelve namen het loten der theme's op
zich, die door alien konden opgegeven worden ; een voor.
naam Rornein bleef bij de zilveren vaas , en liet bij het begin, hetwelk door het verfchijnen van SGRICCT op eene
kleine verhevenheid werd aangeduid, eene der dames. in de
voorfte rij trekken. Het lot werd den Improvifator gegeyen ; hij las, en begon, na een zeer kort nadenken , onmiddellijk zijne reds in de edelfte , duidelijlate , welluidendfte
voor.
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voordragt van rhychmifche recitatie, gelijk men die niet op
Italiaanf.che tooneelen boort, op welke meest Fransch pa.

thos in het treurfpel heerscht. Drie groote onderwerpen ver.
vullen den tijd van chic uren, van welke den Italiaan niets
afgekort mag worden; hij wil volop verzadigci\zijn. Behalve het treurfpel, of liever v66r hetzelve , worden nu nog
twee lyrifche ftukken van onderfcheiden aard geimprovifeerd,
waartoe men bijzondere thema's opgeeft. In eene groote
Canzone werd de Dood va12 SAPPHO heden betreurd ; terwiji ,
zeer verkeerdelijk , de Dood van SOCRATES aan het treurfpel verbleef. Toen wij dit hoorden , gaven wij alle hoop
op, dat daarmede iets to beginnen was; maar wij werden anders onderrigt. De Improvifator vergunt zich eene korte po.ozing, in een zijvertrek , tusfchen de onderfcbeidene ftukken,
terwijI bet publiek de thema's in orde brengt. Dan verfchijnt bij weder zoo frisch en moedig, als hij afgenrat de
kamer verliet. Is hem bet onderwerp des treurfpels bekend,
dan bedenkt hij zich ook Met larger dan bij de andere op.
gaven. Peinzend zegt bij nu : Ik kies die en die perfonen
, tot de handeling; doze fpeelc daar of daar," en nu noemt
hij de perfonaadjen des eerfien tooneels. Dit zegt hij op
een' zachten, onzekeren coon, waarmede naauwelijks eenige
minuten verloopen, als hij de rede ook reeds begirt. Zelden
laat hij meer dan drie, nook meer dan vier perfonen zameu
optreden, omdat de hoorders anders de 'oordragt niet zou..
den kunnen volgen ; drie onderfcheidt fprekende, zeer
goed en duidelijk ; dikwijls dient hem Nan of zitten tot betere verzinnelijking der rede. Het koor volt de tusfchenbedrijven aan , of veeleer worden deze door hetzelveaangeduid,
daar SGalcel gedurende het ganfche treurfpel zelfs geese
feconde ophoudc. De ftroom ftort zich zwellend en onafgebroken uit. Somwijlen, echter, fchijnc het, dat
de Improvifator vermoeid wordt, ja alsof hem. een woord
ontbreekt; maar hij ontvlamt op flaanden voet als in edelen
worn, en gelijk de thoom, die rasfcher en bruifende om
eene ftuitende klip (tort, blijft een nieuw vuur voor eene
lange reeks van verzen borg. De versfoort, in welke deze
treurfpelen uitgefproken worden, zijn verfi Molt/ , naar mij
SGRICCI verzekerde de ongemakkelijklie voor bet improviferen; zij kiezen daarom andere, lyrifche vorinen voor het
koor om zich te verligten. Naast het verfo Jcioico vailen
toch ligter dan bet rUin gehcel
11,2n zwaar,
de be,
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te vermijden, dat zich telkens aan hen opdringt. Dit zich
bun opdringend rijm , verbonden met vele telkens wederkeerende beelden, die met hetzelve door het denkbeeld naauw
verbonden aijn , maar die bij de verfi fciolti van het gin
gefcheiden moeten worden, om op zichzelve flaande aangewend te worden, maakt het begrijpelijk, dat de rijmelooze
verzen voor den . Italiaan zwarigheden hebben; ook moet hij
bij dezelve zich flreng aan de rhythmica houden, terwijl bet
gm hem van zelf leidr. Van niemand klonk mil de fchoo.
ne welluidendheid van bet vers zoo vol in bet oor, als
van SGRICCI. De Italianen hebben , gelijk men weet ,
geen metrum in onzen zin,daar aij flechts de fyllaben tellen,
en ook daarmede zeer willekeurig te werk gaan ; maar bij
onzen Improvifator was bet anders , en zoo, alsof hij iedere
Cyllabe en iedere letter muzikaai juist haren eisch gaf en niets
weer. Doch een verbaaingwekkend werk ontflond in bet
treurfpel, de Dead van SOCRATES, voor onze ooren en
oogen. ALCIBIADES en PLATO waren handelende perfo.
naadjen, en Platonifche lesfen waren zoo gepast in het geheel
geweven, dat zij evenzeer verrasten als roerden en wegfleepten.
In voile verrukking verliet ik de zaal, en belden befloten
wij eenparig, den verwonderlijken jongeling op te zoeken
en nader te leeren kennen. Doch , naardien te Rome de eene
groote indruk den anderen verdringt , had onze reis naar Tivoli ons in vijf dagen op andere gedachten gebragr. Bij ooze
terugkomst was veel in te haren , en bijna hadden wij onzen
Improvifator vergeten ; maar dit gebeurde niet; wij overwonnen verfcheidene zwarigheden, tot wij zijne wooing nit.
vonden en hemzelven aantroffen.
Dit was eindelijk den so April. Wij zagen eene woelige
beweging in het huis, en weldra werd ons berigt , dat het
heden de plegtige dag was, dat de jonge man in eene open.
bare zitting als honorair lid der Academia Tiberina eangenomen zou worden. Op de beleefdlte wijze werden wij genoodigd in het rijtuig des hoogvereerden mede te gaan, dewij1
er anders bij den toevloed geene hoop zou zijn oss binnen te
komen ; ons bleef ook geen tijd overig om tegen te fpreken
of te danken, want, eer wij er om dachten , zaten wij in
het rijtuig, met den beroemden man in ons midden , en te.
genover ons de honoraire leden der deputatie. In eenige ande.
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dere rljtuigeo , door de Akadeinie gezonden , volgden de familie en vrienden van den to beltroonen Improvifator.

Het was alsof wij mede geeerd en onderfcheiden werden,
en toch waren wij , om zoo te fpreken, uit de lucht komen
vallen. Wij kwamen flan. Verfcheidene kamers waren feestelijk verfierd en met toehoorders opgevuld. De zaal, waarin
de plegtigheid zou plaats hebben, bevatte inzonderheid de
dames en aanzienlijkfle perfonen. Hier zaten de leden der
Akademie op cone verhevenheid. Onze binnenleiding had iets
zonderlings, dat door mijn Duitsch kostuum, dat ik toen
wijlen en toevallig dezen dag droeg , vermeerderd werd;
want dadelijk doorliep een nieuwsgierig vragen de vergadering , wie doze vreenidelingen waren , die de Improvifator
inleidde.
Weldra begon nu eene lange voordragt in proza , met betrekking tot de aanneming van S G R I C C I; vervolgens eene
lange reeks fonnetten der leden van beiderlei fare te ,zijner
sere , deels geimprovifeerd, deels gelezen, in het Latijn en
Italiaansch. Eindelijk werden hem de gouden medalje en een
lauwerkrans overhandigd. Hij verliet de zaal , en de thema's
werden nu als eene gewigtige aangelegenheid behandeld. Allen werden door den voorzitter opgelezen , en bij elk de
opgever met al zijne titels genoemd. Nadat zulks een' geruimen tijd in de onverdragelijkfte hitte geduurd, maar daarom toch niec befpoedigd werd, overhandigde men den aan.
wezigen Prins, thans regerenden Hertog van Gotha, de urn.
Waarfchijnlijk dewiji er zoo veel tijds verloopen was,vergenoegde men zich met twee flukken, eene Heroide , waarcoe
CORIOL ANUS de fief leverde, en een treurfpel, waarin
wij den Zelfinnord van LUCRETIA zouden vernemen.
Nu trad s Guic c I binnen. Hem werd het briefje met het
lyrifche therm gegeven. Hij began den CORIOL ANUS, en
eindigde ander eene algemeene toejuiching. Men gunde den
uitgepucten naauwelijks eenige minuten ter verademing , toen
men hem het tweede briefje gaf. Hij las „ LUCRETiA ,"
en eene wolk trok over zijn gezigt; gemelijk leide hij het
papier neder,, en begon op zijne wijze de perfonen en het
tooneel aan te duiden , toen ik iemand naast mij vroeg, war
hem deerde. Nu vernam ik, dat het ongelukkigerwijze getroffen had , dat hij ditzelfde thema , vaOr weinige dagen ,
van en voor con gedeelte van dit aanzienlijk gezelfchap bekoXx4
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komen en germprovifeerd had. Zigtbaar geraakte de vergade.
ring in groote fpanning , toen hij began.
Ik kon van de zaak niet oordeelen, daar ik de eerfte im.
provifatie van de ongelukkige LUCR ETIA niet gehoord had;
maar als bij vlagen onder het opzeggen, en inzonderheid toen
hij gee'indigd had, ontilond er een wild , alles verdoovend
gejuich; men was uitgelaten. Mies riep: Ongehoord !" Hij
had de beweegoorzaak en de ganfche handeling zoo veranderd, dat niets gebleven was , dan natuurlijk de hoofddaad
en de hoofdperfoon.
S G R 'cc' werd bijna weggedragen , zoo was hij half le.
venloos in elkander gezonken; hij hoorde weinig van bet
ontzettend gedruisch. Vijf uren had het in de grootfte hitte
geduurd; hij alleen had over de drie uren, bijna onafgebroken, gefproken: zijn toeftand was niec te verwonderen. Thans
Roof alles uiteen. Wij zochten dankbaar onzen leidsman
en Improvifator op, dien wij , nagenoeg alleen , in bet zijvertrek nog half dood vonden; enkel zijne moeder en broe.
der waren gebleven, om hem bij to than. Eindelijk kon
hij weder fpreken; hij zeide ons , hoe hinderlijk hem het
onderwerp van t. tic RE T IA geweest was, en dat hij zich nu
gedurig voor den geest had moeten houden, wat hij de eel.ile maal gezegd had , oat geen der reeds gebezigde motiven
can te wenden, hetgeen , met de plegtige gelegenheid niet
overeenkomftig geweest zou zijn; zijne infpanning was alzoo
verdubbeld geworden. Allengs gaf men hem nu verkwikkingen; want gedurende de zitting was hij de denige geweest,
wien men geene ververfchingen bad aangeboden, daar de
Akademie zich niers ontbreken lief , hetgeen ons zeer tot er.
gernis verfirekte, tot dat wij vernamen, dat hij gedurende
de improviNtie volftrekt niets gebruikte. Het was 's nachts
een ore, toen de gekwelde Muzenzoon wel ingepakt naar
de koets geleid werd en ook wij ons naar huis begaven.
Ik zag den jongen man naderhand meermalen, en vond
hem, gelijk ik hem boven befchreven heb. VOOr .mijn ver.
trek, den 21 April, hoorde ik hem voor de derde maal den
19 April , wanneer hij ACHILLES in eene Herolde, den
Roof van G ANIMEDES in terzinen , en P 11 0 NI A in een
treurfpel bezong. lk haalde de bekende tooneelfpeeliier
bi A A s z, die ztich joist te Rome be yond, door mijn enthu.
flasmus over, am deze Akademie bij te wonen, en overwon
naar migeloof , dat bij de keus der ondervverpen geen bedrog
in
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in het fpel ware. lk vertrok daarop, met de hoop en be.
lofte van mijne zijde , den belangrijken jongen man in Italie
weder to zien.
Wij lezen thans, dat eon Franschman(*)zich op dergelijke
begaafdheden beroemt , maar de proef niet heeft doorgeftaan.
Van een' Hollander berigt men hetzelfde, maar met den
groofflen lof (t). Ik ben toenmaals zoo zeer van de /100.
ge(*) Waarfchijnlijk bedoelt de fieller van dit verflag den
Heer EUGENE DE PRADEL. Toevallig vie! ons in handen eene brochure , geticeld: Improvifation, faits
par E. DE PRADEL, 18 Juillet 1824, d Paris. (ifutographie Séance tenante.) ,,CHRISTOPHE COLOMB" was het
door het lot aangewezen onderwerp, door hemzelven uit
vier andere, hem ter keuze gegeven, gekozen. Na vijf mimen nadenkens, ving hij aan. Wij vonden ons opgewekr,
om, to dezer gelegenheid, nagenoeg het vierde.gedeelte der
ganfche Improvifatie hier letterlijk of to fchrijven. Ex ungue
konetn! — Redact.
LA CAPTIVITt DE CHRISTOPHE COLOMB.

liliferable joust de la faveur des grands
Je foufre, je geniis darns une nuit profonde ;
Je meurs victime des tyrans ,
Et je viens d' agrandir le monde.
illt! du moins tin penfer yield confoler won coeur!
Oui ces fours, ces beaux fours rofrent 3 ma memoire
OU mon vaisfeau dominateur
S'avanfait fur les mers pour conquerir la gloire.
De combien de tourments j'ai pays Ines travaux!
Deja depuis deux 7120IS nous voguions fur les eaux,
Nous cherchions l'avenir, nous appellions la terre;
Vain espoir , douceur ephetnere!
Nos yeux ne decouvralent quo le del et les flats;
ilutour de moi des matelots
J'entendals grander la colere.
Colomb , me difent -ils , ois veux-tu nous owner?
Soudain .furieux , ils f'avancent ,
Its fe presfent vcrs moi, felancent ;
ilrrivez au trepas vent-on me condamner. etc.
(f) Het zal wel overbodig zijn, den naam van onzen
CLERCQ bier to rpelierL

Redact.
x

DE
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gere ingeving bij deze improvifatiOn overtuigd geworden, dat
ik van gevoelen ben , dat aan geen yolk deze gave bij uiffluiting
verleend kan zijn; en, hoewel dan ook den Italiaan zijne grootere levendigheid der verbeelding , gloeijender gevoel , heftiger hartstogten en muzikale taal ten dienfte ftaan, moet de
improvifatie, op zichzelve befchouwd , naar klimaat en nationaal karakter gewijzigd , op Duitfchen trant evenzeer mogelijk zijn, (waarvan ook reeds voorbeelden, offchoon ruwe,
voorhanden zijn' wanneer men den aanleg flechts telkens
ontwikkelde. Maar welligc ware deze gave Gods ligter bij
ons te vinden, dan de belangftelling der hoorderen!
Wel is waar, willen wij kritisch te werk gaan, dan zullen
wij veel van het enthufiasmus wegens Itatiaanfche improvifatie,
zelfs van eenen SGRICCI, moeten daarlaten, en zouden, bij
de hypothetisch als mogelijk aangenomene improvifatie des
kouderen vaderlands, misfchien geheel niet in enthufiasmus
geraken. Maar een gezang, dat zoo onmiddellijk -uit de
hoogfle ingeving des oogenbliks voorckomt, is jets, waaraan
geene kritiek zich moet wagen. Gelijk het lied des bachte.
gaals , is °plc dit een hymnus op de eeuwige liefde tot lof
der Godheid, waar men flechts vroom mede inftemmen kan.
FREDERIK,

Graaf KALKREUTH.

SPANJE ONDER DE MOOREN IN DE TIENDE , EN ONDER DEN
KATHOLIJKEN KONING IN DE NEGENTIENDE BEM.

Fen der beste middelen, waardoor men de voordeelen van
eenen toeftand kan leeren kennen, is deszelfs vergelijking
met vroegere toeflanden. Oin dus alle de zegeningen te waar.
deren, die de legitime Regering , getrouwelijk bijgeftaan door
de H. Inquifitie en de Monniken; over Spanje heeft uitgefort , zal het niet ongepast zijn, Spanje in de tiende en
Spanje in de negentiende Eeuw onderling te vergelijken.
Grooter contrast, dan de tiende en de negentiende Eeu.
wen, kan men zich naauwelijks voorflellen. In' geheel Europa bijkans heerschte, gedurende de eerstgenoemde, de
diepfle onkunde , de dIkfte nacht van bijgeloof; men kende
fchier geene gemakken en genoegens des ]evens. Er had algemeene Regeringloosheid plaats bij de Edelen, die zich
voor hoogere wezens bielden; terwij1 de andere flanden genoegzaain alien hunne Ave,: waren , die zeifs niet trouwen
durf-
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durfden zonder de toeflemming van hunnen Heer, welke zij
duurfle moesten betalen. Deze Hceren woonden in roof.
nesten , kasteelen genoemd , van waar zij ongaraft den reiziger aanvielen , uitplunderden of vermoordden, of elkauder
beoorloogden. Moord en roof waren dus algemeen; geen
mensch was van zijn eigendom zeker. Hoeren befchikten
openlijk over den heiligen noel van den Pans. (Men kent
MAROZIA eu haars gelijken.) De Priesters waren nog de
4dnigen, die lezen of fchrijven konden , en ook bij dezen
waren die kundigheden zeer verre van algemeen. Het Latijn,
de ednige taal, waarin men fchreef, verviel tot eene barbaarr
fche brabbeltaal. Met de levende fpraken was bet nog er.
ger gefteld; in geene derzelven kon men zich behoorlijk op
fchrift uitdrukken. Boeken waren ontzettend duur. Voor
een exemplaar preken van zekeren Bisfchop moest men , zegt
ROBERTSON, (CHARLES V, I. p. 221.) tweehonderd
fchapen en eene groote hoeveelheid tarwe, rogge en gierst
betalen. Men reisde genoegzaam niet , uit hoofde der on.
veiligheid , en kende dus naauwelijks de naastbijgelegene landen. De menfchen waren nit de barbaarschheid tot eene jammerlijke,diep bedorvene halfbefchaving overgegaan, en noch
de woeste Edelen, noch het verdrukte Volk kenden de
edele gevoelens, door eene goede opvoeding ingeboezemd,
en door gelijkheid van Regten gekoesterd. Wreedheid en geweld heerschten overal , met zedeloosheid gepaard. De koophandel was bijna to niet.
Hoe geheel anders is dit in onze negentiende Eeuw! De
Volken hebben Regten verkregen, die de Regeringloosheid
beteugelen. De Adel heeft in de meeste landen zijne drukkende voorregten moeten opgeven, en zich met den Burger
gelijkftellen. De roofuesten zijn gefloopt of in puin gevallen. Kan de Edelman zijne fchulden niet betalen, zoo wordt
zijn kasteel, zoo goed als het huis van den Burger, vet'.
kocht. Wijze Wetten waken voor ieders !even en eigendom,
en ontzag voor het Protestantismus heeft ten mina° de
terlijke zedigheid bij de Roomfche Geestelijkheid ten gevol.
ge gehad. De nijverheid , kunften en wetenfchappen, en de
gemeenfchap der Volken, worden door alle Regeringen (ai.
thans tot op zekeren trap) aangemoedigd ; dock eigenlijk
flaan zij reeds op eene hoogte, dat zij die.aanmoediging
Hier meer behoeven: want kunften, middelen tot gemeenfchap , tot verbeteriug der fabrijk.en , tot bevordering der
we.
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wetenfchappen vermenigvuldigen zich dagelijks in den boe.
zem des Volks. Men bezoekt de afgelegenfte deelen der Aarde ,
in eenen tijd, die zelfs onze Vaderen verbaasd zou hebben.
De boeken zijn, door de uitgevondene Drukkunst , voor
weinig gelds te bekomen; het dierbaarfle van alien, de Bijbel, worth tot aan de afgelegenfle Volken verfpreid , en bij
onze behoeftigen om niet uitgedeeld. Talrijke Maatfchappijen
zorgen overal voor de zedelijke en natuurlijke behoeften der
Volken. Befchaving, zedelijkheid en menschlievendheid worden overal aangekweekt.
Het is echter zeer opmerkelijk, dat van deze twee beet•
den de tiende Eeuw juist ook twee tegenbeelden vercoont,
en wel in Spanje. Dit land, althans het Ikoornaamfle, rijkfte
en vruchtbaarfte gedeelte van hetzelve, was destijds onder
de heerfchappij der Mooren , of Afcikaanfche Mokanimedanen ,
vervallen, die echter, verre van de domheid, dweeperij en
traagheid der Turken verwijderd , niet alleen voile verdraagzaamheid aan hunne Christelijke onderdanen verleenden , maar
ook den landbouw,, den koophandel, de wetenfchappen en
kunflen aankweekten. Hun fchoonfte tijdperk vats juist in
bet midden der tiende Eeuw, toen de Christenvolken zoo
diep gezonken waren. Men flaat verbaasd over de bevolking,
de welvaart en de prachc, die in het Rijk van den Khalif
ABDOULRAIIMAN III heerschten, hetwelk niet meer dan
twee derden van Spanje, benevens Portugal, omvatte. (Het
onvruchtbare Noorden, de barre vlakcen van Oud- Kastilie
en ,d6 Asturifthe bergen behoorden aan de Christenen.) Men
eekende in de fiad Cordova alleen tweemaal honderdduizend
huizen (gedeeltelijk kleine, voor een of twee menfchen gefchikt), zeshonderd Moskan en negenhonderd openbare
badplaatfen. Het Mokammedaarifcke Spanje bezat tachtig
groote fteden en driehonderd kleinere. Dorpen en vlekken
waren ontelbaar. Langs de Rivier Guadalquivir alleen telde
Inen twaalfduizend dorpen. Een reiziger vond , op alien
dag, drie of vier fieden, en Icon geen vierendeel uurs gaan,
zonder een dorp te ontmoeten. De goud- en zilvermijnen,
reeds zoo beroemd bij de Pkeniciers, Karthagers en Romeinen ,
werden nog ijverig bewerkt. Men had robijngroeven , paarlen koraal-visfcherijen. De handel bloeide. Men voerde ruwe
zijde, olie , fuiker,, kwikzilver, flafilzer, grijzen amber , zij•
den en ■vollen loffen uit Granada , Murcia en Alrneria ,
katoenpapier van Soi7bith, antixmiuni , totskri5Lal , zwavel ,
far-
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faffraan, gember,, mirre , vooral wapenen, zoo als fabels,
fchilden , barnasfen malienktilders en helmen, naar Afrika ,
Egyptc en het geheele Oosten uit. De Mooren voeren op alle
havens van het Griekfche Keizerrijk , en dreven er activen
handel. Doch vooral werd de landbouw aangemoedigd en
berchermd. Men bouwde fuiker, katoen, rijst, behalve de
meeste andere graanfoorren, en de uitvoer was altijd vrij.
Het beroemde Corduaan- en Afaroksjn- leder werd te Cordova
vervaardigd en door geheel Europa verzonden. Vandaar de
welvaart des lands, die ongemeen groote inkomften aan den
Vorst verfchafre. De reeds genoemde Khalif ABDOULR A 11M A N III, die bijna gedurende zijne geheele vijftigjarige
Regering tegen de Christenen in het Noorden des Rijks
moest oorlogvoeren, behield , zonder zijue onderdanen te
drukken, nog gelds genoeg van zijne inkomflen over, orn
eene nieuwe flad (Zehra) met een paleis en tuinen aan te
leggen , waarmede hij vijfentwintig jaren bezig was; elk
jaar kostten hem deze weken door elkander driemaal honderdduizend dindrs of dukaten, hetwelk in 'c geheel meer dan 37
millioenen guldens bedraagt (*). Voegt men hier nu bij, wat
zijne hofhouding of Serail, nit 6,30o perfonen beflaande,
war zijne talrijke paarden en de re,c)oo man zijner ruiterwacht, wat zijne vloot , waarmede hij Ceuta en Tanger in
llfzika innam , en eindelijk wat zijne groote legers, ves•
tingwerken en talrijke ambtenaars hem kosten moesten, zoo
kan men zich een denkbeeld maken van Spanjes inwendigen
rijkdom , hetwelk zonder leeningen of kredieren zulke groote uitgaven verrnogt re beflrijden
Maar de Mooren deden meer, dan voor de phylieke wel.
vaart des lands; zij beminden en bevorderden ook kunflen en
werenfchappen. Onder alle de Noltanhnedaaniche Honefcholen was die van Cordova de meest beroemde. Zij werd in
die zelfde tiende Eeuw (98o) onder den Khalif AL H AKAN
geflicht. Er beflond toen reeds eene boekerij van 250,000 dee.
len , waarvan de Catalogus 44 deelen befloeg. In de twaalfde
Eeuw
(*) Het is waar , in bet tegenwoordig Europa doer men
nog wel meer ; maar ABDOULRAIIMAN nam niet op, en
betnalde contain.
(f) Nog later , na den val van Cordova, kon het kleine
Ru.,k van Granada too,000 miters ell 200,C00 firijders in 't
geheel onderhouderi.
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Eenw bezac het Sarraceenfche Spanje 70 openbare boeke•
rijen, en Cordova had reeds 150 , Almeria 52, Murcia 62
Schrijvers voortgebragt. Daarenboven heerschte er fmaak en
wellevendheid aan het Hof der Spaanfche Khalifen. De groote Moskee van Cordova, de Alhambra en het Generalif te
Granada zijn, meesterftukken der Arabifche houwkunst (waarfchijnlijk de moeder der Gottifche), die nog de verbazing
des reizigers wekken. In het kostbare paleis te Zehra prijk.
ten .1400 kolommen van Spaansch en Afrikaansch warmer, en
140 nog fraaijere, door den Griekfchen Keizer gezonden. In de
voornaamfte zalen fprongen fonteinen in prachtige marmeren
bekkens , die te Kongantinopel door Grieken waren bewerkt.
Alle vertrekken van dit paleis droegen blijken van den fmaak
en de liefde tot bet fchoone van den Khalif Annou L R A iiMAN. Deze Vorst was geen bijgeloovig aanhanger van mom AM ME D 'S leer. Zijn flandbeeld (eene d'oodzonde volgens
den Koran) prijkte boven de hoofdpoort. van ZehrA De
vrouwen genoten ook in Spanje eene vrijheid, die hear in
de overige Mokammeduanfche landen ontzegd was ; en vandaar die Ridderlijke Galanterie, welke ons in hunne zeden
zoo hehaagt, en die zij met, hunne vijanden de Christenen,
gemeen hadden. De Europeers zelve .der tiende Eeuw ge•
voelden de meerderheid der-Mooren in befchaving en kunde.
De Edelen zonden hunne kinderen als pagies aan de Hoven
der Sarraceenfche Vorften, en de Monnik G z EBB RT, naderhand Paus SYLVE s TER H , ftudeerde te Cordova. Hij
bragt van daar de kennis der Arabifche (eigenlijk Indifche)
cijfers mede, die thans alom bij ons in gebruik zijn.
Zoo groot was Spanje in de tiende Eeuw; zoo zeer ftak
bet nit bij Europa, niettegenftaande bier de Christelijke
Godsdienst vereerd werd , die uit zijnen aard de befchaving
in de hand werkt, en niettegenftaande de Mooren het Islamismus beleden , hetwelk ftrijdig is met den voortgang der Na.
tien in verlichting en kunde. Wat was dus de reden van het
genoemde contrast ? Eene goede Regering , groote en verlichte
Regenten , en eerbied van den Vorst voor de Wet. Men
kent bet geval van den Khalif AL HAKAM,ABDOULRAH■
MAN ' s Zoon , die door het , eenvoudige zinnebeeldige voor.
ftel van eenen Regter tot berouw gebragc werd over eene on.
regtvaardigheid, eener arme vrouwe aangedaan (*).
En
(*) Deze bijzonderheden zijn ontleend nit CARDONNE,
Hist.
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En hoe is nu Spanje in de negentiende Eeuw gefield, terwi-I alle andere, Natien van Europa zulke reuzenfchreden
hebben gedaan in befchaving, verlichring. en kunde t. Het is
overgegeven aan het armfte baldadigfte en onkundigfle graauw.
De verlichte, brave, fatfoenlijke en welgeftelde inwoners
worden vermoord, verbannen, uitgeplunderd , of in den kerker geworpen. De Koning, in wiens naam men voorgeeft
te handelen, is zoo goed als gevangen, althans ontoegankelijk , in zijn paleis van St. Ildefonfe , waar Franfche en Spaanfche hellebaardiers iedereen den toegang weren, als tot den
perfoon van eenen Oosterfchen Despoot. Handel, fabrijken,
landbouw zijn genoegzaam te niet. Geld is er naauwelijks,
orn den Koning van eten te voorzien ; en niemand heeft krediet voor eene Regering, die eerloos hare verpligtingen loochent. Het land is vol ftruikroovers. De kerkers zijn vol.
gepropt. Letterkunde kan er niet meer beftaan in een land,
alwaar de Koning zich bet regc heeft aangematigd, om over
alle inkomende boeken te oordeelen. Veiligheid voor perfonen en hezictingen is eene herfenfchim in een Rijk, alwaar
men op nieuw het onderzoek over gevoelens heefc
Niemand vaart er web, dan de Geestelijkheid, die zich nu
weder ongefloord vetmesten kan van het zweet des burgers.
De hoogfte mate van bijgeloof, door deze waardige Priesters
verkondigd , hoont de verlichting der negentiende Eeuw, zoo
wel als Bijbel en Christendom , in het aangezigt. De Staat,
tot de tiende Eeuw teruggekeerd, boven welke hij zich een.
maal zoo luisterrijk verhief, is zijner ontbindinge nabij. —
Doott DE WERKING DER
Vanwaar dit contrast bij Europa ?
INQUISITIE , DER. MONNIKEN , DER. BOEKENCENSUUR EN VAN
HET DESPOTISMS OP HET VOLKSKARAKTER.

Hist. de l'ilfrique et de l'Espagne fous les ilrabes, p. 330—
351 , en CE LSNER ' S Mohammed ,
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Zijn 't dan alleen Apollo's Zonen,
Wier naam in Febus Tempel praalt,
En voegen hooge dichtkunsttoonen
Slechts hem , die d' eerkrans heeft behaald 7
Moec roem den fchedel eerst omfling'ren,
Vddr dat men wan', met flouce ving'ren,
De
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De Tier der Goden aan to float)?
De vrees needs onze zangen boeijen ?
En Tt vuur, dat we in ons voelen gloeijen,
Al fmeulende onder de asch vergaan ?
Mag hij ulleen, die, 4angefchreven
In 't Dicht'rental, dam glansrijk prijkt,
Op arendsvleuglen opwaarts ftreven,
Tot dear hij 't &rend oog ontwijkt ?
Neen! Diet de naam in rebus Koren,
Maar 't dichtvuur,, in de borst aau 'c gloren,
Die, flout, van eigen vlammen blaakt, —
Neen! geen Genootf4aps Ordesbanden,.
Maar 't vuur, in de eigen borst aan 't branden,
Ziec daar hetgeen den Dighter maakt!
Geen vrees houdt in zijn borst gevangen,
Wat in zijn binnenst bruist en woelc :
Hij fort het uit in zijne zangen,
Wat hij in 't brandend hart gevoelt.
Door eigen krachtgevoel geolreven ,
Durft hij op eigen wieken zweven,
Langs de eigen uitgekozen baan;
Hij leent van and'ren hoed noch krachten,
Durft Itormen en gevaar verachten,
En lagchen val en afgrond aan.
Natuur, geen Kunst, doet d' Arend zweven
Tot in den dampkring van de Zan.
Geen Kunst vermag hem na te freven.
Natuur, geen Kunst, fchiep Lord, Biron.
De Kunst ontfteek' haar flonkervuren;
Zij fchitt'ren flechts bij nachtlijke uren:
Aurora komt , bun glans verkwijnt;
De Dagtoorts vlamt , en al hun luister,,
Slechts zigtbaar in het fomberst duister ,
Words bleek, verliest zich., en verdiijnt.
Terug ! terug ! ziet gij , bij 't rijzen
Des Zan'gbergs, angftig om u been
Naar hem, die u den weg zou wijzen;
Terug ! of volgt uw pad alleen :
Hier kan geen vreemde bulp u baten;
Hier moet ge u op uzelv' verlaten;

Hier
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Hier fteunen op uwe eigen kracht:
Nook zult ge een' vasten tred verkrijgen,
Wanneer gij , bij het opwaarts ftijgen,
Van and'ren onderiteuning wacht.
Drukt bier uw voec flechts oude fporen,
Geen heerbaan leidt u tot het doel.
Terug 1 uw fchreden zijn verloren.
Kiesc eigen weg — volgt uw gevoel.
Op eigen weg het doel to faien,
Kan u geen fchande doen behalen;
Een nonce flap onteert u niet ;
Maar achter and'ren aan to kruipen,
In hunne fchaduw opwaarts fluipen,
Is fchand'lijk in dit hoog gebied.
Voelt gij dan de aandrift in u gloeijen,
Wthhoudt, weerboudt die aandrift niet;
Befcheidenheid moge and'ren boeijen,
Zij is de deugd der Dicheren niec.
Voelt gij de vlam in 't harte blaken,
01 wilt uw roeping niec verzaken,
Maar gordt u tot den ed'len ftrijd :
Ja, volgt die item; zij komt van boven a
Vertrouwen moet gij , vast gelooven
Gevoelen, dat gij Dichters zijt I
Ja, zelfgevoel voegt floute zielen,
Bij 't ftreven naar een edel doel;
Sloeg ooit een Zeeheld 's vijands kielen,
Bij 'c misfen van dit zelfgevoel?
Gevoelt gij dan den lust tot zingen
Door bloed, door hart en ad'ren dringen,
Verheft u flout op eigen kracht ,
En vraagt vier, of, bij 't moedig aijgen,
U itormen en gevaren dreigen,
Of (pot u of vereering wacht.
Vermetel zij uw grootsch bedoelen,
Vermetel zij uw moed genoemd,
En uw verheven zelfgevoelen
Zij, als verwaandheid,flreng gedoemd:
Dit oordeel kan geen' Diener deren;
Dit oordeel durft hij ook braveren;
Hij weet, dat , wat men laakt of prijsc,
Of men een dead els groot zal roemen,
Of roek'loos en belagch'lijk noemeir,
Het de uitflag is, die 't vonnis wijst.
1.1ENGELIV. 1824. NO.
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WeTann dan , jonge kunstgenooten,
Die met mij in de loopbaan treedtl
De vleuglen moedig aangefclioten.
\Vat vragen wij om lief of teed?
Geen vrees kan onzen moed doen bukken;
Wlj volgen , Rout, het zoet verrukken
Van 'c in ons binnenst brandend vuur.
Moge oerning onzen zang verhoogen ;
Het edit en eigen dichtvermogen,
Dic danken wij alien riAeuuR.
Oar:Jar:film ,

H. BLOEME N.

28 Jultj, 1824.
BET GRAPTEETIEN. LETS VOOR SCHILDERS.
LEEFDE OM MXJ TE BEMINNEN;
1K LEE! OM IlAttft TE BETREUREN-.

Dit opfchrift las ik op een grafteeken van wit mariner,
wanneer ik een' man zag naderen van ongeveer 30 jaren,
een kind bij de hand houdende, welks bevalligheid her
penfeel van CORREGGIO of RAPHAEL waardig was..
Zonder acht op mij te flaan, zette zich de jonge man bij
bet graf neder, haalde een medaljon nit zijnen boezem ,
befchouwde het met verteedering, en befproeide het mec
tranen; het kind droogde dezelve met aanvalligheid , ik mogc
zeggen met gevoel ; vervolgens een' vlinder ontdekkende,
fprong het eensklaps op, om dien te midden van het verblijf des doods te vervolgen. De vlinder raakce beurtelings de bloemen aan, die het graf verfierden, en zette zich
eindelijk op eene roos neder. Het kind glimlachte de hope
tegen van hem te betrappen. Met ingehouden adem , her
eene been voorwaarts zettende , daarna het andere , en met
gerekten hals en flarend oog, flrekc hij den eenen arm uit
naar het vlugtig voorwerp zijner levendige begeerte; zijn
mollig handje opent zich, en — eensklaps grijpen zijne kleine vingeren het infekt bij de geplooide wieken. De knaap.
triomfeert, en heppelt van blijdfehap; het vermaak fchittert
in zijne oogen; hij kan zijne vreugd niet in zijn hart beflui..
ten; hij juichc luidkeels ; hij ..... hij heeft een' vlinder
gevangen op het graf zijner moeder I
Dit onderwerp fchijnt mij bet penfeel niet onwaardig yam
een bekwaam fchilder, die, her zedelijk doel zijner kunst
befludeerd bebbende, bereft, dat eene fchilderij eene welfprekende bladzijde eens grooten fchrijvers moet gelijken, en
het denkvermogen, den geest en her hart sevens vermeesteren. Maar, hoe zal hij het kind vooritellen? v66r of na
bet vangen van den vlinder ? De fchilder kan flechts over een
oogenblik befchikken ; bet is dus van belang, hetzelie we!
te.
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te kiezen. Het dramatisch punt, dat Dij moet varthtmden,
is Ok weet mijn gevoel niet beter nit de drukken) gelijk het
middelpunc van het ei , op het .00genblik dat de bezieling
bet doordringt en beweegt: hetgeen dit oogenblik voorgaat,
is te floffelijk; hetgeen het volt, kan het verrasfend effekt
niec meer te weeg brengen. In 't kort: de gedachte des befchouwers moec, Haar het door den kunftenaar gegeven middelpunt , de fchilderij als 't ware beginnep en voltooijen; en
elle fchildering, die aan deze proef niet kan onderworpen
worden, of dezelve niet kan doorftaan, is gebrekkig.
Ik vermeen dan, dat het kind- moec worden voorgefteld in
bet oogenblik van het grijpen des vlinders. De uitdrukking van zijn gelaat, zijne bonding, zijne begeerte, timer
al de ijdelzinnigheid der uitgelatene blijdfchap doen gevoelen , aan welke hij zich zal overgeven; en, te midden van
bet peiuzend en fmartelijk voorkomen des vaders, moec zekere aanduiding van beweegbaarheid of onbeftendigbeid der
ziele doorftralen, die tot den befchouwer fchijnt te zeggen:
Jeugdige echcgenoot, die zoo diep bedroefd zijt en u ontroostbaar waant, weldra zult gij u overgeven aan al de ben..
zelarijen van het leven, en uw kind navolgen, dat, zich vermankt met een' vlaider te vangen op het graf zijner inoeder1'

LILT GETAL DER SCHILDERS ENZ. OP DE TEGENWOORDIGE,
TENTOONSTELLING TE PARIJS.

Men telt dit jaar op de Parijfche Tentoonftelling 78a Um.,
itenaars van beiderlei fekfe; te weten , 6o2 fchilders, waarvan 81 vrouwen of meises , 54 beeldhouwers, 92 graveurs,
23 lithographisten en I1 bouwkundigen. Genoemde kunfle.
mars hehben gezamenlijk geleverd 2,180 fchilderftukken,
teekeningen, gravures , liihographidn en beeldhouwwerken.

NOG EEN WOORD OVER HET KLEINSTE DWERGJE.
NO. XI, 131.. 539.,)

D e kleine CR ACHAMI, te Londen gemeten, is 191- duim

lang, de lengte van haren voet 3& en van haren middelvinger
&, de or'ivang van het boofd ioa , van den middel 10.
van den hals
, van den enkel 34, en van bet gewricht der
hand 21b duim.

DE LEEUW IN DEN KRUIDTUIN TE PARIJS.

A.1 de wilde dieren in den Jardin des Plantes bewo.
gen zich met een' onrustigen wrevelmoed in hunne en.
ge
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ge traliekooUen, en wierpen op de aanfchouwers zijdelingfche blikken, waarin zich de zuchc naar wraak en de dorst
naar bloed teekenden. De Leeuw alleen , kaim en in zijn lot
berustende , flaarde mij aan; geene gramfchap trok de fpieren
van zijn gelaat zamen; hij fcheen, terwijl hij mij, bedaard
berchouwde, tot zichzelven te zeggen: ,, Hoe heeft een zoo
nietig dier, als de Mensch , zich van mij , den Koning der
,; Dieren , kunnen meester makers ?" En inderdaad, er heerschte ik weec niet welk eene uitdrukking van grootheid in den
blik en de houding van den Leeuw , die als verzwolgen
fcheen in innerlijk nadenken, weiks weerglans zich honderdmaal nadrukkelijker fchilderde in zijn impofanc wezen, dan
in dat van het meerendeel der Menfchen. 1k meende in hem
een' BAJAZET in zijne kooi te zien, een onttroond Monarch , die, na veelvuldige zegepralen op zijne vijanden, zijne
glorie ftelt in te worftelen met de grillige fortuin, en zich
grooter nog vertoont in den tegen- dan in den voorfpoed.
1k verliec hem met een gevoel van eerbied voor zijn ongeluk.

VADERLANDSLIEFDE ALS INGESCHAPEN.

Een Wilde, door DE BOUGAINVILLE naar Parijs over-gebragt , zag niet zoodra , in den Kruidtuin aldaar, den banaanboom prijken, of hij omvatte dien met zijne armen, en
riep , in eene uitboezeming van verteedering, nit: Geef
„ mij mijn Vaderland weder 1"

DE ARME BLINDEMAN EN DE VIOOLSPELER BOUCHER.

Eene echte dnekdote.
Op cene reize naar Lyon, wandelde de vermaarde a o Ueen der eerfte Violisten van Europa , aldaar op de
kaai van de Rhdne. Van een honderdtal voorbijgangers omringd, krasce bier een arme Blindeman op zijne viool , zonder
dat iemand hem een cent toewierp, De kundenaar naderde,
Mijn vriend, gij fchijnt vandaag niet
en zeide tot hem
„ gelukkig; geef mij uw inftrumenc eens; misfchien is de
fortuin mij gunfliger." De bedelaar ruimde viool en plaats
hem in, die nu, op dit pover inftrument, een treffelijk muzijkfluk met het hem eigen talent uitvoerde. De menigte
groeide met elk oogenblik Iran ; men bewonderde, men
juichte den kuntlenaar toe; maar geen mensch wierp lets
in des armen mans hoed. Verontwaardigd, dat het publiet
zijn goed werk niet onderfleunde, gar Bo y c HER den be.
delaar zijne viool terug, trok zijne beurs, en ledigde
geheel in diens handen, zich vervolgens haastig verwijderen.
blik van verachtiq
na den ongevoeligen volkshoop
de, na
toegeworpen.
te
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MENGELWERK.
OVER DE INBLAZING VAN ADEMLUCHT IN DE LONOEN
VAN VERSTIKTEN BIJZONDER BIJ SCHIJNDOOD GEBOREa

Door (wijlen) J. B. C R 0 L,
Med. Doctor te Dordrecht.

NEN OF VERDRONKENEN.

H

is den mensch als eigen , om zijnen lijdenden natuurgenoot hulp aan te bieden en toe te brengen. Deze
aandrift wordt fterker , naar mate het gevaar grooter
dringender is ; maar ook dan, , helaas! ziet men niet zelden, met het beste oogmerk , de meest verkeerde en
fchadelijkile middelen aanwenden. De behandeling, in
Vroegere dagen bij drenkelingen veelal gebruikt, kan hier•
van tot een genoegzaam bewijs verftrekken; en het is alleen aan de onvermoeide pogingen der loffelijke Maatfchappij tot redding van Drenkelingen, dat wij verfchul•
digd zijn, dat zoo vele oude, ongerijmde en hoogstfeha,
delijke manieren , tot redding dier ongelukkigen zoo vaak
gebezigd , afgeichaft, en in derzelver plats nuttige en
doeltretfende handelwijzen aan de hand gegeven en alga.,
meen bekend gemaakt zijn geworden.
Zoo veel wij weten, wordt het door niemand betwist
noch in twijfel getrokken , dat de invoering van lucht in
de longen van fchijndooden een der eerfle en meestvermogende middelen is , om de afgebrokene ademhaling in wets
king te brengen, en alzoo bet bijna uitgedoofde levee
weder op te wekken. Daar echter de inblazing van, edema,
lucht tot behoud van fchijndooden , affchoon door beroems
de mannen aangeraden en met vrucht werkftelliggemaakt,
door fommige kunstoefenaren en natuurkundigen niet ale
leen uit een zeer ongunflig oogpunt befchouwd,maar ook
zelfs als geheel ondoelmatig, ja voor hoogstverderfelijlt
gehouden wordt , en , gelijk bekend is , in die dringende oogenblikken , waarin geen tijd te verliezen yak,
de noodige werktuigen , om de dawpkringslucht in de
blENGELW• I32- .. NOs 4.
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longen in te voeren , niet altijd zoo gereeddijk bij de hand
zijn , kwam het mij niet geheel ongepast voor , om dit
baewiti 0cr onderwerp eens wat meer van nabij te berchouwen, en te onderzoeken , wat men van de zaak te houden
hebbe , ten eincle de monderijke inblazing , in geval het
blijken mogt , dat zij, wel verre van nuttig te zijn , integendeel als hoogstfchadeiijk in hare gevolgen moet aangemerkt worden, geheel trit de praktijk te verbannen , en,
even als zoo vele andere verkeerde manieren, om fchijridooden tot het leven terug te brengen , op de lijst der
afgekeurde middelen te fiellen ; of, indien integendeel bevonden wordt , dat die manier tot redding , inzonderheid bij mangel van andere meer gefchikte middelen, op
ondervinding en natuurkundige gronden rust, dezelve als
veilig , nuttig en beilzaam te kunnen aanprijzen. Wij
`zullen dan eerst met de ondervinding raadplegen, en daar.
na de natuurkundige gronden , waarop deze bewerking
rust, nagaan en ontwikkelen ; waaruit bet dan, naar ons
inzien , niet moeijelijk vallen zal , de flotfom of het be.
flak op te maken.
Gezag van beroemde mannen Is, wij erkennen het,
niet altijd voldoend of beflisfend ; maar wanneer hetzelve
toch onderfchraagd en bevestigd wordt door eene veeljarige gelukkige ondervinding, dan is het ook zeker,, dat
men hun voetfpoor met eenige gerustheid volgen en betreden mag.
De Hollandfche Maatfchappij tot redding van Drenke=
lingen , in 1767 te Amfterdam opgerigt ; eene Maatfchap.
pit, die het vaderland en het menschdom tot eer verflrekt , den eerflen grond gelegd , het loffelijk voorbeeld
ter navolging aan de meeste andere rijken van Europa
gegeven , en niets onbeproca gelaten heeft , om alles op
te fporen en algemeen oekend te maken, wat voor- of
nadeel toebrengen kan aan de pogingen tot opwekking van
het leven van drenkelingen, deze Maatichappij dan
geeft als eenen algemeenen en vasten regel, op : „Men
„ moet bij drenkelingen trachten , op eene kunstmatige
wijze onmiddellijk de adetnlialing op te wekken. Tot
71
„ dat
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• dat einde zuivert men den mond , den neus en de keel t
t, zoo veel mogeliik , van de flijtnitof, waarmede dezelve
bezet mogten zijn , en wake de inblazing der lucht in
0 den weg than en belemtheren kunnen. Vervolgens blaast
, men met den mond in een 'der neusgaten, terwij1 men
, het andere neusgat en den mond digt houdt ," enz. Dit
voorfchtift , daze wijze van handelen , is door de Mag..
fchappij nimmer ingetrokken , veranderd of beperkt ge=
worden , maar heeds in voile kracht gebleven,
De beroemde Rotterdanifche Geneesheer L. B I K K E R
er ssoT 's en BIKKER 's Raadgeving, 3de druk , Rotterdam 1772, bl. 401) zegt: „Een gezond en fterk per„ foon met eene warme lucht, door middel van eene tat, bakspijp of eenige andere buis , die men in den mond
• fteekt , in des drenkelings longen blazers. Deze lucht , met
kracht ingeblazen , en indien men ten zelfden tijde de
neusgaten toehoudt , dringt in de long , en verdunt
door hare warmte de lucht ,die, gemengd met het wa1, ter , het (boven gemelde) fchuim maakt; zij ontwikkelt
t, zich in het water, neemt hare veerkracht weder aan j
„ verwijdert de long, en, zoo er nog eenig beginfel van
• leven overig is , begint de omloop des bloeds op nieuvit
t, in dit oogenblik. Men heeft tegenwoordig verfcheidend
5, gevalien van drenkelingen , die gered zijn , door heri
I, met den Mond 2elfs , fterk in hunnen mcnd te blazen
en te gelijk den neus te fluiten ,lietwelk inderdaad veet
gereeder Is , meer lucht invoert, en wel eene luchtj
f, die warmer is, dan wanneer men zich van buizen bee
t, dient, en dus moet dit middel voor een der vettilOgenda, fte gehouden worden.”
In de Seance publique de l' Arceidëmie Royale, de Chi*
turgie , gehouden 27 April 1775, vin-it men een trefrend
geval van een fchijndood geboren kind, hetwelk I dnor de
lang aangehoudene pogingen van den Heer ANDRIEU5
Met flerke inblazingen van ademlucht in het leven it tei
ruggeroepen.
De door zijne veelvuldige fchriften atom vermaarde grljs'lard ANT. PORTAL gaf, in den jare Azi l op Keizeri4lt
Z22
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bevel , eene tweede uitgave in het licht van zijne kflruetion fur le traitement des Asphy.vids &c., alwaar hij ,
met betrekking tot de hulp , om fchijndood geborene
kinderen tot het leven op te wekken , onder andere krachtdadige middelen ,die onverwijid in het werk behooren gefteld te worden, op bl. 48 zegt: ,In het eene geval zoo
„ wel, als in het andere , moet men lucht in de longen
drijven, het zij door dezelve Onmildellijk met den
in dien van het pas geboren kind , of door tusmond
71
fchenkomst eener buis, in te blazen,"
De vermaarde PINE L , in zijne Nolographie philofa.
phique, (bl. 252 van het 3de deel der 3de uitgave) beijvert zich niet minder, om deze handelwijze ten flerkfte
aan te bevelen; terwijl de geleerde PODBIL (in het 3614!
deel van het Dictionnaire des Sciences meldicales, bI. 41,0
verklaart, dat meest alien, die federt 1740 over de redding van drenkelingen fehreven , niet nagelatcn hebben gewag te maken van de inbtazing van ademlucht in de Iongen van drenkelingen , en dat deze handelwijze daarenhoven zoo natuurlijk is, dat men , van onheugelijke tijden
niet heeft nagelaten, den mond op den mond des fchijndooden te plaatfen, om hem, door invoering van ademlucht, tot het leven terug te brengen. En zoude men
de opwekking van het kind der Sunamitirche vrouwe, 2
Kon. fif , door den Profeet ELISA, op deze bewerking
niet mogen toepasfelijk maken? (*)
Meer gezag hier aan te voeren van mannen, in de hedendaagfche Chemie Diet minder dan in de praktijk der
Geneeskunst door en door ervaren, en niet onkuntoepasfing der eerfte op de laatfte, dat
dig van
op het ziekelijk ligchaarn, zal nu, vertrouwen wij, welligt als overtollig mogen aangemerkt worden; wij gaan
dus nu over, om den flaat des fchijndooden, en den invloed der ademlucht op deszelfs longen, kortelijk van nabij te befchouwen.
Bij
(*) Wij, voor ons, in aanmerking genomen den aard der
skiaar vermelde kwale zoo wel, als inzonderheid de itellige
uitfpraak des Bijbels, vinden vrijheid noch noodzake tot
dusdanige verklaring. -- Redact.

k
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Bij den fchijndooden ftaan ademhaling en omloop des
bloeds ftil; met andere woorden, er heeft een' flatus atphycticus , eene vita minima plaats; deze op te wekken,
die flammula vitae, namelijk de ademhaling en den omloop des bloeds, zoo naauw aan elkander verbonden ,
weder in werking te brengen , is en moet het ddnige en
groote doel zijn van alle beredeneerde pogingen , tot dat
einde aan te wenden , en behooren zij zich hiertoe, als
tot een middelpunt, zamen te vereenigen. Dit wordt door
niemand betwilfeld of tegengefproken. Het is alleen de invoering , de inblazing van ademlucht in de longen van
fchijndooden , die hier betwist , en door fommige kunstoefenaren als fchadelijk , ja zelfs als hoogstverderfelijk befchouwd en afgekeurd wordt , en tot wier onderzoek wij
ons nu , in de tweede plaats , zullen bepalen.
Uit de veelvuldige proefnemingen , zoo van natuur. als
fcheikundigen , fchijnt het thans overtuigend bewezen en
vrij algemeen aangenomen te zijn, dat de dampkringslucht , in hare groottle zuiverheid, beftaat "nit o,at gaz
oxyge.ne , of levenslucht , uit 0,78 gaz azote, of Riklucht , en uit nagenoeg 0,01 gaz acidum carbonicum , of
koolfloflucht. De veranderingen , welke de lucht bij ie.
dere adem haling ondergaat, beftaan voornamelijk , t o. in
de verdwijning van een gedeelte van het oxygMe; 2 0. in
de loslating van het acidum carbonicum, of koolftofzuur ;
30. in de veranderingen , welke bet azote in zijne evenredigheden ondergaat , en 40, in het losraken of loslaten
van eene zekere hoeveelheid waterdamp , die de lucht bij
elke uitademing vergezelt. De hoeveelheid van oxygen,
welke de lucht bij iedere ademhaling verliest , wordt nagenoeg gelijk gefteld aan de hoeveelheid van acidum carbonicum, welke bij die zelfde omftandigheid losgelaten
worth. Nu is de hoeveelheid van acid= carbonicum,
bij elke ademhaling losgelaten ,op het laatst der voorgaande eeuw door GOODWIN wel berekend op 0,13 , maar
federt dien tijd door ALLEN en P E P Y S op o,o8 en
op 0,085 , *a later , door andere geleerden , op eene nog
veel geringere hoeveelheid gebragt geworden. Maar laten
ZL3
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ten wij , zonder die proefondervindelijke berekeningen van
zoo vele uitmuntende fcheikundigen naauwkeurig in acht
te nemen, vooronderflellen , hetwelk ons welligt niemand
betwisten zal , dat bij iedere ademhaling cen vijfde gedeelte levenslucht verloren gaat , dan is het ton buiten
kijf, dat er bij elke ademhaling nog vier vijfde gedeelten
oxygene overblijven. De lucht, met t gedeelten van dit
levenclmakend beginfel voorzien , heeft, boven alle be,
denking, krachts genoeg , om , zonder toebrenging van
bet geringfle nadeel , de werking der longen op te weltken ; zij behelst niets fehadelijks ; is en blijft beflendig
respirabel , omdat de dampkringslucht na elke uitblazing
weder door eene nieuwe inademing in de longen des inblazers herfleld en in dezelfde evenredigheid gehouden
won't, en men dus, naar ons inzien , er zoo log mede
aanhouden kan als men noodig oordeelt , zonder de minfte vrees , niet alleen van den fchijndooden te benadeelen,
maar zelfs met de levendigfle hoop , om hem, door de invoering van warme ademlucht in zijne gelled werkelooze
longen , eindelijk tot het leven terug te brengen.
Uit dit oogpunt befehouwd, is het geenszins te ver,
wonderer , dat zoo vele beroemde mannen op deze inblazing , in honderden gevallen met eene gelukkige nit,
komst bekroond, ftceds prijs gefteld en aan dezelve de
voorkeur hebben blijven geven , inzonderheid omdat de
op deze manier ingevoerde lucht , behalve dat zij geene
yerderfelijke of het leven vernielende eigenfchappen bezit,
door hare temperatuur ook meer in overeenflemming is
met den trap van warmte van fchijndood geborenen. Ten
Overvloede voegen wij bier nog bij de zoo fchoone als
eenvoudige , en in het onderhavige geval niet geheel on,
beduidende, proefneming van den met regt beroemden
FONT ANA , waaruit blijkt dat de lucht bij iedere adembaling, ja , onzuiverder en minder gefchikt worth tot
pnderhoud van het leven, maar dat dit echter niet zoo
fuel gefehiedt , of dezelfde lucht kan, zelfs buiten ver,
pieuwing van dampkringslucht, wel ettelijke malen in- en
uitgeiidemd wordep zonder eenig wezeAk nadeel toe te
hren,

IN DE LONOEN VAN VERSTIRTEN.

65$

brengen aan bet leven van eenen gezonden mensch , laat
ftaan van eenen fchijndooden , Wiens longen zich in eaten
gansch werkeloozen /laat bevinden. De verdienftelijke
F 0 N TANA, dan, nam de proef op zichzelven ; hij vulde eene blaas met 35O kubiekduimen dampkringslucht,
ademde dezelve onafgebroken in en uit , en het was eerst
met de vecrtig/le in- en uitademing, dat hij het werk
moest, laten fteken. (Philofophical Transactions, 69f1e
.deel, No. 24.) Na rijpe overweging van het aangevoerde , hetgeen wij, zoo bet noodzakelijk ware , nog verder
hadden kunnen uitbreiden , komt bet ons voor , dat wij,
zoo lang wij Beene andere , meer zekere , gemakkelijke en
fteeds bij de hand zijnde hulpmiddelen bezitten, gees
oogenblik twijfelen kunnen, of wij mogen van de inbla,
zing van ademlucht bij fchijndooden met gerustheid en
veiligheid gebruik maken en dezelve blijven aanwenden.
Inmiddels mogen wij niet ontveinzen, dat dit middel,
de mondelijke inblazing , op zichzelve befchouwd, niet
aangenaam , ja zeer vies is voor lien , die bet ten uitvoer
brengen ; dat er fluke longen toe gevorderd worden ; dat
de fterkfte longen zelfs niet in ftaat zijn , om met dat
werk zoo lang aan te houden , als in fommige gevallen
wel eens noodzakelijk is; dat dus afwisfeling van helpers
nu en dan onvermijdelijk wordt; dat deze niet altijd zoo
gereedelijk bij de hand , even gefcliikt of bereidwillig zijn,
om die menschlievende pligten te bewerkftelligen, voort
te zetten , en daarmede zoo lang aan te houden, als de
omftandigheden , in voorkornende gevallen, zouden vereifchen en tot redding noodzakelijk maken. Daar nu aan
deze manier van redding, de mondelijke inblazing, offchoon zij vrij gereed bij de hand is en veilig aangewend
kan worden, ook fours eenige zwarigheden en bedenkingen in den weg than, en bet in zulk&dringende en gevaarlijke omflandigheden wenfchelijk is , om meer middelen bij de hand te hebben , ten einde daaruit, naar gelange der omflaudigheden , eene gefchikte kenze te kunnen
doen , is het niet te verwonderen , dat 'men ook naar andere inidclelen omgezien , en al vroegtijdig getracht heeft
de
Zz 4
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de ontdekkingen del' Chemia pnelJ1natica op de redding
van fehijndooden toepasfelijk te maken. Zoodra het dan
oak uitgemaakt was, dat er bij de adcmhaling eenewe~
zenlijke combustio plaats greep, befchouwde men de een~
maal ingeademde Incht, zoo al niet geheel onbekwaam,
ten minfie als nict zeer berekend meer, om dezefunctio op
te wekken; men nelde in del'zelver plaats de lucht per ex..
cellentiam, de levenslucht, her oxygene, voor; men
trachtte dezelve in de longen te. voeren, en, om dat
zeker en veilig te verl'igten, dacht de Heel' C H A USS IE R, van Dyon, al vroegtijdig een werktuig uit,
hetwelk door hem uitvoerig befchreven en met platen af.
gebeeld is in de Memoires de la Societe Royale de MCde~ine voor de jaren 1780 en 17SI, maar waarvan de beroemde F 0 D ERE zegr, dat men hetzelve verlaten heeft ,
omdat her onmogelijk is, het zoo telkens dadelijk bij de
hand te hebben. Of er nu met her zuul'Jlof- gaz en van
den toefiel van den Heel' C H A U S S 1 ERin ons land of
elders op menfehelijke fehijndooden immel' gebruik gemaakt
zij en proeven mede genomen zijn, en, zoo ja, welke
de uitflag daarvan geweest zij, betuigen wij niet te weten, en vinden wij ook van dien toefiel en pl'oevengeen
het minf1:e gewag gemaakt bij onzen met regt zoo beroemden landgenoot 1\1. v A N 1\1 A R U 1\1, die, in den jare
1193, dus dertien jaren later, zijne Bedenkingen en
Proefnemingen enz. in het Heht gaf, waarin hij ons de
voordeelen der imoering van zuivere lucht bij drenkelingen hoven die van dampkringslncht omfiandig voordraagr,
met proeven, op dieren genomen , tracht te bevestigen ,
en ons de befchrijving en afbeelding mededeelt van eenen
vrij zamengef1:elden ontvanger, waarin die lucht bewaard
wordt, enz. Met reikhalzend verlangen zien wij alzoo
de bekl'oonillg te gemoet van een antwoord op de vraag,
door d~ Hollimdfche Maatfchappij der Wetenfchappen te
Haarlem wegens dit belangrijk onderwerp gedaan, en
nu teu"tweedcn male verlengd tot op 1 J<muarij I8z4.
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AANVAL VAN ZIEKTE

DE CHOLERA MORBUS

GEDAAN DOOR J. VAN DIS SE L

J
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Z.

Lid van list Genootfchap ter bevordering
tier Heelkunde to iftnfierdam, Med.
et Chir. Doctor to Hillegorn,

O

p den is Mei dazes jaars , des morgens ten 9 ure,
werd ik ijlings geroepen bij de hilisvrouw van den landman c. BROUWER, die in het duin omilreeks Hillegorn
woont. Deze vrouw , welke ik bij de vroegere behandeling van eenige harer huisgenooten had leeren kennen,
als van een fanguinisch temperament en zeer gezond zijnde,
is ongeveer 3o jaren oud. Terwijl ik mij gereed maakte,
om met haren man, die mij haalde, mede te rijden, verhaalde hg mij in den grootften angst den toeftand zijner
huisvrouwe , in zoodanige bewoordingen, dat ik onwil.
lekeurig dacht : dat is Cholera Morbus. Ik ftelde het naauwkeurigst onderzoek in het werk naar de voorafgegane omftandigheden , welke deze waren : de- vrouw was den vo.
rigen middag bij haren broeder , te Noordivigerhout (meen
1k), geweest , en had daar , fchoon zich niet eigenlijk ge•
zegd ziek bevindende , toch minder gegeten dan gewoonlijk. Tegen den nacht was zij met haren man naar huis
gereden , door eene koude en vochtige lucht, op een
open rijtuigje , hetwelk een' geruimen tijd geduurd had.
Te huis gekomen en ter ruste gegaan zijnde, waren tegen 4 ure des morgens de eerfte buikpijnen begonnen.
Dezelve waren , met vele andere ontrustende verfchijnfelen als koude handen en voeten , aanhoudende poging
tot braken , enz. zoodanig hand over hand toegenomeh,
dat men tegen half 9 ure , meenende dat zij ftierf, mg
was komen halen. (Niemand verwondere zich , dat dit
Diet eerder gefchied was : het is , over het algemeen , onder die klasfe van menfchen geene gewoonte , cenen Geneesheer re roepen , v6Or dat de toefland des lijders zeer
dreigend begirt te worden.)
z5
Bij
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Bij mijne komst vond ik de vrouw onder de navolgende toevallen : geiwollen hoofd , uitpuilende oogen , blaauw
en zelfs op fommige plaatfen , vooral onder de oogen ,
zwartachtig in het aangezigt , drooge vuile tong, koude
ledematen , hevige krampen der onderfte meestal ontbrekende pols,, allermoeijelijkfle ademhaling, neiging tot braken, nu, en dan perting tot floeigang zonder lets te evacueren, brandende buikpijnen, vooral bij de aanraking,
Spreken kon de lijderesfe niet , nlaar fomwijlen gilde zij
eenige onverflaanbare woorden uit. Deze toevallen na.
men , gedurende mijn bijzijn , zoodanig toe, dat de oathinders , tot twee herhaalde reizen, meenden dat zij
reeds geftorven was. Ik had juist niet veel tijd of over.
weging noodig , om dezen aanval van ziekte te herken.
nen , zoo al niet voor de wezenlijke Cholera Morbas ,
ten minfte voor zeer naauw aan dezelve =want-, waar,
naar ik dan ook terftond mijne behandeling inrigtte, ech.
.ter onder de uitfpraak van eene hoogst twijfelachtigeprogsofis , char ik niet kon weten , hoedanig het verloop van
dezen, vreesfelijk, beginnenden aanval zijn zoude.
1k deed oogenblikkelijk kruiken , met zeer warm water
gevuld over de geheele oppervlakte des ligchaams aanleggen , opende eene ader,, waaruit zich een dik zwart
bloed ontlastte , hetgeen ik tot de hoeveelheid van twintig, oncen . lies afloopen , en gelastte het aanwenden van
berhaalde warme voetbaden en zachte wrijvingen; terwijl
k terugreed, um eene potio vomitoria te halen , hetgeen
drie keeren deed gebruiken. Na de tweede gifte volgeene
ruime braking , welke aanhield , en waarbij zich
de
eene overmatige hoeveelheid bedorven eten , tlijm en gal
ontlastte. De toevallen werden lets zachter ; de copstie naar het hoofd was na de aderlating en braking veel
verminderd, de buikpijnen veel dragelUker,, de pots meer
doorgaande en eenigzins ruimer , de warmte echter niet
aanmerkelijk bijgekomen; er waren ook geene fedes ge.
volgd , waarbij lets van aanbelang was ontlast. Twee
wen na de braking fchreef ik haar het volgende voor
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R, flor. Samb. et Chamom. tn.
Fol. Sennae parat. dr.
San. 470 cont. p. ff.
q. aq. ad col. libr. /,
!. a. c.
adds col.
Cort.
dr. V.
Sp. Cairn. Sy
Sp. N. dulcis ri dr, J.
Syr. Pap. Rhacad Pane. j.
f. dr. f. Om 't uur een groote kop , even laauw.
Na den middag tegen 3 ure vond 1k bet geraden , do
aderlating le herhalen , daar de congesties naar boven weder eenigzins vermeerderd fchenen : ik nam toen twaalf
oncen blued af, \Veinig tijds nadat ik deze aderlating
het work gefteld had, veranderde de toeftand der lijderesfe allergunftigst. Tegen 8 ure des avonds , toen ik hear
voor de zevende reis bezocht, waren alle toevallen zoodanig afgenomen dat ik aan haar fpoedig herftel niet
meer twijfelde : de huiduitwafeming en de dierlijke warmte waren natuurlijk , en vier goede fedes waren gevolgcl
op het gebruik van het voorgefchrevene aftrekfel. Tegea
half to ure , toen ik haar nog eens bezocht had, werd ik
terftond teruggehaald , daar de Heer ..... , van Haarlem ,
(met 'wien de man der lijderesfe , door eenige den landbouw betreffende zaken , bekend fcheen) zijnen Geneesbeer,, Doctor K...., gezonden had, op het gerucht , dat
de zieke door mij als hopeloos was opgegeven , om met
mij te confuleren. Volgaarne erkende ik het menschlie.
vend oogmerk van den Heer B. zoo wel , als de bekwaamheld van zijnen Geneesheer ; maar nam echter de vrijheid,
volftandig een confult met zijn Ed. te weigeren , daar ik
hetzelve niet gevraagd had en ook meende niet te behoey en (*). Ik behandelde dus de lijcleresfe, nadat het gevaar
(*) Eenige weken na den afloop van dit geval zeide zip;
Ed. mij dat men toen ter tijd zijn oordeel gevraagd had,
of dit Cholera Morbus uiuest heeten, dan !leen waar hij mij
be.
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vaar geweken was, op dezelfde wijze , als ik heb aangeflipt in het flukje over de Cholera III orbus geplaatst in
het Mengelwerk van dit Tijdfchrift voor Julij en Aug.;
waarmede ik het genoegen had, haar binnen weinige dagen haar werk te zien hervatten.
Ik heb in de behandeling na de braking gemeend eenigzins meer van de ftimuIerende methode gebruik te molten
maken vooraf de antiphlogistitChe te hebben aangewend) dan ik in de lndieta gedaan heb , daar de luchtftreek en bet eigendommelijk geflel van onzen landaard
over 't algemeen mij dit niet zoo dringend en angstvallig
tchenen of te radon.
Wil men nu dezen aanval van ziekte niet met den naam
van Cholera Morbas doopen , 't is mij wel. Aileen dacht
mij de waarneming belangrijk genoeg , om, zonder verdere aanmerkingen of uitweidingen , medegedeeld te wor.
den.
(*)
BEN
bekende op .geantwoord te hebben , het daar niet voor te heb.
ben gehouden. 1k begreep , dien Geneesheer re moeten ver.
g oeken, dar , wanneer die vraag bij geval mogt herhaald wor.
den, zijn Ed. er op zoude gelieven te antwoorden, dat,
toen hij des avonds gekomen was, het tijdflip , om er over
to oordeelen, was voorbijgegaan, daar de Cholera Marbus,
wanneer dezelve in genezing overgaat , hare ei,gendommelijka
kenteekenen, twaalf uren na den aanval, heeft verlaren ,
vooral voor eenen Arts, die dezelve nimmer gezien heeft.
ilanteek. van den Schrijver.
(*) De Redacteur kan zich niet onthouden , fchoon bui.
ten voorkennis van den zedigen Schrijver, echter met be.
wustheid , dat hem zulks vrijEla , hier nog het navolgende
mede te deelen, dat , terwijl het denzelven tot eer ver.
flrekt, zijns bedunkens wel mag geweten worden, Hetzelve
is vervat in eene mededeeling , op des Redacteurs navraag
deswege, en luidt aldus:
a In antwoord op het door UEd. verlangde dient: dat ,
nadac ik de lijkopeningen te Malakka heb bewerkflelligd ,
„ zulks op Java ook heefc plaats gehad door verfchillende
rp Medici. Vooral heeft zich , zoo ik mij niet bedriege, bier„ in zeer verdientlelijk gemaakt de Chirurgijn.. Majoor der
Nederlandfche Marine, SCELET• Toed ik echter de fectia
ca-
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an deze twee tot Curacao behoorende eilanden is zel.
den met meer dan eenige weinige regelen melding ge.
maakt.
• caday. verrigten zou, was dezelve, zoo vet ik ter
goeder trouwe weet , in Nederlands Indie nog niet gedaan;
• ook is het mij niet gebleken, dat men in de Engelfche
„ Volkplantingen hiertoe was overgegaan; hetgeen ik echter
niet tot mijnen lof bijbrenge, daar het flechts de vervul.
• ling van mijn' pligt was ; fchoon mij te diet tijd door den
• toenmaligen Gouverneur van Malakka beloofd is, ter be.
„ looning aan Z. M. te zullen worden voorgefteld, hetgeen
„ echter niet gebeurd fchijnt."
Wij voegen , nit hetzelfde fchrijven, nog dit hierbij:
„ Vat aanglat de bedenking, dat de Cholera Morbus
• met zoude kunnen ontban dan door befmetting, deze we.
„ derlegt zichzelve , wanneer men flechts opklimt tot den
eerflen individu , die in Indic dezelve gehad heeft. De
„ wijze, waarop ik mij voor befinetting gehoed heb,is geene
„ andere geweest dan de gewone: ik heb, vôt5r ik de fectie
• caday. ondernam, eene' matige hoeveelheid rooden wijn
gebruikt, en terflond na derzelver afloop een bad genomen
„ en van kleederen verwisfeld; terwij1 ik de gewoonte heb,
„ onder het openen van lijken, altijd het een of ander aro„ maticum in den mond te hebben, en de faliva niet neder
te flikken, welk laatfle ik eigenlijk meet doe uit gewoonte
dan uit overtuiging van noodzakelijkheid. Voor het overi„ ge moet ik UEd. verwijzen op het door mij genoemde
prophylacticum , den rooden wijn namelijk, dien ik, als
• hoofdiniddel tegen de befmetting, door menigvuldige on.
• dervinding heb leeren kenneu, en waarin ik het meeste
„ vertrouwen Ile'. — In het nu medegedeelde geval te
„ gom heb ik geene andere voorbehoedmiddelen gebruikt,
„ dan het toedienen van een diaphoreticum aan twee der hubs.
• genooten, die denzelfden dag ongefleld werden. Ik vrees4
„ de op dat oogenblik niet zoo zeer bet contagium der In.
• dien, omdat het weder koel was,” enz.
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inaakt. Dezelve hebben ook bijna geene ande,re waardc,
dan dat ze aan het Gouvernement van Curacao eenige
voordeelen aanbrengen, en door de zeelieden moeten gekend worden , die deze wateren bevarem, Len kort bezoek op deze beide plaatfen gaf mij gelegenhei g , er iets
Meer van te melden , dan tot hiertoe gedaan is.
BenedensWinds , dus ten westen van, Curacao, ligt
Aruba, een land nog drooger en onvruchtbaarder dan Bo.
Haire; het is door een kanaal , zes mijlen breed, van de
iandengte Paragueina gefcheiden, *aarvan het in vorige
eeuwen waarfchijnlljk is afgefcbeurd , hetgeen de ligging
des lands en dezelfde grond en voortbrengfelen niet
duidelijk aantoonen ; ook is het kanaal tuSfchen deze twee
landen onciiep ; in bet midden van hetzelve kan men op
x4 vademen ankeren.
De westelijke helft van . .druba is eene ititgefirekte vlaku
te, waar het oog op geen' boom rust, en waar zelfs de
cactus. (zó6 droog en zandig is de grond) niet fchijnt te
willen tieren. flier ligt aan den zuidkant de Paardenbaai ,
waar men thans , naar gisfing, een oar lionderd huizen
vindt. In de vorige calm mogt bier geen koophandel
gedreven worden, en toen flonden er aan deze baai flechtS
eenige Mitten; zelfs de Komniandeur had zijn huis een
half uur van het ftrand op eene kleine hoogte; maar zoodra men vrijheid kreeg , om met de naburige Spaanfehe
kust te handelen, bouwde men bier jaarlijks een aantal
huizen , en •verfcheidene yoden, die overal moeten
Zen, waar maar gehandeld wordt, zetteden zich hier
Twintig kleine vaartuigen hebben hier derzelver ei.
genaars , varen meest op de Indiaanfche kust en Paraguana , en voorzien de kleine dorpen vari deze hoogst
onvtuchtbare en armoedige ffreken van eenige Europefche
voorthrengfelen , welke van Curacao moeten gehaald wor.den. Deze handel in het klein zal hier wel blijven voortduren, al wordt de onafhankelijkheid der Republiek Columbia erkend ; want op de kleine plaatfen van Paraguana kumien de vaartuigen van Europa en Noord -Amerika
Piet
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niet komen ; hier is geld noch produkten van eenig belang , en de behoeften zijn zeer gering.
Door den onigang met vreemdelingen In het bezit van
eene fchool en kerk , worden thans de inwoners van ilruba
befchaafder en omgankelijker. De oude lieden, echter,
gen , en zeker niet zonder grand, over toenemenden hoogmoed en pracht in kleeding. Te voren waren zij ten uiterfte eenvoudig. Het lezen werd voor iets gehouden
waar men gek van werd. Die op Curacao geweest was*
waar men alle huizen met pannetjes bedekt ziet (!), was
zoo verwonderd en had zoo veel te verbalen als een boer
die voor het eerst in zijn leven Am/lerdam gezien heeft.
De Kommandeur was het orakel. Men vroeg eens aan een'
grijsaard , hoe oud hij was. „ 1k weet het niet," was
zijn antwoord ; „maar de Kommandeur moet het weten."
V66r dat er een Vredegeregt beftond , was deze laatfte de
man, in wien alle burgerlijke en militaire ambten veree•
nigd waren, en die zelfs in huisfelijke oneenigheden een
groot gezag had. 1k heb , gedurende mijn verblijf op./fruba , vericheidene regtsgedingen bijgewoond , die mij hartelijk deden lagchen , en mij van de tegenwoordige eenvoudigheid der menichen overtuigden. Eene vrouw klaagde bij den Kommandeur eenige barer buren aan, die Naar
huis met fteenen gegooid hadden ; zij bragt het corpus delicti met zich , beftaande nit eene mand vol groote flee.
nen , zoo als er in de ommeftreken van de baai vele dui•
zenden gevonden worden. —Een groote hoop yolks kwam
voor het huis van den Kommandeur. Een man droeg
een' 12 of 13 jarigen jongen, leide dien in het huis ne.
der , en zeide , dat die jongen door vrouw N. N. geflagen was. De Kommandeur vroeg den jongen, of hem
wat fcheclde. „ Neen ," antwoordde deze. „ Wel nu,
fta dan op !" De jongen fond op en ging weltevreden
heen. De omfanders , echter , hidden ftaande, dat vrouw
N. N. dien jongen toch geflagen had. Om hun genoe.
gen te geven , werd de vrouw ontboden. Zij kwam ook
terilond , en bragt met zich een' grooten !teen , waarme.
de die jongen (dit begrepen wij reeds, toed wij haw
za•
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zagen aankomen) haar het eerst gegooid had. — Eens
hoorde ik den Kommandeur tegen iemand knorren , en
zeggen, • dat er in , de Geboden Bond , dat een kind zijne
ouders eeren moet. Ik begreep het niet regt , err dacht,
dat deze man de vader was , want hij was ruim 5o jaren
oud ; maar er werd iemand enders gehaald, een man van 70
jaren of daar boven , maar vlug en Berk ; deze was eigenlijk de vader, en had zijnen 52 of 53 jarigen zoon , die
nog wet Kapitein van een vaartuig was , bij den Korn.
inandeur aangeklaagd van flechte woorden tegen zijnen
vader gefproken te hebben. Nadat partijen over en wear
gehoord waren, werden ze beide met eene vermaning
weggezonden; want de vader had ook fchuld; hij was
bij die gelegenheid , hetgeen wel eens meer bij hem plaats
had, dronken geweest.
Dewijl dit alles in weinige dagen voorviel, kan men
hieruit afnemen , hoe vele dergelijke historian er in een
grooter tijdvak plaats grijpen. Nu zou men zeggen , dat,
bij zoo veel gehoorzaamheid en eenvoudigheid der men,
fchen, zoo wel onder blanken en Indianan als derzelver
tusfchenfoorten , en bij zoo vcel gezag van den Kommandeur, alle eigene regtsoefeningen (waaraan jonNsuLL
door zijn. bokfen en de krijgslieden door hunne nog Ichandelijker duellen zich dikwijls fchuldig maken) in onbruik
zouden wezen; maar er was hier eene heerfchende , we!.
ke van een' kluchtigen aard , en op het cerfle hooren
ger fchijnt dan zij inderdaad is. Wanneer , narnelijk , de
eene buurman den anderen beleedigd of benadeeld heeft,
Alan fteekt deze het dak van des anderen huis in brand.
Indien men daarom niet in de verpligting wil komen , orn
eenige dagen in een open huis te wonen , tot dat er weder een ander dak van maizflroo op gemaakt is , dan vermijde men alle twist en gefchillen met zijne geburen. Toen
ik op 4ruba was, deed een food de groote onkosten om
pannen op zijn huis te zetten ; hij zeide mij, dat men
hem al drie malen deze pots gelpeeld had, en dat hij ook
wel wist , wie het gedaan had, maar zulks niet bewijzen
kon. De rfrubianen zijn vanhier zeer bevreesd voor
brand
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brand ~ (iets, waar men te Cttrayao geheel onbezorgd
voor is, en waar de Inchtsgetl:eldheld aile behoedmiddelett
fchUnt nutteloos te maken) en beweren, clat het gevaar.
daarvoor bij hen grooter is dan tftCurafao , hetgeen echter ,
wegens de nabijheid dezer plaatfen, weI ongegrond zal wezen.
Gedurende dat de Engelfchen, in den oorlog, die
kort op den vrede van Amiem volgde, Curacao geblokkeerd hidden, namen zij bezit van Aruba, en ver..
lieten het weder, na alvorens de Engelfche vlag aan de
baai geplant en den Kommandeur in hunnen dienst genomen te hebben. Deze, echter, fielde terfiond weder dl€!
Holland/che in de plaats, en bragc daardoor zichzelven ell
h~t eiland in het grootfic gevaar. Kort daarop kwam ook
een Ellgelsch fregat van Jamaica, om dezen boon te
wreken. De veertienjarige Kapitein, die de zoon was valll
cen' Lord of zoo iets, vergenoegde zieh met het huls
van den Gouverneur, die, zoo als wei te denken. is, t~
zoeken was, in brand te willen fieken; van welk denkbeeld hem Bchter de andttre inwoners door hun bidden ell
fmeeken afbragten, hem het groot gevaar voorftellel1de,
dat hieruit voar hunne IlUizen zon kunnen voortfpruiten.
De Kapitein liet daarom het Gouvernementshuis met een.
touw omvertrekken, en vertrok, na deze wraakoefening,
weder naar Jamaica.
Door de kornst der Spanjaarden, die van de kust van
Paraguana, wegens den oorlog en den in deze droogelanden daarrnede vergezeld gaanden hongersnood, herwaarts gei::migreerd zijn , heeft men hier eene andere foort
van daken leeren maken, welke vuurproef ~ijn, bcflaande
uit gedroogde fchel van den cilindervorrnigen cactus, welke, als riernen gefneden, op bet huis gelegd wordt; bier-op doet men klei, aarde en kalk ,waardoor het de vertoo'"
ning krijgt, alsof het des nachts fierk op die huizen ge..
fneeuwd heefr. Deze foort val1 daken kan ook maar enI,el op plaatfen gebruikt worden, waal' het regenen onder de zeldzaamheden behoort.
Even als voor Cura9ao, is de emigra.tie der Sptlnjaar.
den vaor Aruba voordeelig geweest; want zij bragten geld'
MENGELW. Ig2.4. NO. 14.
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op het land, en verteerden hetgeen zij van de trust met
zich gebragt hadden. 1k trof ,Spanjaarden op ilruba
aan , die reeds vies malen geemigreerd waren. Eene dezer emigraties . getuigt van de heldhaftigheid der menfchen uit deze ftreken. Dezelve gefchiedde namelijk , zoo
als men mij verhaalde, op het zien van den muilezel des
Spaanfchen Generaals MORALES, die op dien tijd te
Coro was, waar hem deze ezel, die eene kleine yolksverhuizing veroorzaakte , fchijnt ontloopen te zijn.
Aruba rondrijdende , vond ik fchier geene andere voorwerpen , die de opmerkzaamheid fchenen waardig te zijn,
dan eenige grotten , waarvan fommige zeer ver onder den
grand loopen en het einde tot heden niet gevonden is.
Deze grotten fchijnen te voren tot woningen voor de Indianen gediend te hcbben. Aan de ingangen van dezelve ,
en aan de gewelven , vindt men een aantal regelmatig in
elkander loopende krullen en figuren , welke voor letters
gehouden worden van de oude Indianen. Toen de Hollanders op ifruba kwamen , hetgeen waarfchijnlijk anderhalve eeuw geleden is , vond men er reeds deze figuren,
welke dezelfde donkerbruine kleur hadden als thans. Er
Itep onder de afilammelingen der oude Indianen, die op
Aruba gebleven zijn ,een verhaal , dat in ecne dezer grotten , veAr de komst der Hollanders , een aantal Indianan
door zeeroovers vermoord wetd. De tegenwoordige opzigter, Kapitein der Indianen genoemd, vond inderdaad,
as jaren geleden , deze grot , waar een hoop menfchenbeenderen de waarheid van het verhaalde fchijnt te
y en. De groote moeijelijkliefd om in deze grot te ko.
men, als zOde a van onderen uitgehoold , zoodat men
eerst eene ladder tegen de fcherpe punten der rots zetten
en daarna hooger klauteren moet, doet zien, dat deze
grot niet tot eene begraafplaats gediend heeft, en dat de
Indianen, gelijk het verhaal zegt , bier voor hunne vervolgers meenden veilig te zijn , maar ontdekt en vermoord werden. 1k had gehoopt, bier nog een' ongefchonden fchedel van een' oorfpronkelijken Caraib te yinden , hetgeen zeker zou gebturd zijn indien de beenderen
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ten onaangeroerd op een' hoop waren blijven liggen;
maar een Roomsch Gcestcliike was, kort na de ontdekking van due grot , daar gckomen , en had alle de tan.
den en kiezen der vermoorde Indiana; verzameld en in
een' zalc met zich genomen , (tot Welk einde , wist niemand) waardoor alle de beenderen, door elkander geworpen en verfirooid , aan de lucht blootgefteld geworden
en reeds voor ccn gedecIte vermolmd waren.
Een ander voorwcrp , dat mijne aandacht trok, waren
de groepen kolosfale aukken van fteenrotien , welke bij
elkander midden in dc uitgearekte vlakte van de westelijke Ilea des eilands liggen. Toen ik des morgcns, na
den eerften nacht aan de baai doorgebragt te hebben
bet venter van mijn flaapvertrek opendeed, was ik niet
weinig verwonderd, dat deze fteenen , welke de grootte
van een meer dan middelmatig huis hebben, zich als eene
nitgeftrekte ftad vertoonden. Toen ik dezelve van nadere'
bij zag , geleken ze veel op de Hunnebedden, zoo als ik
deze wel eens afgebeeld gezien heb. Hoe komen deze
vervaarlijke fteenklompen op een' zandgrond in eene cite
geflrekte vlakte , waar men binnen eenige wen in den
omtrek gcen' berg ziet, dus bij elkander te liggen ? Zulks.
zal waarichijnlijk aan eene geduchte aardbeving toe te
fchrijven zijn, waardoor deze fleenklompen van de meet
oostelijk gelegene bergen afgeftheurd , en door de gold
vende aarde in deze vlakte in onderfcheidene rigtingen
door elkander geworpen zijn. Hetgeen mij in deze gedachte bevestigde , was , dat ik aan de bergen , of liever
heuvels , waaruit het oostelijk gedeelte des eilands beftaat , denzelfden (teen ontdekte waaruit deze klompen
beltaan , en nog duidelijk de kenteekens aan de bergen
meendc te befpeuren , waar dezelve eenmaal moeten zijn
afgefelieurd.
Hoc nabij ock ilruba aan Curacao geiegen i5 , de grondsgetteldheid is niet alleen geheel antlers , maar men vindt
bier ook vericheiciene voorwerpcn nit de natuurlijke historic , welkc op Curacao niet gevonden worden. Onder
de dicren behoort vorral de ratebtang , welke, zoo ver
men
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men weet nooit aldaar beflaan heeft, en in grooten getale
op Aruba gevonden worth. Zelden gebeuren er ongeluk-.
ken mede , omdat zij de menfclien nooit aanvallen , dan
wanneer zij jongen hebben. Er is een Indiaan op Aruba, die het ongeluk had van, op de jagt zijnde, op een
nest te trappen, en verfcheidene malen zoo hevig gebetea
werd , dat, ondanks fpoedige uitfnijdingen en aangewen.
de middelen , hij er eater zijn geheele leven ziekelfjk van
fchijnt te De Indianen zullen, wanneer zij eene
tatelflang op het fpoor hebben, dezelve niet laten leven
zij weten ze zelfs , met behulp van houten klemmen, le.
vend te vangen ; en ik heb er twee malen een paar van
naar Nederland gezonden welke w81 zijn overgekomen,
en eenigen tijd in het leven gebleven zijn.
Ook zijn op Aruba kikvorfchen , welke zich nook
ten zien of hooren , dan wanneer het geregend heeft. Ik
was niet weinig verwonderd , daar ik van derzelver aanwezen aldaar niets wist, van op een' avond, nadat
het des daags zwaar geregend had, onverwachts derzelver gekwaak over de ganfche uitgefirektheid des eilands
te hooren. Des anderen daags zag ik ze boven de water,
plasfen uitkijken, en beyond , dat ze van eene veel kleinere foort waren, dan men doorgaans in Nederland ziet.
Na zich nog 3 of 4 avonden te hebben doen hooren ,
verdwenen ze weder met het opdroogcn der plasfen , en
blijven dus dikwijls 8 of I° maanden in de drooge aarde
verborgen, tot dat het weder begint te regenen, wanneer zij zich nog denzelfden dag doen hooren. Een Ileer,
heeft een aantal van deze kikvorfchen op Curacao overgebragt , en dezelve op eene vochtige plaats gezet , om
door derzelver eentoonig gezang , zich aan het lieve
derland te herinneren;, maar ze hebben zich nooit doen
hooren, en zijn waarfchijnlijk geftorven.
Daar men op Aruba vruchten noch groenten heeft, en
er ilechts nu en dan een fchaap of kabriet geflagt wordt ,
is het voorregt des te grooter,,dat men voor weinig gelds
eene groote hoeveelheid nesters koopen kan, welke gevunden worden in een lang en final, doch bevaarbaar
bin.
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binnenwater, hetwelk door een rif, dat blina langs den
geheelen zuidkant van het eiland locpt , en zich op CU.&
ge plaatten, als aan de Paardenbaai , Kommandeursbaai,
enz. opent, gevormcl wordt. Deze ()esters grocijen hier,
even ais op Curacao , aan de in het water hangende takken van den mangelboom loch zijn van eene veel groo.
tere foort dan daar, en men behoeft flechts de takken
dier boomcn of te nijden , om cane groote hocveelheid
van dezelve te eriangen.
De inwoners van Aruba zijn , ondanks den fchralen,
onvruchtbaren grond, dien zij bewonen , en de dorre,
woeste en eentoonigc gezigten , die zij voor zich heb,.
ben, boven mate aan hun land gehccht, worden zeer
veriloord, als men iets ongunaigs van hetzelve zegt, en
verlangen , op eene andere plaats zijnde, weder naar Aruba terug; maar de vreemdeling vertoeft bier niet gaarne
!anger dan noodig is , en is echter verpligt, fomtijds verfcheidene weken bier te blijven , als reeds alles tot zijn
vertrek gereed is , ja dikwijls , op reis ziinde, herhaalde
malen terug te keercn. Het is de flroom, Welke reeds
met veel lievigheid in de bogt van Coro valt, van hier
langs kaap St. Roman gedrongen words, en door dezen
tegenfland met zoo veel te mar kracht zich in het ka•
naal tusfehen Aruba en de landengte Paraguana ant,
die eene reis naar Aruba zoo onaangenaam maakt, en de
terugreis wel Bens zoo vele dagen doet duren , als men
wren noodig gehad heeft om cr te komen. Niemand, dan
die het zelf ondervonden haft, weet , hoc verdrietig het
is , en gefehikt om CMS alle geduld te doen verliczen , verfeheidene dagen te zeilen, hard te zeilen, met een' Derken wind , en echter op dezelfde plaats te blijven , of wel
nog achteruit te gaan. Een dag en nacht waren wij, bij
een' ilijven wind, met eene middelmatig bezeikie Schooner op wag geweest naar Curacao, toen ik des morgens
aan den Kapitein vroeg , (want ik was te zeer zeeziek,
Om het zelf te gaan zien) waar wij waren. „ Op de hoogte
van den Hooiberg ," was het antwoord. De Hooiberg is
nagenoeg de hoogfic berg van Aruba, en doet zich het
Aaa3
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verf1e in zee op. Den volgenden dag zeilden wij war
frisch door; het vaartuig Itampte geweldig tegen de zee ,
en het water ftortte verfcheidene malen over het dek,
waarvap ik in de kajuit een aardig fchepje kreeg. Des
pachts werd zelfs de wind gunflig; want hij blies nit het
noorden. 11t had ook den Kapitein aan zijnen neef, die
als pasfagier medevoer,, op bet dek hooren zeggen , dat
liet nu heel goed ging. Verblijd over deze boodfchap ,
vroeg ik terflond bij het aanbreken van den dag: „Naar
zijn we al, Kapitein '1" — „Op de hoogte van den Hooiberg, Mijnheer !" — „ Gaat dan . de Hooiberg met ons
Riede?" ,Neen, Mijnheer! maar de ftroom loopt zoo
fterk." De volgende dag en nacht liepen wederom even
zoo ten eincle, en bij het aanhreken van den morgen bevonden wij ons weder ..... op de hoogte van den Hooi.
berg! Dit waren vier regt pleizierige dagen. 'Die weer,
wat het is , erg zeeziek te zijn , kan er reeds eenigzins
over oordeelen. Doch dit was het ergfte niet. Het vaar.
wig , waarop ik mij beyond, kwam van Rio de la Hache,
ging naar Carapao , en was grootendeels geladen met osfenhuiden Op mijn verzoek had deszelfs eigenaar het
binnen gefeind. 1k was dus verpligt mij te behelpen , en
in de kajuit boven op de osfenhuiden mijne matras te
leggen. Spoedig werd ik de onaangename lucht daarvan
gewaar,, en moest geduldig toelaten, dat duizendbeenen ,
fchorpioenen en andere affchuwelijke infekten , die ik lie.
ver in een kabinet van Naturalia in Nederland dan bier
gezien had, mij over het lijf kropen. Op het dek kon ik
niet gaan, want ik was te ziek; ook was hetzelve gab.
dig nat van het zeewater. 1k had niemand I met wien ik
een woord wisfelen konde; want de Kapitein en acht man
equipage waren alien afitammelingen van Indianen en
Zwarten, en fchenen het fpraakvermogen te misfen ; ik
hoorde hun in die vier dagen en nachten , zelfs tegen elk.
ander,, naauwelijks geluid geven. De neef van den Kapitein was iets fpraakzamer, en fcheen tot het verbond der
Carbonari te behooren. 1k was dikwijls verwonderd, aan
deien man to vernemen, hoezeer de booze geest der menfchen

uit
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uit Nape's, Spanje en die andere opreerige landen, die
(begrijp ceps!) nog willen beweren , dat de Vorften onz
de Volken aauwezig zijn, ook tot in de m-inst bekende
gedeelten der Westindien is overgewaaid. Daze roan had,
onder anderen , de roekeloosheid van aan de gezamenlijke
manfchap, toen dezelve een foupd , beftaande uit %Vine
boonen , gebruikte , te vragen , „ of bet niet hetzelfde was,
een wit paard, een bruin paard, een zwart paard; z4n
ze niet alien paarden ?" — , Wel zeker," was het ant,
woord van alien. Nu vervolgde hij: „Zoo is het ook hetzelfde , een blank mensch, een zwart mensch, een gee!
mensch, een bruin mensch ; ze zijn altemaal menfchen."
En het ganfche koor zeide, dat hij gelijk had. Hoezeer
echter zijn fystema lijnregt ftrijdig is met de denkbeelden
van den echten , zuiver blanken Creool in de Westindian
van de veelvermogendfle menfchen in Europa , ja zelfs
van Nederlandlche Geleerden en Dichters (!) behoef ik
niet te zeggen. Intusfchen had ik het aan dezen bruinen.
Carbonari te danken , dat ik niet nog langer dan vier dagen in mijnen ellendigen toeftand bleef; want op den
avond van den vierden dag raadde hij den Kapitein aan,
daar de wind al te fterk was en de ftroom te hevig liep 9
maar weder naar ifruba te gaan. De Kapitein , die het
weerdere verftanct van zijnen neef boven het zijne kende ,
gat: aan *deszelfs raad gehoor , hield ar , en liet het anker,
hij zonsondergang , weder in de Paardenbaai vallen.
Weinig had ik er aan gedacht, toen ik ifruba voor
goed verliet , dat het, weinige maanden daarna , opmerkenswaardig zou worden door het vinden van niets
der dan eene groote hoeveciheid zuiver , onvermengd good.
Het kan niet ongevallig zijn , dat ik de befchrijving van
dit anderzins zoo weinig beteekenend land met eene karts
opgave van bet voorgevallene daaromtrent befluite.
Reeds in het jaar 175o was er op ilruba een flak goads
gevonden van eene aanzienlijke grootte. Het Gauvernement liet er zich aan gelegen liggen , en ontbood tot dat.
einde eep.' Mineraalkundige uit Holland, die echter teveeef
g r-s
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Beefs eenige pnderzoekingen desaangaande deed. Vervolcrens werd er in het begin van deze eeuw weder een {Ink
gouds van II oncen gevonden, en aan den Engelfchen
Kommandeur, welke in dicn tijd bet land befluurde ,
verkocht. Deze liet niet na , om naar meerder te laten zoeken en graven ; door te vergeefs. Er werd niet meer aan
let good gedacht , toen in de maand Maart dezes jaars
(182 4) een Indiaanfche jongen , die eenige koeijen moest
gaan opzoeken , op eene afgelegene plaats aan den noor&
oostkant van Aruba, waar zelden een mensch gezien
worth, aan den voet van den berg Tatnanota , die voor
nog iets hooger dan de Hooiberg gehouden words, (en
naar gisfing 500 voeten hoogte bezitten zal) een ftukje
gouds van tusfchen de 3 en 4 oncen vond. Hij bragt
ziilks aan zijn' vader,, die den volgenden dag met hem
derwaarts ging , en, na veel zoekens , inderdaad weder
eenige ftukjes vond. Zij verkochten het aan iemand , die
aan de baai woonde. , Deze verzoeht hun , het geheim te
houden , en meer te zoeken ; terwijl hij zich bij den
Kommandeur vervoegde, om dat fink gronds van het land
te koopen. Aan dezen echter kwam zulks , wegens de
nutteloosheid en afge/egenbeid der plaats , verdacht voor ,
eh hij hield het aanbod in bedenking. Intusfchen werd
het geheim fpoedig onder de andere indianen bekend , en
reeds in de maand Mei was de ganfche bevolking van
ilruba• bezig om good te graven. Men hield het in den
beginne op Curacao voor een fprookje ; doch men overtnigde zich weldra , door den aanzienlijken voorraad , die
van hetzelve bier aangebragt werd , van de waarheid der
zaak. Hetgeen in vier maanden tijds gevonden is, wordt
door fommigen opgegeven als tusfchen de 6 it 7000 oncen ;
doch bet minimum is 3000 oncen , waarvan men de troopers op Curacao genoegzaam kan opnoernen , die wel
van hetzelve naar Noord - Amerika gezonden hebben. De
ftukken gouds zijn van onderfeheidene grootte , meest
van i, a en 4 once, hoewel er verfcheiclene bier aangebragt zijn van 4o tot 49 oncen, waarvan ik er een gezien heb. Ook verhaalt men met al deszelfs ofiallandigbeen hct vinden van COI. ftuk van 32 pond en S oncen
het-
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betgeen niet openlijk verkocht werd, nit vrees, dat het
door het Gouvernement zou aangehaald worden; doch,
aaar verfcheidenc menfchen het gezien hebben, welke het
opgeven van de gruotte te zijn als eenc Edamfche kaas,
valt er naauwelijks aan te twijfelen.
Alle aukken , groot en klein , hebben de fprekendfle
blijken van in cikander geloopen en gefmolten te zijn ;het
goud is volfirekt met geene aardfoorten of fleen vermengd,
en in de garde lean men geen ftofgoud ontdekken, hetwelk doer vermoeden , dat in dezen berg eene mijn geweest is, waarvan de aderen gefmolten zijn ; welk denki
beeld door de ligging van het goud, rondenn aan den
voet van den berg, fchijnt verilerkt te worden. — In de
maand Junij werd bet graven van goud door den Kommandeur des eilands verboden. Hetgeen vOOr dies tijd gevonden was, bleef dus het eigendom der inwoneren, dat
voor hen eene onfchatbare weldaad was , wegens de bittere armoede, waarin de meesten hunner leefden. Aan
des Kommandeurs verbod werd echter niet gehoorzaamd.
De verzoeking was te groot, en er beftond geene magi
om het krachtdadig te beletten. Het grootfte gedeelte be.
gon, een paar dagen daarna , weder met alle kracht te graven. Men had nu ook een' grooteren voOrraad van gereedfchappen , waaraan in den beginne gebrek geweest
was. Ecn paar weken daarna werden er echter door den.
Gouverneur ernfliger maatregelen genomen, die een oorlogsvaartuig derwaarts zond. Ook was bereids deszelfs
Adjudant met een paar Onderofficiers van het garnizoen
er been vertrokken. Deze heeft thans een zeker getal Indianen in huur, met welke hij , ten voordeele van het
Gouvernement, aanzienlijke opgravingen doer. De overige inwoners mogen het gebergte niet naderen,, hetwelk
Voor een onvrij oord verklaard is. Wij hopen, dat de
fchat , die nog op Aruba gevonden worth , zoo groot zal
wezen , dat dezelve Curacao bij deszelfs langzamen ondergang , krachtdadig ondertleunen , en aan Nederland
bet verlies van aanzienlijker kolonii.n in de WartindiOn
vergoeden mag.
(Ha bczock op Bonaire hierna.)
Aaa5
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TWEE REKWESTEN, VAN MARIA VAN REIGERSBERCH EN VAN WIL ■
LEM CORNELISZ. VAN DER V ELDEN , ALSMEDE EENE NOTARIEELE ATTESTATIE , ALL, BETREKKELIJK DE GEYAN.
GENSCHAP VAN DE GROOT.

Den Reece Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningeito
Min Heer
Bij nader onderzoek van den inhoud der vele Rekwesten,
weleer, door MARIA VAN REIGERSBERCH, ftaande haars
mans gevangenis op Loeveflein, aan de Staten Generaal, of
andere hooge Kollegien, gepraefenteerd, waarvan ik U ge
meld had de Minuten, of affchriften , te bezitten, en waaromtrent Gij mij uw verlangen verklaard hebt om het een of
ender te plaatfen, be yond ik, dat zij alien betrekkelijk zijn,
of tot de confiscatie der goederen van GROTIUS, of tot
het bezwaar der gevangenis en de onbillijkheid (om geen
harder woord te gebruiken) van den Kastelein• p n o u N INK,
of DE V ENTER, aan wien de bewaring enz. der gevangenen
was toevertrouwd, en dat het hoofdzakelijke daarvan door
CASPAR DRANDT, in zijn Leven van DE GROOT, is
overgenomen. Hetgeen men nu daar kan lezen, zal U zeirerlijk voor uw Maandwerk niet gevallen. Evenwel zijn er,
tinder mijne ftukken van dezen aard, nog eenigen, door
BRANDT niet gebruikt, waarvan ik U bet een of adder
zou kunnen mededeelen; doch ik weet niet, of het U belangrijk genoeg dunken zal. Aan uw oordeel overlatende, of
Gij bet volgende der plaatiinge waardig acht, fchrijf ik het
voor U af.
Men kan er, tot fchande van Bien tijd , nader uit zien ,
hoe de gevangenen op Loeveflein behandeld werdeu, en het
lean tot opheldering ftrekken van hetgeen BRANDT, in zijn
opgemeld werk, berigt, op bladz. 211-214, 228,229,233.
Ik voeg er de affchriften bij van een tweede en derde
fink , bet eerfte, om verder van het onhebbelijk gedrag van
PROUN1N z, bet andere , om van de ftriktheid der gevangenus, en cevens van DR GR o o'r'S ijver, in bet onderwijzen van zijnen dienaar , w i L L C 1 CORNEL1SE. v A N, of
V AN
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(waarvan zie BRANDT, OS bovea
bl„ 238) te doen blijken.
Ilt heb de eer met alle achting te zijn,

VAN DER, V t L D E N,

Min Heer I
Rotterdam,
6 Sept. 184.

Uw d. w. Dienaar,
ADR. STOLKER.

No. I.

Rawest van Mevrouw DE GR 0 OT, gepraefenteerd
den to November 162o.
De Huis vrouwe van Mr. Hugo de Groot verfouckt, met
elle reverentie, Uwe Ho. Mog. andermael, dat bet dezelffde
gelieve inficht te nemen op de afitictie van de Suppl e. ende
haren man ende kinderen, ende niet te gedogen, dat dezelff.
de, na zes elide twintych maenden (') nauwe ende in dda
camer Niece gevanckenisfe; naer examinatie ende condemna.
tie , fonder nieuw exces , fwaerder ende fcherper, els cons
na de fententie, (t) werden bewaert: ende, in gevalle Uwe
Ho. Mog. de Suppla, voorgaende verfoucken, die fy vet.
trout in alle redenen gefundeert, ende voor defen met voor.
gaende practycke bevestycht te fyn, om eenyge confiders.
Lien ru mochten difliculteren, ende het acces van vriendea
hier in den Hage (4.) toegeftaen, te Louvefteyn te weyge.
ren, foo verfouckt de Supple., dat immers de middelen baer
niet en werden benomen, om haren teeren man bequatnelyck
in fyn verdriet met haer gefeifchap te troosten, ende hare
kinderen , huisgefin ende eigen gefontheyc gaede te flaen;
alle hetwelcke de Supple. onmogelyck is te doen„ingevalle
fy, fonder reces , one martganck, neffens haer man, opge,
floten moet 'blyven. De Stippl e. heeft den tyt van vyf maen.
den, dat fy neffens haer man, fonder baer fchult, opgeflotea
is geweest, haere gefontheyc fulcx gekrenckt , ende foodanyge inconveniencen in het opvoeden van haere kinderea en.
de fchade in haer huyshoudynge gevonden, dat het hoer on.
MO.

(*) Dit is te rekenen van den tijd der gevangenneming vats
in 's Hoge , op den 29 Augustus 1618.
(f) Toen werd , namelijk , aan de vrouwen veroorloofd,
'c Been nu verzocht words , dewiji men 't haar ontnomeis
had. Zie BRANDT, Leven van DE GROOT, bl. 211,
(I) De Suppliance be yond zich thans aldaar.
DE GROOT
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ogelyck is, foo fy niet alles in verloop wil laten commen ,
ende haer felven in peryekel van incurabele accidenten brengen, wederomme op het lams (*) opgefloten te gaen. liner
man te verlaten, ende hem in fyn groot verdriec, by fauice
van troost ende asfistentie , re laten vergaen , en is noch GoddeUck noch naturelyck , ende de Suppl e. en verhoopt niet,
dat Uwe Ho. Mog. fullen toclaten , dat fy tot het eene ofte
tot het andere , door Uwe Ho. Mog. refolutie , werde gebracht.
Uwe .Ho. Mog. Gecommicteerde hebben nit de Suppl e., naar
ernfielyck aenhouden, verftaen de inconvenience'', die haer,
door haere bewarynge, voor defen fyn bejegent. De Supple..
heeft oorfaecke, om erger te vreefen , indien hare clachten
by Uwe Ho. Mog. niet en werden verhoorr. Den Lieutenant, (t) die, fonder eenyge oorfaecke, de Suppl e . foe in.
civilyck heeft getracceert , en fal nu geen meer discretie ge.
bruuken , naer dat by meenc ,door het clagen van de Supple.,
te fyn geoffenfeerr. De Supple. , foo fy opgeflocen, moet b/yven ,
en fal geen middel hebben , om daerregen by eenych vertooch to
verfien. De brieven, die de Suppl e. fchryft , ofte ontfanckc ,
moeten door fyne handen pasferen. (4.) Uwe Ho. Mog..kun.
nen lichtelyck bevroeden dat by niet beftellen en fal , hetgheene tot fyne befwarynge foude ftrecken. Het valt ook de
Supple. te koscelyck, telckens over te commen, om hare
clachien te doen. De dienstmaecht van de Suppl e . (§)
maeckt fwaricheyt, om langer in foo nauwen bewarynge to
dienen, ende de Suppl e., gelyck Uwe Ho. Mog. wel kon•
men oordeelen, fal qualyck yet fchicks daertoe konnen vin.
den. Selffs het huiswerck te doen , ende de kinderen gaede.
te then, is die Suppl e. niet doendelyck. De Suppl e. is eerie
jonge vrouwe. (**) Veel dyngen konnen voorvallen, die men
niet kan verfien , ende die niet fouden lyden , dat men alsdan Uwe Ho. Mog. permisfie verfocht , om aff te mogen
gaen.
CO Het floc Loeveflein nameAjk.
(t) PEOUNINK.
(4.)

Dat niet alleen. Hy moest ze lent% tie

ER A N D T,

214.
(§) ELSJE VAN HOUWENING.

(**) Dic duidt bedekcelijk aan : zij kan zwanger worden;
gelijk zij ook later nog twee kinderen ter wereld bragt.
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gaen. (*) Sy verfouckt Uwe Ho. Mog., dat daer tydelyck
in mach wefen verfien. De Siippl,„ en heeft de vryheyt,
die haer voor defen is toegeftaen, niet misbruickt. Sy fal,
foo het haer Uwe Ho. Mog. gelieft toe te laten, de2elffde
alsnoch met foodanigen discretie gebruicken, dat Uwe Ho.
Mog. daerin pet contentement fullen nemen. Verfouckt
daeromme, dat het Uwe Ho. Mog. gelieven, de billycke re.
denen, by haer voorgaende requesten breeder, ende in defe
ten deele verhaelt, gunftelick te overwegen, ende de Supple,
te gunnen, dat, ingevalle haere vrienden by haeren man niet
mogen commen, ende haer vry acces ende reces werde geweygert , dat haer ten minften werde toegeftaen, tweemael
te weecke, van het huus te Gorcum ende Worcum felffs,
ofte door haer dienstmaecht, te mart (te) moghen gaen;
fonder welcke vryheyt de Suppl e. haer mans nochte haere
gefontheyt niet kan verforgen , ende haere huishoudynge
niet, als met groove fchade ende incommoditeyt, waernemen.
No. II.
Extract.
Op huiden, den 24en Octobris 162o, compareerden voot
my Abraham Kemp, openbaer Notaris, by den Hove van
Hollant geadmitteert, binnen Gorinchem refiderende, ende
den gecuygen opdegenoemt, Katelyna Jans Dr. van Ameyde,
huysvrouwe van Johan de Cart Jacobszn., oud omtrent 39
jaren, jenneken Geeraerts Dr. van Erp , huysvrouwe van Adriaen Daetfelaer Mathyszn. , out omtrent 3o jaren, Geerburg
Cornelis, jonge dochter, oock out omtrent 3o jaren, ende
Hilleken Cornelis, mede jonge dochter, out omtrent 26 ja.
ren, burgersfen defer voorsz. ftede , dewelcke hebben, ter
inflantie ende rechtelycken verfoecke van Juffrou Maria Rey.
gersberg , huysvrouwe van Mr. Hugo de Groot, by haer
luyder refpective vrouwe waerheyt , in plaetfe ende ander
prefentatie van eede, getuycht ende verclaert, ende eerftelyck Katelyna Jans Dr. en Jenneken Geeraerts voorn., hoe
waer is, dat in Junio laetstleden haer gecuygen, uyt den name ende van wegen den Lieutenant Deventer, commanderen.
de op den forte van Louvefteyn, is verboth gedaen, dat fy
gecuygen haer nyet en louden vervorderen eenige fpyfe ofte
eec.
(*) Van het flat te mogen gaan. Dit moest nu vooraf
verzocht warden.
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eetbare waren op Louvefteyn voorn., ten behoeYt Van de'
gevangenen aldaer, nochte aen hare huysvrouwen, te fenden,
ofte foo dickwils als fy fulcx deden, foude by die wederom
ityeren. Depofeert vorders Jenneken Geeraerts Dr.voornoemt,
'Woo fy feer ernftelyck aen den voorsz. Lieutenant verfochte, de eetbare waren , dye fy alreede gekocht hadde , aen de
Requirante alsnOg te mogen fenden, dat by haer, onder an.
dere woorden, feyde: Hoe bemoyt ghy u foo feer met defe
iuyden? Dat ghy wist, hoe quaden naem ghy in den Hage
hyerdoor krycht, ghy food u nyet nicer daermede bemoyen.
Verclaerde oock de voorn. Jenneken Geeraerts ende Geerburg
Cornelis Dr. (naerdyen van wegen de voorsz. gevangenen
van de Heeren Staten Generael , op haer luyder huysyronwen
tupplicatie, was becomen feeckere Acte, in dato den 23en
luny 162o, • inhoudende, dat hare Ho. Mog. confenteren,
by foo verre de Supplianten yemant van buyten begeeren te
gebruycken , om voor haer den marcktganck te doen , in plaet•
fe van den Lieutenant Commandeer voorn., dat fy dat fullen
mogen doen, ende dat fulcke geemployeerde perfoon van
buyten gehouden fat fyn de gekochte waren aen de Supplian.
xen op het huys over te leveret] in prefentie van den voorsz.
Lieutenant Commandeur) dat fy getuygen van de Requirante
verfocht fynde, omme haer nootdruft te koopen, haer yen.
voucht hebben op 't voorn. fort Louvefteyn met eetiige eetbare waren, verfoeckende aen voorn. Lieutenant, defelve in
fyne prefentie door Jenneken Geeraerts, getuyge voorn., aen
haer overgelevert te mogen worden , 't welck by weygerde,
gelyck by tot diverfche reyfen daerna oock heeft gedaen:
wetck verfoeck by haer Jenneken Geeraerts , getuyge, dyes
te meer gedaen wyerde , als fy feeckerlyck beyond, dat de
voorsz. goederen ofte eetbare waren nyet wel en wyerden
beftelt , maer dat van eenige partyen wet het derdepaert wyerde vermindert , eer dye de Requirante ter hande quainen,
ende daerover geklaecht hebbende aen den voorn. Lieutenant
ende fyne huysvrouwe, heeft deszelfs Lieutenants buysyron.
we haer getuyge daerop tot antwoord gegeven: De foldaten
en hare vrouwen fteecken overal de hant in;. want fy feg.
gen , 'it is Arminiaens goet. Sy dencken, dat fy 't op vrybuyt halen.
Sluytende daermede haerluyden refpective depolitien. Aldus verleden ende gepasfeert voor my Notaris binnen Gorinchem , in prefentie van Jan Mertenszn. van Gent ende
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Jacob janszn. van der Veen, burgers der voorsz. ftede, els
geloofwaerdige getuygen hyer over geroepen. Onder flout:
my t' oirconde A. Kemp, Not. publ.
Geextraheert uyt de origineele attestatie off depofitie,
onderteyckent als boven. Ende is 't voorsz. geextraheerde daermede accorderende bevonden, opten
Z en Novembris 162o , by my Notaris, refiderende in
'a Gravenhage ,
P. van Groeneweghen.
No.

III.

Aen de Hoghe Mo. Heeren Staten Generael.
Geeft met alle eerbiedynge ende onderdanicheyt te kennel
Willem Cornelisfen van Velden, dienaer van Mr. Hugo de
Groote, hoe dat by Suppit. wenych min als twintych ge.
heele maenciet , foo in de Cascelenie in den Hage, els op
het Fort te Louvefteyn, denfelffden de Groote, gedurende
fyne apprehenfie , in de earner is bygeweest, ende dat by
middelertyc noyt , els alleen veerthien achtereenvolgende dagen , deer aff heeft mogen gaen, welke Itticte ende nattwe
bewarynge hoewel den Supplt. feer befwaerlyck is geweest
ende tot groom crenkynge van fyne gefontheyt heeft gem
ftreckt, foo heeft by nogtans defelffde, foo lenge hem eenichfins doendelick was , uytgeftaen , overmits het groot voor•
deel , dat by in fyne ftudien dagelycks is doende, gelyk by
mede, byaldien het hem mogelyck ware, noch garen daerin
foude hebben gecontinueert, fonder Uwe Ho. Mog. met
eenych verfouck moylyck te vallen. Dan alfoo by Suppit.,
door het lanckdeurych derven van de lucht, hem dagelyckx
weer ende meer vint geincommodeert, fulckx dat by langen
tyc fieckelyck heeft gegaen, ende met gedeuryge booftpyne , obftructien ende gefwel in fyn hooft wert getluelt, foo
dat by niet langer in een earner opgefloten gefont en kan le.
ven , ende dat by nogtans niet garen fyn ...... (*) en foude
verlaten , daervan by in foo weinich tyt foo veel heeft geleen, foo is by genootfaeckt , Uwe Ho. Mog. met alle ootmoet te fnpplieren , dat het defelide gelieve hem Suppl t. te
vet.
(') Het woord , dat hier ontbreekt , is onleesbaar. Mealier
heefc er geftaan; maar bet is doorgehaald, en daar boven
een ander gefchreven ; misfchien Leeraar.
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vergiumen defelffde vryheyt, die de dieristmaecht van. Jut'.
frouw de Groote by Uwe Ho. Mog. is toegeflaen, dat is
vryen aff- ende toegancic op ende van bet huis, binnen ende
buten het fort; ofte ingevalle Uwe Ho. Mog. daerin eenige
difficulteyt mochten vinden, dat het immers defelffde gelieve
den Suppl t. te confenteren, by wylen van het huis te mo.
gen gaen, mite dat by blyve binnen de wallen ende poorten
van het fort van Louvefleyn; welck equitabel ende billyck
verfouck, hoewel by Suppit. verhoopt, dat hem by Uwe
Ho. Mog., fulckx het legt, fal werden geoctroyeert, ende
dat overmits de Suppl ts . totale behoudenisfe daeraen is gele.
gen, dat by fyne fludien mach blyven continueren,betwelcke
by fonder die permisne niet en kan doers: nochtans, in cas
dat Uwe Ho. Mog. hetfelffde verfouck den Supplt. fouden gelieven to ontfeggen , hetgene by immers niet en hoopt ,
foo verfouckt by Uwe Ho. Mog., tot fyn groot leetWefen,
dat Uwe Ho. Mog. gelieve den Lieutenant, commanderende
op Louvefleyn, te ordonneren, den Suppl t. uyc de befloteo
earner te laten, opdat by van fynen dienst ontflagen fich tot
fyne ...... (*) vervouge, alfoo de Suppl t., hoewel feer
ongaren, als theckende tot fyne irreparable fchade, genootfaeckt is, om fyne gefoncheyt ende leven te conferveren ,
fyn profyc ende fludien te verlatep.
(*) Ook dit is onleesbaar. Het fchijnt vader of ouders
te zijn.

VERGELIJKING VAN DEN IIOLLANDSCIIEN EN ENGELSCIIEN HAN..
DEL IN HET BEGIN DER XVIIDE EEUW.
(Uit

Sir WALTER RALEIGH.)

De Hollanders , tevens met de Embders en Hamburgers,
maken zich thans (1603) mees ter van de vrachtvaart der Oostzee ,
van Frankrijk , Spastic, Portugal, Itala , Turkije en Ian'.
Niet zoodra heefc er duurte van koren , visch , wijn enz. in
Engeland plaats, of dadelijk laden zij nit hunne pakhuizen
5o of :co fchepen, of meer, die zich rondom dit land verfpreiden, en onzen (den Engelfthen)handel bedcrven , niet met
hunne eigene voortbrengfelen, maar met die van andere fanden. AmJlerdam is molt zonder 700,000 quarters koren , behalve het dagefijkiche vertier , hoewel niets daar yan in het
land
,
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land zelf is gegroeld. Er wast overvloed van tt oren in
Palen; maar het groote magazijn voor granen , om. de' Christenheid in tijd van duurte to helpen, is in de Niaerlanden.
Wijn en zout behooren in Frankrijk en Spanje ce huis; de
ftapelplaatfen voorbeide zijn in de Nederlanden. Hour vindt
Men voornamelijk in de Oostzee; maar den grooten houtftapel
moet men in de Nederlanden zoeken, (waar er geen groeit)
om . zichzelve en dit Koningrijk te voorzien. Wol, loud,
tin en vele andere goederen zijn in Engeland maar de fabrijk van dat alles is in de Nederlanden. De Nederlanden
hebben zoo vele fchepen en vaartuigen, als elf Koningrsjken
in de Christenheid met elkander , Engeland medegerekend. Zij
bouwen jaarlijks duizend fchepen, en hebben toch voor gee.
ne honderd fchepen eigene voortbrengfelen. De Hollanders
drijven gedurigen handel naar dit Koningrijk met Soo of 600
fchepen in ''t jaar, brengende daarmede goederen van andere
landen; wij handelen naar hun land met geene so fchepen 's
jaars. Wij zenden naar de Oostzee jaarlijks flechts roo fchepen, voornamelijk naar Elbing , Koningsbergen en Dantzig ;
maar de Nederlanders zenden drieduizend fchepen daarheen,
die in alle zeehavens handel drijven. Zij zenden omtrenc
tweeduizend fchepen in 'c jaar naar bet Zuiden van Europa ;
met de goederen der Oostzee beladen , en wij niet din. God
heeft Uwe Majesteic (*) gezegend met koper, lood, ijzer,
tin, aluin, kopererts, huiden en nog wel honderd• andere
produkten , ook nog met wel duizend artikelen voor fabrijken; met koren, waarvan men veel bier maakt , en waarvan
bet meeste door vreemden wordt weggehaald; met wol,
fteentolen en ijzer, een juweel van groote waarde; en nogtans laat Engeland achteloos den wereldhandel over aan andere Natien, die weinig of geen fonds in hunn' eigen' boezem hebben."
Dus fchreef een der beroemdile mannen der Eenw van
ELIZABETH, in het jaar, dat jAkonI de Regerjng aan.
vaardde. Naderhand nam de . /Vederlandfche handel nog aanmprkelijk toe, en had omftreeks den Mun/lerfchen Vrede wef
ztn toppunt bereikt, toen de Engelfche 4kte van Zeevaart
(thus
(*) Koning JAKOB I van Engeland, aan wien de beroernde Schrijver deze aanmerkingeu in het eerite jaar zijner Regering opdroeg.
1111ENGELIV. 1824. NO. 14.
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(thans• zoo aanmerkelijk door hen gewljzigd) onzen handel;
naar dat land een' doodelijken flag toebragt. Hoe groot in.
tusfchon nog in bet eerfte derde der achttiende Eeuw de
vrachtvaari der Nederlanders was, blijkt uit eene klagt der
Franfche Kamer van Kooplrandel in 1 73 :: du de Hoflan•
tiers meer vlerduizend fchepen hebben, die koren, timmerhout, ijzer, vlas,hennep enz. uit het Noorden in Frank.
rijk in., en wijn , brandewijn, vruchten enz. van dear naar
bet Nootien uirvoeren. Dit voorregt in den handel, zegi
men verder, is toe te fchrijven oats de matige regten in Hal.
land, welke de ingezetenen groote voordeelen geven, aismede
aan de goedkoope vaart, naauwelijks door andere NatiEn te
bereiken. Daardoor behouden zij handel en fcheepvaart voor
zichzelve , worden meester van de bezittingen van andere
Volken, en . hunne gewesten worden het pakhuis van Euro..
pa, waarnit zich andere Nadia moeten voorzien." De
Kamer van Koophandel Hoeg voor, de Engelfche ilkte van
Zeevaart omtrent de Dostzee en het Noorden ook in Frankrijk in te voeren, Doch de kooplieden van Nantes verzetteden zich daarcegen, othdat de handel nu eenmaal dat kimaal
had gekozen, omdat die van Portugal en Spanje op denzelf.
den voet was, en de Hollanders veel wijn en brandewijn ile.
ten, die zij voor de Noordfche NatiEn wisten te mengen en
naar derzelver flunk to bereiden,"
Z66- was bet nog v66r negentlg jaren I En hebben fommi.
gen onzer niet- nog de fchitterende dagen even v66r I78ca
gezien I

DE SCHOOLMEZVTEN EN DE HOSTEL.

(Eene ware Gebeartenls.)
Een Protestantsch Leeraar in de nibuurfchap van Aberdeen,
in Schotland, bekiom , den eerften Zondag van Mean, den
predikftoel, om een biduur te houdeu. Hij opent zijnen Bijbel, en ontwaart een zaamgevouwen briefje., even als de gewone aankondigingen van voorbede of dankgebed , welke de
Koster gewoon was in dat boek te leggen. Hij begon het
daarom ook met luider ftemine voor te lezen; maar zweeg
eensklaps, van kleur veranderende, en noodigde de getheence
uit tot bet gebed, met eene gemoedsbeweging • die elk in
Dij het uicgaan der kerke vorschte men to
het oog
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vergeefs near de oorzaak van dit vreemd verfch4nfel: mitt.
zaam dankte hij voor betoonde deelneming, onttrok zich aan
verdere vragen, en begaf zich onmiddellijk naar de pastorij.
Het briefje, wel gefchikt om hem to verbijsteren , was van
tiezen inhoud : „ Gisteren , Zaturdag , des avonds ten to we,
t, naar Aberdeen terugkeerende , werd ik overvailen en aange•
t, houden op mijnen weg , digs bij het dorp , door uwen Koster
t, en den Schoolmeester. Zij hebben mij vermoord en nitgeibbudi
Mijn ligchaam is geworpen in de Dee. Bid voor
z.
Deze EMUS was een Marskramer
„MIAs BRUSI"
Aberdeen, welbekend bij den Predikant , en doorgaans loge.
rende bij den Koster , die tevens Herbergier was van het dorp,
Na rijp bttead , ging 4e Predikant des namiddegs met den
Bijbel naar den Vrederegter, Ban wien hij zijn avontnur toe*
vertrouwde. Deze wilde het briefje lezen , opende letzelve
maar — vond er geene letter (chrifts Nu trachtte hij den
goeden man , die als verwezen fond, to overtuigen dat Idles het gewrocht zijner inbeelding was geweest ; maar deze,
een weinig van zijne verbazing bekomen , hield de onmoge.
iijkheid van dusdanig zelfbedrog flaande , en dat een Vrede•
tegcer den heiligilen zijner pligten amide verwaarloozen
indien bij de zaak aldus wilde behandelen. Men kwam tem
laatfie overeen , het flilzwljgen to bewaren, en helthelUk w
Aberdeen onderzoek to doen.
B R U s, die des Zaturdagavonds verwacbt werd, was Diet
komen opdagen. Men zocht hem overal , wear men kande
vermoeden hem to vinden ; maar nergens werd hij gevonden.
Thans befloot de Vrederegter tot een onderzoek bij Koster
en Schoolmeester beide, en hen afzonderlijk to ondervragend
Dic onderzoek verfchafte geenerlei licht; even min de under.
vraging. Met dat al hadden, bij de gedane vragen, de bei
fchuldigden zich verward , zelfs cegengefproken op verfchei.
dene punten ; maar hunne ferme en volfrekte loocheniug van
bet feit zoo wel, als het mange! aan regtftreekfche of tijdelingfche bewifzen , deden hem wanhopen otntrent eenige be.
kentenis.
Eensklaps verfchijnen eenige zalmvisfchers in het dorp
met zich voerende bet lijk van BRUs, dat zij gevonden
hadden in de Dee, en dat aan bet hoofd de kenmerken ver.
tooncie van toegebragte liagen. Maar deze ontdekking be.
Bbb
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vestigde wel den dood, of zoo men wil den moord, des
ongelukkigen Marskramers, maar bragt de daders niet nit.
Intusfchen oncdekte men, bij de fchouwing, in deszelfs
linkerhand, die krampachtig gefloten was, een' knoop , die,
aan het kleed des Schoolmeesters , waaraan er een van dezelfde foort ontbrak, getoetst, weldra bleek , aan hetzelve
ontfcheurd te zijn. Reeds heimelijk °must door het geval
van het geheimzinnig briefje, ftond deze man op dens verilomd op het aanfchouwen van een zoo onverwacht bewijs
van fchuld, en kwam tot eene bekentenis, welke die zijns
medeftanders en beider veroordeeling ten gevolge had. — De
beide moordenaars ondergingen te Aberdeen hunne firaf, met
vele blijken van berouw.
Weldra helderde zich nu ook het voorgevallene met het
geheimzinnig briefje en!deszelfs verdwenen fchrifc op, door
de verklaring van hem, die alleen in Nat Was, dit raadfel
op te losfen. — Des Predikants knecht , een knap jongman,
maar uiterst fchroomvallig van aard, had, denzelfden avond
van bet plegen der grUweldaad, heimelijk de pastorij verla.
ten , om een meisje te bezoeken s op eene landhoeve, op
eenigen afftand van de Rad en van den rijweg. Hij was, terugkomende, onderweg getuige van het feit, herkende de
moordenaars , maar hield zich fchuil, den moed niet bebben.
de om het flagtoffer te hulp te fiiellen. Tot zijnen meester wedergekeerd, bragt bij een' flapeloozen nacht door. Hij
kon niet van zich verkrijgen, zulk eene misdaad te ver-.
zwijgen ; .maar de vrees, zich , van den kant der bedrijvers ,
aan gevaar bloot te ftellen, belette hem, als ontdekker op
te treden.. Hij befloot alzoo, her voormelde briefje te fchrijven, en hetzelve in den Bijbel zijns meesters te fchuiven;
maar naauwelijks was deze ter kerke gegaan, of het berouwde hem, zoo ver te zijn gegaan; zijn fchrift kon herkend,
hij in de zaak betrokken worden; en.wat hadde hij niet te
duchten van den Koster en den Schoolmeester, indien het
hem , als eenigen getuige, eens niet gelukte , het feit te bewijzen 1 Deze gedachten bewogen hem , bet briefje terug te
nemen; het was hem genoeg, dat men bet gelezen had, en,
terwiji zijn meester aan tafel zat, verruilde hij zijne met zoo
veel omzigtigheids opgeftelde verklaring voor een fink wit
papier; en eerst na de teregtftelling der misdadigers waagde
hij bet, deze gefchiedenis op te helderen.
B#

68$

DU HET WEDERZIEN VAN BOSCHWUK.

1111 HET WEDERZIEN VAN BOSCHWIJK , NA HET AFSTERVEN VAN
BAJNEN ONVERGETELIJKEN VRIEND , MR. RHIJNVIS FAITH.

\Terrukkend oord! geen affland fcheidt mij Langer;
'k Aanrchouw u, en mijn hart veriangt niets meer:
Geliefd verblijf van mijn' geliefden zanger,
Bekoorlijk Boschwiik 'k zie u weer.
Ja , 'k zie u wear : de fchaduw van uw linden
En flatige eiken dekt mijn pad:
Ik mag de dreven wedervinden,
Mijn onvergeetbre vriend die 'k eens met u betrad.
De beek , die daar zoo zachtkens kronkelt,
Waarop de gouden gloed van 't zonlicht fpeelt eta fonkelt,
Vond me eenmaal zalig aan uw zij'.
Wat zielevreugd ! wat flof tot weenen!
't Is alles als een droom verdwenen ;
Gelijk een fchaduw ging 't genoten Neil voorbij.
Met u , mijn F E 1 T H ! heb ik bier eens genoten,
Wat vriendfchap , deugd en kunst aan 't hart te fmaken gaf;
Met u hier eens den vasten band gefloten,
Die zielen bindt tot aan, tot over 't graf:
Met u gevoerd ver boven 't flofgeweineI,
Werd Boschwijk's grond voor mij ten hemel,
Vol zaligheid en licht en vreugd ;
En dan, mijn vriend ! door u geleid mar hooger fpheren,
Was 't zielevreugd voor mij , d' onkreukbren eed te zweren,
Getrouw re zijn aan God en deugd.
Ja, 'k voelde dan in mij het heiligst vuur ontbranden,
Dat zich aan hooger gloed ontflak;
Dan drukte ik u de trouwe vaderhanden ,
Terwijl een traan tot u verflaanbaar fprak;
Dan zag ik , vriend ! reeds de aardfche zon verdwenen,
Ons pad omlaag reeds door den glans befchenen,
Die 't eeuwig Licht rondom zich fpreidt;
Dan voelde ik , wat het zegt, een kind van God te wezen;
'k Mogt mijn toekomftig lot in 't fchrift der flarren
En alles juicbte: „Onfterflijkheid!"
Bbh3
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Thant dwaal ik hier, maar yind u nergens weder;
Geliefde vriend I gij zijt hier niet. —
Rom, dierbrel fla uw bilk van uit uw' hemel neder,
En zie den tram, die aan mijn oog ontfcbietl
Aanfchouw mij bier, in Boschwijk's lustwaranden,
aan mijn gUde, uw dierbre huwlijkspanden,
't Zoo tar geliefd en u 4eminnend kroost I
Aanfcbouw, mjJn vriend! —ja, 't zal uw hell vergrooten, —
Verbond , door hen met mij, voor God, gefloten I
ziet bet, en dit ftrekt mijn lijdend hart tot troost,
o Scheiding, bran van rouw en fmarte!
o Nacht des doods bevruchc met zielsverdriet!
Ge oncrooft de kalmte nooit aan 't harte,
Als 'c oog flechts onverwrlkc op 'c eeuwig heilgoed ziet,
Wat bier de hoop mag nederdrukken,
G.een hood nook zal Loch de oogsc mislukken,
Voor de eeuwigheid gezaaid en aan sods zorg betrouwd;
De Icemen hut moog' bier in 't flof verzinken,
Te fchooner zal ceps (Mar de tempel blinken,
Op 't rotsgevaart' der eeuwigheid gebouwd.
Dat vast geloof reheat, in uw (tine dreven,
DeitoorlUk oord ! de rust wedr aan mijn ziel;
dierbren grond hergeven,
En, Boschwijk ! aan
prukt Ildj de fmarc min zwaar,boe bang haar last mij viel,
Hier heb ik eens den trouwften vriend gevonden;
Hier werd ons hart voor altljd zaamverbonden,
De band gelegd, die duurzaam ons omgeeft;
Hier rpogt mijn vriend zich haven 't flof verheffen,
En , reine bran van 't zaligst zielsbefeffen !
Hier , dierbre FEITH! hebt gij voor de eeuwigheid geleefd.
5 Augustus, 1824.
W. H. WARN SINCE, BE.

DE OPENING DER GEWONE NAPIARSVERGADERINGEN VAN
HET GENOOTSCHAP S BESCHEIDENTIEID EN VERLICHTING
TE GORINCHEM.
Vali koeler najaarswind omfloeid,
Die dartelt met heur' krans van aren,
Zion wij de Herfstgodes fangs onze velden
In gontian feestgewaad, dat om haar heupen vloeit.

Zij
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Zij wenkte — rIjkbehtden fchoven
Bezwaarden de akkers door hoar vracht,
En heerlijk bloosde in min en hoven
Het oofc, dat 's plukkers handen wacht;
En lokkend lonkt door 't groen der blaren
De gouden druifcros, reeds vermoeid
Van 't kostlijk heulfap to bewaren,
Dat tintlend door ziJn windfels gloeit.
ja , 't is de tljd van d' oogst ! Wat in de vroege letite
De landman had gezaaid, en kweekte maanden.lang,
Dat gaart hij heden in met dubble woekerrente,
En vond bet loon voor 'r zweet,datafdroop van zijnwang.
Thans, kwistig met den fchat , door noeste vlijt vergaderd,
Deelt hij met milde hand elk van zijn' overvloed ,
En beeft voor geen gebrek, offchoon de winter nadert;
Want dubbel rijk was de oogst, en 't seven is hem zoer,
Maar niet flechts voot die nijvre fcharen,
Wier hand de halmen nederfloeg,
En 't ooft , dat bloosde door de blaren,
In voile korven henendroeg;
Wier voet uit rIjpe mnskadellen,
Die 't zomergloeijen op deed zwellen ,
Den nektar perst voor mensch en Goon,
Blonk thans de vrengd des oogRes weder;
Zij itreek bok in de batten neder
Van wgsheidsvrieud ea Muzenzoon 1
01 al de bloefems, die zij gaarden
Op lentereis of zomertogt,
En trouw aan 't warme hart bewaarden,
Opdat geen vlaag ze deren mogt;
01 al de kiempjes , die zij vonden
In eigen beemd of vreemde gronden,
En zorglijk kweekten maanden door, —
't Werd Riles ooft en korenaren,
En juichend words het heengevaren
Naar Pallas' en der Muzen koor.
Daar deelen zij met milde handen
Die wondervrucht, dat toovergraan ,
Dat windfels vallen doer en banden,
Gewrocht door bijgeloof en waan;
B bb 4
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Dat hooger licbt in 'r oog doet Itralen,
En vreugde in 't harte near doer da/en,
Gelijk flecks beter fpheer ze heeft;
Eat duizend duizenden kan gaven,
En nooit vermindert door die gaven,
Maar meerdert bij die 't meeste geeft!
Ook ons is in den ilroom der tijden
Dit jaar niet vruchcloos weggevloeid
Ook wij, wij mogten halmen fnijden,
En plukken ooft , dat bloost .en gloeit
0! mac het ons niet angitig fparen!
Die fcbat Vermindert in 't bewaren,
Daar hij , verkwist, ons woeker brengt.
Op ! op ! nit onze voorraadfchuren
Dien heengevoerd naar Pallas' muren,
En mild voor alien neergeplengd
Op! gij, die 'c veld der wljsheid bouwde
Of de akkers der gefchiedenis ,
In vreemden hof een bloem aanfcbouwde,
Die bier nog niet ontloken is;
Brengt bier uw' oogst als offergave,
Die onze zucht naar kennis lave !
En gij, Apollo's priescerftoec,
Scott nit, wat u in ftille dreven
De Zanggodin heefc ingegeven ;
Bezielt ons door uw' dichcergloed!
Moog' foms ons offer fchamel wezen,
't Zij rein coch, wat bier 'c outer vult!
Geer; vrucht uit ilijkpoel zaamgelezen,
Geen giftig oofc met good ombuld!
Neen, zelfs geen vruchc der Hesperiden,
Wanneer de hand, die ze aan mogt bieden,
Voor middeleeuwfchen onzin itrijdt!
0! Hever dan wat dorre blaren
Van hen, die trouw Uw' dienst bewaren,
Verlichting en Befcheidenheid 1
Sept

1824.
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DICEITREGELEN GEZONGEN DOOR DE KINDEREN , WELKE OP
KOSTEN VAN HET 13RUGSCHE DEPARTEMENT DER MAATSCHAPPIJ: TOT NUT VAN 9T ALGEMEEN, ONDERWEZEN
WORDEN ; BI/ GELEGENHE1D VAN DE PLEGTIGE UITREIKING DER. EEREBLIJKEN AAN TWEE MENSCHENVRIENDEN, DEN 10 VAN SLAGTMAAND 1822 EN
DEN
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VAN LOUWMAAND 1824. DOOR P. V A N

G E N A B E T II , SECRETARIS VAN GEMELD DEPARTEMENT LEERAAR DER NEDERLAND.
SCHE TAAL AAN HET KONINKLIJK ATHEIsiEUM TE BRUGGE. (')

I.

Doe plegtig is voor ons dit unr,
Met ongeduld verbeid!
Ilet wekt in ons het edelst vuur,
Daar dankbaarheid ons leidt.
De nevel de onwetendheid
Omgaf nog onze jeugd,
o Maatfchappij ! toen uw beleid
Ons Iced herfchiep in vreugd.
'c Is naauwelijks een jaar gelan,
Dat wij , voor de eerfle maal ,
Verhieven onze dankgebeen
In flamelende taal.
En dankbaar klopt ook 't jeugdig hart
Op 't zien van eedle &An,
Als men 't gevaar kloekmoedig tart ,
In 't onverfaagd beflaan.
\Vie worfleit ddir, met flaauwe krach t,
Ginds tegen vlam en vloed ?
God !... 't is een kind L.. 't ontbreekt aan magt....
Men komt I bet is behoed!
Hij
(*) Wij hebben gemeend aan deze eenvoudige zangen, uit den boezem van
een der Zaid• Nederlatsdfche Departementen der loffilijke Maatfchappij ge.
vloeid . het vIrlangde plaatsje iu ons Tijdfchrift suet to mope welgeren.
—Redact.
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Ilij komt, de menfchenvriend en held,
Die zich ter redding fpoedt,
't Gevaar Routmoedig tegenfnelt
In vuur en watervloed.
Wanneer , aan wisfen dood ontrukt,
In moeders arm gekneld,
Een kind , aan 't ouderhart gedrukt,
In vreugdetranen fmelt;
o! Dan verheugt 2ich heel Natuur
Dig fchouwfpej aan te zien,
Wedijvrend, in dit hagehlijk uur ,
Haar' bijftand ons te bien.
Zoo rijst aan 's hemels heldren trans
De zon der menschlijkheid,
En flraalt met onnavolgbren glans ,
Daar zi) verlichting fpreidt,
Zoo is deze eedle IVIaatfchappij
Het evenbeeld diet zon ,
Verlicht en kweekt den mensch , daar ziJ
't Vooroordeel overwon,
IL
Is 't edel, fchoon, Reeds w4I te doen,
Is vriendfchap hemelvreugd;
Ook dankbaarheld itr't hart te vodn,
Is edel, fchoon, en deugd.
Ja, dankbaat is gebeel Natuur,
Wanneer, na winterrust,
De Lence, vol van jeugdig vuur,
Den blonden Phebus kust.
Wanneer de zon, met gouden glans,
Der bergen top verguidt,
Of aan den ooster -hemeltrans
In purper is gehuld;
Dan
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Dan ittieht in 't wend het vooglenkoor
En fpringt van tak tot top;
Zijn danklied dringt de heemlen door,
En lovend ftijgt bet op.
Jo , dankbaar bruit de Ieeuw den lof
Des Schemers van 't Heelal ;
't Onfchuldig itteblsat ook Zijn' lof,
Al grazend in het dal.
Het teeder wiche dankt, met. een' lath
De moeder , die het voedt;
De moeder dankt ook iedren dag
Den God, die kind. behoedc.)
Wie wrath, Natuur I uw edel doei?
Wie is 't, die u miskent?...
Aan ieder fcbepfel is 't gevoel
Van dank in 't hart geprenc.
Wie fink dan 't hart voor dankbaarbeid?
Waar is die onverlaat?...
Verachcing is hem voorbereid,
Die in zijn voetfpoor gaat,
Uw edel doe! , o Mastfchappij
Is niec ons heil alleen;
Gij werkt en zwoegt ook, vrij en WI),
Tot Nut van 't ifigemeen.

En zoude ons hart niet dankbaar
Voor 't hell , dat ge ons bereidt?
Zie in ons oog den vrengdetraan....
't Is die der dankbatitheid.
Neem 't offer ook van de onfchuld can,
o Oppermajesteit I
Haar dank beflaat in dezen tram,..„
Den traan der dankbaarheid.
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TEVREDENHEID. (*)

Wie, door gouddorst aangedreven ,
Rustloos naar genoc blijfc &even,
Maar,'t genieten - zelf vergeet ;
Wie needs morren wil en klagen ,
Zal geen fchepter zelfs behagen,
En noemt elke weldaad feed.
Hij alleen fmaakt zaligheden,
Die, met eigen lot tevreden,
Kahn bet oog naar boven rigs ;
Hij-alleen kan rein bevacten ,
Die niec zwoegt om eer of fchatten
Maar zijn' fchat zoekt in zijn pligt.

Bij 't gevoel van eigen waarde,
Is 'c hem Hemel reeds op aarde,
En de deugd zijn room, zijoe eer ;
Elke morgen lacht hem cegen ;
De avond dauwc wear nieuwen zegen
woning near.
Op zijn
Zie hem echtgenooc en vader:
Kom, ondankbre! treed hem nader;
Leer bier, war gij worden moec I
Zie hem, vol van zielsverrukken,
Gade en kroosc in de armen drukken ,
Met den Hemel in 't gemoed
't Needrig hutje wordc een tempel ;
Matigheid bewaakt den drempel,
Als de vreugd den disch bereidc;
Vriendfchap huppelt blij in 't ronde;
Liefde grift aan wand en fponde :
Zalige Tevredenheid
Als
(*) Onze Leases kennen den nederigen Zanger, die hen (zie No. III.) reeds
met eene proeve van, in zijnen Rand minder verwacht, dichctalent verraste en
vergeatte. Wij vertrouwen, dat dit vloeijend gedicbtje van dezelfde hand
-- Redact.
bun Diet minder welkom sal
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A1s de wind de takjes wiegelt,
Morgenrood in 't beekje fpiegelt,
Knielt hij op den dauwdrup neer,
Dankt hij vurig 't Alvermogen,
En een traan leeks hem uit de oogen,
't Schepfel en zijn' God tot eer.
Met gezonde en frisfche krachten
Kan hij ledigheid verachten;
De arbeid ftrekt hem niet tot last;
Geene angstvallige beklemming
Maakt hem wars van zijn beftemming,
Boeit hem aan de wereld vast.
Is hem ftilte en rust befchoren,
01 geen oogwenk gaac verloren,
Dat hij niet naar kennis fireeft;
't Uurtje, dat hij rust mag fmaken,
Doet hem naar die wijsheid haken,
Die zijn' ziel den vrede geefr.
In het rijk der wetenfchappen
Tracht hij moedig voort to ftappen;
Zelfvolmaking is zijn doel:
Staag, met uitgerekt verlangen,
Nietigheden aan ce hangen,
Dit , dit wraakt zijn kiesch gevoel.
Zoo, zoo fnellen zijne jaren,
Als een fcheepje op effen baren,
Rustig naar den eindpaal been;
Maar geen dood zelfs doer hem vreezen;
Eindloos bij zijn' God to wezen,
Is zijn blijde hoop alleen.
Broeder! wilt ge uw hell zien bloeijen,
Leer van hem in dank ontgloeijen,
En geniet Tevredenheid.
Wie fteeds onverzaad blijft woelen,
Zal zich nooit gclukkig voelen,
'Naar men vreugdetrauen fchreit.
Tus.
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Tusfcben fchaamlen nood en weelde
Staat bet hutje, waar hij kweelde,
Waar hij refine vreugd genoot.
Broeder! dat wij derwaarts fnellen!
Scheur de banden, die u knellen ,
En gij julcht nog in den dood.
Iraddingsveen , 12 Sept. 1824,
W.11RAAN.
DE DUDE LEVENDE MEREMAN. (4)

hoorde , als kind, met zielsvermaak
IkMijne
oude baker fnappen,
Die met eene ekfter - logica
Haar fprookjes wi$t te klappen.
dee', wat mij toen een wellnst was,
Die alles ging te boven,
Sleet met den kinderfchoen weldra
En kwatu de Tijd me ontrooven,
Maar wat ,die zelfde Tljd onlangs ,`
Als uit het rijk der droomen,
1-lerriep voor rnitn' bedaagden geesr,
En wear deed bovenkomen;
Dat was het fprookje der 1Vieermin,
En ligt, wie weet? dezelfde,
Die uit den langvervlogen' nacht
Een kunstbeminnaar delfde.
1k ben dat fchepfel. _Met gaan zien ;
Want och ! het ftaat zoo fprekend ,
Met bakers bead , nog voor mijn zier,
Als had ik 't afgeteekend.
Doch , 'k wit door bakerlijk gezag
('c Scheen velen ligt te pover)
Het wonder geenszins ftaven, peen;
Maar laat zulks Wren over.
Voor mij, Wiens kinderlijk geloof
Geen twijflen dorst vermeten,
lk houd mij aan de bakerleer,
Met een gerust geweten.

'k Ca
(,)

Twee omftandigheden wekten dit ftukje nit de vergetelheid, waartoe
het door de Redactie reeds verwez-a was: de aankondiging en tentoonftelling,
namelijk, op de jongile Amfierdamfche kermis , van twee, zoogenaamde,
Wereminnen, eene van het mannelijk eWeene van het vrouwelijk geflacht (zie
"Imp. Courant van 8 Sept. 11.); en , vooral, verfchijning van nieuwe
Rotsgainfen: to midden van rotten en klippen Loch, waar het gevaar van
fehipbrenk groot is, souden duscjanige wnnfebepfels, near men WU,
bij
voorkeur aphoudeu.
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C.'Ta verder nog, en durf, wie ook
't Meermin - geloof moog' bannen,
'c Beftaan beweren, in ons land,
Van levende IVieermannen.
Dat zij er zijn, kat zich ook ligt
En a priori denken:
Zoo deze ontbraken, wie toch zou
Aan gene 't leven fchenken?
ten zag ik -zelf, met grijzen baard,
En breede wenkbraauwbogen,
En p ollen blik , en gele tint .....
Hij ftaac mij klaar voor oogen,
En, wat nog dit geloof verfterkt,
Is 't juiste zamenitemmen
Van Meermin. en Meermannen.aard,
'c Geen mijn bewijs doet klemmen.
Mijn baker dan (zacht rust' hare ascii!)
Befchreef ze ass halve menfchen .....
„ Voor de andre heift dan halve Goan
o Neen I dat mogt men wenfchen.
Half mensch, half beest — ziet daar haar beeld;
Het bovenfiuk ons wezen;
Het onderdeel aan 't dier gelijk,
Waar we in de kraut van lezen.
Een apentrek fchijnt , naar ik hoot,
Dat menschdier aan to kleven ;
lets, naar men zegt , aan 't jonger broed
Beftendig bijgebleven.
Orntrent hare inborst was men needs
Eenftemmig allerwegen:
De kennis met dit menschlijk diet
Werd bijster duur verkregen.
Begaafd met onweerflaanbren zang,
Verlokten die Sirenen
(Want beide foort zijn Oen gellacht)
Schier ieder om zich henen.
Nu door een' klageliken toon ,
A s f zij 't lot beklaagdtn
'c fcreeps y cht, dat zij door dien zang
Bedrogen en belaagden.
Dan
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Dan wear, door 't ftreelendst maargelnid,
Dat 't roer hem deed ontglippen,
Vergat de ftuurman koers en gang,
En ftrandde op bank of klippen.
Maar 't meest en liefst was haar bedrijf,
Nu door het dartelst tokken,
Dan door erbarmlijk noodgefchrei,
De jonglingfchap te lokken.
En wee, die, door haar' zang verleid,
Zich blindlings overgaven!
Zij werden, redloos weggefleept,
In d' afgrond ftraks begraven. —
Wie , die op deze trekken ftaart
En 'c geen hem kwam te voren,
Leent niet aan 't dadelijk beftaan
Van Meremannen de ooren?
Wie flemt niet met mij in de bed
Aan Nearlands jongelingen,
Dat voortaan geen van hen zich lase
Verleiden door bun zingers?
Wie itemt niet met mij in den wensch:
Was der Meermannen Vader
Vet van de vaderlandfche kust,
Die van, Cham's kindren nader 1
Of mogt, voor zijne en onze rust,
De Dood zich zijns erbarmen ,
Naar wien hij toch, finds jaar en dag,
Verlangt met opene armen I
En, om den fmaad , der Maatfchappij
Van Weldoen aangewreven,
Zij hem dan de eer, Meerminnen flechts
En Koningen gegeven1
Een praalbed flell' den Mereman
Gebalfemd ons voor oogen,
Dier 1VIaatfchappile ten Protijt,
Waarop onze Eeuw mag bogen!
1823.
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MENGELWERK.
OVER
DEN TEGENWOORDIGEN

TIJDGEES
Door
5. E. W TEL IN G. (*)

Zeer merkwaardig in menig opzigt is het tijdperk , waarin wij leaven. Verbazende gebeurtenisfen volgden elkander
Op met buitengemeene fnelheid. Wij zagen velerlei
wisfel ; en waar zal het einde zijn ? Nog is de gisting
de wocling , de verwarring , de werking en tegenWerking
door geheel Europa te groot en te algemeen om met eeni•
ge zekerheid te kunnen gisfen , waardp dat alles eentnaal
zal uitloopen. Maar de gefehiedenis des menschdoms vormt
Pen groot geheel. Het hangt alles te zarnen. \Vat gisteren gebeurde , heeft heden of morgen gevolgen ; en dezo
ger.oigen werken dan weder als oorzaken , zoodat oorzaak
en uirwerkfel (reeds afwisfelende voortgaan. Wij kunnen,
bet vooraf niet berekenen , wat bepaaldelijk zijn zal, of
hoe het zijn zal; nidar wij zien .dikwerf van achteren Ida
Onverwachte en belangrijke uitkomften langzainerhand voorbereid worden door een' zamenloop van velerlei omilan4
digheden.
Tusfchen de begripperi , neigingen en bedrijven der Menfchen is needs verband. De gedachte gaat de handeling
i7oor,, en openbaart zich door daden naar buiten, Uit.
Wendige omaandigheden werken op de zinnen, en geven
aanleiding tot begeerte of afkeer,, tot doen of later' naat
inaA,
(*) Uitgefproken in bet Dep grtement Zaandam der Mato
fchappij Tot Nut van 't Algemeen, Sprokkelmaand 182+.
ALCANGELW. 1824. NOo 15.
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mate van de verfchillende flemming des gemoeds, in welke men boort en ziet en ondervindt en opmerkt. Gewoonlijk loopt daar velerlei zamen, om aan de algemeene
denkwijze en zeden zekere rigting te geven. Zoo ontflaat
er emu openbare meening, een zekere tijdgeeSt , en deze
werkt kraclitig. Zoo werden groote en gewigtige uitkomften voorbereid en daargefteld. Zoo is het tegenwoordige
een uitvloeifel van het verledene , en zal.zeer zeker ook
gevolgen hebben voor het toekomende. En zoo mogen
wij clan ook de gebeurtenisfen , die in onzen leeftijd voorvielen , aanmerken als gevolgen van begrippen en zeden
en handelingen eens • vroegeren gellachts.
Vele menfchen hebben en behouden eene zekere
hechtheid aan oude vormen, dikwerf ook dan nog, wanneer de geest, die eenmaal in dezelven werd medegedeeld,
reeds grootendeels of misfchien geheel vervlogen is. Daar
was langzamerhand in de begrippen der menfchen , die
v6Or ons leefden , eene verandering gekomen , welke eindelijk een' krachtigen invloed op de geheele gefleldheid
der burgerlijke maatfchappijen bled; te hebben. De gefchiedenis van weinige jaren fchijnt den loop van geheele
eeuwen in zich te bevatten ; in zoo grooten getale ver.
toonen zich merkwaardige verfchijnfelen , die elkander als
verdringen. Dat alles, wat wij beleefden , nloest de volken in het algemeen tot nadenken opwekken. De menfehelijke geest ontwaakte als uit eene fluimering, en er
werden velerlei krachten ontwikkeld. Men bemerkte veel
en wilde verbeteren. Hier en daar floe g deze
gebrekki b
gs 9
zucht tot gevaarlijke niterften over. Jaren vol must bragten alles in beweging. Partijfchappen woelden, en oorlogen fchokten de maatfchappijen. Van itaatkundige veranderingen meende men heil te mogen verwachten. Velerlei
werd beproefd; maar vormen alleen kunnen het geluk
niet geven. De oude betrekkingen der volken tot elkander zijn 'verbroken geworden ; en zoo groote gebeurtenisfen hadden een' krachtigen invloed op het huisfelijk
maatfchappelijk leven der menfchen. Vermoeid van al dat
woelen, begeerde men rust, en elude* kwam de langge-
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gewenschte vrede. De groote ftrijd der volken was geitreden ; en wat nu is de uitkomst, na zoo velerlei lotwisfel en fmartelijke ondervinding ?
Op Lange zomerwarmte volgt Coins een verfchrikkelijk
onweder. De heldere hemel worth met zwarte wolken
overdekt. Dreigende flingert de blikfem door de dikke
lucht, en het aardrijk davert en dreunt van den rollenden
donder. De vogelen zwijgen , als in bange verwachting,
en de runderen fchijnen angftig op de dorre velden. Verkwikkelijk daalt dan de langgewenschte regen neder op
aarde ; de mensch begint ruimer adem te halen, en geheel de fchepping fchijnt in weinige oogenbllkken als te
verjongen. Maar dikwerf ook verteert het vuur des he*.
mels hier of daar de landelijke mooning. Hagel flaat deli
oogst ter neder, of ftonnwind regt velerlei verwoesting
aan, of regen en wolkbreuken doen rivieren buiten hare
oevers treden , en verfpreiden fchrik en eliende. Weldra,
echter,, herftelt zich bet evenwigt in de natuur; en hoedanig is dan gewoonlijk der menrchen oordeel over dat
ontzagwekkend verfchijnfel ? ja , daar zijn er, die oog en
hart opwaarts heffen , wanneer de God der eere dondert.
Anderen integendeel , fidderen van bleeke vrees , welke
fchaars ecn' blijvenden indruk ten goede achterlaat, De
ineesten der ftervelingen bepalen hunne gedachten op het
voor- of nadeel, dat zij zelve onmiddellijk van het natuurverfchijnfel zagen of ondervonden. — Eveneens oordeelen zeer velen over de gebeurtenisfen van onzen leeftijd. leder heeft zijn bijzonder flandpunt , en ziet vane
daar menfchen en zaken in een gunftiger of ongunitiger
licht , naar mate van zijne meer of minder beperkte , atmgename of bedroevende ondervinding. Na zoo veel jaren
leeds is de rust welkom, en geeft aanleiding tot nadenken over al die woelingen. Men vraagt elkander met diepen ernst , wat er dan eindelijk nu gewonnen is voor de
menschheid in het algerneen ; en de uitkomst fchijnt geen9e
zins bevredigend te zijn naar het oordeel van alien.
Van verlichting , van toenemende volksverlichting
dikwerf met hoogen lof gefproken in onzen leeftijd. En
Wie
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wie zoude ook het licht niet liever hebben dan de duisternis ? De geest zoo wel , als het ligchaam , heeft be.
zonder hetwelk geen geluk en geen
hoefte aan
y en zijn kan. De Vader der menfchen laat zijnc zon opgaan voor alien; en. zoude dan iemand het licht der waarheid onder Gene korenmaat willen verbergen , opdat niet
alle de huisgenooten een onbelemrnerd gebruik van hetzelve hebben? Of mag het broze fchepfel aan zijn mede•
fcheptel misgunnen wat de Schepper van hemel en aarde
verleent ? Dat ware ondankbaar en liefdcloos. Ver]ichting
des verftands behoort, even als het zonnelicht , algemeen
to ;-•iin, en is inderdaad federt cenige jaren meer yeripreici
gew:)r2en in onderfcheidene flanden der maatfchappij,
wa;.:rtoe vooral het verbeterd onderwijs der jeugd,zeer
veel bijdraagt. Ook het yolk erlangt meer heldere begrippen , en vooroordeel en bijgeloof en ruwheid verminderen. Wat anders het gevolg der omwentelingen
oorlogen ook zijn mote, in dit gene opzigt althans hebben wij zeer veel gewonnen , en kunnen ons dus
den over het goede, dat to midden van zoo veel kwaads
"worth gevonden.
Zoodanig is de openbrere meening , zoodanig het,gevoelen van achtbare menfchen in hooueren ,enlageren (land.
Maar van een' anderen kant boor ik een' luiden kreet opgaan tegen alles, wat verlichting beet, of daarmede in
eenig verband ftaat. De ftrijd tusfchen licht en duister.nis is derhalve nog geenszins ten eindei met nieuwe hevigheid worth dezelve hervat, en dit geenszins zonder
laakbare verbittering. Het blijkt dus , dat verlichting niet
zoo groot en zoo-algemeen. is, als ijverige voorflanders
zich welverbeelden. Zclfs mannen van naam en geleerdheid verklaren zich tegen datgene, waarop anderen roem
dragen. Eete. geruimen tijd reeds werkte en woelde yelerwegen een geest van tegenkanting, en werd beflreden ,
wat anderen heilzaam, voor het algemeen achtten. Op
den toon des gezags is openlijk een hard oordeel uitgefproken over ,veel dat nu toe els verbetering, was beIChowyd geworden. Bezivaren tegen den geese der eeuir
heh-

OVER DEN

Tz6ENlIN)OrtDIGEN 'T.trGEF.S r.

701

hebben wij gehoord en gelezen. Zoo zijn er dus , die
meenen, dat men uit al de gebeurtenisfen van onzen tijd
niers plead hebbe, en het mensehdom in het algemeen
niet gevorderd, maar veeleer teruggegaan zoude zijn.
Zoo ware dan volksverliehring eene herfenlehim te achten , en alles, war te dien einde gedaan is , zoude eene
fchade.lijke (trekking hebben tot bederf van alle flanden
der. zamenl eying.
Zekerlijk is dit geenszins uwe overtuiging , M. !
Dan ithmers zoudt gij geenc leden kunnen zijn eener Maarkliappij , welkc bet alginccize nut zich ten doel {telt , en
vooral kennis en beieliaving en zedelijkheid in de nicest
verwaarloosde kringen poogt te bevorderen. En dan ook
zoudt gij . gene beguniIigers kunnen zijn van weldadige
inrigtingen , waarvan in Nederland het eerfle voorbeeld is
gegeven, om den naar ligchaam en geest treurigen toefland van lijdende natuurgenooten te verbeteren. Maar de
openbare mecning, dunkt mij , heeft ook reeds duidelijk
genoeg zich verklaard. Voorfianders van volksverlichting
zijn opgetreden, en hebben met vrmoedigheid hunne bedenkingen ter take van de ingebragte bezwaren medegedeeki.
zeer veel , en misfchien te veel reeds ,
er gezegd en gefchreven over het betwiste punt. Naar het
oordecl van fommigcn , zoude bet wenlehelijker geweest
zijn, dat men de blijkbaar overdrevene berchuldiging met
een waardig ftilzwiten had beantwoord. Maar de toon
des gezags zoude welligt bier of daar clez2n en genen
verleid hebben tot die zelfde eenzijclige be:cilouwing,
Welke den grijsaard gewoonlijk den tijd zijner jeugd duet
roemen, daar hij meent , dat wiles verergert, terwij1 hij
zelf niet meer z66 gevoeit , als in de dagen zijner flerkte.
Het onderwerp is nu eenmaal ter fprake gekomen , en ik
acht het belangrijk genoeg, om met diepen ernst daarbii
de aandacht te bepalen. Elke.eeuw heeft eene goode en
kwadc zijde; maar in het bearijden of verdedigen wordt
men zoo ligt partijdig. Het moot ons eenigliik te when
zijn oin de waarheid, en geenszins om gelijk te hebben.
Alwie in verlicliting, in heilzame volksverliehting waar,
C e 3

702 OVER DEN TEGENWOORDIGEN TUDCEEST.

lijk belang flelt, die zal bet kwade niet goed noemen ,
noch de verkeerdheden van zijnen tijd bewimpelen , of
pogen te vergoelijken en verfchoonen met verzachtende
en verkleinende benamingcn , ten einde in den heerfchenden finaak van zekere toongevers te vallen. Doch , zoo
ik mij niet bedriege , M. H.! zijn de ingebragte bezwaren ook geenszins van dien aard, dat wij door dezelve
verbetering mogen verwachten. Het bitter en overdreven
veroordeelen heeft gewoonlijk flechts tegenfpraak ten gevolge. In den ijver van het verdedigen tegen ongegronde
befchuldiging bepaalt men de aandacht niet altijd genoeg
op beftaande gebreken, en verzuimt alzoo wel eens bet
mogelijkp nut te trekkpn pit de tegenkantingen der partijglicht. Zoo vreeze ik ook, dat de pennettrijd dezer dagen bier en daar meer fchade dan voordeel zal doen aan
de hooge belangen der menschheid. Zekerlijk geeft al dat
gefchrijf ook aanleiding tot menig niet onbeduidend gefprek, en tot ernflig nadenken over het eigenlijk doel des
levens; maar het overdrijven is altijd gevaarlijk, en' mist
doorgaans het doel.
Het zoude te wenfchen zijn dat ieder dezen ftrijd der
begrippen zich ten nutte Wilde maken zijne eigene
gebreken op te merken en te verbeteren. Wat het geichil
zelve betreft , dit fchijnt mij toe hierop neder te komen 2
of de menfchen in bet algemeen van oude vormen en mee,
ningen en gebruiken al of niet mogen afwijken, om iets
beters te zoeken. En hier,, dunkt mij kan geen twijfel
Rijn, Het redeloos dier alleen wordt door kunstdrift ge/
leid tot het doel van zijn beflaan. God verleent aan leder mensch aanleg tot ontwikkeling; maar niemand
reikt bet volmaakte: ook onder het goede wordt Reeds
veel gebrekkigs, zoo wel bij ons, als bij onze voorvaderen , gevonden. Ik acht geenszins , dat wij der volko,
menheid nabij zijn. Neen , er bliift nog veel te doen over;
en wat ons thans vohnaking fchijnt, zal de behoeften en
wenfchen van volgende geflachten minder bevredigen.
IIetgene wij uieuw noemen , wordt eenmaal oud en door
lets anders vervangen. Alle werk van menfchen is vat
baar
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baar voor verbetering. Onvolkomenheid geert aanleiding
tot het zoeken van bet betere; en , moge al het volmaakte niet gevonden worden , het opgewekte verlangen is
toch iets goeds , en het loffelijk pogen heeft altijd eenig
nut ten gevolge.
Uit dit oogpunt berchonw ik de onrust en al het gewoel onzer dagen. De flelfelzucht van vroegere geflachten voldeed niet !anger. Misbruik van magi en gezag gaf
aanleiding tot twijfel en tegenkanting. De lust tot onderzoek ontwaakte , en ondoelmatige tegenfland vcroorzaakte
eene gevaarlijkc overdrijving van nicuwigheden. Vandaar
fielfel op flellel in de wijsgeerte; vandaar ook eene andere wijziging der vormcn in het godsdicnftige en flaatkundige. Zullen wij nu al bet oude terug begecren, omdat
niet al het nieuwc voldoet aan de belofte en verwachting
van ijveraren ? \Vie bet ook moge verlangen, met dien
wensch kan ik geenszins inflemmen. Bij ondervinding is
bet gcbrekkige van bet oude gebleken; en zoude thans
beter kunnen voldoen, hetgene welcer de algemeene behoefte niet bevrecligde ? Nog minder , dan destijds, geloof
ik , zoude nu bet hell der maatfchappijen bevorderd worden , indien bet mogelijk ware, de verworpene vormen
overal weder in te voeren. Of wit men het goede van den
vroegeren tijd , zonder de rnisbruiken? Dat zouden wij
alien wet willen; maar bet ftreven daarnaar is eene herfenrchim. Uit verlangen naar verbetering is men velerwegen en op velerlei wijze argewelcen van het oude. Hebben ook onwaardigen zoodanige zucht voorgewend, om
fehandelijke bijoogmerken te bereiken , dit kan wel het
goede vooreerst belemmeren , maar verandert niet het wezen der zaak zelve. De tegenfland heeft wel eens de ijveraren te verre doen gaan; maar, hoe ligt kan geestdrift
voor bet goede den welmeenenden vervoeren!
Die in opregtheid het betere zoekt, zal eentnaal ook
van zijne dwalingen terugkeeren. Het verraadt hoogatoed
en dwaasheid , wanneer men bet beitaande onverzettelijk
vasthoudt , alsof het your Beene verbetering vaLbaar ware.
ilebbell auk (maze vourvaderen het gebrekkige Diet naar
C C C 4
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de behoeften van hunnen tijd pogen te verbeteren ? Heeft
niet elite eeuw dit gedaan? En zoude- het ons dan geens,
gins geoorloofd zijn ? Of is er ooit een tijdperk geweest ,
waarin bet menschdom over het geheel tot den hoogstmogelijken trap' van kennis , befchaving en zedeliikheid
was gekomen? Dit zal wel niemand willen beweren. Verkeerdheden en genreken waren er in pike eeuw; en bet
ontbrak nooit geheel aan menfchen, welke , nit godsdienftige beginfelen , het kwade, dat zij zagen of meenden te
zien , tegengingen, en verbetering poogden te bewerken. Door vereenigde poging van velen zoekt men thans
hetzelfde doel te bereiken. Maar wat willen zij dan , die
dit alles veroordeelen , en, als onfeilbare regters , een zoo
hard vonnis over hunne tijdgenooten uitfpreken ? Mag ooit
gucht tot verbetering iemand ten kwade geduid worden ? Ja ,
ik weet het, daar is eene denkbeeldige volmaaktheid , die
niet bereikt zal worden op aarde. Met ijdele droomen
en herfenfchimmen moeten wij geenszins ons ophouden ,
waar het op handelen aankomt. Ondervinding in de werkelijke wereld zal oak weldra de onbefiaanbaarheid dier
overdrevene zucht toonen, welke ligtelijk bij de onbedrevene jeugd kan opkornen; maar in die overdriving zelve
eerbiedig ik nogtans het beginfel. Het Christendom werkt
ook verbetering , en Nit in liefde tot den naasten eene
bongo waarde. Doch de tegenflanders van vroegeren en
lateren tijd befchouwden het zoeken van het betere geenszins uit dit oogpunt. Mogen wij deelneming in het lot
van natuurgenooten niet ecn kenmerk van den geest onzer eeqw noemen? Ja , ik fchroom geenszins , te flellen ,
dat meer algemeen in alle flanden eene werkzame zucht
tot verzachting van menfchelijk lijden zich vertoont. Door
deze zucht gedreven , heeft'Inen het treurig lot der Doofftommen en der Blinden zich aangetrokken , en doelmatige inrigtingen daargefteld , om hen te vormen tot gefchikte leden der zamenleving. De Maatfchappij Tot Nut vat;
R C Mgetneen en die der Weldadighcid hebben geen ander
doel, dan vermindering des lijdens van medemenfchen.
En mogt men , door verbetering van den gccle4jken toeflanti
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(land der diepst gezonkenen ander onze broeaeren en zus,
teren , de vermenigvuldiging der misdaad eenigermate
kunnen voorkomen , al ware bet dan ook flechts bij zeer
weinigen; wie, die zich Christen noemt , zoude dit
wraken , en niet gaarne eon penningsken bijdragen,
om cline ziel van bet verderf to redden ? En worden ook
thans niet veal nicer ,..dan ooit te voren , pogingen aangewend , om alomme het \Voord des Levens bekend re
me.ken ? Het kan zijn , eti ik wil het gaarne toegeven ,
dat pier alle deelnerners en voorftanders van deze nuttige
inrigtingen ('reeds daarhij de heiligf'rc beginfelen volgen;
rnaar her goede komt clan toch tot fland , en ik iioem bet
con gelukkig verfchijnfel, wanneer de weiwillenden zoo
veel invloed hebben op de minder edel denkenden, dat
doze , in weerwil van zichzelven , medewerken , om menfchelijk geluk to bevorderen. Of moat men op de beginfelen zien , wie verzekert ons, dat zij, die, itit eene mime beurs prachtige gebouwen ter onderfleuning van oil,.
derdom en armoede flichtende, zich eenen naam maalt,
ten , daarbij zoo gebeel zuivere bedoelingen gehad hebben?
Onkunde , armoede en zedeloosheid zijn oorzaken van
bederf en ondergang voor enkele perfonen en voor geheele geflachten en maatfchappijen. Dikwerf vereenigen
zich doze kwalen , en fleept de eene de andere mede.
wijzen niet de regterlijke aanteekeningen , dat de meesten
dergenen , die zich aan het goed en levet) hunner mede,
burgeren vergrepen , verwaarloosde menfchen waren, die
weinig of geen lezen en fchrijven geleerd hadden, in diepe onkunde en vernedering lcefden, den prikkel der eery
zucht niet kenden, en van geene godsaienftige vorming
wisten ? Enkele uitzonderingen , wanneer wij alle omflanr
digheden konden nagaan , zouden buiten twijfel alleen dienen , om ons te bevestigen in de overtuiging, dat men
bij onderwijs en opvoeding (feeds bovenal zedelijkheid
moet bedoelen. Naar men dit uit het oog verliest , gaan
rijken en flaten verloren. De oude gefchiedenis heeft ons
vele namen bewaard, welke hiervan ten bewijze zouden
kunnen ftrekken ; en waarlijk angstwekkend is Iteclen ten
Cce s
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dage de toefland van koningrijken , waar een aanmcrkcliik
gedeelte der bevolking aan onkunde en armoecle ter prooije
leeft. Wordt het niet noodzakelijk , de lagere flandeni
voorzigtig en liefderijk op te beuren uit deze diepe ver.
nedering ? Is zoodanige poging niet geheel in den geest dcs
Christendoms ? Of kan wijze ftaatkunde ooit iets anders
voorfchrijven.? Mij dunkt , dat het belang der zaak te
duidelijk is, om in twijfel getrokken re kunnen worden,
ja , de drang der omflandigheden eischt gebiedend , dat
men met vereenigde krachten zamenwerke, om de kwaal ,
waaraan overal de maatfchappijen kwijnen eenigermate
ten minfte te verhelpen.
Daar blijft dus nog veel over te verbeteren ; en zoude
dit niet geoorloofd zijn? Ook zij immers , welke zoo
veel, dat door anderen goed genoemd wordt, met verachting en bittere fpotternij ten toon ttellen , willen ton verheteren ? Of komt misfchien deze ijver voor het oude niet
voort nit zucht tot verbetering en uit belangftelling in
het lot van natuurgenooten?
Maar,, men fpreekt tegen, omdat het niet alles goed
is, wat als verbetering wordt opgegeven. Het zij zoo ;
doch men deele dan met befcheidenheid zijne bezwaren
tegen den geest der eeuw mede. De hoogmoedige toon
tier zelfverheffing wekt geen vertrouwen , en door die
eenzijdigheid en overdrijving zal men bezwaarlijk verbee
te gen , hier en daar misfchien verergeren.
Ook deze eeuw , gelijk elke andere , heeft eene goede
en kwade zijde. Bczwaren zijn er waartoe zouden wij
het willen verbergen? Het volmaakte hebben wij geenszins gevonden ; maar wij zoeken het betere. Ik geloof
vastelijk , dat verlichting, op eene verflandige wijze bevorderd, vooral in onzen tijd behoefte is, en op zedelijkheid een' gunftigen invloed zal hebben, In hoe verre er
hier , en daar werkelijk vordering of teruggang plaats hebbe , zal wel bezwaarlijk te bepalen zijn. Niemand der
ftervelingen that hoog genocg , om het geheel te kunnen
overzien. leder neemt zijne eigene , altijd zeer beperkte,
Ug nnis en ondervinding tot maatflaf ; en wie onzer is volkomen
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nun vrij van eenzijdigheid in zijne befchouwingen ? lk meen
ook reden te hebben , om niet zoo gunftig over het tegen
woordig tijdperk te mogen denken , als wel fommigen
doen ; maar het kwade, dat nu beftaat , merk ik grootencleels aan als uitvloeirel van vroegere verkeerdheden, en
liefst zoucle ik mij voegen bij die gematigcle voorftanders
van verlichting welke de volmaakbaarheid van den mensch
gelooven , ofichoon zij geene herfenfchimmige voimaking
najagen. ja , ik acht het vorderen der menfchen in het
algemeen mogelijk ; doch vorderingen in kennis en befchaving en zedelijkheid gaan langzaam , en kunnen , vooral na
een zoo woelig tijdperk, niet bijzonder groot verwacht
worden. 1k waag het geenszins , over de betwiste verbetering hier uitfpraak te doen; maar ik vertrouw,, het
doel der Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen niet uit
het oog te verliezen , wanneer ik, ten befluite , de aandacht nog eenige oogenblikken bepale bij gebreken , welke ik hier en daar , ook in ons midden , mean opgemerkt
te hebben.
Het flaat dan , naar mijne overtuiging, vast, dat licht,
zoo wel voor den geest , als voor het ligchaam , behoefte
is, en dat de mensch naar volmaking mag en moet
ftreven. Sedert een dertigtal jaren is menig plan tot vet'y
betering ontworpen , en evenwel het vorderen niet zoo'
aanmerkelijk , als men fcheen te mogen verwachten. Maar
de aangewende pogingen zijn immers het werk van menfchen , en dragen, als zoodanig , het kenmerk der onvolkomenheid. Niet leder,, die veel van verlichting fprak,
had zelf het licht lief. Ook eigenbatige bedoelingen van
hoogmoed en eerzucht namen den fchijn van ijver voor
bet algetneene welzijn aan. En, zelfs bij opregte zucht
tot verbeteren , ging men , over het algemeen , niet genoeg van godsdienftige beginfelen uit. Van ftaatkundige
hervormingen wilde menigeen het volksheil verwachten
of men ijverde met onverftand voor verlichting. De naatrt
is misbruikt geworden , maar de zaak zelve in haar wezen niet veranderd. 1k ken geene cigenlijke verlichting
zun-
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zonder godsdienftigheid. Wij hebben het gezien , dat 1)4.
geloof tot ongeloof leidt, en dat ongeloof tot bijgeloof
kan voeren. Ligtzinnigheid en fpotternij zijn gcene blijken van verlichting. Doch wanneer de menlchen, hunner zwakheid gedachtig , behoefte aan hoogeren fteun gevoelen , en daarom de Goddelijke leer der waarheid ver(ban, en deze in de verfchillende betrekkingen des !evens
pogen te behartigen uit gehoorzaamheid aan den Hemelfchen Vader — dit noem ik wezenlijke verlichting, die
het welzijn der maatfchappijen bevordert , maar nog t
fchaars wordt gevonden in hoogere en lagere (Linden.
Zekerlijk is er in onzen tijd eene'te groote overhelling
geweest, om veel te weten, veel te redeneren, alles te
begrijpen, met wetenfchap en vernuft te fchitteren. Het
kinderlijk gelooven werd hier en daar te zeer verworpen.
Doch ook deze overdrijving heeft hare grenzen. Hetgene
de wezenlijke behoeften van den menfchelijken geest niet
bevredigt , zal Been [land houden ; en daarom acht ik het
gevaarlijk , dat fommigen thans weder tot een ander
terfte willen overgaan. Het is onmogelijk , alle omftandigheden en betrekkingen en gewoonten en begrippen van
vroegeren tijd terug te brengen. Waag het niet, den loop
rener rivier door dijk en dam te willen ophouden of to.
rugdringen ! Met voorzigtigheid zoudt gij echter bet wa,
ter kunnen afleiden , en aan den [!room eene andere rigting
geven. Zoodanig is ook de geest van onzen leeftijd, die
verlichting vordert. Gevaarlijk worth dikwerf dat woe.
len en ftreven, om door uitgebreider kennis en ontwikkeling tot hooger -geluk to geraken; maar zonder dat pogen en werken zoude immers Europa nog heden zijn,
wat AziE thans is; en wie onzer kan den zinnelijken Oosterling zijn geluk benijden? Qok het Christendom is niet
zonder botfingen en fchokken uitgebreid en gevestigd geworden, omdat het-bijgeloof, de onkunde en heersch.zucht zoo veel tegenfland boden. De gefchiedenis heeft
het geleerd, dat de bemoeijingen der ftaatkunde meestal
niet bevorderlijk voor de goede zaak waren; en evenwel
;IA et*, die gaarne thans weder de Christelijke vrijheid
door
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door ongeoorloofden dwang zouden willen beperken. Ook
tegen het vender indringen van dit kwaad moet nien waken en waarfehuwen. En wat aangaat de toevallige nadeelen der volksverlichting , hiertegen ftel ik over de woe.
lingen der clweeperij, zoo in ons vaderland als elders,
met name de buitenfporigheden en gruwelen , onder fchijn
van godsclientligen ijver,, ten verleden jare gepleegd in
Zwitlerland.
Wil men ligtzinnigheid en losheid van zeden een bezwaar tegen den geest dezer eeuw noemen , ik wil het
niet tegenfpreken , doch geef alleen in bedenking, hoe
zeer de wisfelingen , die wij beleefden , gefchikt waren,
om dat nadeel aan het welzijn der maatfchappijen te doen.
Maar juist hierom is meer algemeene verfpreiding van licht
noodig, opdat ieder nit befef van pligt leere volbrengen,
wat antlers meer het werk der gewoonte zijn zoude.
Voorts befchouw ik het ook als een grout kwaad, dat
zoo vele menfchen zich boven hunnen H=and verheffen,
om kortftondig te fchitteren , of in blinkende ellende te
kwijnen. Maar doze dwaasheid beftond reeds, eer men
op volksverlichting prijs ftelde ; en het kwaad beftaat ook
wel degelijk daar , waar het nog dikke duisternis is. Naar
mijne overtuiging zoude wezenlijke verlichting het beste
behoedmiddel tegen dit gevaar zijn. Zij immers , die zoo
geheel buiten hunnen kring treden, befchouwen de dingen geenszins in het regte licht , terwiji zij naar eene waterbel grijpen , en rust en genoegen en welvaart aan bedriegelijken fchijn opofferen. Gebrek aan de noodige verlichting befehouw ik dus veeleer als de voorname oor•
zaak van de verwarring der flanden , waarover men klaagt.
En zij , die boven anderen verheven zijn, of meenen te
zijn, hebben bier misfchien wel voornamelijk fchuld: zij
betoonen doorgaans te weinig achting, dikwerf zelfs minachting, aan de menfchen van lageren Rand; men ziet te
zeer op uiterlijke vertooning, en zoo geraakt menigeen
in verzoeking , om den fchijn van eene grootheid naar de
wereld aan te nemen , die aanleiding geeft tot velerlej
verkeerdheden. Bcfchouwde men over het geheel meet
den
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den mensch in den inensch , en werd ieder voor de maatfchappij nuttig bedrijf,, hoe gering dan ook , als vereerend
aan gemerkt, ik vertrouw , dat het algemeen beter gaan
zoude‘ Ook te dezen opzigte is de heilzame verliChting
nog niet algemeen doorgedrongen.
Het onderwijs der jeugd acht ik eene zaak van zed
groot belang g en verblijd mij over vele veranderingen en
verbeteringen in het fehoolwezen. Maar juist hier vetheft zich de meeste tegenrpraak ; en zeer velen , die andert
de vorderingen van onzen tijd gaarne erkennen, flemmen
bet toe, dat het fchoolonderwijs thans eene zeer fchadelijke flrekking heeft genomen , om de eerzucht boven mate
te prikkelen, en :ontijdig kundigheden bij te brengen
welke voor (land en betrekkingen in de maatfchappij niet
,dienftig zijn. Ik wil het geenszins ontkennen, dat men
bier en daar in loffelijken ijver wel eens te verre is gegaan ; doch beneemt deze overdrijving iets aan de waarde
der zaak zelve ? Dat zoude ik niet denken ; en ik meen
ook, dat men, door ondervinding geleid en geleerd, van
bet overdrevene reeds is teruggekomen. fa , ik zie wel,
en merk het dikwerf 'met bekommering op , dat kinder-,
kens zoo vroeg met geleerdheid pronken , en, door eel-•
zucht geprikkeld, een' gevaarlijken hoogmoed tooneti,
Anderen hebben het insgelijks opgemerkt en behartigenswaardige wenken gegeven. Doch vanwaar dit kwaad ? Nemen de kinderen het uit fchool mede , of — brengen zij
bet uit het ouderlijk huis in de fchool ? Ik vraag dit met
zekeren fchroom. De oorzaken van het kwaad kunnen zeer
verfchillende zijn. Niemand wil gaarne fchuld bekennen.
Ik heb wel eens vaders en moeders hooren klagen , dat
hunne kinderen op fchool kwade gewoonten overnimen ;
offchoon ik foms duidelijk meende te zien , dat juist daar
de huisfelijke opvoeding eene ftrekking had, om zoodanige verkeerdheden voort te brengen. Ik ben van gedachte , aat
ook de oorzaak van die te vroege verheffing der "kinderen
meer in de behandeling te huis , dan in het ichoolonderwijs , gezocht moet worden. Het rein kinderlijke gaat bij
velen te fchielijk verloren ; rnaar is niet de geheele opvoe-
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voevling daartoe ingerigt? Ecrtijds gebruikte men wel Bens
te veel geftrengheid; thans wordt het kind te zeer verwend en getrocteld, en gediend en behandeld als een vee1beduidend wezen, weiks wil men te dikwerf eerbiedigt.
Van hooge waarde is ook het kind , de kleine mensch
waarvan zoo veel kan worden. Maar juist hierom moet
men minder toegevendheid gebruiken, en luimen en driften niet opvolgen, fa , het kind is mensch , en heeft
eene heerlijke bcflemming ; doch zal het dezelve gelukkig
bereiken , zoo moet het in de kinderlijke jaren kind bliiven, en zoO opgeleid worden, dat het gefchiktheid erlange voor de betrekkingen des levens , waar de fterveling , door werken, lijden, ontberen, zich behoort te
vormen tot hoogere volmaking.
Het verbeterd volksonderwijs heeft den lust tot onderzoek bij zeer velen opgewekt, zoodat de menigte der dagelijks uitkomcnde boeken Reeds lezers vindt. Onder de
talrijke voortbrengfels van onzen tijd worden zeker ook
middelmatige, onheduidende, ja zelfs fchadelijke werken
het algemecn aangeboden , en door middcl van leesgezelfchappen en leesboekerijen ligt verkrijgbaar gefteld. De
lecszucht kan eene gevaarlijke ziekte worden, en de ontelbare romans hebben misfchien veel Pchade gedaan bij
de onervarenc jeugd : maar om het misbruik kan men de
zaak zelve niet geheel veroordeelen. Misfchien is joist
door veelheid der boeken het gevaar zoo groot niet, als
men zich wel verbeeldt; tegen an fchadelijk werk flaan
toch vele goede gefchriften over. In vroegeren tijd kon
een enkel flecht bock veel bederven; aan laffe vertellingen en onkiefche kluchtfpelen , aan zedelooze ftraatliederen en almanakken ontbrak het toen geenszins. Niet
gaarne zoude ik eene eeuw terugwenfehen, welke in dergelijke voortbrengfelen van den dag fmaak kon vinden;
gelijk ik reden meen te hebben, om niet zeer gunftig te
denken over de zedelijke vorming in die kringen, waar
oud en jong zich nog kan vermaken met den wekelijkfchen Nieuwspost , of met dergelijk gelchrijf in de taal
van het laagfle gerneen der groote fleden.
Laat
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Laat het dan waar zijn , dat overdreven leeslust het gevglg is van volksverlichting, en dat niet alle leesgenootfchappen eene nuttige firekking hebben; ik wil dit toegea
yen , doch verwacht tevens , dat , bij meerdere verfpreiding van lieht, dit toevallig kwaad wel zal verminderen.
En zoude Met nu reeds de menigte der boeken veel nut
doen in onderfcheidene ftanclen? Voor elken mensch is
ledigheid zeer gevaarlijk. Buiten twijfel houdt de leeslust
reeds menigeen terug van grove vermaken en ruwe nit.
fpanningen , ook wel van het verderfelijk fpel , van dron4
kenfchap en andere uitfpattingen. Moge dan het lezen
flechts dienen als middel ter wering van kwaad, zoo is
immers de nuttigheid bewezeni
Het valt geenszins te ontkennen , dat heden ten dage
zucht tot uithuizigheid een gebrek is , hetwelk voor het
algemeene welzijn verderfelijk kan worden. Tijdsomftau4
digheden hebben er aanleiding toe gegeven , dat men al..;
gemeen minder belang Itch in het
huisfelijke
yen. De plaatfen van openbare zamenkomiten tot uitfpan.
ning en vermaak zijn al te zeer vermenigvuldigd gewor.;;
den in de laatlte jaren. Wat is het gevolg van dat gedurig zamenzijn en nicer openbare seven? Ja , voor het uia
terlijke wel dicer befchaving en beleefdheid, een zekere
gezelfchapstoon , plaatielijk of ftedellk een nicer algemeene geest ; maar ook dikwerf beuzelachtiglieid, valsch ver-•
tuft en ontijdige geestigheid, dwaze waan en oppervlak-'
kigheid , ligtzinnigheid in beginfelen en losheid in ze-den, verwaarloozing van beroepsbezigheden en van de
fiille, maar veilige en edele genoegens des huisfelijken
sevens.
Voorts is er nog eene verkeerdheid, welke rnisfehien
in naauw verband flaat met uithuizigheid. Ik bedoel die
te groote afwijking van de eenvoudigheid der natuur,
waare )or men zich in zijne genietingen te zeer afhankelijk maakt van kunstbehoeften en veranderlijke omftanclig
heden. Of kan er mislchien gcene berchaving beftaan
zonder die Overdrevene verfijning? Door verwijfdheid en
weelde zijn de rijken en ftaten der oude wereld te gronde
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gegaan. zullen , geloof ik , dat gevaar kunnen vermijden , wanneer wij Beene andere belchaving waarderen ,
dan die berust op godsdienftige beginfelen , en wanneer
wij ware verlichting zoeken, welke met mannelijken ernst
gepaard gaat , en ieder in zijnen kring en Rand prijs doet
flellen op een braaf, nuttig, werkzaam Leven.

OVER DE KRACHT DER ARTEMISIA VULGAKIS, OF GE•
WONEN BIJVOET, IN DE EPILEPSIE, OF VALLENDE
ZIEKTE.

Door den Staatsraad
te Berlin.

HUIPELAND,

(Medegedeeld door Prof. E.J.THOMASSEN A THUESSINC)

D

c Epilepfie, or valIende ziekte, is van alle tijden als
een kruis voor de Geneeskundigen gehouden. Het is eene
ziekte , welke , door hare hevige toevallen, hare akelig,
held en fchromelijke gevolgen , het meest gevreesd is geweest , en bij icier affchrik veroorzaakt. flit een aantal
oorzaken voortfpruitende, welke meermalen verborgen en
onbekend zijn , zijn wij dikwijls genoodzaakt in het blinde rond te tasten ; en , daar wij zoo welnig van de te.
gennatuurlijke werkingen der herfenen en zenuwen
ten , kunnen wij hier zelden in de behandeling eenen rationelen weg volgen, Het is immers uit een aantal waar.
nemingen omtrent deze ziekte gebleken, dat dezelve nit
Bens haren grond in organifche gebreken van den fche.
del, van de herfenen, van het ruggemerg , van de groote zenuwen, en dan wederom uit geheel andere gebreken van afgelegene deelen , van de borst van de ingewanden , en foms uit wormen enz. ontflaat en
eindelijk geheel uit onftoffelijke oorzaken, fchrik, droefheld , fchielijke aandoeningen van den geest , haren oorfprong heeft. Wanneer de ziekte duidelijk nit zulke oorzakan ontftaat, welke door de kunst kunnen worden weggenotnen , b. v. flijm , wormen enz., luistert dezelve
Met zelden naar de daartoe aangewende gepaste middelen.
MENGELW. 1824. NO. 15.
Ddd
Even
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Even zoo wordt de Epilepfie , uit fchrik of andere aandoeningen geboren, bij tijds behoorlijk behandeld , door
kr Impftillende middelen genezen. Dan, wij zien ook niet
zelden , dat , nadat die aanleidende en opwekkende oorzaken zijn opgeruimd, de herfenen en zenuwen reeds zulk
eene plooi hebben aangenomen , dat de ziektc , ondanks
alle aangewende middelen blijft voortduren , en geheel
ongeneeslijk wordt.
Het is daarom geen wonder , dat men in deze ziekte
r
eene reeks van geneesmiddelen heeft aangeprezen, welke
bij den eenen of den andercn toevallig dezelve wegnamen
maar, in andere gevallen nicts afdoende, weder in vergetelheid geraakt zijn. Ondcr de middelen , welke in vele
gevallen nut deden,, vinden wij er verfcheidene , welke
eene duidelijke krampaillende kraeht , ook in andere ze.,
nuwziektcn van eenen krampachtigen aard , uitoefenen ,
en die ook in verre de meestc gevallen , die voor heraelling Vatbaar waren, nut deden, b. v. de valeriaanwortel,
tisfa fcetida, enz.; voorts de nwtaalbereidingen uit het
kwik , bet falpeterzilver,, den zinkkalk , bet ijzer, enz.
Dan ook vinden wij fommige n-riddelen, mike gezegd
worden in deze ziekte nut gedaan te heblyen, welke uitwendig geene geneeskundige krachten fchijnen te verraden , b. v. viscum quereinum en de abforberende middelen.
Mar wij nu de natuur dezer ellcndige ziekte niet kennen, en dus ook niet weten, op welke wijzen de daartegen aangeprezene middelen werken, is oils, elk middet
welkom, hetwelk wij door ondervinding weten, dat onfchadelijk is, en hetwelk ons door kundige Geneesheeren als beproefd wordt aangeprezen. Zeer onlangs is nu,
zulk een middel, waarvan wij weten , dat bet geheel onfchadelijk is, en geene waarneembare ultwerkingen in het
.genel uitoefent, in deze ziekte door den grooten H uFELAND, in zijn journal der pract. Heilk., T. 58 ,
St. 4 , S. 78, aanbevolen, en ik haaste mij om hetzelve
algemeen bekend te maken , en mime kunstbroedcrs, die
gelegenheid genoeg zullen hebben daarmede proeven te
ne.
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nen= , to verzocken, ininne waarnemingen of aan mij te
doen toekomen , of in bet ecn of ander vaderlandsch tijdfchrift mede te deelen. Dit middel beftaat, zoo als wij
aanttonds uit het fink van H U F E L A N D zullon zien ,uit
den wortel van de Artemifia vulgaris , of Bijvoet; eeti
middel , heti,velk geheel bij ons buiten gebruik geraakt
is , maar te voren in de onregclmatigheden der menles
en in hysterifche toevallen zeer gea,cht was: Ik vinde
echter nergens lets van deszelfs kracht tegen de Epilepfie
aangeteekend , behalve in de lesfen van Prof. LAMBER■
G E N, die zegt, dat bet in de Epileptic der kirideren
bruikt werd, maar daaraan geen geloof hecht. Dan, ik
zal, zonder verdere omwegen hier den Heer HUFE.•
LAND zelven laten fpreken.
De Heer Doctor BURDACH, te Trubel, bij Soratei
heeft zich het eerst verdienficlijk gemaakt , door ons op
de krachten van de iirtenzifia vulgaris , of gewonen bijvoet, in deze ziekte oplettend te maken. Hij fehrijft
daaromtrent bet volgende:
De wortel van den bijvoet wordt in den herfst , in het
midden van October, als de fiengel verdroogd is, of in
bet voorjaar , wanneer zij nog geen ftengel gefchoten
heeft, uit den grond genomen , en aanfionds, door dezelve af te fchudden en af te kloppen, van aile aardachtige deelen bevrijd. Het is mij altijd voorgckomen , dat
het beter was, de wortels niet af te wasfchen ,om geene
kracht daarvan te verliezen; en dit is ook daarom niet
noodig, wijl door het droogen en inpakken de aarde zich
daarvan gcmakkelijk laat afzonderen, wanneer men die op
de volgende wijze behandelt. Men fcheidt, namelijk, de
harde , houtachtige en vermoltride wortels zorgvuldig van
de frisfche , jonge, fappige vezelwortels (fibrillae) aft,
die men aan hunne heldere kleur, fappigheid en reuk
kennen kan ; men fpreidt die op cen papier nit, en droogt
ze in de fcliaduw,, tot zoo latig zij zich gemakkelijk laten breken , en men bewaart ze dan zorgvuldig. Naar
mate van de gelteldheiti der atmospheer verfchilt de tijd
dien
Ddd2

716 DE KRACHT VAN DEN CEWONEN BIJVOET

dien men daartoe noodig heeft; als het weer vochtig is ,
heeft metal fomtijds wel twee maanden daartoe in een befloten vertrek noodig: wanneer men ze te vroeg inpakt,
bederven ze ligt , en wanneer men er te lang mede wacht ,
'verliezen zij te veel van hunne werkzame beftanddeelen.
Men moet de wortels niet te lang tot poeder getnaakt
bewaren , dewijl zij dan hunne vlugge deelen en hunnen
reuk verliezen; ja het versch gellampt poeder riekt reeds
'minder geurig dan de geheele wortel; hierom heb ik altijd
liever den geheelen wortel aan de iijders toegezonden ,
en gelast, dien in een' weltoegcdekten vijzel te [tamped.
Naar mijne ondervinding vordert de aanwending van dit
geneesmiddel geenerhande voorbereiding , behalve dat men
het niet op den tijd der aankomende menfes geve. De
beste tijd van aanwending is , wanneer de ziekte op
trezette tijden komt , of als men de voorboden daarvan
gevoelt,
bet een half uur vOar den aanval te ueven Geip
rneenlijk houdt de ziekte reeds na de eerfle gift op , ja
geneest daardoor grondig. Kan men het middel niet v66r
den aanval geven , dan moet men bet , zoodra _dezelve
geeindigd is , toedienen. Men geeft aan volwasfenen een'
opgehoopten theelepel van den tot een fijn poeder gebragten
wortel (van so tot 7o grein) met een weinig warm dun
bier. De zieke legt zich daarop te bed , dekt zich warm
toe , en drinkt nog wat warm bier na. Het zweet , hetwelk flu vroeger of Later te voorfchfin komt , moet men
nu, offchoon het ook lang duurt , zorgvuldig afwachten ; en, wanneer bet van zelf ophoudt, kan hij, na
weder welgewarmd linnen aangetrokken te hebben , het
bed verlaten , maar moet zich zoo wel voor het vatten
van koude , als voor het nemen van verhittende dingen ,
vooral brandewijn, wachten.
Men heeft omtrent het verder gebruik van dit middel
Diets anders aan te merken , dan dat men het moet voortgebruiken , zoo tang er zich nog fporen der ziekte vertoonen ; maar dat, als het wezenlijk guntlig werkt , het
zelden noodig is, het dikwijls te herhalen. De uitwerking moet dus dit nader bepalen. Ik moet dit alleen opb
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merken , dat men het niet ligt twee achtereenvolgende
dagen most toedienen , maar het liever alleen om den anderen dag geven. Men kan echter hieromtrent eene uitzondering maiden , als de aanvalien zecr hevig zijn en
de cerfle gift daarop weinig uitwerking gcdaan hecft. Dit
zal niettemin zeldzaam plaats hebberi , wanneer er op de
eerfte gift een heilzaam zweet gevolgd is, en men voor
bet overige het voorfehrift behoorlijk beeft nagekenien.
\Vanneer na de derdc gift, die men tot ancierhalf drachma kan brengen , (hetwelk ik echter maar dens heb behoeven to doen) geen critikh zweet heb ik met
een goed gevolg mij bediend van het Liquor C. C. Accinatas , en een warm aftreklel van flora Arriicae , rad. Vakrianae en Serpentariae, ; maar het is in alien gevalle beter, dat bet zweet alleen op het gebruik van de ilrteinifia volge.
Ik heb de volgende gevallen van het nut van den worm
tel des Nvoets in Epilepfie waargenomen :
Iae Geval. Een meisje van 17 jaren werd, v6Or vijf
jaren:, na mishaudelingen door flagen op het hoofd en
fehrik , door de Epilepfie aangetast. Zij werd op eene
gefchikte wijze door andere Geneesheeren behandeld; en
de hevighcid der ziekte was in zoo verre_ overwonnen,
dat zij dagelijks nog een' aanval , die op dezelfde minuut
aankwam , kreeg. Geen middel kon nu deze kwaal genezen. De ziekte werd thans door eene gift van den
bijvoet , waarop een zacht zweet volgde, aanaonds weggenomen. Van dit oogenblik aan werd het meisje opgeruimd en volkomen gezond. Ik kan dit door geregtelijke
getuigenisfen bevestigen.
IIde Geval. Een fterk, weluitgewasfon, volbloedig
nwisje van 18 jaren feed, gedurende twee jaren , aan eene
vallende ziekte, die fleeds toenam , zoodat zij nu meest
alle dagen 12 -flerke aanvallen had. Nadat zij drie mien
ben bijvoet gebruikt had, was deze buitengewoon bevige
ziekte zoodanig v.etininderd , dat zij &etas twee ligte aanvallen bekwain, Ik zond haar walerom een dee' van dit
Ddd3
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middel toe; en , daar ik geene verdere tijding van haar
ontving, hield ik dit geval voor genezen.
Hide Geval. Een man van 29 jaren, die, na in een'
toeftand van dronkenfchap In het water te zijn gevallen
in eene periodieke Epilepfie vervallen was, werd, door
tweemaal dit middel te gebruiken, en een daarop gee
voigd critisch zweet, volkomen en grondig herfteld.
IVde Geval. Een eenigzins onnoozel (blafinniger)
wan van 36 jaren was federt zijne kindschheid aan de vat,
iende ziekte onderworpen, waarvan hij wekelijks tweeen fomtijds meermalen een' aanval had. Nadat hij drie
keeren den wortel van den bijvoet gebruikt had, werd de
ziekte zoodanig verbeterd, dat hij alleen maandelijks een'
aanval daarvan kreeg. Sedert dien tijd nam hij alleen elks
maand eene fterke gift van dit middel , waardoor alle verdere aanvallen werden voorgekomen,
Vde Geval. Een meisje van 16 jaren werd in de pe.
riode van ontwikkeling, zonder verdere aanleidende oorzaken, van eene Epilepfie aangetast , waarvan zij gewoonlijk alle 412 uren eenen aanval had. Eerie gift van den bijvoetwortel gepas haar aanftonds grondig.
Ik kon dergelijke gevallen, die meestal met de vorige
overeenkomen, hier meer bijbrengen, Daar zlj .echter
piets bijzonders bevatten, dap dat zij na Une of op zijn
boogst na drie giften grondig en op den duur genezen
zijn, geloof ik, dat ik het bij deze opgegevene gevallen
kan latent berusten, Wanneer er duidelijke openbare
ganifehe gebreken aanwezig zijn , die deze ziekte VerOOi
zaakten, kan men met geen' grond verwachten, dat 'met}
de ziekte grondig door dit middel zal genezen. Intusfehen heeft hetzelve in die gevallen weldadige nitwerkint
gen gehaci, en de hevigheid der aanvallen gematigd , zonder ooit eenige andere nadeelige uitwerkingen voort te
brengen ; en men heeft in die gevallen, waarin het geholpen heeft-, van deze ziekte federt 3 of 4 jaren geen
het mipfte (poor ontdekt. — Dusverre het berigt van den
Heer TIURDt1C H9
Hier-
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Ilierop werden de volgende proeven in bet Hospitaal
Charit' te Berri; genotnen :
Eene foldatenvrouw , 41 jaren oud , die, te voren zeer
gezond zijnde , zonder eenig ongemak verfcheidene veldtogten mede bijgewoond had, werd na hare terugkomst,
en daar zij plotieling een zittend leven aannam , door hysterifche toevallen aangetast. Door verfchillende omflandigheden , door kommer en gebrek , en door onregelmatige menftruatie, werd deze ziektetoetland verergerd. In
't eerst verfchenen due hysterifche aanvallen met de gewone toevallen van fchele hoofdpijn , kolijk , braking,
globes hystericus , flaauwten , enz. Maar federt een half
jaar kregen de toevallen meer de gedaante van Epilepfie;
alleen waren ze van geen foporeus tijdperk verzeld. Deze
krampachtige toevallen v‘isfelden zoodanig met de gewone
hysterifche toevallen af,, dat de aanvallen nu eens met,
dan wederom zonder bewustzijn afliepen. Zij kondigden
zich door onbehagelijkbeid en rifling aan. Na den afloop
der accesfen was de zieke fchielijk wederom wel. Onbeduidende oorzaken , eene kleine onaangeriaamheid, de
geringfle overlading der maag , verhitting, vatten van
koude , bragten een' aanval te weeg. Zij kreeg, terflond
nadat zij in het Hospitaal gekotnen was, een' aanval. De
menfes kvvamen nu regelmatig , maar waren altijcl met
krampen en buikpiin verzeld. Er werd een infuf: baler.
met Liquor amm. fuccin. voorgelchreven , en gedurende de
maand Maart gebruikt , zonder dat het op de krampen
eenige uitwerking deed. Op den 16 April werd nu , met
achterlating van alle andere m iddelen , het nieuw ontdekte middel van Dr. BUR D A C II aangewend. Daar de aanval met een voorgevoel van angst en onrustigheid aankwam , en deze toevallen zich op den avond van den
ró het eerst vertoopden , werd het eerst 's avonds tent t tire gegeven. Zij kreeg 's nachts een zeer Berk zweet ,
hetwelk tot aan den morgentlond duurde. Zij fliep geen
oogenblik , verlchoonde zich 's morgens , en gevoelde
zich daarna. verligt. Intuslchen kreeg zij den 17, 's namiddags ten 2 ure , ten" aanval van Epilepfie , en na verDdd4
loop
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loop van een uur een' tweeden, niet minder hevigen ;
waarop de lijderesfe in een' diepen flaap viel, die tot aan
den volgenden morgen voortcluurde. Tweeenzeventig uren
na het innemen van de eerfte dofis werd nu de tweede,
ook met warm bier , gegeven ; ,aanftonds brak een fterk
algemeen zweet uit, hetwelk zeer flint:end was, en
's morgens volgde eene fterke ontlasting van geel gekleurd water, hetwelk geen zetfel vertoonde. De zieke
gevoelde zich na dit zweeten nog meer verligt dan te vo.
ren , was den geheelen volgenden dag opgeruimi , vet.rigtte haren gewonen arbeid , en tot aan Mei is er geen
nieuwe aanval van Epilepfie verfchenen , noch hare gezondhejd op de eene of andere wijze gefloord geworden,
ter41 zij ook federt geene middelen tegen de Epilepfie
gebruikt heeft. Den 6 Mei werd zij , op haar verzoek ,
herflela uit bet Hospitaal gezonden.
Hierop warden tien zieken , die de vallende ziekte hadden, en welke bij fommigen reeds zeer langdurig en ingewor.
tad was , met dit middel behandeld. tae uittlag was
deze : 13ij drie derzelven bleven de aanvallen, deels fchie.
lijk , deels langzaam , weg. Drie waren- aanmerkelijk ge.
beterd, zoodat de aanvallen zeldzamer en zwakker wet.den. 131j vier kon men geene merkelijke verandering befpeuren. Dat dit middel eene groote kracht had, om op
de zenuwen te werken, bleek daaruit , dat het bij fora.
reigen , v66r het acces gegeven , hetzelve merkelijk ver.
zwakte. Er volgde gemeenlijk ook een fterk zweet, het,
welk critiscb fel-leen te zijn.
Wij kunnen dus met regt dit middel als een krachtig
geneesmiddel tegen de Epilepfie aanhevelen, en de Geneesheeren tot het nemen van nadere proeven hiermede
opwekken. Zeker zal het even min, als alle andere
deleb, genezing te weeg brengen , wanneer hier organifche gebreken, langdurige inworteling of voortwerkende
oorzaken plaats hebben. Maar in andere gevallen , en
waar de ziekte door voorboden voorafgegaan wordt, zoo.
dat men dit middel aanitonds kan aanwenden kan men
dAarvan yen goecis verwachten, Men behoort echter in
al.
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alien opzigte de opgegevene voorfchriften , zoo wel met betrekking tot de inzameling, als het bewaren en bereiden van
dit middel, zorgvuldig in acht te nemen. Ik verzoek, dat
men mij den uitflag mededeele, ter bekendmaking.
Dit middel heeft het groote voorregt , dat het zeer eenvoudig en goedkoop is en overal groeit , zaodat wij het niet
alleen als gene nieuwe aanwinst voor de Materia Medica ,
maar zelfs els een huismiddel kunnen befchouwen, hetwelk
men altijd en zonder nadeel geven kan.
Voor het overige maakt de naam en de ouderdom het reeds
eerwaardig. De Artemifia werd bij de Ouden zeer boog geacht in hysterifche en in die ziekten,. welke wij nu zenuwziekten noemen. Zij kreeg , volgens PLINIDS, den naam
ilrtemilia van de Koningin van dien naam, Gemalinne van
asotu s, die het Maufoleum gebouwd heeft. Ook
werd zij Parthenis of Virginalis genoemd, ter eere van de
Godin - maagd DIANA; ilrtemis Ilithyea , dewijl zij de geheime ziekten der vrouwen gazegd werd te genezen.
Eindelijk moec men niet vergeten de onbaatzuchtigheid
van den Heer BURDACII te roemen, die, met veraehtleg
van elle gigen voordeel, dit middel-aan het welzip van bet
algemeeu toewljdt. Welke fommen brags niet 'reeds het Rivgoldfche middel den verkooper aan 1 en dit beftaat waatfcbijnw
lijk hoofdzakelljk uit dezen wortel.
In het volgende sde ftuk geefc de Heer !pc n,eetrige
nadere bepalingen omtrent de bereiding van dit middel, op,
die hicrop neerkomen, dat men' zich flier tot de vezelworee&
len behoeft te bepalen, maar ook de dikkere en fappige
wortelen en takken daarvan kan bezigen, als Men het drooge
en vermolmde en bet harde Mudge er van affcheidt; worts,
dat, als er geene voorboden vaOr bet acces der Epilepfie
an, men het ook aanftonds na bet saves kan geven: wanneer de tijd bekend is , kan men bet !sum ve•Or bet acces
geven.
BUZONDERE EIGENSCHAP DER RUDE,

D r. ADAM NEALE verhaalt , in zijne Travels through Ger1818, een
merkwsardig voorbeeld van het vermogen der Zijde bij een
fhaphaanfchot , hetwelk in Spanje onder zijne oogen plaatsgreep.
,, Eon verdienstvol Jong Officier vau bet Geniekorps in
EnDdd5

many, Poland, Moldavia and Turkey, published in
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Engelfeben dienst," dien hij bij name noeint, en zijn bij.
vriend , klaagde mij , bij zijne werkzaamheden
aan het herftel der vestingwerken van Ciudad - Rodrigo, over
hevige hoofdpijn en cluizelingen, welke ik grootendeels toefchreef aan het dragen van een' ftijven , zwartlederen band,
bij wijze van halsdoek. Ik raadde ' hem ernftig, denzelven
of te leggen; maar hij weigerde zullts volflandig, tot dat ik
hem verzekerde, dat, wanneer hij eens het ongeluk had, een
fchot in den hals te bekomen, een zwartzijden halsdoek het
diep indringen des kogels beletten , en het vermogen der zij.
den ftoffe hem alzoo het leven redden konde. Dic maakte in.
druk; en naauwelijks had hij den lederen halsdoek tegen een"
zijden verruild, of zijne hoofdpijn verdween. Wij fcheidden
kort daarna; terwijl ik bij Lord HILL bleef, en bij bij de
voorhoede geplaatst werd, 1)e veldtogt werd van nieuws
geopend; en na verloop van eenige weken vernam ik, dat
snijn dappere vriend aan de fpits der eerfle ftormloopencte ko.
lonne bij St. Sebastiaan gefneuveld was. Ik was toen ce
Reynoza , op verfcheidene mijlen van daar, Men verbeelde
zich mijne verbazing en blijdfchap , toen ik een' brief van
hem ontving , die mij zijne genezing meldde1 Door een' fuaphaankogel doodelijk gewond, en uit de loopgraven naar zijn
kwartier gebragt, wanhoopten de Heelmeesters, na het on,
derzoek der wonde, aan zijne herftelling, Men hield het
daarvoor, dat de kogel in de bloedaderen van den hals was
doorgedrongen. Drib dagen verliepen, zonder dat de vetfchijnfels verergerden; zoodat de Wondheelers in hung on.
derftelling begonnen te wankelen. Eindelijk vroeg men den
Sappeur , die hem had zien vallen, of hij den kogel , die•
hem trof, ook gezien had. Deze haalde dien op flaanden
voet uit zijne patroontasch, en verklaarde, dat hij, bij het
losmaken van den zijden halsdoek, ontdekt had, dat een ge.
dee1te van deuzelven in de wonde was ingedrongen, en dat
dit, na herhaalde poging , met den kogel door hem uit de
wonde was getrokken, zonder dat er een' enkelen draad, was
achtergebleven. — De 011icier herflelde volkomen, en was in
den jare 1813 tot Majoor bevorderd,
zondere
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1ETS NADERS . OVER HET VERDRINKEN VAN DEN GROOTEN
ZUIDHOLLANDSCHEN WAARD, IN DEN ST. ELIZABETHS.
NACIIT DES JA ARS 1421. Door A D R. ST OLKER•

Eerst onlangs vond ik gelegenheid wt her lezen van de Ilfeworie , betrekkelijk tot den flaat der Rivieren, welke , door
den Heer InCpecteur generaal van 's Lands Waterlhat, j,
BLANKEN, JANS Z., in het voorleden jaar, bij O. J. VAN
PADDENBURG, te Utrecht, werd uitgegeven. Ik vond
daarin, op bladz. 23 en 24, eenige aanmerkingen op hetgeen
ik , in de Letteroefeningen voor December 1822, met betrekking tot het verdrinken van den grooten Zuidhollandfchen
Waard, in 1421 , gefchreven heb „ en vind mij genoopt ,
1aarop jets te antwoorden. Vooraf verklaar ik , dat ik de
uitgebreide theoretifche en praktifche kundigheden van den
Heer BLANK EN, in het rivierkundig yak , zoo zeer vereere
en bewondere , en van mljne eigene zeer bekrompene en oppervlakkige kennis van hetzelve zoo overtuigd ben , dat 1k
zou meenen mij de befpotting van alle daarin ervarenen waardig te maken, zoo ik zijn Ed. in jets, daartoe betrekkelijk,
wederfpreken wilde. Maar ons verfchil betreft dat vak niet,
is touter gefchiedkundig , en , fchoou , naar mtjn oordeel ,
curieus genoeg , toch van zoo gering belang, dat ik er noch
met zijn Ed., noch met iemand , een' eenigzins ernaigen
twist over zou willen voeren. Indien 1k er derhalve bier jets
nader over nederfchrijf , is bet alleen , om , hetgeen ik er
voorheen over gezegd heb , wac duidelijker te maken en weer
;e ftaven, waardoor ik vermeen , dat al ons verfchil zal wegvallen, en de Heer BLANKE ri het volkomen met mij eens
zal zijn. War ik er zal bijvoegen , vertrouw ik, dat aan
zijn Ed. zoo min, als aan jemaud, onaangenaam zal zijn.
Daar de Heer BLANKEN, ter aangewezene plaatfe , verklaart, dat tusfchen hem en den Heer SMITS, in deszelfs
voortreffelijke Verhandeling over de inbraak en overflrooming
van onzen Ifaard, geen verfchil beflaat , zoo erkent zijn
Ed. , dat er, in den nacht van t8 November, beneden in
dies Waard, doorbraak gevallen, en daardoor overarooming
wet ,:eovater veroorzaakt is (*). Duch zijn Ed. meent ,
dat,
(*) Zoo dit ook met nog meerdere bcwijzen geflaafd
moesi worden dan door den Ileer SMITS en mij zijn
ge-
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dat, te zelfden tijde, ook de rivierdijk , bij Werkendam , be.
zweken is , en de ramp hceft helpen vergrooten en voltooi.
jen. Hierin meen ik van hem te moeten verfaiiien, en zijne verzekering , dat , fchoon de gefchiedenis daarvan geen ge.
wag maakt, de zaak van zelve fpreekt , kan mij niet overtuigen. Ik beweer dan , dat, in den Elizabethsnacht, Coen de
Waard eerst overflroomd werd, geene dijkbreuk aan de ri.
vier, te Werkendam , of , elders, eenig deel aan die overt/rooming gehad heeft. Mijne bewijzen zijn , voorecrst , dat
Diet tegendeel eene loutere ouderftelling is; dat men er Met
een ddnig oud gefchiedkundig getuigenis voor te berde kau
brengen, en dat daar tegen , van een aantal Schrijvers , van
den tijd der overitrooming zelv', of . niet lang daarna, verre
de meesten, die er van gewaagd hebben, uitdrukkelijk zeggen , dat zij eene orerlirooming van zeewater geweest is ,
waardoor zij eene doorbraak aan de rivier, bij Werkendam,
waar geen zeewater in den Waard , Iranflorten, genoegzaatn
nitfluiten. lk fla den Heere DLANKEN gaarne toe, dat de
aanteekeningen, vooral van den tijd, waarin deze gebeurtenis
voorviel , dikwijls zeer, onnaaewkeurig zijn; dock dit dunkc
mil bier van geene toepasfing to zijn: want bet vermelden
zeif van bet =water is eene naauwkeurigheid , welke.zijne
Onderflelling wederfpreekt. Ook beroepen wij ons niet flecks
op gefchiedkundige aantecieningen, maar ook op de Diplo.
kata .zoo even door ons aangehaald, en waarin men: zulk
eene onnaatiwkettrigheid niet onderdelleu kan. — Wij hebl
ben, in de tweede plaats, als bewijs aangevoerd hetgeen de
Schrljver van , het Chronicon Tielenfe melds, dat, van 14 tot
to December 1421, dat is maar omtrent g ene maand na de,
overftrooming „ de wateren van Rijn, Maas en Iraqi, tot
elks verwondering, onbewegelijk , op dezelfde hoogte, en
wel tot op of aan de kruiuen der dijkeu, gettaau hebben,
zongebragc, zonde ik mij nader kli ppen beroepen op de vol.
gentle Diplomata van Hertog p HILIPS von Bourgondie, als
yen van 28 Februarij en een van 9 Maart 1426, en een van
Maart 1427, te vinden In MIERIS, Charterboek, bladz.
819, 823 en 876 mitsgaders op eene Rerun: memorabilium, gestarum in oppido Huesdeng ac ejus territorio, compendlora narratio , mss. van 1550-156o, bezeten en mij be.
leerdelijk medcgcdeeld door den oudheidkuLdigen Heer en
MC. W. C. ACKER SD C K.
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2onder dijkbreuken te veroorzaken, en dat die. hoogte,
na den 2often, wel, voor eene korte poos,: een weiatg af.
nam, dewijl er, bij Eininerik , .eerip ,dijkloraukgevallen was,
maar dat het water daarna weder ., tot don6den
op dezelfde hoogte ;lean bleef,,Zonder dat er dijkbreratt.volg:
de. Dit befchouwden wij als onmogelijk , zoo, op denaden
November 1421, de Waaldijk den ouden . We was
doorgebroken, ten zij het daar gevatien gat op den 14den
December reeds weder volkomen bevangen was; en dit deed
ons vragen, of dit het geVal geweest Vas? Niet omdat wij
cut dachten, maar omdat wij ons van het tegendeel over:.
tuigd , en het ftellen daarvan voor ongerijmd hielden , en wij
zeer wel moisten , dat het gat aldaar nooit bevangen werd.,
en nog heden open was: maar juist hieruit befloten wij, dat
er dit gat op den 14den December nog niet zijn kon, devrijt
dan die gelijke fland van waterhoogte op de Waal , geduren.
de drie weken, onmogelijk plaats gehad kon hebben. Nu
hebben wij voor ons gevoelen nog verder 'in te brengen ,
vooreerst , dat de fchilderij op het kasteel te Dusfen , welke
de Meer SMITS, in zijne Verhandeling, of in de •anteekening U op dezelve, op bladz. 69 en 70, befchrijft , en wet.
ke den ftaat van zaken voorflelt, zoo als die was daags na
de overfirooming, — dat deze fchilderij (zeg ik) den dijk
bij Werkendam in zijn geheel en ongefchonde.n, en diet: bij
Wieldrecht als ingebroken vertoont. Doch, daar dit .fchiider.
fink, vermoedelijk , niet vroeger, dan fchier twee eeuwen
na de gebeurtenis zelve, vervaardigd is , zal men er welligt
niet veel gezags aan toekennen. Wij zeggen dan, ten tweede , dat wij ook daarom niet aannemen kunnen, dat de door.
braak bij Werkendam gekomen is, ten tijde van de eerfte
overftrooming , omdat wij ook geen gewag altoos ontmoetea
van eenige pogingen, te dien tijde, aldaar gedaan, om eent.
ge dijkbreuk te herftellen, zoo a!s wij daarvan, ten aanzien
van de bretik beneden , gelijk wij voorheen reeds hebben
doen zien , en flraks nog nader zullen doen blijken, gewaagd
vinden. Itnmers , ' zoo er , gelijktijdig, boven en beneden
braak gevallen was , moest men ook , gelijktijdig, boven'en
beneden , de breuk hebben getracht te heelen ; want met het
heelen van flechts eene van beiden was zoo veel als niers
gedaan. Het blijkt dus onbetwistbaar, nit de pogingen, wet.
ke men beneden, tot herftel der dijken, gedaan heefc, dat
boven niets te herftellen viel , alzoo er geen gat gevallen
was.

776

OVER HET VEtDRINEEN VAN DEN PROOTEN

Was. — Maar (vraagt de Heer DLANICEN) ',hoe en wan.
„ neer is die oude Wiel, die Loch doorgaans de pleats eener
„ dijkbreuk doer kennen, daar,, bij Werkendam, dan geko0, men'?" Hierop zeg ik, dat, Zoo op deze vraag ook nieti
te antwobrden viel; dic Each het door mij i zoo ik meen,
bewezene (dat hij in den bewuscen Elizabethsnachc er niet
gekomen is) niet omver kan werpen. Men kan daaruit alleen
befluicen, ,hij is er op een' anderen tijd gekomen; en ik kan
Met zien, dat ik, dic laatfte bewezen hebbende, onder de
allerminfte verpligting lig, om nu ook te bewijzen, wanneer
hij er gekomen is, of dat , bij mijn onvermogen hiertoe,
mijn eerst bewezene vervallen zou. Doch laat ons zien,
wat wij er nader van zeggen kunnen. — Op de vraag: hoe is
hij er gekomen? antwoord ik gaaf weg: zeker door doorbraak, aldaar in den rivierdijk gevallen, Op de vraag: wanneer ? kan ik mij zoo kart niet verklaren. — Men noemt
een' Wiel een' waterpoel, welke bij de doorbraak van eenen
rivierdijk veroorzaakt worth, ter plaatfe, wear het invallend
water, zoo als men 't noemt, een grooter of kleiner, dik.
wijls zeer diep, grondgat maakt hetwelk, na het herftel
van den dijk, achrer. en met water gevuld omdat
men het doorgaans niet dempt. Zulk een Wiel vermoed ik ,
dat, bij eene doorbraak van den dijk bij Werkendam, al in
veel vroeger tijd, dan dien der overftrooming van 1425 , dant'
ter plaatfe, op de gezegde wijs, gekomen is, aldaar is achtergebleven, toen de dijk herfteld was , en den naam van
ouden Wiel heeft gekregen, nadat later, misfchien in de na.
bijheid, eene andere dijkbreuk een' nieuwen Wielveroorzaakt
had. Verder denk ik, dat de dijkbreuk , waarvan wij nu
handelen , en die nooil weder gedigt is, gevallen is geweest
ter plaatfe van den ouden Wiel; dat de rivier , daarin geftort
zijnde, denzelven verzwolgen heeft, en dat, federt, deze
doorbraak den naam bekomen heeft van de doorbraak van of
san den ouden Wield Op eene andere wijs weet ik dezen
naam flier te verklaren: want ik weet niet, dat men ooie
eenen, door eene dijkbreuk, die niet weder herfteld werd,
veroorzaakten waterplas, of dat men het gat zelf, waardoor
bet water fchoot, een' Wiel genoemd heeft. In dat geva/
sonde ik ook nog de benaming van OUDEN Wiel flier weted
te verklaren, enz. — Doch, wat hiervan zij, wij zijn bier.
door nog niers nader gekomen tot bepaling van den tijd,
wanneer' dun de doorbraak san den ouden
, die nooit
we.
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weder is herileld , gevallen is. 1k zeg daaromtrent dan nu r
seer zeker na 1421. Hoe kort of Wig? Daarop weet ik, bij
het volftrekt zwijgen der gefchiedenis , (homers voor zoo
veel mij bekend is) pieta ftelligs te antwoorden, Evenwet
kan ik naauwelijks denken , dat men deze gebeurtenis v66r
1449 , waarin het Chronicon Tielenfe eindigt , ftellen moet,om.
dat ik niet kan gelooven, dat deszelfs Schrijver, die zoo
naarffig van vroegere en latere doorbraken en overftroomingen
aanteekening hield, als ivij nog nader zien zullen, ook deze
niet vermeld zou hebben, zoo zij in zynen tijd ware voorgd.
vallen. Bij anderen van onze Schrijvers weet ik mede niet,
er immer eenige aanteekening van te hebben gevonden. Troth_
wens zij gewagen geenszins van alle zoodanige'gebeurteuft.
fen, en het is daaraan toe te fchrijven, dat wij , in het al.
gemeen, van dezelven , in de 15de en de eerile heeft der
16de eeuw , zoo weinig weten. Misfchien, zoo de breuk
bij Werkendam op de gewone wijze veroorzaakt is, hebben
zij er daarom niet van gewaagd , omdat de zaak zelve, nu de
Waard Loch, federt 1421, verdronken lag, hun van minder
gewigt is voorgekomen. Maar zou het ook niet weI kunnen
zijn , dat men, juist omdat de Waard toch , hopeloos, zoo
't fcheen , verdronken lag, en de dijk bij Werkendam dris
van geen ander belang was, dan dat hij belette, da t het tivierwater niet gemeen werd met dat der inundatie, en het.,
zelve verhoogde, denzelven , op den een' of anderen tijd
van gevaar, bij hooge rivier , opzettelijk , bij den* ouden
heeft doorgeftoken , om eene overlaat, of aileiding,
voor het hooge water over het verdronken land te bekomen?
Althans, (hoe de breuk ook veroorzaakt is) zoo zij, gelijk
blijkt, na het eerst verdrinken van den Waard gefteld moet
warden , heeft men zich niet te verwonderen, dat geene
moeice tot het wrier digten van het gat gedaan is, dewijI
zij , daar de benedendijken filet herfteld konden warden, en
dus de Waard verloren bleef, volftrekt nntteloos geweest
zou zijn, en men voorts gaarne bet voordeel, van hier eene
ontlasting voor de rivier te vinden, behouden wilde. — Hier.
van afftappende, moet ik nog eh ding zeggen , namelijk,
dat ik den Heere BLANKEN gaaf toefta, dat , zoo er nooit
andere doorbraak , dan beneden, had plaats gehad, gewls de
gedaante van zaken nooit die geweest zou zijn, welke zij
daarna is geworden, of zelfs nu nog is. In dat geval zou
(de dijken beneden open blijvende liggen) her Inundatiewacer
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ter met het beneden buitenwater gemeen gebleven zijn, en,
bij ebbe en vloed, hebben uit- en in- geloopen (*). De killen waren er nook gekomen , en zijn, ongetwijfeld , federt ,
door de doorbraak , bij Werkendam , veroorzaakt. En nu,
geloof ik, zal de Heer BLANKEN, omtrent dit punts niet
veel van mij verfchillen.
(*) Dat dit met de dead , in den beginne, eeniglijk het
geval geweest is, zou men misfchien, met eenige waarfchijnlijkheicl,kunnen opmaken uit de reeds aangehaalde giftbrieven
van PHILIPS van Bourgondii aan de Regulieren van het
Klooster Eemflein , van 28 Febr. en 9 Maart 1426, bij ai I eR is, als boven, bladz. 819 en 823.
(Het vervolg en !et 'Verna.)

EEN BEZOEK OP ARUBA EN BONAIRE, TWEE TOT CURACAO
BEHOORENDE EILANDEN, IN 1823.

(Vervolg van bl. 673.)
Bonaire is, wegens deszelfs Jigging bovenswinds , gunfliger
voor Curacao, dan Aruba , en meer bekend bij de zeelieden,
die hetzelve doorgaans opzoeken , als zij naar Curacao vvillen.
Er is geene andere vaart op dit eiland , dan van eene of twee
lands-goeletten, (want alle koophandel is er verboden) die
gefladig of en aan varen, om van dear zout, kalk en brandbout te halen. Om van Curacao naar Bonaire te komen,
'weft men meestal 24 uren noodig; want het gaat tegen wind
en aroma op.: in het afkomen befleedt men er nog geene
u rea over. Zoodra men de oostpunt van Curacao verlaat ,
ziet men terflond het westelijk gedeelte van Bonaire voor
zich , hetwelk het ddnige bergachtige land dier pleats is.
De zuidelijke kust , die men langs vaart, om naar de baai
te komen, is zeer fchoon; fchoon, in de beteekenis, waarin
de zeelul het gebruiken: want men zeilt veilig zoo na aan
den wal, dat men er, in den wezenlijken zin des woords,
met een' fleen op werpen kan. Reeds was it het grootfie
gedeelte van bet land, en wel zeer nabij den wal, langs ge.
varen, zonder dat zich eenig kenteeken vertoonde; dat deze
plaats bewoond words, en zonder dat ik eenig levend bewerktuigd wezen gezien had. Het met kreupelhout beplante
la-
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lage land worth door nieti afgewisfe/d , dan door kleitte kale
bergen, Eindelijk kwamen wij voor de baai. flier verbeeldde
ik mij Curacao te zien , toen het, voor bijna twee eeuwen,
door onze voorvaders was in bezit genomen. Langs een dor,
eenzaam en akelig ftrand, waar men niets boort dan het een.
toonig gekabbel van het Water, zitt then eenige ver van ea
kander liggende tlrooijen huizen , in welker midden een klein
Fort ftaat , met vier ftukken gefchtit voorzieti, waar de Korn.
tnandeur, zijn verblijf • oudt , en dat Ids eene bewtiarplaats
client van de landsgoederen.
Het 66nigst fieraad dat bij dit ongnnitig geligt het oog
van den aankomeling vervrolijkt, is de fchoone drieklenrige
Nederlandfehe vlag, die van het Fort waait, en welke hen*
doer zien , dat hij eene vaderlandfche bezitting genaderd
Die uit de haven van Curacao komt, words , bij het atikefee
in de baai Van Bonaire. tinnelijk overtuigd ett welk eene
hoogte de koophandel het eene land boven her andere bren.
gen kan. Beide plaatfen ftaan, wegens derzelver Jigging,
lands- en luchtsgefteldheid enz., gelijk ,en zijn dos even bedl,
langrijk, of liever even onbelangrijk; maar op Curacao ekt
ten thans zulk een aantal vrlj goecle, van (teen gebbuwde
huizen, dat zij eene middelmatige Europefehe nu' vertootien.
Inzonderheid geeft de haven een groot denkbeelci van Cura.
fan, omdat langs detelve , sari beide zijden, zees fchoone
huizen , meestal van drie verdlepingen, gebouwd zijn. Toed
nog het grootfte gedeelte der voortbrengfelen van Terra Firma over dit eiland in Europa kwam, gingen jaarlijks eett
aanzienlijk getal (eens, naar men zich herinneren kan, 53)
zwaar geladene fchepen naar Holland. Zelfs in dezen tljd,
waarin elk zegt , dat de handel flilliaat, vindt men in deze
haven zelden minder dan 6o of 70 vaartuigen van verfchillende vlaggen , en 8o vaartuigen van verfchillende groom behooren hier te huis. Welk een onderfcheid met Bonaire ,
als waar zieh eenige weinige ftrOdbuttert vertoonen, en men
bier en deer eene visfcherskanoo op het ftrand gehaald zieti
De vdlkrijkheid van Curacao (te gram diodr deszelfs on.
gunftige ligging voor de kultuur) heeft aan het land zest`
eene geheel andere gedaante gegeven. Het krellpelhout, in.
zonderheid de grooce menigte each's, is weggehakt, en de
grand tot botiwland gemaakt; vele grothe en vruelitdragende
boomen , als tamarinde, latippen , mango, fapatella enz.,
Van andere plaatfen bier overgebragt en met zeet goed gekolg
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aangekweekt; (fommige zelfs beter, en minder waterachtig
en laf, dan op andere veel vrnchtbaarder plaatfen, omdat de
Natuur meet* hare krachten heeft moeten infpannen, om.de.
zelve tot volkomenheid te brengen) ook heeft.men op Cu.
racao overal dammen gemaakc , dm her wegftroomen van Llet
water te beletten , en in elken tuin eenige putter) gegraven,
die nimmer uitdroogen, en zelfs na eene vierjarige buitengewone droogte nog water bleven behouden; fehoon •eenige
clerzelven,' door het gedurig dieper graven, eindelijk brak
werden, en, gelijk de ondervinding leers, trimmer weder
goed worden. — Op Bonaire, daarentegen, ligt het land nog
genoegzaam in deszelfs eerfle wording. Geen enkele vrncliaboom vindt men op het geheele eiland; het boschrijk gedbelte beftaat uit kreupelhouc van onderfcheidene foorten, waar.
van het Braziliahout het belangrijkfte is. Er worden wel,
van Gouvernementswege, van' tijd tot tijd kalkovens gebrand; loch zulks gefchiedc doorgaans van hoist, dat langs
de zeekust .ftaat, omdat men , bij gebrek van putten vats
zoet water, den kalk met zeewater blusfchen moet , waar.
ova de ovens nabij het zeeftrand moeten aangelegd worden,
en sevens om den kalk zoo veel te gemakkelijker naar Curacao te kunnen overbrengen.
Elk land op dezen aardbol heeft in het vak der natuur•
•unde deszelfs bijzondere belangrijkheid. Ook Bonaire kan in
sneer dan den opzigt de aandacht der natuurkundigen opwekken,
omdat hetzelve hem ,op het droogfte en fchraalfte fink grand&
van de Westindiën, de kenteekenen van de ontzetcende groeikracht der keerkringen doet zien , en hem in het eigenlijke
vaderland der cactus verplaatst. Dit gewas vindt men in
overvloed op Curacao en eenige der droogite plaatfen op devaste kusr, (op een' vochtigen grand verrot dezelve zeer
fpoedig) maar niet-in zulk eene mate als op Bonaire. 1k had
deze plant op Curacao en op, de vaste kust gezien , maar frond
niet weinig verbaasd, op konaire uitgeitrekte ondoordringbare bosfchen van dezelve te aanfchouwen. Elite ftam ba.
reikt, naar mime gisfing, eene hoogte van =trent 4 o voeten, verfpitidende zijne armen naar alle zijden; en dewiji.
deze gewasfen in de hoogte tegen de bergen oploopen, vormt
dit een allerzonderlingst gezigt. Menigte van papegaaijen ,
inzonderheid geheele troepen parkieten, houden zich tus.
fchen de kolomvormige cactus op. Zij zijn daar ook veilig
voor hunue vervolgers; want die eenmaal het ongeluk gehad
heeft,
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beefs, door dit aan alle kanten met ftekels itootZidne gewas
geftoken te worden, zal dezelve liefst niet heel digs naderen.
Zoodra de flekels iemand gewond hebben, fchijnen ze dieper het vleesdh in te zuigen, en veroorzaken daar eene he.
vige pijn, als ware derzelver punt met een fcherp venijn
voorzien. Als men vele van deze ftekels in het vieesch
krijgt , volgt er ook eene koorts op; en men heeft voorbeel.
den op Curacao , dat een kaif door een' arm dezer
vormige cactus, welke op hetzelve nederviel, gedood is.
Ook is mij door een' mijner bekenden verhaald, dat 3 eenige
jaren geleden, een Engelseh Beer , door veel te drinken ,zoo
veel moeds gekregen had, dat hij des avonds alleen verkoos
naar de itad te rijden , maar onderweg in eene beg dezer ge.
wasfen viel, waaruit hij genoegzaam dood werd gehaald,
doch , na veel pijn en fmarten en hevige koorts uitgeftaan to
hebben, gelukkig nog in het leven gebleven is.
Vreemd von het gezIgt zoo wel, als voor het gebdor, is
zulk een woud van cilindervormige cactus. Het heeft iets
fchrik en vrees aanjagends, als men zoo vele armen zich in
de hoogte ziet heffen, condom met lange fcherpe punt=
voorzien, door welke de wind akelig built, door niers afgebroken, dan 'door het wild en raauw gefchreeuw der pape•
gaaijen en parkieten. Onder de vele foorten dezer plant is
er eene, welke, ter dikte van vier of vijf vingeren, even
als het klimop, zich verre verfpreidc en tegen het kreupel.
bout opilingert. Ook bier bewondert men de wljaheid
van den Schepper der Natuur, die, op de onvruchtbaarfte
plaatfen in de verzengde luchtftreek, waar eene droogte yam
doorgaans 7 of 8 maanden genoegzaam alle planten tot op
den wortel doer uitfterven , weder eene andere foort van ge.
was daarftelde, om het gemis der overige planten te vergoe.
den, in het algemeen een gelijk nut als deze aan te brengen,
en nog tot bijzondere einden te kunnen dienen ; want hoewel ik niet geloof, dat alle de einden, waartoe de cactus
zou kunnen gebruikt worden, bekend zijn, zoo ziet men
reeds , dat dezelve in den droogen tijd het vee tot voedfel
dient: de kabrieten openen dezelve met hunne pooten en
zuigen er het fap uit , en de koeijen eten dezelve, als men
ze eerst van derzelver ftekels ontdoet. Zelfs is er eene foort
der cilindervormige cactus , welke door de Negers tot eene
pap gekookt en gegeten worth. De reden, waarom dit ge.
Was zoo verfthrikkelijk gewapend is , zal misfchien daarin te
Eee a
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zoeken zijn, dat zij ne huid , zeer dun, glad en zaebt , anders te zeer aan verwoestingen zoo
wezen.
Boven de baai vindt men een groot aantal ftroohutten, bewow(' door vrijlieden, aan wier gelaat, inzonderheid aan
wier pittig en lang haar, men de afftammelingen der India,
nen gewaar wordt. Door vermenging met Negerfen gekleur.
den , vindt men hier Been' echten Indiaan meer. Deze lieden beplanten in den regentijd een fink gronds met Indiaansch
koorn (kleine ma's), en fommigen hebben eenige kabrieten.
Wegens de weinige behoeften in deze gelukkige hemelftreken,
leefden zij daar tevreden mede; maar eene aanhoudende droop
te had hen vier jaren te vergeefs doen zaaijen; dit veroor.
zaakce onder deze lieden zulk een gebrek, dat het tot eenen
hongersnood dreigde over te flaan. •Aiit de overzijde dezer
pleats ligt eene vruchtbare kust, waar niets hen belette been
te gaan; (loch niemand hunner verkoos ziliks, zoo clerk is
de gehechtheid aan de geboorteplaats , inzonderheid bij beperkte menfehen. Geinkkig, dat op Curacao door de Amerikaanfcke vaartuigen Brazilienhout (rood verfhout) gezocbt
werd ; dit deed den Gouverneur het befluit nemen , om Bulks
door de vrijlieden te Bonaire te laten kappen, tegen betaling
van 6 fchellingen (Holl. on/trent 24 ftuivers) de too CP, of
de waarde daarvan in mats nit 's lands Magazijn, waarvoor
zij het. dan aan de baai moesten leveren; dit gaf den ,genen,
die werken wilden , gelegenheid, om het leven te behouden;
en vie werkte niet , wanneer de honger zich gevoelen deed,
en er nergens wat te Helen viel?
Het oostelijk gedeelte van Bonaire befiaat nit masfieve
klip. Belie landtong, vier wren lang, fltekt zich zuidoostwaarts nit, en is , wegens derzelver /age ligging, bijna gelijk
met de zee, zeer gevaarlijk voor de vaartuigen. Jaarlijks
eischt N E P T U N U S bier een offer. Inzonderheid fchijnen de
Noord ihnerikanen zich voor dezen zuidoostelijken uithoek
niec te kunnen wachten.
Het westelijk gedeelte dezer Westindifthe woescenij is het
bergachtigile en vruchtbaarfle; men treft er goede bouwlan.
den voor mais aan , wanneer het flechts wilde regenen. Hier is
ook de rincon, eene vallei, rondom met eenen ring van Bergen owgeven, waar het Gouvernement eene flavenfokkerij
lieefc. Driehonderd landilaven leven bier vergenoegd en gelukkig. Een gelijk aantal vrijlieden hebben hunne buttes
tusfchen die der flaven in gebouwd , en leven met elkander
ver-
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vermengd. Maar de flaven zyn hier waarlijk niet ongelllkki_
ger dan de vrijen; zij hebben, imegendeel, onbezorgd den
kost, waar, deze fomtijds zeer om moeten fukkelen. Arbeiden moeten ze; maar dit is geen ongeluk voor den mensch,
als bet flechts zijlle krachten niet te boven gaat, en hij ziJnc dagell en uren van verpoozing heeft. Voor misbandelillg
zijn ze hier bevrijd; zelden wordt er gellraft, en, zoo ze
ziek worden, is hier een Doctor (Chirurgijn), die van Gouvernememswege ten dienlle der l1aveti betoldi~d en van medicijnen voorzien wordt.
De eenige vrees, die deze flaven bebben, is om naar Cu1"{lfao gezonden, en daar tOt landsdienllen gebruikt of tot
2IPbacbtslieden opgeleid te worden; niet omdat zij h~t daar
fiechter hebben, maar omdat zij dan hunne geboorteplaats en
betrekkingen verlaten moeten. Deze Gaven llaan onder eell'
blanken opzigter, die in de ";ncon WOOIlt ell hen zeer goed
behandelt, inzonderheid de flavinnen! WenfchelUk ware bet,
dat het lot der {laven overal zoo dragelijk was als op CurtlfaIJ en dllarbij behoorende eilanaen. Maar nog in deze da..
gcn, waarin menfchelijkheid en llaatkunde zich vereenigen,
(welk cen 7;eldll;aam verfchiJnfel!) om den toelland der Nege,. - flaven in de lFestindjen te verzachten , en 1I11engs den
tijd voor te bereiden tot eene volkomene vrijheid, vindt men
nog plaatfen, waar de flaven onmenfchelijk behandeld worden. Aan het hoofd daarvao [laat onze Neder/alld[che kolonie
Suriname, die hare oude beruchtheid van hardheid en wreedheid jegens de Haven tot op dezen dag ll::ianda houdt, en de
inwoners van andere If?estjndifche kolonicn, die :Ian het gezjg~ cler flavernij gewoon zqn, met veromwaardiging over
haar doet fpreken. Twee geloofwaardige menfchen verbaalden
mij , dat zij, in eene der laatfie maanden van 1823, even
buiten Parrl1l1arjbo, eene jonge NegerjlJ zagen afll:raffen met
zweepl1agen, zoodat, toen zlj voorbijgingen, de harde en
!1:erke huid der flavin reeds op aHe plaatfen was opengere.
ten! Een gevolg dezer fiechte behandeling is, dat de llaven
op Suriname bijna nle~ voorttelen; terwyl het voorbeeld vall
onze eilanden doet zien, boezeer hun getal bij eene redelij.
ker behandeling gedurig toeneemt. Doeh hierop zUn ook de
Directeurs en Administrateurs (bekend wegens derzelver
mcnschlievendheid en onb.aat~ucbtlgheid!) niee. (lens gell:eld;
want de moeders dienen dan eenigen tijd uit het werk te
bliJven, ell de kinderen 100 vele jarel! verzorgd te wordon,
E l\H:: J
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eer ze tot den arbeid kunnen gebruikt worden. Gemakkellj•
ker is het, haven van de kust van Afrika te koopen; deze
zijn daarenboven veel dommer dan de Negers, 'die tegem.
woordig in de Westindien geboren worden, en dus zoo veel
niet te vreezen. „Maar, de flavenhandel is 'turners afge.
(Chart?" — Zbodanig argerchaft, dat er nook een tijd is, of
er bevindt zich een flavenfchip, komende van Afrika, in
eene der kreken , of voor de rivier, of ook wel voor de 'lad
Paramaribo zelve. Die geen vreemdeling te Suriname is ,
weet zulks. Evenwel mpet het gezegd worden, dat deze
fchandelijke handel (welke ook voor de• Europefche bezittingen in de Grestindien ten hoogne gevaarlijk is; omdat het het
getal der zwarten en gekleurden aanzienlijk vermeerdert , hetwelk reeds zoo overmagtig is, dat men geen Profeet behoeft
te zijn, om te voorfpellen, dat de flavenftand in de Westin.
dien geene halve eeuw meer duren zal, en dat het den Eu.
ropefche Mogendheden moeite zal kosten, wegens den them
Diet meer uitroeibaren haat tusfchen blanken en gekleurden,
hunne bezittingen in Amerika nog zoo lang te behouden) zeer
verminderd is , en dat dezelve thans hoofdzakelijk gedreven
worth op Suriname, en op Cuba en Portorico. Maar, om
dien onchristelijken handel geheel te keer te gaan, zijn de
maatregelen , tot dusverre genomen, veel te zwak. Dewijl
ik nu toch daarvan fpreek , wit ik twee voorbeelden bilbrengen , welke in 182 3 alhier gebeurd aijn, en het gebrekkige
der maatregelen tot affchafling van den flavenhandel aancoonen.
(Net vervaig en At hierna.)

HET OUPERLIJIt HUIS,

Waar mag wel, tusfchen wieg en graf,
Het dierbaar plekje zijn gelegen,
Dat altijd groent van lust en zegen,
En 't welk wij feeder zijn genegen
Tot bij den wanklen grijsaardsilaf?
Het ligt , voor bedelaar en Koning,
Begrensd in de ouderlijke waning,
Die waning moog met praal en pracht
I-Isar marmren wanden wijd verbreeden,
Of ' t lage dak met riet betleeden,
Be.
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Berucht zijn door bekoorlij kheden ,
Of fchuilen in vergeten nacht,—
De plek dier woning houdt op garde
Voor 't kinderhart de hoogfte waarde.
Daar beeft, door moederarm omvat,
Het kind zijne eerfte voedfeltoogen,
Den nektar der natuur gezogen;
Daar vond het alles onder de oogen ,
Wat prijs voor zijn beboefte had;
En wat daar buiten was gelegen ,
Werd niet begeerd en Wet verkregen.
Daar werd zijn' flaap geen perk gezet.
Zijn fchaewas pop, of tor, of veder.
Het fpeelde, en , moede , lei het weder
Het dommlig hoed zoo zalig neder
Op 't harde ftroo als donzen bed;
En rees verkwikt van vloer of fponde,
En fprong wear onbezorgd in 't ronde I
De kommer mogt aan 't moederhart,
De zorg in 's vaders boezem knagen,
De boogaard weigren vrucht to dragen,
Het veldgewas zijn neargeflagen,
Een toekomst naadren, bang eu zwart;
Het kind bleef fpelen, dartlen, lagchen,
En, opgeruimd, om kusjes pragchen.
En kusjes, ja! die vond het fteeds,
Al kwam uit moeders oogenleden
Een pijnlijk traantje nedrgegleden,
Als tolk van hare teederheden
En tevens van 't befef des feeds:
Maar ,reekten dropjes op zijn wangen,
't Bleef, fpelend, die in 't mondje vangen.
Geen toekomst voor 't gelukkig kind!
Het heden ketent al zijn ainnen:
't Ziet door zijne oudren zich beminnen,
En 't vindt de onfloorbre rust van binnen,
Zoo lang het liefde en fpeelgoed vindt;
En moog men 't voedfel karig deelen,
't Vergeet de derving antler 't fpelen.
Eee4
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En mogt men 'c, in een' hooger' nand
I-let fchittprendst verblijf berei4n,
In d'overvloed ;on 't blijven fchreijen
Om de arme fchuur en fchrale weién
Waar 't huppelde aan de moederhand,
Zijn' hoepel rolde en bellen blaasde,
Of, in zijn fmarc, op kusjes aasde.
Maar 't kind groeis op; de wereld itelt
Allengs een' ruimer' fchouwburg open;
De zucht naar eer begins to nopen;
De vlijt doet op bevordring hopen;
De keten der behoefte knelt;
Men ziet nu meer, en Igen meer kennen,
En Ouderhuis allengs oncwennen.
Men knoopt nu andre banden aan,
Dan die den zin aan Huis verbonden.
Mpn bed; een zielsvriendin gevonden,
En voelt, met Hymens krans omwonden,
Het hart aan 't hare zalig ilaan.
Men gnat nu eigen grond betrelticen
En 't klein gezin ten fteun verfirekken;
Of zet, door lust of nood geprest ,
Den koers naar afgelegen landen,
Doorwandelt zoete lustwaranden,
En raapt er dins met voile handen
In 't heiltrezoor van elk gewest
En wint er, boven hoop en wenfchea,
De guniten van fortuin en menfchen,
Doch waar 't geval ook henen drijv',
War fchac van hell het toe moog deelen,
ij alle vreugd- en lusttooneelen
Blijfc altijd tokklend bovenfpelen
't Geluk van 't Ouderlijk verblijf;
Daar blijft, op elken trap van 't Leven,
't Regtfciapen kinderhart aan kleven.
Ja , 't plekie blijft bet meest ons waard,
Waar we aan den mpederboezem hingeu,
Den tongval van haar lippen vingen,
O lt*
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Onze eerfle wankelflapjes gingen,
Waar 'c printenboekje werd doorblaard,
Waar eerst het brein zich fpitfte op reeknen
En oog en hand op letterteeknen.
Ja , alles, wat ons oog daar zag,
't Geluk bevordren mogt of krenken,
leering fchenken,
Genot , of les ,
Dat blijven wij zoo graag herdenken
Tot op den jongften levensdag!
Dat wekt de vreugde, of perst dan weder
Een' traan van zoecen weemoed neder.

a

Ach l ala op later' !evens*
Het Ouderhuis ons komt to voren, —
Hoe veel dan, dat ons mogt bekoren,
Ging finds voor geest en hart verloren l
Hoe veel voor altijd, altijd kwilt1
Hoe velen, die ons blljdfchap gaven,
Verwijderd , kwijnend of begraven I
Maar met den traan der droefenis,
Die langzaam dan in 't oog komt dringen
Om zoo veel weelden als vergingen,
Vermengen zich herinneringen,
Wier invloed zoo weldadig is
Want nit dier fchimmen droef gewemel
Heft dan zicb 't acme hart ten hemel.
Dan, ja I dan rukt dat artpe hart
Zich los van garde en aardfche kluiscer,
Verheft zich boven 's grafkuils duister,
En zweefc nay 't oord van Licht en luister,
Waar 't grenspunt is van site (mart,
En ftijgc al meer, en ftreeft al nader
Naar 't Huis van alter God en Vader.
j. ;IWAIERZEEL, JUNIOEt
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Bigelsch Tafereel.
„Ends all y het nick dat ziende, oven Glde kf.
Luc As XVIII.

Bezie/ me, o kunstgevoel! bij 't klinken van mijn fuaren;
Ontfluit me uw hWigdoin , gewijde orakelblaren!
Dat vrij der eeuwen rot van krijgs. en letterheld
De wapendaden roem', de -citerwondren meld'!
Dat vrij ter bunner eer de dichcer 't fpeeltuig drukke,
En, waardig ziJn gezang , der kuniten lauwer plukke:
Voor minder roems , maar meerder grootheids klinkt mijn lied;
knieleude aarde niet!
Want fehooner fchouwfpel zag
Ziet gij die gindfche flad , in Hermons groenende oorden,
Wear Kifons zilvren beek zich kronkelt fangs hear boorden?
Dear leefde een brave vrouw ; 't lot was haar bang en wreed;
Reeds diep en fel gefehokt door 'c grievendst zieleleed,
Bleef nog een zoon de vreugd van haar gerulterd harm;
Nog vond ze in hem haar' troost. HU was, in rouw en fmarte ,
eenigst , wac haar bleef in haren weduwftand;
Geheel haar moederzorg had ze aan dien zoon verpand.
Had zij haar' dierbren ga naar 't Comber graf zien dragen ,
Dat kind bleef nog -hear lust, bij 't klimmen van hear da gen ;
En nu , nu velt de dood , in de eerstontloken jeugd,
Het welig bloempje nedr der moederlijke vreugd!
Wie /Ion nu balfem in haar diepgeflagen wonden ?
Wear nu , in 't martlend wee , den troost der hoop gevonden?
helaas ! in radeloos geween
'tVerfchiet is nachc;
Voert zlj haar' lieveling naar 's vaders rustplaats been.
Ja, boor dat dof geruisch reeds in de verte naadreu!
Zie Binds dat volksgedrang zich digs opeen vergaadren!
Aanfchouw die droeve fchaar! zij nadert NaTns poort.
Een doodfche ftilte heerscht in 'c eerbiedwekkend oord.
Geheel de creurge rij, met rouwgewaad omhangen
Volgt, bij den zachten klank der doffe treurgezangen ,
Het lijk des dierbren zoons. Ja, wear het oog ook fchouw',
Een vloed van tranen tuigt van d'algemeenen roues!
Zie , bij die rouwinisbaren ,
De lijkfloet trekt al voort.
Ginds aan de hooge bear, to midden van de fcharen,
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In tlepend treurgewaad, de diepbedrukte vrouw
Met waggelenden tred en ftikkend in haar' rouw;
ja, zie dat bandgewring , en boor dat luidkeels fnikken!
Aanfchouw dat bleek gelaat, die diepontroerde blikken1
Lees, lees uit elken trek , gegroefd door diepe fmart:
Zoo bloedt , zoo weeklaagt tlechts 't verfcheurde moederhart„
Ween, droeve weduw wee p ! Nook viel de hooge ceder
Met meerder reuzenkracht op 't zwakke bloempje neder.
Zoo woedt alleen de orkaan , en built door bosch en wood,
En kraakt, en fplijt , en knakt bet duizendjarig bout!
Doch wie, wie nadert ginds de zaamgevloeide kringen?
Wie poogt met achcbren tred al verder door te dringee?
Wie is 't, die bij de rij der treurigen zich voegt,
Terwij1 't gevoelig hart van teed en weedom zwoegt?
Wie mag die Eedie zijn? Diep in de ziel bewogen,
Ontfpringt, bij dit gezigt , een tranenvloed zijne oogen,
Hij nadert, als bekleed met majesteit en magc.
't Is of de ganfche fchaar een troostwoord van Hem wacht.
Aileen de weduwvronw, diep in zich zele vertoren,
Zia op de lijkbaar tlechts; niecs treft baar oog of ooren;
Ze is voor de fchepping dood; niets,clac bare aandacht trekt;
Geen volksgewoel , dat haar nit hare mijmring wekt.
Een enkle coon van Hem kan toch haar zinnen boeijen;
Een enkel „ wen niet ,vrouse1" doet haar de borst ontgloeijen;
Zij blikt verwilderd rond; die taal klonk hear in 't oor,
En drong gelijk een pill in merg en beendren door I
Zij ziet Hem, en, aan haat bedwelming ru onttogen,
Gevoelt ze een' ftillen troosc blj d' aanblik van Zijne oogen.
Geen regen , die zoo malsch op 't dorftig aardrijk (tort,
Als pier door Zijnen weak haar ziel verteederd worth I
Naauw Is een diepe zncht Hem uit de borst gerezen,
Of meerder majesreit is in Zijn oog te lezen.
Hij dringt nog naderbij , en, op Zijn' wenk en wil,
Staac heel de fombre ftoet met diepen eerbied
Men ziec Hem eau; men poogt Zijn doelwit na te vorfchen;
De rkj der dragers, die den dierbren doode torfchen,
Ontzetten; Hij treedt toe ; men aarzelt keer op keen;
Men tilt de lijkbaar af,, en langzaam zinkt zij near;
Men toeft; men vloeit te zaam tot digtgefchaarde kringen ; —
Len fchrik bevangt de ziel der vrouw, der volgelingen;
Hij
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Ilij raakt de doodbaar aan; — de twijning :list ten top;-_
110 roept met luider item :
fla, jongeling , fla op!" ...
Niet fueller fchoot het licht, bij 's werelds eerften morgen,
Hoe in den bajert ook omfluijerd en verborgen ,
In firalen langs de korst des ruwen aardklomps been,
Toen nacht en donkerheid op Gods bevel verdween,
Dan hier de levensvonk het zielloas lijk doorgloeide,
En ' t bloed wear vrij en viug door borst en aders vloeide.
De jongling rijst , en ftaart, ftaart nog bewustloos rond ;
Hij voelt , hij denkt , bij fpreekt. Nu vac, op d'eigen ;loud,
De Vreemdeling zijn hand, en geeft met eedle waarde
De vrouw den fchat terng, dien zij verloor op garde;
Haar oog aanfchouwt den zoon— zij Itamelt — denkt niets meet,
Maar zinkt aan zijne borst, hij in hare armen neer ;
De moeder blijft den zoon aan 't kloppend harm prangen,
De zoon blijft kusfende aan de moederlippen hangen;
Een nooitgevoelde vreugd doortinceit bun gemoed,
En fnikkend (torten zlj den Vreemdeling te voet.
' e Is Jezns ja; de vrouw ombelst Zijn hedge handen,
Terwijl en oog en hart voor Hem in liefde ontbranden;
De jongling Nail, veritomd , zijn' dierbren Redder aan,
En Jezus lees' hunn' dank nit elken fuik
traan.
Ontfteltnis houdt al 't yolk bij 't wonder opgetogen;
Vertrouwen , vreugde, fchrik ftraalt beurtlings elk uit de oogen ;
De lof van Jezus klinkt ; eenftemmig rijst de coon:
Ja, waarlijk, Hij alleen is Gods geliefde Zoon!"
Aottertiatn. 1824.

J. VAN HARDERWIJR, R.ZOON.

PE ONGELUKK1GE GRIERIN,

(New Monthly Magazine, April 1824.)
Verfcheidene bewoners van eeu der Griekfae eilanden had.
den zich , verfchrikt door de nadering van Turksch krijgs.
y olk, in eene groote boot geborgen, en 'taken juist
wal, Coen eene jonge; ongemeen bevallige vrouw , die baron
man zag vlugten, zich aan den oever vertoonde, hare armen
naar de boot uitbreidende, en , in de raerendfte bewoordin.
gen, fmeekende , haar aan boord te nemen. De ontaardeGriek
zag zulks zorgeloos en zouder mededoogen aan, ja dreef
z ells
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zelfs zijne rogtgenooren, om zich voort te fpoeden. De on.
gelukkige vrouw, onbefchermd te midden harer vijanden achtergelaten, had nu zoo vele moeiten, gevaren, befchimpingen en mishandelingen te verduren, dat zij ten laatile, toen
hare gezondheid en hare krachten waren uitgeput, met een
gebroken hart op haar fterfbedde nederzonk. Van haren wreedi
aardigen man had zij niecs meer vernomen; en, wanneer
in de gebergten omdoolde, of in eene ellendige hut zich,
verborg , of onder de zwaarfte vermoeijenisfen hare vlUgt
moest befpoedigen, werd echter hear moed door hare liefde
jegens hem, en door de hoop, hem weder te vinden, nog
altijd ftaande gehouden. Eindelijk, nadat de vijanden waren
teruggeweken, en de Crieken near hunne woonfteden weder-:
keerden, kwam ook hij terug. Hij deed zichzelven de bit.
terfte verwijten, toen hij haren toefland vernam; maar alle
hope des levens was voor haar verloren; hare ziel was tot
het uiterfle beproefd geworden; liefde was bij hear in haat
verkeerd, en zij weigerde, hem ce zien, of hem te verge.
ven. (In het karakter der Griekinnen , gelijk men bij meer
dan eke gelegenheid heefc waargenomen, vertoont zich meet.
mien eene kracht en nadruk, welke inderdead opmerkelijk
zijn.) Hare zuster en andere bloedverwanten flonden rondomhare legerftede. Nooic was zij , in de dagen barer gezond.
held en hears geluks, zoo fchoon geweest, als in dit oogenbilk. De verdoofde, meat nog fprekendeilik harer zwarte
oogen , op de oniftanders gevestigd , fcheen bun te zeggcn,
dat bet niet zoo zeer de dood was, die hear griefde, als de
geleden fmaad. Hare bleeke wangen waren met een koortfig
rood overrogen. en de fraaije lokken van hear gitzwart hear
hingen losgeftrengeld langs hare zijden neder. Hare vtiendin.
nen baden hear met tranen, haren man een woord roe re
fpreken , en hem te vergeven ; maar zij keerde haar aangezigc
near den wand, en wenkte hem met de hand, zich ce verwijderen. Doch weldra kwam nu de leach doodftrijd, en de
liefde zegepraaide ; zij wendde zich eensklaps om, zag hem
met een blik van vergeving aan, lag hare hand in de zijne,
en flied!

WAR
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Walt HUIST DE DEUGD MET AL

(Eene ware. Anekdote.)

D

e Heer ** Kaperkapitein, te Nantes woonachtig, vet,
loor, in d'e ftraat St. Honor te Paris, zijne brieventaschi
Terftond begaf hij zich naar den Luitenant der Policie. „Zij
is," dus fprak hij, „ van groen . plarokijn, en bevat , behalve
andere papieren ," die hij omfchteef, 600,ono franks aan
bankbriefjes." — „ Deze zijn'," hernam de Heer L E N OIR,
gelijk u bekend is , betaalbaar ,aan toonder; het zal this
uiterst moeijelijk zijn, bet fpoor te ontdekken; maar ik zal
mijn best doen." Omcrent twee uren na dit onderhoud vervoegde zich eene jongedochter aan het Hotel van laatstge.
noemden Heer, verzoekende hem alleen te magen fpreken.
Zoo gemakkelijk bet voor den Heer D* * * geweest wal, toegang te erlangen, zoo bezwaarlijk viel het dit meisje, den.
zelven te verwerven: portier, talikei , bode, elk van dezen
lag haar een' fteen in den weg; eindelijk binnengeleid , fprak
zij , op een' zedigen trent, doch zonder omwegen, aldus
„ Eene pool geleden door de itraat St. Honore gaande, trapte ik , nagenoeg voor de barrkre . ties Sergens, te midden
yan het flijk , op een hard ligchaam , hetgeen mij bewoog
flit te ftaan en het op te rapen; het was eene brieventaseh:ik
fieb die geopend, en dentin een aanmerkelijk- gecal bankbriefjes en andere papieren gevonden. Onderitellende. dat de na.
yraag van den eigenaar , zeer waarfchijnlijk , tot 0 , Mijnbeer, zou komen, heb ik mij gehaast, bet gevondene a te
komen brengen, met verzoek , hetzelve alsdan aan hem te
willen ter hand ftellen : daar is het." — Wie Zijt gij , miju
kind !" riep de Heer LEN o IR , aan wie hij ,dezen edelen
trek verfchuldigd is ?" Zij floeg de oogen neder, bedekte
Naar fchoon gelaat met hare handen, en een vloed van tranen was haar antwoord. Dit verdubbelde zijne verbaasdheid
en deelneming. Door hem gedrongen, zeide zij eindelijk:
Verleid , nog vdOr mijn achttiende jaar , door een' man ,
die mij onteerd !leek heb ik mijne ouders verlaten, wier
geluk en roem ik was. Niet weterde, waar mijne fchande
te verbergen, ben ik naar Parijs gekomen, waar bet onheil
mij diep heefc doen zinken :maar men heeft mij in de kindschbeid geleerd, dat bet eigendom van anderen nooic bet mijne
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konde zijn; en glj ziet, dat ik die les onthouden heb." De
Heer LENOIR, haren naam en woonplaats opgeteekend heb.
betide , beloofde, zorg voor haar te dragen, en zij vertrok,
Des anderen' daags morgens vervoegde zich de Heer D ** *
vroegtijdig reeds , bij denzelven. Deze, na voor een oogen.
blik zijne zwaarmoedige en verlegene bonding te hebben ga.
degeflagen , zeide glimlagchende: Hoe zag er owe brieventasch uit , en wat hield zij in ?"— " Ik had gisteren reeds de
eer , u dit te zeggen, maar wil het gaarne herhalen;" en hij
deed zulks. De Heer LENOIlt opende nu een' lesfenaar
, Is dat uwe brieventasch?" — „ ja, o ja, Mijnheer!" —
„ Open ze, en overtuig uzelven; er onthreekt geen pen.
— , Maar,, aan wien ben ik dit onverwacht geluk
,,Aan een meisje van pleizier."—
verfchuldigd
(Het woord beftierf hem, als 't ware, op de lippen.)
• Gelijk ik u zeide, Mijnheer ! aan een meisje van pleizier."—
„ En waar woont zij ?" — „Ziehier naam en adres." „ik
vlieg...." — „ Een oogenblik, als het u gelieft. Mag ik
getuige zijn van die zamenkotnst?" De Heer LE No IR fchett,
en zendt haar eene boodichap. Zij verfchijnt. Dezelfde opregtheid en befcheidenheid van hare zijde. De Heer D 8*
die at de waarde gevoelde der grootfche eerlijkheid van dit
ongelukkig meisje, deed haar verfcheidene aanbiedingen;
de [leer L E N o i It zelf drong haar , om te zeggen, waartne.
de men haar konde van dienst zijn. „ Gij wilt, Mijnehee.
ren , dat ik eenige belooning vrage," zoo fprak zij eindelijk
met tranen in de oogen; ach! eene ongelukkige, als ik,
durft niets vragen: maar, tielaan! eene mijner lotgenooten
bevindt zich, federt drie maanden.., om eene hue overtreding der wet , in de gevangenis van Sezlpitriere; verleent mite
hare vrijheid." — , Haar naam? ... Ziedaar de order; ga zelve
haar ontilag haar aankondigen." — Twee dagen daarna ging de
Heer n "** de beide meisjes afhalen met een en geleidde haar , in de flraat St. Antoine, naar een net gemeube.
leerd appartement, waar een keurig middagmaal gereed (ton&
Op -het desferc verklaarde hij zijne verbaasde gasten, dat zij
in hare eigene woning zich bevonden. Ik hely hier," zeide
hij , „ alles vereenigd , war tot huishoudelilke hehoeften beboort." Hij opende vervolgens kabinet en commode, waarin
zich lijf en tafellinnen, kleederen enz. enz. bevonden. „Ziet
hier den fleutel van den kelder , voor een' geruimen tijd van
alies voorzien." Daarna overhandigde hij haar dien van eene
fecretaire , haar verzoekende die te openen. Zij vonden daarin een' zak met Isaao francs in good, en onder denzelven een
papier, inhoudende de verzeltering van een jaargeld van 1200
francs. „ Gij hebt mij mijn vermogen wedergegeven ," zeide hij;
het is Met meer dan billijk , dat ik voor uw levensonderhoud
zorge."—Deze beide meisies zijn federt ge'nuwd; de eene
een' gemaakte -1Eleerenverkooper. onder de pilaren van de
vischmarkt; de andere aan een' Iiinonadeverkooper,, in de
flraat St. Antoine. Beide zijn een voorbeeld , in hare buurr,
van vrouwelijke en moederlijke deugden. — Waar huisc de
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OPMEREING.

Er zijn landen,zegt DERGERAC, wgar men in elk' mensc'h
eenen vijand vreest te ontmoeten, en bij ieder woord een:
Gtijp hem!" meent te hooren nagalmen.
Atm Spanje/
dat is als uit uwe ziel gefproken,

GELEERDDEID.

ele Gelterden, fchrijft S
V
galei, die een der

llachten de vermaarde
EN bouwen liet. Zij had
40 roeibanken , en kon 300o foldaten, 400 matrozen en 4000
galeiflaven bevatten, maar was zoo plomp en lomp , dat het
onmogelijk bevonden werd, haar in zee te brengen en ten
'Atte aan te wenden, zoodat gil voortaan flechts als eene
foort van gedrogt werd aangeftaard. Tusfchen den fchat
der kennisfe en derzelver regt gebruik ligt maar al te vaak
eene wijde klove.
ARAZIN,

PTOLEMMUSs

PAARDEN ZONDER VADERLANDSLiEFDEd

had, bij den inval in Rusland, x8
zijne
N
ganfche Ruite4 bij de voorhoede als opeengehoopt. HierAPOLEON

TO,

door befpoedigde hij , wel is wen, niet weinig den terug,
togt der Rusfen naar het binnenfte buns lands, maar rigtte teyens de Franfche Kavallerij, bij mangel van voedfel voor
een zoo groat getal paarden in eene beperkte ruimte , in korten tijd ten gronde. Alle de Officieren voeren dan ook geweldig lilt tegen deze manoeuvre, Toen eens M uRAT zich ,
na eenen aanval, beklaagde ,dat de Kavallerij haren pligt kwalijk had betracht , antwoordde ,hem NANSOUTY:
Dat
„ komt, dat de paarden volftrekt geen Patriottismus bezitten.
„ Onze foldaten vechten ook zonder brood ; maar onzo paar„ den willen zonder haver niet galopperen..”

PUNE MENSCH g NKENNIS IN EEN' LOMPEN VORM.

K 011 na de voltooijing, door

JOHNSON, van zijn vermaard Engelsch Woordenboek , ontving hij van eene aanzienlijke Britfche fchoone een compliment, dat hij in hetzeive
geene lage en onwelvoegelijke nitdrukkingen had opgenomen.
Zonder zich hierover verder nit te laten , gaf hij haar het
befchamend antwoord ,, Gij hebt dan naar dezelve gezochr,
„ Mevrouw? !"

MENGELWERIC:
Geliefde Vriend!
Piaats deze Voorlezing, die ik ih gene Ringsvergadering ge.
houden heb , in uw Mengelwerk. Derzelver tezing is door
mijne medeleden begeerd. Opdat zitj. dezelfde handen !tn.
me , die gebruik maker van de Boekzaal en de filjdragen tot
den openlijken Eerdienst, en in andere bander tevens, beitenr
de ik haar voor uw Maandwerk. Mijnen twin verberg ik,
niet aneen omdat van denzelven Beene waarde voor dit itukje
kan ontleend worden , maar opdat het des te bintijdiger bd.
oordeeld worde.
Uw
bi KsWAT 1■10ET EN KAN DE CODSDIENSTLEERAAR DOEN

TEN

NUTTE VAN LOSZINNIGE VERACIITERS DER QPEN,
LUKE GODSVEREERING OP DEN EER:STEN DAG
DER WEEK

Van dien dag , Broeders fpreek ik bepaaldelijk (*).
Al gat ik aan den zonderlingen B. EROES inijne toehemming n:et , die de openlijke Godsdieristdefeningen op
andere weckdagen atkeurde ; wanneer ik zeg, dat ik we/
eenige feestdagen wilde afgefchaft hebben, omdat derzelver menigte bedelaars , leegloopers en deugnieten maakt ,
heb ik den grooten W I E L A N D aan mijne zijde. Deze
rede zal echter velen te hard zijn om te hooren , in een'
tijd , in welken men nog de Kers-, Paasch- en Pinkfterfeesten twee dagen laat duren , zonder den oorfprong daarvan te wettigen voor den Protestant, en daarenboven de
g,odsdienftige feestdagen nog heeft vermenigvuldigd i voor
het minfle zal men mij toeftemmen , dat derzelver menigte derzelver nuttigheid benadeelt, den GocIsdienstleeraar,,
maaf
(') De Inleiding, en wst meet deze Voorlezing plaatfeNks aan zich had , is weggelaten.
/RENGE1.W. 1824. NO. 16.
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maar ook den nijveren burger, den ambaclusman , der'
maatfchappije lastig en nadeelig,is, en het denkbeeld, den
monniken waardig, bevordert, dat de Godsdienst eene
zaak zij, afgelcheiden van het menfchelijke /even, terwij/
dezelve daarin behoorde te ziin ingeweven, en onze voor•
nereiding .voor de eenwigheid eeniglijk beflaat in onze gemoedel*e beantwoording aan onze aardfche beffemming
en betrekkingen , waartoe ik denk, dat de openlijke Godsdienst het opleidend hulpmiddel zijn nroet. Te bejammeren is het denkbee/d,en der openlijke Godsvereering evenzeer,, als der betamelijke achting voor het moeljelijk ambtswerk ems geordenden Leeraars uitermate hinderlijk, dat
nog zoo ve/en , in de grootfle afdeeling der Nederlandfche onroomfche kerk , begunfligen namelljk , dat , al
zijn er nog zoo vele gelegenheden ter openlijke Godsdienstoefening en bgzondere onderwijzing , al werd het
getal der heilige dagen nog zoo vermeerderd l en her openbare werk des Leeraars nog zoo bezwaaxd, en al waren
er — en ze zijn er denkelijk veer te veer. — nog al meer
godsdienftige huisboeken voorhanden, d ri t ailes nog niet
genoeg zij bij ambachts- en huishoudenspligten.; dat men ,
om de gemeenfehap der. Heiligen te kunnen genieten, de
zoogenoemde, ja wet' zoog,enoemde , oefeningen nog moet
aanhouden , in welke, wie niet al? met zijn geestelijk gewawel optreedt , verwaander op zijne Collega's-betrekking
tot de orde der Predikanten , en niet minder nadeelig,
dan menig beunhaas in opzigt tot den koopman, en dekwakzalver in het vak der Geneeskunde. Dit flag van
lieden maakt echter geenszins de voorbeelden en fieraden
der Christelijke gemeente uit ; doch over hen wit ik, thans
geen enkel woord verliezen, mij bepalende bij de verachting van den Godsdienst op den dag des Ireeren door
niet weinige loszinnigen.
Ik gehoorzaam van harte aan SALOMO 's waarfchuwing: „Zeg niet, wat is er, dat de vorige dagen beter
geweest zijn dan deze, want bij zoudt naar zulks niet uit
wijsheid vragen,!' en heb alzoo evenveel behagen in B I LDERDIJK 's Krekelzangen en DA COSTA 'S Bezwat,
refs
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ren, als in de yeremiaden en zondenregisters , die te voren
de Biddagspreken opvulden ; maar dat zich onze tijdgeesc
ondericheidend kenmerkt door ligtzinnigheid, en men uit
deze alleen misfchien wel alle gebreken , die aan onze eeuw
zijn eigen geworden , afleiden kan, beweer ik met vertron.
wen. Het is die ligtzinnigheid, die onvatbaar maakt voor
gezette werkzaamheid , aanhoudende bemoeijing, bedaard
overleg , naauwkeurig doordenken , ernflig gevoel, eenparige leefwiize, deftige manieren en eenvoudigezeden;
ligtzinnigheid is het, die over de beoefening der wetenfchappen , over handelbedrijf,, over huisfelijk verkeer,, bur-.
gerlijken omgang en uitfpanningen haren verderfelijken in4
vloed verfpreidt. Het fpreekt van zelve , dat de Godsdienst in bet gemeen , en de openlijke Godsdienst in het
bijzonder,, den ligtzinnigen niet behagen kan , al is hij
Diet een hardvochtig , ruw , of aan misdadige buitenfporigheden overgegeven , of aan geest en hart verwaarloosd
mensch , of de ilaaf van zijn beroeg alleen; ook de be.
fchaafder man , de anders onberispelijke burger is het,--.
en tot zoodanigen bepaalt zich thans mijne bedoeling
wien niet zelden de ligtzinnigheid Of den dag des Heeren,
in alle opzigten , aan andere dagen gelijk ftellen duet , 6f
nu en dan, welflaanshalve , maar met weinig lust of goed
gevolg , der Christenen gemeenfchappelijken Godsdienst
doet bijwonen. Zij , de ligtzinnigheid, is het, die, onder andeten , dus redeneert : „ Zoodanige famten mogen
belangrijk en nuttig gekeurd worden voor het yolk; de
wijze, de vrije mensch behoeft ze niet : ik kan mii, zoo
ik wil, te huis genoeg ftichten: wat de prediker te zeg.
gen beeft , weet ik even goed, of kan bet althans lezen:
die kerkgangers zijn al geese betere menfchen dan ande»
r1m; en, Deena men maar zijne zaken goed waar,, en
doet men zoo veel nuttigs als men halt , dan zal het op
het overige wel niet aankomen." Achter deze redeneringhi verfchuilt zich de ligtzinnigheid. Ze zijn zoo vaak
wederlegd als voorgedragen ; en voor u , die dezelve vaak
hoordet en , het zij openlijk , het zij in 't bijzonder verkeer , te beantwoorden had, en het veelvuldig en op apeFff2
ler-
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lerlei wijze gefchrevene over de noodzakelijkheid , het nut,
de inrigting, de verbetering van den openbaren Godsdienst
kent , is het wel de overtolligfte moeite, op deze redeneringen iets anders aan te merken , dan dat ik deze
voordragt thans als een behulp der ligtzinnigheid befchouwd
wil hebben. Ook is het mij wel bekend , dat er andere
oorzaken kunnen opgenoemd wbrden van de verwaarloozing van des Heeren dag ; als , geheele onkunde , of een
verkeerd begrip van dat Evangelie , dat op denzelven gepredikt wordt, gebrek aan ovettuiging van de noodzakelijkheid van dezen pligt , wanbegrippen aangaande den waren card , bet eigenlijk oogmerk en het nut der openlijke
Godsdienstoefening : maar , well: vermogen behouden deze kwalen , buiten den invloed dier ligtzinnigheid, die
onlust aan en afkeer van bet godsdienflig werk , dat op
den eerften dag der week verrigt wordt, veroorzaakt , en
omtrent deszelfs nut onverfchillig en ongevoelig maakt ?
Het is dan de ligtzinnigheid, welke vooral ook dezulken , die anders , om hunne befchaafdheid ja fomtijds
uiterlijk onberispelijk gedrag, op achting aanfpraak hebben, — welke menigeen , door zoogenoemd fatfoen zich
onderfcheidende, den openlijken Godsdienst doet gering
achten ; het is die ligtzinnigheid , welke de bedienaar van
Bien Godsdienst verpligt is , ernftig te befirijden. Dit
moge voornamelijk , maar het mag'niet uitfluitend gelden
omtrent Leeraren , welken in groote fteden eene ftandplaats
te beurte viel : de Prediker, wien het lot eene kleinere,
eene landgemeente toewees , behoort tocb aan de ganfche
maatfchappij , en heeft ligt te doen in zijne gemeente, of
derzelver nabuurfchap , met iemand of ecnigen , of ont.
moet hen bij anderen, die er een artikel van fatfoen van
maken , niet ter kerke te gaan , Wier voorbeeld al ligt,
vooral uit eien beginfel van hoogmoed, wordt nagelapt
door minder aanzienlijken , die gaarne mthioen zoo als die
Miinheer of Mevrouw,, en dezelfde wijsheid en grootheid,
(fcilicet!) fpijt Domin6s en al, aan den dag leggen, om
de eer te hebben van, met de fatfoenlijke wereld , zich
van den grooten hoop te onderfcheiden, en welker verderfe-
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felijke invloed zich gemalckeliik mededeelt. Niet alien,
niet zij, die door domheid of zedeloosheid zich verachtelijk maken , wat zij zich inbeelden op den hoogen stand,
waartoe de fortuin hen verhie g , mogen of kunnen op gelijke wijze behandeld worden, om bun de openlijke Godsdienstoefening te doen waarderen. Maar, wat heeft de
Christenleeraar te beproeven , tot dat oogmerk, bij hen,
bij welken hij, om redenen , hopen mag sets met vrucht
te kunnen doen ?
Ontveinzen wii het niet , dat de voorgangers in den
openlijken Godsdienst niet altijd onfchuldig waren aan de
minachting, die dezelve ondervindt , en de inrigtingen deszelven nict zoodanig zijn , als door de veraandelijke en
zedelijke gefteldbeid der maatichappil billijk kan gevorderd
worden. In alle de gefchriften , die het ambt des Godsdienstleeraars betreffen , —en derzelver opnoeming alleen
behoeft wel den tijd , aan eene ganIche voorlezing toegeftaan zijn lesfen, goede , bruikbare lesfen ook , genoeg
voorhanden , omtrent welken het misfchien voldoende kon.
de geoordeeld worden enkel te zeggen : „Gut been, en
doet alzoo ; en gij , leden der edelfte orde in de maatfchappij zult onfchuldig ziju aan de minachting van den dag
des Heeren." Ik wil ook bet zoo dikwijls goed gezegde
herhalen nosh herinneren. Doch er zijn eenige bijzonder.
heden , tot mijn onderwerp behoorende, welke mij voorkomen Of niet genoeg bedacht , Of niet genoeg behartigd
te zijn, en van welke ik mij , onder Gods zegen , veel
goeds beloven durf. Deze zijn bet, die ik, ter'bereiking
van bet oogmerk, dat ik aanprees , uwer overweginge
voorftel.
Mij dunkt, de eerfte dag der week is zoo wel een dag
van verlustiging als van ftichting. Reeds de Sabbat werd
den Israeller voorgefleld als eene gedaebtenis , dat zijn
Jehova gerust en zich verkwikt had , (Exod. XXXI: 17.)
en niet alleen de flaaf , maar ook de vreemdeling, zelfs
het vee, moest zich van den arbeid verkwikken. Zijn
wij niet onder die wet, (hoewel dezelve met meer uiterlijk betoon van eerbied door deze en gene ChristelOke verFff3
ga-
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gadering nog wordt aangehoord, dan hetgeen , Naar uit de
wet der vrijheid wordt voorgelezen) bet zal toch wel waar
zijn, dat deze ons , pa zesdaagfchen arbeid , niet minder
rust en verlustiging gum. Maar is het dat , wanneer ont,
houding van aangenaam levensgenot , en infpanning van
.dert geest , voor eene deugdzaamheid gehouden worth,
zonder welke 's Ileum dag onthciligd wordt? Ik geloof
het niet, bij alle mijne veroordeeling van zulke verffrooi,
jingen of, al waren zij antlers geoorloofde , vermaken ,
,die het verznim of de nutteloosheid der openlijke Godsdienstoefeningen ten gevolge kunnen hebben. Neen , de
Zondag is ook een dag van uitfpanning voor den vermoeiden van arbeid en zorg, en , al ware het niet om de lee,
ring, dan gege yen , hierom zelfs moest men diep in eere
houden. Het zijn woorden van waarheid en gezond verftand '(van wIELAND): „ Ware er geen Zondag, dan
was er ook geen zonciagspak, dat zoo veel tot veredeling
des menichen in lagen (land afdoet. Die alle dagen ,
een° morfigen kid , met zijne osfen nmet ploegen , zoude
wel ras kunnen vergeten, dat hij wat meer was dan
zijn kameraad , de os." Men gunne den zoogenoemden
gemeenen man zijne zondagsruste en uitfpanning, buiten
welke hij niet half zoo goed nog wezen zoude; maar men
Ilernme ook , met voorzigtigheid , derzelyer geoOrloofdheid
voor iedereen toe, mits dezelve den openbaren Godsdienst
niet hinderlijk , maar veeleer bevorderlijk zijn. Verfiandig
was bet antwoord eens landrpans op de vraag , waarom hij
maar eenmaal was ter kerke geweest: „Ik heb driemalen
God, in Zijnen tempel,verheerlijkt: in het bedehuis, met
mijne dorpgenooten ; in 'den tempel der natuur , reizende
met mijn gezin naar een naburig bloedverwant; en, bij
hem en de zijnen , in den tempel der huisfelijke gelukza,
ligheid." Zoude Jezus , die vraagde „ \Vat is op den
Sabbat geoorloofd, goed te (Igen, of kwaad te doen ?"
dozen man veroordeeld hebben ?
Maar, mag en moet de dag der openlijke Godsvereering
ook een dag van verkwikkende rust en uitfpanning
dan moet de Godsdienstoefening aan dat oogmerk geenna.
deel
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deel toebrengen. Laat ons dus onderzoeken , of er daartoe wel zoo dikwijls, zoo veel , en op die wijze, als veelal gefchiedt , moet gcpredikt worden.
Dat bet overal beter ware, tweemalen, op het hoogst
gerekend , dan driemalen te prediken, durfik niet zeggen;
niet om 'de aanleiding tot losbandigheid of te fchadelijke
veritrooijingen , want ook het openilaande kerkgebouw
hen, die dezelve najagcn, Diet doorgaans tot zich trekken ; maar bier ga de Leeraar met de plaatfelijke gelegenheid en de behoefte zijner gemeente te rade , en , boe velen of weinigen de mocite, tot weike hem die behoefte
raadt , beloonen, hij moet zich verblijden kunnen, dat
nietnand behoeft te misfen, wat hij aan onderwijs en zedelijke opleiding op den eerften dag der week van noode
beeft. Wij zullen best doen , dat wij niet meermalen,
dan vereischt wordt, prediken, om van ons, buitendien
ligt genoeg geacht , werk geen' minderen dunk nog te
geven ; maar ook , dat wij zoo dikwijls , als noodig is ,
prediken, om geene aanleiding te geven tot verdenking
van luiheid , of eigene kleine ingenomenheid met den
dag des Heeren.
Door te veel, meen ik te vecl op eenmaal. En ook
bier geldt de fpreuk alter wijzen : „De beste maat is middelinaat." Het is ontwijfelbaar , dat eene te lang gerekte , te overladene leerrede dezulken , wclke wij tot °me
toehoorders begeeren , en welken wij meerdere belanglIelling in den openlijken Godsdienst tocwenfchen, verveelt
en afkeerig waken kan ; mar even waar , dat eene fchielijk afgebrokene , al te beknopte preek hen niet zal opwekken , die bet al ligt der moeite niet waardig zullen
achteu de kerk te bezoeken , indien de Prediker zoo fpoedig gedaan werk maakt ; zij zullen hem ligt gemakzucht,
die hem naar het „ amen" en de pijp verlangen doet , toekennen , en zich beklagen, dat zij gekomen zijn, daar er
geen tijd was , om het onderwerp , waarvan zij de ontwikkeling gewenscht hadden , icts meer dan met den yinger aan te raker, in plaats van te behandelen , en hunne
natuur zich flecht met een weinigje kan tevreden houden,
Fff4
voors
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niet, wanneer zij in hunne verwachting van veel
bedrogen worden. Zij , welken leerredenen , als van H I NLOPEN en UNTINGHE, te lang duren , zijn de
lieden Diet, aan welken veel met vrucht zal kunnen gedaan worden.
Zeker moet er ook anders gepredikt worden , opdat wij
bun , die er nog voor vatbaar zijn , fmaak mogen inboe?
zemen voor de openbare Godsdienstoefening , die hun nu
niet naar den zin is s niet, dat ik de infchikkelijkheidnaar
een' verkeerden finaak aanrade ; mijne ervaring heeft mij
te zeer geleerd, dat men nog meer door te veel infchikkelijkheid , dan door kordaatheid, bederft ; neen , bet
belang der gemeente moet aan niets opgeofferd worden ;
maar, waar bet kan, daar mag, waar het belang het eischt,
daar moet ons openbaar werk z66 ingerigt zijn, dat het
niemand afkeerig make. Ten opzigte der ondetwerpen
en der voordragt geef ik het volgende in bedenking.
Kennis des Bijbels en der gefehiedenis van het woord
Gods in den Bijbel , kennis der Geloofsleere , niet der
Godgeleerdheid van de fcholen , kennis der Christelijke Zedeleer (ik wil gedrukt hebben op dat „ kennis daarvan")
bepale de onderwerpen der leerredenen ! Algid is mij de
raad , v66r meer dan twintig jaren door den nu Leydfchen
Hoogleeraar CLARISSE gegeven , behagelijk gewest,
oni , ter bevordering van het eerstgernelde , daar, waar
driemalen moet gepredikt worden, de voormiddags- , van
het andere de namiddags.- , en van het derde de avondGodsdienstoefening te beftemmen ; en, waar dit nu niet
gefchieden kan , bkiven toch deze drie dingen de hedoelingen onzer kerkeliike redevoeringen ! Dan verzuimt men
piets ; dan behancielt men niet geftadig hetzelfde , ergert
niemand, vermaakt door verfcheicienheid , deck gedeeltelijke nosh oppervlakkige kennis van bet een en ander meOe, maar brengt alles , wat geweten , geloofd , betracht
moet worden, aan het verfland der hoorders , en, zorgende voor de belangrijkheid der openlijke onderwljzing ,
werkt tun door de verlichting des verflands op de verbewring der menfchen. Het Evangelic voor zondaren worde
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altijd verkondigd , en nooit fchame zich de Prediker,, uit
hetzelve zijne drangredenen tot Christelijke deugd en zijne
aanwijzing der beginfelen van en der hulpmiddelen tot de.
zelve te ontleenen; maar daartoe gebruike hij het ook,
opdat niet gedurig eene algemeene waarheid de hoofdleering uitmake ! Befpiegelingen , hoe vroom ook voorgedragen , over de zonde en hare gevolgen , Gods vergevende zondaarsliefde, en het geloof,, als voorwaarde der zaligheid , zonder racer, ftichten weinig nut, indien niet met
dezelve nu deze, dan gene bijzondere waarheid en pligt
verbonden worcle. Zoo ook telltens alweder 's menfchen
uiteinde voor te dragen , met de ftraf der verdoemden te
verfchrikken , met gisfingen omtrent den that, van welken het niet geopenbaard is, wat wij zijn zullen , de verbeelding te treffen , beurtelings te bedroeven door !inanelijke herinneringen en te vertroosten met de toekomst ,
het zij, nu en dan , gepast en heilzaam , maar, hoe het
ook zenuw en traanklier in beweging brenge , en de finalle gemeente of de zwaltgevoelige roeme van den zegen op
den dienst eens zoodanigen innigen Predikers , de verftandige heeft gelijk , die het verre aehterftelt aan de prediking over den aard van 's met-lichen voorbereiding voor
de eeuwigheid en de hulpmiddelen daartoe , en welke opwekt tot beoefening der pligten dezes !evens , en aanmoedigt met de goede uitkomst , in welke wij te veel willende inzien , den tijd verzuimen , en die men, wandelt men
maar waardiglijk het Evangelie , Gode gerust mag overlaten. Tot zulke prediking gebruike men ganfche bijbelfche
gedeelten van verfcheidene foort , of neme uit een enkel
kort woord aanleiding tot de voorftelling van een of ander gelled fink ; terwij1 de opmerkzaamheid op de behoeften (1.2r gemeenten , door deze en die voorvallen gewijzigd , overvloedige flof tot afwisfeling aanbiedt.
\Vat de wijze der voordragt betreft , ik maak u op twee
vereischten gaarne opmerkzaatn , in verband ftaande met
bet belang der minachters van den predik- en alzoo openlijken de zoo hog geroemde eenvoudigheid ,
en de hartelijkheid tier voordragt.
Fff5
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Ik ding op de eerfte Diets af. Ik verdedig den droogen
betoogtrant , den beredeneerden hoekenflijI, de onnavolgbare vlugt der verbijsterende welfprekendheid Diet ; de
toehoorder moet — aithans dit moet de Prediker beoogen — geheel kunnen volgen , echter met aanwending van
oplettendheid. Het is zoo geheel uit mijn hart gefchreven , wat ik las in een vertoog over het behagen der Leerredencn, dat, ik het bier overneem ; ,, De toehoorder
heeft ook pligten , en moet ook werkzaam zijn. Is bet
meeste gemak hem lief , dit bewijst niet , dat het hem
het meeste dient. Een Leeraar kan althans zijne eigene
gemeente langzamerhand hooger opvoeren en aan een'fikfchen redeneertrant gewennen. Te vergeefs toch beproeft
men zoo laag to dalen , dat iedereen aan de doorgaande
rede iets hebbe." Ik voeg er bij ; preken moeten leerredenen zijn, geene flichtelijke praatjes , of prentjes , of
vertellingen , ook geene katechizatien , die tot regt verftand
der leerredenen moeten opleiden. Wanneer , b. v. , in de
Ieerredenen over den Katechismus, in plaats van de katechizatien , over denzelven ingevoerd , gehandeld wordt
over de Geloofsleer , mag en moet de onderwijstrant tot
meer eenvoudigheid afdalen , maar niet in platheid ontaarden. Als ik preken van CURTENIUS, BONNET,
JIULSHOFF enz. inzie , vraag ik wel eens , of toen de
gemeenteleden minder geoefend warait ; en — daargelaten
nu eens, waarin de kanfelwelfprekendheid vooruitging —
welk folide onderwijs ! wat ilevige kost ! Nooit dan ga de
eenvoudigheid zoo ver,, dat, wanneer een ongeloovige of
ligtzinnige in der Christenen vergadering inkwam , bij
woorden voor zaken bemerkte; maar indringend in het
onderwerp zij de voordragt , die hem achting inboezemt
voor den man, die verftaat, wat hij zegt , en leert , als
hij fpreekt; en deze achting is meer waard dan eenige andere , van welke een Kerkvader zeide „ Nihil tam facile , quam vilern plebeculam ac indoctamconcionem linguae
volubilitate decipere, quae, quicquid non itaelligit , plus
miratur."
Naast die eenvoudigheid (la de hartelijkheid der voordragt,
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drags. Ja , elk moet het kunnep hooren dat de Leeraar
met hart en ziel is ingenomen met hetgeen hij ancleren
verkondigt; dat hij fpreekt , omclat hij gelooft , en al den
invloed gevoelt van zijne voordragt , dien bij anderen toebidt. Van de oude geleerden zeide c L A UD I u s : „ Zij
zaten in , en fpraken uit de zaak ; menigeen Nat er .buiten , en fpreekt er van ;" en van de zoogenoemde Evan..
gelischpredikenden plagt Prof. LE sit G E TEN JIRCIEK
te zeggen : „ Ze zijn er wel voor, maar niet achter." Ik
ijver niet blind voor bet oude, maar wil niets verworpen
hebben , omdat bet oud is ; en men mag van de Liturgifche
fchriften en formulieren , met name ook van den Heidelbergfchen Katechismus , zeggen , ook tot hen, die bet
dogmatifche daarvan minder verdragen kunnen , dat het
te wenfchen ware, dat zoodanige ton, den praktikalen
invloed der waarheid , die behandeld worth , bewijzende,,
heerschte ook in de openbare gebeden. Altijd fpreke
het hart, wanneer men niet flechts het geneesmidclel , maar
ook bet dagelijksch brood (dat toch is het godsdienflig
onderwijs) mededeelt ; en , ik ben er gerust op , de niet
geheel onbillijke zal voor den voorganger in den openba,
ren Godsdienst, wien hij gezonel veriland nosh wetenfchap ontzeggen kan , en alzoo voor den openbaren Godsdienst zelven , achting gevoelen moeten.
Sprak ik van onze gebeden , ik meen , dat aan derzelver inrigting de minachting van wren voor den openlijken Godsdienst voornatnelijk ook voedfel ontleent. Hoe
veel daarover oak gefchreven en daarin verbeterd zij,
geef in bedenking, of evenwel dat gebed , dat de alge.
rneene nooden en belangen der Christenheid Gode aanbewelt , niet nog bijzondere oplettendheid verdiene. Het
fchijnt , alsof men dit gdbed Reeds na de leerrede wil doers
plaats hebben , en van oordeel is , dat hetzelve langer dan
het voorgebed behoort te zijn ; en men beroept zich op
het gebruik ten tijde der kerkhervorming , en het formuliergebed na de predikatie , in de Liturgie der Gereformeerden , ruitn driemaal zoo lang als het voorgebed. Of
de Leeraar, zoo lang gelproken , en de gemeente , zoo
lang

756 WAT MOET EN KAN DE CODSDIENSTLEERAAR DOEN

lang gehoord hebbende , tot zulk ultvoerig gebed behoorlijk geftemd zij, betwijfel ik ; en dat, zelfs na eene treffelijke leerrede , een nagebed, allerhande bijzonderheden
vermeldende , vervelend worth eh het harte verkoelt , daarvan was ik 'onlangs , hoezeer op een' Biddag , getuige,
en ook des I;eeraars verveling was merkbaar genoeg.- floe
menigwerf worth met die -Inge Kagebeden, in welke, als
het de voorbidding voor tijdelijke gewenschte zaken geldt,
zoo vele behoediaamheid te pas koint, gefpot! Mij dunkt ,
het ware beter,, dat zoodanig gebed, ook op den Biddag , wanneer er eene korte voorbereidingsrede moest
voorafgaan maar eenmaal plaats hebbe; dat het nu (anger, dan korter dure , maar zoo kort als mogelijk is; dat
fommige bijzonderheden nu eens meer,, dan eens minder
uitkomen; dat b. v. van de uitbreiding des Evangelies,
of den dienst der Leeraren ; of de regering der Overheden,
of den bloei van fcholen en nuttige inrigtingen, of der
menfchen levensftand, of de bronnen onzer welvaart, of
bet jaargetijde , of den nood der lijdenden , nu het een of
eetige , dan lets anders daarvan opgenomen worde in het
voorgebed, met de uiterfle zorge , dat het gebed een gebed zij , en geen de aandacht aftrekkend of vervelend woordenverhaal, of beleediging der ahVetendheid Gods ; en er
zal eerie voorname hindernis aan de achting voor den
openlijken Godsdienst zijn nit den weg geruimd.
ftaat de achting voor den Leeraar zelven in
verband met de achting voor den dag des Heeren, het
tomt er vooral op aan , inzonderheid bij zekere lieden,
bij welken deze bijzonder behoeft opgewekt te worden,
gene itaande te houden , met name in het bijzonder ver;tier met, of de toevallige ontmoeting van hen. Die achting bevordert men niet , door overal den Weleerwaardigen nit te hangen; neen, in het gezellig 'even zij dePredikant mensch , burger , vriend , doch (feeds zijns ambts
gedachtig. Die achting bevordert hij , bij genoemde lieden, door zijne deelneming , ongedwongene befchaafdheid, fpraakzaamheid en vroliikheid ; door bewijzen , als
van zelve te geven bij elke aanleiding , dat men met
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een' man te doen heeft , die wetenfchap bezit en geestbefchaving waardeert ; door vrijmoedig , waar het pas geeft ,
zijne ingenomenheid met zijn ambt en den Christelijken
Godsdienst te toonen; door ketinelijk te laten blijken ,dat
hit, al ware hij onze weldoener , onze geachte, geliefde
gemeenzame vriend niet is , die ons openbaar werk miskent en minacht, dat wij zelve op prijs kunnen flellen,
en dat er tusfchen hen en anderen onderfcheid door onze
achting gemaakt words. En, geldt het gezag waarlijk
ook veel bij zekere , boven alle vooroordeelen zich verheven noemende lieden, ik heb er mlj altijd wel bij be.
vonden, dat ik, bij wijze van Anekdotenvertelling, maar
met ernst en beroep op de aanwezigen , een voorbeeld
aanvoerde van een' wijdberoemden Geleerde , of anderen
Groote , die er zijne eer in itelde , voor God en zijnen
Reiland te knielen. Door te toonen , dat wij overtuigd
zijn , en door beflisfend te zeggen , dat er altijd , welke
verdienflen iemand bezit, een gebrek aan zijne grootheid
beliaat , wanneer hij zich aan.den Godsdienst onttrekt , zal
de Leeraar, wien geen leek, met regt , minder dan zichzelven moet kunnen achten , voor het minst den verderfelijken fpotgeest betoomen , fomtijds ernaig nadenken, ook
wel eens verbetering des minachters van zijn werk op den
dag des Heeren verwekken. Ook dan zal hij van het gezellig Leven alle genot nemen , pijnlijke fchaamte verhoeden, wie weet hoe veel goeds flichten, wanneer hij, waar
hij zij, en wat daar gebeure, den regel volgt , dat hij
zich niet moet verwijderd hebben, zonder,, althans eenmaal , z66 te hebben gefproken , als het den man betaamt, die gedenkt aan het heilig werk, waartoe hij onlangs voor de gemeente optrad, of eerstdaags zal optreden ; en bevordert hij de achting voor zijn ambt, hij bevordert tevens den eerbied voor den dag des Heeren.
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IETS , OVER HET BEGRAVEN

IETS , OVER HET BEORAVEN VAN 1N EEN' VERGEVORDERDEN
STAAT VAN ZWANGERHEID GESTORVENE VROUWEN ZON.
DER DEZELVE ALVORENS OP DE EENE OF ANDERE WIJ.

Door A. SCHOUMAN,
Heel- en Vroedmeester te Dordrecht.

ZE TE VERLOSSEN.

Bij bet dtrorbladeren van bet :de St. rite Suppl. Band van
het Practisch Tsjellehrift voor de Geneeskunde enz. der Heeren
o L L en VAN ELDIR, trok de waarnemipg , op bl.
Voorkomende, in bet bijzonder mijne aandacht tot zich; dezelve komt hoofdzakelijk hierop neder: , De Heer EBEL,
Med. Dr. enz. te Gnoyen in Mecklenburg ,werd vdOr
„ ge jaren te S. geroepen ter geregtelijke onderzoeking van
, het lijk eerier vrouw , die vOdr langen tijd in eenen hoog, zwangeren itaat geitorven en begraven wits, en waarvan het
„ gerucht zich verfpreidde, dat zij aan de gevolgen van mis,.
ri handelingen overleden was. Bij bet onderzoek , 't welk in
„ tegenwoordigheid van onderfcheidene geregtsperfonen plaats
• had , bleek , na het openen der kist, dat de dodde vrouw
1, in dezelve van een bijna voidragen kind , van het vrouwe, lijk geflacht, gekraamd had." — Ontzettend fchouwfpell
Eene hoogzwanger geflorvene vrouw had men , zander zich
om hare vrucht te bekommeren, aan de garde wedergegeven,
en alzoo het dênige, maar in fommige gevallen met gelukkig
gevolg bekroonde middel tot redding der vrucht onbeproefd
gelateni Wie ijst niet bij bet hooren of lezen van een zoodanig geval, en verlangt met tevens naar eenen wijzen manregel, ten einde dergelijke omflandigheden te voorkomen, en
Allen grond tot pijnlijke vermoedens of nagedaehten te ziett
wegnemen 9
Wij willen hiermede niet beweren, dat, bij het aanwenden
der vereischte voorzorgen, in dit geval, bet kind te behouden zonde geweest zijn, of in alle andere gevallen zeker te
redden is ; dit kan men a priori nimmer met zekerheid bepalen: maar dat men , door boogzwanger geftorvene vrouwen
tijdig te openen, of, wanneer de mogelijkheid beftaat, langs
den nattturlijken weg te verlo g fen , meermalen vitchten , die
anders eene zekere prooi des doods geworden zouden zijn,
behouden heeft , leeren ons de waarnemingen van DE LA
AI 0 T-
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en meer
anderen; en nalatigheid in dit opzigt is dus eene onvergeef.r
lijke misdaad tegen de regten der menschheid, Vdij wecen
niet, of de Lex Regia der Romeinen , of eene andere wetsbe.
paling, vastgefteld voor ons geheele Koningrijk, beftaat en
kracht heeft (ft); te vergeefs echter hebben wij dezelve
gezocht in de verzameling der wetten en infIructiEn voor Ge.
neeskundigen door den Heer A. n A ten zij men daartoe
arc. r 1 der Inflructie voor Vroedmeesters brengen wil,'t welk
zich echter niet denken laat.
Wenfchelijk ware het, dat de vooroordeelen, tegen
openingen beflaande, voor het Meerder licht der cede en ondervinding geheel verdwenen , en men dus eene wettelijke
bepaling desaangaande niet behoefde te verlangen.
Wat er door den Genees- , Heel- of Verloskundige, in deli
gelijk geval, zonder eenig verzuim , tot redding der vrucht,
behoort te worden aangewend , is te zeer bekend, om thans
en te dezer plaatfe te worden herhaald. Hem echter, die
een naauwkeurig onderrigt desaangaande begeert, verwijzen
wij naar de nitmuntende verhandeling van den zeer geleerden
Heer m. DINGEMANS, in beantwoording eener prijsvraag
over dit onderwerp , door het loffelijk Amflerdamsch Gommfchap ter bevordering der Heelkunde , reeds ve6r twintig jaren , voorgefleld
Dat mijne waarde Landgenoocen hunne nog beflaande en
al-

VAN DER STERREN (s), OA LLEIVDAT (**)

(*) TraitI des ilccouchem. Tom. I. p. 780.
(f) Manuale Operation , bl.
bl. 776.
(4) In zijne Diana, bl. 777. (§)
(") Verhand. van het Zeettivseh Genootfchap der Wetenfch.
IlIde D. bl. 319 en very.
(ft) Afzonderlijke beflaan er te Groningen; onder anderen
werd , op verzoek van het Collegium , in 1767 eene
Ordonnantie van wege bet Stadsbefluur uitgevaardigd, waarbij
aan Genees-, Heel- en Verloskundigen de verpligting tot de
lijkopening, bij onverlost of hoogzwanger geftorvene vrouwen , ten flerklie wordt opgelegd. Zie Itrederiandfche Jaarboeken , Mei 1767 , bl. 555 en very.
Zie hierover ook FRANIC, Geneesk. Staatsregeling ,
Ifte D. b1. 451 et [eq.
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altijd fchadelijke vooroordeelen zoo veel mogelijk trachten te
overwinnen, en zich onthouden, om den beoefenaar der Genees. en Heeikunde in zijne heilbedoelende werkzaamheden
te verhinderen_, en alzoo het getal der flagtoffers niet.ver.
meerdere, is mijn hartelijke wench.

BEN BEZOEIt OP ARUBA EN BONAIRE, ,TWEE TOT CURACAO
BEHOORENDE EILANDEN, IN 1823.

(Vervolg en Plot van bl. 734.)
eerfte onvolledige maatregel , Met opzigt tot de affchafling van den flavenhandel , is, dat flecks twee Europefche
Gouvernementen, het Nederlandfche en Engelfche z' ich vet.,
bonden hebben, elkanders vaartuigen in den Atlantifchen Ocedan te onderzoeken en de gavenhalers prijs te maken , en dat
de overige Zeertiogendheden ztxlks flechts hunne eigene vaartuigen doers. Hieruit volgt , dat de flavenhalers zich flechts
Van dubbele papieren behoeven te voorzien , Om eene groote
kans te hebben van niet te kunnen genome'n worden. — In
het begin van 1823 vertrok uit deze haven, op eenen
togt , Z. M.'s Brik de' Kemphaan, gekommandeerd door den
eerflén Luitenant GODSEN. Bij de boven - eilanden ontmoet*
te hij eene Schooner, Welke hij , zonder eene viag te ,too.
nen , tot onder het land vervolgde , en door een kanonfehot
noodzaakte , derzelver viag te hijfchen. Deze deed zulks,
en toonde de Nederlandfche ; maar, wen hij zag , der de
Kemphaan dezelfde vlag ophaalde , verwisfelde hij dezelve
terflond met eene Columbiaapfche viag, en toonde daarvan
ook inderdaad de papieren. Ile Luitenant G o D S E N 5 ziende ,
dat het een flavenhaler was , befloot, wegens het fuspect gedrag en de verfchillende rapporcen der matrozen van de Schociner, dezelve op te brengen en gal aan den Kapitein, die
zeer ziek was , verlof aan wal te pan. De kin met kleederen , welke deze met zich wilde amen werd eerst onderzocht, en nu vond men in dezelve ook de Hollandfclie
papieren. ,Dit was voldoerrde , om dezelve daarna te Barbados te zien condemneren. Indien deze flavenhaler nn de Kemphaan voor een Nederlandsch oorlogsvaartuig heft end , de Columbiaanfahe viag en papieren getoond , .en de Nederlandfehe
verborgen had , men zou hem ongehindetd . hebben moeten
ten
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ten vertrekken, om waarergens zijn menfchenvIcesch op de
markt te brengen.
Een andere gebrekkige maatregel ,om den flavenhandel met
kracht tegen te werken , is, dat niec alle oorlogsvaartuigen
der zoo even genoemde twee Europefche Mogendheden Commisfib hebben tot het nemen van flavenhaler g. Dit gefchiedc
denkelijk , om, door het veelvuldig onderzoeken der vaartuigen, den koophandel niec te hinderen; maar daardoor words
juist gelegenheid gegeven, dat menige flavenhaler ongehinderd, in het gezigc van oorlogsvaartuigen , zijnen weg ver.
volgt, of, genomen wordende, daarna weder moet vrijgegeven worden. Dit kan het volgende voorval bewijzen. — Omtrent het midden van 1823 kwam in deze haven bet fchoone
Engelfche Liniefchip the' Clocester. Het bragc met zich een
flavenhaler, die onder Hollandfche vlag genomen was, maar
door een' Engelfchen K otter, welke daartoe geene Commisfie
had. De Kapitein van het Linielthip Wilde den prijs aan den
Gouverneur van Curacao overgeven; hetgeen deze natuurlijic
weigeren moest, omdat hier geen Hof van Slavenhandel behaat , maar wel te Suriname en te Barbados, alwaar bet
dus , volgens de Inftructie daaromtrent, door den genen, die
het flavenvaartuig prijs gemaakt heeft, moet opgebragc worden, en omdat het een prijs was, op eene onwectige wijze
genomen , die door het Hof van Slavenhandel weder zou
vrijgefproken, en fchadeloos moeten gefleld worden door den
genen , die hetzelve had opgebragc. De Kapitein van bet Liniefchip , ziende , dat de Gouverneur zich wet wachten zou,
dezen prijs van hem over te nemen, ftelde den Kapitein en
de Equipagie van de Schooner weder in vrijheid, en het dezelve des nachrs de haven uitzeilen, welke ook behouden
te Portorico aankwam , en daar voor hare haven een' hoogen
prijs gemaakt heeft. Het zij hierbij gevoegd , dat dit havenvaartuig eene Schooner was van eene naauwelijks middelmatige grootte , met 66n klein topzeil, aan boord hebbende over
de Z oo haven, moest kinderen van II a 12 jaren, welke, s's
zij op het dek heamen,naauwelijks zoo veel plaats hadden,
dat zij naast elkander ham konden; dat er op de korte reis
van Curacao near Portorico drie haven geftorven zijn, en dat
de Kapitein en de geheele Equipagie Franfchen waren.
Ook zou men nog kunnen bijbrengen , dat de affchaffing
des flavenhandel,s misfchien meet bevorderd zou worden , wanneer men den Kommandanten der oorlogsvaartuigen, welke
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met deze CommisfiEn voorzien zip], minder moeijelijkheden
en rifico opleide; want deze zullen, zoo zij niet door ge.
voel van menfchelijkheid en naauwgezetheid omtrent hunne
inftructiEn gedreven worden, liever, zoo het hun mogelijk
is, ongemerkt de • flavenbalers hunnen weg laten gaan, dan
zich de grootfte moeiten op den hats te halen, door zich
met deze vaartuigen te belasten, dezelve near de wijie te
bebandelen, zoo als hun hunne inftructie voorfchrijft, dezelve op te brengen naar eene der twee plaatfen, waar een Hof
van Slavenhandel beftaat, waartoe eene reis van verfeheidene
weken noodig is, zoo de prijzen ver beneden de boveuwindseilanden, genomen zijn , en dan &dr zich aan het onderzoek
van het Hof bloot te ftellen, of deze prijzen wetcig of onwetcig genomen zijn; in Welk laacfte geval de Kapitein, die
den prijs gemaakt heeft, verantwoordelijk is voor elle kosten en fchade, die er op loopen; cerwijl hij, bij de ver.
beurdverklaring van het vaartuig , op geen voordeel, immers
op geen ander, dan van weinig aaubelang, heeft te rekenen.
Misfchien zijn •er nog andere redenen , die de affchaffing
des flavenhandels niet beguuftigen; antlers konden er te Suri.
name, federt 1815 tot heden, naar de bepaling van deskun.
digen, geen to,000 flaven ingefmokkeld zips. Dan, ik heb
mij, oagemerkt, te tang reeds bij dit onderwerp opgehouden, en moet thans weder naar de rincon te Bonaire terug..
keeren.
Gedurende dat de Engelfehen Curacao blokkeerden, en
daarna in het bezit daarvan waren , verkeerden de flaven in de
rincon in groote vrees, dat zg door de Engelfehen weggehaald en verkoeht zouden worden; en, toen de Engelfche
Gouverneur hen werkelijk naar Curacao ontbieden Het, om
hen daar, gelijk met de landflaven ,die zich aldaar bevonden,
reeds vroeger gedaan was, te verkoopen, weigerdea zij on)
te gaan, en verftaken zich in de bosfchen. Eens, verhaalde
mij %de Kommandeur , kwam er te Bonaire een Engelsch Fregat ten anker. Deszelfs Kapicein, welke den ,Nederduitfchets
naam van VAN CITTERS droeg, wilde een toe* in het
land doen, en de fontein gaan bezoeken. (Dit is een zeer
klein, in den droogen tijd'naauwelijks merkbaar beekje, dat
aan de noordzijde des lands, waar de weg naar de rincon
loopt, van eene fleile rots, van welke de geheele noordkant
evert als op Curacao, voorzien is , afftroomt. Te voren had
bier de Kommandeur eenige banaan - boomen en een' moestuin;
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ruin; maar thans was daarvan, zoo wel dctt de droogte , als
door gebrek aan de noodige verzorging , geen fpoor meer te
zien.) Toen de Engelfche Kapitein daar was , werd hij op
eenmaal zeer verfchrikt door bet Zien van een groot aantal
Negers, welke met hunne hoofderi van achter de punten en
nit de gaten te voorfchijn kwamen, en fle ghtS eenige auk.
ken van de rotten hadden behoeven of te werpen, om hem,
Met zijn' bij zich hebbenden Staf , te verpletteren. Hij deed
bun vragen , of zij jets van hem begeerden. Zij antwoordden , dat zij niets enders van hem wilden , den dat hij met
in de rincon zou komen. Hij zeide, dat zulks ook zljn oogmerk niec was ,en dat hij naar de baal zosi terugkeeren ; wear.
op zij zich ook tertIond verwijderden.
Ik vond in de rincon eene kleine kerk, waarin te voren
jaarlijks een der Pastoors van Curacao de kinderen kwam doo.
pen en de mis lezen ; doch , wegens het overlijden der beide
Pastoors ,had zuiks in verfcheidene jaren Beene pleats gehad,
en de kerk werd alleen gebruikt, om de lijken der Negers,
VS& derzelver begraving, in te zetten,en den ttcht dagen lang
daar te komen bidden. De kerk was zeer zindelijk ; doch de
poppen waren niet, als in de eanzienlijke kerken der fteden,
levensgrooc, maar ongeveer to 2 12 duim lang, en ftonden
op plankjes , met wit linnen overtrokken, langs den mitur,
even els in Nederland bij de bakkers op St. Nicolaas - avond
de fnikermannetjes.
Tot onderhoud van de kerk en van den Pastoor, als deze
daar kwam , bragten de Negers, wanneer zij in het bewerken
van hun eigen tuintje een goed jaar gehad hadden,eenig geld
bij elkander,, en gaven dit aan den koster van de kerk in bewaring ; dock deze had het ongeluk van finaak te krijgen in
bet water , dat te Schiedatn gedistilleerd words , en had in
weinig tijds het ganfche fonds door zijne keel gejaagd. Ik
vroeg , of zij dien man niet van zijn' post ontzet en aangeklaagd hadden. Wel neen! was het antwoord, zoo veal belang ftellen de Negers in de kerk niet, dat zij daarvoor zoo
veel moeite doen en zoo veel opfchudding maken zouden. Ik
vond hierin weder een bewijs van die onverfchilligheid in den
Godsdienst, welke overal tusfchen de keerkringen heerschc,
en waarvan elk , die eenigen tijd in de Westindiin geweest
is , de overtuigendfte blijken zal gezien hebben. Niec flechts
treft men dit verfehijnfel aan bij de Europeanen en derzelver
Ggg s
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afflammelingen , de Irestindifche Creolen , maar ook bij de
Indiana' en NegerS.
De eerfle Spaanrche Zendeling onder de Chaymas-Indianen,
dien de uitmuntende reiziger A. v o N HUMBOLDT boveu
Cumana aantrof, zat in zijnen floel te klagen ever de zorge.
loosheid en traagheid zijner gemeente. De Indiaanfche 'tam.
men , welke in Columbia wont, en niet cot het. Christendom
behooren, b. v. die, welke op de Indiaanfche kust hover'
Maracaibo leven , hebben wel eenige godsdienflige denkbeel..
den, maar bekreunen er zich weinig aan, en bezitten geene
Godsdienstoefeningen, Toen de Spanjaarden nog in het be.
zit der vaste, kust waren , fcheen er ten minfle sitwendig veel
werks van den Godsciienst gemaakt te worden; dock ditkwanz
omdat het land toen het eigendom van den godvruchtigen
FERDINAND was , die hetzelve, even als zijn land in Ea.
ropes, door Priesters liet regeren. Onlangs kwamen eenige
Spanjaarden van Portorico op Curacao , waar zij, na hunne
emigratie van, de kust, eenigen tijd gewoond hadden: de reden van hunne terugkomst was, omdat zij hier niet zoo met
de mis geplaagd worden als op Portorico.
De Negers op de Engelfche eilanden worden als godsdienftig opgegeven, vooral federt de Methodisten onder hen zjj_ro
begonnen te prediken. Ik heb zulks ook inderdaad op de
bovenwinds-eilanden gezien. Maar de Eurepeaas kan zich
niet verbeelden, wat een Neger, of lemand van de kleur, niec
al doen zou, om zich ergens in met de blanken gelijk ce
flellen, en in eenig opzigt dezelfde regten te verkrijgen als
de blanken, hetgeen op de Engelfcbe eilanden plaacs heeft,
waar zij , even als hunne meescers, Protestanten zijn, of liever heeten. Ook kan men ligt begrijpen, haezeer menfchen,
die door een klein bewijs van minachting bedroefd en ternedergeflagen worden, maar die buiten mate verheugd zijn,
als men hun eenige blijken van belangflelling en achting geeft,
door de Methodisten yoor eenigen tijd moeten gewonnen
worden, die, met den groofflen ijver bezield, nit Engeland
komen , de Negers broeders noemen, en cot hen van vrijheidi
en regt fpreken.
Hoezeer echter de Negcrs deze beklagelijke onvetfchilligheid omtrent alles , wat den Godsdiensc betreft, met hunne
blanke natuurgenooten tusfchen de keerkringen gemeen hebben , kan men , gelijk .elders, maar al ce duidelijk op Curacao befpeuren. Alle Negers en kleurlingen, zoo wel vrijen
als
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als Haven, behooren tot den Roomfchen Godsdienst; maar
zij vergenoegen zich alleen met gedoopt to zijn, gaan nooit
naar de kerk , waartoe zij toch op zon- en feestdageu did en
gelegenheid hebben , en bedrijven, gedurende geheel hun leven , geene andere Godsdienstoefening, dan, in het huis,
waar een hunner bloedverwanten geftorven is, acht dagen des
avonds te komeu bidden. Slechts een twintiglie of dertigite
gedeelte der Roomfche gemeente komt nu en dan in de kerk ;
bet Sverige leeft., vergenoegd en onbekommerd , zoo maar
been. Wanneer men aangaande den Godsdiensc hen order.
vraagt, verneemt men echter sneer, dan men verwacht had:
zij weten bijna alien van God , den Schepper van hemel .en
aarde, die alles ziet en hoort en beloont en ftraft, van Vader , Zoom en H. Geest ; zij kennen M A RIA; het Vagevuur
en de Heiligen; maar zij bekreunen er zich niets aan , en
leven alsof zij van dit alles niets wisten.
Vanwaar die onverfchilligheid en zorgeloosheid , waaraan
men, war men ook in het werk mogt Itellen , niets veranderen ken? Is het rtiet door het klimaat der keerkringen, waar
een altijd heldere hemel, zuivere lucht en vrolijke natuur
alie zwaarmoedigheid en peinzenden ernst verdrijven , en alles
ligter wegen doen; waar de weinige behoeften , die men Iwodig heeft om geIukkig to !even, aanleiding geveu tot onver.
fchilligheid omtrent alles , wat niet tot de eerfle noodwen.
digheden des levens behoort ; waar zelfs het nerven veel van
het akelige en treurige verliest, en de doo4e fpoedig nit de
herinnering verdwenen is ?

LETS NADER.S , OVER HET VERDRINKEN VAN DEN GROOTEN
ZVIDHOLLANDSCHEN WAARD, IN DEO ST. ELIZABETHS.
NACHT DES JA ARS 1421.

(Vervolg en got van

728.)

Minder kans zie ik, om zijn Ed. zoo nabij te komen , ten
aanzien van zijne aanmerking op hetgeen ik , in de Letteroefeningen, als boven , wegens den beroemden Schrijver onser
raderlandlche Historic , WAGENAAR, gezegd heb, dat hij,
namelijk , niet met wine gewone naauwkeurigheid (waaromtrent ik hem, op bladz. 631 en 632 , reeds verfchoond had)
gefchreven heeft, dat de Waard doorbrak voor Werkendam ,
iusfchem Dordrecht en Geertruidenberg , waarover ik uitriep :
welk
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Welk eene aanwijzing ! enz. De Heer BLANICEN zegt hierop , dat 1k WAGENAAR wat fcherp en onberaden beoordeel.
Wat nu bet fcherpe aanbelangt: ik ita toe, dat ik mij minder
levendig had_ kunnen uitdrukken; dock, zoo men daaruit zou
willen opmaken; dat het mij san genoegzame achting voor
den boogstverdienitelijken Sehrijver zou mangelen , zou men
mij te kort doen. Ik meen van die achting overvloedig en
onveraacht bewijs gegeVen te hebben, wen 1k, niet lang geleden, zijnen voornaamiten lasteraar openlijk befchaamd, en
zijn uitmuntend werk, voor hetwelk bij mij geene landsgefchiedenis ergens achterfiaar, gehandhaafd heb (*). Ook heb
ik hem, op de berispte pleats zelve, gewone of doorgaande
vaauwkeurigheid toegefebreven. Doch dit neemt niet weg,
dat hij misilagen heeft kunnen begaan, en ik die, mar ik ze
meen te ontdekken, mag aanwijzen. Het komt er this op
aan, of 1k, in het tegenwoordig geval, daarin onberaden ben
te werk gegaan. Dit nu kan ik in geen opzigt toellemmen:
want WAGENAAR heeft, gelijk ik meen genoeg bewezen
te hebben , zonder eenig genoegzaam gezag, in het zeggen
onzer oude Schrijvers, de Waard brak door tusfchen Dort.
reo.ht en Geertruidenberg, de woorden voor Werkendam Inge.
vloctten; en deze bepaling der Jigging van WerkesidaM
fchen bordrecht en Geertruidenberg),kwam mij zeer zonderling voor, daar ik aan eene itrekking in regte iijn dacht , en
meende, dat , bij voorbeeld, tusfchen Dordrecht en Woudri.
chem vrij wat natuurlijker en naauwkeuriger geweest zou zijn.
Doch WAGENAAR wilde Dordrecht en Geertruidenberg behouden , om , zoo weinig mogelijk, van de oude Schrijvers
of to wijken. Ondertusfchen luidt zijne aanwijzing omtrent
zoo, alsof men zelde: Gorinchem ligt tusfchen Dordrecht en
Schoonhoven, of Dordrecht tusfchen Schoonhoven en Ratter.
dam. — Maar genoeg hieryan,
Wij voegen bier 'nu nog lets bij, met betrekking tot bet.
geen de Heer BLANNEN, op bl. 27 Rijner.11femorie,fchrijfc,
dat er, in de eerscvolgende eeuw, na 421 (waarin wij eater van geene dijkbreuk aan de rivieren gewaagd vinden)
gene of weinig belangrijke dijkbreuken , aan de Maw-,
Waal. en Merwe.zilden, door de hooge bovenrivier-wateren,
fchijnen gevallen te zijn; immers , dat men geene aanteekeDing vindc, dat, vOdr den jare 1452, uit de rivieren, groote
over(*) In de Lettere!: voor Maart IS24. Boekbefch. bl. 134, 13s.
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overftroomingen, door de Rijn-, de Waal- of de Maas.
wateren, ontfproten zijn. — Hieruit blijkt, dat ook zijn Ed.
onbekend is met het Chronicon Tielenfe: want daarin vinden
wij, op bladz. 524, dat, in den winter van 432 , de Waal,
Rijn, IJsfel en Maas buitengewoon waren opgezwollen, zoodat de Waaldijk , in de Overbetuwe, bij Loenen, bezweek,
waardoor vooral de Betuw en Teisterbant vele fchade le_
den.— Wederom , op bladz. 527, dat, in 1433, Waal, Rijn
en Maas, ingevolge van ijsverftoppingen op de benedenrivieren, zeer hoog opliepen, zoodat er to flues/en twee doorbraken vielen, en de geheele Betuw overftroomd werd. —
Vervolgens, op bladz. 532 ,dat , in 1437 , de Waaklijk , [US.
fchen Tie! en LTzendoorn , wederom ingevolge van ijsver.
Itoppingen, op Brie onderfcheidene plaatfen doorbrak, en dus
de Nederbetuw werd geinundeerd , en dat, later, in heczelf.
de jaar, de dijk bij Leeuwen, tegenover Tiel en ljzendoorn
zich begaf, en dus het Maas-Waalfche onder geraakte. —
Verder, op bladz. 533, dat, in 1438, in den dijk tusfchen
Tie! en LIzendoorn, Diet minder dan zeven gaten vielen,
waarvan vijf tusfchen Tie! en Ooy dat is in den afftand van
een half uur; en bladz. 535 en 536, dat, in hetzelfde jaar,
de gaten door eene kade bevangen , en, het land bezaaid zijnde geworden, die kade in den zomer doorbrak en alles verwoest werd , en dat de oude dijk werd verlaten, en, bin.
nenwaarts , een nieuwe gelegd. — Hier heeft men dus eene
opgaaf van wel vijf doorbraken in den tijd van zeventien jaren; waaruit blijkt, hoe naatftig deze Schrijver, die meldt,
bij twee dezer doorbraken, zelf tegenwoordig en werkzaain
geweest to zijn, deze bijzonderheden opteekende. Men mag
hieruit vermoeden , dat, zoo zijne aanteekeningen verder liepen, wij van meerdere doorbraken gewag zouden vinden:
want het is niet waarfchijnlijk , dat er tusfchen 14313 en 1552
geerte anderen zouden gevallen zijn , dan die van 1496 en
1497, waarvan OUDENIIOVEN, in zijn Dordrecht , op
Wadi. 83 en 84., gewaagt , en welke door den Heer s L A NK E N mede zijn over het hoofd gezien. In beide gemelde
jaren werd de Betuw weder gethundeerd, en brak de Dief.
dijk door. — Van vroegere inundation, door de rivierwateren,
gewaagt onze Schrijver, op de jaren 1342, 1409, 14.11 en
1413- In hec eerfte werden de Opper- en Neder-betuw en
de Tielerwaard overftrooind, — in hec tweede, behalve de..
zen, ook de Boannelerwaard en het Maas-Waalfche ,
het
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het derde de Nederbetuw,, en in bet laatfte de Tielerwaard
en het Maas-Waal fche. — Voorts heeft hij van zestien onderfcheidene hooge zeevloeden , en daardoor veroorzaakte
overftroomingen, aanteek-ening gehouden.
Ten befluite nu nog sets, wegens hetgeen gedaan is, om
de, in 142I gevallene dijkbreuken van den grown Waard (*)
te herflellen, tot bevestiging van hetgeen ooze Kronijkfchrijver berigt heefc, en wij voorheen gemeld hebben, dat namelijk het herftel terftond , in 1422, ondernomen, bijna geheel voltrokken, en daaraan een onmetekie fchat te kost golegd , doch alles, door een' nieuwen form, weder vernield
is, RE1NERUS SNOUS, die in 1477 geboren werd, en
dus in het voorst der zestiende eeuw gefchreven zal hebben,
melds ons, (in zijne Res Batavicae , pag. 137) (f) dat bet
yolk, dat aan den dijk werkte, door de inhaligheid der betaalmeesteren, in zijn loon verkort , en daardoor (zeker omdat het yolk verliep) bet werk onvoltooid bleef. En (voegt
hij er bij) alzoo blijft bet eertijds fchoonfle land, door het
geweld van den firoom en de verwaarloozing der onzen,
eene proof der golven; hoewel bet, vooral in de heete zomers, welke ons thans te beurt vallen , zoo groote zaak niet
zou om het weder boven te brengen en droog te maken. Zoo wij dit verflaan van den tijd , waarin hij het
fchreef, na Igoe, (en ik weet aan zijne woorden geenen anderen zin te geven) dan moeten wij er , als zeker, uit be.
fluiten , dat zelfs Coen de doorbraak aan den ouden Wiel nog
Hier gevallen was. Hoe 't zij : de zomer van 14.23 was, van
juntj tot November, bij uitflekendheid nat, zoodat de riVieren, door de aanhoudende regens, zeer gezwollen waren,
en,
( w) Wij ftelden voorheen de grootte van dien Waard,
met den Heer S MI T S, (Verb. bl. 18) op omtrent scoot)
morgens.. WA G E N A A It fchatte dien op flecbts 20,000.
Doch. in een Charter bij MIER'S (IV. bl. 804) wordc zij,
met TiAlenswaard en den vrijen lande , op 30,000 gefteld.
Maar misfehien moet men dit alleen van hergeen niet wader
droog was geloopen verflaan.
(f) Met anderen uitgegeven door F. SWEERTIUS in iln•
nail. Belgg. Francof. 162o. Niet , gelijk ik voorheen kwalijk
gezegd heb , (hetgeen alleen van MEYER* nandriatt
waar wars) ,1580.
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en, in October, op den Rijn en aan de Maas, overt/rood
mingen vielen, gelijk ons weder door onzen Kronijkfchrijver
berigt is. Of dit, dan wel gebrek aan geld, oorzaak is geweest , dat , in gezegde jaar , het werk niet weder opgevat
is, kan ik niet zeggen: wel, dat Dordrecht , bij gebrek aaa
genoegzamen onderftand , zich , bij voorfchot, reeds diep in
fchulden had geftoken , dat velen , die bij de doorbraak
fchade hadden geleden, en in het bijzonder die van Heusden,
Sprang , Gravenmoer en Bezooijen, onwillig wa•
ren, pm in de kosten der herdijking, op den geraamden voet,
bij te dragen, — dat Hertog j A N VAN BEIJEREN, her
• werk krachcig pogende te bevorderen, de onwilligen , door
de allergeftrengtle maatregelen, tot bijtiand petite,— dat die
van illtena vervolgens te bulp kwamen met s000 Beijerfche
guldens ,—dat de fleden van Holland, behalve hetgeen de Heer
SMITs gemeld heeft , ook nog tot onderftand tdezeiden.een
tuin (eene kleine munt van Bien tud) van elken (ik denk
droog te maken) morgen, en.; en dat dit alles te weeg
brag, dat, in Augustus 5423, beraamd werd, om, na jaars.
dag eerstkomende, weder met dijken te beginnen, en dan dijkende te blijven, en dat de Hertog, van zijne zijde, dit
werk weder aanbond door aanzienlijke vergunningen en toezeggingen van bijftand; — dat mij echter niet gebleken is,
dat, NM& zijnen dood, voorgevallen 6 Januarij 1425, lets
dadelijk is ondernomen; doch , zoo ja, dat dan ligtelijk alles, op nieuw, verdelgd kan zkjn geworden door de woedende tiormen van November 14a4, (wederom door ones
Kronijkfchrijver vermeld) waardoor, te Krisnpen en elders,
op vele plaatfen, in Holland, dijkbreuken vielen; — dat men
echter, ook in 425, den moed , tot herwinning van den
Waard, nog geenszins had opgegeven, en Hertog PHILIPS
VAN SOUR GONDId, in dat jaar , nog beloofde, bet
werk, onder zekere voorwaarde, met 28,000 kroonen te gemoet te willen komen, mics elk , op iederen tuorgen,(welken
hij in bet verdronkene had) zou verdijken eene gouden kroon,
eer hij diet van dijken, en 'zijn land opgaf; doch dat ook
hiervan, zoo min als van een nieuw ontwerp tot de dijkagie,
gemaakt in Lao, eenig gevolg bij mkj gevonden is; maar
dat ook toen nog geenszins alle denkbeeld van berftel werd
opgegeven, waaruic mij onbetwistbaar fchijnt te volgen, dat
alchans ook toen de doorbraak bij Werkendans nog geene
plans had, — At het bovenftaande beb ik getrokken nit een
G gg 5
aan.
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aanta/ van Charters na 1471, te vinden bij VAN MIERIS,
in zijn vierde deel (*); en ik twijfel niet, of hij, die nu
lust en gelegenbeid heeft, om andere, elders uitgegeven, of
bier en daar nog ongedrukt voorhanden , te doorzien, of ook
oude Kronsyken , bier en daar nog fchuilende, te raadplegen,
zou in itaat zijn, om dit onderwerp nog nader toe te lichten.
Augustus, 1824.
(*) Zie vooral de ftukken, voorkomende op bladz. 672,
673, 674, 688, 693, 694, 723, 741, 804, 979, 1062.
Ilan -den Heer Redacteur der Faderlandfche Letteroefe flingers:
Weledel neer!
Indien bet bijgaand Diehtfluk, op de jongfte roemruchtige
gebeurtenisfen op 1pfara , door UEd, der plaatfinge niet on.
waardig mogc worden geacht, verzoek ik eene plaats voor
betzelve in het Mengelwerk van uw geacht Tijdfchrift. Wat
de hoofdzaak betrefc, rust betzelve op de algemeen bekende gerchiedkundige waarheid. In de fchikking van bijzondere
omitandigheden heb ik gemeend des te meer vrijheid te mogen gebruiken, daar, door den grooten affland , en de weinige naauwkeurigheid der berigten, dezelve ons niet zoo juist
bekend zijn, dat daardoor bet nemen die: vrijheid ongepast
20U kunnen geacht worden. Ik heb gedacht , deze aanmerking, welke ik vertrouw, dat door deskundigen als gegrond
fal befchouwd worden, bij mijn Dichtitukje te moeten maken. Verder bier niets bij te voegen hebbende, fluit ik dezen met de betuiging der bijzondere hoogachting, waarmede
ik de eer heb mij te noemen,
Weledel Ileer I
Ootmarsfuns ,
den 15 November 1824.

UEd. d. v. Dienaar
H. BLOENEN.

I P S AR A.
oe treurig rolt ge uw fom'-re golven
HEgefche
zee! langs 't bloedig firand
De Grieltiche vrijheid ligt bedolven
In 't puin van 't uitgeblaakte laud.
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Wanneer, met de uitgezonden beulen,
Verachtlijke verraders heulen,
Wie is er dan, die hen weérfla?
Vergeefs zijn dan der helden krachten;
Wij zien hen door het moordrot flagten,
En vallen zien wij Ipfara.
Vergeefs, o flaaf van uwe Haven I
Zondt gij uw bloedbevelen nit;
Uw magc werd in de zee begraven,
Uw woan door Griekfche vuur gefluic.
De flaaf, flechts moedig in het ,moorden,
Wedritond, in deze heilige oorden,
Geen' held, door vrijheidsmin geducht.
Ja, op uwe eigen flaaffche itranden,
Zaagt gij vernielen en verbranden,
Wat hier het wraakzwaard was oncvlugt.
Vergeefs werd bij uw woesce fcharen,,
Wie echce moed geheel ontbreekt,
Gevoelloosheid voor doodsgevaren
Door zielverdoovend fap gekweekt;
Hun woede kon Been' Griek doen beven;
Zij kwamen flechts om hier te fneven;
Zij vonden hier hun eerloos graf;
Zij vielen in Achajes velden,
Waar hen het ftaal der Griekfche helden
Ten offer aan de vrijheid gal.
Getuchtigd door die geefelroede,
Gefolterd door berouw en fpijt,
Verteerd door magcelooze woede,
Die d' eigen boezem openrijt ,
Herzamelt gij vergeefs uw krachten;
Gij durft daarvan .geen hell verwachten ;
Gij vreest de Vrijheid ,-die gij tart:
't Verraad komt u met moed bezielen;
Het fcheept zich in op uwe kielen,
En (tort wear hoop in 'c eerloos hart.
Dat monfter, 's Duivels teelt en broedfel ,
En niet ontaard van zijnen ftatn ,
Hergaf uw' hoop 'c verloren voedfel,
En blies de vonk wear tot een vlam.
Het gond, door u , den Griek ontftolen,
Wordt in uw kiel met zorg verholen;
Gij wacht; Diet van een ftoute daad,
Het welgelukken van uw pogen;
Die hoop had u te vaak bedrogen:
Gij wacht uw hell flechts van 't Verraad.
Be.
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Bevreesd voor 't anal der Griekfche klingen,
Beducht voor trouw, die 't goud verfmaadc,
Worth flechts op vuige hurelingen
De proef genomen door 't Verraad.
De proef gelukt: helaas 1 dier fnooden
Wordt naauw 't geroofde goud geboden,
Of zij verzaken oed en pligt,
En aan uw laffe rooverbenden
Wordt, door dic eed en trouwe fchenden,
Len nook verwacbte zege ligt.
Nu was uw vloot zich langs de ftranden
Van 't welgewapend Ipfara:
' t Verraad geleidt haar, waar te landen;
Zij volgt zijn helfche fchreden na.
Zij weet, de donders, die haar dreigen,
Ain door 't Verraad gebragt rot zwijgen.
De huurling vliedt; bet beulenrot
Rukt aan cot fchrikbare euveldaden;
De Griek, bedrogeu en verraden,
Schept moed uit wauboop in zijn lot.
Schoon, heinde en ver, de vanen wappren
Van .'t roofziek Ottomansch gebroed ,
Het klein getal der Griekfche dappren
Grijpt, bij hun nadring, nieuwen moed,
Nog aarzeleu die duizendtallen;
Nog fchromen zij , om aan te vallen:
Daar bruit de dander uit de vloot;
De helfche toorts der Razernijep
Doorviiegt' der Otcomannen rijeu ,
En alles ademc bloed en dood.
Geen hoop blijft over meer op 't leven.
Wie kan bier denken aan gevaar?
Veen! vast belloten bier te fneven,
Sink zich de Griekfche heldenfchaar.
Met gade en kroosc op 't diepst bewogen,
Dringt nog een traan zich in hunne oogen;
Maar 'c hart verheft zich tot den flrijd;
Geen hoop blijft over op victorie;
Te vallen, is bun doel en glorie,
Als offers, 't vaderland gewijd.
Genii{ wanneer de orkanen woeden,
En, met een fchriklijk golfgeklots,
De opeengeftuwde watetwioeden
Te berften fpatten op de rots
oo dringen in genoten orden
De woesce Muzelmanfche hordes
Der
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Der Griekfche helden klein getal;
Doch, hoe verwoed zij hen befpringen,
Zij florten neder voor hun klingen,
En frekken 't Griekfche beer ten wal,

Maar, even als de woeste baren,
Bij vloed, zich jagende op het land,
Met elken golfilag hooger varen,
En verder fchieten op het (rand,
Zoo , (hoe veel Turken mogen vallen)
Zoo rukken nieuwe duizendtallen
Op de afgematte ftrijders aan:
Wat baat hun ftrijden, war hun pogen?
Neen, !t is geen menfchelijk vermogen,
Dat zulk een aantal kan wedrftaan.
Verwonnen? Neen, van plaats verdrongen,
Rukc 't heldenkroost van Ipfara,
Hoe hard beftreb , hoe fel befprongen,
In orde, Haar Sauct Nicola.
Daar is voor hen, vermoeid van firijden,
Het eindperk van bun ramp en lijden;
Daar wacht hen 't glorierijk vergaan.
De form begint; de fterke wallen,
Van alle zij den aangevallen,
Bezwijken voor de Halve Maan.
De voortogt van dit beer Barbaren,
Dat niers van heldengrootheid weet,
Geflaag verflerkt door nieuwe fcharen,
Staat reeds tot roof en moord gereed.
Deze aanblik doer geen Grieken fchromen.
Het uur der wraak is nu gekomen:
Zij wenken zich het laatst vaarwel ;
Zij zien met vreugd de lont verfchijnen....
Daar fort zij in de fulfermijnen,
En onder 't moordrot berst de hel.
Een vlam, als wen, nit Etna's Nolen,
De vuurzuil tot de ftarren ftijgt;
Ben rook , als wen, met asch en kolen,
licht der zon to dooven dreigt;
Hij
Een flag , als wen, na 't heimlijk branden,
Hi) eensklaps, uit zijne ingewauden,
Een glo6nde rots ten hemel fmijt,
Ilier heuvien flingert in de wolken ,
Ginds meren dempt , en nieuwe kolken
Voor nieuwgefchapen meren fplijt I
De
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De nacht dekt, met zijn Comber duister,
De puinen van Sanct Nicola;
Geene enkle !tar vertoont haar' luister
Aan 't Wreedgeteisterd Ipfara,
In fchrik, in angst, in barge zorgen
Verbeidt het Turkfche beer den morgen.
Aurora fpreidt haar uchtendrood
Wat aanblik! bier, waar Turken fireden,
De Griekfehe dappren wondren deden ,
Heerschc op de puinen fluke en dood.
Hier, onder rookend puin begraven,
Zonk met den Griek, in 'c eigen graf,
't Verachtlijlt rot dier vuige Haven,
Wierbloed der Vrijheid wrajte gaf.
Zij, uitgezonden om to moorden,
Zij vielen , in deez' heilige oorden,
Waar Nicola nog gister fond;
Daar werd, in 's afgronds open monden,
Het beulenrot op dans verflonden ;
Daar meat hun rik den vrijheidsgrond.
Bedwelrad, in dof gepeins verloren ,
Staarc nu het beer der Halve Maan ,
Dat zuchtend flechts zijn fmart doet hooren,
Het fchrikbaar graf der makkers aan.
Maar eensklaps raakt hun woede aan 't branded,
En, met fchuimbekkend knarfetanden ,
Schreeuwt luide om wraak het ganfehe heer;
De Rotsnimf hoort het woedend brullen,
Waarmed zij Ipfara vervullen,
En kaatsc bet van de bergen wear.
Nu vangt de moord van werelozen,
Van kindren , vrouwen, grijsaards, aan.
Die wreedheid doet geen lafaards blozen ;
Ze is eigen aan de Halve Mann.
Geen, lachje in 't oog der zuigelingen
Kan het verfteende hart doordringen,
Ontbloot van alle menschlijkheid.
Wie kon ook menschlijkheid verwachten 7
Neen! vrouwen moorden, grijaards flagten,
Is echte Turkfche dapperheid.
Zoo zijt gij door verraad gevallen!
Zoo heerscht de Turk in Ipfara!
Zijn vaan waait van het puin der wall=
Van 't omgekeerd Sanct Nicola.
Nu !loft NJ op zijn heldendaden;
Voedt nieuwe hoop op nienwe verraden
1-leel
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Heel Ipfara is een woestijn:
Na korten tijd , na weinig dagen,
Zal Samos Turkfche vlaggen dragen;
Als Ipfara zal Samos zijn
Wat voert gij op uw trotfche baren,
Egefche zee I naar 't bloedig flrand?
Wat vloot komt ijlings aingevaren,
Ter wreak van 't nicgeblaakte land?
Wen, met de dappre Ipfarioten,
Het heldenvolk der Hydrfoten,
En 't vrijheidskroost van Spesfia,
Ter wrake fnellen op hun kielen,
Dan zien wij 't moordrot ras ontzielen,
Gewroken zien wij Ipfara.
WijI zij hunn' roof ter fchepe dragen,
Juicht luid der moordenaren fchaar,
Als waar' heel Griekenland verflagen,
En denkt en droomt van geen gevaar.
Daar zien zij Griekfche wimpels wappren.
Daar naakc de vloot der Griekfche dappren....
Nu ligt hun trots op dens ter near;
De fchrik bevangt die laffe zielen;
Zij fnellen bevend naar hun kielen,
En denken aan geen tegenweer.
Wat blijft hun over, dan te vlugten,
Te vlugten met den meestcn fpoed?
Zij weten, was hun float te duchten
Van der gecergde Grieken moed.
Dit moordrot heeft geen zelfvertrouwen.
De vloot kapt ijlings de ankertouwen,
Verlaac haar makkers op het ftrand;
Niets ban hun fmeeken, niets hun kermen;
De vlootvoogd weet van geen ontfermen;
Reeds zwelt het zeil; men fteekt van land.
Wat bast die vlugt1 De vloot der Grieken
Stort zich op de Ottomanfche vloot;
Zij fnelt haar na op vlugge wieken,
En voert verwoesting mede en dood.
Daar vliegt de donder der kartouwen
Door romp, door zeilen, mast en touwen;
Daar vat de vlam, en ' t moordgebroed,
Op Bens geblikfemd in de wolken,
Wear neargefmakt is 's afgronds kolken ,
Words dear verflonden in den vloed.
Het
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Het opperhoofd der moordenaren,
Voor eigen lijfsbehoud beduchr,
Verlaat,de vloot , doorklieft de baren,
En zoekt zijn hell in Jaffe vlugt.
Verwarring heerscht — wie zal gebieden?
Wat vlieden kan, denke flechts aan vlieden.
Omringd bijna van elken kant,
Van alle zijden aangegtepen,
Wordt 't Overfchot der Turkfche fchepen
Vernie/d, veroverd of verbrand.
Van Ipfara's verheven ftranden
Aanfchouwt de Turkfche fchaar, met fchrik,
De Griekfche vloot, gereed te landen,
En fiddert voor dat oogenblik.
Geen fchuilplaats_konit dit rot te !lade;
Zij weten, hun wacht geen genade;
Te luide roept om wraak her bloed
Der Grieken, die door 't moordftaal vielen:
Ter heder met die lace zielen!
Ter belle met dit fntiod gebroed I
Vergeefs geknield 1 Neen , moordenaren I
„ Hier is de wraak geregtigheid.
" Neen, monfters I u bij 't leven fparen,
Waar' zwakbeid, geen grootmoedigheid.
Geen fmeeken komt u bier te :lade;
,, Geen Griek vond ooft bij u genade -dan ter hel , gij beulenrot !"
„
Zoo fpreekt de vlootvoogd; 't beer der Grieken
Snelt op hen toe met arendswieken,
En drijft hun 't wraakzwaard in den ftrot.
Zoo is dan Ipfara gewrokenr
Dus, fpreekt de heervoogd 't leger aan:
, Van. 't puin der wallen, die nog rooken,
" Waait wederom de Griekfche vaan.
" Dit is uw werk , o vrijheidszonen I
„ Zoo kondt ge aan heel de wereld tocnien,
• Wat moed de vrijheidsmin u gaf ;
Zoo dwingt ge zelfs uwe eigen beulen,
En die verachtlijk met hen heulen,
„ Een' onbegrensden eerbied at;
Waar is hij , die flan flaaffch,e banden
, De voorkeur boven vrijheid geefc?
„ Hii kome, en zie aan deze ilranden,
, War geest in vrijheidszonen leeft1
• Die geest laat zich door niets verdrukken;
• Te zoes is 't heilige verrukken

n Van

iPSARA.

777

• Van 't boven alles dierbaar pand.
• Moog' 'c Turkfche ftaal hun hartaar kerven,
Zij vallen, lagchen, en — zij fterven
„ Den heldendood voor 't vaderland.

„ Voor 'c vaderland gevallen helden!
„ Wij wijden aan uw lot een' traan.
Het nakroost zal uw' roem vermelden;
„ En eeuwig zal uwe eerzuil ftaan.
„ ja, laten onze cranen vloeijen ;
„ ja , laten zij uwe arch befproeijen:
„ Vol eerbied dankt u 't ganfche land.
„ Gij gaaft aan 't vaderland uw !even;
„ Uw voorbeeld leert ons, fier to fneven
„ Voor Vrijheid en voor Vaderland.
„ 0 ja, gevallen vrijheidszonen!
„ Wij vreezen voor den dwingland niet.
„ Moog' vrij Euroop' do menschheid honer;
• Daar 't ons aan 't moordftaal overliet;
ja , zweve ook op dat deel der aarde,
„ Dat vrijheid teelde, vrijheid baarde,,
„ De helfche geeSt der flavernij
Geen nood! wij durven dien verachten;
„ Geen nood ! wij kennen onze krachten;
En billtken voor geeti dwinglanctij.
• Eer treffe uw noodlot ook ons alien,
• Eer treffe 't lot van Nicola
„ Alle onze fteden, onze wallen,
„ Dat eer heel Griekenland verga ,
• Dan dat wij ooit, voor die ons drukken,
„ Verachclijk, als hun haven, bukken I
„ 0 ja! wij zweren 't op utv graf:
Nooit worden wij der Turken haven;
• Neen! liever, onder 't pain begraven,
„ Strekke ons heel Griekenland ten graf!
,, Maar neenl zoo we ons der Vrijheid wijden,
„ Dan ziet ons oog die jammren niet;
Zoo wij manmoedig blijven ftrijden,
„ Dan opens zich een blij verfchiet.
„ De flaaf, flechts moedig in het moorden ,
• Weertlaat, in, deze heilige oorden ,
Geen' held, door vrijheidsmin geddcht.
„ Getuige, dappre togtgenooten!
• Getuige zoo veel trotfche vlciten,
„ Verbrand, veroverd, of gevlugt.
MENGELW. 1824. NO. 16;
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• 0 I nog een korte wij1 gefireden,
Nog gene vloot, of twee, verbranci,
En al ons Iljden is geleden,
„ Gered is 'c lieve vaderland.
„ Dan, in der Vrijheids fehaanw gezeten,
Wordt al 't geleden Teed vergeten :
„ De Faam doet onze daden kond.
„ Dan waagt geen vloot van die Barbarea
„ Zich 'anger sneer op onze baren:
Wij fluiten ze in den Hellespont."

AAN EEN
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Wat Comber voorgevoel doorhuivert mij de teen ,
En zinkt mij op de borst, en boeit mijn zwakke fchreen
Wac achtbre majesteit verfpreidt zich om mij heen
Houdt me opgetogen!
Hoe wont ge, o tieing Woud t mij mijne nietigheid ,
Wear, in de zachte fchaafiw der zwijgende eenzaamheid,
Ik aan mijn dagen denk , bij fmart en vrolijkheid
Zoo ras vervlogen I
Hier ruischt de item van God uw gele blaadren door,
En werpt ze, half verdord, al dwarlend op mijn spoor.
fpreekt die Item, e7 dringt mij 't harte door:
, Zoo is uw leven I"
Zpo zal ik eenmaal dan , als uw verdorde blaan,
Op de eigen Item van God, verdorren en vergaan?
Zoo worth dens mijn gebeent', wet tombe er bij moog'llaan,
Aan 't itof gegeven?
Waartoe dan mijn beftaan, mijne afkomst meer geroemd,
Daar zich toch de eigen aarde als onze moeder noemt,
Daar eenmaal de eigen dood van loof en van gebloemt'
Mijn lot zal wezen?
Gelijk ge uw fiere kruin in lucht en wolken baadt ,
Der ftormen kracht braveert , en onbeweeglijk that,
En, *boon der eeuwen last zich op-,uw fchoudren laadt,
Niec weet van vreezen;
Zoo fla ik, vol geloof, het natbekreten oog
Nan d' ongefchapen croon des Eeu wigen omhoog ;
Daarbeen vliedc idol) mijn geest% en zal der wolken boog
Met kracht doorboren.
Vast
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Vast Chat gij , fchoon d'orkaan in magt, a/ teistrend , groeit.
Zoo fta , war noodvlang mij door 't rillend harte loeit,
Mijn onbezweken moed 1 'k Zal ddns, van 't //of ontboeid,
Haar won niet hooren.
Gelijk de kleine worm , die aan uw voeten woelt,
En daar, bij 't ftormgehuil , zich vrij en veilig voelt,
Zoo wil ook ik op God, die mijn geluk bedoelt,
In flood betrouwen.
Geloof, mijn twijflend hart! dat Hij u niet vergeet,
Die met eene enkle fpan des aardrijks lengte meet,
Wiens oog het vogeltje op der boomen wollig kleed
Zijn nest ziet bouwen.
Ce ontfluijert mij , o Woud! het heugelijkst verfchiet.
Hier boor ik het gedruisch des fnellen tijdftrooms Met.
't is alles eeuwigheid ! Ik voel alleen mijn niet,
Mijn onvermogen.
Mijn ziel voelt zich bekneld , benaauwd door 's aardrijks band..
'k Doel op volkomenheid, en leef voor hooger Rand.
'k Zie van deze aarde omhoog naar beter vaderland,
Met fmachtende oogen.
Daalt dd's mijn levensdag, is ethis mijn avond daar,
'k Zie mijn' Verlosfer en de jubelende fchaar
Der Englen , en mijn flof is, op der dooden baar,
Bevrijd van zorgen.
Breekt ge eenmaal , woeste Tijd I mijn' ranken /evens/hi,
pan fpreidt me een Engel Gods een rustbed in het graf;
'k Geniet een' zachten flaap , (de dood weert ftoornis af)
Tot d' eeuwgen morgen.
H. F.

it ORIAIRAGGE.
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L

de bevallige, aan den voet van het ;Norte Woud, nabij
de fchilderachtige ruYne van Zavelflein gelegene badplaats
Teinach , in Wurtemberg, kunnen de alciaar talrijk verzameide
gas ten , op St. Jakobs dag, 25 Julij , des namiddags , een
fchouwfpel genieten , dat allczins bevorderlijk voor de fpijsvertering to achten is. — Van alle dalpaden, door het gebergte loopende, komen rustige molenaarsknapen op deftige
ezels aanrijden, welke (de ezels, meenen wij) er zich vrij wat
op fchtj nen to la ten voortIaan , dat zij nu den zak met den
hw
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molenaar verwisfeld hebben , en van tijd tot tijd elkander *
als oude bekenden, met een juichend yah ! begroeten. Op
een plein vaor het Heerenhnis is de renbaan afgeperkt; aan
wederzijden verzamelen zich de aanfchouwers. De Policie
beeft aok bier het opzigt, maar bezigt, tot bewaring der
code, ftede van andere wapenen, alleen gevulde gieters,
waarmede de voordringende nieuwsgierigen wordenbefprengd;
eene, der Najade van de weldadige bran waardige, methode.
Behoeven wij te zeggen, dat de fchoone fekfe inzonderheid
baar deel erlangt in dezen befproeljenden wederdoop? — De
ezels fcharen zich in llagorde, en alles wacht op het fein des
begins. Eike ezelkavalier beeft het oog gerigt op het wit,
en poogt zijn beest desgelijks op hetzelve, door eenige opwekkende fpoorflagen, opmerkzaam te maken; hetgeen de
ezels toonen te begrijpen, door hunne ooren terug te trekken, Eindelijk wenkt de kampregter, en krachtige ribben,
floaters drijven de ezels, niet naar het wit, maar uit elkan.
der. De pogingen der ruiters, om hunne harddravers op de
baan der eere en ties gewins te leiden; de wederfpannigheid
dezer dieren, die geen denkbeeld van eer, en geen voordeel
van het gewin behben; de deelnemende vreugd des publieks;
bet gefehreeuw en gegil van dezulken, in wier midden zich
een der ezels werpt: dit alles te zamen !evert een tafereel
pp, tip de femb,erfle menfchenhater niet zonder lagchen kan
aanfehouwen. Eindelijk is bet twee of drie der rijders gelukt, hunne beesten -in de rigting van bet wit te brengen
elk beijvert zich , den anderen yoorbij te fireven; na vele
ftelien en flreken heeft ddn van hen het geluk, dat zijn ezel
in den draf komt , en onafgebroken naar het doel blijfc ren.
nen; alien doen bun best, hem nabij te komen; vergeefs ! de
vooruitltrevende heeft nagenoeg het wit bereikt, terwij1 de
sinderen nag met de koppigheid hunner dravers kampen; de
aanfchouwers juichen alreeds den overwinnaar toe — maar
ziet daar b_lijft de ezel plotfeling, als verfteend, vlak bij het
wit than, en, door den fchok , tuimelt de ;teleurgeftelde
ruiter, die reeds den prijs meende te hebben weggedragen,
yan zijn groauwtje in het nand. Met frisfchen moed ijlen
de andere rijders voorwaarts ; maar de van zijnen last bevrijclp ezel fpringt met een luid yab! daar tusfchen, en brengt
de rijen zijner broeders in wanorde ; bier flort een miter ,
daar weuer een ter aarde, tot dat eincielijk bet toeval, die
luppelaar der fortuin, eenen anderen ezel , die veellizt nooit
ge•
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gedroomd had, dat hij daar zou aanlanden, naar het doel
voert, wins meester nu den prijs, een halsdoek , eene tabakspijp , of jets dergelijks, maar de ezel, gelijk het ge.
meenlijk gaat, Diets anders wegdraagt, dan de reeds ontvan.
gene ribbenftooten. — Menfchen en ezels begeven zich nu
wederom naar de plaatfe, vanwaar zij gekomen zijn.

HET NOODLOTTIG ZEETOGTJE.

(Eery Engelsch Verhaal.)

De brnidegom van het fchoone GR IE TiE was een long en
Oink matroos. Iunige zielevreugd flraalde van het door de
zon gebruinde gelaat. He fiere , heldere oogen folikelden door
de zwarte lokken , die over bet voorhoofd zwierden. Geen
wakkerder, rapper gast op de ,ganfche Britfche vloot Ook
was hij van goeden huize, hoewel zijne ouders weinig in de
melk te brokken hadden. Thans, (het was Zondag) daar hij
GRIETJE LINDSAY, zijne fchoone bruid, bezocht, in
zijn zondagspak , met den wimen ftroohoed, het fijne over..
hemd , den losfen zwarten halsdoek , en den fierlillten barnboesflok in de hand , beftraalde de vrolijke morgenzon
geen' knapper jongen en geen mooljer meisje in ganscb Schotland, dan G RI ETJE en haar bruidegom. — Waarom hebt
gij LORENZ niet medegebragc ?" vroeg GRIETJE, die
zoo graag ook den broeder had begroet. H A ER Y leide Karen arm in de zijne , en zeide haar nu , dat het vandaag LOT
R EN z' dag niet was, om aan wal te gaan. intusfchen begonnen de klokken van rondomme te luiden , en de weg werd
vol van netjes uitgedoste , kerkwaerts ftrevende landlieden,
De lucht was mild. De tuinen aan wederzijden prijkten in
hunnen fchoonften luister. o, Hoe zacht en teeder was het
groen , dat d boomen klnedde; hoe 'pronkcen de verfche
lentebloemen in het welriekende gras ! — Laten wij naar
Lett !' gaan , langs een' allerliefften weg ,dien ik ontdekt heb,"
fpralc de verrukce zeeman, en leidde zijn bruidje op een bekoorlijk bijpad, dat door menig klein, wit traliehek in de
Leggen zich als verfcholen heenkronkelde. De mugger' danMen in de ludic; van rpgdomme zongen de vogels , ; geen
wolkje was er aan den hemel te zien i van de Mlle zee zag
men niets , dan Gene uitgebreide fchitterende lichtflreep. Het
lieve , zalige naar kuijerde door de bloemen en boschjes, en
ll h 3
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bemcrkte niet eens, dat de klokken reeds hadden opgehouden
te luiden; en, toen men eindelijk de kerk bereikt had , was
de deur al gefloten en het gezang begonnen. GRIETJE durfde het nu niet weer wagen binnen te treden , en verweet zich
heimelijk hare onachtzaamheid omtrent den welbekenden gewijden frond. Het thaakte haar verlegen , dat zij zoo rond.
kuijerde, terwijl anderen in de kirk zaren; en zij bad H 4 It=
AY, eenen anderen weg in te flaan , opdat niet hare verwaarloozing der Godsdienstoefening door den een' of ander' werd
opgemerkt. „ Zie toch eens l" riep H A RRY lagchend ; ,daar
liggen onze kerktorens , ons bosch, onze hutten! Laren wij
daarheen kuijeren. Mij dunks, ik kan u heden geen fraaija
gezigt aanbieden." Zoo gingen zij dan naar den nabijzijnden
oever. De frisfche zeeluchc kleurde ORIETJE ' S gelaat met
een zacht rood , nog verhoogd door HARRT.9 hartelijke
kozingen. Nu flonden zij , arm in arm , aan bet ftrand, et;
flaarden naar de vloor. „ Die daar riep H A RAY, " is ons
fregat , de Tribune ! Ligt het niet, lieffte GRIETJE, als eel'
vogel op het water? Het zeilt ook heerlijk, zoo wel in florin
als bij goed weer." Het lieve meisje keek naar het (chip;
welks wimpels in de lucht fladderden, en hare oogen vulden
zich met tranen. „ Ach 1" zuchtte zij, dat wij nu zulk
een glas hadden, als mijn vader had; dan konden wij misfchien onzen LORENZ zien," — Hoerah ! bei!" riep
H ARRY , daar km= juist ter regret tijd eene onzer ligte
booten voor den wind aandanfen. Wilt gij uwen LORENZ
nog eens zien, dan moet het heden zijn; welligt gaan wij
nog dezen nacht in zee," .- Op eens vermeesterde GRIETje ' s hart de wensch, aan boord te gaan, om den geliefden
broeder nog eenmaal te zien. Naauwelijks had*IfARR Y dit
bemerkt, of bij voerde haar naar de landingsplaats, fprak een
woord met zijne moats, hief haar Oink in de boot, en —
daar zweefde zij luchtig been, en had weldra het fregat ter
halver wege bereikt. Do nieuwheid van dat alles het het arms
kind dusverre niet tot nadenken komen, dat zij kwalijk deed,
huiten weten harer moeder, zoo ver van den kerkweg of re
dwalen; maar nu kon zij toch Diet nalaten te bedenken,
hoe zij, weer thuiskomende, het der goede moeder zou
zeggen, dat zij niet in de kerk , maar op het fchip gewees;
was. Het werd haar bang en banger te moede bij het
luid en lustig gefchater des fcheepsvolks , hetgeen haar nu
als fabbarfcheunis in de ooren klonk, Zij wilde zich your
ha.
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litre moeder en voor zichzelve daarmede verontfchuldigen,
dat alleen het verlangen naar karen beminden broeder haar
naar zee getrokken had; maar, daar zij op dat pas den druk
van if R RY ' s arm, die haar zacht en teeder omvat hield,
voelde , verloren daze verontfchuldigingen hare klem; zij
klaagde nu zichzelve van ongehoorzaamheid tegen haar gewisfe en tegen hare goede moeder aan , en tranen fchoten haar in
de oogen. HARRY, meenende dat de zee haar angst baardei
preste haar, met bemoedigende woorden , nader en inniger
aan zijue borst. — Op dat oogenblik zweefde, op ligte ve.
der, eene zeemeeuw juist boven de boot. Een der matrozert
greep een geweer , en mikte op den fraaijen vogel, terwijt
hij boven hun hoofd eenen kring befchreef. GRIETJE
fprong eensklaps op , en riep: „ Ach! dood den fchoonen
vogel flier !" Zij ftruileelde ,en. viel voorover tegen den Mintter, die daardoor ook het evenwigt verloor; de fnelle beweging van den verfchrikten HARRY en eene ligte windviaag kwamen daarbij ; de boot Hoeg om, en de afgrond
greep zijue prooi!..... Van den oever zoo wel, als van
het fchip , werd het ongeval gelijkelijk opgemerkt; een aan.
tal booten flick ter hulpe; maar de Dood was de helpers
verre vooruit met zijnen roof: wen de boot van het fregat
ter noodlottige plaatfe kwam , was niets sneer op het oppervlak der wateren te zien! Eindelijk vertoonde zich het
grijze hoofd des ouden ftuurmans: terftond werd hij met een
roeiriem opgevischt , maar kwam niet weder bij. Een vrou.
welijk gewaad werd op eenigen aftland vernomen; men ijlt
daar heen, en ook GRIETJE wordt in de boot omzigtig
opgehaald, met lets zwaars , dat haar aanhing; dit was H A RRY NEEDHAlli, de getrouwe, die, zijue bruid
redden, met haar was ondergegaan, en, terwijl de eene hand
aan haar !deed beilorven was , in zijue andere hand nog eene
losgefcheurde haarlok hield geklemd, bij welke hij zljne
geliefde had gegrepen, om haar aan den afgrond te ontrukken. Men meende bij beiden nog eenig fpoor van leven te
ontwaren , hoewel alle gevoel te eenemaal fcheen uirgebluscht.
De redders, waaronder zich ook LORENZ LINDSAY bevond , roeiden ij!ings naar het fchip , WaarDARRYCIIGRIE T.
j E in des Kapiteins kajuit gedragen werden. G kiETJE bekwam weder; maar HARRY was dood.
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Wat ik bier zal vermelden , is, helaas! niet verdicht. Td
vele hatelijke werkelijkheid kwelt dagelijks oils gevoel , dan
dat men lets anders dan het goede behoorde te verdichten.
Zekere huisvrouw had zulk een' geweldigen afkeer opgevat tegen den vader haars mans , (een grijsaard , die niemand
Teed deed) dat zij het niet lion verdiagen , hem te ±ien eted
van gelijke borden met de overigen des gezins. Zij ging , hi
haren onzinnigen haat , zoo verre , dat zij haren echtgenoot , een
fchrijnwerker van beroep , drong , voor den armen (Aden man
een honten bord, of liever bak , te vervaardigen. Deze , die de
misdadige zwakheid had, vergetende war hij zijnen onden
vader verfchuldigd was, zijner vrouwe te wide te zijn, was
juist met dezen hatelijken arbeid onledig , men zijn zoontje in
de werkplaats kwam. „ Wat maakt gij daar, vader?" —„ Een
bouten bord , mijn zoon!" —
Voor wien ?"
Voor
grootvader." — , He ! dat is grappig. En wanneer
zal grootvader daaruit eten?" — Alle dagen." — Ha!
ha ! En waarom grootvader, en Diet ik, of moeder, of gij ,
vader ?" — „ Omdat omdat omdat hij oud is." — Zoo !
Dan zal ik ook zulk een bord voOr u maken, als gij oud
zijt; niet waar,, vader ?"
Bord en gereedfchap vie/en, op dit kinderlijk woord , den
vader nit de handen ; zijne borst verhief zich ; de verkrachte
natuur hernam hare regteii; zijn gemoed fchoot vol; tranert
bevochtigden zijne oogleden; hij nam het kind op zijne !id_
derende knie : Neen , mijn zoon !" riep hij uit , neen!
gij zult er nooit een Voo'r mij maken; en God verhoede, dat
ik dit bord voltooije 1"
Zonen ! Dat, in den fchoot des overvloeds, omringd van
vrienden en vermaken , en in het genot van de wellusten des
/evens , uw oude vader altijd een gouden bord aan uwe tafel
vinde , den lekkerflen beet aan uwen disch , een' gemakkelij.
ken leuningfloel aan liwen haard , het beste bed in uw huis
en, bovenal , eene teedere en eerbiedige plants in uw hart!

