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BOEKBESCHOUWING
De gemdedsgefleldheid van David, onder zone Verfcftillende lotgevallen ; uit 2#ne Pfalmen opgemaakt , en den
Christenen tot Jlichting voorgefleld, In Leerredenen . Door
H. V A N H E Y N I N G 8 N, Predikant to ,t jswjk. Ifle
Deel. Te 's Gravenhage , 6j S. de Visfer . 1824. Id
gr. 8vo . 395 Bl. f 3-Qs .

D
e waardige Schrijver is, als populair Schriftuitlegger,
door zijne B!~beloefeningen reeds genoegzaam bekend

. Het
tegenwoordig werk is van eenen eenigzins anderen aard ;
want bier ontvangen wij Leerredenen, en hierover verbntfchuldigt zich de Schrijver genoegzaama Wij hebben
er 14 in dit eerfle deel ; no- twee deelen van gelijke grootte
zullen volgen. Het onderwerp is inderdaad nuttig . Het
is de gefchiedenis van David's haft, zoo als dat bij zijne}
velerlei wisfelende omflandigheden en lotgevallen in zijrt
seven gefteld en werkzaam was . De pfalmen zijn dd tolken zijner ziel . Het onderwerp is intusfchen nict gemakke .
lijk ! er is bier veel gelijkfoortigs , waaruit bet tnoeijelijk
was eene keuze to doen ; ook is wel thenige Pfalm ten.
dezen minder bruikbaar, en bij vele de gelegenheid eIi
t'tjd onzeker . De Schrijver behoeft evenwel niet alle deze
liederen to behandelen . M I C H A 6 L I S, K N A P .P , en inzonderheid M U N T I N G H E en V A N D E R P A L M, zijtd
de gidfen , die v A N H E Y N I N G E N Reeds ulet dor=
deel beeft gebruikt. - Voor den Rijswijkfchen leerfioel
twaren doze leerredenen bijzonder gefchikt, en wij trriijfelett
geenszins , of zij dienden daar zeer tot leering en fl :ichting :
Ook willen wij de uitgave niet afkeuren ; bet boek zal zeket
zijne lezers vinden . Dan, wij zouden bij de uitgave wet
eene meerdere zorge verlangd hebben, ten aanzien der
vloeibaarheid, en de plaatfing der zinfneden . De Heel
V A N H E Y N I N G E N fchrijft veel, (waartoe zVn predlkAOEKBESCH. 1825 NO . 1 .
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werk hem dan ook zeer to (lade komt ;) wij zouden daarom gaarne zien, dat hij zich aan geene onachtzaawheid
of onuaauwkeuri ;heid ten dozen gewende, hetg,en wet
eens de fout der Heeren veelfchr j'vers words ; en wij vertrouwen , dat doze enkele wenk genoegzaarn zal zijn . Deze
ftukken , over Pf. VIII, XIX : 8 - 15, XII, XXXVI, XXXV :
37, XXVI ; XXVII, LXII, LXIV, V, XI, CXL : II,
LIX , en XVII : I5 , geven genoegzame afwisfeling en
leerzaam underhoud . Dit deel brengt David's leven alzoo tot den tijd van zijne vlugt voor Saul . Wij wenfchen , dat de kundige Redenaar zijne taak gelukkig volvoeren zal , en verklaren opregt , de voortzetting met
verlangen to gemoet to zien.

De afval der Christeljke Kerk in onze dagen . Gedenkfchrif t pan A N A N I A S A S HER ; met eene Voorrede
door N I C O L A A S S C HOT S nz A N, Predikant to Leyden. Uit hot Fransch vertaald. Te Leyden, b j de Wed .
D . du Saar. I822 . In gr. 8vo. 75 131. f I -
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en Gedenkfchrift, dat echter, vertronwen wij, de
Eeuwcn niet overleven zal, niettegenflaande het Voorberigt van tin wiilen Vader S C HOTS nI A N enhtLofg
dicht van den I-leer B I L $ E R D Ij it . De titel van Ge=
denkfclrrift is ook tarrielijk willekeurig gekozen . Het fluk,
zegt S C H o T S M A N, is een tegenhanger van P 111 E S TL E Y's verbasteringen des Christendom ; maar, daar deze
fret Christendom verbasterde door het licht des Evang liums uit to blazen en de toorts der Rede aan' to flekerr,
tracht A S 11 E R daarenregen hot verbastord Christendom
tot z fi7ne oude zuiverheid terug to hrengen, door den ~Ifgod van onze dagen, de menfchel~fte Rede , van den troon
to flooten, en ons de genade van God in Christus op nieuw
to doen huldigen. - Wij zullen beproeven , de wijze, hoc
de man dit doet , eenigertnate to doen kennen .
Het begin is tot nederwerping der flerkten (van den
Satan), en heefl : „ Zict, ik heb hot u voorzegdl" tot
op-
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opfchrift of tekst . Ook boven iedere der volgende aFdeelingen of hoo&lRukken (hoe men die noemen wil) flaat eeni
tekstje . Wij vonden in deze inleiding, daar wij reeds flevige 11ormrammen verwachtten, dat de middeiwegaltijddd
beste is ; voorts bet berigt , dat de Satan beurtelings de
Kerk bedekt net jsfchollen van Ongeloof, of met gloeijende firoomen van Bifgeloof. Somt jds poogt hij- haar to
doen bezwjken door de woedende aanyallen, die het On .
geloof en B3 geloof op elkander doen : alle gruwelert zijn hens
13'clkom ; want die , welke zone plannen niet kunnen bevorderen, dienen ten minfle tot zzjne VEttLUSTIGING 1 1 !
Thans ligt bet Bijgeloof, naar het fchijnt, op 't gijpen 3
doch dit fchijnt flechts zoo t maar hoogmoedig en mel
dreigende hoornen verheft zich bet Ongeloof . Tegen hetzelve roept en trekt de Heer A S la E It moedig ten flrijde .
I . Deszelfs Verdeelingen en Sekten . Tekst : De Schriftgeleerden en Farizeen zq~n gezeten op den floe/ van Mo .
zes . -- De Filozofen en Neologen . De eeriten zijn dd
Farizeen , die zich geheel en open/#k van de Gaddelijke
Openbaring ontdoen . De Neologen, of Sadduceen,yeinzen de Christelijke openbaringen aan to nemen , ten einde
die in het geheirn to ©nderm jnen , en daardoor zoo veel
to zekerder ten val to brengen. Zit hebben eehter bet .
zelfde doe/ ; ieder kin alles zijn : Godverzaker, Materialist , Deist, Fatalist, Determinist, efanhanger van hel
Feelgodendom, enz. „D us is 't best,, hen tnaaropgel- :
,, ken voet to behandelen ."
II . Oorfprong en Gefchiedenis . Tekst : Uwe moeder it
ecne Hethitifche, etb uw vader een Amoriter . -Men kan
de ontelbare Sekte tot twee klasfen brengen ; namelijk y
ketters onitrent bet Opperwezen, de H . Dieeenheid, of
Seder der drie Perfonen in dezelve ; 4rianen (heele efi
halve), en ketters, die bet op de regtvaardiging, we ;,
dergeboorte enz . gemunt hebben ; Pelagianen, (heele eii
halve .) Deze waren ketteriien van de vierde en vijfde
Eeuw . Deze benden van den Satan raakten veril :raoid ;
maar in de zestiende Eeuw, bij de Hervorming, kwaaaeri
de meest goddelooze meniehen voor den dag s n L A N+
A z
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1tATTA $ERVETUS, VALENTIN OENTILIS,
ALCIATUS en LELIUS SOCINUS, met hunvee
m

vloekt Socianismus . Maar de Hervormers waakten : die
ketters waren genoodzaakt tot bet flichten eener afzonderlijke Kerk ; zij waren bij alle ware Christenen een affchrik . Zij wisten echter , in I-lolland, in de half PelagiaanfcheKerk der 4rminianen, of Remonflranten, in to
fluipen . Dat waren nu verfchrikkelijke fpoken in de Kerk ,
en men zag ze, nu en dan, bij Gereformeerden , Lutheranen, Pausgezinden , Arminianen ; maar zij beminden
eigcnlijk den naam van Filozofen . Zij waren : 8 P I N 0 Z A
DESCARTES, BAYLE, ABAURIT, HOBBES,
POPE, BOLINGBROKE, OIB*ON en anderen ; maar,

met uitzondering van eenige verachteljke perfonen, werden zij door geheel bet menschdolu veracht . Eindelijk
brak de dijk door . In bet midden der achttiende Eeuw
kwam er eene goddelooze en onbefchaamde fchaar. H E LVETIUS, VOLTAIRE, CONDORCET, D'ALEMD 13? E R O T en eene menigie andere zamengezworcnen, vielen eerst de gruwelen van bet bijgeloof,
maar daarna de heiligtle Evangelifche waarheden , ja de
Godheid zelve, aan . Zij maakten opgang bij een ligt .
vaardig yolk . Maar weldra zagen deze vaders van bet
AtheIsmus en Rationalismus een nieuw flelfel opkorpen .
ROUSSEAU, die onzedelijke Filozoof, die Patriarch
en naderhand de Afgod der Deisten , verdeelde de Filo .
zofen in twee vijandige legers . De twee bevelhebbers
vervolgden elkander in hun leven, ter verlustiging van
den Satan ; en, almede tot zijne verlustiging nu nog,
dient waarfchijnlijk de duistere afgrond hun tot flagveld . -Maar dit alles ging niet flelfelmatig . Niet zoo zeer
hunne bewijzen , als wel hunne losbandige beginfelen en
fchandelijke zeden , wonnen hun talrijke navolgers . De
brand floeg nit Frankrjk over door geheel Europa, .
en de Rijn kon then niet keeren . Maar fchimpredenen
alleen konden de Duitfchers niet voldoen ; oflchoon bet
grootfle gedeelte der Duitfche Wijsgeeren befloten had ,
C H R I S T U S of to zweren .
Zelfs K A N T kon hen
niet
B E R T,
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niet overtuigen van bet gebrekkige der menfchelijke Rede .
Ten einde anderen zoo veel to beter om den tuin to leiden, begonnen zij nu de Oosterfche talen en anderehulpwetenfchappen vlijtig to beftuderen, noemden zich Uitleggers , en vervolgden , met eene woede zonder gelijken,
alle regtzinnigcn. Dit is de Neologie, die nu, na eenen
ftrijd van dertig jaren, zich gereed maakt, om zich onathankelijk van de uiterlijke Kerk to verkiaren, en met
eenen iizeren fchepter over haar to heerfcben .
111. Plan en Leerflellingen der Filozofen en Neologen.
Tekst : De buik is hun God, enz . - Hun plan is , de geheele vernietiging van alien flelligen of geopenbaarden
Godsdienst . Alle kerken en gezindten moeten weg . Dit
zoeken de eerften to bereiken door aanval op den Bijbel ;
de laatflen , door zich , als 't ware,, op den Bijbel to
gronden . Hunne leerflukken ziin , df flellrge : d n God,
geene Drieeenheid ; eerie Voorzienigheid, maar over bet
groote, nict over bet kleine ; eene onflerfelijkheid der
ziel, maar geene opttanding , vergelding of oordeel ; -bf ontkennende, (deze hebben de Filozofen niet, maar
alleen de Neologen) welke den Bijbel in bet algerneen,
of in de bijzonderheden deszelfs leerflellingen berreffen .
Her is de Schrijvcr uitvoerig genoeg, en treedt in vele
bijzonderheden ; weshalve wij onzen Lezer, gelust bet
hem, naar het boekje zelve verwijzen .
IV . llliddelen,door deFilozfn'Ngetwrknfild
. Tekst : Zulke valfcha lpostelen zifn bedriegelfka
arbeiders , zich veranderende in -4postelen- van Chrittus,
enz . - Die middelen zijn : huichelarij en onbefchaamde
veinzerij ; de kreet van verdraagzaamheid, waardoor zij
volkomene onverfchilligheid, en dat niemand zich onderwinden mag hen tegen to fpreken , vertlaan ; voorts bet
oprigten van fcholen , waarin de jeugd om niet uit menschlievendheid onderwezen words ; vervolgens de better .
kunde, en eindelijk bet ftichten van geheime Gezelfchappen en Orden .
V. Voortplanting, uitgeflrektheid en magi der Neologie en Filozofee. Tekst : Maar als de Zoon des menfchen
zal komen s meent g fi, dat Hij geloaf 2;,71 'Vindou op de
A ;
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eaarde P --Dit hoofdftuk loopt kortjes af. Yodei~ en M4,4
gelmannen gaan bij duizenden onder de banier van bet
Rationalismus . De Griekfche en Roomfche Kerken hebben
duizenden, die bet geloof van hunne Vaderen afzweren .
seen heel of half Protestantsch land, hetwelk Diet vajA
ong eloovigen of afvalligen wemelr, Engeland en Holland
hebben Dog vooreerst geen nood . Maar Frankr jk is
bet ergf}e . Zweden, Denemarken, Zwitferland leeren
van Duitschland ; en hoe erg bet daar gefleld is, kan
een voorflel of vraag van de Hoogecchool to GBttingen in
z8o8 bewijzen . Maar de benaauwdbeid komt dan eerst
regt, als Satan her Rijk van Ongeloof en Bijgeloof ver,
cenigd heeft, en de Antichrist her Univerfalismus gelegd
zal hebben tot den onveranderlijken grondflag van zijnen
heiligfchendenden troon . - 1let boekje eindjgt met eerie
pproeping van de wachterss in Israel.
Wat dunkt u, Lezer? Wij willen Diets zeggen van al1P deze invectiven en hatelijke magtfprerskeri, zonder eenig
bewijs . De Schrijver ziet in alles een yastberaamd en,
boosaardig plan ; bij gelooft, dat iedcr, die van hem
verfchilt, zeer zeker in dwaling is , en hij erkent hoegenaamd geese dwaling, dan ,it de verachtelijkfle boosheid, Zijn gefchrijf wekt this Diets clap verontwaardiging
en medelijden op. Zulke boekjes opteeren de goede zaalk
van den besren Godsdienst, en doep onbegrijpelijk veer
nadeel. Jntusfi:hen is de wijze van betoog , of liever van
zeggen , hier zoo potfierlijk ep waarlijk grappig, dat wij
ons gedurig herinnerden aan den tweeflrijd tusfchen Gym .
nasles en Eapitein Tripet in den TristrQm, waarbij dg
goede Korporaal Trim geheel zijn geduld verloor, uitroepende : Goede hemel, do enkele bajonet/loot is meer da .v
Flat alles! Waarlijk, op deze wijze verdedigt men de
Hemelfche waarheid Diet.
Het Voorberigt, natuurlijk aanpr jzenrIe , van den
Eerw. S C H O T s A2 A N, beflaat XXXI bladzijden . W4
zeggen er niets van ; want de man rust nu in het graf.
Evenwel kunnen wij onze verbazing Diet ontveinzen, dat
hij dit gefchrift voor ons N`derlanders vertaalde of ver.
"I
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glen deed, daar hij zeif fcheen to meenen, dat bet gevaar
bier in Holland zoo groot niet is : „ Hetgeen van die,
„ vrucht (der Neologie) van vreemden bodem tot ons
„ wordt overgebragt , words doorgaans (eer hebben,
„ zegt hij , de Recenfenten !) ons niet aangeprezen , en
„ bet weinige, dat op ei gen grond gewasfen is, wordt
„ trouwhartig wederlegd." Dus hadden wij de Rodomontade
van A s H E it immers kunnen misfen ? En waarlijk, men
nloet wel volkomen blind zijn , indien men bet werk,
dat men thans zoo uitftekend maakt van Bijbellche Uitlegkunde, wil gelijkflellen met zoo verfoeijelijke Neologifche pogingen . Maar des to gevaarlijker , bijna fchreven wij kwaadaardiger , is de uitgave van dit boekje voor
den Hollander , en s c u o T S M n ia's aanprijzend Voorberigt . B 11, n E R D 1) K's Lofdicht is niet vreemd ; wij
kennen den man genoegzaam , en weten , dat zijn ,lof in
bet godsdienflige iederen regtfchapenen Godgeleerde ten
gruwel is .

Aanfpraken, bzj gelegenheid van bet Verflag op de tiende
Algemeene Vergadering des B!~belgenootfchaps der A'fdeeling Rotterdam, op den 24 Oct . 1824 , door A . D E
v R i E s, Predikant to Rotterdam, enz . Te Rotter
dam , 6 J, van 13aalen, 1824. In 8r . 8v0 .
'let Bijbelgenootfchap vierde, door den Goddelijken
zegen , deszells tiende algemeene vergadering . Een feast
voor ieder weldenkend Christen ! De leden des Genootfchaps kwamen , in verfchillende fteden onzes vaderlands ,
weder bijeen, om hat Verflag van den ftaat des Genootfchaps aan to hooren, en den Vader der Lichten voor
den bloei dezer Christelijke inftelling to bidden, en met
gezang en dankzegging to verheerlijken . Te Rotterdam
ward een zaakrijk Verflag gedaan door den Secretaris ,
den Weleerw . II . A . D E J o N G u, en de godsdienftige
aandacht der leden beftuurd en opgewekt door eene Aan .
fpraak van den Weleerw . A . D E V R I E S . Z{jn Eerw,
1eaA 4
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legde daartoe ten grondflag, dat Geloof, Hoop en Eiefd4
de geest moet z fn van bet B fbelgenootfchap, zal bet op.
beftFndigen &loci en zegen van God rekenen kunnen. De
keuze van onderwerp is ons allezins gepast en doelmatig
voorgekomen . Ook de behandeling verdicnt lof, en dit
iluk , als danfpraak befchouwd , kan volflaan met de
,ontwikkeling van algemeene bewijsgronden , hoezeer bet
onderwerp vatbaar is voor eene breedvoeriger behandeling. De flljl is doorgaande goed, bier en daar zelfs bondig ; doch ook wel eens to beeldrijk , bier en daar fours
plat , als b . v. bl . 37 : „ Als dit geloof en deze overtui• ging bij ons vast is , dan blijven wij volharden in dit
• goede werk, al verminderde bet getal der leden zoo, danig , dat men , in plaati van deze kerk noodig to heb.,
,, ben, ze gemakkell7k in ans woonvertrek kan plaatfen ."
Rec . zou bier gaarne eindigen met de aanbeveling, dat
ook dit flichtelijk woord door velen mogt gelezen en ter
harte genomen worden ; maar zijn oog valt op de inleiding, welke de behandeling van de gekozene lloffe voo-afgaat . De Eerw. D E V R I E S noemt, bl . 24 en 2g,
bet beflaan van Zendeling- en Bijbelgenootfchappen eerx
~, vreemd, zonderling v erfchijnfel1. i n cen tijd van zoo
p, reel beroering, uitputting, en verval ;" en vraagt verder : „Van waar dat? Is er bij de kinderen deter eeuw
» zoo veel meerder Godsdienstliefde, zoo veel meerder
„ ingenomenheid met bet Evangelie van Christus, zoo
,, veel meerder zucht voor de eer van den Zaligmaker'1
,, Men moge dit wenfchen ., maar niemand, die tijden en
R, menfchen kent, zal dit durven beweren . Is dan bet
„ Bijbelgenootfchap -- uiisfchien cene Bier herfenfchim,
• min ondernemingen , hoedanige onze leeftijd meer
• voortbragt, waardoor men alles wil hervormen en ver .
,, beteren , met geestdrift begint , tot eene zekere hoogte
• volhoudt , fpoedig wederom verkoelt,, en eindelijk ge .
• heel flil Nat? Dat eenige medelopen 0 (?) die van den
„ koortsachtige beweging des tijds Diet geheel vrij zijn ,
;, is waarfchijniijlt , maar de oorfprong , de gang en loop
„ van dit ons Genootichap is mijns bedtinkens to zeerge,, ken-
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„ kentnerkt door edeler beginfelen aan de zijde der op„ rigters , en door de zigtbare beguniliging aan de zijdg
„ der Voorzienigheid , dan dat wij bet tot lien rang zou„ den mogen vernederen ." -- Daze winderige, tnagtiprcukige uitfpraken en onbeftemde vragen behaagden ons
in geenen deele . Ons komt hat bettaan van Zendeling,
en Bijbelgeuootfchappen in dezen tijd niet als een vreemd
verfchijnfel voor . Men moet willens blind zijn , als men
zoude willen beweren, dat orize tijd nog niet rijp is,
pm foortgelijke Christelijke inrigtingen daar to ftelfen en
in ftand to houden . Wat zegt dat toch : „ in een tsjd van
„ zoo veel beroering , uitputting , en verval aP" - Voorts
laten wij alle vergelijking tusfchen de kinderen dezer eeuw
en die wan vorige (dit zal toch hier 'bedoeld worden,
offchoon hat in de pen bleef) nu aan derzelver plaats ;
maar als men een' diep wijsgeerigen blik !last op de zedelijke gefteldheid onzer Natie , (wat minder opperviakkig,
dan D A C 0 S T A F. f. zulks doen) dan zal die vergelijking zoo onvoordeelig nog niet uitvallen . Ook is hat
pns duister , welke ,, herfenfchimmige ondernerningen , hoe.,
„ danige onze leefted meet voortbragt," de Eerw . D s
Y R i E s op hat oog heeft . Wij kennen die niet ; even
tnin weten wij, waar „die koortsachtige beweging onzes
„ t jds" in beftaat . Hat fchijnt , dat zijn Eerw. met zoo
veal goads , als er beoogd en gefticht words door zoo
Yale Maatfchappijen en Genootfchappen , als daar zijn.het
Nut van 't 4lgemeen, de Maatfchapp j van Weldadig.
heid, het Genootfchap tot zedelgrke verbetering der Goyangenen enz . , niet veal op heeft . En aledzinrg
tingen zijn evenwel vruchten des Christendoms, enbloel
jen door de zigtbare goedkeuring van Hem , die elke po .
ging tot bevordering van nlenfchengeluk zegent . Wat
zullen wij zegeen? Och, dat toch, vooral in onzen tijd,
ieder Christenleeraar voorging , met den bloei van Were
heilzame inftelling to helpen bevordn,zichvrte
nnaakte van then onchristelijken geest van tegenwerking-,
waardoor zoo dikwijls de Kanfel zelf onkeerd Iwordt
Dat geve God !
,~
Over
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Over de zwakke Spjsvertering en elk daaruit voortkornende
Ziekten , door A . P . W I L S O N P H I L I P, near het
Engelsch door 11 . S . H IJ nr A N S , Doctor in de JPijsbegeerte, Genees- en Heelkirnde, en prokiiferend Gencesheer
to Rotterdam . Te Gorinchem, bij J . Noorduyn. 1823
In gr. 8vo . Behalve de Voorrede, 335 bl- f 2-90 .
.Eene woordenrijke breedvoerigheid is zekerlijk in bet
volgend werk niet to miskennen, doch, bg de hooge
waardij van deszelfs inhoud, geenszins als een gebrek to
befchouwen ;" dus getuigt de Vertaler van bet hier aan •
gekondigde gefchrift ; en Recenfent, die met bet aerfte
gedeelte defer getuigeuis volkomen inflemt , beklaagt zich ,
ointrent bet laatfte to moeten verfchillen, en bet Been
doorwrocht meesterftuk to kunnen noemen ; voor welke
laatfle flelling des Vertalers hem de fpoedige tweede uitgave een zeer zwak bewijs toefchijnt .
Het haperc den Schrijver van bet oltiderhavige werk
aan die helderheid van voorflelling en uitdrukking, aan
die gezonde logica, welke in elk wetenfchappelijk werk
wag gevorderd worden . Recenfent mist eeue goede be.,
paling van hetgeen de Schrijver door het woord indigestie
xerfhat, eeue naauwkeurige befchrijying van de ziekte
zelve, met onderfcheiding der noodzakelijke en toeval;lige verfchijnfelen, en eene rationele therapie , op de doctrina indicationum gebouwd ; in den woord , bet onderwerp is diet duidelijk doordacht , en 4laardoor ool, niet
4uidelijk voorgefleld en ontwikkeld . Dit gefchrift levert, naast de onlangs uitgegeveue en door fommigert
zoo hoog geroemde brochure van j E N N E It , eene nieu,
we bijdrage tot de kennis der tegenwoordige Engelfche
praxis, zoo geheel verfchillende van die van eenen sY,
DENHAM, MEAD, FRIEND, H UXHAM, MACKIt R I D E, G R E G O R Y, en alle die groote Geneeskundigen

van Engeland, wier fehriften echte klasfieke waarde be,
zitten,
H00ry

H . B R AND IE S, WOORDENBOER .

II

liZoordenboek van alle Griekfche Geneeskundige Benamingen met derzelver Verklaringen van Dr: H . Pit A ND I E S, vertaald en vermeerderd door H . J . root ,
Med. et Chir . Dr. to Gouda . Te Rotterdam, by J .
Hendrikfen . 1824 . In gr . Svo . Behalve de VQorrede,
352 bl. f 3 - 30 .

Il

et menigyuidig gebruik van Griekfche benamingen in
de Geneeskunde maakt Woordenboeken ter verklaring diet
benamingen noodzakelijk, Het thans aangekondigde is
vervaardigd door den Heer B R A N n i E s, bij bet verkrijgen zijner doctorale waardigheid , en prijst zich aan door volledigheid en uaauwkeurigheid . Voor bet oogmerk-, waarmede bet gefchreven is, komt bet ons voor, allezins
yoldoende to zijn ; offchoon bet in waarde aanmerkelijltk
gewonnen zou hebben, indien de Schrijver goedgevon .
den had, ook de verfchillende beteekenisfen der woordeq
bij oudere Griekfche Schrijvers aan to tcekenen , en dus
derzelver beoefening (thans , helaas t zoo algemeen ver .
waarloosd) to bevorderen . --- Mogt ook deze arbeid nuttige kennis aankweeken, en, door een goe4 vertier, den
Vertaler aanmoedigen , om zijn voornemen , bet uitgeven
namelijk van een dergelijk Woordenboek voor de Latijn .
ache benamingen , to volvoeren !

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandfche Maatfchapp!y der lVetenfchappen to Haarlem . Xlde Dee?.
To Haarlern, bij de Wed . A . Loosjes, Pz . i822 . In
gr . - S -YO . 455 BI.

D

e beroemde Haarlemfche Maatfchappij, aan welke tiet
vaderland en de wetenfchappen zoo veel vcrlchuldigd zijn,
levert ons in dit deel weder een nieuw bewijs barer nuttige en onafgebokene werkzaamheid . In hetzelve zijn
yervat twee bekroondc Prijsverhandelingen, de eerie vat
den

I4
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den kundigen Goudfchen Geneesheer s u c x N z a, over do
middelen ter voorkoming en beteugeling van heerfchende
Ziekten bij uitgeftrekte Droogmakerijen ; de tweede van de
Heeren B E N N E T en O L I V I E R, beiden door hunne verdiienfien in bet vak der Natuurlijke Historie algemeen bekend,
behelzet de eene Naamlijst der zogende Dieren, Vogelen en
Arnphibien oozes vaderlanfls ; en eindclijk cen Verflag,
betreffende eenige Oudheden , in de provincle Gelderland,
kwartieren Zutphen en Veluwe , gevonden , medegedeeld
door Mr. A . c . W . STARING VAN DEN WILDEN+
x o R c if . Zaakrijke bondigheid en duidelijkheid van betoog
en voordragt in de eerfte ; naadwkeurigheeid en orde in
de tweede ; belangrijkheid, aan een' fierlijken fbjl ge .
paard, in de derde dezcr Verhandelingen, verfirekken ook
alit deel ter aanbeveling bij alle beminnaars der wetch .
felIappen in ons vaderland, handhaven den welgevestigden roetn der Maatfcliappij, aan welke zij Karen oorfprong
verfchuidigd zijn , en maker alle verdere aanprijzing overirodig .
LanghlctijedvrnflijkeHoadchMtfbp
pij der \Vetenfebappen ! Zij blijve de kweekfter van nut,
tige kundigheden , grondige gelcerdheid , echte wijsbegeerte, en zij tevens een hechte dam tegen lien firooirt
van ijdele befpiegelingen en hypothefen, welke, nit bet
vaburig Duitschland vooral losgebarfien , finds lang deli
akkcr der waarheid met een' algemeenen ondergang bedreigde, en ook bier to lande begonnenis, zijneverwoestingen aan to regten .

Proeye over de yrijhcid des Zeehandels, en do waarde der
Nationale nwerheid, in verband befchouwd met de
grondbegin(elen eener nieuwere verlichte Staatshuishoudkunde , en de gelukkige uitkonzflen daaruit voortvloeijenn
de, tot yereeniging en bloei van talle belingen . Door
P I E T E R V R E E D E . I/le en Ilde Si uk . To 's Gravenhage, bij de Wed . J . Allart . 1824 . In gr. Svo. Te zamen 332 bl . f 3 - 30 .

D

e bclangcn van den grootca Zeehandel, het Fabrijkwe .
Zen
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zen en den Landbouw fcbijnen , wanneer men de zaak in den
eerften opflag befchouwt , niet dan cen fchoon geheel op to
leveren , heilzaam voor alle klasfen van burgers , nuttig voor
bet Vaderland , en bevorderlijk tot den algemeenen bloci
en de welvaart van alle fl:anden . De Landbouwer brengt
ruwe produkten voort ; de Fabrikeur bewerkt dezelve ;
de Zeehandelaar zorgt voor derzelver verzending naar
alle oorden der wereld, en opent eene algemeene markt,
waarop en de Fabrikeur en Trafikant , en zelfs de Landbou.
wer , zich van nuttige voorwerpen tot volmaking van
zijn bedrijf kan voorzien . In dit licht werden dan ook
twee aithans dier hoofdtakken - de Koophandel en bet
Fabrykwezen --- bij onze groote Vaderen befchouwd,
als takken van ddnen heerlijken boom, then der algemeene welvaart . Anders was bet in BelgiJ, waar de fluff
ting der Schelde den koophandel knakte ; maar bier verbroederde bet Fabrijkwezen zich weder even zeer met den
Landbouw, als in de Noordelijke gewesten met den Koophandel ; en de twee eerstgenoemden , zoo naauw vereenigd,
bragten een ander geheel voort, dan 't welk men in Holland ontmoette . Zag men bier uit flijk en moeras eene
wereltiflad, eene digs aaneengefchakelde reeks van bloeijen .
de binnenfl;eden , en rij ke dreven met kudden verrijzen ,
dhiir trof cene Met minder dorrc heide, dan die van
Drenthe, bet oog ; bet land van J/'aas in het meest
bevolkte en bijkans welvarendfle landfchap van Europa
veranderd ; terwijl in Gent, en Kortrgk, en Doornik
een nieuwe bloei verrees , hoewel op andere gronden dan
in Holland gevestigd , en Vcrviers zich verhief op de puinboopcn van Leyden . Want in de achttiende Eeuw verdween allengs de welvaart der Hollandfche binnen(teden,
op bet fabrijkwezen gevestigd ; de fabrikanten verweten
milks aan den koophandel, die bun bedrijf, door den in •
voer van uitheemfche manufacturen, ondermijnde ; en nu
begon die treurige verwijdering tusfchen die twee hoofd •
zuilen van Nederlands welvaart, welke eerlang bet geheele gebouw met inflorting dreigde . De geflotene Zee, van
1795 tot 18oi , verlmde den Zeehandel to veel, dan dat
de
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de fabrikant over hem zou hebben kunnen klagen - doeh
men weet, hoe, met deszelfs herleving in 18o .2, hetgefchil ook met nieuwe levendigheid voor 's lands Hooge
Magten gevoerd werd ; hoe de bekende befluiten van
Februarij diens jaars, welke den invoer van buitenlandfche manufacturen althans belemmerden , door de klagten
des koc phandels buiten werking blevcn , tot dat eerlang
nieuwe rampen, en bet verlies van het geheele Vaderland,
alle zorg voor het behoud der gemeene welvaart nutter
loos en overtollig maakten , en elk flechts voor zichzelven to zorgen had, om niet aan het nijpendfle gebrek ter
prooije to worden .
Uit dezen rampzaligen toefland censklaps, als door eeii
wonder, verlost, werden wij no- in datzelfde jaar, zoo
't lcheen tot overmaat van geluk , hereenigd met een land,
hetwelk , onder K A R E L V , gelijkelijk met ons , door
fabrijken en koophandel tevens, tot een der bloei ;endfle
van Europa geworden was, doch federt 3 na lange kwijring , op eene andere wijze en lands eenen anderen weg
clan wij, die oude welvaart aanmerkelijk genaderd was .
Longs ecnen anderen weg ; door vereeniging, zoo als wij
zagen , van fabrijknijverheid en landbouw, -- gelijk onze
gewesten door die van handel en fabrijken , en , na de
geheele kwijning van deze, in de laatfle tijden genoeb
zaam door den handel alleen . Eeue dubbele wetgeving,
een dnbbel fystema van Accijnfen, in- en uitgaande Red
ten , naar ieders acrd en belangen gewijzigd , lcheen aan
fommigen voor de beide hoofdafdeelingen des Rijks eene
gewenschte zaak to zijn , en her ontbrak niet aan voorheehien , zelfs in de naburige Britfche Rijken . Doch de
laatkunde der groote Magten , die , fchoon zij ons de
verlosiing van Frankrijk met de Kaap , Demerary , Betbice, Eifequebo en 25 Millioenen der Rus/i/cbc fchuld lie .
ten betalen, no-tans ons de wijze van vereeniging met
Belgie voorfchreven, begreep bet a-nders, en wilde eene
Eenheid, op de beginfelen der Franfche eentralifatie geTestigd . Daar flonden Du de belangen van den hande},
die der fabrijken en des landboutvs,
welke in Bo/land,
wet-
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welke in BelgiL heerschten , als in etrne vijandelijke hotiding tegenover elkander gefchaard ! Eene flaatkundige Oppofitie hadden wij in 's lands Hoop Vergadering eigenlijk
niet ; maar eene zeer fterk uitgefprokene, bij alle gelegenheden, waar bet handel, landbouw en fabrijken betrof,
2igtbare grenslijn tustchen Zuidel~ke en Noordelijke NEderlanders . Het was der Regeringe , ook met den besten
wil, met den meesten ijver voor 's lands welzijn bezield,
onmogelijk , deze botfende krachten gezamenlijk to doen
werden , deze disfonancen in eerie fchoone harmonie op
to losfen . Naauwelijks fcheen zij de eene partij to be .
gunfligen , (gelijk bij de TariJen van 1816 en i 8 i9) door
den handel ten behoeve der nijverheid aan eenige banden
to leggen , (minder knellend door de zwaarte , dan door
de wijze van invordering der Re-ten) of de bitterfte, de
regtmatigfle klagten verhieven zich nit bet Noorden ;
naauwelijks gaf zij lets toe aan den anderen kant , door
de Oud-Hollandfche beginfelen (hoewel flechts gedeeltelijk) aan to nemen, (belijk bij de bekende wet van 12 Juiij i8ai) of de Belgen verhieven de luidruchtigfce kreten ; de anders zoo bedaarde en voorbeeldige zittingen onzer Staten Generaal werden met perfonaliteiten en hatelukheden bezoedeld ; en bet ichijnt, alsof de Regering,
hierop opmerkzaam geworden , en niemand voor 't hoofd
willende ftooten , de beginielen dier wet omtrent bet Tarif heeft gewijzigd . Dit , wat handel en fabrijken betreft . De wortleling tusfchen handel en landbouw was
naauwelijks minder geweldig ; en bier kwam eene bijzon .
dere omt andigheid bij : Sedert bet verval van fabrijken en
handel was de landbouw, ook in de Noordehjke Provincien , tot eene nooit gekende hoogte gerezen , en zijne item
verhief zich van daar, gezamenlijk met die der landbouwers
van Braband en Vlaanderen . Maar pier tegen flond een
ander, gewigtig belang over . Bij bet verlies van zoo
vele takken van handel was JImflerdam toch nog bet middelpunt des Graanhandels gebleven, alleen door de vrij .
held, aan dien tak gelaten . De Belgeta begeerden in 1816,
toen het koren duur was, eeia verbod vau uitvoer ; in
1824,
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1824 , toen bet goedkoop was , een gelijk verbod van invoer . Beide verzoeken wees de Regering met wijsheid
van de hand : in 1817 kwam bet redmiddel van zelve ;
doch de herhaalde goede oogften federt lien tijd, en ook
nu laatst van dit jaar, hebben haar, bij de gedurig her .
haalde aanzoeken der Belgifche Afgevaardigden en NoordNederlandfche landbouwers, wel tat eenige toegevendheid
genoodzaakt .
In dezen ftaat van taken , die den eehten vriend des
Vaderlands zoo veel kommer veroorzaakt, daar (hoe
men dan over de fabrijken denken moge) zeer zeker de
handel op de deerlijkfte wijze verachtert,-in dezen ftaat
van zaken verheft een eenvoudig ambteloos burger (hoewel , ook door ondervinding , met Regering en landsbeftuur niet onbekend) zijne ftem, en that een nieuwmiddel voor , om alle belangen to vereenigen , en bet land tot
den hoogstmogelijken bloei to verheffen . Zija derfte fluk
is geheel daaraan toegewijd , om de wond to peilen , om
den ftaat des gefchils to bcfchouwen, en de beginfelen
der echte Staatshuishoudkunde daardp toe to pasfen . I-let
tweede draagt dan de redmiddelen voor, om , zonder onderlingen tweeftrijd, den handel bet ruimfte vertier en de
meeste Vrijheid , der nijverheid de wenfchelijktte veiligheid, den landbouw eenen waarborg tegen fpotprijzen to
verfchaffen . Het is een ontwerp van Vredesverdrag tus.
fchen den Zeehandel aan de eene , de Fabrijken en den Ak .
kerbouw aan de andere zijde . Eene edele poging voor-.
waar ! ook dan , wanneer bet voorgeflagene middel ondoenlijk gekeurd wierd, aller lof en hoogfte goedkcuring
waardig . Wij vermeten ons eehter niet, om bet middel
flellig goed of of to keuren ; wij vernemen met genoegen,
dat bevoegdere Regters dan wij , - dat onze geeerbiedigde Koning en Hoogstdeszelfs Raden deze zaak in ern .
flige overweging hebben genomen . Wij zullen ons dus
tot. eene fchets van bet werkje, met eenige daarin gevloehte aanmerkingen , bepalen .
In bet begin legt de kundige Schrijver eenige gronden
van Staatshuishoudkunde, door de heste Schrijvers aangeno
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ftomen :, i . dat de kapitaleu ni,et enkel vermeerderen door
aanvoer van buiten, door aankwceking van binuen, maar
ook wel degelijk door veredeling der grondfl :offen ; 2 . dat
bet nurnerair niet altijd vermeerderx naar gelange van de
vergrooting der rijkdommen ; d. dat de binnenlandfche
handel de rijkdommen vermeerdert, ook zonder toevoer
van buiten, of verandering van de gedaante der waren ;
4 . dat belastingen , aan dfn lande betaald, cen ontwij .
felbaar verlies zijn van bet kapitaal der bijzondere burn
gers, en dus ten flotte een algemeen verlies . (Wij hebben bet betoog , dat aan de belastingen, door de wijze,,
waarop dezelve geld in ot>doop brengen I Diet ook zou
gewonnen worden, geenszins k]emni .end gevonden . Welk
eerie nle*te a>}ibtenaren keflaan er , welke zonder die
belastingen volilreltt Diet xouden kunnen leven ! De waar.
tie. ;; die deze daarvoor tcruggeyen , is hun tijd , then zQj
inisfihien anders Diet zouden kunnen befleden, dan door
andere bedrijven to benadeelen ; en de waarde, die fom .
miget leveranciiers geven, is, naar mate van hetgeen zij
daarvoor terugbekomen, al zees gering,) Hid beftrijdthe ;
zoo algemeen gevoelen , dikt de Nationale rijkdom verineerdert,, naar mate van den meerderen litvoer boven
Lien invoer , die alsdan door nurnerair moet worden goed .
gemaakt . Daarop gaat hij nu over tot zijn groote doe] .
Eerst flaat hij Let oog op den Zeehandel, en erkent volmondig, dat dezelve,, ten algemeenen nutte, volkomen vrij
belboort to zijn, Doch tevens verliest hij de nijverheid
niet uit bet gezigt . De Zeehandel zoekt goedkoope waren, om dezelve met bet meeste voordeel of to zetten ;
hij bekominert zich weinig, of hij den besten troop binnenslands of elders bekomen kan ; en dit kan , Waar de
zeevaart van alle kanten de goedl oopf}e produkten mag
invoeren, die natuurlijk door de meesten gezocht worden , Diet anders uitloopen dan tot volflagen bederf van
hinnenlandfche nijverheid en landbouw, die Diet altijjd togen alle buitenlanders markten kunnen . Hij brengt dit
nader op ons Vaderland to huis , en treedt in een uitvoerig betoog , dat niet alleen de Zeehandel , maar ook TraB
fy.e
BOERBESCPI . 1823. NO . 1,
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fijken en Fabrijken , tot de oude grootheid en welvaarr
van hetzelve ruimfchoots hebben bijgcdragen . Dit erkennen wij van ganfcher harte ; doch bet was met noodig
tot bet ontwerp van den Heer V R E E D E , die immers
alles vereenigen wil om zoo uitfluitend , als bier gefbhiedt , Nedrlands
ei in de fchoone zeventiende Eeuw
aan de FabriJ"ken boven den Zeehandel toe to kennen , en to
.eggen , dat de handel eerst in de achttiende Eeuw in
pollen bloei heeft geftaan, ten koste van en zelfs door
do onderdrukking van bet bloeijende Fabrijkwezen . Dat
dit_laatfte in die Eeuw niet alleen verachterd, maar zelfs
bljkans vernietigd is , k i1 niet gelooehend worden ; (wij
lneenen , dat in 13 ro juist een honderdfle gedeelte aan de
Leydfche lakenhallen werd aangebragt van dan in 1710
bewerkten voorraad ;) doch zou dit aileen de fchuld van
den Zeehandel , en niet van andere omflandigheden z-i3n ?
Dat althans die handel in de zeventiende Eeuw ni'et eitkbl
in het opkomen was 5 gelijk de Heer V R E E n E denkt ,
niaar in den hoogjlen bloei - florid , kan uit echte ftukken
worden bewezen . In ons Mengeiwerk van No . XIV des
vorigen jaars hebben wij bet berigt van cenen Engelschnan, van sir W A L T E R R A L E I G H, omtrent Necarlands ongehoorden, zuiver commerci2len voorfpoed,
reeds in 16o3, medegedeeld . Ten tijde van den Mtunflerfehen Vrede was die misfchien op bet toppunt ; maar
kreeg een' duchtigen flag door C R O M W E L L'S 4kle
roan Zeevaart, die niet zoo zeer de Fabrijken als de verbazende vraehtvaart trof . En dat in 1750 de handel reeds
aanmerkelijk geleden had, zien wij uit de propofatie van
Prins W I L L E bi IV tot de inftelling van een Porto
Franco, waarin onder anderen bet volgende voorkomt :
„ Men ziet bet verval in de voornaamfte koopfteden van
„ de Republick , door bet ledig flaan van een confiderab el getal winkelhuizen . Die 4mflerdam federt 25 ja• bel
ren
ren hebben gekend , zijn gefrappeerd van doze waar„ heid . Ja, de vermindering en fchaarschheid van bet
• zeevarend yolk levert daarvan ook een onbetwistbaar
• bewijs . Onzc kooplieden klagen, dat, daar zij in vo„ ri
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j , rige tijden de Noordfche en Oosterfche Volken voorzai, gen mat de producten van Frankr~'k, Spanfe, Portu=

„ gal en Italie, en deze laattlen we~erom met de pro,, ducten van de eerflen, men alsnu voorbij bet land
„ vaart , om de kosten van onze Convoyen , Licenten en
„ andere lasten to menageren . Het is nog weinig jaren
~, geleden, dat de Itad 4mflerdam bet Magazijn was, on„ der anderen mede van, de Indigo en andere verfftofFen $
~, waarvan tegenwoordig bijna geene vestiges gevQndetl
worden ." En vervolgens betoogt men , dat de invoer
van het Koloniaal uit Frankrifk naar IIam4urg-

s

destijd+

meer was dan naar Holland ; dat hennep, vlas en an-

dere Oosterfche waren niet meer naar Fra>ikrjk, Span/4
en

Portugal werden gefcheept, zoo als vroeger ; dat er

geene Hollandfche 3Iuizen meer in Spanje, dat er weinig
harldel naar de Levant was, enz . (*) Het is waar, ten
tijde der Amerikaanfche onlusten began onze handel, on.
der de befcherming der onzijdigheid , wel tot een' ongewonen bloei op to klimmen ; maar dit duurde niet Lang,
en federt 1780 liep die handel allengs to niet . De Heer
V R E E D z haalt nog eene plaats uit den Bergraad v o rs

u

s

1 , to Gottingen, . aan, behelzende ? ,, dat alle de fle .

den der lVederlanden ten tijde van den grootien bloei der
manufacturer, in de dertiende, veertiende en vijftiende

wanneer de Nederlanden weinig
of geene fcheepvaart dreven ; terwijl de Zeehandel in de
Eeuwen, ontflaan zijn ,

laatfte Ecuwen tot de flichting van geene enkele ftad
aanleiding heeft gegeven ." Hoe kan de kundige v a E E-+
D E zulk eene plaats van een' vreemdeling overnemen,
die de diepfte onwetendheid verraadt ? Hoe I Nederland
dreef

(*) Zie Hollands Rijkdom, door z v z A C, Tlde D . bi . 2 .91 ,
492 . Hij heeft er zeif nog vele flalen bijgevoegd, hl . 295 -298 , en zegt ten flotte : „ Kortom , als men de takken van
„ den algemeenen koophandel, welke den eerften grond van
„ BollQnds Rijkdom gelegd heeft, nagaat, is er geen, die
„ niet of verminderd, of vervallen, of to niet geloopen
is "
B 2
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dreefin de 13-I5de Eeuw tireinig ofgecne/~rzeep at~rt,
toen cerst Brugge , daarna dntwerpen de flapelplaatfen
waren van bet Noorden en Zuiden , en de grootfle koopfteden van Europa , na Yenetie misfchien ! toen er nit Amferdam reeds gehecle vloten naar de Oostzee gingen ! -Door de fabrijken zijn de Nederlandfche fleden geflicht 1
B,2flonden Dordrecht , IIaarlem , Delft, Leyden , Utrech&
Gent, Brusfel, Leuven, Antwerpen en zoo vele andere
fleden dan niet reeds in de elfde en twaalfdie Eeuwen ?
,, Maar zij zijn door fabrijken vergroot ." Ongetw1jfeld ;
maar is Brugge, is Antwerpen, is, Dordrecht door den
handel ook niet eigenlijk eerst geworden, hetfeen zij nqderhancd waren ? Zijn Amflerdam en Rotterdam daardoot
in de .dertiende en veertiende Eeuwen niergefchapen? Men
bouwde in de zevenuende Eeuw in Eolland geene fteden
meer, omdat bet land bijna tor •het maximum der bevol'king geklommen was, en er Ietterlijk geene ruitnte meer
voor fleden overfchoot ; doch men zie , hoe fpoedig Amflerdam zijne aoo,oao inwoners verkreeg ! De Heer V R P, E-D ,l is tiler dus eenzijdig, en hij vergunne ons op to mer.
hen-, dat zijn Hand in vroegere jaren , als fabrikeur to
Leydenn ., bier op zijne redeneringen wel eenigen itivloed
kan hebben gehad, aan welken wij daarentegen ook we .
der eene uitvoerige en zeer helangrijke opgave van alle
de bedrijven . en takken van bellaan , aan de lakenfabrijk
verknocht, zijn verfchuldigd . Wie zou niet van harte
wenfchen , dat zulk eene aanzienlijke bron van welvaart
ook onder ons, ook in de Noordelijke Provincien, weder
mogt worden verlevendigd ? Wij willen hem zelfs toegeven, dat de fabrijkniivcrheid meerdere kapitalen aan den
gang brengt , dan Lie Zeehandel ; de laatfle is en blijft toch
eene zenuw van den Swat ; en , daar onze Schrijver dit gereedelijk erkent, begrijpen wij niet, waarotn hij zoo vele
moeite doet, om den Zeehandel niet alleen beneden de nijverhcid to flellen , maar ook als den vijand derzelve to doen
befchouwen . Dit gaat zoo verre, dat hij zich koopvaardjvlotcn verbeeldt , waarvan de eigenaars patent zullen
neaien, en in de havens van Arnflerdafn, Rotterdam er,
Ant-
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open rnarkt houden , orn terllond daarna wederweg to
varen . Dit heeft vooreerst nog been nood ; maar her is,
such zeker, dat eenige voorzieningen in her belang der
nijverheid volilrekt noodzakelijk zijn . En deze geeft nu
de Schrijver in her tweede fluk op .
Zoo wij ons met de theoretifhe befchouwin ;en van den
I-leer V R E E D E nict geheel konden vereenigen , zijn praktifche gedeelte beeft ons veel beter voldaan . In zoo verre
wij hierover kunnen en mogen oordeelen , zoekt her flelfel des Schrijvers welmeenend alle belangen to vereenigen . De handel zal en moet vrij zijn ; dit is zijne eerfle
hoofdflelling : de regten op den in- en uitvoer niet hooger to ilellen dan edn ten hotiderd op z jn heogst . De
grondftoffen,, zoo als ei1 enfchors , inlandCcbe wollen en
vette kallsvellen, wil hij opduflellen voor den uitvoer,
zonder hooge Regten ; maar, tot be1cherming der inlandfche nijverheid, een Yccijnsregt Leggett bij bet initomen
op de goederen , die ook binnenslands voortgebragt worden, hetwelk de onevenrediglteid tusfchen de prijzen,
waarvoor de fabrikeur die bereiden , en de koopman die
aanbieden ken , zal wegnemen . De hoegrootheid van
dit Regt zal dus naar dat verfchil in prijzen worden ge .
regeld ; maar de last van entrepots, plonibering, en alle
die hatelijke middelen uit den Franfcben tijd, die in onze
tegenwoordige fiscale Wetgeving uit denzelvcn zijn overgenomen, zal geheel geene pleats hel?ben ; in ftede daarvan,
bekotnt de koopman zijne goederen, na behoorlijke betaling, en verificatie van derzelver gewigt, of mast, of
ge :al, in huis, ter vrije befchikking , en bekomt van bet
betaalde refit, aanfchrl ving op de boeken der Administratie . Zoo dikwijls hij nu verder verkoopt, laat hij , geheel
of gedeeltelijk, naar mate der hoegrootheid van bet debiet,
die goederen op den naam des koopers affchrzjyen ; en dit
moet, ook in den overgang tot de derde hand, tot in de klcinfie winkels toe, voortgezet worden : bij, her debiet aan Particulieren houdt zulks op ; en de winkelier bekomt dare ; voor
't geen hij aldus uit dcn handel in de confuntie overbrcngt ,
eene korting, van io percent op , het Accij :nsre fit:, gelijic het
geheele Regt bij den wederuitvoer naar buitenslands, te .
B 3
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gen eene nieuwe verificatie der goederen , wordt terugge .
geven . ledereen , tot den winkelier toe , heeft dus :n zekeren zin belang, dat-de Regten behoorlijk voldaan worden, en is nooit zonder vrees voor ontdekking, daar het
bier niet is gelijk in de tegenwoordige wctgeving, dat,
zoodra de koopman zijne goederen in bet pakhuis heeft ,
hij beveiligd is tegen alle aanhaling van fl uikerij ;'maar do
,contrdle der aan- en affchrijving blijft altijd ; de boeken
zijn gedurig in to zien . De Heer V R E E D E, vleit zich ,
dat door dit middel de fmokkelarij zoodanig zal beteugold
worden, dat men zal kunnen zeggen- : Er beflaot geene
Fraude . De wetten, die hij daartoe voorflaat, zijn doze : ,, i . De uitvoer van alle accijns verfchuldigde goede .
ten worde verboden , tenzij dezelve verzeld zijn van een
bewijs , dat op de rekening van den uitvoerder eene affchrav,ng heeft plaats gehad van een gelijk getal maten of ponden , als waarvoor de uitvoer verzocht words .
n, Van alle koopen en verkoopen in accijns verfehuldig.
de
overgang van eigendom van zoodanige goederen van den
eenen op den anderen, ten gevolge van koopen en veritoopen , als anderzins, - moet eene affchrjving van
den afleveraar bij de Administratie plaats hebben , en eene
aanfchrijving op die, welke ontvangt, in gelijke gebalte
van rnaten of ponden als worden overgedaan ." -- I-let is
dus onverfchillig, of dezelfde goederen uitaaan, die inge .
komen zijn, wanneer flechts eene gelijke moat of hoec,'cel/eid uitgaat ; hierdoor wordt de belemmering van den
koophandel afgenomen , en toch hetzelfde oogmerk bereikt . Bij den aanpeil der reeds voorhandene en aan bet
Accijnsregt onderworpene goederen worden dezelfde beginfelen gevolgd . De buitenlandfche manufacturer worden dus aan de binnenlandfche fabrikaten in prijs gelijk
gefleld, maar niet boven dezelve bevoordeeld . De troop,
handel is aan entrep6ts nosh lastig toezigt onderworpen .
De t,anft-handel gaat op dezelfde gronden zijnen gang,
uiaar wordt niet boven den eigen' handel bdgunfligd . De
fchatkist zelf zal er bij winpen, door den bloei des han1els a
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dels en der nijvcrheid, de weruag der fraude, de heff ng bij het gewigt, niet bij de waarde, en -- de mindere
owllagtigheid der recherche! - Eenige bijlagen bevatten
nadere toelichtingen op de uitvoering van het flelfel deer
of en aanfchrijvingen , bedenkingen over den inhoud des
Koninklijken befluits van i Junij i82o omtrent cen Nationaal Etiquette voor wollen manufacturen, over de fraude,
en toepasfing van bet Accijnsregt op den buitenlandfchea
Graanhandel .
1Vanneer men nu dit allcs nagaat, zoo beveelt bet
Ontwerp zich zekerlijk van meer dan bane zijde aan . Een
voudige aan- en affchrijving is ongetwijfeld getnakkelijker, dan al de deep van formaliteiten, bi de Franfebe,
of in den Franfchen geest geltelde , wetten vereischt, In
vele opzigten zijn wij bet eons met den Schriiver ; maar
wij kunnen niet nalaten , hem eenige bedenkingen onder bet oog to brengen . hoorecrst . I-let geheele ontwerp
is enkel daarop berekend , (Ilde St . bi . is) dat onze nijverheid zich tevreden ilelle met de vervulling der binnenJandfche behoeften. Doch is dit oogpuntwel juist? Kunnen onze fabrijken bloeijen zonder buitenlandsch vertier ?
Wij gelooven waarlijk , dat , indien b . v . onze lakenfabrijken alleen van binenlandsch debiet moesten beflaan ,
bet bloeijeude Verviers fpoedig verkwijnen zou . De buitenlandfche handel is gewis niet de vtjand, maar de opregte
vriend en de fleun der fabrijken, wanneer z!~goed engoedkoop
sverk leveren . \Vaarom bloeijen . d e fabrijken der Engelfchen
zoo zeer `: Owdat hun wereldhandel de bezendingen begunil:igt en overal heenbrengt . Zou het dus de regte weg
zijn, den fabrikant to zeggen : „ Z66 hoog moogt en
„ kunt gij markten ; daarvoor zullen wij zorgen"2
Zouden wij niet even zulk goed en goedkoop werk kunnen
leveren, als de fabrikaten van Engeland, waar alles zoo
dour is, indien onze handel z66 bloeide , en overvloed
van voortbrengfelen op onze markten de levensbehoeften ,
en dus ook de dagloonen , in prijs deed dalen ? Wij
vragen dit flechts , en beantwoorden de vraag geenszins
toeilemmend ; maar wij hadden wel gewenscht, dat de
B 4
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(leer v R E E D E dit punt, hetwelk door onzen voortreffe~
lijken Staatsman V A N H 0 G E N .P o R P meermalen zoo
tiitvoerig is uiteengezer, war pteer in bet oog had ge,
houden . - Ten andere is hot ftelfel der aan- en affchrij4
vingen, hetwelk de Heer V R E E D E als zoo eenvoudig
befchrijft, toch, onzes inziens, Dog al onflagtig, Welk
eene menigte bureaux en commifen zijn er Diet noodig,
~om van elk der- tallooze bedrijven en handelingen van
koop en verkoop (inzonderheid indien , gelijk de hoop en
bedoeling is, de handel weder mogt aanwaklzeren) aanteekening en book to houden ! Reeds in groote kooptIeden moot dit veel omhaals verc orzaken ; hoe veel to tneerddan, wanneer bet tot alle bedrijven in bet geheele Rijk,
tot alle winkels , zelfs in de dorpen , wordt uitgeftrekt !
Zal de koopman , die to-eh dikwerf drhrgende haast bij
cene aan- en affchrijving kan hebben, Diet menigmaal
daarnaar moeten wachten , wanneer men flechts weinig
commifen of klerken aanftelt , om kosten to mijden ? en
-welk eene uitgave voor de fchatkist, wanneer doze ge •
noegzaam vermenigvuldigd worden, om op elke aanvrage
terftond -creed to zijn 1 Hoe groot , hoe drukkend is
nu reeds bet getal der ambtenaren , boven dat in den tijd
tier Republick en des vrijen handels ! en zal daarin dan
'nooit vermindering komen ?
Gaarne wenfchen wij door den bekwamen en welmeenenden
Schrijver owr dit een en ander eenige inlichting to ontvangen . De Recenfent is volftrekt onzijdig , daar hij noch
-tot den koophandel, noch tot bet fabrijkwezen de minfte
betrekking' heeft, en flechts wenscht, die beide fleunfelA
vai Nederland gelijkelijk to zien blocijen . W ij verlan.
gen Diets liever, dan dat deze Proeve in dat groote doel
moge flagon ; en de Schrijver gelieve de bier gemaakte
bedenkingen flechts aan zucht, om, zoo veel mogelijk,
nnisbruiken en verkeerde toepasfingen voor to komen ,
toe to kennen .
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Cefchiedkundig L'erflag, daadzakelijke Bevindingen en algesneene lanmerkingen, benevens .eene Verzameling van Be.
wijsfiukken betrekkelijk het Arn/lerdamsch geoetrooieerd
Kunstpement. Door v . W . T . C A Z .I U S , Bigenaar der poctrooieerde Fabrijk, to Utrecht gevestigd . Te Utrecht , bid
J . G . van Terveen . 1824. In gr. 8vo . 245 BI. f i - 8o.
Tot de onderwerpen der gefprekken van den dig behoort ,
finds langen tijd , gelijk bekend is , bet nieuwe cf'zooge .
naamd Kunstoeinent , verkregen door branding van de opgebaggerde kleiaarde uft bet Al; en ieder weet , hoe verrchfl.
lend, dock meestal ongunilig, de beoordeelingen en u`rtfpra.
ken zijn ten aanzien van deszelfs deugdelijkheid , in vergelijking met bet gewoue pluitfche of Dosdfche Tress .
„ Vooroordeel en Eigenbetang, die geduchte geefels der
„ Maarfchappij , laten niet na , vele paftijdige uitltrooifels te•
„ gen de nieuwe Cementfloffe to verfpreidei ." Dit warett
de woorden , zegt de Heer c n z i u s , van welke de eerfte
klasfe van bet Koninklijk Inflituut van Wetenfchappen, Let+
teren en fchoone Kunaen zich bediende, bij derzelver Ver,
flag, in den jare 1809, aan Z . E . den Minister van Eerdienst en Binnenlandfche Zaken gedaan, omtrent de deugdelijkheid des Kunstcements, nit gezuiverde beklonken molen,
klei van bet IJ vervaardigd ; en hij betuigt , de waarheid de.
zer flelling gedurende al den tijd to hebben ondervonden t
welken hij zich met bet vervaardigen van bet geoctrooieerd
Kunstcement heeft onledig gehouden , daar hij Reeds met de
fterkite onaangenaamheden en tegenkantingen heeft moeten
worftelen, meestal voortkomende van den hunt van lieden,
die , uitgaande van bijzondere beiangen ., zich tegen de alge .
meene invoering des Kunstcements meenen to moeten verzetten , of van zoodanigen , die, verwerpende alwat nieuw
is , en met eon blind vooroordeel aanklevende alwat bet ker .
merk der oudbeid draagt , naar den aard en de firekking hun .
ner grondbeginfelen, zonder behoortijk voorafgaand onderzoek , deze nieuwe ftoffe zonder verfchooning verwerpen ;
beide welke partijen bet at verder niet moeijelijk viel, door
fchoonfchijnende , doch inderdaad ongegronde redenen , andc.
re lieden , niet berekeud , of to ouverfchi)lig , om de waarheid
der zake to onderzoeken, en blindelings gelooveude al bet .
13 5
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geen hun door eerstgenoemde lieden werd verhaald , tot hun
gevoelen over to halen ; nit alle welke pogingen ontftaan is
dot algemeen vooroordeel , hetwelk , van bet begin der uitvindinge tot op den huidigen dag, tegen bet Kunstcement
beflaan heeft.- Dit is de nanhef der Inleiding tot bet Gefchiedkundig Per/ag enz ., hetwelk wij bier nankondigen .
De Schrijver, overtuigd , dat bee Cement, door hem ver.
vaardigd wordende, Reeds die deugden bezit, waardoor betzelve, zoo door geleerde mannen, als ook naderhand door
bet Inflicuut, gefchikt is bevonden tot gebruik bij bet aanleggen van groote en waterdigte werken, zou nimmer eenige
pogingen of middelen hebben aangewend , om then geese van
vooroordeel en bijzonder belang tegen to gaan, moor zulks
aan de zorg en den goeden wil van onbevooroordeelden en
onparcijdigen, doeh deskundigen , hebben overgelaten •, in bet
vertrouwen , dat eiddelif k de waarbeid der zaak over eigenZoo long de tebelang en vooroordeel zoude zegepralen .
genkancingen tegen bet Cement bet kenmerk vertoonden van
partijdigheid en ligtgeloovigheid , eu Wet in bet openbaar,
inaar van ter zijde en zonder eenig publiek gezag , werdeu
verfpreid,,zoo long heefc hij alle deze onaangenaamheden ver •

duurd, en zich alleen beijverd , om , door de deugdzaamheid
der fpecie, aan bet vertrouwen, hem door den Koning en
de hooge Regering dezer landen gefcbonken, to beantwoor_
den, en zijn regt ftaande to bouden, dair, waar men bet .
zelve trachtte to verkorcen en to benadeelen . Thans even.
wel, nadat de Utrechtf he Burgemeester VAN n o E L E N in
bet openbaar non de bezwaren, tegen bet Kunstcement ingebragt, zekere authenticiteit heeft bijgezet, welke bij de
Natie niet dan de ongunftigfle indrukken tegen deze fpecie
kan verwekken, (zie Utrechtfche Courant van 21 Mei 1824)
en daarbij des Scbrijvers eer en belangen op eene grievende
wij,ze heeft aangerand, terwijl ook andere, met hooge posten bekleede perfonen , hoezeer flier openlijk , evenwel Wet
minder duidelijk , aan de onbewezene asfertien van den Heer
73urgemeester van Utrecht kracht hebben bijgezet ; thans vond
hij zich gedrongen, wilde hij zich niec blootftellen, dat een
.Danger ftilzwijgen aan zwakheid en gebrek van vertrouwen op
de regtvaardigheid zijner zaak zoude worden toegefchreven,,
voor bet oog der ganfche Natie op to treden, son dezelve
de waarheid, en Wets dan de waarheid, to doen kennen, ten
eig-
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einde zij
deelen .
Dan ,

in dezen met kennis van zaken zoude kunnen

oor.

offchoon hem geene andere keus overbleef, dan in

bet openbaar op de gedane aanrandingen to antwoorden, niex
met eene reeks van onbewezene drogredenen of ijdele woorden , maar met daadzaken , zoo wil hij evenwel de beflisfing
omtrent bet voldoende of nfet voldoende des Kunstcements
niet vooruicloopen, welke Z . M. Ban zich heeft voorbehouden , maar alleen eene gefchiedkundige befchouwing der ge.
beele zaak, met de daaruit voortvloeijende aanmerkingen,
fonder eenige achterhoudendheid of partijdigheid, voordra .
gen, Hij last zich

this ook niec in met eene wetenfchappe-

lijke befchouwing omtrenc de deugdzaamheid des Cements,
als zijnde deze, zijns oordeels, genoegzaam door de proeven
en waarnemingen van de Heeren V A N D E R H A'R T, H A-S .
T E L E Y N, A E N E A E, alsmede door de verflagen van bet
Koninklijk 'Inftituut , bewezen .
Deze zijn de redenen , welke den Schrijver tot de

•u itgave

van bet onderhavige werkje aanleiding hebben gegeven ; en
de Lezer ziet hieruic, welke de card en flrekking van4 etzelve zij . Niemand kan bet voorzqker onverfchillig zijn,
eeens grondig en van nabij bekend tq lvorden gemnakt met de
gewigtige zaak des Kunstcements, daar hetzelve, deels als
voortbrengfel van inlandfche nijverheid, deels en vooral in
zoo ver deze fpecie thans uitfluitend tot het metfelen van
alle landsgebouwen ,

zoo waterwerken als andere , moet ge-

bezigd wotden, voor'de algemeene belangen van de hoogtie
aangelegenheid is, en aller belangftelling verdient .Wijzuln
len den hoofdinhoud van bet werkje kortelijk opgeven,
Heczelve bevat twee Hoofddeelen , waarvan bet eerfte eene
korte gefchiedenis van den oorfprong, den voortgang en de
daarftellir,g des Kunstcements behelsc ; terwijl men in bet
tweede gedeelte eene beknopte opgave vindt voorgedrigen
van de voornaamfte met bet Kunstcement vervaardigde kapitale en waterdigte werken, mitsgaders van de bevinding der.
zelven, in zoo ver zulks op dit oogenblik bekend is.
In bet gefchiedkundig gedeelte words bet eerst 'gefproken
over bet

Duitfche,

bij ons ook, naar de fiad, welke des-

,zelfs voorname handel- en ftapejplaats is geweest,

Tras

Dordfche

genaamd. Wij vinden bier de moeijelijkhedeu aangewe-

zen, welke er doorgaans beftaan hebben, otn deze itoffe on .

v erval$cht

en van eene deugdzame hoedanigheid to verkrijgen ,
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gen , zoo noodzakelijk voor bet belang onzes Vaderlands ,
met opzigt tot bet bouwen en behoud der fluizen en andere
waterdigte werken , en de maatregelen , daartoe door 's lands
Regering genonlen , door bet bepalen eener keuring op bet
Dordfche Cement , en bet bezwaren van den invoer van geinalen Cement van buitenslands , zoodra men zulks nit Duitsckr
land, namelijk nit de Keurvorfleudommen Trier en de Paltz,
thans een gedeelce van bet Koningrijk Pruisfen uitmakende,
(alwaar bet Tras voornamelijk gevonden wordc) had begonnen
to doen , waardoor niec alleen een aancal onzer crasmolens in
verval geraakten , maar wij ook , door bet invoeren van gemalen Cement van ilechten dniffleen , of met andere zelfflandigheden vermengd, aan geduiig bedrog waren bloorgefteld .
De maacregel vail hot bezwaar op den invoer van gemalen
duiffleen van ooze zijde gal aanleiding, dat de Keurvorllen
van Trier en de Paltz niet in gebreke bleven, om den uitvoer van ongemalen duiffleen, bij wijze van reprefaille, eveqzeer to bezwaren, en zelfs, om den reeds gekochten en betaalden, alsmede de daarmede beladene fchepen, die gereed
lagen om to vertrekken, in beflag en arrest to nemen : Flierdoor ontflonden dus de hevigfte moeijelijkheden en tegenkantingen, en ons land word in acne gefl ;adige afhankelijkheid
gehouden van de willekeur der gemelde Vorflen, die, des
verkiezende , den uitvoer van duiffleen geheel konden verbieden en beletten, zoo als zulks ook door de ftremming van
de fcheepvaart in de onrustige tijden van 1795 en 1796 werkelij-k beefs plaacs gehad, waardoor de prijs des Duitfchon
Cements van f 3 tot f 14 per con rees .
Togn de gemelde Keurvorttendommen in bet Franfche Rok
door overheering waren ingelijfd, word, no eene weigering van
onze zijde op een van wage Frankrijk gedaan voorliel , om de
belasting, bier to lande op den invoer van gemalen Cement gefteld , op ce heffen , door den Franfchen Keizer, bij eon Decreet
in 18Q7,,eene nieuwe , zeer aanmerkelijke belascing gef}eld op den
vitvoer van ongemalen duiffleen nit de fleengroeven, van Andernach nit bet Franfche Rijk , waar(:egen zelfs de vertoogen
van zijneu Broader, den voormaligen (Coning van Holland,
ftrekkende , dat bet bovengemeld Decrees in bet belong van
Holland zoude gewijzigd worden, niets vermogten, door dezelve niet alleen zonder eenig gunflig gevoig bleven , maar
door cane flellige vurderiug van den FranJ4hen Ambasfadeiir
1` A

VEItSLAO,, ENZ. VAN HET KUNSTCEWTENT .

2p

r+ A R 0 C H E F A U C A U L T op last van den Franjchen Keizer
gcdaan , achtervolgd werd , dot de impost op bet ingevoerd
wordend gemalen Cement zoude worden ingetrokken , ouder
bedreiging, dat, bij weigering van dit verzoek, de uitvoer
des pngemalen duiffleens- nit Frankrijk nog zwaarder zoude
worden belasr. -Ditales,gvodbijerazndfom,
men, welke jaarlijks voor den duiffleen nit bet land worden
gevoerd , kan doen zien, van hoeveel belong bet zij , dot
men er op nit is geweest, om in ons land eene fpecie to
vinden, welke in . plants van duiffleen zoude kunnen worden
gebruikt, waardoor ons Vaderland van de zware uitgaven voor
denzelven en de belasting bevrijd, en bovendien van de vernederende afhankelijkheid, waarin bet, in dit opzigt, tot
naburige Staten verkeerde, zoude, kunnen ontheven worden .
Ten aanzien van de befchouwing des Kunstcements, zoo
als dezeive uit beatfonken molenktei uit bet IT vervaardigd
wordt, worden wij bekettd gemaakt met deszelfs gefcbi~denis , van de oprigring der eerfle fabrljk tot op heden der„
zelver lotgevallen , veranderingen en tegenkantingett, betrevens de- omftandigheden , waaruit bet oprigten der tegenwoot
dige fabrijk , al'smede bet daaraan vevbotiden Octrooi ., is voort.
gevloeid , van hetwelk de Schrijver thans alleen eigenaaa is,.
Wij vinden alzoo de herkomst van dit privilegie onder den
voormaligen Koning van Holland, en de bevestiging in hetm
verkregen regt door deth Souvereinen Vorst der vereenigde
Nederlanden , bier medegedeeld , en , naar deszelfs inhoud ,
de zware verpligtingen , welke op den geoctrooieerden rusten , ontvouwd , en tevens de bezwaren , welke fornniigen
meermalen over to groote voorregten, aan dit Octrooi verknoeht, hebben geopenbaard, voldoende opgelost en wederlegd .
Het verleende regt van Octrooi rust op de proefnemingen,
reedstevoren door KASTELEYN, AENEAE en VAN DER
H ART , en nader'hand door eene Commisfie nit bet Koninklijk Inftituat, beflaande nit de Heeren V R O L I K, PASTS
VAN TROOSTWIJK en j . IILANICEN, JANSZ . gedaan,
waarbij vervolgens nog is gevoegd de I-leer V A N W E S T E Nx o U T , oud-Kolonel der Genie . De proeven , door deze beroemde mannen op last des Gouvernements ondernomen en
uitgevoerd, hebben deeds en bij herhaling de beflendige
deugdzaamheid des Kunstcements, nit zuivere bekionken mo .
len-
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lenklei uit bet IJ vervaardigd, zoo wet op zichzelve, dlf
in vergelijking met bet Duitfche Tras , bewezen en bevestigd, waarvan de in bet werkje ter neesrgellelde uitfpraken
en advifen den onpartijdigen ten voile kunnen overtuigen .
De Metfelwerken , welke in bet tweede Hoofdfluk worden
aangevoerd , om ook ondervindelijk en d aadzakelijk .d e onveranderde decgd 4es Kunstcements onwederfprekelijk to bewijzen, worden tot onderfcheidene rubrieken teruggebragt,, 119
waartoe behooren zoodanige kapitale en waterdigte werken,.
welke onder directie van 's Riiks Corps de Genie zijn vervaardigd ; Maritime werken ; werken , aangelegd onder directie
van bet Corps van den WYaterflaat , Plaatfelijke , Dijks-, Polder- en andere luthoriteiten, en voor particuliere rekening,

enz, waarvan de hechtheid, waterdigtheid, en wedrflandbie .
dende flerkte aan de invloeden en geweldige krachten ,, die bij
aanhoudendineid op vele derzelven verwoestend werken, door,
de authentiekfle bewljzen, onder de bijlagen tot bet werk
achter hetzelve to vinden , worden aange .toond .
Wij vereenigen ons met hetgeen de Heer C A "V s omtrent
de echtheid der bijgebragte bewijsflukken aapvoett : „ Wit
„ men niet vermetel vooronderllellen, dat alle Direction ,
„ Officieren en Geemploijeerden van den Waterflaat , Geriie
„ en Marine trouweloos gedurende eene reeks van jaren hun .
• nen eed en .pligt hebben verzaakt, en, tegen beter weten
• aan, als goed hebben opgegeven, hetgeen zoodanig, niet
• was, dan meet men als geloofbaar en beWezen aannemen
„ alwat door dezen wordt verklaard ; trouwens de algemeeng
• achdng, welke niet alleen door de ingezetenen dezer Ian,, den, maar ook door vreemden , bewezen words aan bet
• Corps van den Waterflaat ,. der Genie en der Marine in ons
• Vaderland, waarin zoo vele mannen zijn opgetreden en nog
• dagelijks wetkende zijn, wier kundigheden en ijver, tot
„ bevordering van Nedriands welvaren, ver boven alien lot
„ verheven zijn , moet tot een borg flrekken , dat aan de geloof.
• baarheid van hunne getuigenisfen Diet zal worden getwijfeld ."
Het werk words befloren met de oplosfing en beantwoording van eenige algemeerie aanmerkingen , welke den Schrijver van tijd tot tijd , zoo door vrienden als door vijanden van
bet Kunstcement, zijn tegengeworpen ; hetwelk hij heeft
gemeend to moeten doen, ten einde hij niet mogt fchijnen
dezelve ftilzwijgend to zijn voorbijgegaan , o4at zij niet
door hem konden worden opgelost, en opdathij niet in bet vervolg
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volg verpligc zoude zijn, tot oplosfing van dezelve , andermanl de pen op to vatcen .
Wij hebben onzen tezer, zoo veel bet aaneenjefchakeld
verband des werks toeliet , bij wijze van een algemeen overzigt , met deszelfs hoofdzakelijken inhoud bekend gemaakt,
en twijfelen geeuszins, of, bij eene aandachtige en onpartijdige lezing en beoordeeling der in hetzelve bevatte zaken,
zal menigeen een gunftiger gevoelen opvatten omtrent de
zaak des Kunstcements en deszelfs waarde als metfelfpecie ,
en tot bet befluit moeten komen, dat Ac ongunftige uitfpra.
ken , welke men nog zoo algemeen omtrent dezelve hoort
uiten, veelal aan partijdigheid en gebrek ann kennis ten aano
zien der zaak, over welke de een den ander maar al to veel
napraat, moeten worden toegefc .hreven . Wij voor ons billijken den weg , then de- Heer C A Z I u s heeft ingeflagen , om
eens openlijk en duidelijk de geheele zaak Moot to leggen :,
waardoor hij ten minfte aan de vijanden van zijn' perfoon of
fabricaat de gelegenheid heeft verfchaft ter wjcderlegging van
hetgeen hij heeft ter nedergefteld. Offchoon hij d-e zaak ;
in zijn belang, wel bier en daar in eenen warmen, ijverigea
toon heeft voorgedragen , zoo kuunen wij heth nogtans niet
to last leggen , dat hij , in zoo ver bet daarbij op de verde .
diging zijner eer en belangen aankwam, de palen cener betamelijke befcheidenheid jegens de genen, die dezelve op
eene minder kiefche wijze hebben aangerand , is to buiten
gegaan .
Men veroorlove ons , ten fot, deze nanmerking . niet bet
ftuk , maar de verleening van bet Octrooi des Cements zelve betreffende . Daar, gelijlt de Schrijver ontegenzeggelijk
heeft aangetoond, bet beiann van de fabrijk des Kunstce .
ments in het naauwfte verband itaac met bet belang des Rijks,
zoo ware bet, de zaak van deze zijde befchouwd , onzes inziens, beter geweest, dat zulk een privilegie aan particulieren niet was verleend geworden, maar dat zoodanige on .
derneming voor 's Lands rekening was gefchied, deiwijl' de
fabrijk , in particuliere handen zijnde , bet zlij bij verande .
ring van eigenaar, of door andere omfiandigheden, kan ko .
men to vervallen , en men daardoor wederom , gelijk bevo .
rens , afhankelijk zoude worden . Ware zulks van bet begin
of gefchied . zoo zouden er mogelijk zoo vele tegenkantin .
gen niet hebben plaats gehad, die, ten opzigte van particu .
lieren, uit onderfcheidene oorzaken ki}<nnen voortfpruiten .
Brie-
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Brieven over het Natuurregt aan den Heer lP A U L u S V A N
1-I E M E R T, naar aanleiding van Mr . w . B I L D E R D Jj K'S
korte ontwikkeling der gronden van het Nattrurrecht en daarbij gevoegde zielkundige herhandelingen ; doar Mr. J. RiNKER . Te dmflerdam, bif J . van der Hey en Zoon, 1823 .
In gr, Svo . XII en 323 BI . f 2 _ 8o.
Met eenige ;huiveritig zetten wij' ons neder rdt bet fchrijven
van dit verflag ; want beoordeeling durven wij bet niet noemen . Ben boek 3 als bet onderharrige, voon ;xle iregtbank der
kritiek to roepen , de beginfelen daarin •, voorgefleld en ont»
wikkel.d a naatawketlrig to :tvetfen, is niEttlaet werk van eenige
uren,, van eenige dagen,, maar van w'eken en, maanden , en
het regt daartoe kan men $ich alleen door eene,gezette wijt .
geerige fludie verwerven . Hiercoe iin outbreekt her Recen=
font aan tijd en gelegenheid . Doch ,: ;al kende hij zieh ook
to - dezest opzigte eene grotltere bevoegdheidi"ttoe a den bij gedooft to bezitten, dare nag •z;oU bet ten niterUe twijfelachtig
zijn a of zukts op de behindeling van dit onderwerp in een
Tijdfchrift , da •t voor can gemengd publiek gefchikt is , eenigen invloed behoprde to hebben . Imrners de gebeele redenering hangt zoodanig aaneen , en is dikwerf zoo diepzinnig ,
dat bet on>nogelijk zijn zQU, den Lezer op het,regte flandpunt to plaatfen , vanwaar hij den ftaat des gefchils duidelijk
koil overzien, zoo men niet, in plaats van eene Recenfie,
eene uitgebreide verhandeling fchrijven wilde . Naar ons get
voel, behoorde men zich bij zulke werken tot eene bloote
aankondiging en nanbevelirrg to bepalen, en den Lezer toe
to roepen : IVij vinden het fch®on, en bewonderen het ; maar
de zaak is diep en ingewikkeld, en misfchien islet boven alien
twijfel verheven . Neern het boek zelf, en lees en oordeel l Het
Publiek verwacht echter jets meer van ons ; en wij zullen
dus, zoo veel de zaak bet toeinat , hetzelve eenigzins nader
met den aard en den inhond des boeks bekend maken .
De naaste aanleiding tot de uiteenzetting en openbaarmaking der regtskundige beginfelen van den Heer K I N K E R
is , gelijk de titel reeds leers , nit de korte ontwikkeling der
gronden van het Natuurrecht van den Heer B I L D E R D IJ K
voortgevloeid . De zonderlinge en in de toepasfing nadeelige
en fchadelijke beginfelen, daarin voorgefteld , bewogen d$n
Wijs-
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Wijsgeer , de pen ter wederlegging' op to vatten . Dit brags
hem van zeif in de noodzeRelijkheid,, om ook zijne eigene
begrippen over dic onderwerp aan bet Publiek mede to dee .'
len ; waardoor dan ook zijn arbeid zich in twee deelen fplitst,
waarvan bet eerie, uic vier brieven bellaandg, de theori ."n
Van B I L D E R D >J K ontzenuwt , en bet laatlle , in twee brier
ven vervat , aan de voorfe_iling van K I N it E R's eigene begrippen , en derzelver toepasfing op de Staatkunrle, gewijd is.
Daar K I N IL E R, in bet eerie deel van zijn gefchrift, verpligt is, de denkbeelden zijner tegenpartij voet voor voet to
volgen , en dus niet langs dezelfde gedachtenlijn op zinnen
eigen' weg voortwandelen kan, heerscht bier nacuurlijk minder geregeldheid dan in her tweede gedeelte , en daarom is
dan ook die wederlegging voor geene aaneengefchakelde ana .
Wij bepalen ons blj eenige hoofdbijzonderlyfis vatbaar .
bedeil .
B I I. D E R D IJ It had tot grondbeginfel van bet Natuurregt
de behoefte aangenomen, en zich daaromtrent in dezervoege
uitgelaten : Het beginfel van recht is de nooddruft, de behoefte, en deze is in den mensch nit zijn aart oneindig, en
hierom is zijn faat een flaat van oorlog . Aan dic beginfe!
van nooddruft wil B I L D E R D IJ K den wil onderwerpen, en
her opvolgen dier nooddruft tot pligt maken ; en bet is v oor.
a l hiercegen, dat K I N It E R ijvert . HiJ toont b . v. aan , dat,
de behoefte lijdelijk zijnde, er niets dwazer zijn kan, dad
den wit, bet eenige dadelijke beginfel in den mensch, bier .
aan onc :ergefchikt to maken. Ook is er, dus gnat hij voort,
in de behoefte, als zoodanig, geene verbindende kracht voot
den wit . Er zijn zeker behoeften, die wiJ verpligc zijn td
vervullen ; Inaar alleen omdat bet doel, dat wij er mede pogen to bereiken, pligt is . Zoo mogen wij , b . v ., de behoefte , OM to eten , niet zoo tang wederfaan 1 dat wij ons dood
hongeren , ten ware bet vervullen van een' hoogeren pligt
zulk eenen wederfand vorderde. De behoefte is duo nit
bet beginfel van , maar is ondergefchikt aan , den pligt ; en
van dear , dat her pligt is, een nantal kwade behoeften tegen
to gaan , die , ware B I L D r R D IJ K'S felling waar, natuurlijk even zeer als de goede in aanmerking zouden moeten komen . Om deze conclufe to outduiken , neemt B I L D E R D IJ K
zijne toevlugt cot de oorfpronkelijke harmonie, waarin al1d
deze gemoedsbewegingen tot elkander zouden gell :aan heb .
ben ; dan hiertegen words met regt sangemerkt, dat daze toe+
C
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stand vooronderfteld, maar pier bewezen wordt, en voor bet
minst , als aan ons onbekend , voor Been' regtsgrond kan gel .
den . War nu den ftaet van oorlog betreft, waarin, volgens
B I L D E R D IJ K, de mensch, nit hoofde van den ftrijd zijner
behoeften met die van anderen, gepitatst is , B I L D'E R D IJK
verbeeldt zich, dat de behoeften van gezelligheid, welwil .
lendheid en behulpzaamheid een genoegzpam beperkingsmiddel opleveren tegen diEnl Nat van oorlog ; maar de ondervinding leert, dat zoo sets geen' genoegzamen waarborg geven
kan. Maar, waar zouden wij eindigen, indien wi rj alle de
dwaasheden en contradiction, door B I L D I : R D 1J It voorgefteld en door x I N K E R wederlegd , wilden doorloopen ? Her
komt ons voor, dat K I-L D E R I) IJ K'S gevoelens dikwerf zoo
inbegrijpelijk paradox zijn, dat K I N it P, R zich de moeite
had kunnen befparen van die to ontzenuwen . fHiertoe bren.
gen wij , b v ., her navolgende, waar B 'I L D E R D IJ K over
den pligt , uit de behoefte ontftaande , redeneert , en onder
ander_n zegt : M ik de nuttig?eid van bet eten , de wijsheid
van bet eten betogen , ik mag ; maar dat is bet niet, wat
bet anij tot plicht maakt . Het is , dat ik As gemaakt hen ,
dat ik het niet nalaten kan, of Never, dat ik Wet nalaten
kan bet to willen , dan zelfs als ik mij geweld doe om bet na
to laten. Her behoeft wel geen betoog, dat dit ftelfel de
deur opent voor de groffte zedeloosheid, dear, volgens die
leer, hij , die zijne grove zinneiijke neigingen bedwingt, te .
gen zijnen pligt handelr . De groote misflag van B I L D E RD IJ It is eigenlijk gelegen in de verwarring van twee hemelsbreed verfchillende beginfelen ; de volftrekte noodzakelijkheid , die de zinneliike (objective) wereld regeert , en van
welke onze behoeften flechts een onderdeel uitmaken, en de
vrije uitfpraak van bet zelfgevoel, die in de zedelijke (fubjective) wereld alleen gelden kan tot regeling onzer daden .
Her is juist dit ftreng in her oog gehouden onderfcheid, dat
e_n der duidelijkite kenmerken uitmaakt van K INK E R's fystema, rot welks korte befchouwing wij thans overgaan,
zonder den Lezer langer in° de duistere doolhoven van her
BilderdijkMnismus rond to voeren .
De Heer It I N II E R ontwikkelt zijne regtsleer in den vijfden brief. Hij, begirt met bet onderzoek der vraag , wit
eigenlijk regt in abjiracto zij , en hepaalt hetzelve, als bet
gebiedendj beginfel voor de vrije daden . Verder, zegt hij ,
kan men dit begrip niet viteenzetten of vervolgen, want bet
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Is een zedelijk ilambegrip , en de beste weg, om bet nader to
leeren kennen , is daarin gelegen , dot men zich bet regt voor.
ftelle onder de drie momenten of opvattingen, wearvoor hex
vatbaar is ; to weten , geoorloofdheid, regt (in den zin vast
bevoegdheid) , en pligt.
Dat deze opvattingen echter alleen
voor ons , als eindige wezens, noodzakelijk zi3 i, en to zamen
bet abflrart denkbeeld van bet regt uitmaken, blijkt hiereit,
dat , in een alvermogend , alwetend en volkomen zuiver +en
vrjjwillend Wezen , geoorloofdheid, bevoegdheid en pligt ineenfmelten .
,, Want wet hem zou geoorloofd wezen to doen
• of na to laten volgens de wet, dat is overeenkomftig zijn'
„ eegen zuiveren wil, en bet doel, dot bij zich voorftelt
• to bereiken , en welk doel dug niets anders zou kunnea
„ zijn, dan bet hoogfte goed ; daartoe zou bij ookgeregtigd
„ (bevoegd) zijn , omdat hij bet door daartoe gefchikte mid„ delen zou kunnen ve-rwezenlijken ; maar hij zou er ook
• toe verpligt zijn , owdac bet niet of verkeerd aanwenden
• van die middelen tegen zijn' wil, welke bier de hoogfte
• wet is, zou ftrijden ." Dit ziju des Schrijvers eigene woor, .
den, waaruit vervoigena, in bet voorbijgaan, op bl . r95,
een heerlijk argument voor bet beftaan der Godheid word ;
afgeleid, dat wij bier, om niet to ver uit to weiden, niet
opgeven, maar ilechts aanftippen kunnen, en vooral aan de
behartiging van den Lezer aanbevelen . Hoogst opmerkelijk
is bet, dat deze drie-zedelijke flambegrippen in eene treffen r
de analogie flaan tot de drie grondbeteekenisfen der zinnelijke
natuur, mogelijkheid, werkelijkheid en noodzakelijkheid, waar.
van de eerfte met geoorloofdheid, de tweede met bevoegdheid,
en de derde met pligt overeenftemt . Deze drie begrippen deg
fubjective wereld hebberi ook dit met de drie zedelijke bc .
ginfelen
n gemeen, dat zij zich almede bij een Wezen, dot
alwetendheid met almagt vereenigt , in din harmonisch ge,.
heel oplosfen, en voor betzelve ilechts verfchillende ollvat •
tingen zijn van d6ne en dezelfde voorftelling . Desnietcegen .
faande zijn de zedelijke en de ftoffelijke grondbegrippen in
een' onoplosbaren tweeftrijd met elkander, doer de laatfte ge .
tuigen van eere allesbeheerfchende noodzakelijkheid, de eerfke
daar .entegen eene volitrekte vrijheid vorderen . Lnmers, ill.
then wij niet vrijmagtig tot eeue goede of kwade daad be.
iluiten, en is zulks niets meer dan eene begoocheling van ons
seelfpvoel., dan is ook alle redenering over oorL ronkelijk
regt of onregt eene herfenfchim , en bet d4njge regt of
onregt,
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met eenc /lellige wetgeving .
Er zijn lifer flechts drie rndJgelijkheden : of er zijn oorfpronkelijke denkwetcen, znivere eerfte begrippen to ontdekkeu, die op bet denken, bet
willen enz., als onderwerp, kunnen toegepast worden ; of
deze denkwetten zijn zoodanig met bet innerlijk zelfgevoel
ireengefmolcen, dat men ze niet kan opdelven, en in dat ge .
val beflaat er geene oorfpronkelijke regcskunde ; of wij volgen, bij ons denken en handelen, de wetten der voorwerpelijke natuur, onderwerpen ons daardoor aan het fatalismus,
en verliezen meteen vrijheid, deugd en pligt. Om deze to
redden , moet men wel bet eerfte der drie mogelijkheden kie .
Zen, en toegeven, dat de oorfpronkelijke denkwetten to ontdekken zijn.
Dic geefc den Sehrijver aanleiding, om alle de
voorwerpelijke flambegrippen met de danraan beantwoordende
zedelijke grondbeteekenisfen to vergelijken , en hunne auti.
nomien, of tegenflrijdigheden , ondet de kategorii'n der hoegrootheid, lroedanigheid, betrekking en wijziging , na to gaan,
'Het is even onmogelijk als onnoodig , den Schrijver bier voet
voor voet to volgen ; en bet is, voor bet punt in gefchil j
genoeg, ons bij de kategorie der wijziging to bepalen , die
de volgende poctlve en negative momenten bevat : mogelijf .
held en onmogelijkheid, werkelijkheid en niet - werkelijkheid',
noodzakelijkheid en toevalligheid ; welke begrippen , in hunne
verzedelijiting of toepasfrng op vrije daden, even zoo vele
opvattingen opleveren ; to weten, geoorl6o}'dlreid (bet zedelijk mogelijke) , ongeoorloofdlseld (bee zedelijk onmogelijke),
regt (bet, zedelijk werkelijke), onregt (bet zedelijk ontkei*
nende), pligt (bet zedelijk noodzakelijke), onverfchilligheid
(bet zedelijk toevallige .)
Hoe mogelijkheid, werkelljkheid
-en noodzakelijkheid aan de eene, en geoorloofdheeid , regt en
pligt aan de andere zijde in bet hoogfle Wezen ineenfmelten,
zagen wij boven ; bier wordt nu bet verbaind tusfchen de
voor- en onderwerpeiijke begrippen nader sangetoond door
de vereeniging en vereenzelviging van noodzakelijkheid en
pligt bij de hoogfe magi en den zuivertlen wil, of, andets
uitgedrukt, bij eene volfirekte zeifflandigheid, welke volftrekt zelfdadig handelt . „ Want dit nanwezen (zegt de Schrij .
„ ver) wil in de opvolgende toeflanden zijner oncwikkeling
„ bet Joel der zedelijke wet bereiken, en dit to willen, is
„ zijn pligt ; maar deze piigt is in zulk een aanzijn naodza„ kelijk ; een zu•i vere wil Iran niet ondoelmatig handelen, en
„ dit zou bij echter, wanneer hij zich ids tevens ftoffeltike
,, .zelf-
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zelfftandigheid anders ontwikkelde, dan naar bet voorgeffelde doel van zijnen wil . De pligc houdc op , waar de
mogelijkheid om to handelen ophoudt ; maar in een alvermogend aanzijn kan er geen grens beitaau voor het to bereiken doel ; zijn pligt, derhalve , kan door geene onmogelijkheid bepaald worden ; maar zijn pligt zal zichzelven ook
„ niet anders bepalen : want hij kan niet anders willen, dan
• hetgeenjpligt, dat is voor hem noodzakelijk is ." Hetzelf,
de wordc vervolgens bewezen pit de tegenovergeftelde go,
dachtenleidiag, en aahgetoQnd, dat omgel ;eerd noodzakelijkheid ook pligt is .
Uit dit wederkeerig bewijs volgt weder natuurlijk , dat de
ftambegrippen , zoo aan de flofelijke als aan de zedelijke zijde van hot dualismus, dezelfde tusfchenverhouding uitdruk.
ken, en wel in het voorwerpelijke de wij ze , waarop hot
denken een voorwerp in bet algemeen onder eene ftoffelijke
natuurwet opneemt, en in hec onderwerpelijke, hoe het denken eene daad inThet algemeen onder eene zedelijke natuurwet opneemc . Hec loopt in het oog, dat de meergemelde
en zoo even naauwkeurig opgenoemde begrippen dezer kategorie bepaaldelijk de magi , de voorwaarde van het dynarnifche in beide de naturen uitdrukken , en dat de vervulling
dier formelijke magt in de middelite opvatting, dat is, in
werkelijkieid aan de eene, en regt, in den zin van bevoegd.
held, aan de andere zijde, gelegen is . Want werkelijkheid is
de vervulde ti:ogelijkheid (dat is , vermogen om to zijn) in
de zaak ; regt , de gegevene geoorloofdheid (dat is, magc OM
to handelen) in den perfoon . „ Hot is namelijk niet genoeg,
• dat hij daden, op zich zelf geoorloofd, verrigt ; hij moet
• or zich ook de bevoegdheid, b . v . de werkelijkebekwaam..
• held , van toekennen , dat is , den toereikenden grond . De„ zen laatften moet hij natuurlijk niet in de wet, maar in
„ alles , wat hem als verrigter betreft , zoeken . REGT on ,
„ derftelt dus, ja I de geoorloofdheid volgens de wet ; maar
„ nog bovethdien lets daarmede overeenkomftigs en inftem• mends in zijn' eigen toeftand , waardoor-zijde daden niet
„ alleen niet ftrijden met de wet, maar aan hem , die han le ..
„ len zal , eene roeping, als ware het, geven , om ze to ver
„ rigten. Daardoor wordt, hetgeen flechts geoorloofd was
„ in en poor een eindig wezen , tevens regtens . Maar heefc
„ dit wezen hierbij sevens de overtuiging , dat hij zich in
den toeftand bevigdt , die de daden in gefchii aaq hem, aan
C 3
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zijne bevoegdlleld bljzonder opdraagc, of beveelt de wet
„ in bet algemeen , dan is er Met flechts geoorloofdheid en
regt, maar ook pligt."
Wij kunnen, -op dezen grond, bet Regt bepalen, als bet
begrip, dat wij hebben van de overeenkomst of ilrijdL onzer
daden met of tegen een door orrszelven erkend gebiedend be.
ginfel vdor den wil. Onderzoekt men nu nader den card van
dit voorfchrift der zuivere wilserkentenis , dan vraagt men
met andere woorden : , wat zouden wij tot bet algemeenfte
• en onverat,derlijkfte doel onzer daden, en dus ook als de
• algemeenite beweegreden voor onzen wil aannemen, wan• veer wij daarbij geene oogmerken sannamen, welke flecht's
• bijzondere eigene bedoelingen, bet tegenovergeftelde dus
• van algemeen zedelijk doel der menschheid , zouden ziju ?"
diet antwoord is : dit algemeenfte en in zoo verre onveranderlijke Joel onzer daden kan tier alleen beftaan in de vol .
making van onszelven, ieder voor zich ; want dit zou tegen
de algemeenheid van bet doel ftrijden, en dus onregt zijn .
Moor die algemeenheid kan echter niet volflrekt, moor alleen
betrekkelijk zijn, en kan zich niet verder uitftrekken , dan .
tot die wezens , omcrent welke wij wederkeerige regten en
pligcen hebben, dat is, tot onze medemenfchen . De Rede
eischc dus flier alleen eigene zelfvolmaking, maar volmakiug
van de geheele gemeenfchap van perfonen, welke met eikander in deze perfoonlijke becrekkingen ftaan . Om dit to
verwezeniijken, is bet pligt, in eene maacfchappij to creden ;
en bet blijkt dus, dat her Natuurregc in deszelfs beginfel
niec voortvloeic nit bet beftaau eener maatfchappij , maar integendeel de gebiedende oorzaak is , die de maacfchappij
daarftelt .
Wij vleijen ons, dac de bier gegevene analyfis der hoofddenkbeelden van den Heer K 1 N 1t E R den Lezer genoegzaam
zal doen zien, tangs welk eenen weg en op welke gronden
hij de baits van zijn Natuurregc, en deszelfs onmiddellijken
invloed op 'de vorming der maacfchappij, ontdekt en geves .
tigd heeft. Tot dic hoofdpunc gekomen , zec de Schrijver
zijne redenering nog gedurende eenigen tijd voort, en daalt
of tot de verfchillende regten en pligcen, die hieruic, of
middellijk of onmiddellijk, voortvloeijen . Wij oordeelen bet
onnoodig, de gevolgtrekkingen van den Regcsgeleerde bier
omftandig en naauwkeurig no ce gaan, en bepalen ons liever,
ten 3otce, nog cen oogenblik bij de toepasling van bet Na.tuar
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gpurregt op de Scaatkunde, waarmede her boek befloten
word t .
Her is ufc de bovenftaande redenering ten duidelijkfte gebleken , dac er een oorfpronkelijk regc beftaat , hetwelk van
alle verdrag en alle bezitneming onafhankelijk is, dac vbbr de
maatfchappij beftond, dat wederkeerig is, en dac er derhalve,
bij de vestiging der maatfchappij , een regt van alien ont .
float tegen alien , waaruit dan verder alle de door K I N K E R
in hoofdklasfen gerangfchikte regten en pligten voortvloeijen .
Net doer er Diets toe, of zulk eene gemeenfchap ooit al of
Diet beftaan hebbe . De zaak zelve is een zedelijk begrip,
dat Diet bewijsc, war werkelijk is of was, maar war behoort
to zijn , dat is , war pligt is door vrije daden ce weeg to bren .
gen . Her regc nu, dot non zulk eene oorfpronkelijke gemeenfchap toekomt, is hec nacuuriijke Staatsregt, dat altijd
en onveranderlijk betzelfde blijft , hoe dikwijls ook de flel .
lige maatfchappijen mogen veranderd en verbroken worden ,
en dat dienen moec, om, door de getneenfchappelijke zamenwerking van vrije en doelmatige handelingen, de invallende toeftanden van onregt en gewerd in die van regc en
pligt to doen overgaan . Moor daaruic volgt dan ook van zelf,
dat , zoo een Stoat geheel of gedeeltelijk van her doel van
zijn beflaan afwijitt en in verwarring geraakt, de oorfpronke .
lijke regtsbegrippen en daarmede verbondene regten en plig ..
ten desniettemin in alle hunne zuiverheid blijven beftaan, en
dac men zich dus nook zwaarder cegen bet Nacuurregt bezondigen
kan , dan door hec gewelddadig omverwerpen der betlaandeinrigringen, door de verbetering alleen kan gefchieden door de
verlichting, befchaving en verzedefijking der aanhangers {ran
bet laakbare, en bet in geen gev'al geoorloofd kan zijn, anderen to dwingen tot her verwerpen van hergeen zij als nut .
tig, heilzaam, of voor her beftaan der maatfchap ;Aj , waarvan zij lid zijn, onontbeerlijk befchouwen . „ Her invoeren
„ dezer wenfchelijke verbeteringcjn en bet initandhouden der
„ goede inrigtingen behoort tot de regten en pligten der ge.
„ meenfchap , dat is van den Scant zelven als Hzn oudeelig
zedelijk ligchaam , in welks bewerktuiging dus de geheele
verwezenlijkt , en , naar gelange de beftaande
volksmagt
„
„ inrigtingen dit vorderen , in al hare hoofddeelen gewijzigd
„ en naar een doelmatig evenwigt afgedeeld en opgenomen
„ befchouwd wordt ." Deze bewerktuiging vindt teen ver .
wezenlijkc in eenen goeden regeringsvorm . Vraagt nl,en uu ,
C 4
war
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vat de beste regeringsvorm zij , zoo vindt men then 2ekes
noch in bet despotismus, (dat misfchien echter voor een nazi
de kindschheid des menschdoms grenzend yolk 'het gefchikc .
fle zou zijn) noch in de democratie, noch in de aristocratie,
maar in de gematigde monarchij , en wel in zoodanig een
ftaarsligchaam, , waarin de verfchillende maatfahappelijke in .
• rigtingen, van de Koninklijke magt of tot den minflen be• windspost toe, zoo geleidelijlt afdaalden en evenwigtig
• ineengrepen, dat zij elkander in elke huishoudelijke floatsverrigting onderfteunden, en to zamen flechts Une be .
•
• werktuigde regering en bewindvoering uitmaakten ." Zoo
lets kan alleen order de eenheid der monarchale regering
worden daargefteld . Of bet gebeel bereikbaar is , wecen wij
niet ; maar zoo veel is zeker, dot de grandwet ;ige regerings'r
vormen zich tot dit doel van lieverlede vormen, en bet reeds
ten deele hebben verwezenlijkt.
Ziedaar, Lezer, eene, zoo veel mogelijk dnidelijke, opgave van den hoofdinhoud van edit belangrijk boek ! De itijl
(want ook hiervan dienen wij can woord to zeggen) is, over
bet algemeen, eenvoudig, duidelijh en goed ; maar op de
auiverheid der tool zou bier en door nog al war son to merken vallen . Uitdrukkingen, als afpadig rniaken, menfchetrgezigt (voor menfchelijke befchouwing) , volker fchappen , zamen,•
irejfen , zijn zeker even min overeenkomftig met fret taaleigen , als de plirafen , in eene ruwe kinderlijke vatuurJlaat ,
en dezer gemeenzame eigendom, beflaanbaar zijn met de Grsaminatica.

Toonen van vcrrj.kkivg en wecu oed uit de jaren der jeug4
van c . T E N Ii 0 E T , ) Z . Te Nijrnegen, bij de Wed . J . C.
Vieweg en Zoon . 1824 . In gr . 8vo . VIII en I6o Bl. j 3 - a

De

groote gebeurtenisfen der laatfte veertig jaren, de gewigtige menfchelijke en nationale belangen, welke in dezelve
even hardnekkig werden aangevallen als verdedigd , en bet
ernitige, ja dikwijls verfchrikkelijke der tooneelen, welke zij;
ons deden aanfchouwen, konden niet zonder uitWerking blijveu pp de ftemming onzer Poezij . De Dichter, wiens ligt
ontvankelijk hart zoo fpoedig en zoo diep words getroffen
door de indrukken der voorwerpen, welke hem omringen,
en die dagrom meestal de fpiegcj is , is welken zich he;
ka-
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karakter zijns leeftijds teru.gkaarst, was to zeer vervuld met
hooge onderwerpen , met Vrijheid en Vaderland , met bet
lot van Staten en Volken , to zeer weggefleept door den
f1room der geweldige hartstogcen, die alle gemoederen deden
gisten en koken, dan dat hij tijd etr geneigdheid hebbea
konde, om zichtete gewaarwordingen to fchildereh ; en deze;
tafereelen, al werden zij oqk door jongere Zangers, die nog
vreemd gebleven waren aan bet gewoel der gebeurtenisfen r
opgehangen, vonden weinig belan,gUelling bij de Natie, wier
aandacht onverdeeld op hoogere onderwerpen en gewigtiger
belangen gevestigd was . Kon bet dan anders , dat D LT. L A M Y
den dienst vap Phillis en Amor zoo dikwijls verliet, om,
als Z E L A N D U S , zijn offer aan Vaderland en Vrij heid aan
to bieden, en dat F E I T Ii Fanny vergat, OM D E It U I T E$
to bezingen i'
Slechts in eenen tijd van rust en vrede, als de onweders der
ftaatsotnwentelingen en oorlogen zijn afgedreven, en de cerite
geescverrukking over herwonnen yrijileid en volksbetlaan bedaard
is , kan de Poezij zich weder toewijden aan de Liefde en a nde.

re

verteederende gewaarwordingen , ofdan ten minfe kan eene
zoodanige poezij eerst ingang vinden en welig tieren . T ; .
BULLUS, ovIDIUSenraopF-P
Lus.zou1ennietgeboord
geworden zijn door hunne landgenootRp, als zij gezougett
hadden, toen I3 A N It i B n L de poorten der eeuwige ftad bedreigde ; maar zij kweelden hunne kwijnende liederen, toeq
alomme vrede en welvaart heerschten, toen de tempel van
JGnus gefloten was .
Buiten aanmerking derhalve van deszelfs dichterlijke waarde , over welke wlj itraks nader zulien oordeelen , is de verfchij .
ping van een' dicbtbundel, als de voor ons liggende, eet ;
1ieilfpellend voorteeken . Hij bewijst ons, dac de tijd vQQrbij is, in welken een Dichter zopde vreezen zich belagchelijk ce
waken, door alleen voor liefde en weemoed de Tier to fna .
rpn , en alleen de tooveracbtige beelden eener ideate wee
reld, welke flechts aan een door ruse en weivaart weelderig
gemoed bebagen kunnen, to fchilderen . Deze geheele ver .
zameling toch van den Heer T E N H 0 E T bevat, out bet met
4eszelfs eigene woorden , nit de Voorrede ontleend, nit to
drukken , 1echt§ » Po~zij des inwendigen levens , des feeder
, geftemden gevoels, der ideate wereld, welke geenszins
,y toc onderwerpen heefc wijsgeerige of zedekundige, gee
fchicd- of i{aatkundige Befpiegclinaeu . I aratuci- of Le .
» veusC 5
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• vetisfchetfen van vermaarde Mannen, of voorvallen nit bet
dagelij-ksch leven ; maar Beelden of Tafereelen der Fanta•
„ zie, geboren uit de innigfle aandoeningen van een gloei• jend hart;'
De gedichten, welke ons bier aangeboden worden, be .
hooren alzoo tile tot de lyrifche foort, en TEN H O E T beet
dezeive dus to regt lierzangen, in zoo verre zij namelijk bet
individneel gevoel des Dichters en zijnen b_ijzonderen gemoedstoefland fchllderen ; doch bet zijn daarom in geenen
deele eigenlijk gezegde Oden ; bet ontbreekt bun daartoe aan
vlugt der verbeelding en kracht der uitdrukking ; zij zijn al .
le in den Elegifchen trant, fours de grenzen van bet - .leerdicht, b . v . in de Beelden des Levens, en fours ook die van
de verhalende dichtfoort, b . v . in Willem en Emma, roeren .
de . Liefde en weemoed , deugd en Godsdienst, bet ledige
des tegenwoordigen ]evens , en bet verlangen naar eene becere wereld , zijn derzelver onderwerpen ; en eene misfchien
wat al to hooge fentimentaliteit, die ons in een vroeger tijd .
perk on ter Poezij fchijnt terug to voeren, is bet onderfcheidend kepmerlt van derzelver behandelingswijze . Men kan er
zich des niet over verwonderen, dat TEN HOET in een gebrek vervallen is, dat bij de beoefening dezer dichtfoorc zoo
moeijelijk to vermiden is, namelijk eentoonigheid . Dezelfde
gedachten , dezelfde fehilderingen, dezeifde ttitdrukkingen keeren dikwijls , eenigzins anders uitgedost , weder ; en bet tooverachtige maanli'eht, dat alle de onderwerpen bij hem befchijnt, en dat ons in bet eerst zelve medefleept en tot wee .
moedigheid 4emt, wordt ons op bet laatst wat flaauw en
eenzelvig . Maar des Dichters rein, doch eenigzins week gemoea, dat, niet befland voor de- wederwaardigheden des ]evens , troost zoekt in de zelfgefchapene beelden eener ideale
wereld, dat geheel wegfrnelt in de heiligfe aandoeningen
der menschheid, in liefde en godsvrucht, dit fpiegelt zich in
elk zijner gezangen, en doec ons dikwerf bet geniis van
kracht en nieuwheid vergeten ; terwiji de zuiverheid en fier .
lijkheid zijner dichterlijke uitdrukking, welke voor eenen
eerst optredenden Dichter waarlijk voorbeeldig is, veel bij .
draagt, om bevalligheid bij to zetcen aan denkbeelden, die op
zichzelve niet bijzonder, en reeds duizendmaal uitgefproken zijn .
Dit is, in bet algemeen, ons oordeel over de Muze van
T E N H 0 E T, en hetzelve is derhalve verre van ongunftig .
Gaarne wilden wij , door cene met aanmerkingen doorvloch .
te-

en voor onze Lezers minder aangenaam , en voor den jon-
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tene tnonltering der verfchillende ftuklren, welke zlj ons aetlbiedc, hiervan de gegrondheid aantoonen ; doch dezelve z ou .
de
gen Dichter zelvenn minder nuttig zijn, dewijl de gelijkheid
zijner onderwerpen en de gelijkvormigheid van derzelver be .
haudeling ons 'insgelijks eentoonig zoude doen worden, en
er, dit bekennen wij gaarne, op uitdrukking en flUJ1 weinig
aanmerkingen to malten zijn , van welke T E N H OE T partij
7.oude kunnen trekken ; dit gedeelte der Poezij heeft hij ge .
noegzaam in zijne magt . Zijne gebreken liggen dieper, en
beftaan in gerektheid en niet genoegzame afwisfeling van
beelden, in eene to flaauwe vlugt der verbeelding en gemis
aan kracht, om welke aan to toonen men Wet Ituk tot in
zijne kleinfte gedeelten zoude moeten ontleden, hetgeen bier
ter plaatfe onmogelijk is .
Bij dit alles , echter , zijn wij overtuigd , dat deze bundel
vele . en gunflige lezers ontmoeten zal . De fnaren, welke
TEN li 0 E T . doet klinken, vinden eenen weergalm in atle
teedere en weekgeftemde harten , en moeten bet vinden , dewijl zij klinken voor de zachtlle en zaligfte aandoeningen,
welke der edele menfchelijke natuur zijn ingeweven . De vol.
gende ftukken vooral zullen door velen gelezen en herlezen
worden : Blik in de Eeuwigbeid ; de Pelgrim op zijnen togs
naar bet Vaderland ; Beelden des Levens ; Opwekking bij het
einde eles ,7aars ; bet Engelendal ; aan den Weemoed ; aan de
Natuur ; des Jongelings gewaarwordingen in de Lente ; Welkorn in bet dorpje Beek ; Willem en Emma ; Smachtverlangen,
dat, hoe zonderl.iag en ziekelijk deszelfs naam ook wezen
moge , verre zijnen tegenhanger, Vervulling, of de gevondene
Geliefde, overtreft ; ter Yerjaring rnijner Geliefde ; aan mijne
Vaderflac.', en . dffcheid van mijne Lentejaren . De overige
zullen misfchien minder bevalleo, offchoon zij daarom in
geenenn deele van waarde ontbloot zijn . Ilet Onweder des
Levens is wat 21 to fchrikkelijk .; offchoon hetzelve nog geenszins bij bet Onweder bij nacht halen kan, gedurende her .
weikde Dichter zich nu eens op zee, dan op de bergen, en
dan weder in de dalen bevindt . Mijne Wenfchen, daarente ..
gen , en na bet lezen van S T I L L I N G'S Cefchiedenis , zijn
wat al to prozaisch ; bet . laatite is dan ook most een ex terupore ; en de roode Roos, naar bet Hoogduicsch , is ons al to
hoog en to onbegrijpelijk .
Lang hebben wij getwijfeld, wat wij tot een flaaltje
van
's Dich
.

a,t

C . TAN Ho&T, fL.

'sDichters trant wilden mededeelen ; wij bepaalden ons eindelijk tot eenige coupletten uit bet Smachtverlangen, die ons
den man geheel doen kennen, en tot een fluk uit de Beeelden
des Levens, om tevens to dun zien, hoe hij de rijmelooze
maat, welke hij nog al dikwijls bezigt, weet to behandelen .
Het Smachtverlangen (door dit nieuwe woord wilde TE r3
H ozT he; Hoogduitfche Sehnfucht uitdrukken) vangt aldus
aan
Wet is die (mart, waarme6(waardoor)'k mijn hart voel prangguj
Dat kwij'nend, hijgend, fmachtend zielsverlangen ;
Dat rusteloos , aamechtig hartejagen ,
Met zware flagen?
Van waar die weensoedsvolle traan ; die zuchten,
Die onbemerkc aan 'c vol gemoed ontvlugten ;
flat temmelooze zwerveu der gedachten ;
Die flille klagten?
Wet wil die trek naar ' ; eenzaam ommedplen,
Door wouden, wear dg dag zich houdt verfcholep ;
Door daleu, wear dg beekjes wgllusr ruifchen,
Qf f1rogmen bruifcueq?
Van wAdr die onuicdrukbaar zoetg droomen,
Die voor de komst des dageraads doen fchromen,
Wanneer de ziel in hunne tooverdreven
Nog wenScht to zWeven?
Aeh ! 't is die ledigheid in 'c jeugdig harte,
Naar wier vervulling 't fmacht . -- Van dAir, die finarteA
Dar boezemprangen ; dat gedachtenzweven I
Dat kwijnend levenl
Ja, 't is om p , coekomllige beminde 1 enz.
Dat beeld zuist (fuist) me in bet ucbtendkoeltje
In 't bloemenbed aan 't beekje nedrgezegen ,
Zie 'k in der golfjes kabbeling bet wiegelen,
En duister fpiegelen,

tegep t

Als de evondwolkjes aan de Westerkimmen,
Van °roze'ngloed omzoomd, verteedrend glimmen,
Dau klopt mijn hart, alspf ik 'c reeds omvadem ,
Dan zwicht mijn adem 1
Ack 1
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Ach ! 'k waan u op de zilvren maanlichtttralen,
Vertroosting dauwend, to zien nederdalen,
En - in der nachtegalen zang verltrren -Uw item to hooren . enz.
Waarlijk, dit is toch gevoelvolle poi:zij, keurig in de befchrijving, rijk aan beelden, flerlijk in uitdrukking . Oneindig minder dic •h terlijke waarde hebben de Beelden des Levens,
offchoon T E N H o E T zich dear van de banden des rijms ontfloeg, zonder zijne hexameters of pentameters geheei near de
eigenlijke tengte der lettergrepen, of zelfs near den kienitoon
in ce rigcen, en een van beiden dient toch to gefchieden .

r

Jongelingl, ftijg niet zoo I hoog met die I adela

lvlugt der ve4
beelding ;

Wachthier geen [toorloos genot,waar de onbeftendigheid heerscht;
Jammer niec , zoo ge in dig ]even gees zaligend Eden kung vincjen
't Ken niet bef{aan in eon land,waar de onvolmaaktheid nog woont .
Maar, offchoon uw Verlwachting u i(lnartelijk I hebbe bejdrogen,
Washop net I aan uw gel,'luk\ ; de aerde is toch I geene woesltijn :
Neen, daat bloeijen ook rozen van vrengde in hetdal der be .
proeving,
zen wIriekend en I fchoon I tusfchen de I distlen der I finart .
,cozen
Hood uw gel we ten fl c is I rein, uw gelmoed flec is vnr 11evensvreugd I vatbaar,
En geen rampzalig verblijf

zal u de wereld ooit zijn.

Doch genoeg 1 Harcelijk wenfchen wij dezen bundel eene
gunftige opname toe bij wile gevoelige harten ; en wij fporen
den Heer T E N H o E T aan , om zijne her niet aan de wilggn
to hangen , maar ook eens to beproeven , of hij , door de ver.
Inenging van eenige meerdere kracht met de grondbeftanddee .
Len van zijn waarlijk dichterlijk talent, niec grootere ver .
feheidenheid aan deszelfs voortbrengfelen ken geven .

V A 14 D E C O P P R L L O, RUMMIEtVTA DER ORIIMSCHE TAAL .

Rudimenta der Griekfche Taal, door j. K A P P E Y 1v E V A N
D E C 0 P P E L L o, Rector der Latjjnfche . chdext in 's Gravenhage. In 's Gravenhage, bij de Wed . J . Allart . 1822 .
In 8vo. f 1 .50.
De Schrijvet heeft eerst de proef genotnen van aeze Rudimenta, voor hij ze uitgaf. De oudervinding heeft hem doen
zien , dot ze nuttig waken bij bet onderwijs der Griekfche
teal, Hij heeft bet nude , 'L welk goed was, behouden , bet
stieuwe, 't welk beter was, overgenomen . Er is overvloed
van voorbeelden, zoo in declination ale conjugatieo, aan bet
grondig leeren van welke hij met regt zeer veel gewigt toefchrijft . „ Niemand," zegt de Heer C o P P E L L o in de k or.
to voorrede , ,, verdenke mij , dot ik een voorfander ben van
bekrompenheid in her onderwijs, daar ik zoo hoog, als iemand, denk over de vatbaarheid van jonge lieden, maar to
gelijk overcuigd ben, dot bet geven van een ruim onderwijs,
wanneer bet niet op vaste gronden gebouwd words, eeneware bekrompenheid van inzigten in de kunst van onderwijzen
verraadt." Deze woorden zifn waardig, door alien behartigd
to worden, die goede leerlingen willen vormen ; en wij verbeugen ons, dat, over bet algemeen, deze voorvaderlijke
degelijkbeid in bet vak van onderwijs op de beste fcholen
Door is een tijd geweest , in welken bet bjjna to
heerscht.
vreezen ftond , dot die degelifkheid p1aats zoo waken voor
Frinfeben fmaak . Doch die rondgaande mode is ook voor
bet onderwijs nuctig geweest : de wind heeft bet kaf, dat
nog in bet goede koren verborgen lag, er uit doen fluiven .
Deze Rudimenta verdienen eene plaats order de goede fchoolboeken .

4lmanak tot Nut en Vergenoeging, enz . Door ). A . UILICE N S . Yoor 1825 . Te Cronfngen, bij J . Oomlcens . f :- 30 .

Met bet berigt, dot deze Almanak weder bet licht ziet,
en, in verfcheidenheid en popularitei-t a vooral niet wijkt voor
de vorigen, vergenoege zich de Uitgever en ook onze Lezer ; daar wij , ten aanzien van die voor de Grouinger 4kademie en van den Heer H A Z E L H o r F, zelfs niet meer kun .
nen doen, dan herinneren, dat ook deze Jaarboekjes van
uieuws beltaan ontvingen .

's Ilen-
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's Menfchen Begin, Midden en Einde . Door P E T R 0 N E L L A
MOENS en W . H . WARNSINCK, BSS,
. Mgt 26 Platen.
Te Amfierdam , bij ten Brink en de Vries . 1824, In 8vo .
X, 68 B1. f x • 8o .
/Vie onzer voiwasfene, wie zelfs onzer jeugdige Lezers
kent Vader L U I K E N'S lees- en prentenboekjgs Piet? Naar
leer en leest verouderd, kunnen zij echter niet meer voldoen
in eenen tijd , van welken men zeggen msg (en , God dank I
in vele belangrijke opzigten ., in eenen goeden zin) ; Het oude is voorbijgegaan ; ziet! het is alles nieuw geworden . De
arbeidzanie m o E N s en de onvermoeide W A R N S I N C K ver.
eenigden zich ter zamenftelling van een' plaatsvervanger van
's Menfchen Begin enz . , die, met behoud, zoo veal dit ziju
van den vorm , nuttiger en bruikbaarder leering aanbiedt
den kinderlijken geest . Het proza is van eerst-, de versjes
van laatstgenoemden . Lof hebbe beider verftaod en hart
plaatjes, geteekend door J . V A N M E u R s, gegraveerd
J. A . R . B E S T , zijn waarlijk alleriiefst . „ Bij de vele

kon,
voor
zljn
I De
door
Vet.

talingen," bevelen wij, met de achtingwaardige Schrijvets,
dit werkje, „ als eene oorfpronkelijke vrucht van eigen' vaderlandfehen bodem," ten fterkfte aan ; en bet (mart ons
flechts , dat wij , door een al to beperkt beftek gebonden,
ons tot deze algemeene aankondiging moeten bepalen.
Aangename Tooneeltjes uit den kinder/liken leeftijd, tot nut en
vermaak . If Stukjes. Met i2 gekleurde Plaatjes. Te Deven .
tar : bij A . J . van den Sigtcnhorst . In klein formaat. f : - 8o.

L ieve kleine boekjes, vrolijk gekleurde pleatjes , met leer
zame en onderhoudende vertellingjes en zamenfpraakjes erbij,
meesc vGor kleine kinderen ingerigt en veelal ook berekend ;
meer hebben , en meer behoeven wij ook wel niet to zeggen van dit aardig St. Nikotaas. of Nieuwjaarsgefchenkje,
daar plaats.gebrek ons dringt, om nu nog van een aantal an.
dere boekjes to gewagen op navolgende wijze
AANBEVELING VERDIENENDE WERKJES VOOR DE JiUGD (+) .

Praktifche flandleiding voor de eerfle beginfelen der Teekenkunde, ten dienfle van lagere Scholen en Huisgezinnen ,
oor R . G. R IJ K E N S , Onderwijzer to Groningen . Met 84
Voorbeelden . Te OlFoningen , blj J . Oomkens . 1824 . In k1.
4to- f: - 80Fr-De
overgroote vlugheid en vruchtbaarheid der Nederlandfche drul pere
d
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Fabelboek voor de Jeugd, naar het Hoogduitseh van J . A .
c: L 011 R . Met zes Platen . Te Groningen , bij W. van B0ekeren . In kl. itvo, f 1 40 .
De kleine Robinfon, of de Lotgevallen van Robinfon Crufoe.
Naar het Fransch van x . L E M A I R E . Met Platen . Tweede
.Druk . To Deventer, bij A . J. van den Sigtenhotst . 1824.
fn kl. 8 0 0- f I -40c
Lina's Leesboek, of leerzame Leeslesjes voor Meisjes van vijf
tot twaalfjarer . Door J . G L A T z. Naar het Iloogduitsch.
• Dordrecht, bij Bjusff en van Braam . 1824. In kl. 8ve .

f . -go.

Thomas en Maria, of de jonge Zwervers ; een Gelchenk voor
• Jeugd. Met Platen . Te Ymflerdam , bij Gebr. van
Arum . 1824 . In .4l. 890- f i 25,
Nuttige en aangename Perdichtfelen voor de Jeugd. Uit het
Hoogduitsch . Met Platen . Te Rotterdam, bij J . Hendtikfen . 1823 . In 12mo. f :-80.
Letter fefjakering, voor de lieve Ncderldndfehe Jeugd . Mgt
Plaat,1jes en eeid'Muzijkflukje . Te Rotterdam, bij Menfing

en vdn Westreenen. 1824 .

In hl- 8vo . f 1 - 2o .

Cefcbiedenis van Koenraad Wdagpals . Ter aanbeveling van
voorzigtigheid en bedachtzaamheid . Met zet Platen . Te
1lmfterdam, bij G . Portielje . In 12mb. f : -9o.
De verrnakelijke Nikolaas, of het vijfde en laatjle boekje voor
• eeife klasfe , met eene menigte Plaatjes . Door R . G . R
R E N S , Onderwijzer to Groningen . Te Groningen , bij .
Ooinkens . 1824 . In klein formaat . f : - 25 .
tnaakt bet voor een Tijdfcbrife, flechts ten halve non aankondiging en beoordeeling van nieuwnitkomende boekwerken gewijd, meet en meet bezwaarlijk,
of liever onmogelijk , van alles near eisch verflag to doen . Inzonderheid is dic
bet geval ten aanzien van het legio gcfchrifcjes voor de Jeugd, van welke vela
Uitgevers derzelven evenwel melding verlangen in ons zoo algemeen gelezen
Maandwerk . Buiten float zijnde, om , voor tegenwoordig, son deze begeerte
to voldoen, zijn wij to rade geworden, om de titels van eenige dier, ons ter
beoordeeling toegeffhikte, flukken, na behoorlijken toets , under een algemeen opfchrift zamen to vatten, bij voorkeur echter znlke, welke wij, bet
eene meet, her andere min, mogen aaabevelen, om alzoo hue, die non
dusdanige algemeene uitfpraak eenige waarde gelieven to bechten, eenen
weak - en non der Uitgeveren verlangen, althans eenigermate, voldoening to
teven .
Nafchrift. Dezelfde reden , welke ons tot dezen maatregel drong, is mede
oorzaak, dat wij van eenige bij ons ontvangeoe, niet verwerpolijke Dichtflukken over en veer Huisdnteen geenc andere melding mogen maken , dam
dat wij, hetgeen deswege is in bet licit verfcheeen, der weldadigheid zoo'
wel, als der kunstmin onzer Lezteen aanbevelen .

De Redactear.

BOEKBESCHOUWING .

Het Evangelic der ^ ezuiten , uit de theorie en ,p?acti/k
dezer Vaderen zamengejleld, en den Christenen, op
nieuws , ter behartiging voorgedragen, door F & A N 3
G E R H A It D T . Uit hes Hoogdaitsch .
Td "i Gravenhage , bij de Wed . J Allart . 18 .24, In gr. 870- 235
Bl. f 2- .

W

ij bevelen dit werkje niet alleen den Protestantfchea
landgenoot , .maar , ook , met voile gerustheid, den E oomsch-h
gezinden aan . Bet As vol(lrekt niet tegen de leerbegrippen der Roomfche kerk gerigt, maar eeniglijk tegen the
Societeit, welke zoo veel kwaads heeft uitgeregt, en 9
toen dezelve zich de billijke verontwaardiging van iede.
ren Vorst en braven onderdaan had op den hals gehaald ,
door den waardigen c, t t.,
.1 E •n s X[V (a A N a A n E LL 1) opgeheven is en vernietigd ; welk Genootfchap ins
evenwel weder in den. Paus en dezen en genen Vorst verdedigers en befchermers vindt , en , alsof al de vroegere
gebeurtenisfen vergeten waren, en het gedane nimmer
geichied, de onbefchaamde foutheid heeft , zich voor to
doen, als ware hetzelve de fleun van den Godsdienst,
der troonen , en der maatfchappij .
En echter de daadzaken zijn klaat en bewezen ; deszelfs
grondltellingen ondernmijnen alle wettig gezag , verftoren
overal orde en rust, fcli oeven de heiliglte grondltellingen
van den Godsdienst los , en verderven de zeden . Zeker (potter fprak de waarheid , toed hij de jezuiten beroemde menfchen noemde, welke het geloof verlengd, maar de tiers
gebaden verkort hebben . Bij hen is het genoeg, Godnict
to hat en , en Hem ten hoogite eenmaal in het leven lief
to hebben . Men mag zich, om zqrn voordeel, over dendood
van zijnen vader verheugen. Men behoeft, zelfs van zijnen overvloed, niet medc to deelen , als men dien noodig
DOEaBESGH. 1825 . NO . St .
D
heeft ,
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heeft , om naar z jnen /land to leven , of zich in een'
hoogeren fland to plaatfen . De kinderen mogen hunne
ouders beflelen, zich over derzelyer dood verheuuen, ja
hen zelfs vcrmoorden . Ook de dienstboden mogen hunne
Heeren beflelen . Onregtvaardig verkrqen goed kan men,
met een goed geweten, behotiden. Men mag zich in
de zamenleving, ja blj den eed , door geheime zinsbehouding ht:lpen . Men mag de gelegenheid tot zondigen opzoeken. Zijnen vijand mag men lasteren ; eenen flag op
de watng met eenen dood/lag voorkomen ; eenen dief, als
hij vlugt, ombrengen ; de Overheid en den burgerlyken
Regter, in fommige gevallen, dooden. Ziet daar eenigc
pzoeven der zedeleer van de zoogenoemde Societeit van
j E a us ! Wil men bewijs , men vindt dit overvloedig in
dit boekje, met de eigene woorden van hunne voornaatufte voorlanders en fchrijvers , en alle deze onchristelijke
i ellingen met een aantal fpitsvindige drogredenen bewezen.
Het moge intusfchen zoo zign, dot niet ieder lid dezer
gevaarlijke Orde zoodanige gruwelen_ bedrijven zou of
goedkeurcn ; men moet evenwel, zijns ondanks, het
nieuschlievend denkheeld opgeven , alsof bier de gezeg.
den en gevoelens van eenige flechthoofden en booswichten, die de Orde waren ingeflopen , kwaadaardig
waren bijecngezocht en opeengehoopt, om alien onder
denzelfden geefel to doen bloeden : want niet alleen vindt
men deze fraaije ftellingen in gefchriften, na examen en
met goedkeuring ,, gravium ejusdem Societeatis Theologorum" uitgegeven, maar, hetgeen nog meer afdoet, Pater
B A R R i berigt ons uitdrukkelijk : „ Wij Jezuiten mogen,
• zonder verlof en goedkeuring van onze Overften, n .ieta
„ laten drukken. Miles is bij ons op eenheid berekend ;
• en , daar wij alien flechts leden van een en hetzelfde
„ ligchaam zijn , waarvan de Generaal bet hoofd is, zoo
„ mag ook flechts Een geest in dit ligchaam ademen en
• leven , en in alle de handelingen van deszelfs leden
• blijkbaar zijn . Dit waarborgt elken Jezuitfc .hen Schrij.
• ver bet voordeel , dat hem nu de ganfche Orde ook
„ nin-
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• Dimmer wag laten fteken, maar, als de nood bet ver• eischt , zich met alle have magt voor hem in de bres
• moet ftellen ." Bet is inderdaad wet vreemd , dat er.
gees in eene befchaafda maatfchappij toodanig gene Qrde
• leeringen, nu nog in deze negentieltde eeuw, geduld
worden . Geen Hejdensch yolk duldde ooit lets, dot raoo
gevaarlijk en affchuwl1ljk was, en too npenlijk en onbefehaamd voor zijne verderfelijke gevoelens uitkwam .Hetn
geen wlj aanftipten, zijn flechts ialen ; men zal in bet
werkje nog andere , en wet daadzaken , viRden , welke bewijzen, hoe deze leer ook beoefend wend . Maar dit al.
les was reeds van overlang bekend en bewezen : echter is
bet goed , dat in dezen tdjd de onkundige en eenvotldigd
bier zoo alles bijeen tindt .
Wat de inkleeding van dit welgetabreven en geed
taald boekje betreft, het bevat brieven van eenen Pro
.
testant aan zijnen vriend, die hem de inlichtingen mededeelt , welke hij van eenen Jezuit ontving, die hem gaarne tot profelyt wilde maken ;, naaat deProtestant was hem to
ilim, hoorde hem in alles uit e, en brak eindelijk alle vet.
dere converfatie a£, door hem eenen brief to fchrijven ,
waarbi hij nu eenc foort van vertoog voegde over alles a
wat door de Jezuiten gedaan werd ter verbreiding van bet
Christendom ., godsdienftighe'id, deugd en zedelijkheid,
voor de wetenfchappen en bet onderwijs de# jengd, en
NB . voor de rust en veiligheid van Vorften en Staten 1-Mogt dit boekje ... peen t mogt de Gefchiedenis fommige
Vorften eindelijk weder bet oor doen leenen , eer bet voor
hen to laat is , aan bet : equo rse credite, Teucri I Da papier- en zegellak - fabrijken hebben zekerlijk groot voordeet van bet Genootfchap der Jezuiten (de posterljen niet,
want deze vertrouwen zij zeldzaam hun ejferfchrift) ;
maar deze zijn ook de ddnige . Voor iedere andere brow
van volkswelvaart is betzelve eene gevaarlijke pest.
Het is waarlijk jammer, dat de bier voorkomende Je .
zuit zoo onbegrijpelijk dom is, van zoo alles bloot to
leggen voor eenen knappen Protestant, then hij verleiden
wil . Dit maakt het verhaal onwaarfcbtjnlijk ; maar geeft
D z
ons
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ons echter na hot voordeel , dat Riles uit echte gefchriften aangewezen en bevestigd is . Ten ftotte ontvangt de
lezer no- een kort, maar lezenswaAnfig uitrrekfel uit do
gefchiederds van het Genootfchap . Wij wenfehen dit bockje vele lezers ; bet zal, vertxouvmn wij, hen Overt) geweldig den huivemn, waar hij vernedmt, dat zlch Je
zuiten zoeken to nestelen .

lnlichtingen onitrent htt Karakter vaws4n St4dhoud4r,
,Pries M A U R 1 v B van Naafau, dreor Mr. Itt .D A
C O s TA . I/2e &uiljem Te Rotterdam, bff J. Pipp1ju.
122 4- In gr . 8vd. IV en 82 B!. ,f' a ij go.

Iil 1t t{ukje van Mr.

D A a 0 S T A vtngt aan met een'
foortgelijken befpotteKjken en a erdijken wikizang, a?s
men aan bet hoofd van zljne- zoogenoemde Sadtiucein
heeft ktmnen lezen . Toett was die aan ]It. C A ! A D ©S E ,
nu is hlj aan Mr. I3 1 L D B R D rj K gewijd, en van dezevt
ihiroud : „ Schoon hel en weretd tegen bet Ridderpaur
„ woedt, bet fiddert niet. De aarde moge bet vervloe• ken , God heeft het tot zegepraal verkoren , en elk
• hunner is een held . die Goliaths vellen zal . B 11.„ n E R n rr tt moet derhalve van de rots, die de Almagt
„ voor hen bouwde, den donder Gods, die hem zijnen
• Geest vertranwde, brijven uitgalmcn, hetwelk Neil
„ zebu) doet fidderen . Die kreet heeft D A C o s T A is
• bloed , dat bloed uit Davids aderen , ontftoken en hem
„ tot j t: z u s heir vergaderd, en hij hoort in de lucht
„ de henteltrommen rumrnen. De God der legerfeharen
• hheeft zich aan hun hoofd gefteld, om met hen to ftrij„ den . Nu is bet oorlogslot bellist , en de ongewgdea
• moeten neederftorten . Dc beide helden zijn door Gods
„ adem herlchapen, en i> A C o S T A roemt in de glorie
„ en bet heil, dat hij de krnisvaan dragen mag . Voor
„ zijnen Heiland heeft hij alles veil, en durft hij den
„ aanval wagen, moge ook, ter eere van zijnen God,
„ bet geweld zijn hoofd verpletten."
Welke verbijste.
ring!
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ring! welke Godslasteringen 1 Tot biertde ; in den do] .
Ieniansftrigd , jammerliik to kort gefchoten ; overat geklopt, to fchande gemaakt en uagejouwd, en overruigd
van faster , van logen , en van de redeloostte en onregtvaardigfte vijandfchap tegen alwat braaf en uitrrountend is , zingen deze Dongvichots echter triumf! Even als de Naakt.
Coopers der zestiende eeuw , de lucht met hunne oproerkreten vervullendtr, galmei zij fret echter uit, dat zij(
voor God ftrijden, en God met hen trijdt ! eil, terwjj1
zij, als zinneloozen, id een' tijd, waarin overal Godde .
lijk licht en vrede heerfchen, alleis traehten to beroeren,
om ten rijk van duisternis , geweld en onderdrukkiatg to
f}ichten, roemen en lasteren zij, doQr den Geest van den
Vadet der ltchttu, deh God dds vredes , bezield en ge; op $iijnen almagtigen bijftand,
leid to wordh .rtkwelr
4,
zeggeti zich , in .her & ur vart Zjn erbarren , een heerlijk
glarieloon toe ; en wiilen nu , in then waan , met hot
hoofd door een' ruur Ido,en ! - %Vat kenntcrkt bezetenen van deli Boom, znoa hat dit niet doet? ja! bet zal
gewisfelijk wel acre uur van Gods erbapmea zijn , wanneev
zulken razenden de fehul&vergeven wordt .
Hot voorname duel van het ftukic zelf is, to toonett,
dat Prins M A U R 1 T s zich , in geen op,zjgt, aan eenig
onregt of geweld, ten aanzien Yam O 1, D E N B A R N Fv a i. n , heeft fclutldig gemaakt ; en biertoe bedient zi4:h
deszelfs fchrijver, lhoofdzaleelijk, van ewe argumenten .
hiet acne is dit : twee der zaake kundige yrcepdelitrgendhcb .
ben, wegens ni A U R I T s , zoodanige onpartijdige getuigenisfen afgelegd , als door geen bevoegd en cerlijk onderzoeker gewraakt kunnen worden ; bet andere : m A trR I T s heeft ten zeer Christeiijk doodbed gehad, on op
hetzelve geenerlei wroegingen wegens 0 L D E N 13 A It N EDoch laat ons hooV E L D laten blijken ; dcrhalve
ren, wit: D A C 0 S T A 'S twee vieenadelinben zijn , en wat
zij getuigen . De ecrfle is de Prefrdent J E A •N m rN , Gezant van den Franfchen Boning , H E N D It I K IV , in Nrederland, ten tljdc van de Ilandelingen over bet twaalfjatim
Doze getuigde TOEN , dat nt A U13efland, in 16o8 .
D 3-
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It T S gernaiigd , w#1, en vreemd van alle onedele list

was, dat hij van -!Yne krachten oordeelde naar reden en
zonder ilrif , en dat hij een eerl!~k man was , van wien
men geen tegenitand door geweld (namelijk tegen bet Be,.
fland) to vreezen had . En zou nu die r1 A tFR I T S ziCh,
In ,6I8 en 1619 , bitter en onregtvaardig tegen o L D E Ns A R N E V E L D gedragen hebben ? -- Wat dunkt u, Le,
sera ! als w1j dic eens aan denzelfdun onpartijdigen
J E A N N I N vroegen ?' Daar kan im}hers D A C o s T A , dig
zich op hem beroept, nets tegen hebben ? Welnu, J E A Nrr
x i nr fchreef aan a u o T I u s, op den 13 April 1621,
dat 0 L D E N R A R N E V E L D, met Iasttr en verdicbte
tnfsdbden bezwaard, door geweld en bitteren haat z jner
vsjanden war omgekomen, en hij berhaalde hetzelfde mondelin g aan U I T E N B o a A A R T, er lrjvoegende , dat bet
de grins van o R A N J z was , die ket alles deed (*). Wid was en swat getuigde mt de iweede vzezmdellng, door
D A Q 100 T A to berde gebragt ? Hij waS D U D T. E I C A ML a TON, in 16i6--z SQo Afgezant Wide Staten Gene
.
$afl , van wege den Koninklijken Schoolvas j A C 0 8 a s 1
van Engeland , die, ilk zijne hooge wljsheid , eerst oort1e1de , dat ARM I N I V S een v fand Gods was, on v o R.
i T I a s verbrand moest worden ; daarn;, oat men, oui .
;rvnt de kerkelijke verfchillen in Nederland , verdraag
.
ga4mheid mctest oefenen ; vervolggns , dat men de Remonltranten moest veroordeelen ; en eindelijk, dat, zoo
de Duivel in de bel zijnen raad gefpannen had, om tQ
overleggen , wat men beleedigendst tegen de Godheid kon
uitdenken , hij net erger zou hebben kunnen vinden , dan
bet gevoelen der Contra -Remonttranten, wegens de booge praedestinatie (f) . Na , van dezen Koning was c,& R •
L E T o N Afgezant, juist in den qd, toen die met MA 1IRiTg
(*) V . Epp . Praefll. tirorum No. 389, en V I T E N a. Lea+,
l+ed en verantw. Hoofdt}. XV.

(f) Men zie, onder anderen, IS R A N DT, Just . der Pe.
form, D . 11, qp de plnatfen, in bet Register aangeweZen,
Oil T I t. E N U S in Cananes Synadi Dordrac . in Praef.
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in naauwe verbindienis en vriendfchap frond, en
zich daarom verpligt achtte , om tegen de Arminianen
met hem Une 11jn to trekken (*) . En wat gettiigt nu
deze Gezant ? Zijn getuigenis is tweeledig , i . ten san.
z'en van bI A U It I T s zeer gunftig, a . ten aunzien vats
OLD E N B A R N E V E L D hoogst ongunttig, beide vrij
ttitgebreid . Wij kunnen bet daarom flier mededeelen . Dock
dit is ook onnoodig . D A C O S T A zegt , dat, fchoon
de Gezant , in naam van z1jnen Koning , de belang~en
voorftond van de Contra -Remonftrantfche, dat is van
AI A U R I T s' zijde , hij daarom evenwel niet minder geloofwaardig is , en dat fpreekt als cen boek ; want een
Ambastadeur , al is hij voor deze of gene partij , welke
zijn Meester voorftaat , is echter altijd onpartijdig , en
fcllrijft nooit aan lien Meester, zelfs ten aanzien der partij , welke hij, op zt nen last, helpt beftrijden, lets,
dan de waarheid ! Daarenboven men moet de getuigenisfen zelf hier lezen, en dan zal men bevinden, dat zij ge .
heel in zulken toon gefchreven zijn , dat elk nanfronds
ontdekt, dat de onzijdigheid zelve ze heeft in de pen ge .
geven ! En of men dan al aan B A R N E V E L D in de gevangenis fchreef, C A R L E T 0 N is uw vriend niet (f),
Of hij G It O T I U S at zeer ongenegen was (4) , en of hij
zich al , tegen de Remonftranten in /last gemeen , als een
bitter vijand gedragen moge hebben (S) , dit alles kan
ecltter zijn getuigenis , gelijk elk duidelijk verftaat, in geen
opzigt verAwakken ! Zoodat dan n A C o s T A's eerfle argur
ment magtig veel afdoet , om to bewijzen , dat bI A UR I T s ,
ten aanzien van B A R N E V E L D , vrij was van alle fchuld .
Bezien wij nu nader zijn tweeds argument : „ M A tIR I T S

„ RIT'S
( 1 ) Zie P . H E I L I N, Hofkapellaan van Koning K A R E L I,
in zij ne Historie van de V 4rtike/en , bij B R A N D T , als boven, D . III . bl . 9 , lo .
(t) Zie de Hist. van zijn /even en Jierven, bl . Io9 .
(4) GROTIUS' Leven door C . BRANDT, bl . 168 .
(g ) G R OT . Epifi . ad M. A, D E D O MIN I s, Ep. III . Epp.
Priefjantt. Viroruix No . 22 4D 4
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$ heeft een zeer Christelijk doodbed gehad, en
,, op hetzelve geenerlei wroegingen, wegens o L n E N„ B A R N E V E L D ., laten blijken ."
O .u ditto toonen,
laat hij nu wederom eenen getuige, maar geen yreeindeJing, optreden , namelijk D . J O H A N N E S BOG E R M A N,
weleer vertaler van n E Z A'S onchristelijk boekje over hel
ketterdooden, en Voorzitter der Synode van Dordrecht,
op welke hij zich zoo uitmuntend gekweten had, dathij,
van daar in Vriesland t' huis gekomen, op deLandfchapsfynode , duchtige bef{raffing moest ondergaan , over bet
to buiten treden van zijnen last, en door fommige laden
waardig geoordeeld werd , ow van zijn predikambt afgezet
en gebannen to worden (*) . Deze B 0 G it R. M.A N , in wiens
ferfhuis men meer dap tweehonderd brieven vond van
GraafwILLEMM LODEwIJK en vanPrinsI ItuRITS,
alien over den handel van 1628 en 16ig, en een gew
fchrift van zijne eigene hand, zijnde eerie InJlructie voor
de Fiscalen over 0 L A E N B A R N E V E L D, dienende tat
x!}ne nadere examinalle, en houdende drieenvijftig meest
criminele artikelen (f) , -- deze B o G E R M A N dan , ze .
ker de beste krankbezoeker , van wien zich de ftervende
Vorst bedienen kon, beeft hem , tot vijfmalen toe , op
zijn ziekbed bezocht, en daarvau een verhaal (1) uitgegeven , waaruit D A C O S T A bier drieentwintig bladzijden
met uittrekfels geeft . Wij twijfelen nu geen oogenblik ,
of dit verhaal is gefteld naar waarheid, en wij gelooven
Iliet, dat iemand, die bet leest, met D A CO S TA Of
oils, zwarigheid zal maken, ow to erkennen, dat de
Prins waarlijk een zeer Christelijk en voor anderen {lick •
telijk flerfbed gehad heeft ; maar, waar wij aan twijfelen,
is dit, of bet wel bewijst, waarroe D A C o s T A bet wit
doen dienen , dat de laatfte dagen van den Vorst door geen
berouw over de regtspleging van o L D E N B A R N E V E L D
zijn
„ R I T

(*) B R AND T, Hist. der Ref. IV.
(f) BitANUT,Rechlspl.over0LnENRB
( .1.) Men kan her geheel viaden bij
376 env,

17-21 .

enz . bl,191,192 .
Ai

esanA, D. 1, bi,
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zijri gekweld geweest ; waarvan men, zelfs met melding Iran
bijzonderheden , bet tegendeel beweerd heeft . Ilet is waar ,
wij vinden er in bet verhaal niets van, en wij verwonderen ons geenszins, dat ISO G E R M A Ir zich gewaeht
heeft van de fnaar van s A R N E V E L D bij den Prins to
roeren . Maar . war vinden wij dan ? Dat de Vorst erken.
de, dat hij gezondigd, groffeljk gezondigd had ; dat her
hem deed deed, God niet meer gcdiend to hebben ; dat by
Been bezwaar gehad had ; dan of zi/'-n terouw over z rn
zondelr zoo groot was, als 't wel behoorde, enz. En wie
heeft nu den Heere D A C o s T A gezegd , dat , onder
zondigen I grQJeljk zondigen , bezwaar en berorrw , niet
mede begrepen moct worden zondigen tegen B A R N I,v E L D ? Voorwaar, zoo bet genoeg is , om iemand van,
eenige bijzondere misdaad volftrekt yrij to fpreken, dat
zich gewacht heeft, daarvan, op zijn doodbed, Up
zdnder to gewagen , dan zullen M e aanzienlijke booswichten voor Heiligen mogen doorgaan ; en , als 1),&
C o 6T A zelf zich dan, op zijn $erfbed, maar alzoo
wacht , zal hij, na zijnen dood, vrijgaan van alle fchuld
van liefdeloosheid, van laster, van kwade trouw ; enz.
Ondertusfehen merkt hij nu op , dat God aanhoudend,
ult her doorluchtig Huis van N A S S A U , den lande Stadhouders verwekt heeft, die niet alleen tiitwendig aan de
zaak van her zuivere Christendom zijn verknocht geweest,
maar ook inwendig, aan bun eigen hart, de bekeerende
kracht der Goddelijke waarheid hebben ondervonden . H1J
maakt vervolgens van alle die Stadhouders, ook de Vriefche niet uitgefloten, een loffelijk gewag ; doch zegt van
FRED ERIK H E N D R I K, (hetgeen hij noolt in ftaat
zal zijn to bewijzen) dat hij , in zijne jeugd, door de
kunftenarijen der Remonftrantfche factie, verleid wetd,
maar, in rijper jaren, tot de gezonde begrippen van on.
ze, dat is van 1 I L D E R D IJ K 'S en D A c o s T A's , Ge.
reformeerde kerk wederkeerde . Van den laatften Stadhouder waarlijk vrij fober gewagende, zegt hij, dat deszelfs
goddelooze uitzetting nit dit ondankbaar land her Fein is
geweest, onder anderen , „van die bloedi ge affcheuring
U S
„ van
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van onzen Staat uit den boezem van God's Kerk ,"
(derhalve de Staat Wand in de Kerk, niet de Kerk in
den Staat) „ oin welke Gods gramfchap over bet afge~, vallen xstt,ncsL der Vereenigde Nederlanden no ; heden
„ is ontl oken ." En nu betluit eene aanfpraak aan Zijne
Majesteit, onzen Koning, bet fraaije boekje, en wordt
Hoogstdezelve gewekt, om „ op to rijzen, ow de droe„ vige wond weder to heelen , aan Koning J e z u s do
„ eere en de opperheerfchappij to erkennen, de waarheid
„ to handhaven, den Staat weder to brengen onder de on„ middellijke befcherming van God, bet land weder in
„ aaaraking met den hemel ; wanueer bet, in ftroomen„ der overvloed don Immer to voren , weft zegen onder„ vinden zal ."
Welke onbefchaamdhoid 1 welke krank.
zinnigheid
Achter bet tlukje zijn eenige aanteekeningen geplaatst. -De eertte betreft T a 1 e L A W D en zijne Kerkelyke Him rie . D A C 0 S T A jammert bitter over de minachting,
waarin dat kostelijk werk gevallen is, en vreagt, of men
Obit lets anders tegen den man heeft ingebragt , data
fcheldwoorden , uitfchreeuwingen , valfche vertellingen en
geruchten ? 11"> bejammeren bier zijn ellemdig geheugen , zeker eene flechte hoedanigbeid voor iemand, die over do
Gefchiedenis wil fcbrijven . Hij kan bet antwoord op zijne
vraag vinden in de recenfie van zijne Sadducein, in de
Letteroefenlngen van Junij 1824, op bl . 287, en in den
pets van die zelfde Sadduccin, door Mr. s . i. w i s p .
Wij zouden hem nog eene
IL i us, op hl . 140-144.
inenigte audere aanwijzingen kunnen doen ; .maar zijn zwak
hoofd zou ze toch niet kunnen onthouden.
Hij tracht ,
in deze zelfde aanteekening, ook to toonen, dat, in de
Letteroefenin,gen van Maart 18,24, een logenachtig verhaal
is gegeven wegens T It 101, A N 0's bejegening in de Staatsvergadering van Holland van 8 Maart 16go . Wij twijfelen niet, of de fchrijver van dat verhaal zal zich deswego
wel veraniwoorden . - Voorts beroept r) A C o s T A zich
nog, met eerie weergalooze onbcfchaamdheid, juist op
T IL 10 L A V D's icu ;en were ens bet dmfcrdanisch Pra.
„

tha-
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thokol, welke hlj, in zijne Sadduceen, had voor den dag

gebragt, en waarover hij, door den boven gemelden Re .
penfent en den #-leer w I S E L I u s , beftraft is , en poogt
verder de voortreffelijkheld van zijnen prulkhrijver to be.
wijzen , door, onder anderen , wederom de waarheld to
verlooehenen, of zijne diepe onkunde to toonen , met to
zeggen, dat van de Rcmonftrantlche zijde gezwegen is op
T R I G L A N D'S zoogenoumde tweede Vermaning ; (War aan
elk kundigen bekend is u I T E N B O o A A R T's goed .en
Christeljk befeheit daarop gegeven, geflel4 (zoo ala op
den titel flaat) 162,+, en gedrukt 1627 , in 4 0.
Eene tweeds aanteekening betreft l A c o B U s x o it, den
fchrijver van bet haderlandsch Wobt'denba k, die zich, In
het art, c 0 i ti A it v s , zeer dom zal hebben uitgelaten.
In de derds aanteekening , eindelijk, wordt it a a a NB o 0 0 (R E G E N B o G E-N) doorgeftreken, als die, zonder eenig gezag , bewijs , of Iraarfchi .zljkhcId, aefchre.
ven zou hebben, dat Prins M A ii rt I T s de gelchillen tusfchen de Remonftranten en Contra - Remontiranten niat
best kellde . Het fchiiut den Heere D A c 0 s T A evenveer aan de oogen , als aan bet geheugen , to haperen,
Iiij leze, als bet zonnetje ecns helder fchijnt, de breede
aanteekening bij a E G E N B O G E N, in bet Ifte deel , op
bl . 135 en 136 , waar bij bew js en gezag zal vinden . Wat
de waarfch!nlijkheid betreft : hij verklaart bet voor onga.
Ioofelsjk , omdat de Vorst, tot in 1617 , bij U I T E N 10G A A It T to kerk ging , (even alsof die , op den predil .
fioel , over de vijf artikelen gehaarkloofd had) omdat men
dan at A U a I T s zelfs geen gezond verftand zou moeten
toekennen, (alsof van eene zaak geene kennis to hebben,
hetzelfde is met over dezelve , als men. ze kent , to aar •
deelen) omdat G It o T i u s den Prins , in 1604 Of 140S ,
in een Latijnsch vers , den allerfchranderllcn der Velrieeren genoemd heeft (even alsof de fchrandertie Veldheer
ook de fchranderfte beoordeelaar van godgeleerde gefchillen zijn moest) . Doch D A C 0 s T A wit niet flechts , dat
rI A U R I T s de gefchillen goed verftond, maar zelfs bet
punt over de voorbefchikking Gods beter dan u I T E NB 0-
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r o c AA R T ; t=n li verwijst ons, tan bewijae daarvan,
naar s R A ii 1) T 's 11de D . bl . 342 , waar wij echter den.
Lezer verzekeren, dat hij bet bewijs niet vi ;nden zal,
semi hij (gelvtjk v a c o s r A fchijnt to doen) felle , dat
Cod enrtaak dcr zonde is . Eindt iijk weidt deze aantee .
Jaening uit over bet (zoo als D A c o s T A zegt) bij de
Remonfl<ranten geliefkoosd vertelfel , dat a 0 N D E is verbreid, en G it o T t u S ftellig bevestigd heeft, dock waarover hij, door it i V E T, gelogen(lraft en befchaaind is
geworden , dat , namelijk, ii n tl R i ?s de teregtffeling
van e A R ic E V E L D aanfchouwd heeft . Men kan eien .
WRt a a A tr D T hieromtrent gefchrevew beefs , in aijne
Hut. der Rechtspl. bl . i79, i8o (*).
Bier willende eindigen , herinnereri vWjiovs), dar wij,
voorgehad hebbende van dit boekxken flechts een kort
verflag to geven, veel eurietts, dat melding verdiende,
llilzwi Bend aijn voorbijgegaan . Nu tools breeder hebbende witgeweid , wilien wo er nog bet ton en antler vast
welden .
In de fnleidin; t}eit D A C 0 s T A deze gewigtige waapkeid op den voorgrond , dat waardfL' groose »aannen veelaI, ca bunnen dood, miskend worden, en 't hunnen vij
andes ligt valt , hunue gedachtenis to fchandvlekken .n .
Hiervan zal de Lezer rich ligt overtuigen, a13 hij flechts
gedenkt, met hoe gerlrzge inoeite B I L D E R D Ij a en D A
c o s T A , in een jaar twee of drie , een aantal onzergrq*
to snanaren van de zeventiende eeuw van de achting beroofd hebben , welke zij tot hiertoe genoten ! -- Prins
N A U R I T s, zegt hij , is zoo ook , door de Remonftrantfche en Loevefleinfche factie, belasterd en zwartgetnaakr,
waardoor een bjna onverdelgbaar gevoelen (dat h6 ech •
ter zeker ook al ligrebfk verdelgen zal) ontfh;an is, dat
u A V R Y T S een heerschzuchtig dwingeland en wreedaard
ge(k) WIJ voegen bier bet eenvoudig, maar wigtig getuigenis bij van den Dienaar van oL D E N B A R N E V I L D ; zie bet
AfeirgelWcr'k vau ons vorig loo. I , bl . 48 .
Redacteur.
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geweest is.. We lit gevoelm de cmevhhand gekregen heefc,
verklaart hij , wonder vernuftig en fa;hrander, akius : do
£actidn lasterden den Vorst. De v©orflanders van den Ge.
reformeerden Godsdienst en o SLA N J E hadden heeds aoo
veelite loon mat de behartiging hunner geestelijke •-•beiangen , dat zij aieh aan den laster, die aanhoudend, door
de gefchriften der factiert, meer verbreid werd,nietltlioorden , en dat zij: itiet alleen hetgeen , ntu of dan , door~dc
Gereformeerden, voor de goede zaak, gelchreven wend,
(namelijk wet zes flukken tegen 66n) niet lUen ' en do
eerfte de baste tegencpraak bun genoeg was tot oplosling
van alle bezwarc* tegen dealasteraars , maar dat ze ook
bleven bij de cazvtlti oosun fchrijvers der faetien , (die
ze dan , ontdat I:e hun ZOO clap waren, in waterwil banner geeateNke drnltrwn , toth : WMAazen) en aan de hand
van htmne partljdigheid en ontrauwheid liepeta. A1zoe
is dan bet raadfee, hoe bet voortadeel tegen t A U R I +r s
voedfel kreeg , zeer naturdrl~k opgelost I Maar geen on.
partjddg, amen eerlk matt kan dit vooroordeel dulden,
altltanstide: •i npaxtjdige, de eerlijke n A C 0 ST A niet,
en daaiorn is hij',+er tegen to veld g vrokken ., en verklatrt
bet aanftonds . .voor ongrloofe17k ., omdit men anders van ve :
len , welke men toch erkennen zal'tot de edelJle en terbiedwaardigJle maxlnen to behooren, seer fechte gedachEten zou moeten hebben ; en, dewijl de lasteraars die metterdaad hebben, zal hij (in een, volgend Rukje) den Its.
ter van B R A ND T en anderenm tegen de vierentwintig Regters van OLDEN B A R N E V F L D, met onweerfprekelijke
bewijzen, wetrleggen . En daar hebben wij (zegt hit)
overgrpot belang bij , omdat ti A W R I T s een grout krrjgs .
held was , en gansch Nederland aan hem hooge verplig
ting heeft . Hij ftaat toe, dat niemand dat ontkent ; mast
hij wil, dat men 't ook met dankbaarheid gedenken, en
overal in acht houden zal, als hij gelasterd words , dat is,
als men ongunftige uitfpraak doet over zijn gedrag omtrent
OLDENBARNEVELD : want de held MAURITS kon
even onmogelijk de ond€rdrukker des laatiten , als de held
D A v I D Celt overfpeler en doodilager, ea de held NAP 0-
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eel] tiran zijn ! DaL is eenLargurnent, dat alld
ongeloovigen verftommen moet .
Nu nog iets wegens eenige zeer keurige aanmerkingen,
welke hij, op bl . 30-34 van zijn ftukje, tusfchert hot
getuigenis van CAR L E T o N en flat van B O G E R M A N
beeft ingevlochten . De eerfte is deze : B A R N E V E -D'9
dood heeft geene verandering gemaakt in onze ftaatsregeling. Waarom kwam M A U R I T s vervalgens niet tot
meer gezag , ZOO hij B A R N E V E L D daarom had iaten
ombrengen ? - Nietuand zoeke hler nor antwoolid, noch
detike, du n}isfchien de edtle en e r niwaa&ge mannen , die It A V R i r s een hattdje tegej a A,& ax E V E L 0
geleend hadden, vu doze Bit de vowen was, basta ge.
zegd, wi geen zin gehad hebben, om hem datbandje ook
tegen henzelven to leenen : want D A C O s T A geeft ons
bet antwcord *elf, in zijne detde aanteekeaipg. ,„ Toen
• O 1. D A N B A R N R V is L D (aegt hij) de dDod ondcr„ ping, tpoedde bet Beftand ter. einde, en deattatve had
• de Prins niet noodig ewe vermeerderingipcan gezag door
• geweldige middelen to zoeken, welke hem, in tij'den
• van oorlog, naar den aard der take, van eeif to beurt
„ moest valien." ja, Lezer , wrijf vrij de oogen! llet
ftaat er zoo letterlijk. Maar, gedurende bet Beiand I
had men den Prins nets, dan den blooten titel yan ditadborder, gelaten , zoo als C A R L E T 0 N met waarheid
zeide, (zie bl . 22 , 23) en daarom (verftaat gij ?) kon de
Vorst, in 1618 en 16I9, zoo weinig uitregten .
De tweede aanmerking moat tot bewijs dienen , dat
M A U R I T s nooit vermeerdering van gezag beoogd heeft
want hetgeen w A G E N A A R daarvan verteld heeft, (D.
X, bi. 248) is bljkbaar gefchied (zegt DA C 0 S T A, bl.
32) buiten beivilliging van den Prins, maar veeleer door
de Prinfesfe Weduwe van o R A N J E , in hare heerschzuchtige ontwerpen voor haren eigen Zoon F R E D E R I$
H E N D R I K.
Jamnier maar, dat bet verhaal van A US E R Y (A1 A U R I 11 R), waarop dit eeniglk
k fleunt, uitdrukkelijk zegt, dat bet gefchiedde op verzoek, of bede,
van den Prinfe; zoodat de oogen van DA c o s T A bier
we-
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Weder wonderlijk gefchemerd hebben . Men tie MEmoires
dl' A U B E R Y , p . Zo3- 2I O , 296 , 369 , of de Nederd.
Pert. bl . 169--175, 248, 310, 311 .
De laatjla aanmerking is deze : eene week v~dn 's Prin ..
fen dood beklaagden zich de Wet van den Haag en bet Hof
van Holland, bij de Staten ., over bet intrekken van eentt
Hesfifehe Compagnie in de Hofplaats, op last zijnet
Doorluchtigheid, zonder hunne voorkennis, hetwelk ongeoorloofd was . Het antwoord der Staten vas : Men
behoorde zich gerust to houden . Z sw Exccllentie had
nu, bs, j de i eertig j wren , wil geregefrd, (dus ook in
1.618 en 1619) :en het was niet geraden, daariegen ongerust to vezen nu , op zqn doodbedde. Dat bewijst na
klaar, dat, als •- de Prins lets deed, hetwelk hij niet mogt
doer, hi} zijn gezag niet to buiten trad3 en de Heer D w
a o s T A verheft zich derhalvc nu , to regt, op zijuelt
welvolbragten arbeid , om to tooneh , dat de Remouftrant
fche partij de ge(Ehiedenis van ons land vervalscht beefs,
en dezelve eene geheele hervorming ondergaan moet, waartoe hij ons verzekert, dat de t jd nfet ver , -af is. W j
verblijden ons daarin met alle komenijs-winkelier$', tiewijl wij hoorden , dat zij gebrek aan papier voor zakjes en
peperhuizen hebben . .- Alles flu-it, op bl . 35 tot 37,
met eene pathetieke aanfpraak aan de oud-Nederlandfche
Christenen , welke elk liefhebber van pure declamation met
ilichting lezen mag !
Een woord voor onzen tijd. In twee Leerredenen, door
j. J. L E it o Y, Predikant to Oude Tonge . To Dordrecht , bij Blusf6 en van Braam . 1823. In gr . 8vo . 98
B1. f : . 80.
1Jij de jaarlijkfche herinnering aan de Kerkhervorming
werd dit woord door den Eerw . L E R o Y gefproken, en
de eerfte der Leerredenen voor- , de tweede des namiddags gehouden . Het geldt de vrienden van bet nieuwe ,
en die van bet nude , in Godsdienst en Staatkunde , hoewel op de laatfte maar gewenkt, of liever zeer kort daarvan
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van gefptoken words. ; geheel kon de Leeraaf daar mod .
jelijk van zwijgen , daar wederzijds partijen to dezen even
zeer uiteenloopen . Wij vinden eerst do verklaring van den
tekst , i, Tim . 111 : 14 , darn de grondbeginfelen , welke
dezelve aan do hand geeft, in dezer voege : lFf moeten
bln'en bij hetgeen wiji geleerd hebben, en waarvan ons
verzekering gedaan is, zoo %,i grondig'moeten, van wien
w f 't geleerd kebken y ,en dat het door 't gezag der H.
Sehrift is bevestigd ; maar hieiryan :moetrwfkvloe
meNe zekerheid hebben , opdat w f , doer-ge aefeilbare menfthen misLeid warden. Hierop valt inderdaad nets to zeggen .
De tweede Leerrede maakt de toepasfing : of de Roomfeh
kerk-rich met regi dit kenmerk der oudheid, tot bewo
der waarheid harer lezre, toeiigent, - en hoe wJ it
lien: •= stanzien omtreirt de Hervorming to denken hebben.
G rootendeeis lazen wij ook deze Leerredeatnet overtui-ging en genoegen . De hoofdzaak moot ieder Protdstant
toeftemmen, en den Eerw . L B R o v voor zijne duidelijke
imtwikkeling dankzeggen . De Evangelieleer is voor geeme verbetering vatbaar ; zij is onveranderlijk dezelfde ;
want haar grondflag is Goddelijke openbaring . Beter in
zigt in dezelve mwge bet menfchelgk verftand van t1jd.t
tot tljd mogelijk worden ; maar bet veroorlove zich nimtner, de Goddelijke openbaring to willen verbeteren en
vetatideren . Dit ware valfche verlichting . Wij hebben
intusfchen , met dezen Leeraar , voor onze oude Hervormers de meest verfchuldigde en ongeveinsde achting ; wij
flemmen zeer veel toe van hetgeen hij van hen zegt ; doch
twijfelen echter zeer, of hij hier zijnen gelegden grondflag wel in alles getrouw is , en of hij , niettegenftaande
bet onderfcheid, dat hij maakt tusfchen volkomenlieid en
volledigheid , en alle zijne verdere bepalingen, deze waardige mannen echrer niet een weinig to hoog zet ; en wij
voor ons althans zouden zijn : , blfft to dezen b j hetgeen
„ u geleerd is ," niet zoo gaaf durven overnemen . Maar
wij voelen wel eenigermate den drang, waarin hij zich
bier beyond, en geven hem voor het overige gaarne den
]of van onpartijdigheid en verdraagzaamheid, deze Leerre .
dezen iederen nadenkenden lezer van harte aanprijzende .
Over
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Over de Liefde , door F R E D E R I K L E O P o L D, Grave
van Stolberg . Uit bet Hoogduitsch, door m . A . V A N
S T E E N W Ij K,

Zegwaart .

R . C. Pastoor van Zoetermeer en

Te Leyden, bif J. W. van Leeuwen .

114

gr. 8vo . 287 Bl- f 2-2o.

1J et is bekend , hoe deze Graaf de Protestantfche Kerit
met die der Roomschgezinden heeft verwisleld, en , naar
derzelver leuze : vrede, Liefde en barmhartigheid, karl
ons een godsdienitig boek van hem over de Liefde dan
ook niet bevreemden . Dat intusfchen hier zeer veel, 't
geen zuiver en hoed is , over de Liefde tot God en den
naasten gezegd wordt , fpreekt wel van zelve ; en wij ge.
looven gaarne, dat de Schrijver opregt is, en voorzichzelven die lief'de wenscht to beoefenen . Er is, dunks
ons , zeer veel nog overig van 't geen den man van zijne
vroegere Protestantfche opvoeding en waardige Protestantlche vrienden wel onvergetelijk wezen moet . Daaraan
fchrijven wij bet dan ook toe, dat flechts bier en daar de
Roonisehgezinde zich wat al to duidelijk laat zien . Voor
bet overige herkent man den in 't godsdienftige hoogdwee •
penden Schrijver duidelijk , eh is bet boek in bet geheel
meer met gevoel dan met gezond verftand gefchreven . Ben
goed Bijbeluitlegger is de Graaf in de Roomfche kerk wit
niet geworden , en hier en daar zal de lezer zeker utet
ons over zijne Schriftverklaring verbaasd ftaan . Dat hij
van de onfeilbaarheid der Kerke een voorftander is, fpreekt
van zelve ; en oak fchijnt hem de echt Jezuitfche ftelling niet vreemd, dat bet doel de middelen heidigt ; immers hij zegt , bladz . I I - ( misfchien , eehter , meende
bij het zoo erg niet) : „Alle menfchen , alle met verftand
en wil begaafde wezens , hebben bij hunne daden een oog•
nierk . Hetzelve bellist over de waarde der daad." En dit
was , zijns achtens , de bedoeling van Jezus , als Hij zegt t
uw oog is bet licht uws ligchaams , enz . Het is niet duidelijk, of wij de. .volgende fithranndere- opmerking, id= ,estxt
borntSOfl . 1825, NO. 2.
E
foot ;
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noot : ,, .r4bba, eene Oosterfche benaming van Vader, in
den mond van liefkozende kinderen, zoo als bij ons bet
il:reelende woord Papa," aan den Schrijver , dan wel aan
zijneh knappen Vertaler, verfehuldigd zijn . Zoo is 'took
met de volgende : „ Verliefd z o, verliefd worden, is
eene zeer krachtige uitdrukking onzer tale . Het voorzetfel ver voert hier, gelijk in menig ander woord, deszelfs vtiurfchaar met zich ." Wij fchenken den Eerw . Vertaler zijn geliefkoosd veropenbaren, zijnen onverfchoonbaren pligt, zijn voorverkieslj~k welbehagen en wat meer
van then aard is , en eindigen liefst onze aanmelding van
dit boek over de Liefde , hetwelk (dit zeggen wij a gouverno voor jonge lieden, die den Dichter S T 0 L B E It G
misfchien gaarne anders over dit onderwerp zouden booren) geheel van godsdien/ligen inhoud is , met de verklaring, dat wij geenszins vreezen, dat bet iemand voor bet
Roomfche Kerkgenootfchap winnen zal.

Merkwaardig Ziek. en Sterfbed eener jonge Dochter ;
everleden to Warga, den a9 14ugustus 1822 . befchreYen door ii . I L P S E M A A N D R E M, Predikant
aldaar. Te Leeuwarden, biy J . W. Brouwer. 1824 .
In kJ. 8va. f: - 2o .

yij houden TRIJNTJE BAUKES DIJKSTRA,
welke dit verhaal geldt, voor een braaf,deugdzaam meisje, en erkennen hare deugden van lijdzaamheid, onderwerping en Christelijk vertrouwen, bij een' zoo vroegelt
dood , en op een zoo langdurig en fmartelijk ziekbed . Wij
zien, de Eerw . A N D R E 1E heeft haar toen trouw bezoclit,
haar moed en troost ingefproken , en bij herhaling met
hair gebeden . Maar waartoe dit boekje bet lieht ziet, en
wel een' zoo geruimen tijd na haar affterven, zien wij niet
in . Wij vonden er niets bijzonders in , of bet moest de opmerking van D° . A N D R F.,S zijn , dat zij niets wilt van
eulen bijzonderen bekeeringsweg, en dus noch tijd, nocii
plaats ,
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plaats , noch bijzondere gelegenheid daarvan kon aanwijzen .
Maar, zou zijn Eerw. dan denken, dat zulk een gelaten
en Christelijk affterven inderdaad zoo groot eene zeldzaamheid is , dat bet berigt daarvan in druk behoort uit to
gaan ? W ij , voor ons , oordeelen anders ; en onze ondervinding leerde ons dikwijls bij ftervende Christenen, ou •
den en jongen, welk eene kracht bet Evangelic der genade heeft . Maar nooit kwam bet nog bij ons op, dat
bet voor 't geloof van den Christen noodig was , daarvan openlijk berigt to doen . -- Dit is, om redenen, alles , wat wij van dit boekje verkiezen to zeggen .

Geneeskundig Handboek voor 6eginnende Kunstoefenaren,
bekroond door het Geneeskundig Gezelfchap, onder de
xinfpreak : una animo, to Am/lerdam . Door w. F.
B U C H N E R , 111ed. , Chirurg. en Stads Doctor to Gouda, enz . enz . llde Deed, iJle Bfdeeling, 1/le en 2de
Stuk . Te AmJlerdam , b f R. J . Berntrop . 1823 . In
gr. Svo. ?38 .BlA f 7 - 20-

V

ol ftrekt tijdsgebrek heeft ons verhinderd , dit voor ons
liggend werk eerder to recenferen . Inderdaad, niets valt
gemakkelijl er , maar ook niets is tevens moeijelijker , dan
bet fchrijven eener recenfie , naarmate van bet verfchillend oogpunt , waaruit men de zaak befchouwt en behandelt . Is bet , namelijk, gelijk dit , helaas 1 vooral ten opzigte van inaugurele disfertaties to vaak bet geval is,
flechts to doen om den fchrijver to prijzen, of eene zoogenoemde recenfie uit vriendfchap to leveren, wel dan is
men fpoedig vaardig, en, zonder zijne herfens bijzonder
to vermoeijen , fchrijft men eenige algemeene loftuitingen
over het aangekondigd werk ter neder, noemt, ingeval
cener inaugurele disfertatie, den fchrijver een zeer veel
belovend jong mensch , die, naar zijne eerfte proeve to
oordeelen , een zeer verdienttelijk kunstgenoot worden
zal , en van wiens pen bet publiek in bet vervolg hoogstwaar •
E %
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waarfchijnlijk beerlijke lettervruchten to wachten heeft.
Is de fchrijver, uit hoofde van vorige fchriften, reeds
eenigermate voordcelig bij bet publiek bekend , dan noemt
men zi n werk eene nieuwe en voortreffelijke bijdrage tot
de wetenfchap, waartoe bet behoort, en welke in eens
ieders handen behoort to zijn . Is her , daarentegen , to
doen or den fchrijver bij bet publiek atro carbons to teekenen , hetgeen echter in onze dagen zeer zelden bet geval is, zulk eene recenfie is even min aan vele moeijelijkheden onderhevig ; want . daar, gelijk dit reeds door den
beroemden Latijnfchen lierdichter to regt is aangemerkt, er
in her ondermaanfche nihil ab omni parse beatum beflaat,
zoo valt ook nets getnakkelijker, dan cens anders werk to
gispen en to bedillen, en daartoe zich her een of ander
zwak punt van hetzelve uit to kiezen . Geen wonder,
derhalve, dat zoodanige recenfies bij bet publiek juist niet
zeer veel vertrouwen inboezemen , en dat een aantal dier
fchriften, to gelijk met hunne door den recenfent zoo
zeer geprezene makers , in den nacht der vergetelbeid bedolven worden, ja dat niet zelden hdt geval plaats heeft,
dat bet oordeel , door den recenfent van eenig tijdfchrift
geflreken , door dat van een ander periodiek werk vinnig
gegispt en doorgeflreken wordt, en her ptrbliek naauvuelijks weet, aan welke van beide recenfies hij her zegelzijner goedkeuring to hechten hebbe . Zoodanige, bet zij uit
gunst of uit nijd voortgevloeide, recenfies kunnen echter,
onzes achtens , op de eervolle benaming van kritifehe beoordeelingen geene de minfle aanfpraak maken, hebben
met eigenlijke recenfies niets gemeens dan alleen de bena .
ming , en worden altijd , vroeger of later, dobr de waarheid galogentlrafr . Doch geheel anders is her met de zaak
gelegen, wanneer eene recenfie inderdaad aan bet daarmede beoogde doel beantwoordt ; wanneer de recenfent, namelijk , zonder gunst of ongunst in bet hart to voeden,
Wet ex tripode, maar op goede, gemotiveerde gronden,
eene kritilche beoordecling van bet voor hem liggend
werk aan bet publiek levert , en , aan zijne moeijelijke taak
van openbaren voorproever getrouw s her publiek van zijne
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ne bevinding en derzelver gronden een allezins onpartljdig verflag doet : zoodanig eene recenfie is juist zoo heel
gemakkelijk niet ; want zij vereischt niet Ilechts eene grondige kennis van bet to beoordeelen werk , maar daarenboven zeer veel omzigtigheid en juistheid van denkbeelden,
nom , den perfoon des fchrijvers zoo veel mogelijk onaangeroerd latende, ilechts zijn werk , of liever de daarin
vervatte gronden , met de ilriktfte onpartijdigheid en de zuiverfte waarheidsliefde to overwegen en to beoordeelen ;
zulk eene recenfie is ook uit den aard der zaak , obfequium
amicos , veritks odium parit , altijd eene zeer cnaangename
taak , en de recenfent vindt flechts zijne belooning voor
den haat , welken hij zich door zijne recenfle vaak op den
bals haalt, in de bewustheid van uit zuivere beginfels bet
zijne toegebragt to hebben , om bet publiek bet ware van
bet valfche to doen onderfcheiden . -- Volgens deze grondbeginfels, ntt, hebben wij, in No . VIII, IX en X der
Letteroefeningen van bet jaar 1822 , bet eerfle deel van
dit Geneeskundig Handboek beoordeeld , en volgens dezelve zullen wij thans eene recenfie van bet eerfte en twee .
de ttuk , de eerfte afdeeling van bet tweede deel uitmakende, leveren .
Hebben wii reeds bij de beoordeeling van bet eerfte deel
van dit werk (Vaderl. Letteroef. voor Julij 1822 , No . IX .)
onze verwondering hetuigd, dat een werk, volgens den
fchrijver voornamelijk gefchikt , om den heelmeesteren ten
platten lande en ter zee eenige handleiding to verfchaffen
ter behandeling der inwendige ziekten, en hen bekend to
maken met de verbeterde handelwijze der geoefendffe geneesheeren , door hem op zulk een' wijdloopigen voet behandeld is ; hebben wij ons daar , ter liefde der waarheid,
genoopt gezien , om , des fchrijvers verdienften naar waarheid hulde doende, tevens voor bet publiek, met daar ter
plaatfe bijgebragte beflisl'ende bewijzen , to betoogen , dat
's mans breedfprakig handboek tot geene doelmatige handleiding voor de heelmeesters ten platted laude en ter zee
verftrekken kan , --- het doet ons van harre leed , dat wij
to dezen opzigte althans gecn gunfligeltoordecl vellen kunl~ 3
nen
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nen over de twee voor ons liggende eerfle flukken of de
eerfl:e afdeeling van bet tweede deel, de ontftekingen bevattende, en wel in fi38 bladzijden ; zoodat dit geneeskundig bandboek voor beginnende kunstoefenaars, deze
handleiding voor den heelmeester ten platten lande en ter
zee, alle de in onze eeuw door de beroemdfte geneeskun.
digen gefchrevene praktifche handboeken in uitgebreidheid
verre overtreft ; zijnde deze ontflekingen door Q U A R I N
in 225, door den beroemden fchrijver de curandir hominum morbis, P . P R A N K, in 321 , door S . G . V O G a L
in 464 , door den beroemden H U F E L A N D in 1oi , door
CONS BRUCH in 52, en eindelijk door RICIITER,in
zijn klasfiek, allesomvattend werk, in 332 bladzijden be*
handeld . Het is zoo , de fchrijver erkent zelf, in de voorrede van bet eerfle deel, dat zijn werk in breedvoerigheid
de grenzen van een handboek verre overfchrijdt ; doch dat
hij , de moe1jelijkheid gevoelende , om de noodige duide..
lijkheid met de gewenschte kortheid to paren , ja daarvan
de onmogelijkheid ontwarende, althans de eerfle aan de
laatfte niec heeft willen opofl'eren, en zich durft vleijen,
dat zijne wijdloopigheid meer zal worden toegefchreven
aan veelheid van zaken, dan aan herhaling van overbodige
woorden . Dat echter deze 's mans verontfchuldiging op
een' zandgrond gebouwd is , en bij nader onderzoek geen
(leek houden kan , hebben wij zoo even, door bet aanha.
len van de beroemdfte praktifche handboeken , zelfs van
de meest uitgebreide , proefondervindelijk bewezen . Itn .
mers zal bet wel aan niemand van gezonde herfenen in
't hoofd komen , om to beweren , dat mannen , als q u,&.
RIN,FRANK, VOGEL,HUFELAND, CONS BKUCH
en R I C H T E K, de duidelijkheid aan de kortheid zouden

hebben opgeofferd . Integendeel leveren inzonderheid de
praktifche handboeken van H u r E L A N D en c 0 N S B R U C H
beide een beflisfend bewijs op , dat eene handleiding, niet
flechts voor de heelmeesters ten platten lande en terzee,
maar ook voor jonge geneesheeren , kort en beknopt en
tevens klaar en duidelijk zijn kan , en de aangeprezene
geneeswijze panea at felecta et ufu comprobata remedia
be-
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bevatten ; ja dat , welverre dat zich met deze gewenschte kortheid de noodige duidelijkheid niet zoude laten pa .
ren , de laatfte integendeel door de eerfte zeer aanmerkeIijk bevorderd wordt , en niets sneer gefchikt is , om de
jonge kunstbroeders van den regten weg of to brengen ,
en tot eene verkeerde , immers min doelmatige geneeswijze to vervoeren , dan eene , vooral in praktifche handboeken, allezins laakbare wijdloopigheid, welke, door nuttelooze herhaling van dezelfde zaken, en door overbodige
uitweiding over dezelfde zaak onder verfchillende gezea
den , vaak to gelijk met de gewenschte kortheid de vereischte duidelijkheid verliest, en, door de voor de jonge,
nog onervarene practici niet bettemd genoeg onderfcheidene aangeprezene geneeswijzen en geneesmiddelen, hun
niet duidelijk genoeg bet ware van bet valfche leert onderfcheiden , en daardoor in bet onzekere laat omtrent de
keuze der in bet onderbavige geval ter genezing meest
doelmatige middelen . Doch, daar rubi rerum testimonia
ad/unt, non opus est verbis , zoo zullen wij ook hieromtrent niet verder uitweiden , maar den lezer naar de door
ons ten bewijs bijgebragte praktifche handboeken van
RUFELAND en CONS BR UCH,integenftellingvanhet
voor ons liggend werk van Dr . B U C H N E R, verwijzen .
Hij leze deze werken , vergelijke derzelver betrekkelijke
beknoptheid en duidelijkheid onderling, en oordeelezelf,
of en in hoe verre dit ons gevoelen in bet algemeen over .
eenkomdig de waarheid zij ; terwijl de nadere befchouwing
dezer beide ftukken ons in bet bijzonder meer dan vol .
doende bewijzen zal opleveren ter verdere Raving onzer
gezegden .
De fchrijver begint met de algemeene befchouwing der
ontt'eking, en beftempelt dezelve, als „eene eigenaardige
„ ge('eldheid der bewerktuiging, met vermeerderde terug .
„ werking van bet zamenftel der vaten in bet algemeen , of
„ meer bepaald in dat van cen afzonclerlijk deel, waarbij her
„ bloed van zijne gezonde menging afwiikt , en eene jproote
„ geneigdheid, om zicli in zijne beftanddeelen te ontbinden,
„ to kennen geeft ." Wijders geeft hij op , als bet karakter
E 4
van
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van bet ontftoken deel uitmakende, de volgende toevat.
Ten ; roodheid , hitte , aanhoudende vaste pijn , zwelling ,
bardheid en (panning , gepaard met gelloorde verrigingen
van hetzelve ; offchoon hij zelf erkent, dat, bij de ont .
fteking der inwendige deelen, en vooral bij die der buiksingewanden , bet dikwerf zeer moeijelijk is , om over bet
al of niet beftaan eener ontfteking to beflisfen , wegens do
bedriegelijkheid der toevallen en de onduidelijkheid der
voorftell ingen , welke uit de duistere gewaarwordingen in
de lijdende deelen voor den lijder voortvloeijen . Ongaarne
misien w#j hier de door den grooten H U F E L A N D t£1
dezen opzigte zoo juist gemaakte aanmerking , dat de anomalifche verfchijnfelen, of de zoodanige, die uit de ge .
floorde werkingen van bet ontftoken deel voortvloeijen ,
en welke , naar de verfcheidenheid van bet ontftoken deel,
ook natuurlijk zeer verfcheiden zljn, bij de inwendige ont .
flekingen van bet grootlle aanbelang zijn, en vaak de eenig .
fle , waardoor ons bet beflaan der ontfteking kenbaar
wordy . (System der praktifchen Heilkunde, II B . S . 74 .)
Dc fchrijver verdeelt voorts de ontfteking, Imo in active ftenl{'che en in pasfive asthenifche ontfteking ; 2do in duide.
lijke en in verborgene ontiloking ; 3C1O in fchielijk verloo .
pende en in langzaam verloopende ontfteking ; 4'0 in roosaChtige, in oppervlakkige en in diepe ontfteking ; 5tO in
oorfpronkelijke en in afgeleide toevallige ontfteking ; 6 to in
rheumatifche , in veneri.fche , in jichtaardige en in kropklieraardige ontfteking ; 7 to in ontftekingen , welke met koortfen
van een bijzonder karakter gepaard gaan, en daarmede in
cen oorzakelijk verband f'aan, zoodat dezelfde gefteldheid,
welke de koorts voortgebragt heeft, insgelijks de oorzaak
voor de plaatfelijke outlasting oplevert, als plaatfelijke ont+
fleking met ontllekingskoorrs, met rotkoorts, met zenuw.
koorts , met galkoorts , enz . ; en eindelijk , 8V0 , in ware
en in valfche ontfteking ; zijnde ware ontfteking, volgens
den fchrijver , de zoodanige , waariir de kenfchetfende toevallen niet alleen alle aanwezig zijn , maar ook alleen en
zeer tluidelijk ontwikkeld ziin ; waarin de flagaderlijke eaten van stet vmfioken deel, zoo niet alleen, toch voor-
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mamelijk en oorfpronkelijk, lijden ; waarin de wederwerking
vermeerderd of verminderd is, en de koorts, die er mede ge .
paard gnat, bet karakter der fynochus of van den typhus heeft :
terwijl in de valfche ontlleking de kenfchetfende ontftekings .
toevallen niet alle noch alleen nanwezig zijn, onduidelijk ont .
wikkeld en met andere ziekteverfchijnfelen vermengd zija '
de wederwerkiug niet fleehts vermeerderd of verminderd is,
maar ook tevens op eene eigendommeljke wijze veranderd t,
de bloedvaten van bet ontftoken deei Met alleen lijden, maar
ook de lymphatifche vaten en de zenuwen in de eerfte en
oorfpronkeljjke aandoening deelen ; waarom de valfche ontftekingen nog nader in de lymphatifche en in de z enuwachti.
ge onderfcheiden worden , in de eerite van welk.e de zwefling groot is, en er eene aanzienltlke hoeveelheid wei door
de ontftokene vaten words uitgeftort, waardoor de bewerktuiging van hex ontfoken deei veranderingen ondergaat, waaruit
de meeste organifche ziekten haren oorfprong ontleenen, terwijl de overige ontftekiugstoevallen gering zija , maar gewoonlijk zeer tang duren ; waarencegen zeer hevige pijnen,
met andere zenuwtoevalleu gepaard, die niet sanbouden,maar
nalaten en •z elfs tusfchenpoozingen maken, de zenuwachtige
ontfteking kenmerken, in welke de roodheid en zwelling gering zija, welke zeer lang duurt, en dikwijis in flepende
ziekten, verlammingen en ftuiptrekkingen overgaat . Eiadigende onze fchrijver met de sanmerking, dac deze onder .
fcheiding volgehs den, zetel der ontfteking voor den prakti.
fchen geneesheer en de geneeskundige behandeling van zeer
veel nanbelang is ; doch dat bet niet altijd mogelijk is, deze
verfcheidenheden aan bet ziekbed nit de nanwezig zijnde to"
vallen to herkennen . Vergelijken wij nu deze zoo w1jdloo .
pige verdeeling der ontfteking van den fchrijver met die door
}I U F E LAND en CONS n a U CH gebezigd, on nit de-floc.
four dezer vergelijking zal wel geen de minfte twijfel overblijven, of, welverre dat kortheid en duidelijkheid zich
Diet zouden laten vereenigen , en men de laatfte aan de eer .
fle zoude moeten opofferen, bier juist bet tegendeel plants
beeft . Want bia' beide deze fchrijvers words de ontfteking
flechts verdeeld , Imo ten opzigte van derzelver dynamisch karakter, waarop bet in de geneeskundige praktjjk toch voornamelijk aankomt, en wel naar den quantitative in ftenifche
en in aschenifche, of in active en in pasfive, en naar den
qualitative in algemeene en in bijzondere ontteking ; bijwelE 5
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ke laacfe, bebalve de algemeene oorzaken der bntfeking,
tog eene bijzondere boedanigheidsverandering der flof plaacs
beeft, op welke, bebalve de algemeene ontfekingsmiddelen,
bij de genezing moet gewerkt worden, en waArvan de or.
thritifche, fchrofuleuze, fcorbutifche, venerifche en alit
foortgelijke , non eene fpecifieke fcherpte derzelver oorfprong
verfchnldigd zijnde ontfekingen zoo vele verfcheidenheden
initmaftn ; 2do ten opzigte van bet beloop der ziekte, in acute en chronifche, of in fehielijk en langzaam afloopende ont .
fleking ; en eidelijk , 3U°, ten opzigte van derzelVer zitplaacs,
in phiegmoneuze of meer in de diepte der deelen dringencle
ontfeking, en in de eryfipelateuze onifteking, welke laacftt
doorgaans meer de oppervlakte en bet celwijs weeffel don wel
bet inwendig maakfel der deelen aantast . - Deze verdeeling der
ontfeking is beknopt, klaar en duidelijk, en bierdoor ad
captum van elk gezond menfcbenverfand 4 en de aanvanger
der kunst, deze zoo eenvoudige aanwlzingen in acht nemende, loopt geen bet minfe gevaar, om van bet regte (poor of
to dwalen ; de zaak is daartoe to klaar en to duldelijk voorge .
held . Doch bet is er verre van dean, dot wij van deze zoo
wijdloopige verdeeling der ontfeking, in een werk, ten doel
bebbende , om den heelmeesteren ten platten lande en ter
zee, welke dikwerf van behoorlljk onderrigt zijn verfoken
geweest t ter gefchikte handleiding to verfrekken ~, hetzelfde
gunfig getuigenis zouden kunnen afleggen ; integendeel cref.
fen wij bier wijdloopigbeid , met onduidelijkheid en onnaauwkeurigheid gepaard, nan, gelljk nader zal blijkefl .
(Het vervolg hierna .)

Yerhandelirlgen, Redevoeringen en losfe Cefchriften . Door j.
H . V A N D E R PAL M . Illde Deel.
Te 4mfferdam, bij J.
van der Hey en Zoon. 1824 . In gr. Svo. 347 lil. f 3 - 3 0.

Buiten twijfel zullen zich velen met oils verblijden over
bet verfchijnen van dezen bundel : want , fchoon dezelve voor
bet grootfe deel tlukken behelst, die reeds elders, het zlj
afzonderlijk, bet zij in vereenigde gedenkfchriften, of ook
beide , zijn gedrukt geworden, zoo groot is de begeerte near
de lettervruchten van V A N D E R P A L M, dot men , om bet
genoc van dene, gaarne verfcheidene betoalt . Ziedaar don ook
de
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de verfchooning voor eene bandelwljze, die anders welligt
geene blaam zon ontgaan,-- verfchooning ook voor den uitgever, die deze oude en nieuwe ftukken zoo ruim heeft ge.
drukt : want, is the waar naar zijn geld, dan mag men ook
voor een zeker getal letters of woorden , die uit de pen van
onzen eerfteu redenaar en fchrijver ztjn voortgevloeid, wel
vat meet betalen ; en grijzen zoo wet, als jongetingen, met
de hedendaagfche Egyptifche plug der zwakheid van gee
zigr, blijkens zoo vele briiten, to jammertijk bezocht, kunnen dezelve lezen . WO willen echter geene oorzaak tjn, dat
deze tnildheid, to algemeen en door onbevoegden nagevolgd,
eindelijk tegenzin verwekke. En daarom wachte men bier at.
leen beoordeeling van datgene, wat in ooze Letteroefeningels
nog niet behandeld is
Deze zljn de t erhandeling over den
Koran, nieuw ; de Redevoering over het verfmaden of veron .
achtzamen van de' Regelen der Kunst , to vinden in de were
ken der tweede klasfe van bet Koninktjk Inttauut ; de VerJtandeling over het Gezowd Verfland, en de Leerrede ter be
vestiging
g van J. E. $ t s T to Zeyst , beide nieuw ; terwijl do
andere itukken zijn : op is o R G ER, over bet Middelmatige,
s E L L A m Y, en de Uitvinding der Boekdrukkunst .
Zoo als bet ons biJ VAN D E % p A L ii meestai gnat, zoo
was bet vooral bier bet geval . WO vonden veel se bewouo
deren, veel san to pdjzen, maar weinig, tot waarfehuwing
voor anderen, of teregtwijzing voor den fcbrltjver zelven, to
zeggen . Anderen mogen bier fcherpet zien , of wehigt min•
der gevaar loopen door zoo veel helder en glansrijk licht
verblind to worden, wij gunners bun gaarne die meerderheic'.
Waar ons echter lets voorkomt, daar hebben wij bet nimmer
verzwegen, noch zullen bet ook than : bij kunstltukken van
zoo hooge waade, tigt modellen voor elk, die met fmaak
in een foortgelijk vak werkzaam Is, mag geene poging ter
uiterfie volmaking, at mislukt zij dan ook, worden gewraakt .
Bijonsverilagvn'smansredvoeringoverbtMidelma
tige fcheen ons eene zekere onachtzaamheid in den ftiJl door
co ftralen, fchoon deze geene dadelijke gebreken met zich
voerde. Welligt gaf de vergelijking met bet zoo bewerkte
ituk vats den Heer M E s $ c t3 A E R T daartoe aanleiding ; mis.
fchien deed zich bier de hoogfte kunst in deze fchijnbare
kuniteloosheid kennen . Althans bier vinden wij geene ftof,
om eene foortgeiljke aanmerking to makes ; en bet tweede
ttuk, „over de verwaarloozing der regelen," zou ons zelfs
den
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den moed niet overlaten , bet ultmunrende van v & x n z it
r A LM'a voortbrengfelen meer nog son zijne vlugheid , dan
aan zijne vlijt en oplettendheid, toe to fchrijven .
Over den Koran opent bet boekdeel . Net leers ons in dit
boek den eigenlijken talisman kennen , door welken as A H a .
MET duizenden zijner landgenoocen als betooverde, om den
grondflag to leggen van eerie monarehij en rijk der denkbeetden , uitgebreider , krachtiger en belangrijker , dan alle zoodanige
vereenigingen op aarde . Daertoe verbeft hij den inhoud, voorM
den dicbcerlijken gloea en de onnavoigbare harmonie van dit
werk , zeer boog, en poogt ons dit door sangevoerde !tales
se bewijzen. Velen zeker zullen verbaasd than over de wijsheid van den valfeben Profeet . Allen zullen v A tv n E st
PAL M'S vertaltngen met wvllust lezen . El<ke bevoegde zelft
zal ligtelijk toeflemmdn, dot eene teal , nbg zoo veel voortreffelijker dan deze nagevolgde, als de groene en bloeijende
plant de gedroogde in bet kruidboek overtreft , (her is 's mans
eigen gebruikte beeld) noodwendig onwe rftaanbaar moest
zljn . Wij willen dit dan ook gaarne gelooven, flechts den
Inndaard en de omftandighcden in bet oog houdende ; dock
wij moeten sevens bekennea , dot ook bet vies vertaalde in
daze verhandeliug ons bijna muzijk toefcheen . Dank hebbe
an alien geval de begaafde man, dot hij zijnen landgenooten
sulk een belangrijk !lock, de ja. Schrift van zoo velen on .
ser medemeufehen, zoo aitnemend leers kennen en met bit .
lijkheid beoondeelen. AL bet goede , over den sardbodem ver .
fpreid , en met aardfche onreinheid haer meer , door min ver.
nengd, vloeide toch uit dene Heilfontein voort, en zai zich
pewrs eenmaal, tot derzelver eer en heerlijkheid, zuiver vereenigen, om to drenken, die nab!) en die verre zijn.
De votgende redevoering, over de Reg Ien der Kunst, is
Been minder keurig ftuk . Trouwens , wie zou dit van bet
onderwerp, en de plants, War zij uitgefproken werd, anders verwachten? Men kan de bedoeling des fprekers in een
onderkheiden licht befchouwen, ofals eene bloote poging om
zeker verfchil tusfchen even geleerde en fmaakvolie mannen
weg to nemen, van welke de een en ander de natnur, of bet
voorbeeld, met verfmading der regelen, als ddnige meesteres
in bet gebied van her fchoone hadden aangeprezen, of als
eene aanwijzing van bunne dwaasheid en verkeerdheid, die
in den grond geenerlei ineesteresfe, geenen band of aanwijzing dulden, maar bun wild en ruw genie (of niet-genie)
On
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den onbepaalden teugel vieren, Inderdaad yereenigt hij beige , maar houdr zich met bet belaugrijkfte verreweg meest bezig ; terwijl hij bet regte itandpunc aanwijst, waaruit men
kunstregelen moet befchouwen, als ook bet misverfand en

misbruik, dat dezelve fours door verfandigeu deed afkeuren,
tevens de fchoonfe lesfen gevende, our elken beoefenaar tot
zorgvuldige bedachtzaamheid , vlijt en echten fmaak op to
leiden of aan to fporen . Her ware, oozes oordeels ,- ce wenfchen, dat zulk een gulden boeksken in de hand van alle
jonge lieden was, die eenmaal als fprekers en fchrijvers zul.
len optreden. Wij zouden dan misfchien to eer van hiet overladene en overdrevene, van de misplaatfte fieraadjen, die,
even als zekere ftaacfiegordijnen van onzen tijd , bet licht
belemmeren en door hare bonte mengeling ontitellen , ontflagen Taken . En al is bet ook, dat de onflerfelijkheid wel door
weinigen van de tegenwoordige fchrijvers in alle talen zal bereikt worden , als opperfe doel kunnen wlj ze echcer even
gerust laten gelden, als K A N T in bet zedelijke zijn enbereik .
baar ideaal , wel overtuigd, dat de verfandigen van bet
tegenwoordige en ligt nog eenige geflachten den gelukkigen
beftrever der volmaaktheid pier onbeloond zullen laten .
De verbandeling over het Gezond Verfland is - gezond
verband , van bet begin tot bet einde . Wij hebben al zeldea
lets gelezen , dat geleidelijker , klaarder en overtuigender gefchreven was . Men heeft dezelve in verband gebragt met
cle letterkundige gefchiedenis an den dag, en zij is daarop
inderdaad hoogst toepasfelijk , ja bet is hier en daar Wet
voorbij to zien , dat den feller fommige dwaasheden , aan bet
oogenblik bijzonder eigen, voor den geest zweefden . Doch,
had iemand van de bedoelde ultra's onder onze lefcerheldea
niers geweten , dan zou hij , her fuk lezende of hoorende,
geenszins vragen : waar ziet dat op? wien bedoelt hij hiermede? Her 2ijn alle algemeene waarheden, en hetgeen door dezelve beftreden words, is, helaas 1 net nieuw onder de zoo . „War is waarheid,onder zoo veel verfchillends,dat daarvoor
words uitgeg*even ? Her verfiand moet dit keuren ; her verfand der fchranderften en geoefendften niec alleen, maar elks
eigen mede. Ongelukkig beeft her verband, zoo wel als bet
ligchaam, zijne menigvuldige krankheden, en wijsr dan mis .
Daarom dienen wij de gezondheid van bet verftand to kunDen onderfcheiden, en dic kunnen wlj veelal ook, vooreerst
aan bet voortbrengfel , dat eenvoudig, ongezocht, natuurlijk
moet
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moet zijn, en ten andere aan de wijze en den toon, waarop
bet wordt voortgebragt,als gekenmerkt door kalmte, befcheidenheid, en welwillendheid." - Ziedaar den korteri inhoud ,
maar bij welks behandeling zoo veei welgeplaatst vernuft
words to pas gebragt , dat bet de deftigheid van een belangrijk onderzoek en onderwijs door de bevalligheid en bet vermaak, als van een luimig dichtftuk, verhoogt . De Wijze
brengt bier nit zijnen fchat voort oude en nieuwe dingen,
alsof de Natuur bem niets onbekend had gelaten , dat zijn
pleit, hear pleit, kon ophelderen en doen zegevieren.
De bevestigingsleerrede, over job. 111 : 18 : Die in den
Zoon gelooft, words niet veroordeeld maar die niet gelooft,
is alreede veroordeeld ; dewijl hi/ niet heeft geloofd in den
naam des eeniggeboren Zoons van Cod , belluit den bundel .
Als gelegenheidsrede, boedanige er ook in de andere deelen
van dit werk waren , verkoos V A N D E R P A L M die liever
bier, dan bij zijne gewone Leerredenen, eene plaats to geven. Wij hebben niets tegen deze keus , daar inderdaad in
zulk een ftuk veel , en bier, om bijkomende redenen, ligt
nog meet voorkomt, dat bij de kanfelvoordragt anders niet
behoort ; bijzonderheden , vriendffhapsbecuigingen, enz . Maar
indien bet : „ Einde goed , a1les goed ," vooral ook bij eene
beoordeeling belangrijk words geacht, dan meet bet ons fpijten , dit ftuk bier to vinden . Want , in zoo verre her preek
is, behaagt bet ons minder, dan vele gewone van V A N D E R
Wij willen niet gisfen ; maar , volgens ons gevoel ,
P A L M.
zouden wij bijna denken, dat de man eene gemeente voor
zich had gehad , die hij moest ontzien , en vooral niet doen
denken, dat hij to weinig aan bet gelooven hechtte , of to
ligt over den weg ten hemel dacht . Altha ns wij misfen bier
dat natuurlijke ineenfmelten van geloof en deugd, dat van
zeif ingezien belang der aanneming van Christus , hetwelk
wij bij hem gewoon zijn ce vinden , en vinden daarentegen
eene poging, om de verdienfte des geloofs in fommige b oo.
g e leerflukken , op zichzelve, in hec licht to ftellen, welke
wij elders gaarne misfen . Dit mishaagt ons , omdat bet ons
niet dvertuigc , noch tot ons hart fpreekt . En desgelijks
fchijnt ons eene uicdrukking in den tekst opzettelijk ver .
zwakt, en daardoor, vreemd genoeg, hard in plaats van
zachc gemaakc to zijn . Wij bedoelen de woorden : is reeds
veroordeeld, die ons toefchijnen to moecen bevescigen, dat
Jezus nietnand vert ordeelde , maar dat zij , die niet geloofden,
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den , bet oordeel , het zij der wet, bet zij van hunne elgene c©n[cientie, reeds bij zich droegen, den Heiland, bij de .
ze zijne eerfte verfchijuing, niets overlatende, dan vrijfpre .
ken , verlosfen en redden. Doch de Hoogleeeaar houdt bet
enkel voor eene verzwarende fpreekwijze, als van eenezaak,
die zoo zeker gebeuren zal, alsof zij reeds dadelijk plaats
bad, en tooit, op dezen grond, bet Evangelie van Christus
in een ontzaggelijk zoo wel, als troostrijk licht . Wij ontkennen trouwens niet, dat de leer van geregtigheid en oor .
deel, voor den overcuigden van zonde, zelfs ontzettend is ;
ma r zulks ligt nosh in dez wo rden opgefloten, noch be
boefde bier op deze wijze aangebragt to worden . Hot Evangelie is eene blijde boodfchap, omdac bet ons genade en zaligheid verkondigt ; en welke verkondiging was gepascer voor
hen, die wederom een' dienaar van dat Evangelie ontvingen,
dan deze heugelijke I Aldus, ten minfte, komt bet ons voor,
en fchijnt ons daarom dit fluk minder gelukkig aangevat to
zijn,--eene groote zaak voor den geheelen afloop . Maar wi.J
kunnen dwalen, en ons misfchien daarom minder bevredigd
vinden , omdat er bij zulk eene gelegenheidsleerrede to veel
tijd words weggenomen door bijzonderheden . In dat gevsl
zien wij ons reeds wear betaald : want dat bijzondere , de aaufpraak vooral aan den jeugdigen leeraar en vriend , den zoos
zijns ouden en geachcen vriends, gelijk zijn eigen leerling,
is hoogst aandoenlijk en creffend . Geen wonder, dat hij en
zijn werk dan ook der gemeence met warmte en kracht worden
aanbevolen , dat er niet weinig tot lof van het heilig ambt
en deszelfs waardigen bedienaar words gezegd ; gelijk trou.
wens de algemeene inhoud der leerrede , „ bet gewigt en de
noodzakelijkheid der Evangeliebediening," hiertoe alle aanleiding gaf.
Wij eindigen ons verfag met de hartelijke bede, dat de
goede Voorzienigheid den wijzen en hoogverlichten man nag
eenen geruimen cud bij leven en krachten fpare , om ons de
zoete en heilzame vruchten zijner onvermoeide werkzaamheid to blijven fchenken, en zijne eeuw met kennis , goeden
fmaak en gezond oordeel , boven vele vroegere , to helpen
verrijken I Nog lang roeme 's lands eerie Hoogefchool op
zulken Leeraar, en vinde in hem en zijne waardige medewerkers, hunne gezondheid en volftandigheid, troost voor
zoo veel en fmartelijk geleden verlies I
Me-
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Zoo zal dan de tweehondeerdvijfcigfte verjaring van bet
fUchcen der Leydfche Hoogefchool gevierd worden in den
teiupel, welke het fterfelijk overfchot van KEMPER bevat ;
van hem, die, alleen door zijne tegenwoordigheid, dit feest
eenen niet geringen luister zoude hebben bijgezetl Want welk
een man hij was , hoe beminnelijk , opregt , fchrander, geleerd,
vaderlandlievend, groot, en hoe hij dat sites zelf bet allerminfte gevoelde, is niemand onbekend, die flecbts in w eini .
g e hetrekkingen met hem geftaan heeft . En zij , die zoo ge .
lukkig niet geweest ziin , kunnen hem kennen nit zijne gefchrifcen, waarin hij zelf bet afbeeldfel zijner ziel near waarbeid heeft uirgedrukt . Helass I wat heeft her Vaderland aan
then edelen Burger verloren 1 Wij zeggen, bet Vaderland ;
want dit dkne woord bevat sites , wat wij uitdrukken kunnen
en willen. Dat Vaderland zal dan ook met dankbnarheid aan
R E M P E R gedenken , en de pogingen toejuichen van alien ,
die hunne hulde aan zijne nagedachcenis toebreogen . Een man
van zoo vele verdienllen en becrelckingen kan zeker van vele,
site zeer belangrijke, zijden befchouwd worden . Prof. s i E .
G E N B E E it beeft hem befchouwd ats bet beste voorbeeld ter
navolging voor edele jongelingen , en deze befchouwing niet
zonder aandoening , zoo wet van den redenaar als de toehoorders , openlijk in de groote gehoorzaal der Akademie uit.
gefproken. Deze befctrouwing doet bet hart en den fmaak
van den Heer S I E G E N B E E it groote eer aan . Wij bevelen
bet fraiije ftnkje zeer ter lezing aan bijzonder aan de Akademifche jongelingfchap, en zeggen, met den fchrijver, aan
de vrienden en leerlingen van K E M P E it : „ Nos vei'o gravisfimi , quern ex immaturo illius obitu concepimus , doloris ab
asfidua exempli ab illo edit' coutemplatione jolatium ac levamen etamus , hujusyue exempli conllanti rmitatione dignos nos
K E M P E R o discipulos at jue amicoos
raestemus! Hoc autem
facientes , praeclari vii rneneoria :n optime colemus, rostram
que ergo eum pietatem non verbis ta'aum,,ed factis etiam
declarabimus ."
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Oyerzigt der Cefchiedenis van Spanje, met betrekking tot den
tegernvoordigen aardrijks- ; ffaatshuishoudkund/gen en han.
delstoefland van dat Rijk . Naar het Boogduitsch van G .
L . F . w A G E N E R , A. L . M. Te Croningen, bij W . van
Boekeren . 1823 . In gr, 8rt VIII en 114 91 f 1 - ::5Over den Oorlog tusJciren Frankrijk en Spanje . Uit he!
Fransch vertaald . Te Amfierdax , bij C . Schaares . 1823 .
IY en 64 Bl. f : - 8o .
Indien ooit de voornitzigten in het ftaatktindige valsch ed
bedriegelijk bevonden zijn, indien ooit, hetgeen men onmb .
gelijk waande, zich bewaarheid heeft, en coeval , nlet beleid , den fchepter fcheen to zwaaijen i bet was In den vat
der Sl nanfche vrijheid in 1823 . Men had, toen de Franfchen
over de Bldasfoa gingen, eersc weinige jaren to voren, zutlc
con treffend voorbeeld gezien, war Frankrijk, onder den groot .
ften Veldheer der Eeuw, met een uitgelezen, aan zegepralett
gewoon leger, reeds verraderlijk genesteld In de beste vestingen en in bet harte des lands , tegen bet Volk eener verouderde, verzwakte, aan den Oorlog ontwende Monarchij had
vermogt ! Dat Volk , hoewel geenszins door bet vuur der
Vrijheid ontvonkt, (want Vrijheid is ofSe(faadbaar met In .
quilitie) trachcre zijne onafhankclijkhcid, zijn volksbetaan,
tegen eenen laaghartigen en verraderlijlten aanvaller to hand .
haven ; en bet faagde daarin boven verwachcing . En nu,
nadat ditzelfde Volk zich eene vrije flaatsregeling gegeven
had, die bet met geestdrifc fcheen aan to kleven, - nu bet,
door de onbefcbaamde eifchen van Mogendheden, welke niet
de minfle reden tot klagten kondetl aanvoeren ; flechts de
keuze tusfchen herflelling van her Despatismus en Oorlog
had , - nu Frankrijk, met om eigen voordeel of eer, maar
op de bedreigingen van eenen Minister WE de nabijheid vat?
den Noorder Poolkring, liever verkoos , Spanje zonder rederr
to beoorlooen, dan zelf aan den Rijn beoorloogd to worden, - nu derhalve die Oorlog zonder geestdrift of kracht
fcheen to zullen gevoerd worden,-- nu bovendien de geheele Frarrfche Natie zich luid daartegen verklaarde , bet leger
niet to vertrouwen fcheen , daar tie Veteraneh, die onder
NAPOLEON gediend hadden, de BOURBONS niet zeer
genegen konden zijn, en de nieuwelingen voor den moeijeF
lij
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lijken flrijd tegen de Guerillas en bet klimaat niet befland
fchenen, - daar een Veldheer aan bet hoofd flond, die met
den minflen van N A P 0 L E ON's beproefde Legerhoofden niet
to vergelijken was,en zich tot nu toe flechts door zijne gevangenneming in April 1815 had doen kennen, ..- nu geheel
Spanje voor de Conilitutionelen open was, die eerst onlangs
aan de Rebellen bet flerke Urgel outnomen, en die voorvechters der Inquifitie naar Franfchen bodem gedreven hadden, -- nu, dacht men , zou de zegepraal der Vrijheid en
van bet Regt aan geene bedenking onderhevig zijn ; men zou
de Franfchen , ja , in bet land , en zelfs tot Madrid laten
trekken, maar om hen daar, dcn voor 8cn, to vernielen, en
de tooneelen van Moscow in 1812, gedeeltelij k althans, to
hernieuwen .
Zoo dacht de meerderheid der deskundigen in Europa . Re .
cenfent herinnert zich , verfcheidene Nederlandfche krijgslie .
den, die in Spanje gediend hadden, eenparig den terugtogt
der Spanjaarden voor eene krijgslist to hebben hooren verkla .
ren . In Frankrijk dacht men er niet anders over . Niec a1 .
leen de gewone boofden der Liberalen in de Kamers, mannen van doorzigc, die men echter door partijgeesc van 't
fpoor geleid kon ach ten , - maar een TALL E 1 R A N D, wiens
valkenblik altijd de veiligfe zijde ziet, en die ook de rampen des vorigen Spaanfclsen Krijgs zoo wdl had doorzien,
voorfpelde ook nu niets dan onheil . Ilet is ook in dezen
geest, dat bet boekje, No . 2 , in bet hoofd dezes aangekondigd, gefchreven is . Het brengt de flerkfle gronden van
waarfchijnlijkheid to berde, dat de Oorlog in Spanje van de
Franfche zijde moet misl.ukken, en in alien gevalle van een'
langen duur moec zijn, hergeen ten flotte toch denzelfden
uitftag moet hebben . En wat is er nu gebeurd? De geheele
Oorlog, then NAPOLEON in geene zes jaren kon ten erode
brengen , maar die voor hem met eenen inval in Frankrijk
eindigde, is door den Hertog V A N A N G 0 U L e M E, met Di
minorum gentium , gelij k een M o L 1 T O R c . f. , onder hem ,
in zes maanden volkomen beflist, zoodat zelfs Cadix, 't welk
to voren twee jaren lang een beleg had doorgeflaan , bet nu niet
eens zoo vele maanden hield ! Wat kan hiervan de reden zijn ?
Toeval is een onding , hetweik ors tot geene oplosfing kan
dienen . De wil der Voorzienigheid ? Wij eerbiedigen deze in
alles , - en ook nu , gelijk toen zij in 1795 den weg voor
onze verdrukkers baande, heeft zij ongetwijfeld goede en
hei-
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beilige oogmerken, die bet ons past to erkennen ; dock eene
bijzondere tusfchenkoinst van bare zijne zal de zegepraal vatl
bet fchreeuwendfte onregt toch wel niec zijn . Zien wij derhalve , of wij niec eenige natuurlijke redenen voor deze gebeurtenis kunnen opdelvsn, die in verband flaan met de boven aangekondigde gefchrifcen van den dab.
Spanje was, na den doodflaap van twee Deuwen ; federe
K A R E L V, met bet midden der achttiende Eeuw wedet
eenigzins onder F E R D 1 N A N D VI , dock v©oral onder it AR E L IN, tot de Europefche verlichting genad ?d . De koop,.
handel van bet Moederland met Anserika werd van ver .
fcheidene drukkende bepalingen Ontheven, en daardoor een
welvarende en niec onverlichte koopmansfand gevormd ; de
Geestelijkheid werd in hare nanfpraken befnoeid, de Inquifitie bijkans onfchadelijk , (ilechts eene enkele maal ftak zij
hare klaauwen uit tegen o I. A V I D 4) en de dagetaad van een
fchoonen morgen voorbereid , toen onder it A R ILL IV, die
alles saA zijnen anwaardigen ftaatsdienaar eoDoY overliet-4
de zaken weder verachterden , vooral toen vrees voor de Fratz
fche Omwenteling weder toevlagt tot de Inquifitie deed aW4
men . Veelvuldige rampen van den Staat en een verband meat
bet gehate Frankrijk verbitteren bet Volk ; en nu de. {Kot
fling zijn land met Franfchen laat bezetten, hen zelfs!>in
n1
celorra en andere plaatfen toelaar, en fc1ikkingen maukt, om
naar Imerika to verhuizen , en dus bet landd ter prooije to
laten, toen verheft zich bet Volk . Het words gedreven door
woede tegen eenen vreemden verdrukker, en deze words
words getrouwelijk aangeftookt door een ligchaam, hetwell€
daarbij niec weinig belang had, door de Geestelijkheld , wier
fchoone landerijen en kerkfchatten
een dead kapitaal,
doch 'c welk N A F 0 LEON uitmuntend in her levee wist re
herroepen - bier op bet fpel ilonden . De Oorlog tegen
Frankrijk, waartoe de verontwaardigde Natie buitendien reeds
geneigd was , wordt nu een Godsdienstoorlog : met bet
vermoorden van Franfchen kan men den Hem-el verdienenl
De biechcftoei, dat vreesfelijke wapen, de Goddelijke magc
der zondvergifffenis , in de handen van zondige ilervelingety
gedeven, doer bet zijne daarbij . Wraak is de geliefkoosde
hartstogc van den Zuidlander . Engeland onderfteunt Spanjes
ongeregelde benden met geregelde troepen, en ('c geen een
leger waard is) met W E L L I N G T O N. Gedurige afwendingen
en nieuwe oorlogen noodzaken N A P O L E O N, zijne beste
F a
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croepen en Veidheeren nu eens naar Duitsc iland , dan naar
Rusland to herroepen .
En zoo, terwijl vrijheidsvrienden
en monniken, kooplieden en Grandes van Spanje opregtelijk
de handen ineenfaan , en de Natie, in fpijt der tegenfpraak
van BAI.LESTEROS, War behoud in WELLINGTON'S
banden legt, wordt Spanje gered . - Hoe is daarentegen nu
bet geval ? De pogingen van eenen K A R E L III en zijne
verlichte Ministers , en die van bet kortlondige bewind der
Cortes, mogten lets op den zeer dun gezaaiden middelfland
bebben uitgewerkt ; op de zeer groote meerderheid - bet
gemeen - waren zij zonder invloed gebleven . Deze was nog
aldjd een blind werktuig in de handen der Geestelijkheid .
Toen deze laatlte derhalve, door de onvoorzigtigbeid der Cortes een weinig flerk befhoeid, even als een zwerm bijen, of
liever hommels , die men den honig wil ontnemen, uitvloog
en den aanvoller poogde to tleken , toen wise zij die groote
meerderheid in haar gevolg to bekomen . Zij werkte daartoe
eerst in 't geheim door biechtftoel en abfolutie, en verklaarde zich dan openlijk, overal wear bet Geloofsleger, en naderhand waar de Franfrktn verfchenen.
Zulk eene geduchte
atasfa, in de fchaal der aanvallers geworpen, moest die onfeilbaar fpoedig doen zinken .
Daarblj kwam de groote
onvoorzigtigbeid der Cortes, van bet beleid barer lagers
toe to vertrouwen aan den weerhaan en dubbelen verrader
D' A B I S a AL , en aan den afgrijfelijken M O R I L L o, die in
Zxid - Amerika de vrienden der vrijheid en onafhankelijkheid
op de fehrikkelijkfle wijze vervolgd bad ; mannen, die niet
aarzelden, zich en de bunnen aan den vijand ce verkoopen .
Eindelijk .- en flit flelt een gedeelte der redenering van bet
boekje No . 2 to leur - juist op dat oogenblik fpeelde de
Fortugefcke l E Z A B E L bet eerfle bedrijf barer gruwelrol,
(bet tweede is haar minder gelukt) waardoor dit land aan de
verdediging der vrijheid ontrukc werd ; en Engeland, onttrekt
zich geheel : bet hoopt de beide partijen elicander to zien
vernielen, en daarvan partij to trekken . De Cortes, this door
gedurige afvallen en oproeren oncmoedigd , bieden den Koning zijne vrljheid aan , mils hij een gedeelte van de wenfchen der Natie vervulle . (Zie zijne Proclamatie nit Cadix
in de laatfle dagen van September .) Hij wordt ontflagen,
en men weet, hoe hij zijn woord heeft gehouden!
In bet boekje No . z hebben wij wetnig gevonden , bet.
welk ons on treat deze gewigtige gebeurcenis kan inlichten .
Het
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Bet is hoogst oppervlakkig, en wlj twijfelen zeer ant) de
eclrtheid van den brief van P A I, A POX , (bl . ?9) vol wind
en nuttelooze woordenpraal . De redeneringen van No . a
fchenen niet kwaad ; maar zij zijn ongelukkiglijk door de
uitkomst wedrlegd .

lets over en voor den Koophandel van Amflerdam . Te Am/lerdam, bij P . den Hengst en Zoon . 1824 . In gr. &vo.
Fl, 67Bl.f :-75 •

M et diepen weemoed befpeurden wij reeds federt een' ge .
ruimen tijd, hoe de koophandel to Amflerdant, die genoeg.
zaam dtnige bron van welvaart aldaar, gedurig meer achceruitging, om, zoo als wij vreesden en nog vreezen, van lieverlede tot deszelfs niet terug to keeren . De oorzaken hiervan meenden wij to vinden : Io. in de in onze I-loofdltad
meer en meer toenemende zucht naor vermaak en verilrooijing , waardoor de zucht tot werkzaainheid verdoofd , de weelde
en luiheid daarentegen bevorderd worden ; 2 o . i n gebrek aan den
geest van eenheid onder de handelaren zoo wel, als inzonderheid in oude vooroordeelen en misbruiken, wier nadeel en
ongepastheid , tot fchade en fchande der Beurs van Amflerdam , door de ondervinding bewezen zijn , maar die desniet .
tegenilaande to dip worcel fchijnen gefchoten to hebben, om
vooralsnog to kunnen worden uitgeroeid ; 30. in bet fehadelijke Tarif van uit- en ingaande Regten, dot, gelijk de edele V A N H 0 G E N D O R P zoo uitnemend heeft aangetoond,
in fpijt van de liberate beginfelen der wet van den 12 Julij
1821 , in ons belastingflelfel is ingefchoven, en de heilzame werking, welke die wet zou kunnen hebben, veriamt ; (de
vorige wetten van 1816 en 1819 hadden den handel reeds
een' geduchten knak gegeven ;) en eindei}jk, 40, in den zoogenaamden Effectenhandel , waardoor vooral de eigenlijke handel zich in zulk eene kwijning bevindt : wij willen dit laattte
punt bier niet verder ontleden , ook van bet gevaarlijke en
onzedelijke van denzelven , doorgaans op fpel en onzekere
kanfen gegrond , niet gewagen ; dot de ondervinding uitfpraak
doe! maar wij voor ons houden bet er voor, dot men eens,
tot ziju onberekenbaar nadeel, dock to last, bet fchadelijke
van dien handel in papieren zal leeren inzien ; ach , mogteu
wij ons hierin bedriegeu!
F 3
Met
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Met deze en dergelijke gevoelens bezield , namen wij bet
voor ons liggende werkje in handers , en doorlazen hetzelve
mec gretigheid : de kundige Schrijver verdient alien lof, en
hetgeen hij con aanzien van bet verval van den Amfierdam.
fehen handel en deszelfs oorzaken heefc ter .neder gefteld, is,
hejaas I onbetwistbaar zeker. Worden wij dus , aan de eene
zijde, door zijn tafereel van dat verval flerk getroffen, hij
beurt ons , aan den anderen kant , wederom op , en bewij-st
onwederlegbaar , dat er nog vele hulpbronnen overig zijn gebleven, om , wanneer de handelaars zelve flechts willen , den
bandel bier weder op nieuw to doen herleven . Gij alien den,
die bewoners der Hoofdftad zijt, die bet inderdaad wet met
bear meent, en de vele uicmuntende inrigringen, daar nog
befloande, gaarne wenscht to behouden 1 koopt dit boekje, en
toecst hetzelve aan de waarheid, aan de ondervinding, en
aan bet gezond veriland . Gij alien , om bet even of gij Zeehandelaars zijc, of Kooplieden van de dusgenaamde tweede
band, Commisfionairs of Winkeliers, Makelaars of Fabrikan.
ten, gij alien hebt er belang bij . Maakt van de u gegevetne
wenken gebruik ; Nat de handen inocn ; ilelt nile fchijnbaat
particulier belang ter zijde ; fpiegelc u aan den geest van on .
derneming en werkzaamheid uwer Voorvaderen ; laat anderen
niet meer, tot uw nadeel, van uwe dwalingen partij trek .
ken , en hecht niet langer aan oude vooroordeelen en misbruiken ; gewis , gij zult er a door den tijd wdl bij bevinden, en hetgeen gij u voorfleldet een a opoffering to zijn,
gebragt aan bet algemeen belang, zal iniegendeel uw eigen
voordeel bevorderen, bier op nieuw eene algemeene werk .
gaamheid en welvaart verfpreiden , en (God geve bet!) aan
AmJferdam den flaf van Mercurius weder in handen geven,
die haar, in bet tegenovergeflelde geval, ongetwijfeld voor
altijd zal worden ontwrongen .

.ffardrijkskundig Leesboek, tot uitbreiding der kennis van verfchillende Volken op den Aardbol . Met 29 Platen . Te Deventer, bij A . J. van den Sigtenhorsr . 1822. In gr . 8va,
333 L1, f7-50 .

I

n vorige tijden , toen onze handelsbetrekkitigen alle landen
der wereld omvatteden , waren wij in bet oak der Aardrijks .
kande, gelijk in vele andere vakken van keunis, de voor-
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lichters van anderen, en nog heden ten dage leeft de roem
van ooze V A L E N T IJ N s en B L A E U S in derzelver uitmuntende werken en kaarten . Dit is , helaas I veranderd . Er zijn
onder onze Geleerden flechts weinigen , die zich aan de wetenfchappelijke beoefening der kennis van landen en volken
bij uitfluiting toewijden ; en, hoe loffelijk hunne pogingen
ook zijn mogen, dezelve kunnen niet worden gelijk gefleld
met den arbeid van Engelfchen , Franfchen en Duitfchers . En
dan onze vaderlandfche kaarten van den tegenwoordigen tijd l . . .
Hergeen incusfchen de beoefening der Aardrijkskunde in ons
land voordeelig onderfcheidt, is buicen twijfel de nuttige
ilrekking, welke men aan die wetenfchap gegeven heefc , en
bet gebruik, dat men van dezelve maakc, ter verfpreiding
van kennis en verlichting onder bet grout Publiek . Veelvul.
dige pogingen kunnen dit bewijzen, en bet voor ons liggend
Aardrijkskundig Leesboek il:aaft dit op eene voldoende wijze .
\Vij kunnen bet oogmerk van de uitgave dezes boeks niet
beter opgeven, dan met de eigene woorden van den Schrijver, nit de voorrede ontleend, alwaar hij zegt : ,, Dit gefcbrift bevat geene eigenlijke aardrljkskundige befchrijving
der landen , dan in zoo ver zij den toefland der volken, die
in dezelve leven, meer of min opheldert, daar Aardrijks- en
Volkenkunde twee z-usterlijk vereenigde wetenfchappen zijn,
of, om naauwkeuriger to fpreken , de laatile flechts een bijzonder gedeelte der eerstgenoemde, in hare uitgebreider beteekenis , uiumaakt . Korc en ineengedrongen is dus bier bet
voornaamfle aangaande de afkomst, den regeringsvorm, den
Godsdienst, de taal, de middelen van be/laan en onderhoud,
de bejchaving, geaardheid en zeden van de bewoners der
verfchillende landen bijeengevoegd, wel to oppervlakkig, om
den Lezer eene naauwkeurige, volledige en alle bijzonderheden ornvattende kennis aan to brengen , maar toch genoeg,

om bet algemeene denkbeeld mede to deelen , of hem bet
reeds bekende , in een kort beflek , to herinneren ." En, wanneer men dit in bet oog houdc, moet men bekeunen, dat de
Schrijver zijne taak op eene allezins loffelijke wijze volbragc
heefc . Men vindt bier bet wetenswaardigfle omtrent de on .
derfcheidene volken der wereld bijeenverzameld ; de nieuw(le
ontdekkingen en berigten zijn geraadpleegd ; gefchiedenis en
taalkunde zijn op eene gepaste wijze met Geographie verbonden ; de geest, waarin bet boek gefchreven is , mum uit
door echte liberaliteit i terwijl alles in eeuen zuiveren en vloeiF 4
jen-
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jenden ftijl voorgedragen wordt . Het fpreekt van zelf, dat
pier alles even juist is , en er bier en daar aanmerkingen kun .
lien gemaakt warden ; doch bet goede heeft zoodanig bet
overwigc, dat wij bet boek met ruimte kunnen aanbevelen,
41s cone nuttige en onderhoudende lectuur voor geoefende
jongelieden niec alleen , maar ook voor volwasfenen .
De platen, welke de onderfcheidene volken der aarde
voorflellen, zijn nit een Fransch work overgenomen , on
f#rekken win dic boek tot wezenlijk fleraad .
Oude 4ardrijkskunde, Door H . J . N A s S A u, Tweede, veranclerde Druk. Te Groningen, bij J. Rdutelingh . 1824 . In
gr, $vo. XXKI, 417 BI, f 3-6o .
Dese fchets van den ftgat der bekende volken u :t de oudq
gefebledenis is een nuttig bock, en zeer gefchikc voor de
Ladjnfche fchglen ; want ddar bijzonder flellen wij bet opgettelijk onderwijs in de Geographic verre boven bet occafondle, en wij merken bee als eene,verdienfte van dit werk
aan, dot bet in 't Alederduitsch gefchreven is, en zoudeq
den fchrijver niet raden, bet in 't Latijn over cc gieten, of
bet moesc zeer kort en zeer klasfiek zijn , twee niet gemak .
kelijke vereiscbcen . De fchrijver geeft in de voorrede de reden op, waarom hij zoodanig en geen ander plan gevolgd
heeft ; hij ontvouwc in cone inleiding de gef'chiedenis en
bronnen der oude Aardrijkskunde, behandeir vervolgens de
bekende landen van Europa , Azie en Afrika , geeft ten flotte
eenige aanteekeningen en bijvoegfels, en befluic met eenige
berigten over bet Troja van 11 o M E R u s en den alouden toe .
ftand van ons land . De bruikbaarheid van bet geheel words vexmeerderd door eon' goeden bladwijzer . Het ware cc wenfchen,
dat or ook eon bladwijzer van de nieuwe namen van plaacfen,
zeeen en rivieren was bijgevoegd . Die namen warden meestal
in den tekst zelven vermeld , hetwelk ook in zoodanig werk
noodzakelijk is ; maar wij hadden daarbij gaarne gezien , dat
met een' enkelen week hier en daar de vermoodelijke reder ;
der verbascering ware opgegeven , bijzonder in de Griekfche namen . Als de leerliug hoort, dat Konflantinopel door de Turken
Stamboul genoemd words, mag hij er wel bij vernemen, dot
dir zoo veel is als E'
; Tav ,r6Aw , en zoo in andere voorbeel .
den . Doch dit kan ook verholpen warden door mondeling
onderwijs . De manier, door den fchrijver gevolgd, is deze ;
Eersc geeft hij eon kort overzigt var, de werelddeelen ; vervol-
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volgens bebandelt bij de btjzondere landen, bepaalt de grenzen , zegt lets over de oudtle gefchiedenis , over de rivieren,
bergen en fleden, en flipt daarbij beD merkwaardigfte aan,
waNrdoor bet niec anders zijn kan, of dat alles moet zich
vaster in bet geheugen der leerlingen prenten . De fchrijver
beeft een goed gebruik gemaakt van de hulpmiddelen , welke
de arbeid van nienwere geleerden in bet aardrijkskundig en
biscorisch yak hem anubood , en wij hebben geene bijzondere aanmerkingen to waken . Mogt remand zeggen, dat bier to
weinig, daar to veel , hier wat mit5 betangrijks , daar eens eene
zonderlinge vergelijking van nieaw met oud gevorden wordt,
(wa rin vel Duitfchers bijzonder ik we t niet welk deftigd
heid zoeken) dit beneemt niet veel nan de waarde van bet
boek, zoo bet door goede onderwijzers verklaard wordt,
waaraan bet , blj den dagelijks toenemenden lust voor alwat
gefchiedenis is, niet ontbreekt . De fchrijver ontvange onzen
dank , en de uitgever sanmoediging en onderfeheiding boven
die zijner medebroeders, welke hunne perfen leenen nan bet
drukken van laffe Romans en hacelijke twistfchrifcen . Dat hiJ
zich wel bevindt bij deze onderneming , getuigt deze tweede
en verbeterde druk , welke den eerilen , in 1819 verfehenen,
zoo fpoedig gevolgd is .

P

u s, over bet verwijl der Goddelijke Strafe . UP
bet Orieksch vertaald , met Aanteekeningen , door C . G R 0 E N,
Rector der Latijnfche Scholen to Enkhuizen . Te Dordrecht , bij
J . de Vas en Comp . 1823 . In gr . Bvo . VIII, 127 Bl. f i - ¢o.
L U T A R C H

Die P L U 'r A R C H U S kennen , kunnen hem niet genoeg be .
wonderen . Die hem niet kennen , berusten gaarne in de
groote loffpraken, aan dat edel vernufc, door aile tijden
been , van de geleerdile en oordeelkundigfte lieden gegeven .
Met verbazing zagen wij daarom het gevoelen van eenea
Recenfent in de Revue Encyclopcdique dezes jaars, die, eene
Italiaanfche vertaling van de zedekundige werken van P L UT A R C H U s door den Ridder C I A as p i aankondigende , zegt,
dat die vertaling niec veel fchijnc to beduideal, waarvan bet
weinig belangrijke van bet oorfpronkelijke misfchien de voor
naaml1e
e reden zoude zijn . Hetgeen bij er nog verder bijvoegt, fchamen wij ons over to fchrijven . Wij wisten niet,
dat er zulke domme menfchen konden beflaan . En toch filoF 5
zo-
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zofen l P L U T ARCH U S was een ander filozoof, gelij k onze
landgenooten , die bet Grieksch niet verflaan , nit dit boelc .je
zullen merken . Het is een heerlijk . onderwerp, en bet heefc
voor ons gevoel iets innemends, ook daardoor, dat bet de
eerfleling van den arbeid is , door w r T T E N B A C H aan >? L UY A R c H U s befleed .
De Rector G [t o E N, reeds gunflig
bekend door bet vertalen van een ander flak van P L U T A ItcHus, heefc hec lezend publiek een' grooten dieust bewezen, door hetzelve ook dit voortbrengfel van den uitmuncen .
den Griek to fchenken. Hij heefc bij de overzetting alleen
den Griek£chen cekst gevolgd, en ahe moeite aangewend,
can den kernachtigen zin van P L U TAR C H U S , zonder to
groote flijfheid, in onze moedertaal getrouw weder to geven. Door dat getrouwe misfen wij bier en daar wet ceps
eene zekere vloeibaarbeid en losheid, welke echter bet doorgaande kenmerk van hec oorfpronkelijke ook niet is . Onder
den tekst geeft de Heer G R o E N , bij moeijelijke plaatfen, nu
en dan, rekenfchap van lezingen en g.is£ingen, welke hij gevolgd heeft . De manier, op welke bij bl, 42 is to werk
gegaan, beviel ons zeer. De achter bet werkje gevoegde aan .
teekeningen , flrekkende cot opheldering van verfcheidene aanhalingen van perfonen, gebeurtenisfen en gewoonten der oudheid , komen ons zeer doelmatig voor, en getuigen van des
fcbrijvers belezenheid en fmaak , ook in tnoderne litteratuur .
Wij durven den Rector wet aanmoedigen, om zijne krach .
ten verder aan een en ander flukje van P L U T A R C H U S to
beproeven . Als wij dit doen moescen , zouden wij ons een
weinig minder binden aan de lange voizinnen van bet oorfpronkelijke , en waar dat' zeide ik en zeide hij voorkoint ver .
anderen , door de natnen der fprekende perfonen er voor to
zetten . Ook zouden wij korte, maar diridelijke aanmer.ltingen, noodzakelijk tot opheldering van den tekst, onder den
tekst zelven plaatfen .
Beoordeelende Befchouwing van het hedendaagfche Stelfel van
Vrouwelijke Opvoeding ; inzonderheid met betrekking tot d'roueven van rang en vermogen . Door H A N N A H M 0 R E . Uit
het Engelsch , naar de twaalfde Uitgaaf. II Dcelen . To
Haarlem, bij de Wed . A . Loosjes, Pz . 1823 . In gr. 8ve.
Te zamcl; XVI, 538 Bl. f , . 20 .
„

Veredel uw karakter zoo , dat gij inedewerkt aan de v er.
b e.
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betering van bet volgende geflacht, en de nakomelingfchap,
voor bet nut, uit uw voorbeeld getrokken, aan u verpligt
hlijve ."
Dit gezegde van li A L I P A X ftaat zoo min to ver .
geefs op bet titelblad, als tegeuover hetzelve, uit cow)? E R , tot motto , dit vers
x, Huisfetijk gr'1uk, glj eenigst hell,
Dat in bet paradijs den val hebc overleefd, ezv .
De Schrijffter heefc zich , in haar geheele werk , aan den
geest, die in zulke taal fpreekt, getrouw en waardig be .
toond .
Dat van hetzelve, in bet oorfpronkelijke, twaalf
Ditgaven verfchenen, waarborge, dat men bier wat goeds zal
vinden ; maar wij hopen,dat de naam der beroemde $ chrijfl}er
van den „ Godsdienst van bet hart" ezv . genoeg zal bekend
zijn, ter aanbeveling van dit werk, dat wij aan alle Nederlandfche Vrouwen, zoo vele zij hare waarde en beftemming
gevoelen, en door de veredeling van haar karakter bet lieffte
behagen willen, in handen wenfchen , en voor welks over .
brenging in onze taal wij den bekwamen Vertaler welmeenend dankzeggen .
Naast E W A L D'S en E 11 R E N B E R G'S
gefchriften , ten nutte der Vrouwen plaatfe bet meisje, dtt
worden wil , wat bet kan en moet , en de befchaafde moe .
der, die dit van God bidt, HANNAH M ORE'S Befcheuwing ; want derzelver gebruik Iran niet anders dan bet hoog .
lie aardfche hell, de deugd en bet genoegeu des huisfelijken
levens, bevorderen .
In XXI Hoofdftukken dealt m o R E hare belangrijke , menschkundige en echt-Christelirk godsdienf`.ige onderrigtingen mede. Zij dragen de volgende opfchriften : I . Aanfpraak aan
Vrouwen van fland en vermogen, over de uitwerkfelen van
baren invloed op de maatfchappij . Wenken ovet de uitoefe .
Ding van denzelven in onderfcheidene gevalten . II . Over de
opvoeding der Vrouwen . Het heerfchende ftelfel heeft de
itrekking, om de gebreken , welke bet moest verbeteren, ce
bevestigen . Gevaren, nit eene to iterke beoefening der kun .
lien onttlaande .
III . Over de uitwendige vorming . Kinder .
danspartijen . Franfche Gouvernantes .
IV . Vergelijking tus.
fchen de vrouwelijke opvoeding in de naastvoorgaande eeuw
met die der tegenwoordige . V. Over bet godsdienftig gebruik
van den tijd . Over de wijze, waarop de heilige dagen gefle .
ten worden . Over de zelfzucht en onbedachtzaamheid . Ge.
Va.

S12

HANNAH MORE

varen , van de zijde der wereld ontftaande . VI, Over de vroege vorming der hebbelijkheden . Over de noodzakelijkheid,
am vroeg hot verfland , tot befturing dezer hebbelijkheden,
to vormen . VII. Kinderlijke gehoorzaamheid niec bet karak.
ter dezer eeuw . Eerie vergelijking met de voorgaande eeuw
in dit opzigt . Raad aan hen , die bet gemoed befchaven , om
op de geaardheid der knderen to letten . Kinderen, die Diet
veel beloven , flagen vaak zeer goed . Over onderwijzers , die
to zeer overhellen, om hunne moeite, meest uitfluitend, aan
kinderen van grooten aanleg to beAeden . VIII . Over vrou .
welijke letteroefening en opleiding tot kundigheden .Dedwag
ling van de aankweeking der verbeeldingskracht ten kosce des
oordeels . Boeken aangeprezen, bij welke gedacht moot wor.
den . IX . Over bet godsdienftig en zedelijk gebruik der ge .
fchiedenis en aardrijkskunde . X . Over bet gebruik der bepa .
lingen eerier zaak, en bet zedelijk nut, in de naauwkeurigheid
van uitdrukking gelegen . XI . Over den Godsdienst . De nood .
zakelijkheid en pligtmatigheid van een vroeg onderwijs in
denzelven, door vergelijking met menfchelijke wetenfchap
becoogd . XII . Over de wijze, om jonge liecten in den Godsdienst to onderrigten . Algemeene aanmerkingen over den geest
van bet Christendom. XIII . Wenken , hoe jonge lieden eerie
fchets van bet gebed to geven . XIV . Hoc beoefenend gebruik,
dat van de kundigheden der Vrouwen kan gemaakc worden ;
benevens eene fchets van bet vrouwelijk karakter, en eerie
vergelijkende befchouwing der geflachten . XV . De omgang,
Wenken bieromcrent . Over de gemoedsgefteldheden en inrig .
tingen, die bij den omgang beho,-rden plaats ce grijpen . Dwalingen, die gemijd moeten worden. De ijdelheid , ouder ver.
fchillende gedaanten, de oorzaak dezer dwalingen . XVI . Hot
gevaar eerier kwalijkbeftuurde gevoeligheid . XVII . Over de
verIrooijing en de tegenwoordige leefwijs in den hoogeren
bring . XVIII Over de openbare vermakelijkheden . XIX . Een
geest der wereld is onbeitaanbaar met den geese des Chris.
tendoms . XX . Over do grondleerftellingen des Christendoms .
De verdorvenheid der menfchelijke natuur . De leer der ver .
losfing . De noodzakelijkheid der verandering van hart, en van
den Goddelijken bijftand , om die voort to breugen . Eene
fcbets van een Chriscelijk karakter . XXI . Over den pligt en
do uitwerhing des gebeds .
De moeite, om deze opfehriften bier over to Demon , na_
tueu wij to liever, cuidat wij geen' auderen weg opeuzagen,
VIA
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om den belsugrijken inhoud dezes werks to brengen ter ken .
nisfe waar bet behoort , en zoo wel de beminnelijke heft
onzes geflachts, als derzelver waardige vereerders, to over .
tuigen, hoe weinig door andert gefehrtften, tot vrouwelijke
lectuur be(temd, dit werk is overtollig gemaakt . Recenfent
wenscht daarom hartelijk , dat de naam , dien deze Schrijfiter
bij hare Nederlandfche zusters heeft , van langdradig ce zijn,
dit werk niet van de tafels onzer Dames were . Tot de uit .
drukking van dezen wensch noopt hem bet beroep op „ den
Ongehuwden, die eene Gade zoekt," van dezelfde Schrijfiler,
hetwelk hij ten antwoord kreeg op zijne aanbeveling dezes
werks, en waarvan hij ongaarne zoude meenen, dat afkeerig_
heid van gezet nadenken oorzaak is. Waarlijk, hare uitvoerig .
held beboeft niet to vervelen, to minder om de onderhoudende afwisfeling , welke zij , die over wijdloopigheid kiagen., daar tegenover kunnen ftellen . Indien men eene andere
befpiegelende denkwijze, of eene andere manier vau voorilel .
ling, bijzonder met opzigt tot de waarheden des Christelijken
Godsdiensts, begeerde, dan Misf nI0RE volgt, wij zeggen
daar niets tegen ; doch dit is van niet zoo veel belang, dat
men, uit then hoefde, niet, met dankbaarheid, van bet zoo
menigvuldig ware , fchoone en goede, en altijd belangrijke,
dat zij leers , gebruik zoude maken .DatdebromSchijf
fler bet menfchelijk hart, bet vrouwelijk gemoed beftudeerd
heeft ; dat zij net weinig van hergeen doorgaans de opmerking oncgaac der behartiginge hoogst waardig mnakt, en dat
hare voordragt altijd aangenaam bezig houdt, is, flag op flag,
in dit gefchrift merkbaar . Met bet een of ander uittrekfel to
geven, bewees de Recenfent terftond de billijkheid zijner
voldaanheid over dit werk ; maar- wat zal hij uitkippen? Dus
neme men zelve bet boek in harden . Groot is de afwij king van
bet Modeftelfel ; maar de gronden daarvoor vindc men over .
tuigend aangewezen , en , oils d unkc , zoo wel her verfland
als bet gevoel der ecbc befchaafde Vrouw zal zich met dezelve voldaan viuden .
De Vertaler heeft ook zijn werk wdl verrigt . Het een en
ander min gebruikelijke , zoo als aanwenst, voor aanwenfel,
of aanwenning, zij hem gefchonken . Aan bet locale had hij
weinig to veranderen . Hij heeft echter nog al lets daarvan ,
met een' korten wenk, to regt gewezen, en voor menig eene
hoot mag men hem bedanken . Veel goeds kan en moge dit
werk Richter I
Ce-
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Gedichten van j . I M M E It Z E E L, JON I o It . II Deelen . Te
Rotterdam , bij J . Immerzeel , jun . 1823 . In 8vo . Te za.
wen XIV, 384 Bl- f 3 - :
Onze knnstkennende Boekhandelaar, ons perfoonlijk gelled
onbekend, wiens winkel zoo menige fraaije lettergift to
voorfchijn brags, befchenkc thans bet publiek met eene rijke
verzameling van vruchten zijuer elgene dichtgenie . Vele
derzelven zijn elders tusfchen de produkten van anderen
geplaatst, waar zij altijd genoeg bevielen, om ons to ver .
blijden , dat ieder die nu bier bijeen kan vinden .
Door deze verzameling rijk to noemen , bedoelden wij , de
menigte der verzen (grooter of kleiner , 95 in getal) , maar ook
de waarde van den inhoud dezes bundels aan to wijzen . De
rangfchikking hadden wij gaarne, niectegenflaande des Dich .
ters redegeving in zijne luintige Voorrede , anders gezien ,
dewijl de overgang van luim tot ernst , en zoo omgekeerd ook ,
niet altijd even behagelijk is . Intusfchen , zoo erge:'s , in dit
diehtwerk is bet vooral : verfcheidenheid vermagkt ; en van
deze zijde onderfcheidt zich de Muze, die wit bier houren ,
vooral , dat zij , hoe ook berekend om ons tot hoogen ernst
to verheffen, en, door hare teederhartigheid, ons gevoelflerk
en diep to bewegen, door haren vrolijken trant zoo gemak .
kelijk den ernst ontplooit en den lach wept . jlie vrolijkbeid
is echter nooit wild, nach laf, noch onwelvoegelijk, en
dien lach fchaamt of heklaagt men zich nimmer . Zij vercoont
de opgeruimdheid van een welgefleld gemoed , die , fijn ver.
nuft en goede luini vereenigende , bet verfland fcherpt en
bet haree goed Items, die altijd bebangt en nuttig is, die ook
don welkom• is, als zij zich onverwacht openbaart , en die
zusterlijk verkeert met den flatigen ernst en de zachte ge .
voeligheid der wijsheid en deugd . Wij hebben deze gave in
1 M M E R Z E E L met blijdfchap bewonderd ; met blijdfchap ,
dewijl zij , zoo aangewend , naar onze meening hoogstbelang .
rijk is vbor den invloed , dien de ware Dichter op de volksbefchaving oefenen moet. Heil dien Dichcer, die bet gevoet
dezer beftemining in zijn gemoed bewaart en werken last I
Van den trant , welken wij bedoelden, kunnen verfcheidene flukjes in dozen bundel ten bewijze itrekken, zoo als , in
bet eerfle deel , flan eenen jongen Dichter ; Het Winteravondurar, dat zoo plegtig en heilig eindigt ; De Deed van
fins
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Zugias ; [let Bcerenkrakeel, waarbij men, de Franfche boekeuceutiiur zich herinnerende , „ Orarzje-" of „ Vr •ijheid boven!" roepen mag ; Niez;we bezerras vegen fclzoon ; in bet
tweede deel, vooral, Steven van der Klok, De Torenwachter en Burgemeester, en zoo menig een Puntdicht, Deze
vrolijke trant zweeft verfcheidene flukes van eer under allooi
door, in meerdere of mindere mate, altijd aangenaam .
Dit „ altijd aangenaam" is bet Epitheton voor alles , wat
men bier leest . 1-Iet zij de Gefchiedenis, ook onze Vader.
landfche, den Dichter zijue flolfen gar, zoo als Socrates in
den Tempel van Aglaura (hot ddnige, dat to voren afzonderlijl: nitgegeven is), of De Ontdekking van dmerika, of
,~Italu s Dood , of De Wraak der Liefde op ,Yngelika Kaujfman, of ,Tolzan Fredrik, Keurvorst van Sakfen, en de Kunst .
fcbfider Lucas Cranach, of De Hertogin de la Vallic>re,zick
in bet Karrneliter - klooster begevende , of Leyden ontzet , De
Flugt van Hugo de Groot, Jan Luiken , Jacob Simonszoon de
Rijk, Trijn van Leemput, of Rembrandt's voorfpoedige Reis ;

bet zij den Godsdienst , en der deugd , en den menfchelijken lotgevallen zijne onderwerpen ontleend zijn , gelijk Spoor

tot Menschlievendheid, De Eerzucht, De Hoop, De Jeugd,
Prede best, fIdax's Gewaarwordinben bij hot eer/le onder- on
opgaan der Zen (naar s 0 U T E N t s) , De Tiid , Fortuin , Gelatenheid, Geluk, De acme Dagloorzer, Vrouiv Rebecca met
de Kinderen op eenen Meinzor,gen (een rijmeloos vers , naar den
lliansbecker t)othen) , De Moedeloosheid eens Ongelukkigen ,
Orzwankelhare Deugd, T/ergankelijkheid, De vergenoegele Landbouwer, Onbeflendi held , De laat/le Rustplaats, Ernmelina's
Redding, De I oorziemghefd, flan de hoop (zangftukie),
Her'nzzering, 0ordeel viet iigtvaardig!, Bidden, Opfcttik,
Lang en kort Levee , De Merzselz . Geeft do Natuur of de

Liefde den Dichter de Tier in hander, en deelt bij ons de
Zusterlijbe Raadpleging, of het TVinterlied van eon' Land .
jengelin
( near s C u U B A It T) mede , of aanfchouwen wij
Het Onweder, of leert hl ons flrnor kennen, en Paris als
Regter, of zingt hij van de Lente ezv . - wij weten niet,
wanneer wij horn bet lief-, hooren . Do Tlapenkreet eener
Nederlandfc/ze Yrou,v, nit IS +4, beviel ors , misfehien omdat
zij zoo heel lang opwekt, minder ; ook dat Op den Doodvast
Prins Bluc'ter , ons to eentoonig, acht malen op den r ijinen .
d e : mear , vocrt I At ni E R Z EEL ow bet huisfelijk leven in ,
en fchetst hij ons de vreugde en Emir[, aan aardfche betrekkingen hejegenende, dan zijn wij geheel gevoel ; en wie viert
niet van ganfcher harte feest met Lotje, op haars VadersFerjaardag ; luistert niet , heilig nangedaan , naar de moederlijke
toefpraak flan eerie jonge Bruid ; deelt niet in do blijdfchap,
die De Mor ;gen van Lotjes Trozzwdr aanbrengt, en ftaat niet
met diepen eerbied voor do 1!Zaardij der Moeder, verheugd
en dankend bij Lotjes Kraambcd? (Beide ftukjes pasfen regt
good naast elkander .) I-let innigst finartgevoel des mededoo .
gens dourdringt ous , daarentegen , als hij ons geleidt Ter
tiit
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Vitvaart vrn eeoc 1Veduwc, welker verdriet aan haren zootg
de oorzaak van haren flood was (eeu dergelijk dichtllukje
doer ons even treffend zoodanig Moederlijk Verdi-'et befefA
fen), of wanneer hij ons Ben bedrogen Meisje tot hare ongeboren V-ucht doer hooren fpreken , of de klagte van Con .
fiantia, mede eeue weduwe, aan de Lente laac hooren, of
ons zij uen Rouu'zang aan H Pollens, Cz . en zijne Bchtgevoote, na den dood hues oudflen zoons in de Indieu, of
wanneer de Dichter Op den flood zijner oudfle Dochter Louis .
fe Elifabeth, overleden 22 Mei 1321 , zijne jammertoonen
nanheft . Ook aan de Vrieudfchap hebben wij niet weinig to
danken , waarvan men wel niets in dezen bundel zo . :de willen misfen ; bij voorbeeld , bet Rouwbeklag aan eene Vriendin (eene kinderlooze moeder) , in De Vriendenrol van Mr .
R . Feith , van Mr. S. Ipz . Wifelius , Herinnering aan (van)
.Iohannes Lublink , den jongen , Op de ,fbeeldfels van Loots
en Pollens , De Vriendfchap, Toast .

Wij herhalen bet, dat nagenoeg alles , hoe ook verfcheiden,
aangensatn zijn zal . De overvloed - wij lieten nog veel on_
genoetnd - is to groot, om lets' to kiezen , waarmede wij
onze ingenomenheid met deze Gedichten wettigen inogten bij
onze lezers ; en wij zijn er gerust op, dat zelfs eeue herhaalde lezing in vele flukjes to meerder fchoonheid ontdekken zal . Door verhevenheid en waardigheid van id2cn 4
door bevalligheid en nadruk van voorflelling, door floutheid
en zachtb?id , door fraaiheid van fchildering en juistheid der
voltooide beelden , door kunflige maar ongekunflelde wendingen, door nan bet or :derwerp geevenredigden coon en flijl,
door onwe6rflaanbare werking op de verbeelding en bet ge .
voel , gelijk op bet verlliand ell hart, en door eerie kloeke
en zuivere verfificatie, prijzen zij zich buitengemeen aan :
zelfs de partijdigfte Criticus zal bet moeten toeflemmen, dat
den bundel - en dit is loffprsak genoeg - den bewerker
van La PitiJ en L',Imour Maternel ten voile waardig is .
De uitvoering is evenzeer ter aanbeveling aan bet publiek ,
om derzelver netheid, en vooral om de, daaraan echter ge
heel onCchadelijke , beknoptheid , federt laug, zoo her fcheen ,
aan de dusgenoemde werken van fniank ontzegd, wier dune
pracht hier gemist words ; zoodat ook daardoor in veler banden, die niec diep in bet geld tasten, deze poezij kan en -wij vertrouwen het -- zal komen,
Kost bet oils moeiee , van eenige mededeeling nit dozen
voorraad ons to onchouden, gemakl .elijk valt bet oils , aile
aanmerkingeu terug to laten , die wij order bet lezen maakten , die eerie enkele ftroefheid , bier en daar de fuelling, of
eene uitdrukking, die ons fcheen gelukkiger cc kunnen geko •
zen geweest zijn , betrof, b . v . hl 2
„ Mien hecCc de tirannij
Deswede ;fpoeds nietcells -de tong verzocit tot klagen ?" ezv .
Doch , dit mogt bier naar vitterij gelijken, en wij hebbe'ta'
niets den opregteu dank en ware blijdfchap to betuigen .

BOEI,CBESCHOUWING.
Gefehicdkundig Tafereel van den tegenwoordigen toefland
des Christerrdoms over den geheelen 1lardbodem , door
H . Z S C 11 0 It K E . Uit bet iioogduiisch . Met llanmerkirr, en vermeerderd , door G . H . AT. D K L P R AT, Tom.
D . 11L tc Leeuwarden . Te Franeker , b7j G. IJpma .
13 2 3 .
In gr. 8 vo . XVI en 391 B1. f 3 - 6o .

N
icnland zal ontkenneti, dat het hier opgegevene onderwerp tot een der bclangrijktle behoort, waarop de pen

des Geichiedichrijvers zich oefenen kan . Wij hebben , ja,
Kerkel/ke Gefchiedeni.fen genoeg, en to veel, waarin alle
de heele , halve en kwartketterijen haarfijn uitgeplozen
worden , en waarin men ons nict do minfle bijzonderheid
kwijtfcheldt van die treurige broedertwisten in de Kerk van
C 11 It 1 S T U s , waarover de opregte belijdcr zucht , terwijl de Ongeloovige die niet zonder juichtoon of welge .
valligen glimlach vermeldt . Maar cent pragmatifche Gefclliedenis der uitbreiding van het Christendom in alle de
verichillende vormen van Evangelieprediking , doop onder
de bedreiging van het zwaard , kruistogt , en zendelin
fchappen der .7ezrriten, der Franciscanen en Dominica.
rten , der Dvangeliiche Broeders en Methodisten,
de
wederfland of gereede ondcrwcrping der Volken , -- dit
zou een der belangrijkfle Tafereelen worden, niet alleen
voor de Geichiedenis van den Godsdienst , maar ook voor
de menichenkennis . Men begrijpt echter gereedelijk , dat
het voor ons liggende boekdcel flechts een gedeelte van
dit groote Tafereel kan behelzen , namelijk den tegenwoordigen toefland des Christendoms op den Aardbodem, in
verband gebragt , wet is waar, met de gefchiedenis van
deszelis uitbreiding, doch zonder daaromtrent in bijzonderheden to treden .
De Heer 7 s c x o K 1t E , van Aran , een man, die in
IIOEIU3ESCH . 1825 . NO . 3 .
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zijne vroegere jaren door dramatifche, en naderhand door
gefchiedkundige gefchriften in Duitschland algemeen, en
ook bij ons zeer bekend is , bekend als een warm voorftander van onbekrompene en milde beginfelen in den burgerftaat, doet zich hier ook als een ijverig vriend en belijder des Christendoms kennen, welks voorfpoed en uitbreiding hem ter harte gaan , en om de zaak zelve , en
om bet bijkomende onwaardeerbare voordeel, dat de bekendmaking der Volken met bet Christendom (op de regte wljze) ook hot onfeilbaarfte middel is , om hen aan
befchaving , landbouw en buisfeljkheid to gewennen . Diep
doordrongen met dit gevoel, en met de verdienften der
Zendelinggenootfebappen in dit opzigt, betuigt de Schsij.
ver , in de Voorrede, zijnen wensch , dat dit gefchrift
aan dat groote werk , hetzij door milde giften aan de reeds
beftaande , of door oprigting van nieuwe Genootfchappen, mag dienstbaar zijn . Behalve dit IofTelijke oogmerk ,
verdient ook de uitvoering van bet werk alle aandacht ;
bet is goed en onderhoudend gefchreven, en bevat eene
menigte , gedeeltelijk min bekende , gedeeltelijk goed bijeengebragte bijzonderbeden„ wegens den tegenwoordigen
Nat des Christendoms onder de Heidenen . Gelukkig
dus , dat dit werk niet in handen van een' onzer gewone
Vertalers gevallen is , maar dat dezelve van eene, hoezeer onbekende, toch bekwame hand afkam/lig is, gelijk
de Eerw. D E L P R A T zich to regt uitdrukt, die , als
Uitgever van dezen Nederduitfchen druk , denzelven met
verfcheidene belangrijke ophelderingen en aanteekeningen
heeft verrijkt .
2 s c n o K K E volgt eene Ethnographifehe orde . Na
eene korte Inleiding, de uitbreiding des Christendoms
finds de eerfte Eeuw tot op onze tijden aanftippende ,
laat hij de geheel Christelijke landen daar, en vestigt
vooreerst zijne aandacht op de overblijffelen des Heidendoms in Europa , -in Lapland, waar de Zweden federt verfcheidene Eeuwen met eenen twijfelachtigen uitflag aan de uitbreiding des Christendoms zijn bezig geweest . De Schrijver voegt doorgaans bij het verfag van
de
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de pogingen tot bekeering der Volken ook berigten wegens
hunne oorfpronkelijke Godsdienstbegrippen en bijgeloovigheden . Omtrent Lapland verwijst ons- de Eerw . D E LP IL A T , in -~eene Noot , naar zeker werk van M O N E ;
doch de onlangs in once taal oveirgebragte Gefchiedends
des Heidendomi van dien Schrijver komt noch met die an .
haling, noch met den tekst van z s a u v K K E overeen .
Wij lezen daarin wan drie Goden, T I E R M E S, S T O RJ U N t: A R a , en de Godin B A Lw E , of de Zon, als de
voornaamften , beneevens verkheidene anderen_, die bier geen
van alien vermeld tyijn . - Europa l4verde dus weinig
flof op voor bet plan des Schrijvers, hetgeen derhalve op
den titel verkeerdelijk Gefchiedkundig Ttefereel van den
tegemooerdigen rtmfl t'zd des Christendbms genoetnd is , dear
aladan onze Europsfche Natien daarin juist de vvoornaamfte pleats hadden verdiend ; beter ware bet dus geweest :
Gefchiedkundig Tafereel der tegenwoordige uitbreiding des
Christendoms baj uitheemfche Volken . 11zie beflaat bier.
van bet grootite gedeelte . De toetland des Christendomsr
under de iurken is ailerbeklagelijkst, zoo naar den niterlijken toeftand als naar de zeden ; fchoon bet ons hard
voorkomt, onder anderen de ,(frmeniirs voor de zede.
loosfle en arglistigt a menfchen to verklaren . De achting,
welke deze Natie als kooplieden door geheel bet Oosten
geniet, en de gunttige getuigenisfen van verfcheidene
Schrijvers, zijn hiermede kwalijk beftaanbaar . Ook de
geachte Uitgever denkt gunftiger over dit Volk, (bl . 164.)
In Turksch 4zie vertoeven ook de hoofden der gezind .
ten, die als twee uiterften tegen elkander over Nan, do
Nestorianen en ,jacobiten, doch thansflcchts treurige over.
blijffelen van eertijds bloeijende kerken . Is aldaar bet
Christendom onderdrukt, in 4ziatisch Rusland is bet
heerfchend . doch telt flechts weinig belijders ; de meeste
otnzwervende Volken behooren tot den Godsdienst van
DZ 0 H A M M E D , dien der Schamanen , of toovenaars , en
dien der Lama's , twee zeer uitgebreide gezindten des Hei.
dendoms . Aan pogingen tot bekeering heeft bet weleer
niet ontbroken ; tnaar zij werden aondet veritand aangelegd.
G 2

100

it .

Z S C 1I O K

E

legd. Moravifche Broeders en Engelfclis Zendelingenwes.

den thans betere pogingen aan : de tijd is nog to kort,
em, over derzelver goed gevolg to odrdeelen . Van Sibed
rie worded wij naar Tibet gevoerd , atwaar de zonderlIMge oveceenkomst der kerkplegtigheden en inftellingen
met die der Roorfcbe kerk zeer opmerkelijk is . Men
heeft dit vreemd verfchiinfel op allerlei wgze trachten op
te . losfen . De ffeer D E 1. P R A'1 zegr y in eene Noot,
dat de Godidienst van F o in Tibet itlgevoerd werd 65 jaren na C. G .., Watnieet Keizer m r X - T i (van China)
bevel gaf aan eenige Bonzen-,, of WIjsgeeren, om bet
land to bezoeken, Waar hij vernomen had, dat een nieu .
we God, F o genaa nd, was opgoaagn . Under dezen
naam verftaan de Chinezen , ook thans nog , nu eens
j s z u s C Ft a I s T U S, dan den Richter van eene hunner
fekten . Dit is een misverftand. D E a U I G N E s, op
*ien zich de Uirgever beroept, zegt .: Cette religion (de
'o) parait n'avoir dd introduite Bans la China (dus
niet in Tibet.) que fogs le Hgne de ar i Al -T I , Empereur,
der Hans , 1'an 65 de j . C. Ce Prince , informd' que As
peupler! d'oceident adoraient une divinity appelUe F o ,
envoya dons 1'fnde, qui etait alors frdquentde par les
peuples d'oeeident et par confequent par les Chrdtiens , des
perfonnes chargdes d'apporter les livres de cette religion .
W'aarfchijnlijk vergist zich hier D E G U I eN E s . De 'Wken van bet Westen z'iin , ten aanzien van China, juist
die landen , alwaar de Godsdienst van F o toen reeds bloeide ; van de afgelegene deelen des Roreinfcber Riiks kon
hij nog niet wel berigt hebben wegens bet pas ontluiken ..
de Christendom, en hat is niet waarfchijnlijk, dat, in
den leeftijd van P E T R U S en. P A U L U S, onder de weinige kooplieden, die jaarlijks lndie bezoehten, reeds
Christenen waren . Wij kunnen dus deze oplosfing van
bet. moeijelijke vraagttuk Wet aannemen , to minder, daar
bet eigenlijk geene oplosfing is, ten zi men de ongerijmde fteliing wit voihouden , dat de m9nnikenorden, bet
vagevuur, de rozekrans, het wgwater, bet laatfte oliefel
en de geheele Hierarchic reeds in den leeftijd der Apeste-
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telen be(tonden ; ends dit zoo niet, dan moeten wij daarvoor wel een' lateren oorfprong zoeken . Ons is daarom •
trent nog altijd bet denkbeeld niet gebeel onwaarfchijttlljk , dat de navolgers van N E S T 0 It I t1 s , (onder wien
de Kerk door bet leidendQm reeds zeer • verbasterd was)
die in Middet-Azie en tat in China zoo ongemeen magtig
en talrijk waren . ; wel vele banner gebruiken aan de tibetanen enz . kunnen hebben Medegegedeela , waarvao oak de
Eerw. D E L P It A T (zie bl. 1115) met vreemd is . Doch
keeren wij tot z s e it o K x r. terug.
Op Tibet, alwaar door de Rapucglnet cenige vruchtej
looze pogingen gedaan zijn, laat hij .7apan volgen, atwaar men weet , dat de Christelgke Godsdienst op itrraffe
des doods verboden Is . Na de onvoorzigtige verheffing
der 7ezuiten, die to vroeg waanden meester to zijn , wet'=
den alle Cliristenen to vuur en to zwaard vervolgd . Eenige Roomfche Geestelyken hebben federt de oude verbindtenisfen zoeken aatr to knoopen , doch to vergeefs ; een
hunner moest het zelfs met zijn ]even boeten . Ook in
China is tegenwoordig het Christendom verboden , en dit
land federt eelligett tljd door veefebeidene godsdiettstpartijen verfcheurd . De droevige ve'rdeeldheid der Chriistenzendelingen (3ezuiten en andere monnikenorden)
heeft de meeste ergernis aan der Chinezen gegeven , en
bun verachting voor den geheelen Ggdstiiene;t ingeboe,
zemd . De achterdoehtlge ChineJthe Regering zal bet Christendom aidaar zoo min wortel later fehieten , als in Yapan bet geval was . Onder den ijverifen M O R R I S O N
zijn echter thans ook de Protestanten hier werkzaam . Uit
Tu,&kln w6rden de Roomfche Zendelingen in 17,2t, nit
Cothinchina in 1751 gebannen : in bet laatstgenoemde land
was bet Christendom reeds tot op eene aanmerkelijke
hoogte gebragt ; doch ook daar bragten de rampzalige
twisters dier verkondigers (welken bet meer om eigen
roem en voordeel, dan otn bet Rijk Gods fchijnt to doen
geweest to zijn , zie hi. log , i ie) den Godsdienst des
Verlosfers in een kwaad geruchte . Thans echter , nu Tuz .
kin en Cbchinchrna ottder denzelfden Regent vereenigd
G 3
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zLjn, die den Chriatenen niet ongenegen fchlint, zijn de
ultzigten beter . De verdienflen der Nederlanders omtrent de
Evangelieverkondiging bij de Malef7ers, door den Schrij+
ver zees laag geflield ;,wotden door den Uitgever, in eeno
Noot, gehandhaafd, De Ifrmahen fielt Z$ C H o K K E,
in verfl:andelijke en zedelijke befchaving, zeer ligog ;
zelfs de dienst van p ti D D A, of G A u.0 rt A, zou,even als
bij de I'ibetanen en andere volken van dat geloof)-niet die
der hoogfte .Godheid, maar .van; eenen • Zoon, een voord,
eenen Afgezant Gods zijp ; Jets , bat walk met de Chris ?
telijke leeringen zekerlijk veel Qvereenkomt 4 en onsr to
minder aan toevalligheid, doet deaken . Doglt 41t , in pins
van bet Christendom gereeden ingang to verfchaff##, does
bot juist bij doze menfchon als eene wijziging van hunoett
eigen' Eerdienst befchouwen ., en dus minder beboefre
naar hetzelve gevoelen . - Bij ,gelegenheid van de. in Avq
oebruikelijke heilige taal , polo geiteetQp-,, verliest . zieh de
Schrijver in allerlei taalkundige gisfii gen, di ce hem zelfg
tot Pale -flina en Rome bt'en gen .
Hindostan, of Inr
doitan, fchijni . een nog ruimer veld ter uitbreidirg van
fret Christendom aan to bieden , zoo door de fachtaardi-held der Natie, als door de flerke . .bevolking en . d e„beer,
fchappij tier Zuropeaen over verreweg het grootfte . .gedeelte der Indianen, (De bevoiking daarvan.i s;ruim So
Miljioenen, niet 40, zoo als z .s e H o tt K g die op
jsn nogtans zjjn de vorderingen , zoo door Raom,%he al$
protestantfche Zendelingen gemaakt, aldaar over 't alge •
meen ze r goring, De na~ver dex beide gezindten fchijn#
zelfs nog in once dagen to werken , en allerfchadelijlcfte
bevolgett voort to brengen . Later ., dan de uitgave van
dit boek , is een gefchrift van den bekenden Schrijver en
langdurigen bewoner van Indie,.den .Roamj2'4erl Zendeling
D v B o t s , verfcFtenen , waarin liij alk pyingee tot„AcAm,
ring der Indianen , op grond van langdurige ongervipj .
ding, nrttteloos keurt, en de werkzaantheden der J3iibel .
en Zendelinggenootfchappen , als ltrijdig . met de pnuit,
roeibare vooroordeelen der Hindoes, laakt . Doch men
ziet bier , onzes bedunkens , de jalgerschheid over de naar
even-
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evenredigheid nog grootere vorderingen der Protestanten ,
waarbij de Roomfche bekeerlingen , volgens z s c a o K Y, z,
verre achterfaan, zoo niet in getal, dm toch, zekerlijk
in kundigheden en zedelijkheid der betijders . Natuurhjk
maakt de getuigenis van eenen veeljarlgen- Zendeling in .
druk , wanneer hij bet zendelingswerk in 't algenteen aR
keurt ; en bet zou niet to verwonderen zijn, Indien zljn
gefchrift in verband fond met den heilloozen geest - dier
Engelfche ambtenaren , welke de verfpreiding van hot
Evangelie voor gevaarlijk houden tegen hunne belangen,
en dus de onmenfchelijkfe gebruiken en plegtigheden htmner Onderdanen volkomen toelaten en meer of rain begunfigen, gelijk zij de Protestantfche Zendelingen data
ook uit hunne bezixtingen naar bet Docnfche &rampoe,we
verbanden. Tegenwoordig heerscht in Bngehvnd wel eels
betere geest ; er is eels Protestantsch. Aisfcftop to Calcutta geplaatst (volgens Schrijver en Uhgever heiden eon
zeer achtingwaardig man), en het zendelingswerk on ..
der Anglicanen, Methodisterj en Baptisur: gaat' iverig
voort, en zal, vooral door bet onderw#i der Heidenfche
jeugd op de fcholen der Zendelingen, aanmerkelijk toenenten en vruehten dragen ; cinch men kan begrijpen, dat
alle tegenfand nog op verre na niet heeft opgehouden ;
de naijver der Roomfchen kan zich met de verkeerde fiaatkunde der vrienden van den IJindotfchen Afgodsdienst (*)
en met den afkeer der Ongeloovigen tegen alle_uitbreiding
des Christendoms vereenigen , om bet zendelingswerk als
nutteloos to doen verachten . De Schrijvers van bet Quarw
terly Review, in den ouden freng ministeridien geest
fthrijvende, en alles, wat door Disfenters gefchiedt, afkell*) Ook in Europa verheffen de vrienden der Indifche Tasi
On Letterkunde , uit zucht voor de bevallige Mythen en de
zeden van bun geliefkoosd Volk, menigmaal de item tegen
de Zendelingfchappen en de Zendelingen . Men kent rs,AAS .
Iv z it's Verhandeling ; en S C H LEG E L , to Bonn x cast den
Zendelihhg wARD, wegens de onnaauwkeurigheid zijger oetigtelt, aan.
G4
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keurende, hebben dus onlangs , bij de beoordeeling van
eon Memoir on Central India, met welgevallen bet fluk
van U U B o 1 s tegen alle verlichting der Hindoes to berde
gebragt . Dpch de publieke geest is in Engeland nu een.
.maal zoo gefleld op alle nuttige , heilzame en Christelijke
inrigtingen, dat Pater-n U B o 1 s met aile de kunstgrepen
van eenen .7ezuit bezwaarlijk flagen zal , bet Rijk des
lichts in ladle to doen verdwijnen . - Doze vijandfehap
tegen andere pogingen, dan de hunne, is voor't oyerige
bij de . ezuiten niet nieuw ; zij bewezen die ook aan den
nitmuntenden Zendeling s c H W A R tr z, den Apostel volt
Tanjoer en Madura. - Hoe grondig bet onderwijs vex
ler Roomschgezinde Leeraars is., beoordeele men uit de
volgende Anecdote : ,, Een Heidenfche en een Roomfche
• Ilindae twistten over de oorzaak eener aardbeving : de
„ eerfle fchreef die aan eenen Ulifant toe, die de Aarde
• op zijn' rug draagt ; de tweede aan bet overgeven van
„ den Aardbol door de Maggd M A R I A uit hare hand, in
• die van haren Zoon ." (Z S C .fi o K K E , bl. 157 .)
(Het vervolg en /lot hierna,)

Galer~r van Room/che Beelden, ofBeeldendienst der XIXde
Eeusv . Door J . 0 . S WkV I NC . Met Platen . Te
Dordrecht, bff Blusfd en van Braatn . 1324 . In gr.
Svo . XIV, 5a en 37 8 Bl3 - 60 .

f

O
m niet to fpreken van hot Diehtfluk , dat 4an bet
hoofd dezes werks flaat, en dat den Heere

G. N A lit

tot lof verflrekt , maken wij onze lezers op den
inhoud van dit boek, dat der perfe van B t. u s s P, en
VAN B R A A M zoo wel , als der penne van s w A v .I N G
gelijke eere aandoet, opmerkzaam , als op een allerbelarrgrijkst verfchijnfel voor hen, die oogen hebben, en zien
willen .
Het is een lent tegengift tegen de profelytenmaker
der Paapfche kerk . Daadzaken worden bier verhaalds en
die
'i I N G
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die ze kunnen tegenfpreken, worden er toe uitgendbdigd .
Zegt het voort! Het Kritisch Woordenboek van c o LL I N 1) E I' L,& N C Y heeft (vooral de inleiding) tot dit
werk gediend, dat voorts uit dit \Woordenboek , uit onze
eigene gefchiedenis , en de ondervinding des Schrijvers,
gedurende ziJ`n verblij£ in de zuidelijke provincien 'des
rijks opgedaan , Is zamengetteld.
Eene infeiding gaat vooraf, gevende een historisch
overzigt van den Beeldendienst , rijk in verfcheidene biji.
zonderheden , die moeten doen zien, in hoe vele opzigten bet Heidendom met bet Christendom der Roomseh •
katholijken gelijk ftaat . Hierop volgt een verflag aangaande de miraculeuze Hostien , dan een dergelijk , maar zeer
uitvoerig , aangaande de Marlobeelden, en eindelijk eeue
aangaande de Crucifixen en Kruifen .
Wij geven•d en on$ onbekender Schriiver, wiens naam
ons wijlen clew zoo voortreffelijken Predikant van Naarden in gedachtenis bragt , gaarne den lof van een goed
werk verrigt to hebben . Vooral zij gezegd, dat bet very
velende , hetwelk men , om den aartl der take , van eetf
zoo groot aantal gelijkfoortige verhalen oppervlakkig Mot
to moeten vreezen, door 's mans onderhoudencfietl, luehtigen fchrijftrant, op de bestmogelijke wijze, is weggenomen . Dat luchtige, en dikwijls piquante, konde flier
achterblijven , en kin geenen Godsdienstvriend hindereny
die de duisternis haat . Helaas ! dat bij den lach, die hier
telkens moet opgewekt worden , oak de droefenis en de
ergernis der lezers niet kan achterblijven over zoo ve1d
bewijzen van bet domfle en flechtfte bijgeloof, dat nog,
op den Nederlandfchen bodem , onderhoud en eere vihdt !
Dat zich God ontferme I o , Wierd de leiband des menfchelijken gezags , de blindduek des vooroordeels door alle
g6doopten tot den Christus eindelijk weggeworpen-, en
de Bijbel tot f'af en fakkel gekozen, door zoo vele ellendig bedrogenen ! De wensch , dat dit boek ook dee
Protestantfche jeugd ter kennisfe kome , opdat bet voorregt van niet Paapsch geboren to ziji , als nu nog , even
als voorheen , en liner to laude zoo wel als elders, een
hoot
G 5
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hoog voorregt, door baar befeft worde, deed Recenfent
zoo fchrijven, dewijl zich met then wensch zoo naauw
vereenigt de gedachte aan zoo velen ., die of dit bock niet
mogen, of niet durven lezen,fchoon zij her vooral moesten lezen , opdat hun de waarheid in de oogen f1rale .
Doch, was helpt ook alles., zoo fang men gelooven .zoude, dat tweemaal twee vijt is, als den Kerk bet maar
eischte, en omdat die her eischte'1 Me denkt bier niet
nan Ezechiel XX,XV Il : g?
Een ilaal van s w A v I N o's vrljmoedighsid . ; bi ; 49k
jazen wij met ontzetting : „ War is er ptu van zulk eon
Veelgodendom to verwachten , waarvan de individuen aan
alle menfchelijke zwakheden en dwalingen onderwQrpen
zijn? Getuigen hiervan DE VROUWEN,, wEI,KF, 1N 1824
DOOR ROOMSCHE PRIESTERS TE 'S ORAVENIIAGE EN ST ..
QUENTIN VERLEID EN V1tt ItMOORA 7,IJN!" - Met opzet

fchreef Recenfent dit" zoo duidelijk of llij Wist er gaatne
wat meer van. peel wat mooijer iuidt bet volgende ter
Berg van Onze Lieve I,rouae va)zK4vehrar. Apropos : onze
lezera laioeten nog weren s, dat wij van deze Dame bier
een gfbetldfel hebben, dat yoimaakt gelijkt, en dat nog
eene pJaaL dit boek vertiert, ons afbeeldende de proces .
lie ter eere van eene andere Lieve Prouy to ScherreaheuM
ved. Mear, wat zegt ge nit, lezers ! Stan bet Vol ;ende 7
„ 14, 1,824 eirculeerde eene foort van infLhrijvingsbiad,
gerigt aan de leden, behoorende tot de westlatldfche procesfie naar Kevelaar, waarbij , krachtens eene bul van Paun
8 I u s VII", voile aflaat verleend words , in de kerk-- van
den H, I V P O L a T U s to Delft , aan alle R. K„ geloo.
Vigen, die ingeteekend hebben, om, tot hunnen dood
toe, tegen eene jaarlijkfche betaling scan 81, tiuiver, do
zielen hunner overledene bloedverwanten, zonder eenigc
Qerdere kosten, van de pijnen des vagevuurs verlost to
zien. Deze kontribuabelen kunnen alsdan jaarlijks op M Alt I A's geboortedag , na een zeker aantal Vader Qnzcrs ,
.4ve Maria's, Engelfche (!) groetenisfen ezv ., achter el .
kander opgezegd to hebben , bet miraeuleuze Onze Lieve
Vrouwenbeeld to Kevelaar bezoeken , voJgetas ood*ni ,4
marsch .
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marschroute ., als door de prieaterlijke taagt .is ingelkeld,
t. w . 3 September 's morge i. van Leiden naar Utrecht
ezv . , en 7 Sept . rustdag ; wordende er vdbr hun vertrek
eene mis gedaan re Water ngen en nog : 13 andere ge.
meenten , in welker kerken dan ook was- ed fi Lterkaar .
fen geofferd, rozekranfen gebeden, aflaten en quarantaine
uitgedeeld, en zielen uit bet vagevuur zullen verlost worden ; terwijl er nog elders (a tv A V t N G ttoemt de plaat-fen op) misfen gefchieden , van . welke aao ftuks voor de
dooden, en bet overfchot voor. de levenden . zijn . Mlles
fchandekoop , voor acht en een halven ftuiver maard i 1"
Verder : „ De patiUnten , die de Lieve Vrouw van K .
velaar gaan raadplegen, zjjn geene domme boeren A -neen, bet i~n de eerften van ons land, b . v, de Welgeb,
H . Ed . Heer Graaf v A N w i L s, Gouverneur van Lim.
burg, die uit dankbaarheid eene groote zilverep lamp aar}
dit beeldje kwam offeren"-- (de nominatie words betloten
met de doorluchtige M A a I A THERE s ; A , 'en daq 7,
S w A V I N G) , en nog honderd andara groote ,perfonaidjen, die alien door Onze Lieve Vrouw van -Keve4ar op
de wonderdadigfie 'wijze gered zijn , als van liesbreuken ;
leepoogen, koude pis, zwaarliivigheid ., aambijen, buik .
zwellingen , 4alante kwalen ," ezv. ezv. ezv. Want wie
nog meer van de kwalen van die groote lul weten wil l
ga naar S W A V 114 0 zeegen 1
Wat zullen wij tot deze dingen zeggen % Dat, bet . .wel
de ergtte kwaal is, RoomSchkatholijk to willen war"
den, als men Protest'agtschi is, en dat wij met hart en
ziel hopen , dat, zoo .als S W A V a N, G zegt, bl, 3TA,
de tijd nabij zij,, dat de rol der uitdompers van de ware
verlichting zal zip uitgefpeeld . Wij wenschten van de,
zen of genen Heeroom ook Wel eens, to vefpemep,j o£ de
leeken dit boek niet lezen moetm„ em in bam vjir4"
leas geloof nog al meer verfcerkt to worden . , vooral ten,
voordeele van de I-ieiliggn en de Dooden, en welke . Lieve Vrouw hit wel, uit de groote menigte, door zijne
gemeenre bet liefst begiftigd zag ! Doch - de vloek over
de ketters zal wel hot veiligst antwoord wezen, en daar
zijtl

108"

J . 0 . S W A V I N 0, GALER •IJ.

zijn wij zoo bang voor, dat wij nu geen woord meer
van den Beeldendienst in de XIXde Eeuw willen zeggen ,
dewijl wij tot geene anathema's meer hen verleiden willen, die eerst bewijzen moeten, dat die geene vrees voor
de waarheid verraden .
Jiefchouwing van het• beiplerz&dfche ongeljk in het gefchil
over den Gees: der Eeuw , door een Onzjdigen. Te
flmfderdam, b# J . C. Sepp en Zoon . t824- In 9r,
8vo . 65 BI. f : -go..
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en klein boekje, ntaar waardig niet onopgemerkt to
blijven, en niet alleen door den compresfen druk, maar
door den zaakrijken inhoud zich voordeelig onderfcheidende ; voor alle lezers Met gefchikt, maar voor hen, die
kunnen denken , en lezen otirzehre nog meer to denken ;
den ons niet bekenden Schrijver kenmerkende, als een
man , genoeg toegerust, om een wijsgeerig en- pragmatisch behandelaar der gefchiedenis to zijn , en to verdienen
gehoord to worden, als eon Waarlijk onzijdip ; ten boekeindelijk, rep gefchikt ter flaying der 'f~redk : ,, als
twee k'ven, hebben beiden gen eenIIk fchuld ;"-en gefchrewen in eenen echt - Christelijken geest. '116t bet goede
door D A C 0 S T A en Comp . gefl{cht , behoott vooral ook
deze, anders achtergeblevene, biifchtsuwing . Och! bet is
toch niet zoo zwaar , voor onze vijanden , de vijanderi van
het goede , to 'bidden : , vergeef het hun 1" want zij weten
zelve niet, wat zij doen . Meer verkiest de ' Recebfent nier
to zeggen van dit werkje ; want , maakte =h1j den lezer sneer
bekend met ddszelfs inhoitd, dan moest hi) zeer veel, en
to veel voor bet beftek van dit maattdwerk , mededeelep .,
Alleen nog zegt hlj, dat bet hem fpijt, dat de Schrijver,
die zoo menig woord van waarheid en gezond verflanct
ter overweging gaf, zijne gevoelens meet op eene flaatkundig-wijsgeerige redenering heeft doen uitkomen, dan
de zaak van den Godsdienst , en bijzonder van de Christelijke Godsdienstleer, behandeld heeft i doch , het is ook
waar ,
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waat , dat bier elks waren Christens fubjeettef oordeel
zelfs van verre niets konde toegeven aan den alarm-tamboer, die to dezen aanzien , zeker op kommando , al to
eenzijdig voorttrommelde, ten dienite der, partijfehap teeen den geest der Eeuw , dan dat bij zonde hebben kunnen luisteren naar eenig -iets , dat met bet oogtoerk Arced ,
om confufte to verwekken in. bet, hem al Xe kalme . Kou
ningrijk der Hemelen t Wij hopep nit maar bet, laatfte
ftukje , betreffende bet gefchil met de Geleer4et; zonder
wij9heid, (zie bet Mengelwerk ; wan NoJ.) te-hebben
aangekondigd ;_ en dan mogen wij., als s A L A M- o,, zeggen
„ bet einde eens dings is beter dan . z fn begin ;' en beganken, nog D A e o a T A ..corn . foil .
De weg door dit leyen . Overdenkingen got regte beau?deeling en Christel!~k gebrulk van ha leven ap aarde.
Door BERNARDUS VERWEY, Te 4mllerdam, .bij
G . Portielje. 1$23 . In gr. 8vo, 268 N. f z-6o.
.llet leven is geljk aan eene reize . De reis istvan vela
moejel~fthedcn verzeld. De levenswee levert vole genoe.
gens op . Op de levensreize zijn zorg en oplettendheid
noodig . J E z u s , leidsman op de levensreize . Terugzierr
op bet afgelegde gedeelte der levensreize . Voortzettingder
levensreize. Verlangen naar ha vaAerland. Voleindigde
levensreize. l
i hemelfche vaderland. Ziet daar den in-

houd van dit boek . De vergelijking van ons ]even bij
eene rcize is een goed en bekoorlijk denkbeeld ; bet is
Ilijbelsch ; maar bet is niet nieuw. Ieder Christen ftelt
zich zijn 'even als zoodanig voor . Om in lien vertoogen
den lezer met dit denkbeeld even aangenaam als nuttig to
onderhouden, is echter niet gemakkelijk ; dan, bet is den
Eerw. v E t w E Yt, over bet algemeen, gelukt, en wij
durven ook dezen zijnen arbeid tot een ftichtelijk huisboek aanprijzen . 's Mans toon en fchrijfwijze is genoegzaam bekend. Eene ongefteldheid in de borst deed hem
den Haagfchen predikitoel verlaten, then hij vroeger tot
f e.
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fieraad - war ; echter bleef 1iij werkzaatn in fchool- en ker .
kelljke zaken ;tnaar zijn godsdienflig predikwerk ligt hem
nt g Ira Faun bet hart, Vai hier , dat hij zich van tijdi tot
1g¢i Ine;t i :kat aervaardigon van tlichtelijke boeken bezig
h iwItq welke wij vertrottwen , dot , vooral oak in de
I-1'oagfihe g'efneente, veel gelezen worden .,, en alzoo aan
dezelve her geniis vdn 'ss anans openbaren predikdiens>}
goeddedts v&rgotdet1 . Qezd vertoogen zijn- wet geene leer- .
Pedenen , en hebbeiI , geldoveb wij , oak Met al's zoodanig. :g&tiithd ; • dan zij lofiden er zeer- .goed toe_ dienen ;
21ij~ v de1derr-dkavoe Weinige of geene verandering ; voor
is88rAde>rzelven ware, gexnakke ijk een tekst to vinden , en
wij zouden dan geenszins twujfe1err_, dezelve ouder.de goe,
de p ftichtelijke to,rangfchikken . Dit boekje zal zeker
zijne lezers vinden , en tot nut , tot flichting en wezenlijke opwekkiq bip •velen zijn ; en wij wenfchen zeer , dat
dew onze aatmeldiht` het •daartoe nob lIneer bekend maken
en- aatrprijzen zal . God re'kke bet leveri vKn des waardigen mdln nogAano~ etr doe hem ook door foortgelijke
gefchriften voor velen in geheel ons vaderland ten izegenan!
M' .A It 1 &,,

de Afoeder van on, , en Heere.

voor alle opregte

Earl Leesboek

Christenen, vooral voor Yrouwen . .

Door G . B E N T H .E M k E D D I N G t u S . Te Groningen ,
b j

AV. Zuidema . 1823 .

1, kl. 8vo.,

io3- BI. f : - go .

.lllit boekje moge ten bewijze flrekken, dot ook 'het
aatidenken aan M A R I A bij -de Protestanten in eere is,
al zijn -zij dan .ook a'fkeerig van hire godsdienftige veneering, de onzekere overleveringen, en bijgeloovige Feesten . R E D D I N G I'U'S heeft , h,etgeen van haar in de
Evangelien berigt wordt, bijeengezocht ; daartoe bepaalt
liij zich voornamelijk , en voegt er flechts weinig uit de
berigten der Kerkvaderen bij , .hetwelk geen' den minflen
fchijn van flrijdi,heid heeft met het N . V. Hij laat bet
ieder vtij , er nog narigten bij to voegen van latcren djd,
mits

C . B . IiItDDINCIUS, MARIA,

III

mits dezelve maar met bet Evangelic in geene tegenfpraak
zijn . Hot bookie is wPl en onderhoudend gefchreven . Wij
ftieten tlechts op eene kleinigheid : de godsdienftige ge,
fprekken , nathelijlt , die. M A R I A met Z A C H A R I A 9
zou gehouden hebben, terwijl hj zwfgen moest,en niet
kon fpreken , tot (tat xffn mood geopend word, en zoo
tong josgemaakt, hetgeeit wij ons ,moeijelijk Vonden wo ro
ftellen . - Veel is or wel ukt, hot boekje niet to leeren
maar het is fticbtelijk, etc daarom dan ook mogt bet wet
gedrukt worden ; en niet alleen de vrouw, maar ook do
man , mag bet lezen .
Geneeskurtdig Handbdek voor beginnende Kunstoefenaren ,
enz . Boor W. F. B U C H N E R, Med., Chir . .ei

Stads Dr. se Gouda. lIde D. ifte Afd. ife en:zde St.
(hervolg van bl . 74 .)
V V ij zeiden, dat wij , in de verdeeling der ontfleking,
wijdloopigheid ., met . onduidelljkheid en onnaauwkeurig ,
heid gepaard, aantreffen . Zoo is, b. v ., op bl . it), de
Bite verdeeflng des .fehrijvers,'in ware en in valfche ontfteking, in then zin namelijk, waarin dezelve door-hem
worden voorgefteld ., niet overeenkomttig de waarheid . ; en
wij willen onze verwondering niet ontvelhzen , toen wij
bier lazen, dat bij ware nontfteking, bij welke-de ken•
fchetfende toevallen deter ziekre niet flechts alien , maar
ook alleen en seer duidelijk aanwezig zijn, en de flagaderlijke vaten van bet ont[token deel ., zoo niet alleen , toef
voornamelijk en oorfpronkelijk lijden , de wederwerking
vermeerderd of verminderd zijn kan, en de koorts, die
er mede gepaard gaat, hot karakter der fynochus tsf van
den typhus kan hebben . Hoe toch, dachten .w1j, heeft
zulk eene valfche (telling uit de anders zoo welverfnedene
pen des fcbrijvers kunnen voortvloeijen? it i C H r E R,
van wien hij voor bet overige deze onderfcheiding der
ontfteking fchijnt ontleend to hebben, (1. 1. II Theil, S.
361-3G9) zegt duidelijk bet tegendeel : ,, Man hat die .
fes
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fes die wahre attielle Entzundung genannt . Die ent•
zundlichen Symptome treteo naturlich bet Mr am deutlichJlzn hervor, fo vie him entzundlichen Fieber` die
des Fiebert ." E n de fchrijver botide. bet ons ten goede,
dat wij , indachtig aan de fpreuk : amicus Plato, fed magis arnica verita;, ons verpligtrekenen openlijk to ver.
kiaren , dat eene inflammatio vera arteriofa met vermin

derde wederwerking , of met het karakter van den typhus, een pralttisch onding, en uit den aardy der zaak
onbeflaanbaar ,is , .als volkotnen ftrijdig met bet dynamisch
karakter der ware ontfleking. Vborts- is des fahrijvers onderfcheiding der valfche ontfleking, ofcboon uit bet werk
van den grooten R I C H T E R overge$omen , onzes achtens, niet boven alle bedenking . Op bet voetfpoor van
then grooten man , verdeelt hij de valfche ontflekingen,
in welke de bloedvaten van bet lijdende deel nier alleen
Iijden , maar ook de lynipbatifche vaten en zenuwen in
de eerlle en oorfpronkelijke aandoening deelen, in zenuwachtige en in lymphatifcle . Maar is hey, ravel overeen .
komflig de waarheid , datalle lymph atifche ontflekingen on .
der de valfche ontflekingen to huis behooren ? Leert ons
Diet de ervaring , dat in de ontflekingen der ingewanden
doorgaans de watervaten mede lijden ? en bewijzen de menigvuldige aanhechtingen der borst- en buiksingewanden
met de dezelve bekleedende vliezen zulks niet onweder .
fprekelijk ? Beboort de angina polypofa , of de zoogenaamde croup, aan welke deze uitgang in bet bijzonder eigen
is, dan altijtd onder de valfche ontflekingen? Leert ons
de ervaring niet doorgaans .juist bet tegendeel7 en heeft
Diet R I C H T . 1t zelf, door de kracht der waarheid gedrongen, moeten ..erkennen , dat de gewone arterieufe ontflekitlg, wanneer dezelve namelijk eenigen tijd voortdtrurt,
in eene lymphatifche ontfleking overgaat? (1. 1 . S. 368 .)
Bijgevolg is deze verdeeling der valfche ont(leking in nerveufe en in lymphatifche (bet zij met alien verfchuldigden
eerbied voor de fchimmen van den grooten R I C H T E R
gezegd) niet juist , of ftrookt volkomen met de waarheid. In plaats, derhalve, van dez.e verfcheidenheden der
ont .
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ontfceking , van welke R I C H T E R zelf gezegd heeft 3
dat bet niet altijd niodelijk is , dezelve aan bet ziekbed nit
de aanwezig zijnde toevallen to herkennen , zouden wij
voor ons liever , met den beroemden H U F E L A N D, dd
valfche ontftekingen verdeelen in nerveufe en in putride,
of , met andere woorden, in asthenifehe ontftekingen cum
aucta irritrtbilitate , en in dezulke cum to, pore. In bet
eerfte geval, hetgeen veel nader aan den ftenifchen flaac
grenst , en waarin de bloedvaten zich in eenen krampach .
ti-en toefland bevinden , zijn relaxantia , antifpasmodi.,
ca, involventia en leniter roborantia aan de orde van deli
dag , doch alle flerk prik .kelende middelen door overfpani
ning nadeelig ; terwijl daarentegen in bet tweede eenruinn
gebruik beide van vaste en vlugge prikkels , ter opwek1
king der zoo zeer gezonkene levenskracht , en ter zoo
mogelijke voorkoming van bet koudvuur, behoort plaatl
to grijpen : vermits deze onderfeheiding der val.fche ontb
flekingen , welke, in de ondervinding gegrond, met do
vereischte oplettendheid bij bet ziekbed uit de aanwezign
toevallen altijd to herkennen is , voor den praktifchen geneesheer en voor de geneeskundige behandeling van bet
grootfle aanbelang is , en bet mifkennen of verwaarloo#
zen derzelve bij bet ziekbed dikwerf de gevaarlijkile toe,
vallen , ja niet zelden den dood des lijders , to weeg brengt,
Ten opzigte van de door den fchrijver opgegevene ken.,
fehet(ende verfchijnfelen en toevallen der ontfteking , zou.*
den wij zijne verzekering, dat eene aanhoudende vastzittende pijn bet nicest flandvastig kenmerk van alle onto
flekingen is, en deawege wel bijzonder de oplettendheici
van den geneesheer aan bet ziekbed verdient, dewijl zij
bij inwendige en verborgene ontfiekingen dikwijls bet
eenigfle toeval is, dat ons zeker geleiden kan , almede niet
zoo onbepaald durven onderfchrijven ; maar zouden wlj I
op bet voetfpoor van den grooten H U F E L A N D, onto
jonge kunstbroeders vooral in bet bijzonder opmerkzaani
maken op de anomalifche toevallen , ult de gefloorde vet`-,
ti-till-ell van bet ontfioken deel voortvloeijende , en de,
zelve vaak als de eenige hen veilig geleidende Bids bed
U
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fchouwen . Immers is bet er verre van daan, dat b . v .
in alle ontftekingen der ingewanden , welke, zoo als dit
door den beroemden P . F RAN K to regt is opgenlerkt,
doorgaans van eenen eryfpelateufen aard, en zelden zuiver phlegmoneus zijn , deze aanhoudende vastzittende pijn ,
door den fchrijver als een pathognomisch, kenteeken befchouwd , altijd aanwezig zoude zijn ; ja bet tegendeel
heeft menigmaal plaats , en s T o L heeft reeds eene doddelijke ontfteking der ingewanden waargenomen cum fE.
bra vEx ulla et dolore exiguo , (Rat. Med. pl. i , p . 166)
waarom wij aan bet door den voor zijnen leeftijd waarfjk
grooten S a N N E R T U S onder de figna diagnostica dezer ziekte opgegeven kenteeken, namelijk de fuppresfro
urine, (fib . III Practicae Medicine de morbis imi ventr'ic , pars 1 i , feet, I , cap . I 1 , p. 193 , edit . tent . lhittenberg , 1. 662) in deze gevallen zeer veel waarde hech .
ten. Ook in het door s T 0 L befchreven geval was betzelve aanwezlg ; en nimmer hebben wij, in onze zeer geextendeerde prakt .ik van ruin ag jaren, ooit eene duistere of verborgene darmontifeking waargenomen, in welke
niet de nrin eene donkerroode kleur had, en flechts fpaar .
zaam en met zeer veel aandrang ontlast werd .
Issgelijks komt ons bet door den ichrijver onder de rubriek koorts ter nedergeftelde , vooral in een werk , dat
verftrekken moet ter handleiding voor aanvangende kunstbroeders , en in bet bijzonder voor dezulken , die to voren van een geregeld onderwijs zijn verftoken geweest , niet
zeer duidelijk en behoorlijk ontwikkeld voor . „ De aanwezige koorts," zegt de fchrijver , „ kan van een verfehillend karakter zijn . In de zuivere active eigenlijdende
ontftekingen heeft zij bet karakter der fynocha ; ili pasfive dat van den typhus ; in valiche en toevallige gewoon1}k eene gastriiche, galachtige, rheumatifche of zinkingachtige geaardheid, naarmate dat de vreemde prikkels, die
door medelijdendheid eene ontfteking to weeg brengen,
verfchillend zijn . Meerendeels zijn de karakters van de
ontfteking en koorts aan elkander gelijk ; zelden, en dan
nog flechts voor eenen korten tijd, kunnen zij aan elkander
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der volftrekt tegengefteld zijn . In de zuivere ontitekingskoorts zal men geese plaatfelijke pasfive ontftel ingen met
bet typhus .karakter, in rot- en zenuwkoortten geene active ontftekingen vinden. Met de gastrifche en de overige
complicatieh verhoudt bet sick anders en de ontfteking,
die met eene galkoorts gepaard gnat , kan even zoo wet
eene active als eene pasfive zijn ; de galachtigq prikkel
wijzigt haar, zonder haar karakter to veranderen ." Is dit,
vragen wij , voor_ den jongen , onervaren' kunstgenoot , niec
veel minder duidelijk ontwikkeld , dan hetgeen ors 8 vr E L A N D hierover zegt : „ Voor bet overige is bet blijkbaar, dat er zeer vele graden, beide van ttenifche en asthenifche ont{tekingeti, bettaan ; dat van den hoogften
graad der ftenifche tot op den zwakiten , als ook van den
hoogften graad der, asthenifche tot op den geringften, ontelbare middelgraden plaats hebben ; la dat de geringite
graad der ftenifche en de minfte of zwakitederasthenifche
zich reeds aan elkander fluiten ;" even als de hoogfte graad
der ftenifche ontiteking den onmiddellijken overgang in
den hoogften graad eener asthenifche ontfieking, bet beetvuur , waken lean . In bet bijzonder grenst de asthenifche
ontfteking met verhoogde prikkelbaarheid , inflammatlo as.
thenica ncrvofa, veel nader aan de ftenifcht , dan die met
verminderde prikkelbaarheid, of de rotachtige . En dus
volgt hieruit, dat bet aan geen' den minften twijfel onderworpen is , of een zekere graad van plaatfelijke ftenidche active ontiteking kan ook met eenen matigen graad
van algemeene asthenie verbonden zijn , gelijk ook we •
derkeerig eene plaatfelijke asthenifche ontiteking met eener
zekeren graad van algemeene ftenie gepaard gaan kan ;
doch dat bij cenen zeer hoogen graad van algemeene ftenie of asthenie deze disproportie onbettaanbaar is, maar
de plaatfelijke aandoening dadelijk bet algemeen karakter
der ziekte aanneetnt , en dat voorts deze disproportie
nooit lang kan voortduren , maar dat allengs of de plaatfelijke aandoening haar karakter aan bet geheele geftel, of
omgekeerd de algemeene toeftand deszelfs karakter aan de
plaatfelijke aandoening mededeelt, naarmate de intenfiteit
van
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van den een of ander overwegend is . -- Is nu nict dit alleq
in de natuur gegrond ? Stemt deze theorie nict volkomen
met de praktifche ervaring , in? en verfchaft, eindelijk,
dezelve niet eenen zeer duidelijken leiddraad, ook voor
mingeoefendeu.-, aan her ziekbed ? Doch is dit nu wel
hetzelfde bij onzen fchrijver, wanneer hij zegt : ,, Met
de gastrifche en de overige complication verhoudt bet zich
anders, en de ontfteking, die met eene galkoorts gepaard
gaat , kan even zoo wel eene active als eene passive zijn ;
de galachtige prikkel wijzigt haar flechts, zonder haar karakter to veranderen ." War Loch wil dit anders zeggen ,
dan dat de jonge kunstoefenaar, welke bier zonder eenigen leiddraad gelaten wordt, pro re nata moet handelen ?
Daarenboven is her gezegde des fchrijvers , dat de galachtige prikkel haar alleen wijzigt, zonder haar karakter to
Yeranderen, niet juist . Her komt bier namelijk , blijkens
de ervaring, voornamelijk op aan, om behoorlijk to onderfcheiden, of deze galachtige prikkel bet hoofdkarakter
der ontfteking uitmaakt, dan wel, of her flechts een bijkomend lets is, of dat er eene complicatie van deze ziekte met een' galachtigen prikkel plaats heeft . In her eerfle
geval , b . v . in eene pleuritis vere et flricto fenfu biliofa , zijn (S T 6 L en R I C H T E R hebben dit onder, anderen onwederlegbaar bewezen) aderlatingen en de cura antiphlogistica fchadelijk , en een braakmiddel roeit dikwijig ,
als met een' tooverliag, dezen ziekelijken toeftand met
wortel en talc uit . (S T 0 L , Rat . Med. pl. i , p . 8 , et
pl. i i, p . 78, en R I C H T E R, Specielle Therapie, S.
358 rind 404 .) In de beide laatfle gevallen , daarentegen,
is de plaatfelijke ontfleking altijd de hoofdzaak, en moeten algemeene of ten minile plaatfelijke bloedontlastingen
her toedienen van een braakmiddel altijd voorafgaan .
Wijders kunnen wij onze toeftemming nier geven aan
bet door den fchrijver op bl . 24 ter nedergefl'elde ten op .
zigte der verborgene ontlekingrn . , Deze verborgene ontflekingen hebben," zegt de fchrijver, „ gedurende een zeker
tijdperk in de geneeskunde, tot zeer naauwkeurige nafporingen en fpitsvondige onderfcheidingen der ziektentoeval:-
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vallen aanleiding gegeven . Door den waan„ dat iedere
ontfteking antiphlogistisch moest behandeld worden , was
bet van groot aanbelann , om to weten , of eene ontfteking in hot verborgen fchuilde. Op hot ftandpunt, waarnii men tegenwoordig de ontftekingen, alsmede haar karakter , en den weg in de behandeling to vol-en , aantchouwt
en afperkt, fehijnt dit onderzoek 2ijtie waarde verloren
to hebben . Het karakter der ziekte, die eene verborgene
ontfteking to weeg brengt, en de koorts , die er mede
gepaard gaat , leveren voor de behandeling een veel veili .
ger gids op , dan de zekerheid , dat er eene verborgene
ontfleking beftaat ." Uit hoofde dat , bij deze zoogenaanmde verborgene ontftekingen , bet karakter der ziekte , die
deze inflammationes occultae veroor aakt, dikwijLs insge .
lijks in bet duistere gehuld , of ten tninfte min duidelijk
ontwikkeld is , en er met dezelve, vooral in derzelver
aanvang, weinig of geen koorts gepaard gaat , en echter
bet in tijds herkennen dezer verborgene ont-ltekingen b}j
bet ziekbed van bet grootfte belang is, en vaak onherroepelijk beflist over bet leven of den dood des iijders,
vindt Rec . zich verpligt, zijne jonge kunstbtoedexs
to waarfchuwen, dat in deze gevallen bet karakter der
ziekte en de daarmede gepaard gaande koorts zeer onvol .
doende en gebrekkige gidfen zijn, otndai bij de inflammationes occultae in den aanvang der ziekte bet eerfte
doorgaans Diet genoegzaam ontwikkeld is, en de laatfte
fours of niet aanwezig of ten minfte bijna niet merkbaar
is . Ter having van dit zijn gezegde, beroept hij zich
op de verborgene ontftekingen der maag en darmen , waarvan bet niet herkennen in den aanvang der ziekte door
den geneesheer zoo vaak den lijder ten grave fleept, en
op de reeds door B A G L I V I U S zoo fraai befchrevene
pleuritis en peripneurnonia occulta, op welker aanzijn en
doelmatige behandeling R I C H T E R hoezeer anders joist
geen vriend van de verborgene ontftekingen, ecbter heeft
geoordeeld in bet bijzonder den geneesheer to moeten optnerkzaam tknaken, uit hoofde van de noodlottige gevolgen, welke derzelver verzuitn voor den l jder naar zich
It
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fleept (1. 1. S. 4o5 40' -) ; ea -dat, zoo ergens , vooral
in deze gevallen bet naauvvkeuxig obferveren der toevallen , uit de functiones

lefae

van hot aangedane deel voort-

vloeijende , den veiligften en vaak den eenigflen grds oplevert, om onzen voet voor bet uitglijden van bet regre
(poor to behoeden ; en dat bet in 't bijzonder bier is , dat
de zoogenaamde oude antiphlogistifche geneeswijze boven
de latere doorgaans verre den voorrang verdient , en dat
niet alleen wanneer de ftenifche ftaat van bet ligchaam
min duidelijk ontwikkeld is, maar ook bij de asthenia
nervofa hot ontijdig verfterken der ; 1oi gen bij dergelijke
zwakke en gevoelige lijders

ad flygias certo limite ducat

aquas, en dat integendeel bet in tijds en herhaald aanwen,
den van kleive algemeene ep topifche bloedontlastingen,
gepaard met een

regimen antiphlogisticurrt , de

meest doeh

matige, ja de eenigtle middelen zijn, welke de kunst ons
aan de hand geeft, om, zoo mogelijk, ip deze gevallen

de

dreigende longtering voor to komen .
Hetgeen de fchrijver op bladz. 3,2 onder de rubriek van

de naaste oorzaak der ontfteking zegt, is eene nuttelooze
herhaling van hetgeen bij op bladz .

io

reeds ten opzigte

der ware en valfche ont(leking gezegd heeft ; weshalve
wij den lezer naar onze teregtwljzing dear ter plaatfe mot

gen

verzenden .

(Hei vervolg bierna.)

e efgrde , befchogwd n wren natuurljkesn toefland,
enz. Door N . G . V A N K A M P E N . Met Kaarten . In
II Deelen. Tuveede, herzicne en veel vermeerderde
Druk. Te Haarlem, bij de Erven F . Bohn . 1823, Ire
gr. 8vo . Te zamen 784 Bl- f8 - 4o.,
11 ecenfent heeft niets anders to doen, 4an Referent to
zijn, ten aanzien dezes weeks . Hot is bekend, en that
op pr•ljs . Do Schtijver beefs zich nieuwe verdienfte verworven, door zijne erkentenis aan bet publick , met deze
nieu-
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niettwe uitgave, to bewijzen . Zeer goed keuren wij de
weglating van hetgeen de eigenlijke Natuurkunde betrof,
in het eerfte deel . Door het to kort , onbepaald en gebrekkig geftelde zoo aan to vull/en , als nu gefchied is, is
veel , zeer veel verbeterd . Ook de Kaarten hebben veel
in waarde gewonnen . De ftijl is , door meerdere eenvoudigheid en bondigheid , to gewigtiger en aangenamer .
Het doel des werks is bereikt, om , namelijk, de ftrekking des geheels ten nutte der levende wezens, waar bet
to ontdekken is, aan to wijzen . De achteraangeplaatfte
Tafels en bet Register zorgen allezins voor bet gemak
des lezers . Mogt niemand dit werk ontberen, bij welks
bezit men niet weinig misfen kan , dewijl er uit de nieuwfte berigten der reizigers al bet bier behoorende is bijeengebragt,en grondige wetenfchap en zuivere fmaak om
ftrijd zich hebben beijverd, om degelijk voedfel to geven
a an hen, die zich niet gaarne opfchikken met ijdelheid,
maar wvillen verrijken met hetgeen even nuttig is , als
bet welf'aat ! En hiermede zij den Heere V All K A Mr E N met de volbrenging zsjner vernieuwde taak geluk,
en aan dit werk de - beste op gang toegewenschtI

GeJlachtljst der Nederduitfche Naamwoorden op feldige
taalgronden gevestigd, door Mr . w . B I L D E R n IJ K .
In II Deelen. Te Wmf erdam , by J. C. Sepp en Zoon .
i S s z . Iin gr . 8vo. Te zamen 884 BI. f 7 - 8o.

H etet is niet noodig , den roem van

B I L D It It D IJ K ,

als in de wijsgeerige en historifche kennis onzer taal een
11leester , to verheffen : dezelve is bekend en verbreid genoeg, en, zal zich gewis, bij de late nakomelingfchap,
handhaven. Het werk, dat wij bier aankondigen, be .
vestigt mede then roem ; en , zonder onze lezers to willen ergeren , met de , gedurig ook bier wederkeerende,
uitlatingen zijner drift en zijns wrevels op to geven, maken wij , zoo veel dit met den aard dezes tijdichrifts overeenkomt, hen met dit belangrijk werk zelve bokend .
H 4
Tot
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Tot her gebruik dezer GeJlachtlift (u T L D E R D 1 .1 ft
grkent de ongepastheid van dit woord , alleen door bet
Inisbruik ganghaar geworden) is volitrekt onntisbaar's mans
j'erhandeliPtg over de GeJlachteaa, waarheen telkens (,re,
wezen wordt, als behelzende de gronden van her bier gefteide . Die deze Aerharadeling bezitten , (en vie mist
ilaar, die van de beoefening , onzer taal work waakt ?)
gu11en , in her korte Overzigt der Geflachtrogeling , dot
deze lijst voorgaat, e ;} dat eene foort van praktikaal behulp mag wezen voor hen , die de herhandeling niet
kunnen belluderen, niet weinig aangename ophelderingen
nog aantreffen .
Iri dit Overzigt wordt bet onderfcheid tusfchen eigera
Geflachten en Geflgchten door .oepasling bet aald , en zeer
pnderhoudend de laatften opgehelderd, ten bewijze waarvan wij aanflonds een flaaltje willen bijbrengen . Uet i}uk,
der eigen GeJlachten , d. i, die van den card en de vor,
sting der naamwoorden afhangen , wordt met geene min,
dere naauwkeurigheid uiteengezet ; en a11es, war omtpnt
beide Geflachtenfoorten is voorgedragen, words dan , ter
betere bevatting , in den vorm eener Tafel voorgePceld,
in welke met een' opflag van her oog de revel ontdekt
wordt, die bet geflacht eens naamwoords bepaalr .
Do alphabetifche naamiijst wordt gevolgd door BVvoeg,
fel4, houdende zao aanvullingen als verbetering van misftellingen ; bet snag fpijten, dat doze bijvoegfels noodig
waren achteraan geplaatst to worden . ~Vaarom B I L D E Rp IJ K de y even als ?~ op de i heeft laten volgen , ten geniakke van hen , die her onderfcheid geheel zijn afgevend, begrijpen wij pier . Van veel belang is her Re.
Tiger,', Uit hetzelve blijkt, als men her met den door
9 L U I T verbeterden 1- 10 o G S T R ATE N vergelijkt, bet
geringe verloop der Geflachtregeling . Dat geringe valt
vu no- to nicer in her oog, nil B 1 L D E It D IJ it heeft
aangewezen , waar tt L u I T aan P I E T B It s o N heeft
plaats gegeven, wien hij den Vsetigen P 1 E T E R s o .,
den verftahdcloozera knaap Konder taalbeginfels, den onrwo c/en worm noemt .
Zie
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Zie bier bet beloofde uictrekfel, ter veraangenaming van
ons verfag : „ De toepasfing heefc inzonderheid pleats in
uitheemfche woorden . Men gebruilu die als Epithetisch, bet
Hollandsch woord daarbij denkende.
Doet men dit Diet,
zoo ncemt men ze over in bet gelacht der taal, waar zij
t'huis behooren, en fpreeltt, to dien opzigte, vreemde taal,
Maar, gelijk dit de keunis der vreett<de tear vereitchc, mot
de Nederlander, dear onbekend mee, met die woorden in
zijne rede ann to wenden, zijne eigene manier van fpreken
opvolgen, en van wear zoude hij die Demon, dan nit zijne
inlandfche taaleigenfchap ? Vandaar zegt hij : de eigenfchsp
des opiurns, des rnikroskoops,'t gezag des hijbels, de ho,ogte
der afuit, ezv . omdac hij die woorden Epichethisch denkc,
en in zUn befef met algemeener woorden to zamen voegt,
en this den opium-gom, den rnlkroskoop-kijker,den Fliblla=
boek , (boek was oudclJds M) to de afuit-Jlelling denkt .
Men heefc dtts ook zoo belagehelijk Diet ce vinden, wahneer
een 6eboren Hollander, nog in 'r geheel door geen vreemde
;aalkennis onthollandscbt, een perte+brifee -deur gegt, of,
hetgeen ik wel vntl geleerden gehoord heb , de Goenong-llpi .
kerg, en gelijk men dagelijks fpreekt van kandy .fuiker ezv .'
Wij mogen Diet meer affchrijven, en willen alleen de op .
merkzaamheid hebben opgewekt .
Om van de Yaorrede no een woord to zeggen , wlj pasfen
op dezelve eenigzins toe, Wat a i L U 9 R D.Ij K van zichzel .
ven dear zegt ; „ met een lekken emmer last zich Dog eene
hoeveelbeid water overbrengen ; ---dap moet men zich heas,
ten, en wij meenen van doze laaast (want van- bet lekke
willen wij Diet fpreken) bier meet daft Odn blijk to zien,
als in de couftructie b . v . bI 7 : „ En waarlijk . . .- na is
gaar." $l . 23 ; „ Ik deb geenen voorlteus ; zoo ik dien had ,
*ij ware in mij , en Diet in de teal ." Hoe de verzekering,
dat, wanneer hij eenmaal , al ware bet flechts eene fchets
van zijne oplosfing der teal geven mogt, aan ieder duidelijk
wezen zal, betgeen hij blj herhaling beklaagt, dat bij de ,
beerfchende verbasteting nan niemand aan 't verf'and to brengen is, confequent geredeneerd zij , is one Diet duidelijk . Intus chen , die Voorrede is om meer dan ddne aanmerking lezenswaardig, en verdient nadenken , b . v . wat er gezegd
wont van den Oosterfchen oorfprong der taal , bl . q ; over
de verfcheidenheid der woordenwortels, Eric de verfebeiden_
heid van uitfpraak in onze teal to begrijpe i, bl . 1.8 ; over
F,
bet
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bet al to vroeg oprlgten van fystema's in alle vakken van
wetenfchap, bl . 26, ezv .

Aristides en Themistocles . Door Dr. J. A . F E S Z L E R . Naar
den derden Druk uit het Hoogduitsch vertaald, en met eeni .
ge efanmerkingen voorzien , door S T L E N B E R G E N V A N
GO OR . 1'n 11 Deelen . Te dmJlerdam, blj C. L . Schleijer.
1824 . In- gr . 8vo . Te zomen 645 BI. f 6-9o.

F P sn,L E R

is bekend . Onse

heeft z%jn dlexan.
N B E RoEr V A N
G o o R kennen wij , al ware bet maar door zijne dtheenfche
Brteven. Aanbeveling genoeg voor dit werk . Het heeft niets
verloren , door de pers van den laatstgenoemden to misfen .
Aan hetgeen zich verwachteft liet, is meer dan beantwoord .
In fmaakvolle tafereelen, keurig bearbeid en buitengemeen
onderhoudend , leers men bier den Griekfchen CAT o ken .
nen , A R 1sT I D E s den Regtvaardigen, en even zoo naauw .
keurig den tegen bem over ftaanden T H E M I S T o C L E s ; en
geen beoefenaar der gefchiedenis, geen kenner van fraaije
letteren , geen vriend van hetgeen toed eh fchoon is, zal ditbelangrijk werk onvoldaan uit de hand leggen . Waarlijk,
wat men in Romans mag priJzen, is bier vereenigd, en bet .
geen de Gefchiedenis kenmerkt, verhooge daarvan de waarde,
of, zoo men wil, de ware Gefchiedenis, zoo gekleurd, ont .
vangt den bevalligiten moister . Recenfent mag Been uittrekfet
geven, om plaatsgebrek . Dus moge bif met bet volgende
volfaan .
De verbanning van A R I S TIDE S, die, tegen T rI E M 1 sT O C L E S , zoo als men weet, waarom men bet belang des
hocks terfiond befeft, de regering der aanzienlijken, de Aris.
tocratle, begunftigde, befluit bet eerfte deel dezes werks ;
bet tweede eindigt met den dood van T HEM 1ST o C L E S . In
zes boeken is bet werk gedeeld . De opfchriften van bet eer .
fie en laatmte fchrijven wij af : Tijdvak. Pan hem Ode jaar der
62te tot het 2de jaar der 66J1e Olympiade . Mr Christus geboorte van het 55311e tot hem 515de jaar. Ouderdem van
4ristides Ife-- r9 de, van Themistocles Iffe-I7de jaar .--Tijdvak . Pan het 3de jaar der ?7i?e tot het Ode jaar der 78fe
Olympiade . Y66r Christus geboorte van het 47afle tot bet
465/0
S T U ART

der den Aeroveraar ous gefchouken. S
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466Jle jaar. Ouderdom van dristides 64- •,

11 23

van The'mistocles

t6s--" Par .

Ook de aenteekeningen des Vertalers zijn nuttig en van pas.
Eene en andere taalfeil merkten wit, met fpijt , op, die ons
elders niec zoo zoude gehindetd hebben . De beeldtenis van
A R I S T I D E S flaat voor bet eertle-, die van TU E M I S T oC L e s voor bet weede deel .
Mogten jonge lieden , vooral fluderende jongelingen, zoQdanige werken, ook ter uitfpanniug , in banden nemen ! Ho
zeer veredelt men geest en fmaak door dezelve , terwijl men
menfcheno en karakterkennis verzamelt , en zich aan de wijs'
begeerte des levens gewent I Een vertier, niec minder dan
aan bet oorfpronkelijke to beurt vie] , waarvan de derde druk
bet licht ziet, bewijze de billijkheid onzer oubepaalde aan .
prijzing dezes werks aan alien , die
goeds en fckoons to gpui ten ! .

gaarne lezen, om wat

.pichtbundel van r . e, 0 E G R E v v E, R . K. Priester . Ilde
Deel. To 's Hertogenbosch, bij J. J . Arkefleyn. 1824 . In
gr. 8vo. aoa Bt. f n - to .
1luisduinen's Sltgtofers der Menfchenliefde ; Dichtfluk van F,
C. D E G R E U V E, R . C. Priester .
(J"en voordeele der nagelatene Weduseen en Weezen,) re 's Hertogenbosch, tij
J. J. Arkefleyn. 1824 . In gr. 8po . 24 Bl . f: .as .
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ffchoon de Heer D E G R E U v k pier voldaaln heefi nan den
wensch , met welken wij de beoordeeling van bet eerfte deet
zijns Dichtbundels befloten , dat hij uamelijk liever eenigen
cijd wachten mogt met de uitgave des cweeden deels, ten
einde hij door eene vliJciger befchaving zijner volgende ge .
dichten onze toejniching geheel onverdeeld ihogc wegdragen,
zoo zijn wij echter volflrelct niet gezind om hem daaroveir
to berispen, En waarlijk, wij bebben daartoe ook geene re.
den! Pe voor ons liggende -verzameling draagt blijken van
sanmerkelijke vorderingen in de kunst . De ftijfheld en gewrongenheid, welke wij vroeger in zijne op de voetmaat der
Ouden gefchaeide flukjes opmerkten , is , zoo niet geheel
verdwenen , ten minile aanmerkelijk verzacht ; en van de ge_
zwollenheid en den bombast , welke wij vroeger met bercheidenheid aanwezen , vinden wij thans geene fporen . pie verheugt

#4

F . C, DE GREUVII:

heugt ons to sneer, dewiiji onze beoordeelirg van bet eer(te
deel den Dichcer , blijkens zijne voorrede voor dit tweede,
net was in handen gekotnen, toen hij tot deszelfs uicgave
befloot : hierdoor toont hij , ook zonder 'vreemde teregcwijziug, zijne gebreken to kennen, en dezelve to kunnen ver .
beteren ; bierdoor bewijsc hij, zichzelven to kunnen recenfe .
ren ; iets, dat bij zoo weinigeu plaacs vindt, en such zoo
hoognoodzakelijk is, Wij verheugen ow dus harcelijk over
de fpoedige verfchijning zijns tweeden Dicdtthundeis , en niet
minder over de hulde, welke hij aan de heldhaftige floeplie_
den van Iluisduinen ten offer op her altaar der tnensclilievendheid toebragt : (want offchoon wij , am met den ruste .
loozen ijver onzer fchrijvets en drukkers ten minfte eenigermate gelijken tred ce kunnett bouden, befloten .badden, dergelijke vlugfchriftje* alleen bij uiszondering in dit Maand=
fchrift aan re kottdigen, zoo zal men her ons •, hopen wij,
vergeven , dat wij bier reeds de eerile uitzondering maken)
beide zijn den tegenwoordigen toeftand onzer Poezij waardig,
en dit is reeds eeoe hooge loffpraak ; belde toonen ons de

reeds vef Qntwikkelde 1 iemeti van een diehtei•l ijk talent, dat
eenmaal heerlijke vruchren zal dragen, wanneer geede gjre
voorjaarsvorsc of fchroeijende zomerzon de rijke bloefems
zullen dpen verdorren . Sniartelijk griefden ons derhalve de
raadfelachtige woorden, met welke Dr. G it t,u v, I, de toege.
vendheid zjjner lezers in bet beoordeelen van zijne hulde
aan de helden van Huisduinen inroept, „ Onlftandighedp,
uit zijne geestelijke betrekking voorcgefprocen," zegc hij,
• ontzeggen hem ten eenemale ongeitoorde letteioefening, en
zijn van then card , dat zij redenen genoeg tot lusteloosheid
geven ." W_ij willen niec onbefcbeiden uirvorfelien, war tot
deze klagt aanleiding moge gegeven hebben ; tuaar moecen
Loch den veelbelpvenden jongen man , uic naam van de kunsc
en van hare hoogfchacters, toeroepen : „ Laat u tier out+
• moedigen ; maar zoek , zoo wel voor de flagen des lots,
„ als voor de vervolgiug der menfchen , eene vejlige fchuil,
• plaacs in de armen der Poezij 1 Zij alleen geeft eerst den
„ echten hemelfinaak van de vreugde der earde, en verzoet
„ bet bittere van derzelver fmarte . Denk son R E ;P R A R C II A,
„aan TASSO, aan MILTON, aan VONDEL, en verwerp
„ den denigen, maar sevens onfchatbaren , troost sties, then
• eerie dichcerlijke ziel vinden kan bij hat vlijuieu des tinge.
- de i eoefening der kitnst
• Inks ,
peen
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Men houde ons deze uitboezeming ten goede ; zij vloeide
voort uit bet hart , en men zal hec toch , vercrouwen wij ,
eenen Recenfent niet kwalijk nemen , dat hlj de koele en
dikwerf vittende teal der Kritiek voor een enkel oogenblik
vergat , om to gevoelen , dat hij ook een hart bezit . Maar
thans basta! den bril opgezet, den Dichter vergeten, en z ij .
n e werken befchouw,l!
Ook bier zijn de verfchillende gedichten, door twee opfchriften, verdeeld in Godgewijde Zangen en Mengeldichten.
Onder de eerile bevielen ons voornamelijk : Gods Vaderzorg,
een der beste flukken des bundels, zoo wel wat gedachten
als inkleeding betrefc , en in hetwelk flechts ewe meer geleidelijke opvolging der denkbeelden to wenfchen was ; Kers .
nachtgalrn, in eene rijmelooze oude voetmaat ; de lieve en
godsdienilige 4vondflond, en vooral de twee Gebeden voor
den Paus en den Koning , die beide geheel in den geest zijn,
welke eenen verlichten , edeldenkenden Roomschgezinde, en
eenen dankbaren , vaderlandslievenden burger vbpgt . De Dank
toon der Taal, daarentegen, welke de verzameling opens, in
eene gerijmde mecrifche voetmaat, is lkijf en gewrongen ; de
Hulde aan God heeft vele herhalingen en prozalfche regels,
onder anderen :
Helaas ! zoo menig oogenblik
Is mij reeds 6nbeflrd ontloopen ;
en bet Kruis geeft weinig flof tot loftuiting of tanmerkingett.
Deze afdeeling words befloten door een uicgebreid dichtfluk :
de Scheppingsdagen, in hetwelk de Schepping des Heelals
bezongen wordt naar den leiddraad der M oza fche oorkonde .
Na eenen Voorzang, nan Gods onbegrijpelijke grootheid gewijd, wordt achtervolgens de werkzaamheid des Almagtigen
op eiken Scheppingsdag verheerlijkc , en telkens de Aleaan .
drijnfche voetmaat afgewisfeld met eenen Lierzang , in wel .
ken de Engelen Jehovah prijzen over Zijne gewrochten . Men
vindt bier verfcheidene heerlijke partijen, en over bet geheel
is eene tint verfpreid , die ons dikwijls de Mesrlade van It L 0 Ps T o C It in bet geheugen roept ; doch men treft bier tevens
eene zekere eentoonigheid aan, welke moeijelijk to vermijden
was , daar bet onderwerp tot dezelve nanleiding gaf. De telkens wederkeerende befchrijving van den eerbied en hetdank .
gevoel der Hemelgeesten jegens den Althagtigen, bun knielen, zingen en verilomnien, dat celkens words herhaald, kon
vie-
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weinig vatbaar zijn voor verfcheidenheid in de behandeling .
Ook de zucht, om bet onbegrijpelijk tafereel der Schepping
zinnelijk, treffend en krachtig tevens-te fchilderen, veroorwelke ntiffchien den
zaakte foms eenige penfeelf#rekcn,
toets eener gezonde oordeelk'nnde niet kunnen doorflaan ; b .
v. dat de Engelen dczelfde maan bier half, daar vol , ginds
met twee hoornen door de wolken zagen fehijnen, bl, 75 ; en
vroeger, bl . 73 :
Tienduizend donders, door tienduizend voorgegaan,
We&rgalmden door het ruitn der fchepping, of en aan .
Zoo gelooven wij ook, dat, in een ander opzigt, doze uit .
drukking , bl . 53
. . . de eindloosheid
Der Schepping, door Gods magi van ifeer tot ffeer verfpre d,
oneigenaardig is : hoe kan men toch de eindeloosbeid ver .
fpreiden, en dat tusfchen verfchillende vaste eindpunten ?
Daarenboven fleken bij den waarlijk verhevenen coon, did
in dit fluk over her algemeen de heerfchende is, v erfcheide .
ne prozaifche pasfages, b . v . de optelling der fcheppingen
op de verfchillende dagen , bl . 49 en fommige geheel plane
uttdrukkingen, des to flerker af. Tot een proefje

Eens was er Wet met all Gij,Godheid ! waartalleen . (BI. 53 .)
Dl . 83 zegt Rafael : . . . .
Vermeld ik u .

Wat ik self er over denk,

en Gabriet : . . . . Maar Gods boogst wijs bedoelen
Met dic gelukkig oord gaat boven mijn ver$and .
Wij kennen niet der vogelen gevoel ,
Noch dat der visfchen . (BI . 87 .)
Ook in de tusfchengemengde lierzangen der Engelen ont .
breekt, waarfchijnlijk door de moeijelijkheid der gekazene
versmaten, dikwijls die duidelijkheid en juistheid van uitdrukking, welke wij Heeds als bet eerfle vereischte der Poe .
zij befchouwen . Doch bij dic alles is bier overal zoo veel
fchoons, dat wij bet Vaderland met eenen Dichter als D F.
G R E U V E geluk wenfchen .
Ondeh de 1Vlengeldichten ziin twee uitgebreidere flukken ;
de Treurzang ter nagedachtenis van p 1 v s VII , en : de kracht
der Nloederbede, een Verbaal . De eerfle belooft in den sanhef
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her meer dichterlijke verheffing,dan bet midden en einde ons
fchenken ; ja de hoofdtoon is bijna prozal'sch : dft is ook wet
eenigzins bet gebrek van de kracht der Moederbede, doch
bier minder ongevallig, dewiji dit flukje met voordacht geheel in eenen eenvoudigen, befchrijvenden trant vervaardigd
is . Sommige plaatfen en fchilderingen zijn wel wat lung
uitgerekt ; de maar heeft foms iets gewrongens, vooral in
dezen regel
Zij fchoon in bet oog van al wie haar maar zag,
welke, alleen nit eenlettergrepige woordjes be'taande, efgen .
lijk in bet geheel geene maat heeft, daar dezelve flechts
door vermenging met meerlettergrepige in onze verzen eene
kwantiteit erlangen ; dock de geest , die dit flukje doorademt,
en bet godsdienflige waas, over hetzelve verfpreid, zal aile
vrouwen, vooral alle moeders, een innig, weemoedig genoe .
gen doen fmaken .
De overige kleinere flukjes verdienen alle hunne ploats ;
fommige zelfs hebben groote waarde ; doch in alien zijn bier
en daur kieine fmetjes , welke gemakl~elijk konden worden
weggewischt. Zoo beviel ons het Verlangen, in eene gerijmde oude voetmaut, door losheid en vloeijing, boven alle
foortgelijke ; doch ons hinderde bet onbeflemde van bet geheele versje, en de uitdrukkingen : ik verlang zoo fang, en
flillere boekenfloet. Ook in bet lieve flukje, aan een angstvallig Meisje, misten wij fours helderheid en klaarheid, en
zagen wij met verwondering dreven voor de voeten gefpreid,
en altoos koude Ilpijnen, welke wij gelooven voor Alpen to
moeten houden , doch met welke wij echter de eer niethebben
van volkomen bekend to zijn. Op de verhooring, daarentegen , van B o R G E a . 's klagte aan den Rijn valt niets of to
wijzen ; hetzelve is eene waardige hulde, door eenen andersdenkenden Christen aan dezen grooten , vroeggeftorvenen Ge.
leerde toegebragt , en tevens een uitnemend geflaagde wedrklank op bet alom bekende laatt'e dichtlluk van den Vereeu .
wigde. De wensch naar den Dood is niec minder treffend ;
maar, onder meer andere vlekjes, is duldig geen Nederlandsch,
hec fchakeren van een fchouwfpel met de leus : verganklijkheid, zonderling, en doodbemaalde lippen echt Hoogduitsch .
Doch wij kunnen niet alles optellen, en moeten den lezer
ook lets to recenferen overlacen . Wij vertrouwen , dat zijn
oordeel gunflig zal uitvallen over de overige ftukjes, vooral
hec
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hat Jmisfelijk Ge1uk, aan eene j(wige 0-lendist, (waar hij
moet dour de vingers zien
De onbeitendigheid, to weten $
Doet ons zweeten
Aan den band,)
de Adelaar en de Mug, fommige Albumvetsjes, en bij uit,
nemendheid bet lieve laatfle ftukje : dffcheid en wederzien .
Thans nog een enkel woord over de wijze , op welke D r ;
G R E U V E de edelmoedige zelfopoffering der heldhaftige Huisduinfche ieelieden bezongen heeft . Het gedicht draagt blijken van overhaasting ; doch men vergeeft dei :elve gaarne,
dewijl men in dergelijke gevallen zoo veel fpoed mogelijk
met de uitgave behoorc to maken, ten einde aan de nag on .
verdeelde belangilelling des publieks milde bijdragen tot onderfland en belooning to ontlokken . Misfchien is al re grooce
getrouwheid aan de gefchiedkundige toedragc der zaak, eti
de zucht, om de namen der edelen, en zelfs hunne woorden en uitdrukkingen, td vereeuwigen, wel eenigzins nadeelig
geweest aan de didhterlijke bonding des geheels ; dock da r vo r bezit dit vers dan o k de verdienfe van niet, gelijk
zulks anders meestal her geval is, een algemeen tafereel to
zijn, dat op iedere fnortgelijke daad even goed kan worden
toegepast, maar eene tot in de kleinfle bijzonderheid getrou .
We fchildering, welke dit voorval, en geen ander, voor bet
iiakfoost zal bewares . Het volgende couplet trof ons bij.
zonder, en wij fchrijven bet gaarne uic
Waar is de grond ., die zoo veel roem mogt garen ?
„ Huisduinen, 't is Huisduinen !" roept de faam .
War praalgefleente dekt hun' lijken? "It Zijn de barer!"
En 't graft „ De l'loordzee is zijn naam I"
o! Roeme ons Nederland nog lang en nog dikwijls op dergelijke fchoone daden , en bezitte bet altijd Dichrers , om
dezelve to vereeuwigen !
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Gedenklehriften betrekkelijk het bijzonder Leven van M A R I AA N T 01 N E T T E , Koningin van Frankrijk en Navarre ; gevolgd door Herinneringen en historifche ~Ynekdoten omtrent
de Regering van LO DEW 1J K XIV, XV en- XVI . Door
Mevrouw C A M P A N, Voorlezeres der Prinfesfen en eerie
Kamenier der Koningin . In III Deelen . Te Imflerdam , bij
de Erven H Gartman . 1923- In gr . 8va . Te zamcn i2oo
B1. f 1o-5a.
Het leven eener Koningin , eener zoo merkwaardige en ongelukkige Koningin vooral , treks natuurlijk de opmerkzaambeid ; en men verlangt flechts, dat llerzelve door eene welonderrigte en onpartijdige pen gefchreven zij . Mevrouw
(: A M P A N was buiten twijfel welonderrigt ; zij heeft de helft
van haar leven doorgebragt aan bet Franfche Hof zij was
bij de Koningin, van bet oogenblik, dat deze in Frankrijk
kwam , en verliet haar eerst, en niec dan gedwongen nog,
toen men de onge'.ukkige naar den Tempel gevoerd had . Zij
is this eene welonderrigte en bevoegde getuige . En wat nu
bare onpartijdigheid betreft : bet blijkt wel overal, dat zij
zeer aan de Koningin verkteefd was , en deze zeer gaarne van
alle gebreken verfchoonen zou ; dit duet zij echcer niet, en
bet blijkt sevens genoegzaam , wat haar in M A R I A -A N T O 1 .
N E T T E mishaagde ; ook ontziet zij den Koning en andere
Vorltelijke perfonen niec, maar zegt haar gevoelen onbewimpeld .
Ook kan men niet zeggen, dat zij zeer door bet Hofmet weldaden overladen werd ; en bet was alleen bet vertrouwen, dale
men in haar ftelde, hetwelk haar zoo innig nan de Vorftelij .
ke perfonen, en aan de Koningin vooral, hechten kon . Zij
deed van hare zijde bet Hof zeer gewigtige dienflen . Men
inoge dan bier of daar een weinig willen afdingen op den
grooten lof, dien zij aan MAR I A - A N T O I N E T T E geeft ;
maar men zal haar gaarne eene kleine vooringenomenheid t_n
goede houden, en, wat de daadzaken betreft, haar doorgaans
onopgefmukt verhaal geen geloof durven weigeren . Met dit
oog en dezen zin lazen wij deze Gedenkfchrifcen, en vindeu
11u de ongelukkige Koningin eene waarlijk zeer belninnelijke
vrouw, van goeden aanleg, maar in hare eerite jeugd een we! .
pig verwaarloosd ; die evenwei als een goed en onfchuldig
kind aan bet Franfche Hof kwam , en in welke men toen ci1
yervolgens wet vele jeugdige ligtzinnigheid en graote onvooro
Big.
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zigtigheden kan opmerken, maar echter vrij van die grove
ondeugden en verkeerde bedoelingen , welke men haar zoo
kwaadaardig heeft to last gelegd . De fchandelijke gefchiede .
nis met den collier words door Mevrouw C AMP A N ook op
zoodanig eene wljze verhaald en opgehelderd, dat daardoor
de onfchuld der Koningin als volkomen bewezen kan worden
befchouwd . Te dezen nanzien blijft misfchien bij fommige
lezers, zoo wet als bij ons, nog eenige duisterheid ; maar
aan bet lage en booze van deze intrigue en fehandelijke dieverij gelooven wij gaarne dat zij onfchuldig was, en hellen zeer over om to gelooven , dat de Kardinaal D E R 0 H i V
we! niet naar verdienfte geftraft en at to zeer door de partijdigheid verontfchuldigd, maar de zoogenoemde Gravin DE
L A M oT T H E allezins naar verdienfle behandeld is . Zoo veer
zien wij met volkomene overtuiging, dat de jonge Aartshertogin, van den beginne of aan, geheel niet op hare plants
was aan bet Franfche Hof, waar de Oostenrijkfche vrouw
van vijanden was omgeven ; terwiji de vijanden van den trool
van den listig tegen haar opgewekten haar meesterlijk partij
trokken , en eene v66r weinige jaren door de wufte Franschjes zoo zeer toegejuichte en bijna vergode vrouw haar jeugdig ]even op een fchavot d ,--den eindigeu . Aangenaam was
haar lot in Frankrijk nimtner, die eerst , niettegen(taande alle
hare bevalligheid en alle hare re-ten , fchandelijk veronachtzaamd werd door haren echtgenoot, en , toes bet haar eindelijk gelukt was, de liefde van then echtgenoot to winnen,
at fpoedig, door een groot deel der bevolking, als de oor .
zaak van Frankrijks ongeluk, gehaac werd . Van den aanvang
of was zij roc eene leefwijze gedwongen, geheel ftrijdig met
hare verkiezing, en viel in geheel verkeerde handen, die
geene de miu(te gefchiktheid hadden, om bet goede kind to
raden of ce leiden . Zij heeft den croon inderdaad duur gekocht en, becaald ! Ware zij in lageren ftand geboren , en bet
deel geworden van eenen braven en verfiandigen echcgenoot ,
zoo twijfelen wij geenszins, of zij ware haar leven tang
eene voortreff,:Iijke en waardige vrouw geweest, eene trou .
we en beminnelijke moeder, en, bij haar verfcheiden, door
alien , die met haar hadden omgegaan, beweend .
Wat den Koning . Karen gemaal, betrefc, wij vinden bier
wet niets , dat zijn karakter in een nadeelig licht flellen kan ;
maar, hij mope een bekwaam /lotemaker geweesc zijn, bet
roer der regering was hem minder toevertrouwd , en men
moot
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moot over zijne zwakheid verbanad ftaan . Doch vats de oulusten en bet ongeluk van Frankrijk was hjj de oorzaak niet ;
deze badden eenen vroegeren en diepen grond ; en op lien
voec , als hij de zaken vond , kon de Franfche croon niec
flaande blijven . Een meer moedig en tevens verftandig en
deugdzaam Vorst, voor den troon geboren, bad gewis den
croon en bet r}jk behouden.
Moor wij willen niec uitweiden ; en door wij de ongeluk .
kige flagtoffers der revolucie,die zoo vele duizenden met bee
in bet ongeluk fleepten, beklagen , en de ligtzinnigheid en kwaadaardige woede van bet Franfche yolk en deszelfs raddraaijers
verfoeijen, zoo hopen wij tevens, dat nimmer die gruwelen
zullen worden vergeten , maar tot eenen fpiegel en fchrik
blijven voor Volken en Vorften . De kruik, zegt hec fpreek .
woord to regc , game zoo Lang to water tot zij breekt ; en die
alles hebben wit, moec zeker alles verliezen . Volk en Vorften hebben hunne regten ; en wee den heerschzuchtigen
Vorsc, die eindelijk bet flagtoffer der Lang getergde volkswoede wordt ! Zedelijkheid en regc moeten de Koningen vooritaan en beoefenen ; doen zij bet niet, dan ondermijnen ziJ
hunne troonen, al is bet ook, dat die bet hunnen tijd nog
wel zullen uithouden .
Behalve de gefchiedenis van den ongelukkigen t o D E W IJ K
en M A R I A- A N T O I N E T T E, leveren deze Gcdenkfchriften
vele meer . en minbekende bijzonderheden op van de vroegere
Koningen , op den citel vermeld , die men niec zonder belangltelling lezen zal . Bet verhaal van Mevruuw C A NJ r A N
is, behalve met hare eigene aanceekeningen , ook met die
van de Franfehe uitgevers voorzien . leder deel heefc daaren .
boven zijne bijlagen, mede ontleend nit andere fchrijvers .
Geheel bet derde deel bevac anekdote .n, nanteekeningen en
brieven.

- Dolfr/n (Dauphin) brags ons telkens cen' visch
voor den geese!
Wij bouden deze Gedenkfchriften voor de gefchiedenis van
bet bewuste tijdvak inderdaad niec onbelangrijh .

W A V E R L E Y, of zestig jaar geleden. Naar her Engelsch
van W A L T E R SCOT T.
In II Deelen. Te Anr/ferdam , bij
G . J . A . Beijerinck . 1824 .In gr. 8vo . X, 758 BI. f 7 - so.
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onze sankondiging van de Ivanhoe fpraken wij ook van
als den eerfiten ties beroernden
fflirij1 2

den tegenwoordigen roman,
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febrijvers ; en wij verheugen ons, denzelven, in twee vrlj
zware boekdeelen, op eens to zien verfchijnen . Tot verkla.
ring van den citel dient , dot hij , in 18o5 gefchreven zijnde,
bet tooneel zijner gebeurrenisfen juist zestig jaar gelede*
plaacst, zijnde 17 4.5 her jaar, waarin de laatfle poging tot
herftel van her huis van s T U A R T op den Bricfchen croon,
door eene landing van Prins K ARE 1. E D U A R D in Schotland ,
en opitand , voornamelijk der Bergfchocten , voorviel . Deze
onderneming , no eenen eerst voorfpoedigen opgang , door bet
jnnemen van Edenburg en een' gewounen veldflag, to niet
zijnde geloopen , had zoodanige gevolgen voor de Hooglan .
den in her bijzonder, dot de oude aarcsvader!ijke inrigcing
van dot land , de zeden en zelfs de tool grootendeels verloren
gingen ; terwiji ook her lagere gedeelte vete verandering on,
derging, en men in her teg nwoordige, meer bloeijende,
sneer befchaafde, meer verengelsebte Schotland, bet oude
1laauwelijks herkent . De fchrijver derhalve, een geboren
Schot, veel in de Hooglanden verkeerd hebbende, en, gelijk
pveral, zoo -bier inzonderheid, aan zijnen lust tot onderzoek
near oude zeden go gebruiken toegevende, heefr ons doorvan een fprekend tafereel willen geven . Zijq held is een
Engelschman, en met hem leeren wij de leaf= en denkwijzq
van den rijken adel, in fomluige deelen des lands, kennen,
zelve nog niet bevredigd met de regering van bet huis van
p RUN S W Ij K . Vervolgens naar een Schotsch garnizoen ver .
plaatst, en een uitflapje doende bij een' vriend zijns ooms
pn weldoeners , worden wij van zelve ingeleid tot her befChouwen van meer dan d,ne zijde dezes merkwaardigen lands
en yolks, Dan fleekt hij zelfs den hoogen bergpas over, en
bevindc zich in het' vaderland van o S S I A N, vol ongehoorde
wonderen en overblijffels dier zelfde wereld, welke ons deze
beroemde zanger afmaalr. Eindelijk valt de groote gebeur.
tenis vppr , flralcs door ons gemeld, en vertoonc ons het
gene en her andere nog mepr in krachtvolle werking.
In den eerllen opflag is deze inwikkeling der bijzondere
gefbhiedenis van de hoofdperforaadje in de flaatkundige van
zijnan tijd, voor den gewoneu lezer van deze foort van ga .
fchriften, niet aangenaam . Zij geeft in den aanvang flechrs
gene zpkere duiscerheid en koude ann bet tafereel, en hij
komc met cenige moeice de eerlle hoofdflukken door . Moor
naderhand zal hij gewis den fchdjver hiervoor to rneer dan .
Ilpu, dear aij eeue ontwikkeling, een ieveu en belong to
weed
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tveeg brengt, die op eene andere wijze niet ce bereiken waren geweest .
Uit ons vroeger verflag van de Ivanhoe kent men reeds
eenigermate 's mans manier en voorname fterkte, Het is min
menschkunde dan menfchenkennis , min zedekunde dan karakterkunde, min die van afgetrokkene en befpiegelende begrippen dan van dadelijke gebeurtenisfen , handelingen en gebrulken, welke wij bij hem zullen vinden . Het preken is juist
zijne gewoonce niet ; en zij, die een' roman to hooger Rel .
len, hoe meer bet er op coegelegd is, om de opgetredene
perfonen, met woorden en daden, alt lichten of bakens ter
waarfchuwing to doen verflrekken, zullen welligt, even ate
zekere meetkundige bij een fchoon vers, vragen : waartoe
dient, of wat bewijst zulk een boek ? Doch, wie eene
fehilderij near de natuur, near cene nieuwe entreffende,rijke
en afwisfelende natuur , bemint , die zal near zulk een bewijs
niet vragen, en zelfs bet zedelijk en algemeen nut in deze
tafereelen niet ce vergeefs zoeken . De ceekening vooral de!
Hooglanden, met vele bijzonderheden ; die van den krijgscogt en flag , van eene ontvoering des jongen krijgsmats, van
de vergaderde jacobicen in Edenburg, van een Schotsch heerenhuis en vriendenmaal, een' volksoploop, enz. enz, is
meesterlijk.
Men ziet en hoort bet verhaalde ; men is er
bij , en deelt in de afwisfelende kanfen en bejegeningen,
alsof bet de onze waren .
Niet min rijk is bet tafereel Ill
onderfcheidene karakters : een Bergfchot, een Laaglander,,
een Engelschman, twee, drie vrouwen, Prins R n R E L
E D U A R D zelf, en eene groote menigce onderge£ehikte perfonaadjen , meest Schotsch , flaan, elk in zijn eigen , fcherp
licht , zoo klaar en zoo bel :angwekkend voor u , dat gi ttift
weet, wien , als fchilderij , de voorketir to geven .
Bij dit alles ontoreekt bet even nrin g an allerzeldzagmite
avonturen , als san liefde . Ook is bet tooneel fomtijds zoo
fomber en roerend, als eene andere keer vrolijk en grappig .
Ilet is eene geheel Uieuwe wereld vol verfcheidenheid , of
liever eene krachtige en vergroote teekenitig van allerlei bier
vereenigde beelden, die ons, afzonderlijk en met Iaauwere
trekken , nit de ondervinding , bet verhaal van anderen, of
de gefchiedenis, nooit bekend worden , zonder onze bewondering of onzen lach op to wekketi . Vooral ook bet ker.
kelijke draagt hiertoe bet zijne bid , en gelukkig meer om to
doen lagchen, dan fchreijen t over
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Eene groote zwarigheid , verbeelden wij ons, deed zich
in de vertaling van dezen roman voor . De voortreffelijke
dichter (want dit is s c o T T niet min , dan prozafchrijver)
heeft er vele verzen tusfchen gevlochten, nu fchoon, dan
ten minfle wonderlijk en vernuftig, zijnen helden in den
mond gelegd, en dikwijls onmisbaar voor bet verband . Deze
moesten mede overgebragc worden ; en bet is ons voorgeko .
men, dat dit althans vrij getrouw , dat is to zeggen zoodanig
verrigt is , dat niet flechts de inhoud, maar ook de geest en
vorm van bet oorfpronkelijke daaruit is to kennen , moge
dan ook bet een of ander al niet zoo geheel los en natuur .
ljk klinken .
Bovendien heeft de vertaler noodig geacht,
een kort begrip van bet deel der Engelfche gefchiedenis
voorop to zenden , zonder hetwelk een en ander niet wel to
verflaan is .
Wij danken hem, uit naam onzer minbedrevene
lezers, voor deze genomene moeite, en willen hem daarvoor fommige kleine afwijkingen en juist niet z infloren .
de drukfouten, op de eerfle bladen, wel vergeven . Moge
bet werk, waarop men , mee r dan ooit, F i E L D I N G'S gezegde, dat een roman flechts ten aanzien van tijd en pleats
minder, maar anders vaak meer dan ware historie to vertrouwen is, kan s worden toegepast, refit vele lezers vinden I

door Mevr . de Hertogin D E D U R A S . Vrij vertaald naar het Fransch , door A . J . P. STORM D E G R Av r , Kapitein . Te Breda, hij F . B . Hollingerus Pijpers .
124 . In kl. 8vo . io7 bladz. f : - 8o .

O U R I K A,

De Heer Kapitein

S T O R M D E G R A v E is overtuigd , dat
bet fijn gevoel en de zedelijke flrekking allerwegen in de
fchriften der Vrouwen doorflralen . Dit compliment maakt hij
der fchoone Sekfe al aanflonds in bet voorberigt en geen
wonder, dat hij dan dit verhaal eener Hertogin , vooral toen
hij van betzelve eene gunflige aankondiging vond in een
Fransch dagblad, dadelijk ter vertaling beflemde, en deze
vertaling, als een blijk van onwrikbare broederliefde, tan
zijne e8nige en dierbare zuscer heeft opgedragen .
Her is ons cwijfelachtig, of Ourika een op waarheid ge.
grond of flechts een verzierd verhaal is . De aanwijzing, dac
de Ridder de B** D E B 0 U F F L E R s en Mevrouw de B**
de echrgenoote van den Maarfchalk D E B E A V V E A U be .
Ottrike , eene
teekenc , fchgut voor bet eertle to pleiten .

twee .
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tweejarige vader- en moederlooze wees, werd, uit mede .
lijden, door den Ridder de B . to Senegal gekocht, en son
zijne tante , Mevrouw de B ., gefehonken. Daze Dame hechtte
zich met bijzondere teederheid aan bet kindje, en gaf her
eene opvoeding , acs ware her hare eigene dochter .
Her
meisje groeide voorfpoedig op, beantwoordde Qllezins aan die
opvoeding , en was volkomen gelukkig . Moor eensklaps werd
hare rust en geluk voor altifd vernield, toen eene vriendin
dezer Dame eens, terwiji zij onopgemerkt in her vertrelt
was , over, de onverftandige wijze van hare opvoeding fprak,
en opmerkte , dot , zoo at iemand haar eenmaal zijne hand
mogc geven , hij sulks alleen doen zou uic hoofde van bet
huwelijksgoed,dot Mevr. de B . voor baar mogt be(lemmen,
en dot deze dan zeker een man uft de mindere flanden en van
eene veet minder befchaafde opvoeding wezen zon, dear aie .
wand anders zich zou willen verledigen tot bet voortbrengen
van Negerkinderen . Ourka gevoelde de waarheid en her ge.
wigs deter aanmerking , en was finds dot ar'genblik diep ongelukkig ; zij voelde , zij was alleen , en zou altijd alleen
moeten leven . Wag was nu hare opgeruimdheid, hare ge .
zondheid, lust en moed . Toefpraak noch gdneesmiddelen
hielpen, en zij vertrouwde niemand den grond barer kwaal .
In de ongelukkige dagen der Franfch.e vrijheid en gelijkheid
had zij wet eenige of leiding en hoop ; maar at fpoedig werd
zij wederom dezelfde, en erger . Vooral werd zij ongeneeslijk, toen Karel, de kleinzoon van Mevrouw de B ., haar
fpeelgenoot en opregte vriend, een gelukkig man en vader
werd, en zij alzoo meer van nabij getuige van een geluk,
dot zij gevoelde voor attijd to moeten ontberen. De reeds
gemelde vriendin van Mevr. de B . overcJgde zich sheen van
deta eigenlijken grond barer kwaal , en verweet haar daarenboven, op eene zeer onkiefche wijze, dot zij eigenlijk ver)iefd+ was op Karei, en op diens hand had gehoopt . Nu be.
fchuldigde bet ongelukskind dan ook zichzelve ; en, teen
Keizer N A P O L E O N de herttelling van eenige kloosterlijke
geftichten had veroorloofd , her zij zich niet afraden , mass
werd Non, bij de orde der Urfulinen . Spoedig had zij bier
de hulp noodig van eenen Geneesbeer ;maar deze pulp kwam
to last ; zij Ilietf weldra ; echter had zij den Arts hare treu .
rige gefchiedenis verhaaid , en dic verhaal, door de Hercogin
U E n v R A s gefteld, is dan dot meesterttu .k van fijn gevoel
en zedelljke firekki*g, betwelk de deer Kapitein en ve'ztaler
1 4
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bet 1'Tederlandsch publiek , voor zoo ver hetzeive geen Ffawscb
verftaat, niet wilde onthouden . Wij beklagen de goede Ou .
rika ; en de traan , dien de vertaler voor haar van onze va .
derlandfche Schoonen verlangt , zal wel , door deze of gene,
geweend worden , en hem bet bewijs zijn , dat zijne poging
War ten minfle niet geheelenal heeft mishaagd.

Tafereelen der Broosheid van bet Menfchelijk Verfland, Qf
Karaktettrekken, Anecdoten en Bijzonderheden der Krankzinnigen, die zich tegenwoordig bevinden in bet Bethlehems
Hospitaal to Londen. Uit bet Engelsch vertaald . Te Am.
Jlerdam, hij J. C . van Kestefen. 1824 . In gr. 8vd.
3 04 B1. f 2 -75.
Onder dezen titel ontvangen wij een , naar ons oordee},
gebeel nutieloos boek, en daarvan willen wij onze lezers
waarfchuwen . Tot overtuiging , dat er vale en onderfcbe ; .
dene gekken in de zothuizen zich bevinden, dat deze meer
of minder boosaardig en gevaarlijk, of ook wel meer goed .
aardig en onfchadelijk zijn , alien echter lastig, zijn deze bo
.
rigten niet noodig, die meer of min uitvoerig , maar zeiden
biizonder opmerkingwaardig zijn, en zeer zeldzaam ook de
eerite oorzaak der zinsverbiiscering opgeven ., De vele pfycho .
logifche en anthropologifche nafporingen , voor den genee .heer
en verkondiger van den Godsdienst nwttig, waarvan bet voor .
berigt gewaagt, hebben wij wel ernflig gezocht, maar -niet gevonden . De topographic en de administrative inrig .
zing des voortreffelijken Hospicaals (van 't welk eene afbeelding den tile} verfert) beefs de vertaler teruggehouden, als
NB I voor den Nederlandfchen lezer van geen belang. WIJ
verfchillen zeer van hem, want juist dit zoudev wij voor
belangrijk gehouden hebben ; maar de gefteldheid der zottea
in Engeland is op zichzelve, meenen wij , alles behalve be .
langrijk, immers zoo als die ons bier gegeven words . Ver.
makelijk mogen wij dic baek ook net heeten ;, want wie,
bij bet aanfchouwen van Tafereelen van 'smenfchen broos .
held, zich vermaken kan, dien beklagen wij bijkans even .
zeer, als de ongelukkige vo , )rwerpen van zijne ongepaste
fcherts . In een land, waarin in bet gebeel geene zbcten to
zien waren, zou hetzelve misfchien eenige waarde hebben,
als eene rarigbeid, Helaas I was is de wench 1 zegt de thel ;
War
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inaar dic denkbeeid roept seder gekkenhuls ovetral en -van zelve
,op , bij den gevoeligen aanfchouwer ; en ach I waren bet deze
geftichten maar alleen , die hetzelve bij one verlevendigdenl

ICeert u lot Hem die flaat, Eene Christelijke Opwekkfng dam
de Nederlanders ; bij gelegenheid van de tegenwoordige
Overflroomingen . Door A . S . T fI E L W A L L . Predi*ant hij
de Engelfche• Episcopate •Gemeente to dmflerdam . (Als Motto's, N u. M . XIV : i i en j o a L 11 : I2--I4.)
1wileudam,

by P . den Hengst en Zoon . I8zS .
der Noodlijdenden .

Gedrukt ten voordeeld

In gr. Bvo. 16 BI f : - 1g C.

I

k had wederom nieuwe becigten van overflrooming en ellen .
de in, verfchillende deelen van one vaderland gelezeu, en
daarna mijnen troost gezocht in bet heilig Bij'belboek . Fjet
boek job had mij vale floffe tot nadenken opgeleverd , en ik
geraakte van lieverlede in eenen toefland , die tusfcben waken
en droomen zweeft . Het tooneet, in bet eerfG hoofdfluk van
dat boek befchreven, flond mij voor de verbeelding ; en hey
was, alsof ik God tot Satan hoorde zeggen : » Hebt gij ook
seht geflagen op mijn yolk van Nederland ? Want niemaud
is op aarde als dit, opregt godvreezend , en wij .kende van
bet kwaad ." leder weet bet antwoord : aan .lage baatzucht
werd deze deugd toegekend, die zekerlijk zou wijken, zoo,
dra des Heeren hand zwaar op den gezegenden wierd . Nu,
dacht mij , zag ik de rampen der otpwenteling , de geflotene
zee, bet beer der vreemdelingen, en tevens den guten noon .
dewind des ongeloofs , als zoo vele afzonderlijke plagen
over hetzelve losgebroken ; maar over bet geheel flrekte dezelve alleen , om meerdere eensgezindheid en zuiverheid van
begiiifelen in kerk en flaat achter to laten, en inzonderheid
de menfcheniiefde, in kracht zoo wet, als verfiandig befluur,
to doen toenemen . Wederom greep dan ook de zamenkomst
plaats, ons in bet tweede hoofdfluk bij job befchreven ; en
Satan kreeg last, bet land zelve aan to tasten, alleen deszelfs ganfche beflaan niet doende ophouden . Nu braken de
flormen en de vloeden los, vernieling op vernieling volgde,
zoodat men bijna voor eene gebeele verarming en reddeloosheid der bezochte deelen vreesde . Maar de liefde fcheen to
willen worilelen tegeu bet gebrek ; bij dap grootfien overvloed
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vleed en voorCpoed had men zuike bewizen van liefdadig.
held niet gekend ; de een ftreefde den a.nder voorult , om ce
geven, to zamelen, cc befteden , of to werken ; cerwijl eene
redelijke godsvrucht overal troost en bemoediging in verbiijzelde barcen itortce.
Dit alles beleue nogcans niec, dat men op menige plaats
treurend nederzar. En, cerwijl mijn toeftand ai meer en meet
in fluimering overging , fcheen mij bet lieve vaderland als eene
bitter fchreijende vrouw voor oogen to zijn, zictende op de
puinhoopen van here -ingeforce woning . Hear omringden
eenige vreemdelingen ult Oosten en Wearen, die, ten deele
in hooggeftemde poezij , ten deele in aaneengefchakelde en
niec min dichceflijke uitdrukkingen van onze heilige boeken,
geene croost- maar ftrafredenen cegen haar voerden , bewerepde, op dezelfde wiize als de vrienden van Job, dat zij goddeloos moest zijn, omdac God anders onregcvaardig zou we .
zen , door haar dus to itraffen . Doch zij waren minder be .
fcbeiden, . dan gene oude Arabieren,, die job of zijne kinde .
ten flechts openlijk verdachten en in bet algemeen voor fchul.
dig verklaarden . Zij castten openlijk bet bewind onzes lands ,
en bovenal deszelfs leeraren en voorgangers, cast . Die wa%
ten trouweloozen, onverfchilligen , dwaalgeesten Wat workm
der, dat de ganfche natie tot oneerlijknei4 , ongeregeldheid
en ongodisterij hoe longer zoo dieper wegzonk? . . .
Eu hoe kwam ik sea deze ongelukkige wending van een
droomgezigt, dac in den aanvang zulk een troostrijk, en met
de dankbare vreugde over menfchelijke weldadigheid en Goddelijke ontferming . federt de ramp, zoo wdl overeen[teat .
mend licht verfpreidde? Het boeksken, aan bet hoofd dezes
genoemd , was eenigen tijd to voren door mij gelezen , en
had mijne geheele verontwaardiging over dezen vreewdelingen
alien, die zijnen geest ademen , gaande gemaakr . Deze gedechten kwamen nu wedr boven, en ik beklaagde mij niet,
door derzelver fchokkenden inhoud al fpoedig geftoord en
gewekt to worden : want ik behoefde geene Godfpraak ; hec
lichc des Evangelies was genoeg, OM mijopaltbenu
wende bedenkingen heczelfde to doen hooren , dat op bet Plot
van bet boek job verkondigd wordc : Wie is Gods raadsman
geweest ? Wie vermeec zich , Zijne daden to doorgronden ? Tuchtigc de Heer dan Met die Hij liefheeft? En heefc Hij
niec het oordeel den Zone overgegeven, om dat cc voltrekken
ten uiterlten dage ?
Moor,
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Maar, war is dot dan voor eels boekskeu? Hat is eene ou.
derwetfche biddagspreek , eene zamenkuooping van Bijbeltek .
fen , zonder eenig oordeel of opletcendheid op wezenlijken
zin en verband, eene dooreenmengiog van Joodfche en Christelijke denkbeelden, een luid gefchreeuw over ooze oneer .
iijkheid in den handel, over ons verwaarloozen van den zoo .
dag , over bet vloeken onzer kinderen , openl ok op de ftraat,
zonder dot de policie dit belet ; maar bovenal over once vetwaarloozing der voornaamfte leerftnkken van den . Christelij*
ken Godsdienst : alsof er geen H . Geese beftond, geene we.
dergeboorte noodig was , geen Christns ass Gods regterh and
zat, en zoo al meer . En wie zegt dit 4 Een Engeischman ,
die waarfchijnlijk onze coal niet verftaar ; maar then bet, niet
aan den gewonen hoogmoed zijner natie, non nijd of hint
fchijnt to mangelen tegen bet waarachcige lieht , dot op on .
Zen Nederlandfchen kand2laar brands, nosh non eenen verta.
ler en
boekhandelaar, die geene zwarigheid maakten,
om hunner nacie dit geestelijk paskwil in banden to geven .
Zekerlijk is er ito)fe tot verootmoediging, tot opwakking
en bekeering to over ; want het vleesch is zwak, en ws)
fruikelen alien in vele. Maar, non rail auxilio ; deze En. .
gelfche hulp kunnen wij zeer geed misfen .

De Moniteur der Yaderlandfche Letterkunde,
Candide et
modeste . No . 1 . Jan. 1825. Te AmJlerdam, bij de Gebroeders Diederichs . In gr . 8vo . 32 al. f : - 30,

Wij

zich

vinden ons verpligt, bet Publiek to waarfchuweu a
door deze onderneming van den welbekenden P . G. W I T a! N
G E Y S B E E z niet van de huig to laren ligten . Zij brengr ai
aanftonds eene flechte nanbeveling mede, in de dusgenaamde
flan- en Inleiding, liegende als . . . een Moniteur , en ziclf
eeniglijk pogende to vescigen op de jammerlijkfte verguizing
van alle de thans beJlaande Tijdfchriften (*) .
En was At
zoo vaak behandelde en tot een vrij oordeel onvermijdelijke
(*) De befchimping van den Redacteur der Vaderlandfche
Letteroefeningen, bet blijkbaar uitvloeifel van perfoonlijke
veete tegen denzelven , als zoodanig , moge op hemzelveo
terugftuiten . Hec doel is zoo tascbaar, dat de punt zijner
onren zich voor elk vertoont , en ziju fchoppen niemand kaa
beleedigeu .
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ke(*) nameloosheld van derzetver Recenflen betreft : wet bij
andere Tijdfchriftetl • pleats hebbe, is ons onbewugt ; maar
geene enkele Recenfle worth in her onze geplaacst , welker
inzender bij den Redacteur niec bekend is , en voor welke
hij zich in alien gevaiie niet evenzeer, als deze Trompetter
van eigen' lof, (candide et modestel . . .) verancwoordelijk
ftelt ; en wij meenen , dat bet met elk onzer vaderlandfche
Tijdfchriften even zoo gelegen is . Waartoe dus dat belagche .
ltjk gezwets van voorgewende vervulling eener behoefte, die
hij zelf wel weet, dat Wet beftaat? De onedele drijfveer vak
elk in bet oog ; en .deman Wet zich wel een zeer onnoozei
Pubtiek hebben voorgetteld, hetwelk die niet zou doorzien.--.
Maar,, war leverr hij dan coeh wel , die bier zoo laatdunkend
voor Meester opflaat •? Ben half dozijn doodmagere eankondi .
gingen, Lezersl vier van bemzelven en twee nameloos (1),
(twee derzelven van Weken , bij de Heeren D I E D E R .I C H S
gedrukt) in twintig ruim gedrukte bladzijden, waarvan nog
we! zeven gevuld tijn met afgefchrevene uittrekfels ; en, cot
befhuit, een pear exttaceen nit de Staatscourant, van aangeen nieuw uitgekomen Boeken .
kondigde Vertalingenh
Idneti dienst beefr ons de :Heer W I T S E N G E Y S BEE z,
zijns ondanks, toch bewezen . Gelijk de fchaduw hec licht
to fterker doer uitkomen, zoo kan bet nice misfen, of zijne
onderneming, die onzen arbeid poogc to verdonkeren, moet
denzelven _In des to belderder daglicht plaatfen .
(*) Gij en uws gelijken, Mijnheer G E Y s s E E II I zijn bet,
die dic onvermijdelijke door eigen voorbeeld ftaven . Al_
leen omdat een u onbekende Recenfent , in ons Tijdfehrift,,
niec enkel gezegd, maar met flalen bewezen heeft, dot ij
eene gebrelekige Vertaling geleverd hebt, wilt gij die op eeaen Man verhalen, die u niec gerecenfeerd, en die u nimmer
beleedigd heeft : wet zou bet dan zijn, wanneer gij uwen
Recenfent kendet! ., .

No. II. Boekbefc/r. bl . 70 . reg . s o. fl:aat e
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BOEKBESCHOIJ WI NG.
Gefchiedenis der Nederlandfche lletyormde Kerk, door
A . Y P E Y, Doctor en Hoogleeraar der Godgeleerdheid
to Groningen , en I . J . D E R M 0 U T,) Secretaris vary
de algemeene Synode der Nederlandfche Jlervormde
Kerk, en Predikant to 's Gravenhage. Jude Deel.
Te 13reda , bit by. 11. Hollingertis flijpers . 1824, In gr.
8va . 685 bladz. voor het Werk, on goo bladz . voo,
de 4anteekeningen . / 7- 88 .

V
an bet eerile en tweede deel dezer Gefchiedenis heb .
ben wij uitvoerig verllag gegeveh ,

in onze .8oekbefchout
wing van 1820 en i828 . (Men zie dezelve, van bet eerst •
gemeld jaar, ~op bladz . 3I7 tot 328 , en van bet laatfte, op bladz . 45 tot 55.) B j beide gelegenheden heb .
ben wij gezegd , zoo wet wat ons in dit Werk , over
bet geheel , uitmuntend behaagde, als wat er ons, in
fommige opzigten, minder in geviel . Wij roemden ze
om hare onz%jdigheid, volledigheid en naauwkeurigheid,,
doch konden derzelver orde, breedfprakigheid en gedurige
herhalingen minder goedkeuren . Wij geven aan dit derde
deel genoegzaaui denzelfden lof , fchoon wij er niet alleen
dezelfde , niaar ook no- eenige andere aanmerkingen op
hebben . De breede herhalingen en de groote uitvoerig
held hebben ons nu nog meer dart voorheen gehinderd,
omdat de laatle ons minder noodzakelijk fcheen, dewijl
wij reeds in de ALCEMEENE Gefchiedenis der Chri!tel6Yke
Kerk in de achttiende Eeuw , door den Heer Y P E Y , vdbr
flechts weinige jaren , in niet minder dan twaalf ljvige
boekdeelen, uitgegeven,de BIJZONDEREGefchiedenisvan
de Hervormde Kerk onzes Vaderlands , in verbazende uitgebreidheid, bezitten . En was indcrdaad (daar deze Gefchiedenis hierin fchier eeniglijk betaat) de befchrijving
der meestal jammerhartige en ergerlijke twisten, welke,
in de gezegde 1 euw , de Nederlandfche Kerk ontrust hebben, wier verhaal men niet dan met weerzin en dtoef$OEKBESGIS . 1825. NO . 4 .
K
heid
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held kan lezen , en waardoor zoo veler dwaasheid en
fchande, welke zeker der Kerke zelve tot geene eer gedijen kan , wordt ten toon gefteld , - was zij (vragen wij)
wel waardig, dat men er wederom eenige honderd bladzijden aan befteedde? Wij gelooven, dat bet meerderdeel
der Infchrijveren, hetwelk zich reeds over het, tegen verwachting kostbaar, uitdijen van dit werk beklaagt, gaarne
de Heeren Schrijveren , voor de aanmerkelijke bekorting
van hetgeen zij elders , van dezelfde hand , nog al breeder konden lezen , bedankt zouden hebben . - Doch geven wij, naar gewoonte, eenig meer bijzonder berigt wegens den inhoud .
Het gebtel bevat thans flechts vier Afdeelingen , waarvan de eer/le behelst Ilistorisch Berigt van den /laat der
Nederlandfche lleryormde Kerk , federt den Mun/lerfchen
Vrede (1648) tot aan de achttiende Eeuw . De Gefchiedents van die Kerk, gedurende hetzelfde tijdvak, was in
bet laatstvoorgaand deel gegeven . Hier wordt nu eerst
de inwendige , daarna de uitwendige faat belchreven , en
gehandeld , i . van de gefchillen , tusfchen de Voetianen
en Coccejanen, over bet vrij en kritisch onderzoek der H .
Schrift, en het opdelven van derzelver waren zin nit de
oorfpronkelijl a talen, en van beider verfchillende Schriftuitlegging, - van hunne /iellige Godgeleerdheid, en beider, doch vooral der Yoetianen, verkeerd-, orgerijmd-en
aanftootelijkheden , waarover men vooral de aanteekeningen 22 , 23 en 24 moet lezen , - van de zede- en beoefeningsleer, den flechten zedelijken toeftand -van Leeraars
en leeken, de afzonderingen en godsdienftige gezelfchap .
pen, den twist over en de fchending van den Sabbar, de
burgerlijke verdeeedheden v66r en in 1672, toen zich de
Poetianen, als Prinsgezinden, van de Coccejanen, als
Staatsgezinden, ondericheidden, -- van bet gevaar der
Kerk, hetwelk door dat des Lands, 't geen de harten
gelukkig vereenigde en zedelijke verbetering bevorderde,
verdreven werd , - van de meerdere behartiging der beoefeningsleer, ook onder de Coccejanen , en van de Mystikerij , - van de asketifche fchriften van x o E L M A N , L 0DE-
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DESTEIN,
WITTIUS, VAN GIFI'EN, I) OUT R E I N , -- van de inwendige rust in bet Remonftrantsch

Kerkgenootfchap en de redenen daarvan, en van hunne
voorname Schrijvers , Leeraars en Hoogleeraars in dit tijdvak . a . Van den uitwendigen that der Kerke, en wel
eerst van de voordeelige zijde , -- van hare uitbreiding,
zoo wel binnenslands , als in de kolonien , de verfpreiding des Bijbels in de laatfken, en deszelfs vertaling in
bet Maleisch ; de aanwinst der Waalsch - hervormde Kerk,
door de overkomst barer vervolgde geloofsgenooten in
Frankrijk, welke bier alomme liefderijk opgenomen en
begunftigd werden ; bijzonder berigt wegens hen , en de
overeenftemming hunner gevoelens met die der Hervormde Kerk ; uitwendig voordeelige flaat van bet Remon .
ftrantsch Kerkgenootfchap . Uitwendige ftaat der Neder'
landfche Hervormde 1 erk van den oaadeeligerl kant. .My#*
ticisme ; P .POIRET,ANTOINETTE BOURIGNON3
J . DE LA BADIE, ANNA MARIA VAN SC9URMAN, JACOB VEttSCHOOti, MAttGARE1IYA
VAN DIJCK, PONTIAAN VAN HATTEM, enz.

Tweede Afdeeling . Gefchiedenis der Nederlandfche Heyorrnde Kerk , federt bet begin der achttiende Eeuw too
den llkenfchen hrede . (1748 .) Staatitundige gefchiedenig
van bet, in dit tijdvak, voorgevallene in bet westelijk
Europa , in bet bijzonder in de l4ederlanden ; ftaat van
kunften en wetenfchappen , vooral die der Godgeleerde aldaar ; onverdraagzaamheid, flaaffche gehechtheid aan bet
nude ; ftaat der Kerke ; wijze maatregelen der Staten tot
bare befcherming tegen den indrangderRoomscllgezinden,
vooral Jezuiten ; gedurige kerkelklke twisten ; verijdelde
pogingen der hoetianest tot uitdrijving der Coecejanen ;
der laatften vervolgens allengs vermeerderd petal en in.
vloed, vruchteloos door de eerften beftreden ; ijveren van
P . D E J O N C O U R T, to keer gegaan door VAN T I L,
D' O U T R E I N en B R A U N I U S ; onverftand en kwaad .
nardigheid van FRUITIER, VAN BATENBURG,
enz . ; opgevolgde rust en eindelijke bevrediging der par •
tijen , vooral door tusfchenkomst van j . M M e IK M E R s ;
K 2
nieu.
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nieuwe penn4flrijd tegen

L A M P S, P . M A T Y, E N S,
VAN THUYNEN, VENEMA, SCHULTENS ; in-

vloed der Leibnitz -Wolfiaanfche wijsbegeerte ; twist met
LEENHOF,WITTICHIUS,BR , IESSEN,SAURRIN;

verfchillen, over het lezen van het Doopformulier, over
M E L C H I Z E D E K enz . , over de algemeene en bijzondere genade, tusfchen VAN DEN H O N E R T, D R I EB E R G E en W E S T E R B A A N ; opgevolgde twist met
eenige Lutherfchen ; aanmerkingen over die twisten .
Derde Afdeeling . Staat der Nederlandfche Hervormde
Kerk , federt het begin der achttiende Eeuw tot den ilkenfchen Yrede, onderfcheiden in inwendige en uitwendige.
i . Na de eerfle helft jvan dit tijdvak bleven wel de twisten tusfchen de Voetianen en Coccejanen flapen, doch de
aanhangers der beide partijen , in het uit-wendige, onderfcheiden . Invloed der Franfche uitgewekenen op de leefen godsdienflige denkwijs der Nederlandfche Hervormden ;
onderfcheidene predikwijs ; oude en nieuwe hoetianen,
Brakelfche Poetianen, Leidfche en Utrechtfche Cocceja .
nen, Ernjligen, Lampianen, enz . ; beoefeningsleer, Mystiken, Hattemisten; J A c o B B R I L, DI A R I N U S BOOMS,
G . VAN B U I T END IJ K, enz . ; Hebreeuwen ; invloed
van het Labadisme, enz . enz . Droevige inwendige ftaat
der Kerke ; vermeerdering van ongeloof ; onderfcheid tusfchen llthei'sten en Pantheisten ; geen der eerflen, maar
velen der laatflen in Nederland ; Deisten ; BAY L E geen
fceptisch 1°thelst, maar nu een ongeloovig Deist, en dan
een geloovig Christen, (dus wezenlijk noch het een noch
het ander , een man zonder eenige vaste overtuiging, beurtelings bet een en het ander aannemende en verwerpende, veel meet Deist, dan Christen ;) T I S S o T D E P AT O T ; invloed van beider laatflen fchriften, en van die
der Engelfche en Franfche Deisten ; Dogmatifche Godgeleerdheid ; BRAKEL,LEIDEKKER,LAMPE, VAN
T I L, V E N E M A, enz . ; beoefenings- en zedeleer ; uitlegging der H . Schrift ; predikwijze , ook der Waalfche
Leeraren , S A U R I N en anderen ; lesfen over de predikkttnst ; katecbetiel; ; verbeterd Theologisch onderwijs ;
kri-
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kritiek des Bijbels ; invoering eener nieuwe PIalmberijming bij bet Waalsch Genootfchap ; inwendige toeftand
van dat der Remonftranten ; VAN C A T T E N B U R G H,
LE CLERC, MOLINAEUS, DRIEBERGE, WETS T E I N . -- 2 . Uitwendige ftaat der Nederlandfche Here

vormde Kerk . Overgang tot dezelve van vele leden der
Fransch - Waalfche en Doopsgezinde Kerkgemeenfchap en
van eenige Roomschgezinden ;geftadigeaanwasderRoomfche Kerk ; Iezuitschgezinden en Yanfenisten ; uitbreiding van bet Luthersch Kerkgenootfchap ; bijzonder berigt wegens de Lutherfche gemeente to Groningen , en de
onlusten in dezelve verwekt door haren Leeraar D R E A S ,
die eindelij1c , met eenigen zijner leden , tot de Hervormden overgaat ; verkondiging van bet Evangelie aan de Hei .
denen in de Oostindien, en wie zich daarin vooral verdienftelijk gemaakt hebben ; Singalefche kweekfchool ; gebrek aan Leeraars ; mislukte pogingen,om daarin genoegzaam to voorzien , en oorzaken daarvan ; Bijbelverfpreiding ; nieuwe Maleifche overzetting ; kleine. verfchillen
over de bediening van Doop en Avondmaal aan de nieuw
bekeerde Heidenen , en over de ftichting eener Lutherfche
kerk to Batavia ; verijdelde hoop op uitbreiding van bet
Christendom in de Binnenlanden van 1lfrika, door den
afval van den Neger J . E . J . R A P I T E I N , die, na behoorlijk voltrokken ftudien , tot Proponent bevorderd ,
en, als Predikant, naar St. George Delmina gezonden,
tot bet Ileidendom terugkeerde .
Vierde Afdeeling . Ge/chiedenis der Nederlandfche Hervormde Kerk, federt den ilkenfchen hrede,rot de Staatsomwenteling in 1795 . Staatkundige gefchiedenis ; lof van

den Stadhouder W I L L E M IV , als bevorderaar van wetenfchappen en voorflander van gematigdheid en verdraag=
zaamheid, inzonderheid gebleken in den kerkelijken ijver
tegen den Doopsgezinden Leeraar j . S T I N S T P_ A, door
den Hoogleeraar V E N E M A verdedigd ; groote , maar vruchtelooze ophef tegen den laatften ; beter geflaagde woelingen tegen den Zwolfchen Leeraar V A N D E R o s, die,
van zijnen dienst ontzet, tot de Doopsgezinden overgaat ;
K 3
ont-
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ontwerp van N ICOLAAS HOLTI US en A . COM RIB,
om alien, die zij voor onregtzinnig hielden , uit de Hervormde Kerk to drijven , aan den daa gelegd in hun eaamen van bet ontsverp van tolerantie , door den Hoogleeraar s c H U L T E N S naar verdientlen ten toon gefteld en,
beftraft ; hun verder gefchrijf, waaraan eindelijk , van wege 's Lands Staten, wordt perk gefteld ; andere twist,
over de regtvaardigmaking, tusfehen de Leeraars van 's
Hertogenbosch, K L E M E N s en VAN A L P H E N, door
tusfchenkomst van Gecommitteerden van den Raad vale
Staten , minnelijk geeindigd , maar, door invloed van H o LT I u s, heviger en algemeener in Walcheren vernieuwd,
doch mede, door hoog gezag, der Staten namelijk van
Zeeland, gefiuit ; verdere bijzonderheden van lien twist,
en aanmerkingen daarover ; groote kreet tegen den Leer.
aar D L c o c Ic , in Vriesland , over de verdraagzaamheid,
enz . ; tusfchenkomst van Gedeputeerde Staten ; vruchtelooze woelingen van 't Leeuwaarder klasfis, hetwelk eindeli_jk, op die verklaring des Stadhouders , dat de zaak als
afgedaan belihouwd moest worden, zijne rust neemt ;
ganmerkingen en gevolgen ; beweging en gefchrijf over de
redevoeringen der Hoogleeraren B O N N E T en V A N D E R
IC E M P ; Socratifche oorlog tusfchen H 0 F S T E D E en
N O Z E MAN ; vervolging en ontzetting van Profesfor
VAN D E R M A R C K to Groningen ; mislukte aanflag,
eerst tegen den Voorburgfchen Leeraar K L E M A N, en
daarna tegen den Hoogleeraar L E S A G E T E N B R o E K,
beide door de Staten van Holland verijdeld ; terugtred tat
bet Rotterdamsch en Leeuwaardensch Beroepingswerk,
waarin zich fommigen fchandelijk onderfcheiden ; twisten
van minder belang, met j . V E R H A A G, den ellendigen
IYIOLENTHIEL, J .
VAN EERBEEK, H . SWAVINCK, PETS CH en VAN HAMELSVELD, over
de bevoegdheid tot deelneming aan bet H . Avondmaal ;
padere befchouwing der worfieling tusfehen de voorfianders van verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid, in dit
tijdvak ; breed herigt wegens P . IIO F S TED E, die, fe.
de, t den twist met c . N o Z E MA N, van verdrsagzaam

on.
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onverdraagzaam werd ; Nederlandfche Bibliotheek
op Profesfor B A R K H E Y, over bet Hooglied,
fesfor V A N G O E N S,

1,}7

; aanval
op Pro .

over zijne voorrede voor de ver-

taling der verhandeling van M O Z E S M E N D E L S S O II N

over bet verhevene en naive ,
zijne

Poemata ;

en op r . B U R M A N , over
uitweiding over bet verfchil van politieke

denkwijs en daaruit gefprotene oneenigheid , in die da-

de Post van den Nederrh~Vn ; verdenking van de
tot Nut van 't Algemeen ; hoogstgeflegene
verdeeldheid tusfchen Patriotten en Prinsgezinden ; Staatsgen ;

Maatfchappij

omwenteling van 1787 ; de vrijheid van denken toegenomen ; de Lutherfche Predikant R U T z befprongen door
110 F S T E D E ; vroeger gevaar van dezen to Utrecht, en zijne
befpotting door u . B R I N X M A ; zijn verlies van bewind
over de Nederlandfche Bibliotheek, hetwelk overgaat op
J. K A N T E L A A R ;

verdienflen van dezen, vogral als

Schriftverklaarder en verdraagzaam man ; groote beweging
tegen den Hoogleeraar II K OF, s ; beGuit . Dc twist tusfchen H O F S T E D E en N O Z E MAN zette bet plan van
eene, zoo bet fcheen, nabijzijnde vereeniging tusfchen
Remonflranten en Contra -Remonfiranten achteruit ; doch
men bereikte niet alleen weder dezelfde hoogte, waarop

men float er ook nu reeds ruin
dertig j area , zonder dot de izerkvrede of aan doze of aan
die zijde gefloord is , - ja men flaat veel vender, en mag
men in 1769 Hond a maar

er alles goeds van hopen .
\Vat de

Aanteekeningen

op dit Deel belangt , zij zijn

van denzelfden aard als die op de vorige Deelen . Zij wijzen de gefchriften aan , waaruit bet verhaal is getrokken
en men zich nader onderrigten kan , en ftrekken tot Having, uitbreiding of opheldering van gemelde bijzonderheden , of voegen er andere bij . Sommige zijn wederom
zeer uitvoerig ; doch Diet alle, naar bet ons voorkomt,
van hetzelfde belang . Of ze ook alle , hoe belangrijk zij
anders mogen zijn , in dit werk wel even zeer voegen,
(zoo als, bij voorbeeld, No, 505 en 513) willen wij
Diet beflisfen .
Wij hebben to kennen gegeven ,

K 4

dat wij ook eenige

anger
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meer b fzondere aanmerkingen hadden .

De Heeren Schrijvers houden ons daarvan de volgenden ten goede . - Op
bladz . 75 wordt van den uitwendigen , voordeeligen iaat
der Renronflrantsch-Heryormde lierkgemeenfchap gefproken , en gemeld , dat dezelve , gedurende bet tijdvak van
1648--1700, in onderfcheidenefieden, ook dorpen, gerneenten gefIicht heeft . Ons is hiervan niets bekend . -

Her en daar , waar de onverdraagzaamheid bet niet vroeger gedoogd had , is , in dit tijdvak , een Remonflrantseh
kerkgebouw gefticht ; maar alle hare gemeenten had de Societeit , fchier van bet begin van haar beflaan af. Zij
werden, op de meeste plaatfen, tot in 1631, Du door
dezen, dan door genen Leeraar bediend ; maar, in bet
gezegde jaar, bekwam elke gemeente haren eigen' Leeraar , of Leeraars , en bet Genootfehap heeft zich federt,
zoo veel wij weten , nergens uitgebreld . - Te dezer gelegenheid willen wij een' misflag, begaan in bet vorig
Deel , op bladz . 440 , opmerken . Aldaar wordt verhaald ,
dat de Remonflrantfche gemee}ite to Dokkum , tot in
1662., alqd bediend werd door eenen Proponent, nit
Holland gezonden , die , na er een half, of op bet langst
een geheel, jaar bet predikwerk verrigt to hebben , weder
plaats moest maken voor eenen anderen ; en er wordt bijgevoegd, dat zij, gedurende al den tijd van haar beflaan,
tot aan bet begin der negentiende Eeuw, geenen'vasten
.Predikant gehad heeft. Waar is ondertusfchen , dat G u E RN E R U S v o R S T i u s, fchoon tot tweemalen toe to
Dokkum gevangen en gebannen , de gemeente aldaar van
I632 tot 1635 bediend heeft . Na hem kwam B E N J AM I N S A P M A, die in 1640 mede gevangen en gebannen
werd, en echter to Dokkum dienst deed tot in 1643 . Na
dezen is die dienst nieest door Proponenten, wel op cominisfien van een half of geheel jaar, maar welke dikwijis
verlengd werden , waargenomen , tot in 1669 , toen daar
vast Predikant werd S I M o N W E L S I N G, die in 1673
tot opvolger had R E G N E R U S D E WIT , en, na zijnen dood in 1678, vervangen werd door J A C O B U S
"T A U R I N U S, overleden iu 1692 : Nu volgde weder eerie
be-
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bediening door Proponenten , tot op E G B E R T U S B Is c 1I o p , in 1716 ; doch deze in 1720 geftorven zijnde,
moest men tot de vorige bediening wederkeeren, tot in 1737,
toen beroepen werd L I V I U S S T Ij L , die den dienst waarnam tot in 1781 . Na hem kwam , in 1787 , M ART I N U S
STUART, in 1793 opgevolgd door F R E D R I K VAN
T E U T E M, vervangen in 1799, toen de gemeente met die der
Doopsgezinden vereenigd werd , door c A R E L A Y E L T s,
thans nog in bedizening . -- Op bladz . 382 wordt van uitgege .
vene Leerredenen van den Remonftrantfchen Hoogleeraar
D R I E B E R G E gefproken , en in de -danteekening daarop
(No . 575) gezegd, dat men van hem geene oorfpronke-

lijke Leerredenen heefr . Zeker is bet echter, dat van
hem drie Deelen, in groot octavo, met oorfpronkelijke,
dat is door hemzelven geftelde en uitgefprokene, Leerre ..
denen zijn uitgegeven , laatst to Amsterdam, bij j A N D 6 L L,
in 1772 , Zoo gaf ook de Boekverkooper N . S M I T H 0 F,
to Rotterdam , in 1752, een Deel met Leerredenen uit
van den Remonft; tfchen Leeraar in gemelde flad , w I LH E M S U D E R M A N, welke gewis Moor de beste opftellen van then tijd niet behoeven onder to doen . -In bet
voorst der vierde Afdeeling wordt, van bladz . 409 tot
433, een breedvoerig verflag gedaan van de Staatkundigs

gebeurtenisfen,

federt bet begin van den Noord-Ameri-

kaanfchen Oorlog , tot op de Staatsomwenteling van 1787 .
Wij vreezen , dat er zijn zullen , die dit verflag , in weerwil zijner uitvoerigheid, niet volledig genoeg achten, en
meenen zullen, dat , als men zoo breed wilde gaan , fom.
mige gewigtige bijzonderheden , aan dune der zijden, niet
onvermeld moesten gelaten zijn . Ook fchijnen bier, gelijk ook dikwijls elders bet geval is, de uitdrukkingen niet
altijd genoeg gewogen to zijn , zoo als , bij voorbeeld,
die op bladz . 41 1 , dat Amfterdam , ten jare 1778 , in bet
geheim , een verdrag SLOOT met llnaerika . -- Zoo wordt
ook, in de lanteekening No . 669 , aan de Nederlandfche Doopsgezinden, in het gemeen, sets toegefchreven ,
waaraan wij vermoeden, dat flechts de eene of andere ge .
tueente, of Sotieteit, derzelven deel gehA zal hebben,
R 5
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en waarmede zij zich niet alien vereerd zullen rekenen . lloch, war wij vooral wilden aanmerken, betreft hetgeen
wij, op bladz . 627-629 en 680-683, in her verhaal
van den twist tusfchen H O F S T E D E en N 0 Z E M A N,
en bet beredeneren van deszelfs gevolgen , ontmoeten . Dit
komt, met vele bekorting, hoofdzakelijk hierop uit :
„ V66r den twist (in 1769) waren H o F s T E D E en N oZ E M A N yrienden, en er was meer dan gewone vriendfchappelijke gemeenzaamheid en drukte van wederzijdfchen
kerkgang tusfchen de Remonftranten en Contra-Renionftranten to Rotterdam, ja er fcheen zelfs aldaar, als het
ware, reeds een plan beraamd van zulk eene vereeniging,
dat een ieder , ongefloord, bsj zone eigene flellingen zoude mogen blJven ; (voorwaar wel eene zonderlinge en fohere vereeniging !) maar, toen de twist een' aanvang had
genomen, was bet, bij de voortvarendfte Contra- Remonfranten : Nu! nooit in ceuwigheid vrede of kerkgemeenfchap met de Remanflranten, en de initandbrenging
van her gemelde plan was er vele jarelr door achteruit genet. Eindelijk bereikte men weder her itandpunt van her
jaar 1769, en daar hebben wij ru reeds ruin dertig jaren
geftaan, -- neen, wij than er niet meer, wij zijn veel
verder gevorderd ." ..- Wij verzoeken verlaf van hierop
bet volgende to mogen zeggen . H o F S T E D E en N oWar zegt dit, zoo
Z E M A N waren to voren yrienden.
her niet beteekent, dat er bijzondere omgang, gemeenzaamheid , vriendfchappelijke betrekking tusfchen hen be .
(fond ? Maar hoe rijmt dat met 110 F S T E D E'S verklaring, (op bladz . 31 zijner beoardeeling van den Belifarius
verdedigd) waar hij van N o Z E D IA N zegt : , Ik heb
„ hem nooit gefproken, en hij heeft bet nooit gezocht"?
Hoe met zijn beklag aldaar, dat N 0 Z E M A N zich , to
zijnen aanzien , eons , op de openbare ftraat, aan eene
groote onbeleefdheid had fchuldig gemaakt, en een be,
zoek , hetwelk hij hem eens to vergeefs (dewijl hij hem
Diet t' huis vond) getracht had to geven , nooit met een
tegenbezoek beantwoord had ? Hoe eindelijk met zijn zeg.
gen, (in het ~4anhangt'el op Z I et AI E LA. Is A N 'S Voor-iref-
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treffclijkheid de ; Christelijken Godsdiensts, enz . op bladz .
5) dat hij, zijne beoordeeling van den Belifarius fchrij.
vende , on; (aan) N 0 Z E M A N misfchien in geen jaar en
dag gedacht had ; Voorzeker ook , had de minfte ge .
meenzaamheid tusfchen de beide Geleerden beftaan, N 0Z E M A N

ware nooit to verantwoorden geweest , dat hij

zulk een gefchrift, als Zijtl SO CRAT E s' eere gehandhaafd, onverwacht, was op bet lijf
gekomen . Ondertuscchen zou er toch, to dien tijde, wel
ricer dan gewone nadering tusfchen de Remonftranten en
Contra-Remonftranten to Rotterdam geweest kunnen zijn .
Doch mijn nog levendig geheugen en mijne gemeenzaam,
h--id met alle vier de toenmalige Rotterdamfche Remon .
ftrantfche Predikan'ten zeggen mij bet tegendeel , en her .
zijnen VRIEND met

inneren mij nog daarmede ftrijdige ftaaltjes van de gezind .
heid der Hervormde Rotterdam[che Leeraars van dien
tijd, V R I E S W IJ K en L E M Art , jegens de Remonftran.
ten . H O F S T E D E was destijds misfchien de ddnige,
die in ftaat geweest zou zijn , om de gemeenzaamheid
tusfchen de leden der beide gezindten to bevorderen . Maar
dat dezelve, v66r zijnen twist met N o z E M A N , in buitengewone mate beftaan zou hebben , gaf hij , in de hitte
van dien twist, met weinig opregtheid, voor, om zijnen
tegenfchrijver , zoo mogelijk , bij zijne eigene geloofsgeno ten zo wel, als bij de Contra -Remont}ranten, get
haat to maken , en als verderver van veel goeds ten toon
to ftellen . \Vij zeggen dit niet uit vooringenomenheid
met N o Z E M A N, met wiens bijzondere vriendfchap wij
ons, tot aan zijnen dood toe, zeer vereerd geacht heb •
want wij kunnen niet onbepaald beamen , hetgeetl
de Heeren Y P E Y en D E R M O U T (op bladz . 628) zeg.
gen, dat N O Z E M A N H O F S T E D E met zeer vele beben :

fcheidenheid bejegende .

\Vij ontkennen niet, dat de woor-

den, naar welke hunne E . E . ons, ter Raving, in de
verwijzen, hafelifk zijn ; maar de betui,
ging zelve van fp~t, waarin die woorden voorkomen, is

4anteekening\,
flekelig,

en

i oz.
PM A N

( in bet geheel) reeds bet eerfte ftuk van

was ulieesterachtig, uit

de hoogte, biijltbaar
in
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in her gevoelen, dat H 0 F S T E D E niet veel tot zljne
verdediging zou kunnen inbrengen, en niet in then toon
gefchreven , welke men mogt gerekend worden aan een'
roan van zijnen rang in her gemeenebest der letteren fchuldig to zijn ; en her was gewis hierdoor, dat H o F S T ED E fterkst getroffen , en vervoerd werd , om den twist
zoo bitter en honend op to vatten en voort to zetten , als
hij gedaan heeft . Ons befluit is : dat de ftaat van zaken,
tusfchen de Remonftranten en Contra -Retnonftranten, in
.1769, noch zoo gunflig was, noch door den twist tusfehen H O F S T E D E en N O z E m A N zoo veel is benadeeld
geworden , als de Heeren Y P E Y en D E R M 0 U T nit
110 F S T E D E's gefchrijf enz . hebben opgemaakt, en dat
her, in her gemelde jaar, tusfchen de Remonltranten en
Contra- Remonftranten, geenszins ftond, zoo als her nu
weder, federt ruim dertig jaren , geflaan heeft. Deze
dertig .jaren fchijnen ons ook war al to ruim genomen to
zijn , als wij ons herinneren , hoe her fond na 1796,
toen de Remonflranten de Protestanten tot vereeniging
hadden uitgenoodigd, en in i8o6 enz . , nadat de Haagfche
Remonftrantfche Leeraar p . V A N D E It B R E G G E N
P A A U W zijne Leerrede , over de godsdkriJtige denkw : ze
der Remonftrantfche Broederjchap , had uitgegeven . Neen ,
niet v66r onze affchudding van her Franfche juk , niet
dan federt wij onzen geeerbiedigden, verlkhten en getna .
tigden Koning aan ons hootd hebben , niet v66r dat,
door de wijze maatregelen van de aigemeere Synode der*
Nederlandjche Heryorrnde Kerk, aan twistltokers demagt
benomen is, om hunnen broederen zoo ligt,wegens zoogenoemde onregtzinnigheid en Arminiaanschgezindheid,
moeite to maken en hen to vervolgen , zijn wij begonnen
op to flijgen tot de hoogte, welke wij thans bereikt hebben . Alleen van dat tijdpunt of hebben de liberale Geestelijken, in Nederlands I-iervormde Kerk , onbefchroomd
kunnen uitkomen voor die verdraagzame gevoelens, welke in de meesten hunner gekweekt zijn door de uitmuntende Hoogleeraren, welke, federt de laatfle dertig jaren,
de leerftoelen , vooral der Godgeleerdheid, Uitlegkunde

der
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der Ileilige Schrift en Kerkelijke Gefchiedenis, aan onze
Hoogefcholen met den meesten luister bekleed hebben ,
en onder welken wij ook den Hooglecraar Y PIE Y, naar
billijkheid, vereeren ; en alleen van e4at tijdpunt of heeft
bet Regis exemplum , waarnaar zich altijd zoo velen rigten , zijnen magtigen invloed geoefend, om ons to brengen , waar wij thans zijn .
Onder Errata zal, in de 4anteekeningen, mogen verbeterd worden , op bl . 187, reg. 3 , de aanhaling van
j E s . XL : 3 , Of M A T T H . XXIII : 37 ; op bl . 223, r.
22 , bet woord onregtzinnigheid, en op bl . 249 , r . 12 ,
het woord onafhankelffkheid . Onder Addenda (tenzij bet
een en ander voor de volgende Afdeeling bewaard is) verwachten wij iets wegens de Kwakers en Ilernhutters ,
eene voortzetting van de gefchiedenis (of ten minfte eenige merkwaardige bijzonderheden uit dezelve) der Lutherfchen, Doopsgezinden en Collegianten, - iets tot voltooijing van het verhaal wegens S T I N S T It A , en de
vrijheid , hem gegeven , om zijnen dienst to hervatten , iets wegens bet vernieuwen van den twist over s A UR I N'S gevoelen , omtrent de gedienflige leugen , door F .
D E B R U I S, of DE, B R u Y s, die daarom ten eeuwigen
.-age gebannen wordt, en de Publicatie van bet Hof van
d,
Holland to dier gelegenheid , -- iets over den penneflrijd
tusfchen den Harderwijkfchen Secretaris S C II R A S S E R T
en den Hoogleeraar L U L o F s, over bet houden van zoogenoemde Oefeningen , - iets over de bewegingen , verwekt
door de uitgaaf van bet vers : de Vrq~heid op den troon
genet, enz.

Leerrede over het onderfcheid tusfchen den ProtestantMen en Roomschkathol jken Godsdienst . Door P . I).
M. Christianus . Te Amflerdam, bij de Wed . G .
A . Diederichs en Zoon . In gr. 8vo. 25 Bl. f : -40 .

D eze Leerrede, die to lang bij ons liggen bleef , is goed
gefteld, en geeft het onderfcheid in vele bijzonderheden ,
door-
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doorgaans in duidelijke woorden der 1 :1 . Schrift, op . Aatt
Roomschgezinden zal dezelve weinig nut doen, al lazen
zij dezelve ; want de waarheid is bier zeer naakt en tastbaar , en bet is de aard der menfchen , dat zij boos worden , wanneer zij zouden moeten toegeven , dat zij op de
allerdomfte wijze dvwalen . Maar voor eenvoudige Protestanten kan dezelve nuttig zijn ; bet kan Diet anders , of
deze worden in hun geloof bevestigd . De tekst is I If ON.
XVIII: 2I' .
Kinderlqrke Gebeden, Lofzangen, en Dicht/lukjes . Naar
het Engelcch. .7ezus zeide laat (,") de Kinderkens tot
mij komen (!") Te Rotterdam , bij A . May van Vollenhoven . In I2mo. It/ en 59 BI. f : - Go .

S ommige der bier voorkomende 34 fluhjes zijn oorfpronkelijk van die zich teekent M . V. ; de overige z66 be .
werkt, dat de Dichter de nanien van A N N en J A N E
T A Y L o R , uit welker Hymns for infant minds hij ze
overnam, Diet onder dezelve meende to mogen plaatfen .
Onmisbaar is dit boekje niet, dat fpreekt van zelve ;
doch daarom behoeft her Diet nutteloos to zijn . Er zijn
regt lieve versjes in . OF echter dit boekje voor kinderen
van verfchillenden leeftijd, waarvan echter zeer Jones
kinderen uitgefloten worden , juist paste , betwijfelen wij .
Voor kinderen , die reeds eenig onderwijs in den Godsdienst ontvangen, fchreef M . V . , zegt het voorberigt .
Maar , wie zijn , onder dezen , kinderen van verfchillenden leeftijd? Voor hen , die reeds godsdienflig onderwijs
krijgen , vonden wij veel to kinderachtigs , en die handjes, arrnpjes, knietjes behagen ons bij hen Diet . zoo min
als zij zich gaarne kindertjes hooren noemen , die reeds
van Samuel's roeping weten, ezv . Van dat kinderachtige
verfchilt al to zeer bier en daar de , naar ons oordeel ,
to hooge toon , en de fliji , zoo we] als de denkbeelden ,
den kinderen toegekend . De fmalle weg en de naauwe
poort (bl . 42) bedoelt bij Jezus heel wat anders , dan
bier

SINDERLIJKE ORBEDEN , ENZ .

155

hier bet kind moet gisfen . Verftaan kinderen ook, wat
bet zegt : tot God to gaan, of : to bidden in den naans
van f ezus ? Helaas ! hoe vele volwasfenen weten dit niet ,
omdat men bet hen leerde nazeggen, toen men bet hun
no- nict konde verklaren ! Het titelplaatje heeft niet veel
to beduiden . De taal is naauwkeurig genoeg. Het gaauw,
dat we een- en andermaal aantroffen , klonk ons daar al
to plat.
Ga echter M . V . rustig voort op bet hem welgevallige pad ! Hij kan, opmerkzaam gemaakt op bet gebrek,
en zal, befcheiden genoeg zijnde otn aanmerkingen to
verdragen , zeker een heel goed en lief boekje voor bet
jeugdigc getacht leveren, waartoe bet voorberigt eenige
hoop geeft, die wg gaarne vervuld zien .

IVenken, Raadgevingen en Herinneringen, over den omgang met hot Yrouwelijk Gejlacht, de keus eener Echtgenpote, herloving, hot Huweljk en den ongehuwden
(land ; voor Landpredikanten, en die zich tot dozen
hand vormen of gevormd hebben. Te Groningen, by
W . van Boekeren . J823 . In gr. 8vo. 96 BI. f :-go .
it boekje is naar bet Hoogduitsch van eenen ongeD
noemden door eene bekwame hand gevolgd, veranderd,
hier en daar uitgebreid , en over bet geheel meer gerchikt
gemaakt voor onS Nederland . Wij durven bet gerust aan
alle de zoodanigen aanprijzen, voor welke bet, naar den
titel, bijzonder is ingerigt . Het is in een' goeden ftiji, zeer
aangenaam gefchreven . Van den ongehuwden flaat is de
Schrijver vooral Been vriend ; bet derde hoofdftuk : over
den ongehuwden Landpredikant, is daarvan bewijs, en
moot overtwgen . Den fluderenden prijst hij den omgang met befchaafde vrouwen en meisjes ten fierkfte aan,
en to regt ; naar hij ijvert, misfchien wat al to flerk, tegen ernftige verbindtenis en verloving gedurende den Akademietijd, en zegt hier wel veel, dat volkomen waarachtig is, maar wij zouden Wor vrij wat ui.tzvnderen . Wij
we-
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weten, dat cene vroege , ernftige verbindtenis van zeer
veel zedeloosheid en verleiding terughoudt ; en, aan bet
„ fronte capillata post est occafo calva " denkende , zouden wij een braaf Student liever raden , zich eene goede
gelegenheid niet to laten ontflippen . Ook zagen wij in
vele voorbeelden , dat zoodanige verbindtenis der ftudien
niet zoo nadeelig is, als de Schrijver meent ; maar dat,
integendeel, bet zeker uitzigt op een huwelijk naar wensch
tot gezette ftudie ten ftetkfte aanprikkelt . De aanwijzing :
waarop een Landpredikant b~j de keuze eener Echtgenoote letten moet , is voorrreffelijk . Wij wenfchen het bock .
je vele lezers en getrouwe behartiging .

Disfertatio &c., d . i . Regts- en /laatkundige herhandeling over het Regt der Kolonien ; ter bekoming van het
Doktoraat in het Regt openl~k verdedigd, door e . j.
B R AND . Leiden . In gr. 8vo. liehalve de Yoarrede,
170 bl.
JJat cen Kapenaar over de KoloniEn fchrijft, is zeer
eigenaardig . Jammer is bet , dat de Heer a R A N D , door
zijn fpoedig opgekumen vertrek , niet alleen zijn eerst opgevatte plan heeft moeten laten varen , maar ook bet aangekondigde ftuk met de meestmogelijke haast heeft moeten afwerken . Het eerfte plan was , om de Verhandeling in twee flukken to verdeelen . In bet eerfte zouden
de Kolonien der Carthagers, Grieken en Romeinen behandeld worden ; in bet tweede die van Portugal , Spanje , Holland en Engeland . Wat wij nu in deze Verhandeling vinden , zullen wij kortelijk opgeven . In de Inleiding (1-37) fpreekt de Schrijver over den oorfprong
der Staten en Volkplantingen ; wat eene volkplanting zij ;
welke de verfchillende redenen , om volkplantelingen of to
zenden , over derzelver verfchillende regten, en betrekkingen met bet Moederland . Hierop volgt de eigenlijke
Verhandeling, gaande over de Kolonien der Pheniciers,
der Carthagenienfers en der Grieken (37-167), welke
be-
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befloten words door eene korte Epilogus . Waarlijk eene
rijke flof , en , dit moeten wij opregtelijk betuigen , door
den Heer B a A N n op eene niet arm oedige wijze uiteen .n
gezet . Het geheel laat zich met genoegen lezen ; en dat
genoegen zoude voorwaar niet weinig vergroot worden,
indien er meer kieschheid in flijl en taal gebezigd ware geweest . De Heer B R AND betuigt overal, waar bet flechts
pas geeft , eene vurige liefde voor zijn Vaderland . Dat
is loffelijk . Maar die liefde kan ons ook tot droomen vervoeren . Wij wenfchen den Hoogleeraar H E E R E N een
Lang leven toe ; maar twijfelen, of hij bet wel beleven zal , dat de profetie van Jefaias over Jeruzalem , door
hem op de Kaap toegepast , zal vervuld worden : „ In
Hispania commercium egisti, magna fuisti urbs, et yestrae naves in fummo honore habitae funt ." Voor 't overige onthouden wij ons van aanmerkingen , welke bier
minder pasfen , daar zulks , naar oils verzekerd is, elders
op eene meer gefchikte plaats zal gefchieden .

Geneeskundig Handboek voor beginnende Kunstoefenaren,
enz . Door W. F . B U C H N E R , Med. , Chir . en
Stads Dr. to Gouda . Ilde D. i fie Afd. i fe en 2de St.
(hervolg van bi .

I

1I8 .)

nsgelijks zouden wij des fchrijvers flelling, dat vooral
cen gelijktijdig gebruik der kwikbereidingen met opium to
pas komt in alle foorten van pasfive ontflekingen , waar
de vlug prikkelende geneesmiddeler. , als de arnica , ferpentaria, fenega, campher en mofchus , in bet bijzonder
zijn aangewezen, niet gaarne onbepaald voor de onze aannemen ; even min als bet gevoelen dier geneeskundigen,
welke derzclver gebruik in alle foorten van pasfive ontfiekingen, waar geene bijzondere tegenwijzingen gevonden
worden , hebben aangeraden . Onder de menigvuldige fchrij .
vers, welke over deze Hamiltonfche methode en derzelver aanwending bij innerlijke ontilekingen gefchrevenheb1ozKrmsCII . 1825 . NO . 4 .
L
ben,
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ben, beklecdt, onzes oordeels, de eerfle plaats de nitmuntcndc verhandeling van Dr . H ii G E W I S C H, fiber
die 4nwendung des Queckfilbers in entziindlichen Krankheiten, in H U F E L n ND's Journal, 1809, 3 Stuck , Art .

I I , S. 49 ; eene verhandeling , waarin onder anderen ook
de kern der door onzen verdienftelijken landgenoot v A N
D E R S o N D E N aan het publiek medegedeelde waarnemingen, over het uitftekend nut der kwikbereidingen in
de febris puerperalis, vervat is ; met ddn woord, in deze
voortreffelijke verhandeling , welke in de handen van alle
geneeskundigen behoorde to zijn, heeft die beroemde geneesheer ad liquidum betoogd, dat de kwikzilverbereidin .
gen , hetzij dan met, hetzij zonder opium , onder de geneesmiddelen een der hoofdmiddelen uitmaken in alle de
door dezen arts opgegevene redintegrerende ontftekingen,
bij welke namelijk eene neiging tot adhefie en exfudatie
plaats heeft ; zoodat men thans veilig als een axiotna in
de geneeskunst kan aannemen, dat de kwikbereidingen het
hoofdmiddel uitmaken in alle exfudative ontftekingen ,
doch dat dezelve in de door then geneesheer almede aangewezene destruerende ontftekingen, door hem verder in
fuppurative en gangrenescerende onderfcheiden , doorgaans
niet to pas komen ; of , met andere woorden , deze fchrijver heeft proefondervindelijk betoogd , dat de kwikzilverbereidingen aangewezen zijn , heide in flenifche ontflekingen, doch na voorafgegane algemeene en plaatfelijke
bloedontlastingen , en in alle zoogenaamde nerveufe asthenifche ontilekingen , waarin to groote prikkelbaarheid met
gebrek aan de noodige veerkracht gepaard gaat ; doch dat
dezelve in rotachtige asthenifche ontflekingen, waarin
zwakte met verminderde prikkel baarheid plaats grijpt, zeer
zelden , zoo ooit , aangewezen zijn , en derzelver aanwending in deze gevallen vaak de ratnpzaligfte gevolgen zouden kunnen to weeg brengen .
Voorts komt ors, order verbetering, des fchrijvers
beflisfende uitfpraak, volgens welke de flelling, dat bij
alle asthenifche ontftekingen bloedontlastingen nadeelig
zijn zouden, zekerlijk niet minder kwaad aan het menschdont
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dom berokkend heeft , t1an die der vroegere geneeshee .
ten, dat iedere ontt{ eking, zonder onderfcheid, antiphlogistisch moest behandeld worden, een weinig overdreven
voor, en vooral niet doelmatig in een werk, hetgeen ter
handleiding voor mingeoefenden moet verftrekken ; to meer,
daar onze fchrijver, zonder bun daaromtrent de minfte
verdere aanwijzing to verfchaffen , met de algemeene aanmerking eindigt, dat beide uiterften to vermijden , en veilig tusfchen dezelve been to fluren , bet meest van bet
verftand, de kunde en bet oordeel van den geneesheer
afhangt . Wij vinden ons verpligt, ten nutte onzer jonge, nog onervarene kunstbroeders, bier op to merken,
dat de boven door ons uit de algemeene therapie van den
grooten II U F E L A N n opgegevene regelen , nopens de
meest doelmatige praktifche behandeling van de fomtijds
bij bet ziekbed plaats grijpende algemeene asthenie met
plaatfelijke ftenie en vice verfa, ook bier den besten gids
opleveren .
Deze nu zijn de voornaamile bedenkingen , welke ons
bij bet lezen van 's mans algemeene befchouwing der
ontflekingen zijn voorgekomen . Het beftek eener recenfie
gedoogt niet, den fchrijver bij de verdere ontwikkeling
dezer algemeene gronden in den loop dezer beide boekdeelen voet voor voet to volgen ; wij zullen ons dus bepalen tot flechts eenige weinige aanmerkingen , welke zich
in den loop van dit werk als 't ware aan onzen geest
hebben opgedaan . Zoo is ons , b . v . , bij de aanwijzing vats
de behandeling der herlellenden , na cene herfenontfleking,
de gifte des to regt tegen de al to groote aandoenlijkheid
en gevoeligheid van bet zenuwgeflel aangeprezene mcfchus , van II tot X greinen alle twee uren , wat to fterk
voorgekomen ; en wij voor ons zouden nog al beducht
zijn, dat zulk eene groote gifte juist bet tegerigeftelde
onzer bedoeling zoude to weeg brengen, uit hoofde dat
de ervaring ons leert, dat, ter vermijding van overprikkeling, de gifte der geneesmiddelen nimmer zeer grout
moet zijn in alle gevallen, waarin vermindering van werL t
kings-
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kingsvermDgen met ziekelijk vermeerderde prikkelbaarheid
gepaard gaat .
Insgelijks zijn ons, in de door den fchrijver, onder de
rubriek van hardnekkige fcrofuleufe oogontftekingen , bij
voorkeur aangeprezene geneesmiddelen , de voorgefchrevene giften van de muriat . hydrarg . oxydulat . en bet
extr . aconiti wat to onbepaald en to hoop, ten minfte
voor zulke heroifche middelen, in de handen van proevelingen voorgekomen. De vergiften zijn, wel is waar,
blijkens de ervaring, in de hand van den kundigen arts,
fours de voortreffelijkfte geneesmiddelen, doch blijven
echter altijd behooren onder de rubriek van heroifche
middelen , waarvan de onfterfelijke a o E R H n v E to refit
zeide : abJline fi methodum nescis . Op bet voetfpoor , derhalve, van dien grooten geneeskundige, zouden wij voor
ons, indachtig aan de fpreuk : caute est mercanduw cum
cute humana, er no- al zwarigheid in vinden, om zulke middelen bij voorkeur aan to prijzen aan menfchen,
welke bet doorgaans aan behoorlijke leiding ontbroken
heeft , vooral bij hardnekkige fcrofuleufe oogontftekingen,
in welke gevallen er immers geen periculum in morn
plaats heeft, en men doorgaans genoegzamen tijd heeft,
om de hulp en bijfand van meer ervarene artfen to kunnen inroepen .
Wijders kunnen wij uit menigvuldige ervaring verzeke .
ren , dat des fchrijvers gevoelen , dat , zoo niet alle , toch
op verre na de meeste ophthalmien neonatorusn profapiae
venereae zouden zijn , niet proefondervindelijk fleek houdt ;
dat wij in onze praktijk zeer vele gevallen diet ophthalmie
bebben aangetroffen , waarin geen de minfte grond voor
zoodanig een vermoeden voorhanden was, en wederkeerig vaak door bet venusgif befmette pasgeborene kinderen zonder deze ophthalmic hebben waargenomen ; en dat
de door den fchrijver aangeprezene roode mercuriaalzalf,
of('choon in een meer gevorderd tijdperk dezer ziekte zeer
doelmatig en heilzaam, echter in bet begin dezer ziekte
niet algemeen bij alle kinderen zonder onderfcheid is aan
to raden ; want dat dezelve, bij voor het overige gezon-
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zoude, volfappige en vrij flerke kinderen in bet eerfte
tijdperk der ziekte of to vroeg aangewend, verre van de
genezing der ziekte to bevorderen, integendeel de verilimmering derzelve , ja foms bet verlies van bet gezigt,
door overprikkeling, zoude to weeg brengen . Wij fpreken bier uit ervaring, daar wij in onze praktijk meermalen
ooggetuigen geweest zijn van de rampzalige gevolgen van
zoodanig eene geneeswijze ; en offchoon wij ons Been geval herinneren kunnen , in welk wij verpligt waren de
geneeskundige behandeling met bet plaatfen van een of
twee bloedzuigers aan de oogleden to beginnen, zoo beginnen wij echter , uit vrees van overprikkcling, in deze
gevallen doorgaans onze geneeswijze met een watertje uit
aq . rofar . , aq . famb . en eenige greinen vitriol. album ,
naar bevinding van zaken al of Diet met eenige druppels
tinctura opii bedeeld, en befluiten naderhand onze geneeswijze met een foortgeliik zalfje , als door den fchrijver wordt opgcgeven . En daar wij no- altijd bij ale kinderen, bij welke in tijds onze geneeskundige hulp werd
ingeroepen, in that geweest zijn , om op deze wijze de
ziekte gelukkig to genezen en des lijders gezigt ongefchonden to bewaren , zoo durven wij ook met vertrou .
wen doze methode onzen jongen kunstbroederen aanprijzen .
De inwendige keelontfteking wordt door den fchrijver
verdeeld , imo , in de ontfleking der werktuigen voor bet
flikken , wederom door hem onderdeeld, imo , in ontfteking der keel, 2do in ontfieking van bet hoofd des flokdarms , en 3tio in ontfleking van den flokdarm ; en ado
in ontfieking der luchtpijp , weder door hem onderdeeld ,
imo, in ontfteking van bet ftrottenhoofd, 2do in ontfieking van bet ligchaam der luchtpijp , en 3tio in ontfteking
van de takken der luchtpijp . Hij behandelt w-ijders ieder
derzelve in bet bijzonder , en verdeelt ze wederom in ftenifche active en in asthenifche pasfive keelontfieking . Welk
eene nuttelooze wijdloopigheid ! Immers ware bet buiten
kijf veel doelmadger geweest , om cerst de keelontfteking
in bet algetneen , ten opzigtc van haar hoofdkarakter als.
L 3
fte .
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flenisch of asthenisch , to befehouwen , en dan deze algemeene befchouwing op de verfchillende door de ontil :eking aangedane deelen toe to pasfen . Op zulk eene wijze
zoude de fchrijver de duidelijkheid met de kortheid ge .
paard, zichzelven vele nuttelooze moeite befpaard, en
alle overbodige herhaling van eene en dezelfde geneeswij .
ze vermijd hebben . Voorts wordt in de angina maligna
gangraenofa, in navolging der Noordamerikaanfche geneesheeren, bet gebruik der kwikmiddelen, onzes inziens,
to ruimfchoots aangeprezen, en gezegd, dat de hoeveel .
heid kwikmiddelen, die men toedient, zoo groot mogelijk
zi(n moet . Is, onder anderen, bet door den fchrijver to
deter gelegenheid opgegeven voorfchrift van
„ R, Mere. dule . gr. X--XL .
Op . depur. g r . X.
Sacchar. alb . dr. I3 .
M. f. pule. , div . in
D.
S. om de drie of vier uren een poeder,"

. aeq.

wel doelmatig in eene handleiding , hoedanig dit werk beet
to zijn, voor mingeoefenden? en zijn zoodanige heroifche
middelen wel veilig toevertrouwd aan den heelmeester
ten platten lande en ter zee ; dat is , aan menfchen , welke bet, over bet algemeen, aan behoorlijke leiding to
hunner kunstvorming ontbroken heeft ? Wij ontkennen
geenszins , dat dusdanige middelen in enkele gevallen nuttig , ja zelfs noodzakelijk zijn kunnen ; doch voor bet algelneen gebruik komen dezelve niet to pas, en kunnen als
zoodanig niet aangewend worden , zonder bet leven zij .
ner medemenfchen roekeloos in gevaar to fl :ellen .
Eveneens zouden wij zeer veel behoedzaamheid aanraden bij bet aanwenden van bet door den fchrijver boven
alle andere middelen de voorkeur toegekende voorfchrift
„ R, Rad . J4rnic . unc . 7 .
infunde c . f . q . Jq. fern .
colat . unc . XI,7- ; adde
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Aid. Muriatic . oxygen . unc. a-,? .
Tinct . Myrrh . dr . l y .
Met. Rofar . unc . I) .

D.
S. om to gorgelen en in to fpuiten,"
en onze jonge kunstbroeders raden van liefst met een 3f3 tot
3I acid. muriat . oxygenat . op dezelfde hoeveelheid van
bet decoctum to beginnen .
(flet vervolg en Plot hiernn.)

Merkwaardige Lotgevallen van twee Misdadigers, hader
en Zoon. Eene Bijdrage tot de kennis van de gevorderde befchaving in het Jlellige Regt , en van het nog
gebrekkige in de tegenwoordige lijfflraffel ke wetten .
Door Mr. e . J. V A N HEE U S D E N, j z . , Regter ter
Iniructie b j' de Regibank van Eerflen flanleg to Breda .
II Deelen . Te Breda , bif F. B . Hollingerus Pijpers .
1824 . In gr . 8vu . Te zamen 704 B1. f 6- :
.V c Heer V A N II E U S D E N is reeds gunilig bekend
door zijne, v66r twee jaren uitgegevene, Merkwaardige
t7oorbeelden uit de hedendaagfche 4//7irafel jke Regispleging. Hij had toen ten oogmerk, aan to toonen, dat
beide flelfels van Regtspleging -- op regterlo~k bewijs,
zoo als dit voormaals bij ons plaats had , en op gemoedelijke overtuiging, zoo als bet hranfche Wetboek voorfchrijft, -- hunne groote jebreken hebben, en dat men
uit then hoofde bet voor eene aanmerkelijke verbetering
zou kunnen houden , indien men beide flelfels meer ver .
eenigde, en bet laatfle door bet eerfle verflandig werd
beperkt en gewijzigd . De voorbeelden, die hij ons bier
levert, kunnen zeer gevoegelijk als een vervolg op zijn
evengenoemd wZrk befchouwd worden . Hij heeft met derzelver uitgave hetzc1fde hoofddoel . Hij wil, namclijk,
betoogen 1) dat onze hedendaagfche flrafwetten, hoe vele
voortreffelijkheid zij ook boven de oude Rcgtspleging heb-.
L q.
ben ,
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ben , Dog voor groote verbeteringen vatbaar zijn , ten einde ook (gelijk hij in bet Voorberigt verklaart) ,, eenig„ zins mede to werken , dat onze nieuwe wetten meer
„ algemeen w6l beoordeeld, en alzoo met overtuiging
„ van derzelver meerdere volmaaktheid ontvangen worden ."
Dat cen man, als de Heer V A N H E U S D E N , bavoegd
is , in dezen zijne flem to laten hooren , zal wel niemand
betwijfelen ; en dat hij volkomen heeft bewezen, wat hij
aantoonen wilde, moot elk erkennen, die dit werk onpartijdig in hande'h neemt en onbevooroordeeld leest . Dat
hij , die uitfluitend voor bet Franfche Wetboek zich verklaart , en in hetzelve niets dan volmaaktheden vindt , en
omgekeerd hij, die meent , dat onze voormalige vaderlandfche wetten reeds in alle opzigten de volkomenheid
bereikten, bier dikwijls van VAN H r. U S D r N zullen
verfchillen, kan men van voren reeds opmaken ; naaar
toch ieder, al verfchilt hij van den Schrijver, zoo wel
in bet beginfel , waarvan hij uitgaat, als in de gronden ,
waarop hij argumenteert en concludeert, zal moeten erkennen , dat do Heer V A N HEUSDEN met de meeste
onpartijdigheid oordeelt, ook de zwarigheden Diet verzwijgt, die voor hetgeen hij aanprijst altiid overblijven,
bet zelden waagt cene beflisfende uitfpraak to doen, en
vooral niemand zone denkwijs opdringt. Hij wijst, met
de grootfle eerliikheid, zoo wel de voortreffelijkheden als
de gebreken der vroegere en tegenwoordige wetten aan ;
dit doet hij op eena wijs, bevatteliik ook voordengenen,
die geheel ecn vrcemdeling in de Regtsgeleerdheid is , in
eenen flijl , die den leeslust wekt en ten einde toe gaande houdt , en op eenen toon , die zijn verfland en hart
beide tot eer verflrekt ; en niemand zal den Heere V A N
H D U S D E N den ]of betwisten , dat hij zich ook bier weder doet kennen , Diet flechts als een kundig Regtsgeleer .
de, ten voile berekend voor bet gewigtig en moeijelijk
ambt, dat hij beklcedt, maar ook als een edel Mensch,
die met veclvuhiige kennis en Diet alledaagfche fchranderhcid de beminnelijkfle gevoelens en echt Christelijke,gezindheden paart .
Wij
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W7 willen niet alleen dit werk aanprljzen, many tevens
onzen Lezeren mededeelen, was zij bier ontvangen . Flet
zijn , blijkens den titel , de voornaamite Lotgevallen van twee
beruchte Misdadigers , Vader en Zoon : de eerfle leefde en
flond to regt onder onze oude itrafwecten, en de laatfte , nadat bet hedendaagsch lijfftrafelijk Wetboek was ingevoerd .
Zeer doelmatig zijn dus deze voorbeelden gekozen : bet eene
gaf aanleiding, om opmerkzaam to maken op de groote vorderingen , die onze leeftijd in de Crimindle Regtspleging heeft
gemaakt ; bet andere wijst ons aan, was, bij alle die vorderingen , thans evenwel nog to verbeteren overblijft . - Wij
gaan de hoofdzaken der bier geleverde verhalen , gedeeltelijk
op daadzaken gegrond, opgeven .
Paleus Thesmus , in de heeft der vorige eeuw uit een
tweede huwelijk geboren, werd door bet voormalig Devolutieregt (*) , bij bet overlijden zijns vaders, van zijn natuurlijk aandeel aan diens rijke nalatenfchap verftoken, en al
fpoedig, terwijl zijne halve zusters in 't bezic der geheele
erfenis kwamen, een voorwerp van kommer en gebrek .
Na eenige jaren als foldaat to hebben gediend, words hem
een matig maandgeld door zijne zusters toegelegd ; doch alras verveelt bet hem , uit de handen van deze to moeten leven ; his wil zlchzelven onafhankelijk maken, en huwt eene
rijke en bejaarde vrijscer. Zijne vrouw was intusfehen zoo
onbehagelijk naar ziel als naar ligchaam ; zij griefde haren
man dagelijks door de bitterfte verwijtingen, en onthield hem
bijna bet noodige ; natuurlijk bragt dit gedurig twisten en oneenigheden voort, die ten laatfte op wederzijdfchen haac en
afkeer uitliepen . Moede om langer zoo dagelijks to worden
vernederd en gefard, neemt hij bet befuic, zich op dens
voor altijd daarvan to verlosfen ; hij vo!voert zijn voorne •
men, en - brengt zijne vrouw moorddadig om bet leven .
Naauwelijks is de misdaad gepleegd, of Paleus words in
hechtenis genomen , en de bewijzen tegen hem waren zoo
volledig, zoo voldoende, dat, om gevonnisd to kunnen wor.
den, nog maar alleen de confesfie van den Beklaagde ontbrak ; doch deze bleef outkennen, en zonder bekentenis kon
geen
(*) Dit Regt bepaalde, dat alle de vaste goederen van
beide ouders, bij den dood van ddn hunner, overgingen op,
en verbonden bleven ten voordeele van de kinderen van bet
eerfle bedde .
L5
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geen Regter, hoe zeer de fchuld ook bleek, eeuen Beklaag .
de veroordeelen. Alle middelen , om den gevangene tot confesfie to bewegen, waren to vergeefs ; nog dcsn middel bleef
over, dat was proefd, doch even
de booswicht zijne
eenkomftig de wet ,

de Pijnbank ; die middel werd mede bevruchteloos ; ook op de pijnbank hield
onfchuld ftaande, en werd alzoo , overdoor zijne Regters vrijgefproken , fchoon
alien hem voor fchuldig hielden .
Na zijn ontilag begeeft Paleus zich naar elders , en leeft
in de fchandelijkfte ontucht met een liederlijk vrouwsperfoon, dIt reeds een kind in onechc had ter wereld gebragr .
Door armoede gedrongen, neemt hij nogmaals tot zijne zusters de toevlugt, doch words afgewezen ; en nu befluit hij,
zichzelven, zoo als hij bet noemde, regc to doen . Door
eenen derden (.7ofeph Harfe) laat hij bij zijnen zwager
inbreken en diefftal plegen ; doch words fpoedig, zoo wel
als zijne bijzic en de dader, in hechrenis genomen en tot
confesfie gebragc . .7ofeph, die eigenlijk de misdaad had uitgevoerd, wend, naar de wet, veroordeeld tot den Strop ; Pa.
leus en zijne bijzit, daar zij flechts wacht gehouden en bet
geftolene hadden aangenomen, werden - oak volgens de
letter, maar zeer zeker tegen den geest der wee - verwezen
tot geefeling, brandmerk en bannisfement (*) .
Paleus en Margo (dus was de bijzit geheeten) begeven
zich naar Frankrijk tot de moeder der laatfte, en leven daar,
na to zamen een wettig huwelijk to hebben aangegaan , ta .
melijk onergerlijk, tot dat eene bijzonderheid voorviel, die
voor Paleus bet fchrikkelijkst einde had . Opgeroepen zijnde,
om over een legaat to befchikken , door eene zijner zusters
hem gemaakc, reist hij zelf met zijne vrouw naar Holland ,
en oncvangt bet legaat, 't welk men al weder, zonder aan
de terugreis naar Frankrijk re denken, in losbandigheid ver .
kwist . Reeds federt lang had Mango veel van Paleus moe.
ten lijden . Eens wederom deerlijk door hem mishandeld zijnde, loops zij in woede been, klaagt Karen man als den moordenaar zijner eerfte huisvrouw aan, en brengt bijzonderheden
bij ,
(~) Een aangenaam gefchenk, dat wij in vroegere jaren
aan onze Naburen deden I - lVIaar, zoo nu eens deze eenparig van zulk een honorabel gefchenk hadden gerenuntieerd,
hoe zou men bet dan toch met de uitvoering van zulk een
vonnis kebben gemaakt ?
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bij , die volkomen de waarbeid barer aanklagt bewijzen . Pa.
deus, andermaal wegens dezelfde misdaad in hechtenis genomen, belijdt nu zijne fchuld ; hij zag toch , dat thans niec,
gelijk to voren , de confesfe van den Beklaagde volfrekc ge .
vorderd werd . Zijn proces liep dan ook fpoedig ten einde ;
hij werd ter dood verwezen ; terwiji de afloop zijner ge .
fchiedenis elk moet overtuigen van de ongepastheid eener
wet, die den Regcer noodzaakc, om ,, altijd eerie onherroe„ pelijke en onvoorwaardelijke uitfpraak to doen , door welke
• de misdadiger , die alleen uit gebrek aan bewijs Wet fchul.
• dig moest verklaard worden , voor altijd, ook al bleek zijne misdaad daarna zonneklaar, tegen alle verder regterlijk
."
„ vervolg in veiligheid gefeld words
Wij gaan over tot bet tweede voorbeeld, dat niet minder
merkwaardig en doelmatig is .
Kenus Thesmus , zoon van Paleus en Mat-go , (die na de
teregtftelling van Pakus her geluk had om met eenen braven
man to huwen) was nog grooter booswicht, dan immer zijn
vader was geweest . Na reeds v66r zijn zestiende jaar bet
fchavot dubbel to hebben verdiend , maakt hij zich aan huisbraak en dieffal bij zijnen fiefvader fchuldig, Zijne vrouw,
(dadelijk na bet plegen der misdaad was hij gehuwd) die
flechts bet geftolen goed had geborgen , en zelfs, toen zij
bet fchandelijk voornemen vermoedde, hetzelve ten ernfigfe
bad ontraden , words tot vij f jaren dwangarbeid verwezen ;
terwijl de wet, die ontvreemding op ouders door kinderen,
zelfs aangehuwde, niet als dieffal befchouwt, geene de minfe fraf voor Kenus bepaalde . Zijne vrouw veroordeeld zijn .
de, geeft Kenus zich over nan bedelarij, en wordt, om bet
felen NB . van etsn brood, verwezen tot tentoonfelling en
confinement v66r vijf jaren , omdat de diefftal onder verzwarende omfandigheden was gepleegd (*) . Weder ontflagen zijnde,
begeeft hij zich naar zijne grootmoeder, die met zijne halve
zuster reeds voorlang uit Frankrijk was overgekomen, maakt
zich aan de dubbele misdaad van overfpel (zijne vrouw was
nog in leven) en bloedfchande fchuldig, verleidt en bezwangert
(*`) Welk eene onevenredigheid tusfchen de ftraf en de
misdaad! In dezelfde zitting van bet I-Iof van Asfifes, waarin
Kenus teregtfond, werden twee kerkdieven, die zich aan
zwaren kerkroof haddeti fchuldig gemaakt, flechts tot correc.
tiondle fraf verwezen l
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Bert zijne zuster ; die rampzalige doodc, om de fchande to
oncwijken, In wanhoop haar kind, wordt door de wet ter
dood veroordeeld, en - voor den booswicht had dezelfde
wet geene ftraf 1
Even ftraffeloos flonden nog andere misdaden door Kenus gepleegd to worden. Bemerkende, dot zijne grootmoeder hem onterven wilde, befluit hij , boar door vergif om 'c
leven to brengen ; doch zijn boosaardig opzec words verijdeld, en hij ontkwam nogmaals de welverdiende flraf ; ziju
toeleg miste dcn der vereischten , die gevorderd werden, ow
eene poging tot misdaad flrafbaar to maken . Na alles to heb •
ben doorgebragt, neemt hij de fchandelijke kunst to baat,
die hij vroeger in bet tucbthuis had geleerd, en fchrijft bij
herhaling, telkens al flouter en ilouter, brandbrieven : hij
wordt wel fpoedig gegrepen en overtuigd ; doch de wet
fprak hem al weder vrij , want hij had zich van algemeene
(en dus Wet Jlrafbaret) bewoordingen bediend . Ten laatlle
ilicht hij wezenltjk brand, words overtuigd en ter dood ver .
oordeeld ; maar, om eene nietigheid in den vorm van bet
procesverbaal der teregczitting, (alleen de Voorzitcer had hetzelve onderceekend , door de wet vorderde , dot dit ook door
den Grittier moest gefchieden) words her uitgefproken vonnis
door her Hof van Casfatie vernietigd, her proces, dot nu op
nieuw moest worden begonnen , naar een ander Hof van As .
fifes verwezen , en door hetzelve de Beklaagde vrijgefproken,-- Kenus, 21 weder de flraf ontfnapt, maakt zich hoe langer hoe meet can de misdaad fchuldig ; ja zoo ver ging zelfs
de onbefcbaamdheid van den 6'ooswicht , dat bij (wel wetende,
dot men nooit meer om dezelfde misdaad kon vervolgd worden, waarvan men dens geregtelijk was vrijgefproken) or openlijk voor uitkwam, wel degelijk de misdaad to hebben gepleegd ,
waarover hij eenmeal had to regc geflaan , en dit publiek in
een der nieuwspapieren verklaarde en bewees ; en - de wet
verbood, ook zulk eene fchaamteloosheid to liraffen (*) I De maat zijner euveldaden was evenwel eindelijk vol . Nogmaals
(*) flier words zeer zeker geene daadzaak, mnar een cafus dabilis voorgefteld ; intusfchen de verdichting f1rijdt bier
geenszins tegen de mogelijkbeid ; en de snogelijkheid is ge .
noeg , om ook in dic opzigt eene verandering in de than&
beftaande wetten eruftig to wenfchen .
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maals een' brandbrief gefchreven hebbende, zonder daarop
iets to ontvangen, wilde hij wederom zijne bedreiging nakomen ; hij vergiftigt zes melkbeesten,doch words fpoedig ont .
dept , en , daar hij den Gendarme, die hem in naam der Jus .
titie kwam arresteren, zulk eene wonde had toegebragt, dat
deze, op den 4often dag, aan de gevolgen daarvan over.
leed, wordt hij dan ook veroordeeld, en op hem de hoogfte
ftraf,, die de wet bepaalde, toegepast ; hij werd verwezen
tot brandmerk en twintig jaren dwangarbeid . --- Na drie jaren
in dwangarbeid to hebben doorgebragt, werd hij in bet tucbthuis geplaatst, en door de edele pogingen van bet Genootfchap tot zedelijke verbetering der Gevangenen werd ook
deze misdadiger eindelijk nog to regt gebragt . - Dit laatile is nu zeer zeker enkel fictie ; maar eene fictie, die bet
hart van den Heer V A N H E U S D E N eer aandoet . Met
hem juichen wij bet edel Driemanfchap toe, dat bet eerst
bet Genootfchap vestigde, hetwelk zich zulk een waardig
doel - de zedelijke behoudenis der mi'sdadigers - . heeft voorgefteld ; en met hem beklagen, ja verachten wij een' ieder,
die, of door vooroordeel, of door onverfchilligheid, zulke
waardige bemoeijingen zou durven miskennen, en zulke edeie
pogingen zou kunnen tegenwerken en befpotten .
Edne aanmerking kunnen wij evenwel bier niet terughou .
den. De verdichting, hoe loffelijk haar doel ook zij , hoe
vernuftig en gepast zij moge wezen , mag nimmer tegen de
svaarfchijnlijkheid, en nog veel minder tegen de snogelijkheid
ftrijden, of zij wordt dadelijlt eene ongerijmdheid . Zoo als
V A N H E U S D E N oars verhaalt , was Kenus negenendertig ja.
ren oud, toen hij in bet tuchthuis kwam , en verliet bet op
zijn vijfenvijftigfte jaar ; terwiji hij, NB , zoo als vroeger
was vermeld, onder de Franfche wetten zijn' levensloop be.
gon ! Jaren lang had Kenus de zorg van bet bovengenoemd
Genootfchap genoten ; terwijl intusfchen dit Genootfchap
nog niet eens bet derde janr van deszelfs beftaan is ingetre .
den, en nog naauwelijks zijne werkzaamheden heeft aangevangen ! Deze aanrncrking mag op zichzelve van weinig be .
teekenis fchijnen ; zij is echter gegrond , en van belang ge .
noeg, oin op dergelijke onnaauwkeurigheden , op zullte onvergeeflijke zondentegen de Chronologie,eenenSchrijver,als
V A N H E U S D E N, opmerkzaam to maken .
Wij eindigen ons verflag met den Heer V A N H E U S D E N
to bedanken voor bet nuttig werk, dat bet Publiek bier wee
der ,
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der, en dat zoo ter regter tijd , van hem ontvangt , en wen.
fchen hem, bij den noodigen lust, voldoende aanmoediging
toe , om ons van tijd tot tijd foortgelijke vruchcen van zijnen arbeid to leveren .
Gaarne verfchoonen wij , op verzoek van den Schrijver,
bet legio van ingefopene taal- of letterfouten, fchoon eene
naauwkeurigere correccie ons in 't vervolg niet onaangenaam
zal wezen .
Nafchrift . -- Nadat dit verfag door ons was gefteld, kwam
ons in handen de Recenfe van bet onderhavige werk, geplaatst in den Recenfent, ook der Recenfenten , voor dit jaar ,
No. I . Zonderlinger Recenfie (dus roepen wij op onze beurt
uit) hebben wij in lang niet gezienl Eene Recenfe, die een
werk van meet dan loo bladzijden in anderhalve bladzijde
beoordeelt , kan wel niet anders dan zeer oppervlakkig wezen .
Een Recenfent, die bet werk, door hem ce beoordeelen,
begins to lezen, zonder eerst de Voorrede in to zien, en alzoo zich met des Schrijvers doel eigen to maken, wekc bil .
Iijk bet vermoeden , niec wonder best voor zijne taak berekend to zijn. Eerie Recenfie, die alles afkeurt, zonder e eni.
g e andere sanmerking voor den dag to brengen , dan die de
form, niet de materie berreft, zal wel weinig beteekenen .
Een Recenfent, eindelijk, die zoo duidelijk hec doel verraadt, om alles in een ongunflig of befpottelijk daglicht to
plaatfen , en die de gaaf niet heeft , om , als hij berispt , dit
befcheiden en beleefd to doen , - deze voorzeker is de eer
niec waardig , dat bet Publiek hem leest of gelooft . Te vrij .
moediger veroorloofden wij ons deze aanmerking, van wege
de, fomtijds al vrij kwaadaardige, wijze, waarop gezegde
Tijdfchrift onzen en ook anderer arbeid gispt .
Elogium TIE. HEM STERHUSII, auctore DAV . RUHNK E N i o ; accedunt duae R I C H . B E N T L E J I Epistolae ad
HEMSTERHUSIUM . Vita DAV . RUHNKENII, auctore DAN . W Y T TEN B A C H I U . Cum Praefatione et Anno .
tatione edidit j o . THE 0 D . B E R G M A N . Lugd . Bat . apud
S. et J. Luchtmans ; Amfelod . apud P. den Ilengst et Fit.
pagg . XLIV et 532 .) 4 - 40 .
A lwei:r eene nieuwe uitgave van bet Elogium Her/lerhufi
met bet Vita Ruhnkenii! - en dat wel, nadat, nog zoo kort
geleden , bet eerfte in de Opuscula Ruhnkenii, in hec vorige
jaar 18a3 uitgegeven, en bet Inatfte, drie jaren vroeger,
1820,
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i8~, o, in de Opuscula .iVyttenbachii is herdrukt geworden,
en beide to zamen in een boekdeeltje vereenigd, onder den
titel van Vitae Duumvirorum T. ilemflerhufi et D . Ruhnkenii, in Duitschland reeds andermaal, door de zorg van den
(leer F. L i N D E M A N N , to Leipzig, i822, in bet licht
zijn verfchenen ! - Waartoe dat noodelooze en nuttelooze herdrukken van dezelfde, en dan nog wel van zulke algemeen
bekende en verfpreide werkjes`' Waartoe anders, dan om de
bezicters van vroegere uitgaven op onvoorziene kosten to jagen ; dat is, uit winzucht en zoogenaamde Boekverkoopers
fpeculatle? - Zoo dachten , zoo fpraken wij bij ons zelven,
toen wij van bet bovengemelde werk voor bet eerst hoorden
fpreken , en v66r dat wij bet zelve in handen hadden gekregen . Dan, bij nader onderzoek, bleek bet ons weldra, hoe .
zeer wij ons aan overijling hadden fchuldig gemaakc, en hoe
vooibarig , ongegrond en onbillijk zulk eene oordeelvelling
geweest was : ja , wij zagen ons genoodzaakt, niet alleen onze vorige uitfpraak in to trekken, maar zelfs daarentegen de
bedoeling, inrigring en uitvoering dezer nieuwe uitgave allezins to billijken en goed to keuren, zoo wel als haar, in
plants van ze voor noodeloos en nutteloos to verklaren , en ze
als zoodanig to veroordeelen , veeleer als noodzakelijk en
hoogstnuttig to befchouwen, en alien, die belang ftellen in
ware geleerdheid en grondige letcerkennis , als daarcoe bij uitflek dienltig , ten fterkile aan to prijzen . Vandaar bet volgende beknopt en zakelijk verflag , waarmede wij ous genoopt
gevoelden , ja , wat meer is , verpligt rekenden , dit ons
Maandwerk to verfieren , en onzen letteroefenenden Landgenoot
cevens to verlustigen en ce onderrigten .
Deze uirgave dan , in navolging van den Duitfchen nadruk
onder den naam van Vitae Duumvirorum, cet. bevat, in ddn
beknopt en handelbaar boekdeel , de beide meesterflukken van
tie met regt beroemdeIt uHNKENIUs en WYTTENBACH,
bet zoo keurige Elogium Hemflerhufii, en bet in zijne foort
niet minder uitmuntende Vita Ruhnkenii . De zorg daarvoor
is door de Uitgevers L UCH T MAN S en DEN H E N G S T toevertrouwd geweest nan den Heer B E R G M A N, reeds genoeg
bekend uit zijne medewerking aan de nog onlangs uitgegevene Opuscula Ruhnkenli , en die nu ook deze uitgave der beide voornoemde werkjes met eene Voorrede en met ~9anteekeningen v rrijkt heefc, en bet geheel laten voorafgaan van
eerie Opdragt aan Curatoren van 's Lands Hoogefchool to LeyA'ex.
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Wij widen ons chars hij elk dezer verfchillende ftukken afzonderlijk was nader bepalen .
De Opdragt aan Curatoren is bij uitaek kort en zakelijk,
en allezins gepast . Een boekgefchenk , als dit, moest nie .
mand anders aangeboden worden , dan aan de Verzorgers van
die zelfde Hoogefchool, waaraan H EMS T E R H U I S, R U H Nx E N I v s en W Y T T E N B A C H hadden onderwezen, waarvan de Uitgever zelf, B E R G M A N, kweekeling was, en nan
bet hoofd van welke thans zoodanige Mannen flaan, die of
zelve Leerlingen van R U H N KEN t U s en W Y T T E N B A C II
zijn, of den welgevestigden roem dezer Letterhelden naar
waarde kunnen fchauen en handhaven . Langer hierbij ftil ce
ftaan, is ons niet vergund, nit vreeze van zelve ons aan
langwijligheid fchuldig to maken .
Hierop volgt de Yoorrede, ter lengte van XLIV bladz .,
dus van eene aanmerkelijk grootere uicgebreidheid . Dan, er
viel ook bier vrij was sneer ce zeggen . Al war fcheen vereischt
to worden ter voorkoming en wederlegging van foortgelijke
bedenkingen, als wij bij den aanvang maakten, en die den Uicgeveren van velen ftonden to wachten, maakt den algemeenen
inhoud dezer Voorrede nit, en is in bet bijzondere ontwikkeld
in de opgave der verfchillende redenen , welke deze uirgave hebben to weeg gebragt . Deze redenen zijn hoofdzakelijk drie in
getal . Vooreerst : Niettegenflaande de uicgave der Opuscula Ruhnkenii en TYyttenbachii , waarin beide , bet Elogium Hemflerlufii
zoo wel, als bet flita Ruhnkenii, to zamen met de overige
kleinere fcbrifcen van R U H N K E N I U S en W Y T T E N B A C H,
zijn herdrukt geworden, waren zij echter beide, en vooral
bet Vita Ruhnkenii, niet dan met groote moeice en tegen
een' hoogen prijs afzonderlijk to bekomen , als geheel uitverkocht zijnde, en dus zeldzaam geworden ; terwijl de volledige uicgaaf der twee paar deelen Opuscula, in hun geheel,
niet voor alle ftuderende iongelingen noodig, en voor velen,
ja voor verr~ bet grootfte gedeelte hunner to kostbaar was .
(Zie pag. II .) Ten tweede : Wat de laat(le Duitfche uicgave
betreft , door L I N D E M A N N bezorgd , deze is, wet is waar ,
voor bet oog net en zindelijk uitgevoerd en goedkoop in
prijs, maar voor bet inwendige zoo nalatig en flordig daargelleld, dat ze, bij ons Nederlanders althans, in geene aanmerking kan komen, en men dus met regt eene mogelijk wet
duurdere, maar dan ook betere uitgave van eene onzer in .
landfche drukperfen mogt verlangea . (Pag . III-IL) Ten
derden .
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derde, moest daartoe aanmoedigen bet voortreffelijke en nuttige van bet Elogium Hemferhufii en bet Vita Ruhnkenil,
met elkander vergeleken, en als bet uitgedrukte beeld, bet
eerfte van deli volmaakten Criticus in bet bijzonder, en bet
andere als dot van den volmaakten Litterator in bet algemeen
befchouwd ; welke befchouwing, van pag . XV tot nan bet
eind toe doorloopende, verreweg bet groottle gedeelte dezet
Voorrede uitmaakt . -- Dit alles to zamen genomen moest non
de Uitgevers , er Heeds op bedacht , om ook van hunne ziJ.
d e den ouden vaderiandfchen room en de bevordering der
Letteren to handhaven , als van zelf ten fpoorflag verfirekken
tot bet vervaardigen dezer nieuwe uitgave, min kostbaar dan
de vier deelen Opuscula Ruhnkenii en Wyttenbachii bij elkander , nit haren card en oogmerk beftemd om bet meest
nut ige n wet nswa rdige van dez , ten dienfte van Akaden
mien en Latijnfche Scholen en van geheel de ftuderende Jongelingfchap , zoo veel mogelijk in een kort beftek to veree
nigen, en eindelijk gefchikt om den Vreemdeling en Buiten .
lander aan to toonen, dot men ook in Nederland weet, hoe
vruchten, op vaderlandfcheu grond geteeld, moeten aange .
kweekt en voortgeplant wortierr ; dat ra , met andere woer .
den , op hoedanige wij ze eene uitgave van bet Elogium Hem.
flerhufi met bet Vita Ruhnkenii moest ingerigt worden , out
de namen hunner Schrijveren geene oneer tan to doen,en out
voor alle Letterminnaren en Letteroefenaren regt nuttig en
brnikbaar to zijn. Ziedaar nagenoeg bet beloop der Voor .
cede, ten opzigte van welke wij ons nog de beide volgende
aanmerkingen veroorloven, deels tot aanvulling, deels tot op.
beldering ftrekkende .
De eerlte is deze . Van do Dttitfche uitgave, door LINIa E M A N N bezorgd , verklaart B E R G M A N, pag, 4, veel to
kunncn zeggen, maar met weinig tevreden to zullen z1jn . Mert
houde dit niet voor ijdele grootfpraalz, noch voor eene re.
dekunitige verbloeming en bedekking van gebrek aan genoeg.
zame zeggensitof. Intogendeel, bet ontbrak B E R o M A N geenr.
zins nan voorraad, om vrij wat meet to zeggen, en eene
volledige cenfuur to leveren van L I N D E M A N N's uitgave.
Dan, dic was hier zijn doel niet , en kon bet ook in deze
Voorrede nimmer zijn . Hij moest bier flechts bet noodige
zeggen, om son to toonen, boezeer men in then Duitrchett
druk den eigenhandigen tekst van R U H N It E N I U 9 en w vv.
'l E N B A C H niet alleen niet in zijne oorfpronkelijke zuiveda
$UEKBESCH . 1$25, NO,
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held , maar veeleer geheel bedorven en verminkt wedervindc .
En hot weinige, dat hij daarvan zegt, bedraagt eene zoo
talrijke opfomming van willekeurige veranderingen in de feel.
ling (en zinfcheiding, had hij er nog wel mogen bijvoegen) ;
van zin/lorende drukfeilen , als fcientiae voor fententiae, bonorum voor honorem ; van onverantwoordelijke uitlatingen van
woorden , gezegden , la van geheele regels, en van fchandelijk
verzitim der verbeteringen van W YT TEN B A C H zelv', in de
Biblioth . Crit. en elders opgegeven ; en is derhalve van zoodanigen aard, dat wij ons ter wereld niet kunnen begrijpen,
hoe iemand voor zulk eene flordige uitgave zijnen naam heeft
durven plaatfen. Van de confaren van L I N D E M A N N, betreffende her Latijn van R U H N KEN I U s en W Y T T E N B A C II ;
was bet niet noodig, bier in de Voorrede aan to voeren,
hergeen in de Aanteekeningen, waarvan ilraks trader, beter
plants kon vinden . Eindelijk, indien B E R G M A N nu ook op
zijne beurt de Latiniteit van L I N D E M A N N eens onder de
fijne fchaaf had willen zetten , zoo zoude hem dit eenen
vruchtbaren oogst van gegronde berispingen hebben opgele .
verd . Wij willen ons .bier even min, als hij ,enopzt
lij ke cenfuur van L I N D E M ANN'S uitgave veroorloven ; moor
kunnen ons echcer niec pnthouden, her een en ander, dat
ons bij herhaald gebruik van dat boeksken is in 'c oog ge .
vallen, bij doze gelegenheid ter loops aan to flippen . Zie,
daar vinden wij al aanflonds op den titel : In Libraria Hein .
richf:ana, en in bet begin van 's Uitgevers Voorberigt : honestisfrmae librariae . Her eerfle is misfchien to verdedigen,
nits men er taberna onder verfla , zoo als bij GE L L I uS ,
Noct . lYtt . V , 4 . en XIII , 29 . Maar even daardoor words
her laacfle dubbelzinnig en duister . I-Iier toch kunnen wij
aan geene taberna denken , en moeten dus libraria voor den
vrouwelijken uicgang houden van hot mannelijke librarius .
Dan, dat de beteekenis van bet Latijnfche librarius zich on .
eindig verder uitflrekc, dan toc die van boekverkooper, gelijk
wij bet noemen , weet elk , die in de Romeinfche gefchriften
en ondheden pier geheel vreemdeling is . Wij , voor ons ,
zouden liever voor bet eene in de plants gefleld zien : In
Typographeo , of : In Eibliopolio , en voor bet andere : hones.
tisfimae bibliopolae ; welk woord, van bet Grieksch afkoni .
flig , bet Hoogduitfche Buchhandler zoo wel , als bet Neder.
duitfche hoekhandelaar, of boekverkooper, volkomen uitdrukr,
op bet gezag van r L I N I u s den jongeren , Epist. IX , I I ,
rust,
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rust, en, naar oars inzlen, zeer wel in conrmuni gencre , dat
is, mannell,jk zoo wel als vrouwelijk, kan gcbruikt worden .
In hetzelfde Voorberigt van L I N D E M A N N, waarlij k geen
meesterftuk van Latiniteit , lezen wij distractus voor divenditus, uitverkocht, reeds door s C I O Y P 1 ii s , Inf. Fam, pag .
151 , en notae voor annotationes, door H E U S I N G E It , Obsf.
Jintib . pag . 4th, afgekeurd ; hoewel wij dit laatfle , om bet
thans bijna algemeen gebruik , gaarne willen toegeven : maar
mogelijk heeft L I N D E MA N N zijne bijvoegfelen wel met op.
zet notae genoemd , en Diet annotationes , wijl ze Diet zoo
zeer leerrijke aanmerkingen zijn, als onbetamelijke vitterijen
Op RUIINKENIUS' en WYTTENBACH ' S Latijn .
Hoe
fierlijk zijn voorts, can bet eind eener volgende periode, de
woorden : fpes , quam eras quod opinarer certisfmam l Waaro
om Diet : fpes, quam opinabar certisfimam ? Of ware dit
misfehien al to eenvoudig? fletzelfde geldt van adjicere des.
tinabam , idque feci , voor bet eenvoudige adjeci of adjicien .
dum putavi. Volgt : Tametji enim Crafiana eommentatio dua. .
rum priorum praestantiam neque generis fimilitudine neque
fcntentiarum gravitate neque fcriptionis elegantid aequat .
Reeds een vorig Recenfent (*) heeft tee loops opgemerkt,
dat c I C E R O en anderen bet verbum aequare Diet anders dart
active gebruilten , b. v . acquare loin urbem, fe alii of cum
also , en wil dus ook bier liever : Crafand commentatione d.
p . praestantia - aequatur ; of : Cra/ianain commentationent
neque generis fimilitudo n. f. gravitas n . 1 . elegansia d. p .
praestantiae aequat . Een van beiden is zeker beter ; maar
Dog beter zouden wij keuren :

ad d . P. praestantiam - accedit . Accedere ad laudem , ad prdestantiam alicujus, is toch
eene goed Latijnfche, ja Ciceroniaanfche fpreekwijze. Verder : inf igare , in een' goeden zin , voor incitare , gaan wij
met ftilzwijgen voorbij, en fpoeden ons naar de Noten van
L I N D E M A N N . Hier vinden wij verkeerdelijk gebezigd, pag .
g, imputare , voor adfcribere of tribuere ; verg. s c I o P P . Inf.
Fam . p . 42 en de flilo Hist . p . 132 . Pag . I¢. destitui, voor
carere : bet eerfle , even als privari , om juist to onderfchei .
den , is ontbloot of beroofd worden van lets , dat men to vo .
ren bezeten heeft ; bet laatfte is ontbreken ook van datgene,
hetwelk men nooit gehad heeft . Pag . 17 . innui, voor fignificari ; zie de Opusc . Ruhnken ., T. It, p . 734. Fag. 53 . hact
( ) Van bet Vita Wyttenb . in Letterk . Magazljn, 1823 .
No. XIV . bl, 621 fqq.
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tenus, voor adhuc ; door L I N D E M A N N zelv' aangewezen s
p 120. Pag . 77. utrobique , voor utroque loco , daar bet integendeel utrimque of ab utraque parte beceekent . Pag. 91 .
nosfent, voor noverant. Pag. 94. Europa litteraria, voor
Ttterata : her eertte is letterkundig, tot de letteren of letterkunde behoorende ; bet laatfe is geletterd. Ook wij onderfcheiden eene Letterkundige Gefchiedenis (Historia Litteraria) van her geletterd Europa (Europae litteratae .) Pag.
138 en 171 . feriores, voor recentiores. Pag. 174 . eorum qui
inter nostrates Latinas litteras discunt, voor eorum n ostrati .
u m qui, cet . , of civium nostrorum eorum qui , cet. Want inter nostrates, onder ooze (L I N D E M A N N'S) landgenooten ,
kunnen zich ook vreemdelingen bevinden , die eveneens Latijn leeren ; en deze toch bedoelt hij niet, maar wel zijne
nostrates of eigene, landgenooten . Vergel . over dit onderfcheid van in en inter de Epist. Sodal. Philom. pag . 1 35.
Van eenigzins anderen hard is pag . 18i, ter gelegenheid
van W Y T T E N B A C H'S Logica, de vermelding der latere
uitgave van M A A S S , Halae 1821 , met verzwijging der
vroegere van E B E R H A R D , ibid. 1794. Of beide , of geen
van beiden , moesten , om naauwkeurig to zijn, vermeld worden . Dan, genoeg reeds, om aan to t'oonen, dat LINDE.
MANN beter zoude doen, zijne eigelle Latiniteic nog eens
duebtig to kuifchen , dan die van een' man als R v 11 N $ EN I U S of W Y T T E N B A C 11 zoo fchaamteloos door to halen,
als hij bet zich meer dan eens veroorloofd heeft . Verln,tigen wij ons nog een oogenblik met zeker lijstje, vooraan in
zijne uitgave geplaatst, en behelzende : Nomina quaedam

Batava, Latine, Batavice, Germanice expresfa ad juvan .
dam verans pronunciationem ; of liever falfam : want nimmer
beceekent B 0 s c H I U s enkel n o s c ii, maar D E B 0 S CH ;
]lief BROUKHUIS, maar SROEKHUIzoo als WYTTENBACH, niet ROEVERUS, ZOO alS LINDEMANN fchrijfc, R6VER, en niet
ROEVER ; TYDEMANNUS, nieC TYDEMANN met twee
nn (die laten we voor de nuitfchers over), maar TYDEMAN ; VOORSTIUS, niet VOORST, maar VAN VOORST
(dit wecen de Duitfche Geleerden coch wel beter, maar mis .
fchien LINDEMANN niet, die ook trouwens geen Theologant is) . V A N H E U S D E IuOemt zich in her Latijn niet V A N .
II E U S D I U S (dic ware een wangedrogt, nit Hollandsch en
Latijn Ze zamen geflanst), maar enkel H E U S D I U S , zoo als

BROUKHUSIUS

ZEN ; R(VERUS,

WYT-
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W Y T TEN B A C H overal fchrijft . De Hoogduitfche uicgangen,

laten wij VOOr I. I N D E M ANN zelv' en voor zijne landgenooten over . Zij moeten zelve weten , hoe zij de namen van
onze Hollandfche Geleerden gelieven to fchrijven en nit to fpre .
ken . Doch wij twijfelen zeer , of zij wel in alles L I N D EM A N N ' S fpelling als eene onfeilbare vraagbaak zpllen volgen, en b . v, met hem fchrijven :
BUR IIAFF .

BOERHAVE

BROUKHUIS (BROEKHUIZEN) BRAUKHEUS .
NIHWLAND .
IVIEUWLAND
OOSTERDIJIr

ORSTERDEI K .

OUDENDOR?

AUDENDORP.

REUVENS

ROHFENS.

ROEVER (ROVER)

RUHFER.

SCHULTENS

SKIIULTENS .

VALCItENARR

FALKENaR .

VAN IIEUSDE

FAN HOHSDE .

VOORDA

FOIRDA .

VOORST (VAN VOORST)
WYTTENBACII .

FOHRST .
WEITTENBACH.

Althans wij herinneren ons niet, in Duitfche fchriften,
behalve in L I N D E M A N N 's broddelwerk, ooit dergelijke
geweldige naamsverwlsfelingen to hebben nangetroffen ; en zoo
ze bet op hunne addreslen niet beter maker, is bet to vree.
zen, dat nimmer een brief nit Duitschland aan eenig Neder.
landsch Geleerde goed to regt kome, of de postknecht zal
eerst L I N D E M ANN ' S lijstje moeten nazien , en dan fomtijds
nog gevaar loopen van dwalen . Maar genoeg hiervan . De.
finatnus ludere.
(Het vervolg hierna .)

Feestzang bij de tweehonderdvijftigfle Verjaring van de Stichting der Leydfche Hoogefchool, door Mr . M . C . VAN II A L L,
Ridder enz . Te 1Imflerdwn , bij J . van der Hey en Zoon .
1825. In gr. 8vo. 16 Bl.

f ; - 273

Ct .

Leidens Icademievreugd . Negental vrolijke Liedjes, vervaai
digvl ter gelegenheid van de viering van het 25o jarig be.
•d
Pan van Leidens Hoogefchool, don 8 Februarij 1825, door
een Leidsch Student, raft rle dagen van
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Gratulatio ad Gives Academiae Lugduno - Batavae , Solennia
fecularia celebrantes diebus VIII et IX Febr . clolocccxxv .
Lug .iuni Batavorum, spud L . I-lerdingh et Fil. 1825 . For .
ma octava maj . 17 Pag . f : - 27 ; Ct.
lliet alleen ieder kweekeling der Leydfche Wijsheidsgodin .
ne, maar ook ieder geletterde, elke ware vaderlander, had
zich reeds maanden slang verheugd in bet vooruitzigt van
al bet genot, dat hij op bet tweehonderdvijftigjarig Jubelfeest van hare plegtflatige increde in de flad des heldenmoeds
en der trouwe hoopte to fmaken, toen eindelijk de gewenschte dag aanbrak . Doch deze dog , die enkel vrolijke
nangezigten en dankbare harten moest aanfchouwen , zag tevens zulk eetien geweldigen flortvloed van rampen over zoo
vele voormaais rijke en gezegende gedeelten van ons Vaderland uirgegoten, zag zoo vele fchatten verzwolgen, zoo vele
eliende over duizenden verfpreid, zoo vele levens vergaan,
dat hij , in plaats van een' dag van vreugde , een dag werd
van weedom en rouw . Wei is waar, Leyden zeif en deszelfs
omfireken bleven bevrijd, en de reeds vroeger zaamgevloeide
menigte der feestvierenden vernam , onder de zich verdringende verflrooijingen , welke geest en ligchaam bijna geen oogen .
blik tot verademing lieten, flechts de fiaauwe mare der ontzertende verwoesting ; maar deze vergalde toch reeds de
vreugde bij velen , en gaf son alien eene ernftiger stemming .
Zoo ging bet dan gelijk meestal op deze aarde ; bet genot
in bet vooruitzigt was grooter, dan de werkelijkbeid ons
betzelve sanbood ; maar met dit alles bieven bet toch beerlijke, hartverheffende dagen ; de herinnering son bet verledese, met deszelfs wonderen van heldenmoed en geleerdheid,
verfinolt zich zoo natuurlijk met de dankbaarheid voor bet
tegenwoordige en deszelfs zegeningen ; de gedachte aan de
gropdvesting van onze laatkundige vrijheid en van onzen
wetenfchappelijken roem , door W I L L E M I, verbond zich
zoo innig met bet dankbaar gevoel van de herflelling onzer
ouafhankelijkheid en van de wederoprigting van onzen Wijs .
heidstempel door eenen anderen W ILL E M I, dat men waar .
lijk geen druppel Nederlandsch bloed moest overig gehad
hebben, indien men alleen bij de rampen, welke thans een
gedeelte van ons Vaderland troffen, bleef lilftaan, en zich
tact boven dezelve verhief tot juichtoon en dankbaarheid .
Dc-
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Deze ontboezeming, bij de aankondiging van eenige flukjes , to dezer gelegenheid in bet Iichc gegeven, is misfchien
niet ongepast, ten einde de gematigde vreugde , welke op
bet Leydfche Jubelfeest bleef heerfchen , in het ware licht
to ilellen, en de minder voegzame aanmerkingen van diege ..
hen to ontzenuwen, die wilden, dat her gevoel der rampen,
welke hen getroffen hadden, even ferk geweest ware bij an .
deren, die pier in dezelve deelden, maar die echter door da .
den getoond hebben, dat zij alles, war in hun vermogen
was , wilden toebrengen, om dezelve re lenigen . Recenfent,
die to Leyden ook mede feest gevierd heeft, en blijde geweest is met de blijden, wilde zich eerst zuiveren van eene
blaam, die men zoo velen heeft trachten aan ce wrijven, en
zal thane zijnen ultitap pogen ce vergoeden, door zich der
kouheid to bevlijtigen.
De Feestzang van den Heer VAN HALL is eene Dithy .
rambe vol glued en verhefFng, en den beroemden naam van
deszelfs vervaardiger ten voile waardig .
Op een paar min of
meer duistere of minder gepaste uicdrukkingen en zinfneden
zouden misfchien eenige aanmerkingen kunnen gemaakt worden ; maar, indien wij deze zorgvuldig uit den overvloed van
fchoonheden wilden opvisfcben, kregen w ;j zeker den fchljn
van vitlust, of den naam van knoopen to zoeken in de biezen : Gaarne fchrijven wij , tot eene proeve, de voigende
fchoone bede over, want zij is als uic ons hart gevloeid
Gedoog, o eeuwge llron van licht!
Dat wij Uw' zetel nadren ;
Uwe almagt waak' bij 't heilgeilicht,
't Gedenkfluk van volbragten pligt,
Bij 't praalgraf ouzer Vadren !
Schenk ons, hun kroost, bij heren moed,
Hun deugd en onverbasterd bloed ;
Hun blanke trouw en eere !
Befcherm 0RANIES itam en kroon ;
Minerv' fta walcend bij zijn' troon
Met flalen fchild en fpere !
Omflinger, met den hechtflen band,
En Opperheer (?) en Vaderland!
De hand der Zanggodinnen
$trooij' rozen op bet pad der deugd
Door haar leere ouderdoin en jeugd
filet fchoone en goede minuen!
i1'1 4
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Beveel ! de Vrijheid, 's Lands Godin ,
Zij 's Konings trots , der volken zm ,
Tot in de verfle dagen ;
En Leyden , Hollands heldenilad ,
De hoekfleen, die haar beeld helpt fchragen,
Zoo lang de zilvren Rijn haar' grijzen muur omfpat!
De negen Liedjes van den Student zit de dagen van olim
zijn natuurlijk itT eenen geheel anderen coon ,luchtig en vlug_
fig ter neder gefchreven , maar daarom niet geheel zonder
verdienfe . Het vreugdelied : Op! op! gij Muzenzonen! en :
Waarheid boven al, bevielen ons beter dan de overige . De
vervaardiger verzoekt ons , Recenfenten , om niec ce naauw
to kijken, of, zoo wij al kijken willen, bet dan zingende ce
doen . Daar tot dit laatfle to dezer plaatfe volflrekc geene
gelegenheid is, zoo fchrijven wij flat onder bet eerfte gedeelce van bet rekwest , en voegen er onzen wensch bij ,
dat deze befcheidene Liedjes nog, bij voortduring, iets mo .
gen bijdragen tot vermeerdering der Akademievreugde.
Het derde flukje, in de taal der geleerden gefchreven, be .
Itelsc eene foort van verflag van de toedragt en afloop der
verfchillende plegtigheden , en is nlet ongefchikt , om aan
buitenlanders een denkbeeld to geven, op welk eene wijze
dit jubelfeest is gevierd geworden . De verflaggever zwijgt
echcer geheel van al den luister, then zoo wel de Leydfche
Regering als Leydens ingezetenen aan bet Feest hebben bijgezec, en deze verdiende toch waarlijk dankbare vermeldiug .
Voor bet overige beklaagt hij zich , dat men geene genoegzame hulde nan de nagedachtenis en de verdienflen van
RUHNKENIUS en VALCKENAER heeft toegebragc ; en
waarlijk, de Heer S A N D I F O R T had in zijne urenlange Re .
devoering, welke bier, ce regt, in zekeren zin ten minfle,
copiofa genoemd wordc, daarvoor wel eenige zinfneden mogen afzonderen . Indien de Schrijver bier had bijgevoegd,
dat men, over bet algemeen, geweldig veel van bet geduld
der toehoorders gevergd beefs, en flat het genot, hetwelk
velen gefmaakt hebben, meer ontfprocen is uit de overwe .
gingen, welke in hun eigen binnenfie opwelden, dan wel uit
de denkbeelden, welke hun van buiten, van predikfloel en
catheder, werden aangebragc, wij zouden ook dit ten vollo
beamen. De fijl van doze Gratulatio is levendig, en verraadc eene groudige bekendheid vooral me ; de Dichcers der
Oud-
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Oudheid, offchoon er op de Latiniceit nog al eenige aanmerkingen zouden to maken zijn . Met levendige belangilelling
verwachten wij de uicvoerige befchrijving van dic Feest,hetwelk voor elk, die de zegeningen der befchaving en verlichting eenigzins op prijs w eet to flellen, zoo treffend ziju moest .
De OverJfrooming, Lierzang, door L . G . V I S S C H E R . Ten
kehoeve der Noodlijdenden . Te Brusfel, bij Brest van Kew. 1825 . In 8vo . 14 BI. f : -3o.
pen
Be verfchrikkelijke ramp , die de rijkfle en voor veiligst ge .
houdene flreken der Noordelijke gewesten van ons Vaderland
geteisterd heeft, zal gewis door velen bezongen, en door
dichterlijke tafereelen van verfchillende waarde en groep6ring
nan de nakomelingfchap worden overgeleverd . Ben der eerflen, die zijn talent nan de leniging der daardoor veroorzaakte onbefchrijfelijke ellende dienstbnar maakte, is een ingeze .
ten der Zuidelijke provincien , de door zijne Bloemlezing be .
kende en ijverige L . G. V I S S C 11 E R . Hij verdient daarvoor
onzen dank, gelijk ook voor de hartelijke aanfporing tot trlededeelzaamheid, welke hij rigs nan onze Zuidelijke broeders .
Wij verfchoonen ons voor ditmaal van de tank, om dezen
Lierzang, blijkbaar met overbaasting in bet licht gezonden,
de vuurproef der kritiek to doen ondergaan, daar ons die
haast in dezen meer verfchoonbaar dunks, en alzoo alle aanmerkingen , hoe gegrond ook , ongepast doer fchijnen bij
flukjes, met een dergelijk edelmoedig oogmerk uitgege .
ven, zoo lang dezelve ten minfte, gelijk bet onderhavige,
niet van verdienfle ontblooc zijn . Men koope derhalve
en leze ; en men zal zich , door vele waarlijk goede verzen,
en door uittnuntenden druk en papler, dubbel voor zijne
kleine bijdrage beloond vinden .

De leflemming des Huisfelijken Levens . Ter bevordering van
huisfelijke Deugd en huisfelijk Geluk . Door J . L. E W A L D .
Naar het Hoogduitsch . Door P . B 0 E L E S , Predikant to
Pingjum enz . Tu'eede vermeerderde en verbeterde Druk .
Te Groningen, bij W. van Boekeren. 1823 . In gr . 8yo .
230 BI, f I - 8o .
li

et is geenszins vreemd, dat dit werk onder ons zijne
twee-

1
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tweede uitgave beleeft . Ieder wordt bier regr Christelijk en
hartelijk toegefproken ; en, gelijk E W A L D voor zijne landgenooten fchreef, heeft de Eerw . B 0 E L E s voor de onze vertaald .
Hot is this geene enkele vertaling ; maar bet boek is voor ons
bewerkt. Bij deze tweede uitgave is alles nog eens naauw .
keurig herzien, bier en daar eene uicdrukking verbeterd, en
dat gedeelte, hetsvvelk over de opvoeding der kinderen handelt,

uit een,in onze taal nog niet bekend, gefchrift van EWALD
aanmerkelijk vermeerderd . Betuigden wij dan (in ooze Letteroef. 18,22 . No . I) ons hoogst genoegen over dit boek, en
prezen wij bet onzen landg ,!nooten op bet ernftigst aan, wij
kunnen niet anders dan dit alsnu welmeenend herhalen ; bartelijk wenfehende, dat hetzelve in ieder befchaafd huisgezin
een huis- en bandboek reeds werkelijk zijn , of DU althans
worden zal, waarvan wij ons bet uitnemendst nut beloven .

.
Herinneringen uit bet Leven der Predikantsvrouw van Me!
nau .

Uit bet Hoogduitsch van F . J A K o 11 s , Jloogleeraar

to Gotha. Te Leeuwa,den, bij Steenbergen van Goor. 1823 .
In gr . 8vo . 313 Bl. f 2 - 8o .

Wij

kennen, uit vroegete gefchriften van den Heer J Ao s s, de Pastorij to Meinau en derzelver lieve bewoners- ;
en wie zall niet gaarne de oude , waardige vrouw Pastores DU
nog eens in haren ouden dag hooren keuvelen over hetgeen
haar zoo dierbaar was ? en haar gekeuvel is inderdaad hoogst .
belangrijk. De oude vrouw komt bier voor aan bet eind
van haar leven, terwijl hare kinderen nu volwasfen zijn, bare task afgedaan, en de waardige man reeds overleden . Zij
begint met bet ouderlijk huis en hare jeugd ; zij fpreekt van
de vroegere gefchiedenis van haren braven vader ; verder van
Karen Sebastiaan, hoe hij over bare dour woonde, ziin eer .
fte bezoek , en hoe eenvoudig en van zelve hij haar hart en
hand won ; voorts van haar huwelijk , en welke zalige da.
gen zij beleefde .
In den lof van then waardigen echtgenoot is zij vooral onuitputtelijk, en hij was ook waarlijk
bet model van eenen braven echtgenoot en waardigen leeraar
van bet yolk . Met deelneming en met nut zal ieder jeugdig
en voor zijn ambt gaarne levend Geestelijke deze'lferinneringen lezen . Maar de brave vrouw zelve is in ons oog niet
minder bekoorlijk, en van goeder harte mogen wij haar aan
bet
1
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bet vrouwelijk hart ten voorbeeld aanprijzen . Der goede
vrouw overkwam zoet en zuur, lief en leed ; maar altijd i§
zij kalm , bedaard , geheelenal vrouw , vatbaar voor ieder
huisfelijk genor, en echt godvruchtig . Die bet om avontuur .
lijke en ongewone gebeurtenisfen to doen is, legge dit boek
vrij nit de hand ; bet zal hem weinig vermaak geven . Maar
die zich gaarne bevindt in den kring van waardige menfcben,
en vatbaar is voor huisfelijk geluk, op achting en liefde ge .
grond ; die gaarne, al Iezende, menige les van levenswijsheid
en godsvrucht opvargt, en gaarne aangefpoord words en op .
gewekt, om to worden, die hij wezen moet, en bet zielvol
oog alzoo kalm verheffen wil tot eene hoogere en betere wereid, die zal in dit gefchrift bet aangennamst onderhoud en
overvloedige voldoening vinden . Maar, wij zeiden bet reeds,
de voortreffelijke bewoners van de Pastorij to Meinau zijn
ons lezend publiek reeds van overlang bekend, en ieder
weet bet vooraf reeds, dat hij van dit aangenaam plekje
gronds, door den Heer J A K 0 B S , piers , dan hetgeen voortreffelijk is, verwachten kan. In deze verwachting heefc
dit boek, waarvan de vertaling in zeer goede handed viel,
ons ook niet teleurgeiteld .

en MINA VAN'EARNHELM .
Een Krijgsmanstafereel uit de tijden van F R E D E R I K
DEN GROOTEN .
Door C. HILDEBRANDT . In III
Deelen . Uit bet Hoogduitsch. Te Utrecht, bij J . van Schoonhoven. 1823 . In gr. 8vo . Te zamen Sot Bl . f 3 -75 .

KAREL VAN TELLHEIM

Pit Tafereel is zeker wdl gefchreven, en zoodanige lezers,
die van oorlogsbedrijven en krijgsmansdapperheid gaarne veel
vernemen , vinden voldoening bij dit boek , dat inderdaad ten
dezen genoeg vooruit heeft boven menige rooversgefchiede .
nis , of zoodanigen anderen roman , waarin vrijen en trouwen
de hoofdzaak is . Hiervan intusfchen komt bier ook bet noo .
dige voor, en fluit bet boek voor bet minst met twee gewenschte huwelijken . K A R E L V A N T E L L H E I M was de
zoon van E D U A R D VAN T E L L H E I M, en diens oudl}e
Het huwelijk van dezen Heer E D U A R D, en Aijn
zoon .
krijgsmansbedrijf, words in bet eerfle deel befchreven ; aan
bet Plot van hetzelve fneuvelt deze held . Nu treedt K AR E L op, en de twee volgende deelen bevatten zijn moei .
je-
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jelijk en roemrijk leven . Hij begon met de Kadettenfchool,
en eindigde als Majoor, of liever hij eindigde nog niet,
maar was Majoor en bleef in dienst na den getroffen vrede .
M I N A V A N B A R N H E L M werd zijne vrouw ; maar eerst
*as op dit huwelijk weinig uitzigt, daar de oom der Freule
vooral geen vriend der Pruifen was, en bijna was de zaak
nog afgeraakt door E A R E L's punt van eer, toen bet einde .
lijk tot beflisfing komen zou . Het huwelijk van F R A N C1 Sx A, hare kamenier, met zijnen wachtmeester W E R N E R
vond minder bezwaar .
Die in oorlogsrumoer en krijgsmansdeugden behagen fchept,
zal , wij herhalen bet, dit boek met genoegen lezen, ert
men kan zich daarbij menig vreesfelijk tooneel van den ze .
venjarigen oorlog en al vroeger, en menigen dapperen held
onder F R E D E R I K D E N G .R 0 0 TEN, herinneren . Maar die
]veer van fblle, huisfelijke voorvallen houdt, legt, zoo als
wij althans , bet werk, na voleindigde lezing, met den weusch :
da pacem, Domine, in diebus nostrisI ter zjde .

Philopaedion . Tijdfchrift voor de Jeugd. Jaargang 1823. TO
llmjlerdam , bij A . Vin1F . 1823 . In ki. 8vo . 436 Bl. f 3 • 6o .

D

ezelfde goedkeuring als den vorigen komt dezen jaargang
toe Wij vonden toch dezelfde afwisfeling , dezelfde belangrijkheid, en denzelfden goeden coon voor de jeugd . De
voortzetting van dezen arbeid kan daarom niet dan aangenaam
ziju . Ann de opgave der onderfeheidene ftukjes had de lezer
weinig, en bij bet aanftippen van de in ons oog meest be.
langrijke zouden wij verlegen zijn, wat to kiezen . Wat bet
Ieerzame betreft , trok bijzonder onze aandacht dat over de
Gefchiedkunde, als eene der voornaamjle, hoogst nuttige svetenfchappen voor de jeugd, en, over bet geheel, alwat bier
nit de werkelijke Gefchiedenis voorkomt, hetwelk niet arders dan den lust tot onderzoek in dit belangrijk vak der we .
tenfchappen opwekken kan . -Hetzelfde gelds ook de Natuur-,
Adrdrijks- en Volkenkunde-, bet Lets over de Meerminnen ec'hter uitgezonderd, hetwelk, nu bet bedrog ontdektis, in den
volgenden jaargang wel zal worden ingetrokken , en aanleiding
geven kan tot eenig nurtig betoog ter waarfchuwing tegen
Tigrgeloovigheid . De Mengelingen zijn alle in eenen goeden
geest, en ook de DichtJlukjes verdienen lof. De Vrdgen en
rekenkundige Voor/lellen dienen zeer ter opfcherping ; de doorgaans goede beantwoording derzelven toonen , dat zij voor
eene eenigzins geoefende jeugd niet to moeijelijk zijn . Wij
twijfelen geenszins, of dit nuttig en aangenaam werkje zal
op den duur bijval vinden .

Boekbeich. No. IV . bl . 137, reg . 12

lees jlrekten .

v. o . , flaat frekte,

BOEK13ESCHOUWING.
Gefchiedkundig Tafereel van den tegenwoordigen toeJ1and
des Christendoms over den geheelen Aardbodem, dods'
H . Z S C H 0 K K E . Uit het Hoogduitsch . Met Aanmerkingen vermeerderd, door G . H . M . D E L P R A T, P
D . 167 to Leeuwarden . Te Franker, b j G . IJpma .
(Vervolg en

Z oo uitvoerig

Plot van

bl.

104 .)

de berigten over Indii zijrl, (bl . YaS-w
zoo
kort
zijn
die over Perzii (bl . 162-168) . Dd
:662),
Sehrijver merkt zeer juist aan , dat de meerdere onverrt
Rhilligheid der Perzianen voor den Koran hen niet zoa
veel to vatbaarder maakt voor het Evangelie. V 0 L T A IR B , ( oni het flerktk voorbeeld to nemen) hoezeer lang
in de nabijheid van Protestanten wonende, bleef Deist
en fpotter met den Bijbeh - Wat nu de Eilanden betreft , het verval des Christendoms op Ceylbn onder de
Engelfehe Regering is aanmerkelijk . Sedert den vat der
Nederlandfche Regering (die niet weinig voor de verlich.
ting der inlanders door Bijbel en onderwvijsboeken deed)
is het getal Afgodstempels van 3 of 400 tot 12oo vermeerderd, en dat der Christenen (in Yafna alleen) van
65 ;000 tot 5ooo verminderd . Inderdaad was onder ons
belluur het getal Protestanten tot 15o,ooo geklommen,
waarvan verre de meesten ongetwijfeld bekeerde inlanderss
waren . Thans wakkert de geest van Evangelieverkondiging ook daar weder aan . - In ilmboina vindt men 18,o. o
Protestanten . Het getal der zoogenoemde Christenenr
in de aan Spanje behoorende Philippijnfche eilanden is
r,8oo,ooo zielen ; maar die zielen worden ook door de
Priesters met flagen naar de kerk gedreven !
Na no- eenige goede aanmerkingen over den that des
Christendoms in flzii in het algemeen, waarbij aan
voortreffelijke Zendelingen , zoo Protestanten als Roomschge•
N
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gezinden , regt gedaan wordt , gaat de Schrijver tot Ifa'ika over . De geheele Noordkust , door flroeve Mohammedanet bewoond, is voor bekeeringen gefloten , daar
zulks den bekeerder onfeilbaar den hals zou kosten . Zelfs
in Egypte , waar M 0 H A D1 M E D A L I- Pacha , hoezeet
verraderlijk moordenaar en aartswoekeraar, toch belangshalve eenige mcerdere vrijheid aan de Errropeanen geeft,
zou hij zich wel wachten , hunne pogingen bij Muzelmannen toe to laten . Roomfche Zendelingen beijveren
zich flechts , hunne andersdenkende Medechristenen omtrent eenige duistere, door de H . S . onbeflist gelatene
punten wegens de natuur van c H R i s T u s tot andere
gedachten to brengen, hetwelk voor de zaak des Christendoms zelve vrij onverfchillig is . In Egypte, namelijk,
zijn de inlandfche Christenen of Kopten van de gezindte
van E U T YC H E S, die flechts e6ne natuur in C H R I ST u s erkende . Deze zelfde gezindte heerscht in flbysfinie , alwaar de Portugezen en ,7ezuitendezelfde rol meenden to fpelen als in .7apan, doch met een' even ongunfligen uitflag. Meer zuidwaarts bezitten de Portugezen
eenige Volkplantingen. , het treurig overfchot hunner oude
magt op die kusten ; doch van hier uit is de Godsdienst
van j r z u s niet uitgebreid . Op Madagaskar doen zich
(blijkens cene aanteekening van den Eerw . D E L P R A T)
blijdere uitzigten op . De Zendelingen aan den zuidhoek
van 1Ifrika, de Kaap de Goede Hoop, zijn reeds tot meer
dan Goo mijlen van de Kaap, over de Oranjerivier, in
Lattakoe der Beetjuanas doorgedrongen . „ De vrome
„ heilgezanten doorreizen dit gedeelte van flfrika, voor„ zien met den Biibel en den ploeg ." - Het onmiddellijk
daarop volgende, waarin men de Kafers met de Boschjesmannen verwart , en in den oorlog tusfchen de Kaapfche boeren en den laatstgemelden volksftam dezen al •
Teen gelijk geeft, is echter blijkbaar onjuist .-De WestAfrikaanfche bezittingen van Portugal (Congo, flngola en
Benguela) bevatten vele Christenen , doch zeer flecht onderwezen, en waarbij nog veel Heidensch bijgeloof heerschr .
Eene grootere zegepraal heeft het Christendom door de
volk-
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volkplanting van Sierra Leona in Guinea (gefchikt voor
vrije Negr~) behaald , welke ook aan de Engelfche mensch .
hevendheid tot car verftrekt . Sedert 1787 beflaat dezelve
door den edelen G R A N V I L L E SHARP, In 1819 telde
men in de kolonie reeds 1o,ooo vrije Negers, waarvan
er 200o de fcholen bezoehten . Van bier verfpreidt dd
befchaving hare flralen tot in hat hart van flfrika .
De Christelijke volkplantingen in r4merika hebben dd
fchoonfte gelegenheid tot verkondiging van hat Evangelic
aan Heidenfche ftammen . Doch , helaas l men heeft zich
meer met uitmoorden dan met verlichten der volken van
Middel-1Imerika bezig gehouden . De Westindifche ele
landen warden in wildernisfen veranderd , en hat over.,
fchot der bevolking daar , in Mexico en Peru , in de goudr
mijnen bedolven . Doeh deie monfters, welke die euvel .
daden pleegden , waren flechts gelukzoekers , geene Chrigtenen , dan in naam ; deze naam komt flechts den edelen
L A S C A S A S, Bisfchop van Chiapa, toe, die een geheef
langdurig leven aan de verdediging der ongelukkige lmerikanen toewijdde . - Later heeft Buropa , door Zende.
lingen van eenen beteren flempel, voor deze misdadetl
aan 4merika eenige vergoeding gegeven . E G E D E etn
de Zendelingen der Broedergemeente in Groenland en bij
de Esquimaux , de Kwakers , Methodisten en andere Pro.
testantfche Kerkgenootfchappen in de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, houden zich met de verlichting en
befchaving der inboorlingen bezig . Hat is reeds zoo ver
gekomen, dat de Huronen en Irokezen, namen ~ die to
voren bijna gelijkluidend met Wilden golden, of zelfs de
hoogfte mate van wildheid to kennen gaven , thans landboui
wers en korenkoopers zijn , in huizen wonen , co fcholen bezitten . De wilde jagervolken worden door de land•
bouwende bevolking al meer en meer naar hat Westen ge .
drongen , en zullen voor deze eindelijk geheel hat veld
moeten ruimen, of met dezelve ineenfmelten. Het fchijnt
echter , of de landbouw bij de Indianen nog nicer vor-

deringen maakt , dan hat Christendom .
N e
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ken blijven nog gehecht aan het geloof dergeesten, waar.
van de groote Geest de verhevenite ig .
Van de grenzen van Nierow -Mexico of , tot digt bij
den uitloop der Plata - Rivier , heerschte in alle pasbefchaafde landen der oude Spaanfche en Portugefche bezit .
tingen bet ftelfel der Misfien of Roomfche Zendingen .,
door de _7ezuiten tot volkotnenheid gebragt . Dit itelfel
is eensdeels op den geest der Roonafche kerk , die alleen
door gezag, met door overtuiging, wil heerschen, anderdeels op bet gevoelen van de verfandelijke minderheid
der ilmerikaanjche volken beneden de Europeanen gew
gr-ond. Het is zekerlijk een ftelfel , 't welk L n s C As AS, in zijnen tijd en r.aar zijn.Iicht , zou gedgekeurd
hebben, en bet onderfcheidt zich bij uitllek Voordeelig
van de wreede- repartinuentos (verdeeling tot den mijn .
arbeid) , door de Spanjaarden omtrent de Indianen in.gevoerd . De nieuwbekeerden, namelijk, flaan niet alleen onder bet geestelijk , waar ook onder bet tijdelijk opzigt der
Zendelingen , zijnde Ordesgeestelij1 en der Roomjche kerk ,
die doze Volken als onmondige kinderen behandelen, w el .
ke levenslang onder eert vaderlijk opzigt en beheer moeter. ftaan . Men onttrekt hen aan bet woeste en rondzwervende jagersleven , leert bun den akkerbouw , en zorgt
voor bun onderhoud ; doch daarvoor bekleeden de Geesteliiken ook alle hooge posten bij de nieuwbekeerden,
onderwijzen hen vooral niet to iterk, opdat zij niet, uit
hunne gelakkige otawetendheid gerukt, aa .nfpraken op menfchelijke, op gelijke waarde met hunne geestelijke Vaders
zouden kunnen maken . In de landen, door Spaanfche
veroveraars in de zestiende Eeuw bemagtigd, (Peru en
Mexico) geldt dit ftelfel wel niet ten voile , dan in zoo
verre men ook dAJr de Indianen door bijgeloof en on .
wetendheid in gehoorzaamheid heeft trachten to houden ,
(waarin men dan ook zoo voortreffelijk ge(laagd is, dat
de Indianen van Mexico thans nog bijgelooviger zijn dan
de Spanjaarden) ; maar hier nam de wereldlijke magt bet
Paderfchap op zich, en deze Curatele was nog wel zoo
hard als die der Eerwaardige Vaders . Inderdaad , wanneer
men
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men de Republiek der jezuitcn in Paraguay nagaat , ZOO
kan men het ftelfel der Misfien, 't welk zich pier in zijne volkomenheid voordoet, zijnen lof niet ontzeggen .
Hier was een geltikkig Volk van broederen , hetwelk de
3eezuiten als hunne Vaderen gehoorzaamde, hetwelk Been
eigendom, maar ook geene behoefte kende, en, b`ij matigen arbeid, ook rust, uitfpanningen en de genoegeus van
flatige godsdienltige optogten en feesten genoot . Zij werden door de Yezuiten bijna, gelijk welcer de Peruanen
door de Inca's , als goede kinderen behandeld ; maar de
oorbiecht en abfolutie gaf aan de eerltcn vecl meer gezag, en maakte alle Regters en Regtbanken noodeloos .
Schandelijke hebzucht en wantrouwen der Spaanfche en
Portugefche Regeringen heeft deze fchoone fchepping der
Jezuiten
hun beste werk - vernietigd, en de India ma weder in de bosfchen laten verwilderen . Andere geestelijke Orden hebben dezelfde bekwaamheid niet , om de
Wilden aan hunne ruwheid to onttrekken, en ook in Brazilie mist men met fmart de 7ezuiten ; in plaats van deze
befchavers der Wilden , zendt men thans tegen dezen gewapende krijgslieden uit . Schoon waarlijk geene vrienden
der ,1ezuiten zijnde, befchouwen wij, op het voeti'poor
van It A Y N A L (die alles behalve partijdig is voor de
Geestelijken) , den welcer door hen gefchapenetl Staat gunfliger dan de Heer z s c H o K K E, die den Indiaan der
Misfaen een gecivilifeerd diet noemt . Wanneer deze Staat
eenmaal vastheid had mogen bekomen, zou het Christendom, uit den aard der zake, zijne werking van geestbe .
lchaving aan denzelven (althans in zekere mate) gewis
hebben medegedeeld . De Heer z s c H o tt x E fchijnt dit
zeif to gevoelen, (zie bl . 36i .)
Omtrent de verlichting
van Guyana hebbetl noch wij, nosh de frasfchen (be.
zitters der kusten) ons zeer to beroemen . De Zwarten
op Haiti (dezen naam droeg het ciland ook bij de uitge111oorde roode hevolking) hebben het voordeel van zich
zelve belchaafd to hebben , zoo verre de mensch daartoo
in ltaat is , namelijk op het fpoor der kundigheden , dio
z'tj van liunnc oude Fraufchc meesters kondcn opdoen .
N 3
Om-
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Omtrent de overige LPestindifche eilanden hebben de Mo.
ravifche Broeders, of Ilernhutters , veel voor de Negers
gedaan , in fp jt van derzeiver onchristelijke tirannen , de
blanke planters . De befchouwing van llmerika eindigt
met zeer gunftige vooruitzigten voor den Godsdienst en
de befchaving .
Her laatfte gedeelte des werks is een overzigt van duftralia of Zuid - India. Mew - Holland en Mew - Zeeland bieden dgaromtrent nog weinig troostrijks aan ; de
inwoners fchijnen to woest, in weerwil der verzachtende
befchrijving van den menschlievenden bS A R S D E N, die
moeds genoeg in zich voelde , de Apostel dezer menfcheneters to worden, Nergens io daarenboven bet zendelings
werk met een' fchitterender uitfiag bekroond geworden
dan op de Gezellige Eilanden , met name op 0 -Tahiti,
3waar de Koning met bet geheele Volk den Cbristelijken Godsdienst aangenomen, de menfchenoffers en den
l,indermoord afgefchaft hebben , en alwaar onlangs een
Fransch Zeekapitein , tot zijne groote verwondering, des,
Zondags niemand Ian boord zag, daar alle nienfchen in
d~ kerk waren, terwijl ook de matrozen to vergeefs naar
de meisjes van 0 - Tahiti uitzagen, De hrienden- eilanden
verwachten Zendelingen . De befchaving der Sandwichers
is van geenen godsdienftigen aard .
En zoo zijn wij dan met den Schrijver de Wereld rondgereisd . Vertoefden wij, weggefleept door bet belang •
rijk onderwerp , wel eens wat to lang op eene of andere
plaats , wij hopon niet , dat onze lezers er zich verveeld
zullen hebben . Op de Vertaling hebben wii geene aanmerkingen . De verdienften van den Eerw . D E L P R A T
omtrent dit werk hebben wij in ons verflag op meer dan
66ne plaats doen kennen .

Ont.
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Ontwerpen van Lcerredenen over den Heidelbergfhen Catechismus . Door G . BEN THEM R E D D I N G 1 U S,
Th . Dr . en Predikant to Asfen . II Deelen . Derde,
geheel ongewerkte Druk . Te Groningen, b~ W . Zuidema . 1824 . In gr . 8vo, Te zareen 749 X. f 5 - 50.
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werk van R T. D D I N G I U S is veel gcbruikt (ge7nisbruikt hopen wij niet) , en heeft dan ook , wij gelooven bet gaarne, veel goeds gellicht . Het beleeft eene derde
uitgave . Nu heeft de fchrljver bet veel verbeterd ; trouwens bier en daar verkreeg hij , in dit tijdsverloop , in bet
cen of ander, helderder inzigten . Het vroeger gegevene
heeft hij hier nu bekort ; echter bleven ook nu die ontwerpen nog vrij meer dan fchetfen . Daarenboven geeft
hij nu bij iedere zondagsafdceling cen dttbbel ontwerp, o1ndat men op onderfclleidene wijze over dezelfde zaken nuttig prediken kan ; en de jonge of oudere predikanten,die
nit den Heer It E D D I N v I u s prediken , kunnen dan nu
ook die predikatien afwisfelen . Ops beftek gedoogt niet,
breeder uit to weiden bij de herhaalde uitgave van een reeds,
ook door ons, vroeger aangekondigd werk . Wij hebben
intus(chen cene en andere dozer nu verdubbelde lcerredenen of ontwerpen nagegaan , en vonden niets weaenlijks to berispen, veel integendeel , dat lof verdient ; wes,
halve wij dan oak, in goeden gemoede, op dezen vermeerderdenn en verbeterden arbeid des eerwaardigen en ge .
leerden fchrijvers de11 besten zegen wenfchen .

Leerrede tot godsdicnflige voorbereiding der viering van
bet Ikademisch f ubelfeest , enz . Door J . H . V A N
1) 1; R P A L tv . Te Leyden, bij D . du Mortier en Zoon,
1825 . In gr. Svo . 39 B1.
4o .

f:-

Letrre'i , na do viering van het 25ojarig beflaam, err
1 de olpcning van act zesde halveEuvupcrk ;, dcr .lloo,
g e.
N 4.
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gefchool to Leyden, naar Nehem. II: lob . Door J .
C L A R I S S E, Hoogleeraar der Godgeleerdheid en dkademieprediker, enz . Te Leyden, b j de Wed . D . du
Saar . 1825. In gr . 8vo. 4 ; Bl, f : -45 .

B

ij de belangftelling van velen in bet feest, onlangs to
Leyden gevierd, fchoon, helaas ! bijna verdrongen door
de droevige gebeurtenisfen, die hetzelve even voorafgingen, mogen wij, na bet bedaren der eerfte ontfteltenis
over deze ramp , niet nalaten eenig verilag to geven vain
bet gebeurde to dier feestelijke gelegenheid, voor zoo ver
dit nameliik tot onze taak behoort, dat is , bet eenigzins
uitvoerig en, kan bet zijn, loffelijk vermelden der voorgedragene en vervolgens uitgegevene ftukken. De aan
bet hoofd dezes genoemde z{n zoodanige, blijkens der .
zelver opfchriften .
De Hoogleeraar V A N D E R P A L M vond bet gepast,
gljne even voorafgaande predikbeurt aan de godsdienftige
voorbereiding tot bet feest to befteden , en volvoerde dit
werk alzoo, dat, gelijk wij van elders weten , geleerd en
ongeleerd bij hem om de onverwijlde uitgave aanhield,
waartoe hij , tot onze blijdfchap , ook befloot . De vooraffp.raak doet ons in elk jaar- of jubelfeest eene dankbare erkentenis van genoten zegen opmerken, zal bet any
ders op eene waardige wijze gevierd heeten . Het gebed
ftrekt inzonderheid, om zulk cene geestgefteltenis, bij
bet verwachte , van God of to bidden . De tekst , Q Chron .
VI : 2o : Laat uwe oogen open zijn, dag en nacht, over dis
huis ! door S A L OM O , in zijn gebed bij de inwijding des
tempels, gebezigd, words vervolgens aangewend om tot
dit einde mede to werken , door bet betoog vooral dezer
drie ilellingen : I. Dat wij , na tweehonderd-en-vijftig ja .
ren , ons no- in bet beflaan en den bloei dezer voorva
derlijke
e ftichting verhcugen mogen , is cen hewijs , dat
Gods oogen over baar geopend zijn gewcest . II. Aan
die waakzame zorg der Goddelijke Voorzienigheid alleen
zullen wij her to darken hebben , zoo baar beflaan en
bloc!
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bloci oak voortaan beftendig wezen zal . III . Het is onze
dure verpligting, daarvoor , en nu , en to alien tijde, op„
regte en vurige gebedcn tot God op to zenden . In welker eerfle dus eenig overzigt van de lotgevallen , nooden
en uitkomften der Hoogefchool , -- in de tweede eene
gepaste aanfporing tot zulk een gedrag, als waarop Gods
zegen to wachten is , uitnemend worden to pas gebragt s
terwijl bet derde vak door bet uitvoerige en fchoone ger
bed zelve wordt vervuld .
„ Zagen wij bet niet," dus lezen wij, order anderen,
in de •e erlle afdeeling, ;, bij fommige onzer naburen, hoe
„ ijdelheid en dartele nieuwigheidzucht aan -alles baldadi,
• ge handen floeg, alle gronden van kennis, van zeker ..
• held en zedelijltheid ondermijnde., bet gezag van Gods
„ heilig Woord weerfprak , deszelfs uitlegging op losfe
„ fchroeven flelde, en van geopenbaarde Godadienstleer
?, met een' medelijdenden glimlach fprak 2 Hoe zij ook
• geene menfchelijke wetenfchap onaangeroerd liet, waar
„ zij niet hare ligtzinnige ondertlellingen , bare onrijpe
„ herfenvruchten poogde in to dringen , wind en waau
„ van kennis voor echte geleerdheid wilde doen door .
• gaan, en zich daarbij aantlelde, alsof zij den fleen der
• wijzen had uitgevonden , en alles buiten haar nacht en
„ donkerheid was ! Waaraan hebben wij bet to danker,
• dat die befmetting ook niet tot onze School is door.
„ gedrongen? dat daar bet gewijde Bijbelwoord als Open,
„ baring van God wordt geeerbiedigd, de zuivere Evan .
• gelieleer nit hare echte bronnen wordt afgeleid-? dat
„ mannelijke geleerdheid en bondige wetenfchap nog bet
„ kenmerk zijn van ons Akademisch onderrigt ; en dat
• wij, bet voortgaand licht der tijden ltiet verfmadende,
„ noch eigenzinnig gehecht aan het oude, noch ligtvaar .
• dig ingenomeu met bet nieuwe, door den flikkerglans
• der onbedachte praalzucht ons niet bekoren of mislei .
„ den lieten ? -"
In de Leerrede van 's mans AtnAbtgenoot C L A R I Ss E -- niet om eigen hoogen dunk, maar op drang van
velen uitgegeven -- behaagde oafs bijzonder de vooraf .
N
fprnk ,
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fpraak , aan een vergenoegd en dankbaar terugzien op da
volbragte viering bijna geheel toegewijd . De tekst : God
van den hemel, die zal 't ons doers gelukken : en w?j,
zone knechten , zullen ons oprnakcn era bouwen , door Nehemia bij den herw boaaw van itad en tempel gebezigd , zijn
zeker wel gepast, maar leveren geen zoo aangenaam en
inet bet verrigte naauw verbonden tafereel op , als die
van V A N D E It P A L M. Voor bet overige leveren zij
ons eene ftichtelijJe opwekking tot ootmoed en yertrouwefg
zoo wel, als !Iverigc en ffandyastige •fverkzaamheid, eerst
in hot algemeen , en daarna met bijzondere toepasfing op
de Akademie, om then bloei en zegetr voor dezelve to
behouden, welke tot hiertoe genoten was, en bijzonder
ook in het gedrag en verrigte bij de feestviering had uitgeblonken .
Tot een ftaal kiezen wij de- volgende fpraakwending tot
den overleden M . T Y D E MA N : „ Dit was nog onlangs uw
„zalig voorregt, (troost en vrede in den dood , namelijk)
• voortreffel ~ke Grijsaard, - thans needs verheerlijkte
• Onferfelijke, die aan onze feestvreugd, waaraan gij an„ ders nog met een jeugdig hart zoudt hebben deel ge~, nomen , ontrukt werd om in to gaan in de oneindig
„ heerlijker vreugde uwes Heeren ! la, Glj hadt hot reeds
„ vroeg geleerd , -- Gij hadt bet in ftille nederigheid , zonder
ophef of praalvertooning, uw leven lang betoond , wat
• bet zij, zich op to maken en to bouwen in bet geloof,
• dat de Heer zelf bet zal doen gelukken . Uw wandel
„ predikte op bet welfprekendfte, dat niemand van ons
• zichzelven leven , niemand zichzelven fterven mag . Uw
• leven was Christus : zou uw fterven a gun gewin ge„ weest zijn? ja, duizendvoudig gewin ; op den verften
• affand uwe hoop en verwachting overtreffende . Gij ,
• goede en getrouwe dienstknecht ! weet nu reeds bij be„ vinding, wat ons nog raadfelachtig en duister, maar
• toch het voorwerp onzes geloofs is . Toen hot aardfchc
„ huis uwes tabernakels verbroken word , vondt gij her
• gebouw bij God , niet met handen gcmaakt , maar cett .
• wig in den hcnel . Wij, nu nod; achtergebleven, ila-

.
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~, ren op uw voorbeeld, o Gij, die als mensch en Chris.
• ten , als vader en leeraar , ais ambtenaar en huisgenoor,
,, als letteroefenaar en lid der gezellige zamenleving, altijd
„ even achtenswaardig als beminnelijk waart! wij flaren
„ op uw voorbeeld met weemoedigen wellust : och ! dat
„ wij het konden navolgen ! Zoo zou ook ons einde zijn a
• gelijk het uwe ! . . ."
Ernflige oefpraak van cen Lidmaat der Hervormde Gemeente to Amflerdam , aan A . S . THE L W A L L , over
het ongepaste , ont/dige , onregtzinnige , onware en onchristellfte van zi'ne zoogenaamde Christel jke Opwek •
king, onz . Tweede Druk . Te 4mflerdam
L. van
Es . 1825. In gr . 8vo . 16 BI. f : - 2o .
in zoo verre men op hot ongepaste, ongematlgde en
lasterlijke van T H E L W A L L's gefchrijf let , is bet zeer
vergeeflijk , dat men zich daarover boos make . Maar,
wanneer men het onnoozGle, plompe en overdrevene
van zijne zamenflanfng in aanmerking neemt, waarbij geene oordeelkunde hoegenaamd , noch kennis van het Chris .
tendom, noch van menfchen en zaken doorflraalt, dan
moest men eer de fchouders ophalen , en zeggen in alle
bedaardheid aan die brave onkundigen , welke door zijn
geroep en zijn gefcherm met fchrifiuurtekften in angst
rnogten gebragt zijn , wat er van de zaak is . Dit nu is
in het voor ons liggand gefchrift niet zoo ten voile in
acht genomen, als wij wel zouden gewonscht hebben .
Bij dezulken , als eenige we2rlegging hot meest behoef
den , zal deszelfs vrij hevige toon welligt geene goede werking doen . Wij fchrijven dit inzonderheid toe aan den
eerflen ijver , waarin reeds dit opftel is vervaardigd . Inder.
daad , wanneer men den ophef op den titel ziet, onder anderen van T ii E L W A L L 's onregtzinnigheid, dan verwacht
men iets meerders en beters , dan er gevonden wordt . En
vond iemand good, de verdediging van het anders onver,
cledigbare op zich to neglen , er war : , vrcezen wij , door onvoor-
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voorzigtigheid , hier en daar vrij wat vat gegeven . Ondertusichen willen wij geenszins geacht worden , over bet
geheel , ongunftig van het fl •u kje to denken . Des ichrijvers bekendheid met den Bijbel, bedrevenheid in Bodge,
Ieerde zaken en gevoclens , gezonde en liefderijke denkwijze , enz . enz . ffralen allezins door . Qok behoeft zijn
werk onze aanprijzing niet , daar er reeds een tweede
druk van beftaat . Moge het flechts verder ftrekken, om
alle verkeerde indrukken tegen to gaan , en alle pogingen
van de kinderen der duisternis to doen mislukken !
De w!ze behartiging van de lesfen der Overflrooming,
voorgefleld in eene Leerrede over Hofda XIV: io'. enz,
Door P . C . M 0 t. H U Y S E N, Predikant to Deventer.
Te Deventer, b j A . J. van den Sigtenhorst . 1825 . In
gr. 8vo. 28 BI. f : - so.
.kedevoering en Gebed, enz . en Proeve van Godsver.
eering, behelzende eene uitbreiding van het Lied : I7crtrouwen op de hoorzienigheid. Door Al A T T fr rj s s 1 EG E N B E 1: K . Te Leyden, bij L . Herdingli en Zoon,
x825 . In gr. 8vo . 62 BI. f i - ;
Zoo wel de zucht om to helpen, als Dm to fichten en
to troosten, noopt ons tot een fpoedig, fchoon kort verflag van deze twee , ons nu reeds ter hand gekomene ,
flukjes ; hoewel wij voorshands reeds de onmogelijkheid
inzien, om van rule gelegenheidspreken en gedichten , die
wij to wachten hebben, melding to dom
. Beide hebben
wij met genoegen en ftichting gelezen ; in beide leeft en
zweeft een geest . van Christelijke zachtmoedigheid en ootmoedigheid , bij die des vroegeren , vreemden bedillers
uitnemend afftekende . Trouwens , de deelneming van
mannen, die vaJer en vriend zijn , zou bier over fielfelzucht zegepralen , al heerschte zij er even zeer, als in
bet donkere brein des Britichen kluizcnaars en boetelings .
D°. A1 o 1. 11 v Y s E N , wieu de tijds .orde vooraau plaatst ,
had,
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had , naar ons oordeel , die verontfchuldiging zijner nederigheid niet van doen, met welke bij, in een voorberigt , aanvangt . Er heerscht in zijn ganfche ontwerp eene
ongezochte eenvondigheid , van welke reeds de tekst getuigt . Geene brommende of duistere woorden ; geene verwijzing op bijzonderheden , die niet dan bij gevolgtrekking op de tegenwoordige omftandigheden kunnen worden
toegepast . En nu bet thema : welke wijsheid moet deze
gebeurtenis ons leeren ? Zij leere ons : de wisfclvalligheid
van alien aardfchen voorfpoed; zij leide ons tot eerbiedige
onderwerping aan bet Godrbefluur ; z# make ons dank ;.
baar voor onze genadige yerfchooning ; z f betivege ons tot
werkzarne deelneming in het lot tier ongelukkigen . Deze
onderfcheidene . ftuklren worden door den Prediker gere
geld en, met inachtneming der plaaxfelijke omftandighe-.d
den van Deventer, in een' goeden, zuiveren ftijl uit el •
kander gezet . En bet verwondert ons geenszins , dat de
leerrede met aandoening gehoord,, en dadelijk met graagte
in de fcad ontvangen en verfpreid is . Zij was trouwens
geen zaad in eenen onvruchtbaren akker gevallen, daar
de nieuwspapieren ons hebben doen zien, hoe 's mans
woonilad met de edel(te barer zusteren gewedijverd heeft
in bet rijkelijk geven .
De Hoogleeraar fchenkt ons wet eene kerkelijl:e redevoering, maar geene eigenlijke predikatie, de tekst zijnde
weggelaten . Wij, voor ons , geven to dezen de voorkeur aan eene eenvoudige bijbelfpreuk , al ware zij dan ook
niet veel meer dan motto ; doch bet verfchil is klein .
Wat de denkbeelden aangaat , die zijn al bijna dezelfde .,
als boven aangeftipt , - aanfporing tot dankbaarheid, tot
ootmoed en liefde . Het is geene bedilzucht, die ons tot
eene aanmerking en vraag noopt , bij een deel van bet
eerstgenoemde in ons opgekomen : of men namelijk, in
zekeren zin, niet to ver kan gaan in de verheffing van
Gods liefde en barmhartigheid, bij eene bijzondere gele .
genheid betoond , omdat wij zijn gefpaard gebleven , of
onze en onzer medeburgeren ondergang niet totaal (men
vergeve bet vreemde woord) is geweest? of dan althans
bet
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bet gevaar voor ons aandcel enz . niet blijkbaar moet iijrt,
en of dit met Leyden wel bet geval was ? of bet anders
niet iets heeft van vleijerij, gelijk men aan Vorften, waar
bet maar eenigzins vefchieden kan, zoa gaarne toebrengt?
Bet is niet de Heer s I E G E N B E E K in bet bijzonder,
her zijn vele anderen , die deze gedachte fotnrijds bij ons
deden oprijzerr. Wij hebben voor bet overige geeneftof,
dan om zijn Hooggel . to danken voor de redevoering niet
alleen, maar ook voor de proeve van Godsvereering, in
foortgelijken fmaak , als vroeger door den E•erw. F . V A N
T E U T E M to Utrecht zijn uirgegeven , befta-ande name}ft in eerie uitbreidinb van eenig kerklied, dat daartusfchen bij deelen opgezongen, en doorgaans meer toaonkunftig , dan wel anders , uitgevoerd wordt . Ook de Heer
S I E G E N B E .E R heeft de'ze proeve reeds in bet jaar j Boo
genomen ; maar, zeer toepasfelijk zijnde op onzen tegenwoordigen tijd , geeft bij bet ftuk thans met de redevoering teffens uit. Voorts vinden wij bij beide opftellen ally
gebeden en gezaflgen , ter zelfde gelegenheid gebezigd,
En men kan niet ontkennen , dat bet een zeer Itichtelijk
en veelzins fchoon geheel opleverr .
Tot een proefje van 's mans welfprekendheid fta bier
bet volgel1de nit de redevoering : , 1k wil uwe oogen niet
• met fiddering doen ftaren op die vreesfelijke waterber• gen, boomen, muren, huizen, torens in hunne vaart
„ medeflepende, den fel gebeukten rug der dijken, ter
i , breedte en diepte van veertig, vijftig, ja meerdere roe„ den , daende inil orten , en bet heviglijk geperfte wa„ ter , met breidellooze golven, wijd en zijd ten lande
„ infpatten ; ik wil nwe ooren niet met ijzing doen wegr .
• galmen door bet ontzettend gehuil der Itormwinden,
„ afgebroken en ondereengemengd met bet doffe gebrom
„ der noodklokken , bet gebalder der noodfeinen , bet
„ anglig geloei van bet vee, door bet aandringend water
„ overftelpt, bet naar gekerm , bet wanhopig gegil van
„ mannen , vrouwen en kinderen , deels in den ftaAg aan„ wasfenden vloed jammerlijk verfmoord , deels ter naau„ wernood op de daken der huizen , of in de topper der
„ boa .
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• b oomen cene barge verblijfplaats vindende, waar zij,
„ door koude verkleumd, en van rondsomme door de
,, golven aangegrimd, ieder oogenblik een' akeligen dood
„ to gemoet zien ; ik wil uwe gevoelige harten niet ver• fcheuren door uw gezigt to doen weiden over die onaf• zienbare vlakten, kortelings met vruchtbare akkers,
„ vee , voorraadfchuren , woningen en dorpen prijkende ,
„ en thans , helaas ! in een' louteren waterplas-verkeerd,
• waaruit flechts bier en daar enkele boomtoppen en to„ renfpitfen zich verhefl'en , terwijl de met lijfsgevaar ge„ redde bewoners I in de naast gelegene fteden,het deer• lijkst fchouwfpel van menfchelijke ellende aanbieden ."
Wij prijzen elk van goeder harte den koop van beide de ftukken aan i die tevens bijdrage is tot leniging der
ramp .

Leerrede over de zaligheid van het geven, of hoe het
zaliger is to geven da~a to ontyangen, door F . H o E Ks T RA, Leeraa,r to Harlingen . Te Leeuwarden, by

G . T . N . Suringar . 182$ . In gr. 8vo . 21 Bl.

f :-25.

Opwekking tot eene godvruehtige befchouwing van den
vreesfelijken TT'atersnood,

enz .
Door s . E, w I EL I N(-,, Leeraar der Doopsgezindc Gemeente to Zattndam (Oostzi/de .) To Zaandam , by J. Groot en Comp .
1825. In gr . 8vo . 28 Bl- f : - 3o .

.iJeze leerrede van den eerwaardigen en waarlijk bekwamen H o E K S T R A was ons eenigzlns eene bijzonderheid,
wegens bet afwijkende van den meest gewonen trant onzer dagen . De naive wijze, op welke de reeds bejaarde
redenaar voor zijne gemeente eene pligtpleging maakt ,
over bet moeijelijke, om een buitengewoon onthaal en
keurftofle voor de pas ingeftelde maandelijkfche avondbeurten to leveren of to vinden, -de niet minder vreemde verkiezing, om zijne predikatie met de vraag to beginnen, of er zoo iets, als belangelooze deugd, in den
vol-
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volften zin , beflaat , en door bet befirijden van dit denkbeeld op zijnen tekst to geraken
en eindelijk de aardige , uitpluizende en wijsgeerige manier, op welke hij
dit ten einde brengt, maakten, wij bekennen bet, eenen
zonderlingen en in bet eerst niet gunftigen indruk op ons .
Onze tevredienheid nam echter hoe langs zoo meer toe ;
en, fehoon wij over fommige puntjes in 's mans redenering van hem verfchillen, hij heeft , onzes achtens, de
zaligheid van bet weldoen voldongen, en, gepast voor
deft tijd , in helderen dag gefleld. Lieden van zekere jaren en daarbij liberate denkwijze zullen hem vooral met
groot genoegen lezen . En wij wenfchen op bet weldadig
doel der uitgave Gods besten zegen .
Bij die van H o E K s Ir R AS kerk. en ambtgenoot , den
Heer w i E L I N G , to Zaandam , deed ons bet korte historifche voorberigt vooral niet bet mintle genoegen . De
leerrede zelve , hoezeer w'el gefteld en flichtelijk , fcheen
ons echter toe , misfehien eenigzins van bet verftrooijende
deg tijds barer vervaardiging to getuigen . De opeenflapeling van tallooze, hoewel fchoone to goed gekozene
fehriftuurtekften hier en daar ; de losfe behandeling van
den tekst, als behoorende tot een merkwaardig en met
een bepaald oogmerk gefchreven boek ; eene zekere onbepaaldheid in de behandeling van bet onderwerp, waarbij uitflappen op den Griekfchen bodem, fchenen ons althans aan minder gezet en bedaard nadenken to moeten
worden toegefchreven . Velen , nogtans , zulllen bet flak
juist hierom ligt to liever lezen, daar bet inderdaad ftichtelijk, met gevoel en in een' zeer goeden ftiji gefchreven
is . De hoofdfom der leering is op den titel zeer goed opgegeven ; en wij hopen , ook om der noodlijdenden wille , dat bet rijkelijk verkocht zal worden .
Dat beide Predikers een oord bewonen I waar men bet
gevaar in al zijne vreesfelijkheid gezien, maar flechts in
mindere mate bezuurd en ondervonden had, maakte de
gelegenheid, om tot bet hart to fpreken, natuurlijk to
fchooner .
Ge-
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Geneeskundig Handboek voor beginnende Kunstoefenaren ,
enz . Door w. F . B U C H N E it , Med. , Chir. en
Stads Dr . to Gouda . Ilde D . iJle ,Yfd. tfle en 2de St.
(hervolg en fot van bl. 163 .)

W ijders

wordt door den fchrijver op bl . 289 Iran de
angina polypofa gezegd , dat de algemeene verdeeling det
ontfleking in active en in pasfive ook voor dezelve past,
hetgeen , onder verbetering , met de ervaring niet overeenflemt : want nog nimmer heeft het ons mogen gebeuren , eene angina polypofa aan to treffen , welke niet in
het begin der ziekte meer of min van een' ftenifchen aard
was ; en daar wij altijd bij het ziekbed bewaarheid gevonden
hebben de uitfprattlk van den beroemden s . a . V 0 G E L
• Die Cur der hdutigen Braune, welche von der reinen
„ entziindlichen Luftrohrenbrc une meistens darinnen un• terj'chieden ist , das fie dock gewohnlich mehr catarrha• lisch , nicht fo hitzig ist , nicht den feharfen Schmerz
„ hat , mit dem ihr beronders eigenen Tone vcrbunden ist ,
• verlangt beinahe dasfelbe herfahren," (IV Theil, UI Kapitel, § 27) zoo vertneenen wij met regt to mogen be .
weren , dat eene oorfpronkelijke asthenifche angina polypofa een ens imaginations is, en nimmer dan in de verbitte verbeelding der Brownianen beflaan heeft .
Insgelijks kunnen wij met den fchrijver geenszins inilem :nen, bl . 345, dat de valfche of bastaard longont .
ileking altijd van een' pasfiven aatd zoude zijn, daar menigvuldige ervaring aan het ziekbed ons ten voile overtuigd heeft , dat in deze gevailen dikwijls een meer of min
plaatfelijke flenifche toefland met eene algemeene asthenifche gefleldheid plaats grijpt ; wordende voorts deze
theorie door 's mans eigene praktijk wederlegd , daar de
fchrijver op bl . 348 zelf erkent, dat in deze ziekte foms
algemeene en plaatfelijke bloc dontlastingen noodzakelijk
zijn .
Of wijders in deze ziekte het gebruik der zoete
kwik , dagelijks twee of drie malen , in giften van een
IrEKBESCII . 1825 . NO . 5.
0
tot
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tot drie greinen , aangewezen zij , zouden wij niet g aar.
ne bevestigend beantwoorden , daar wij uit den aard der
zaak vermeenen , dat , in de asthenia a torpore , de ipecacuanha , de fal ammoniacum , de caphura , defulphuretum oxydio flibio hydrogenatum , de hydrofulphuretum
flibii , de fgziilla , de gummi ammoniacum , de radix polygala amara ; de fenega , de dulcamara , de lichen Islandicus, en het femen phellandrii aquatici, over bet algemeen,
boven de kwikbereidingen verre de voorkeur verdienen .
Offchoon wij niet tot die geneeskundigen behooren,
die, uit hoofde van deszelfs prikkelende terugwerking op
bet geflel, bet gebruik van bet falpeter in bet zydewee
en in de longontlteking verwerpen, en integendeel bet
met den fchrijver als een zeer vermogend geneesmiddel in
deze ziekte befchouwen, zoo zouden wij echter niet
gaarne zijn voorfchrift :
„ R, Decoct . hordei . zinc . XVI.
Nit. potasfae . dr . III.
Oxym- impl. zinc . II.
M. D.
S . Om bet uur een kopje vol , laauw ,"
voor algemeen gebruik aanraden, uit hoofde dat de
voorgefchevene gifte van de nitras potasfac ons een weinig to flerk en niet genoegzaam ingewikkeld toefchijnt ;
waarom ons bet voorfchrift van s . G . V o G .B L , uit
4q . Hord. 317111.
Nitr. Potasf. 3If3 .
Sal Ammon. dep. 3p.
Syr . filth . 5

M.
alle uren een lepel ,
beflaande, in die gevallen, waarin bet gebruik van bet
falpeter aangewezen is, veel doelmatiger voorkomt .
Uit hetgeen de fchrijver, op bl . 469 , van de werking
van bet blaauwzuur , van bet laurierkerswater, van den
tartarus emeticus en de digitalis purpurea zegt,s is bet
ons voorgekomen, dat hij de werking dier geneesmidde-
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delen bij bet ziekbed niet proefondervindelijk fchijnt to
kennen, immers met dezelve, uit vrees voor de gevolgen , geene genoegzame praktifche waarnemingen gedaan heeft : want bet blaauwzuur, onder anderen, volgens de methode van S C H E E L E Of V A U Q U E L I N
aangewend , (wij durven dit gerustelijk uit menigvuldige
ervaring verzekeren) is buiten kijf een der vermogendfte
hulpmiddelen in deze ziekte, en hetwelk in de hand van
een' bekwamen arts veilig en zonder eenig gevaar kan aangewend worden ; offchoon wij bet in zoo verre met den
fchrijver eens zijn, dat,uit liefdevoorbet lijdendmensch .
dom, het niet to wenfchen is , dat deszelfs aanwending,
even min als dat van eenig ancjer heroisch geneesmiddel ,
algemeene navolging vindeft zal , daar dergelijke middelen
doorgaans kwalijk toevertrouwd zijn aan den in bet algemeen
mingeoefenden heelmeester ten platten lande en ter zee.
Alhoewel wij volkomen inftemmen met de aanmerking
des fchrijvers op bl . 476 , dat de beroemde r . F tt A N K ,
lib. 11 9 ord. III, gen. i , 5 198 , to refit bet nimmer gewaagd heeft , om in eene ware longontfleking een braakmiddel voor to fchrijven, nit vrees dat de lijders fomwijlen onder her braken den geest geven zouden , en dus met
hem dit middel , als hoogstgewaagd in foortgelijke omftandigheden , verwerpen, zoo kunnen wij echter, nit ervaring , onzen lon b en kunstbroederen ,erustelijk aanprij .
zen, als zeer doelmatig ter bevordering der onderdrukte
fluimlozing , een mixtuur , beftaande uit
Aq . Hord . ff (~ .
Syr. Aith . 511.
Sal Ammon . dep . 3I.
Tart . emet . gr . I.
M.
alle wren een eetlepel ,
en hun proefondervindelijk verzekeren, dat door bet gebruik van dit middel fommige lijders door ons als 't
ware uit de kaken des doods gered, en voor verflikking
behoed zijn .
De fchrijver verdeelt, bl . 563 , de enteritis in active of
wa0 2
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ware en in paslive of roosachtige ontllekulg . De aanvanger Eller kunst moet dus hieruit natuurlijk wanen, dat
alle enteritis eryfipelatofa, welke, zoo als de groote r.
F R A N K dit zeer juist heeft opgemerkt , ongelijk veelvuldiger voorkomt dan de enteritis phlegmonofa, 1. l. § 238,
S. 2 5 0 , altijd bij uittluiting van een' pasfiven aard is, en
als zoodanig moot behandeld worden . Zoodanig eene
prakttjk zoude intusfchen niet zelden voor den lijder allernoodlottigst zijn . Ook fchijnt de fchriiver op bl . 590,
waar hij zegt, dat de valfche roosaardige darmontfteking
doorgaans, dus niet altijd, bet pasfive karakter heeft,
zijne eigene (telling to wederfpreken . Inderdaad, beide,
de phlegmoneuf-- en de eryfipelateufe darmontfleking, zijn,
vooral in bet begin der zickte, mcestal van een' ftenifchen activen aard, met dit onderfcheid evenwel, dat bij
de phlegmoneufe enteritis de cura antiphlogistica in derzelver geheelen omvang , in zoo verre zij namelijk bier aanwendbaar is, uit en inwendig met den meesten fpoed moet
worden in bet werk gefleld, en men zich noch door den
kleinen ingetrokken' pots , noch door fchijnbaar groote
zwakte hiervan moet laten affchrikken ; terwijl in de eryfpelateufe enteritis, na voorafgegane bloedontlastingen,
uiterlijk eon ve icatorium ad abdomen , alsmede inwrijvingen met ung . neapolitanum e caphura, en inwendig
eerie emulfio camphorato opiata, en de kwikbereidingen ,
inzonderheid onder de meest hulpbelovende middelen bebooren .
Ten opzigte van des fchrijvers voorfclrriften met loodfuiker en opium, op bi . 593, moeten wij opmerken , dat
de gifte van bet opium bier relatif tot dat van de loo&
fuiker wat to groot is, (men geeft gewoonlijk in den beginne 4 opium en I loodfuiker) en dat, of ehoon men zekerlijk bet voorzigtigst handelt , met, volgena onzen fcchrijver, met eene kleine gifte loodfuiker, b . v . van grein,
to beginnen, men echter , wil men or in 't algemeen nut
van trekken , verpligt is , doze gifte, in plaats van 's avonds en 's morgens , wel viermalen daags den lijder toe
to dienen , en voorts gradueel met de gifte moet opklimmen.

GENIttESKUNDIG HANDEOEK .

205

men . Daarenboven zij de heelmeester ten platten lande
en ter zee gewaarfchuwd, dat men nimmer, zoo als wij
hiervan vaak ooggetuigen geweest zijn , de loodfuiker op
her andere uur alternatif met adftringerende en verfterkende middelen , waardoor dit middel chemisch gedecomponeerd worclt , moet toedienen, maar of de faccharum
faturni allecn geven , of, in gevalle des lijders zwakke
toeftand her gebruik van verfterkende adftringerende middelen gebiedend vordert , dezelve des voormiddags, en in
den namiddag de poeders nit loodfuiker en opium geven .
Eindelijk zegt de fchrijver op bl . 622, dat de pasfive
leverontfteking met trage zwakte de kwikbereidingen , in
groote giften in- en uitwendig toeediend,
vereischt . DeZ)
uitfpraak is intusfchen niet algemeen waar , en wordt
niet alleen door de algenieene ervaring, maar ook door
die van den fchrijver zelven wederlcgd . Immers, (her
zijn 's mans eigene woorden) , wanneer de vcrgezellende
• koorts her karakter van typhus heeft , moet zij vol„ gens de zenuwachtige of rotachtlge geaardheid behan„ field worden .
Tegen de eerfte zijn kamfer, kwik en
• goudzwavel, - tegen de laatfle de minerale zuren onze
„ bestegeneesmiddelen . Dar ,bijde rotachtige geaardheid,
• de kwikmiddelen hoogst nadeelig zijn, en derhalvenim„ mer mogen gegeven worden, behoeft naauwelijks her„ innering ." Dus is her door 's mans elgene ervaring,
welke zijne theorie geheel wederfpreekt, uitgemaakt, dat
her gebruik der kwikmiddelen zeer to pas komt in de as,
thenie cum aucta irritabilitate, maar dat derzelver gebruik
in de asthenie cum toapore niet aangewezen en doorgaans
hoogst nadeelig is .
En hiermede eindigt Recenfbnt de beoordeeling van de
eerfte afdeelhag van bet tweede deel van dit Geneeskundig Handboek ; en offchoon de verdere on,twikkeling van
hetzelve hem in zijn oordeel ten voile bevestigd heeft , dat
namelijk dit werk nit als eene gefchillte handleiding voor ,
den heelmeester ten platten laude en ter zee kan befchoawwd
worden, en dat de fchrijver, door zijne allezins wijdloapige behandeling van zaken , her does , oa hun , welkea
Q3
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bet aan geregeld onderwijs ontbroken heeft , tot eene
verbeterde geneeskundige behandeling op xe leiden, volkomen gemist heeft, zoo blijft echter Recenfent dit work,
hetwelk doorgaans doorflaande blijken oplevert van des
fchrijvers uitgebreide kennis , groote belezenheid en geoefende praktikale talenten , befchouwen als eene zeer nuttige bijdrage ter algemeene uitbreiding der geneeskunst in
ons vaderland, en vermeent uit then hoofde hetzelve bij
voortduring to moeten aanprijzen aan alle jonge geneeskundigen in bet algemeen, en in bet bijzonder aan de
zoodanigen, die niet in de gelegenheid zijn, om zich de
voornaam11e niettwe buitenlandfche geneeskundige werken
to kunnen aanfchaffen ; en daar er in bet Nederduitsch
geen geneeskundig werk , in aanleg met dat van den fchrijver overeenkomende, bellaat, zoo ziet hij de voortzettinvan
dit voor jonge kunstbroeders inderdaad zeer beto,
werk met verlangen to gemoet.

TIB . HEMSTERHUSII, attctore DAV . RUHNIt E N 1 0 ; accedunt duae R I C H . B E N T L E J I Epistolae ad
IIEMSTERHUSIUM . Vita DAV. RUHNItENII, aucto

ElOgiUn

re DAN. W Y T T E
tatione edidic j o .

N B A C H I O.

Cum Praefatione et Anno .

T H E O D. B E R G M A N.

(Vervolg van hl. 17? .)

O nze tweede aanmerking bepanit zich tot pag.

XXXVII
fqq. der Voorrede, waar B E R G M A N , over den vortn van
bet Elogium zoo wel als van bet Vita fprekende, bet on .
gunflig oordeel van zekeren ongenoemden Duitfchen Recenfent van niet veel beter kaliber wederlegt . Ook wij zij n even min
als BERG M A N in fast ' .s mans naam op to geven , wijl deze, zoo als doorgaans met die Heeren Recenfenten bet ge .
val is, met of zonder opzet in bet duister fchuilt . Dan,
wij willen , tot beter verftand van B ERG M A N'S Voorrede, en ten
dienf'e onzer Nederduitfche lezers, uir voornoemde Recen .
fie , handelende over L I N D E M A N N's uitgave , en to vinden
in de Jenazfche 411g. Lit. Zeit. 1822 , No . 169, bet volgende
bier
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bier bijna woordelijk overnemen , en er B E R G M A N'S of onze eigene wederlegging op zijne plaats tusfchen inlasfchen .
Dus laat zich Rec . aldaar ult , over de beide flukken van
RUHNKENIUS en WYTTENBACH : RUHNKENIUS' Ge.
denkfchrift, zegt hij , was, zoo als hij zelf in bet Voorberigt
getuigt, oorfpronkelijk eene llkademifche Redevoering, dock
waarvan hij den vorm , om ook buiten de gehoorzaal eene
grootere publiciteit aan to winners , tot een formeel Elogium
heeft uitgebreid . Dat hem dit bij uitflek w1l gelukt is, lijdt
in 't minst geen twijfel ; alhoewel deze goede uitflag ten deele
misfchien even zoo wel van de eerffe bewerking, als van de
tweede omwerking is of to leiden : zoodat, hetgeen in de Re .
devoering als zoodanig ontbrak , met eerst aan bet Elogium
moest onttrokken warden, ten einde dit laatffe zijn bepaald
karakter konde bekonren . Wat met deze laatile woorden Re .

cenfents ware meening geweest zij , later wij voor zijne rekening . Wij voor ons verflaan die wartaal niet ; ten zij hij
misfchien dit heeft willen zeggen, dat er in R U H N RE N IU S'
Oratie, als zoodanig, wel Diet zoo vee! oratorifche verheffing zal geweest zijn, dat deze bij de omwerking eerst moest
weggenomen worden, om er de eigenfchap en den vorm van
een Elogium aan to geven . Lit althans, of lets dergelijks,
fchijnt met bet volgende overeen to komen : want, gaat hij
voort , dat de geest van R U H N K F N 1 U S ineer tot een rustig
voortgaand onderzoek en tot didaktifche voordragt gefchikt
was, don tot de kracht en kunstgrepen der welfprekendheid,
ontdekt risen zeer fpocdig uit zijne onlangs in de Opuscula

(Rec . bedoelt bier niec de laatfte, maar de vroegere uitgave
der Opuscula Ruhnkenii, Lugd. Bat . ap . Luchtrnans, IBol)
verzamelde Redevoeringen : en bet is niet to ontkennen, dat
E R N K S T I, die bijna gelijktijdig 4kademifche Redevoeringen
hield , in de oratorifche houding en volheid der gedachte
zoo wel, als der uitdrukking , hem verre overtroffen heeft.
Overal heerscht in R U H N K K N I U s' Redevoeringen eene ze.
kere fchraalheid en dorheid (Ni chternheit and Exilitat), oak
zelfs in dezulke , woar bet onderwerp een' anderen Redenaaraanvuurt , of bet fierkere gevoel de uitdrukking zoude verlevendigd
en verheven hebben . Hiertegen merkt B E R G M A N to regt aan :

dat, wat deze flelfelmatige behandeling en voordragt betreft,
CI CE KG, de groote Romeinfche Redenaar, gelijIt hij zelf
getuigt, zich in de wandeldreven der Akademie, veel meer
dan in de leerfcholen der Redekunllenaars, tot een' Rede0 4
naar
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naar gevormd had ; dat E R N E s T I zelf zij nen zoo fierlijkeq
fchrijfflijl grootendeels heeft to danken gehad aan bet lezen
van wijsgeerige gefchriften , vooral der Ouden ; dat , volgens bet getuigenis van W Y T T E N B A C H, Fit. Ruhnk. p . 16,
ook R U H N K EN I U S nan zijne jeugdige, hoewel flechts op .
perviakkige, beoefening der wijsbegeerte bijna alle zijne
juistheid van denken en fchrijven verfchuldigd was ; eindelijk, dat, zoo als Rec . zeif to regt opmerkt, deze dogmaiifche eenvoudlgheid, deze als 't ware afgepaste juistheid
van voorfelling, deze vooraf berekende ontwikkeling der godachten , dre den logifehen of historifchen draad bijkans met
angstvalligheid vervolgt, in vereeniging met de zuiverheid
en fterlijkheid van flijl, juist datgeen is, hetwelk dit Elo-

gium , ook met ter zijde flelling van zijnen gewigtigen en
leerzamen inhoud, tot een proeffluk maakt, waarmede feehts
zeer weinige kunnen gelijk gefeld worden . - Min gur&flig

luidt bet onmiddellijk daarop volgende oordeel over bet ge .
fchrift van W Y T T E N B A C H, waarvan wij bet navolgende
vinden opgeteekend : W Y T T E N B A C H'fs Vita Ruhnkenii faat,
onzes achtens, in vole opzigten verre achter het Elogium .
De voortrefelijke Schrijver, gelijk hij ons eveneens in de 1'oorrede berigt, had ook een deel van dit Vita, nanielijk zijns
Leermeesters jongelingsjaren , to voren tot eene 4kademifche
Redevoering gebezigd. Het komt ons echter voor, dat bij de
latere omwerking de fporen deter oratorifche behandeling niet
genoeg zijn uitgewischt . 1'ij gelooven allezins de voornaamfle
plaaffen in het Vita to kunnen aanwijzen, die to voren in de
Redevoering hare eigene plaats bekleed hebber. ; en wij moeten
er bijvoegen, eene veel beter gefchlkte plaats Want, om
bier fechts den voorbeeld aan to halen , de geheele redekunfig genoeg uitgevoerde en met vele gelijkenisfen opgefmukte
tirade : fcilicet eadem est ratio, cet . pag. 8 ., de volgende
'ergelijkingen met THUCYDIDES, DEMOSTHENES, enz.
fchijnen ons toe aan het karakter en het ganfche koloriet dezer biographifche voordragt tamelijk vreemd to zijn . Hier

brengt B E R G M A N, op gezag en voorbeeld van P L U T A Rc H u s, to regt tegen in , dat bet geheel iets anders is, een
Pita of Leven, en eene Historic to fchrijven, dat is, een
achtervolgend verhaal van zaken ; du de Levensbeichrijver
met den Redenaar, en wet bijzonder met den Lofredenaar,
veel meer gemeens heeft dan de Gefchiedfchrijver, en dus
de eetfle zich boven den inatflen eene meerdere vrijheid mag
ver•

weder op to vatten
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veroorioven in bet gebruik van gelijkenisfen , cegenftellingen*
en andere redekunflige fieraden (gelijk dit trouwens ook
blijkbaar is nit de Levens van P L U T A R c H u s, die, hoe .
wel verre beneden bet natuurlij k eenvoudige van N E P o s ,
niemand echter, die eenigen waren finaak en gevoel voor
bet fchoone bezit, ligtvaardiglijk zal willen berispen of veroordeelen) . Over bet algemeen , dus vervolgt onze Duitfche
Leermeester, ontbreekt aan her Vita datgene , hetwelk R U H NK E N I U S' gefchrift zoo zeer kenteekent . Het fchijnt niet als
uit din' vorm gegoten (aus einem Gusf hervorgegangen) to
zijn ; de gedaante en indrukf len zijn veel to verfchillend
van acrd. Nu eens meent men den in geestdrift vervoerden
Redenaar to hooren ; dan weder, en zulks veel meer, den
Uitlegger en Graijrmaticus ; nu eens den al to droogen 11nnalist, die zelfs de moeite gefchuwd heeft, de bijeengezamelde
bouwflofen naar behooren to bearbeiden, de chronologie vaster aan to knoopen , en herhalingen to vermijden . Van dit
alles kunnen wij ons niec herinneren, ooit eenige fporen van
belang to hebben opgemerkr . Nook is ons in bet Vita Ruhnkenii eene enkele periode al to droog voorgekamen ; nooit
verveelde ons de lectuur van dat meesterfluk van geleerdheid
en goeden fmaak : integendeel, telkens outdekten wij er Wen .
we , weleer voorbijgeziene fchoonheden en nuctige wenken
in . Herhalingen troffen wij , wel is waar, nu en dan aan ;
maar nergens , of zij zijn er noodig cot bevordering der
duidelijkheid, of om den draad der gefchiedenis, door eene
of andere aangename en leerzame uitweiding afgebroken , d aar.
na
. Vorm en flempel zijn daardoor wel
eenigermate verfchillend ; maar ook bier is bet wederom ge .
heel iets anders eene Lofrede en een Leven to fchrijven . Eerl
Elogium als dat van H E M S T E R H U I S, flechts ter lengte
van ?o bladzijden, en aanvankelijk voor bet gehoor van en
uur beflemd , kon door een' man als R U II N K E N I U S , die
vooraf zijne zaak wdl overdacht had, in weinige dagen, ja
mogelijk wel in gin' dag, in zijn geheel op fchrifc geiteld
worden, en naderhand nog maar een weinig befchaafd. Een
&ita zoo als dat van R U H N K E N 1 U S, cot bijna 30o blad .
zijden uitgeloopen , en alleen tot lectuur gefchikt , kon zelfs
door een' man als W Y T T E N A A C lI , na voorafgaande overdenking en bijeenzameling der noodige bouwfloffen, ook bij
de hoogstmogelijke vltigheid , niet in den , twee of Brie dagen worden afgewerkc, en dus ook niec achcereen en onafO 5
ge-
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gebroken in zijn geheel to boek gefleld . Er moest natuurlijk
in bet eerfle, veel meer clan in bet laatfle, eene zekere een .
heid heerfchen, die, gelijk BE R G M A N elders aantnerkt,
Praef. pag . XL, de Lofrede van de Levensbefchrijving onderfcheidt. Dan, gefleld, er ware eens eene a! to zeer in
't oog loopende verfcheidenheid van ge_voel, behandeling en
uitdrukking in bet Vita aanwez ;g, zoo komt hiervan, gelijk
Rec . zelf bekent , een groot gedeelte ongetwijfeld op rekefing der onrustvolle tijden, waarin W Y T T E N B A CH zijn
gefchrift vervaardigde, zoo als hij zelf in zijn Voorberigt to
kennen geeft. „ Tot bet vertragen ," zegt hij , „ en later uit-

geven van dit werkie hebben ook andere op zichzelf zeer
gewigcige redenen bet bare bijgedragen ; de eene, dat bet to
Amflerdam gedrukt werd , terwiji ik to Leyden woonde, en
er dus met bet over en wear zenden der drulcproaven geen
geringe cijd verloren ging ; de andere gelegen in da ongunflige tijdsomftandigheden, die de zetters bij afwisfeling van
de drukkerij naar bet exercicieveld riepen . Zoo is door dat
gedurig rekken en op verfchillende tijdftippen hervatten •v an
dic gefchrift sevens ce weeg gebragt, dat in bet begin en in
bet voorfle gedeelte een fcherper gevoel mijner coon nog
verfche droefhoid is ingednllct, en datzelfde gevoel ver~'olgens verzachc en gematigd fchijnt to worden , als did en rede langzamerhand de plants der droefheid be~innen to ver •
Het is echter, dus gnat Rec . voort, niet alleen
vangen ;
de verfchillende graad van droefheid, die de eenheid van dit
gefchrift ver/loort, rnaar de oorzaak ligt dieper ; even gelijk
die eigenfchappen, welke in alle de fchriften van dezen Geleerde, en in de latere wel bet meest in bet oog vallen , eene
zekere breedvoerigheid van vaordragt , en eene in zicbzelven
behagen fcheppende, veelal aan gebrek aan goeden fmaak
grenzende fnapachtigheid, ook in dit Vita overal to voorDe flijl zelf, zoo als men weet, is niet zoo
fchijn treden .
zuiver en gekuischt als die van zijnen Leermeester R 0 H NIt E N I us, en draagt blijken van zekere eentoonigheid , die
wij oak in de fhriften van W Y T T E N B A C H'S leerlingen wedervinden . Dit laatfle is voorzeker beneden alle kriciek ; lijnregt ftrijdig met bet oordeel van R U H N IC E N I o s zelven ,
die, gelijk wij nit bet Vita Wytt . pag 87 weten, op ze .
keren cijd aan W Y T T E N B A C H fchreef : Hoe vele vorderin •
gen gij maakt in de Latijnfche Letterkunde, toonen zelfs uwe
brieven aan * welke, dit verklaar ik rondult, in keurigheid
en
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all

en goede Latiniteit door Wets kunnen overtroffen worden ; en

eindelijk duidt bet den gemelijken Recenfent nan, die anderen beuijdt, hetgeen hij zelf niet bezic, en die zelf Diet in
Nat zoude zijn, flechts dine Latijnfche periode zoo als
W Y T T E N B A C H to fchrijven .
Volgaarne, derhalve, flemmen wij met B E R G M A N in , dat alle deze en dergelijke
vitterijen tot niets ai ders dienen, dan om vlekken op een
fchoan ligchaam to zoeken ; en brengen wij , ten bewijze
daarvan , de volgende Inerkwaardige , en voor W Y T T E NB AC_H allezins vereerende, woorden uit zijne Voorrede aan :
Indian bet waar is, zpgt hij pag . XLI, hetgeen ik mij herinner van een geloofwaardig getuige gehoord to hebben , die
zeide, dat dit Vita Ruhnkend door zijnen fchrijver als het
ware in dine hooding en suet dine pennelireek achtereen afgefchreven , geheel zoo als bet uit de pen gevloeid was, zonder
zelfs een woord to veranderen , naar de per's is gezonden en
afgedrukt ; vie zou dan een gelchrift als dit Diet aller hewondering waardig keuren , en veeleer to prijzen dan to taken ; daar bet dadeliik bij de eerfle to boek (felling eene zoo
groote mate van volmaak theid verkregen heeft , als vole andere fchriften ter naauwernood ooit zouden kunnen bereiken,
offchoon, volgens des Dichters (H O R A T I U s) voorfchrift ,
vel nonum in annum presfae, dat is, die negen jaren lang
onder handen geweest zijn ?

Zoo zeggen wij dan then duisterling van een Recenfent
vaarwel, hem veel geluk wenfchende met zijnen kiefchen
fmaak en zijn fijn oordeel (chacun fon gout, zou deFranschman zeggen), en gaan over tot den eigenlij ken inhoud van bet
voor ons liggende werk . Deze is drieledig . Vooreerst bet
Elogium Hesnflerbufii, naar de tweede vcrbeterde echte uitgave van R U H N K E N I U S zelv', met de daarbij gevoegde
duae R . Bentleji Epistolae ad T. Hemflerhufium , Lugd. Bat.
ap . S. et J. Luchtmans , 1789 ; over welke uitgave bet wel

der moeite waard is, de toen ter tijd van w Y T T E N B A C I-I
gefchrevene recenfie to lezen, lJibl. Crit. P. X, p . 117 fqq .
Ten tweede bet Fita Ruhnkenii , insgelijks naar de eerfle en
oorfpronkelijke uitgave van W Y T T E N B A C H zelv' , l4mffelod. ap . P . den Hengst et fit. 1799. Ten derde de ~4nnotatio
Ed toris, dat is , vau B E R G M A N . Wat bet Elogium en Fita
betreft, lets tot ]of, aanprijzing of beoordeeling dezer beide
meesterflukken van bondige geleerdheid en fierlijke Latin! .
teit to zeggen, valt Diet in ons beftek, en zou ook, na alwat
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wat daarover reeds door anderen, en ook nu door ons even
to voren, is in bet midden gebragt zoo wel, 21s door de
ondervinding van vele jaren geftaafd, ten eenemale overtollig
zijn . Dit alleen merken wij in 't voorbijgaan op, dac de flu .
derende jeugd aan de Uicgevers, L U C H T M A N s en DEN
H E N G S T , grooten dank verfchuldigd is voor de juistheid ,
netheid en gecrouwheid , waarmede beide , in huune oorfpron.
kelijke zuiverheid en onvervalschtheid, in dit eene boekdeel
yereenigd zijn ; niets dan ontwijfelbare drukfeilen , en eenige
misilellingen , door W Y T T E N B A C H zelv' in de Biblioth .
Crit. en elders aangewezen , in den tekst veranderd ; de Aanteekeningen van W Y T T E N B A C H overal op hare plaacs aan
den voet der bladzijden gefleld ; eindelijk, om bet verfchil
van bladzijden voor to komen, die der oude uitgave, zoo
wel bij bet eene als bet andere werkje, aan den kant dezer
nieuwe aangeteekend ; iets, dat voor de bezitters van flechts
eene van beide uitgaven een groot gemak is, wiji zij daardoor als in bet bezit van beide gefteld zijn, en als zoodanig
to regt erkend door u .F R G M A N, die deze aan den rand aan .
gewezene bladzijden der vorige drukken overal in zijne aanhalingen ttipt gevolgd heeft . Vandaar ook, dat bet Elogium
met de Epist. Bentleji, to voren r i 2 , en bet Vita 295, en
dus in bet gebeel ruim 400 bladzijden lang, wijder uiteen
gedrukt, thans in deze uitgave beide to zamen tlechts 3oq
bladzijden beflaan, en echter met zulk eene duidelijke letter
en met zoo veel ruimte ook in de Aanteekeningen zijn over.
gedrukt, Oat niemand figs behoeft to vreezen bij het gebruik
zijne oogen to zullen bederven, en zelfs menfchen van jaren
zich niet behoeven to ontzien deze uitgave in handen to nemen . Van de beide lirieven van Bentlei aan Hemflerhuis
over zijne uitgave vaq Pollux , to vinden van pag, 34-6z ,
merken wij alleen dit nog aan, dat zij, bij bet Elogium, befcbouwd als Lofrede, ja zelfs eenigermate als Lavensbefchrijving van Hemflerhuis, beboorende, en als zoodanig, uia
hoofde van hunnen belangrijken inboud, door R U H N KE.
N I u s daarbij gevoegd , ook van deze uitgave niet konden
a.fgefeheiden wordeu , maar integendeel , offchoon in zuiverheid, fierlijkheid en aangenaamheid van ftijl voor de beida
proefftukken van R v r N K e N r U a en WYTTENBACH moeteude onderdoen, echter allezins waardig zijn , met deze to
zamen vereeuwigd , en door allen , die op grondige kennis
der oude Grieltfche versmaac prigs ftelleu, met vrucht gele-

zen
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zen to worden . In de Opuscula Ruhnkenii danrentegen, in
bet vorige jaar uitgegeven , zijn zij vermoedelijk met opzet
weggelaten, wijl her Elogium aldaar voorkomt, niet zoozeer
als Lofrede op Hemflerhuis, maar veeleer als een der fchriften van Ruhnkenius , waarbij zij nit hunnen aard en oogmerk
niet bebooren, en waarop zij geenerlei berrekking hebben .
De verwondering, door fommigen betuigd, dat ook dit beide
Brieven aldaar in de Opuscula niet zijn opgenomen, beeft ons
deze ongezochte aanmerking als 't ware afgeperst .
(Het vervolg hiernd .)

S U L-Z E R's Cefprekken over de Schoonkeden der Natuur.
Derde Druk . Te 's Gravenhage , bij A. Kloots en Comp .
1824 . In gr . 8vo . XVI1I, 134 bl. f I -6o .

Dit

werkje , dac to voren reeds tweemalen is uitverkocht,
heeft thans weder een' vertaler gevonden , waardoor beczelve
in taal en ftij 1 , bij de vorige uitgaaf vergeleken , zeer veel
heeft gewonnen . De beroemde S C L Z E R heeft ook door
dit voorLbrengfel getoond ; dat hij ziah alleen waagt aan
zulk een onderwerp , dat hij volkomen magtig is : keuze der
voorwerpen, wijze van behandeling en voordragt verraden
den meester . In vijf gefprekken tusfchen een paar vrienden,
van welke de een meer her ilads- , de andere meer her buitenleven bemint, worden bier eerst die fchoonheden der
Natuur *aangewezen en opgezocht, welke onmiddellijk de zin . .
nen aandoen ; dan words overgegaan tot dezulke, welke meer
her verftand bezig houden (de intellectuele) ; eindelijk wor .
den de zuiver morele behandeld ; en dat ailes in zulk eene
natuurlijk eenvoudige en geteidelijke opklimming, en to ge .
lijk met zoo veel juistheid en warmte , dat de lezer als van
zelf op bet flandpunt komt , waarop s U L Z E R hem tracht
to plaatfen, ten einde heiligen eerbied , warmen dank en vu .
rige liefde op to wekken voor den wijzen en goeden Formeerder van al her gefchapene . In de voorrede van den ver .
taler , der lezinge overwaardig , vindt men een en ander meer
ontwikkeld .
In onze oogen heeft deze dus een' wezenlijken dienst aan
zijne landgenooten bewezen met ae nieuwe overbrenging van
dit nuctig gefchrift . Wij wenfchen bet in handen van elken
beminnaar van Gods vrije en fchoone Natuur , en gelooven ,
dat
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dat niemand derzulken het zonder voldoening zat ter zijde
leggen .
Eenige ingeflopene drukfouten, en eene enkele vergrijping
tegen de Siegenbeekfche fpelling, hopen wij, dat weldra, bij
de noodzakelijkheid van eenen herdruk , zullen verholpen worden . Zie bier een flaaltje uic bet vijfde gefprek, hetwelk den
flijl moge doen kennen : ,, De befchouwing der Natuur en
• der zigcbare fchepping verheft onzen geest voorzeker ho• ven de bekrompene grenzen van deszelfs natuur , en maakt
„ denzelven waarlijk groot . Immers is bet onmogelijk, zich
,, met zoo vele volmaakte voorwerpen bekend to maken ,
„ zonder den geest en den fmaak voor bet fchoone to ver„ hoogen ? Men vormt zich ongemerkt naar bet voorbeeld,
• dat men spoor zich heeft . Al meenc men ook in de Na• cuur alleen aardfche en ligchamelijke fchoonheden to vin .
„ den, zij voeren evenwel langzamerhand tot hoogeren trap
„ op . Longs de keten der aardfche fchepfelen klimc de
„ geest Heeds op tot den Oneindigen . Dikwijls begint de
„ mensch zijne befchouwingen liij eenen geringen worm, en
„ bevindt zich reeds ce midden der verhevenile waarheden ,
„ wanneer hij nog met geringe voorwerpen meenc bezig to
„ zijn . Reeds float bet allerhoogile voorwerp der volmaakt .
„ heid voor zijnen geest , wanneer hij zich nog met zinne
„ lijke fchoonheden waant omgeven ."

Vrucirten en Refultaten van een zestigjarig Leven . Te 'Int .
Jlerdarn, bij J. van der Hey en Zoon . 1823 . In gr. 8vo.
3 t o Bladz. f 3- 6o.
Net groote verwachting namen wij dit werk ter hand , daar
wij den maker gemakkelijk konden gisfen , en van dezen niet
dan jets voortreffelijks konden verwachten, en met bet nitflekendst genoegen hebben wij hetzelve gelezen . De fchrijver
verkoos , om goede redenen , bet incognito ; hij fchrijft , daar
hij over zichzelven fpreekt , kennelijk onpartijdig, met gevoel van eigere waarde, maar ook met ootmoedig gevoel van
gebrek, ecbt Christelijk, ernilig , en met bet leerzaamst doe] .
Voor zijne kinderen is dit book , hetwelk bij son hen op .
droeg, een treffend sandenken, en voor her ernflig, verflandig, godsdienflig publiek een allernuttigst, hoogsc aangenaam
gefchenk, waarvoor bet hartelijke dank verfebuidigd is . Het
zal
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zal wel menigen bejaarden lezer gaan als ons ; bet was ous
gedurig, alsof wij eigene ervaring en eigene opmerking Iazen. Hoe belangrijk is alchans voor ieder, jong of oud, bet
refulcaat der ervaring van een' waardigen , verftandigen en
naauwletcenden Oude, die line Ira et /ludio zijne ondervin .
ding mededeelc aangaande hemzelven , de menfchen en de
wereld, en die ons door zijile ondervinding wijsheid wil leereal Hec boek, hoe aangenaam en onderhoudend bet zich
ook lezen Mat, is in eenen toon van hoogen ernst gefchreven ; trouwens, in zestigjarigen ouderdom, en als men zich
aan den rand van bet graf gevoelc , beuzelt of kortswijlt men
Diet . In ieder opzigt mogen wij bier met hoogen lof aanprijzeu . Gaarne geven wij onzen lezer een doorloopend nit .
trekfel ; dan, dit is Inoeijelijk, en bleef nog alcijd onvolledig . -Eloezeer wij een zamenhangend geheel hebben, beftaat
het werk toch uit fragmenten . "Nij willen de hoofdcicels op .
geven , en daarbij ons vergenoegen met eenigermace op den
inhoud to wenken .
ZESTIG JAREN.
Wie dan nog Diet wijs is, wordt bet zelden . Een lange tijd , en echter maar een oogenblik . Men is
verbaasd , reeds zoo oud to zij n . Men fta dan nog eens Ili1,
en denke na. Men fla dit boek op , jong of oud . Eens ftond
de fchrij ver, waar wij nu ftaan ; eens ftaan wij daar , waar hij
DU is .
MJJN IK . Het karakterbeeld van den fchrijver, immers eene proeve daarcoe, en eene proeve, die moeijelijk
is . Geboorte en opvoeding . Zijn organismus . Lets van zij .
ne levensgefchiedenis . Temperament ; her belemmerende van
hetzelve . Eenige heerfchende karaktertrekken in hem : r)
geestdrifc tot bet maken van plannen, en ambitie ; 2) weelderigheid van verbeetdingskracht ; 3) beoefening der wiskunde, en wat daaruit voortvloeide ; 4) zucht tot eenen goeden
ftijl ; g) opzamelen van grondige kundigheden . Tot dusverre
geldc bet des fchrij.vers vesflandelijk, maar nu zijn zedelijk
1k . VEROOTMOEDIGING . De mensch is een zamenweeffel van
grootheid en kleinheid, van goed en kwaad . Nuttigheid van
verootmoediging, vooral bij een oog op God zoo became .
lift . ERFZONDEN EN ERFKWALEN . Phyfiek en zedelijk ver.
band, waarin wij tot onze ouders ftaar . Dit veroorzaakt
goed , Inaar ook kwaad . In bet zedel0ke noemt de fchrijver
bet erfzonden, in bet natuurlijke erfkwalen . Betoog, dat
deze beflaan . Zedelijke aanwending ten dezen . D E KINDERJAREN .
Onderfcheidene trappen . Voorbereiding tot bet ei.
gen .
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genlijk leven . Dic fragment is vooral rijk in, opvoedingsles .
fen , en bevat tevens waarnemingen omtrenc bet kind in bet
algemeen, of omtrenc een en ander bijzonder karakter . Her.
inneringen uit des fchrij'erS kindschheid . JONGELINGSCHAP.
Gewi,gt hiervan . Hoe moeijelijk deszelfs juiste grenzen to
bepalen zijn . Veranderitig onzer nationale gewoonte ten dezen ; gevaren, nadeelen en oorzaken hiervan . Teruggang der
zedelijkheid in dit tijdperk hoogst beklagelijk . Voor het dve .
rige , beminnelijkheid van dit tijdperk . Regelen van gedrag
voor alien, die op jonge lieden invioeijen . Ernftig, gewigtig en hartelijk wordd aan jonge lieden . 's Mans jongelingsjaren. MANBAARHEID .
Doorgaans bet langdurigfte , altijd
het werkzaamfle gedeelte van ons Ieven, waarin alles beflist
wordt . Het zonderlinge en groove van den overgang tot deZen fIaac . Achcbaarheid en eerwaardij . Roekelooze bandelwijs
ten dezen. Hoofdtrekken van bet karakcer van dezen fland .
lets van des fchrijvers gefchiedenis en karakter als man .
Middelen ter bewaring van zijn zedelijk karakter . OUDERDOM . De man tteedt then doorgaans met zijn zestigite , de
vrouw met haar vijftigfte jaar in . Een itaat van afneming.
Verlangen naar rust .
Zucht nag en regt tot levensgeno , .
Bel ngrijkheid voor anderen van den Oude . Zwakh,eden en
gebreken . Helling tot bet ernftige. Ingenomenheid met hec
nakroost . De band van eendragt voor de familie . Des fchrij .
vers ouderdom . BEN IK 'REEDS zoo .tun? De ouderdom over.
valt ons ongedacht. Redenen van dit verfchijnfel . Gevol'gen van dit zelfbedrog, en nuttige lesfen . VERMENGING DER
LEEFTJJDSKARAKTERS .
Deze is Ilatuurlijk . Geluk van hem,
die uic iederen leeftijd bet beste en onfehuldige redde . Mengeling der onderfcheidene leeftijdskarakters in de meeste barmonie . lets over de middelen hiertoe . OUDERLIEFDE . Bij
bet kind clerk en krachtig ; zij wordt allengskens gewijzigd
en verredelijkt, De banden van kind aan ouders worden meer
gerekt, maar houden nimmer op . Waarfchuwing , zeer nadrukkelijke, tegen gebrek aan ouderliefde . BROEDERS EN ZUS .
TERS. Band der natuur ten dezen . Uiteenloopende karakters .
Scheuring en twist tusfchen broederen, enz . MAAGSCHAP.
l;amiliebetrekkingen. Verwaarloozing van dezelve, bijzonder
in ons vaderland . Huwelijken in de familie , enz . enz. HuIsGENOOTEN . Bedienden in en buitenshuis . Doorgaans gevaar.
lijk voor de kinderen . Oorzaken van bet zedebederf enz . bij
den dienstbaren fland . Raadgevingen ten dezen . Huisonderwij.
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wijzers, gouvernantes, mtnzljk_ en andere meesters . ?Vloeijelijkheid in bet afkeeren van alle gevaar . llerinnering aan
een paar oude getrouwe dienstboden van den fchrijver .
Ziedaar, lezer! wat gij al in dit boek,, grootendeels oak
Wel tegen uwe verwachting, zulc aantri!Metl , doorgaans keurig bearbeid en ovettuigend . En hetgeen wij aanftipten,

is

nog zeer onvolledig . Gaarne gaven wij van den fraaljen
fchrijfcrant eene prceve ; doch wij deden moeijelijk eene
keuze ; ook duldt bet ons beftek niet . Genoeg zij- bet udan,
dac wij nogmaals herhalen, dat gij bier bet werk ontvangt
van eenen achtingwaardigen, kundigen en bevalligen fcbrijver. Moge ziju oud_erdom nog lange gezegend en aaugenaam
zijn,en hij kracbt en lust hebben, ont ons nog een volgend
deel to leveren! waarop hij hope geefc, alhoewel ook aisnu
bet werk compleet kan gerckend worden . Aan bet vertier
van bet werk, en alkoo aan den goedkeurenden wenk van bet
publiek, waarvan de

fchrijver

de voorczetting bij zijne be-

lofte afhankelijk maakt, kan bet bij onze natie zulk eenen
voortrefFelijken fchrijver niec oncbreken .

Ves halen, Sehetfen, en Cefprekken. Door N .

Leeuwarden, bij G . T. N.
4S5 Bd4 f 2-go.
:De

Eerw. S W A It T

Suringar.

1824.

s w A R T. To

In gr . Svo.

zou ongaarne medewerken, om der

jeugd to hooge denkbeelden van de wereld en de men .
fchen to geven ,

met dwaasheden, veel min onreinheden ge-

tneenzaam to maken, en in bet denkbeeld to brengen , alsof
de mensch , en in bet bijzonder de jengdige maagd, flechts
gefehikt ware om to behagen ,
geflachts to zorgen ;

en voor de duurzaamheid des

maar hij bedoelt eeniglijk met deze

verhalen eene aangename verpoozing van gewigtiger bezig
beid, en daartusfchen eenige nuttige gedachten en wijze les-.,
fen to geven . Slechts deze bedenking bleeferbij

help

over; of

natnelijk dusdanige lectuur den tijd en zelfs ook wel den fmaak
voor ernftiger onderwijs niec tegenwerken kon . iiij merkt
echter nan, dat thans zelfs de allergewigtigfte zaken met gemakltelijkheid en finaak veelal worden onderwezen ,

en dat

'bet lezen van verdichtfelen wel noo:c geheel buiten gebruik
zal raken. Zijne opftellen zijn eenvoudig en vaderlandsch,
en in zoodanigen goeden fmaak gefchreven ,
1IUEu'ESCII . 1825 . No . 5.

P

dat

wij

hem,
Wel
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wel durven aauzetten, to zijner eigene verpoozing ook van
gewigtiger bezigheid, voort to gaan met ons publiek op
meer foortgelijke vruchten van zijnen geest to onthalen ; ter .

wijl wij geenszins twijfelen, of ook deze zijne verhalen
zullen denzelfden opgang maken onder ons , (die hoe (anger
hoe meer van uitheemfche produkten afkeerig worden) w el.
ke zijner vrbegere fmaakvolle proeven in dit vak to beurt vie .
De ftukjes in deze verzameling zljn zes in getal, waarvan
flechts twee, Diode liefde roest nitt en de Vreemdeling,
reeds vroeger in eenig Mengeiwerk bet lieht zagen . Wij
vonden die echter met genoegen bier weder ; want zij wa .
fen ons reeds ontgaan . Bee eerfte geeft eene werkelijke
waarheid, en tusfchenbeiden ook zeer heilzame weaken.
Her andere doet dit vooral ook, en bevestigt de fpreuk : Er
is toch maar een AmJlerdam in de wereld, met welke bet
fluit ; offchoon daar toch niec alcijd iedere vreemdeling zoo
ligt 7,ijne fgrtuin maakt, of her verlorene zoo fpoedig we .
der heritelt .
Frederik (waarmede her werk begint) is
een lief eu onderhoudend verhaal, van eenvoudige oudjes,
die, ten tijde der uitlandigheid van her Huis van Oranje,
zich lieten misleiden, en in een vreemd jong mensch-eenen Zoon
van den uitgewekenen Stadhouder meenden to vinden, zich
zijns in liefde en vol verwachting aantrokken, voor zijne
geleerde opvoeding zorgden, en daardoor, hoezeer dan ook
teleurgefleld , voor hunne ddnige lieve dochter eenen braven
on veritandigen echtgenoot opvoedden . Dit verhaal is aardig
en onderhoudend . Orootmoeder Anna's leer der huishoudelijkheid is aller bebartiging waardjg ; bet opfchrift kenmerkt den
inhoud ; her geeft lesfen in voorbeelden . Tijdverdrijf op zee
geeft zes onderfeheidene verhalen of vertoogjes , (want groo.
cendeels hebben zij wel bet meest van her laatfte) en is al.
mede leerzaam en onderhoudend . Eenige fatfoenlijke lieden
korten zich met deze verhalen nit hunne ondervinding , op
pen zeereisje, den tijd . De Doode is her laatfte verhaal .
Zeer aardig en nuttig ; ten flotte ook tegen bet geloof aan
fpokerijen gerigr . Leerzaam vooral door de aanwijzing, hoe
een anders goed mensch door een onberaden huwelijk tot
misdaad en de galg kwam . Hij was echter fechcs fchijn .
flood ; en door de menschlievende hulp van eenengeneesheer,
die bet lijk ontleden zou, geraakte hij weg . Zijn hart drong
hem onwederilandelijk naar bet huis en bet graf zijner
vrouw .

Vanbier de fpookverhalen, die zich hervatten en
ver.
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verflerkt werten , toen hij na velloop van tijd nit de Indian
terttgltwatn , en bij nacht daar weder gezien werd . Maar
zijne goede beginfelen hadden zich al fpoedig, bij zijn verniettwd levels , herfleld ; hij was een weldoener der menlt:hen ; en kwam , fchoon onder vreemden naam, en alzoo
onbekend, met vrouw en kinderen ; als een edel mensch
terug .
Dic weinige zeggen wij van deze verzamelingt en vertrduwen, dat bet voldoende zal zijn, om menigeen tot deft
aankoop van dic werkje van eeue vaderlandfche pen en can
vaderiandsch hart nit to lokken.

Jaarboekje door Natuur en Kunst aan Genoegen gewijd. Te
Sneek, bij F, Uoltkamp . 1824 . In izrao. 210 BA f 1 • so.

Een zeer aardig baekje, van hetwelk ons publiek een goed
deel van den Ihboud, en inisfchien wel geheel den aanleg,
aan Mejufvrouw F E N N A M A S T E N B R O E K to danketl heeft.
Het beftaat uit proza en poezij , en is met fmnok bearbeid ;
overal geeft de lezing aangenaamheid bn genoegen ; alles is
godsdieuftig, zedelijk voor bet minst, en nets, betwelk den
goeden fmaak eenigzivs hinderen kane
Twee in getal zijn de eenigeins uitvoerige prozaTfche verhalen . De Familie van Dalen , of de middelweg is kostelijk ;
brengt een lief en welopgevoed meisje in een huisgezin,
waar vader en een der zonen bet geld for de hoofdaaaltfteh ;
de andere zoon , van goeden aanleg, met zichzelven bijzon .
der ingenomen is, en de dochter van den huize, moeders
bedorvene lievelinge , alien aanleg heelt tot trotschheid, zelfkwelling, en ann den rand der verleiding . Zij befchrijft dit
zeer naif, en wordc bier, met Karen waardigen minnaar, de
engel des geluks ; alhoewel de uitersc gierige jongen blijft,
die hij' is . - Anthonij eh Elsje, of wat vermag broeder- en
zusterliefdes? is eene aandoenlijke gefchiedenis, op waarbeid
gegrond . Anthonij en Elsje verliezen al vroeg eenen braven
vader ; zij zijn de vreugde en bet gelnk der waardige moeder, en voor die moeder en elkander alles . De moeder be.
zwijkt onder den last van een tweede huwelijk, alleen aan .
gegaan om bet belang barer kinderen. Deze zijn, na den
dood der brave vrouw, ongelukkige verfcbovelingen , en
p 2
beb-
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hebben bet hard ; mnat hunne liefde blijfc onveranderlijk en
fterk . t o zamen geraken zij eindelijk bij eenen braven landman , voor wiens zoon de dankbare Anthonij zich eindelijk
opoffert, en remplacant words . EI9je worth daarna van then
neon de gelukkige vrouw, en Anthonij komt ook tot een
gelukk!g huwelif k .
Dit is de ruwe fehets van een verhaal ,
dat men lezen moet , om de braafheid en liefde dezer kinderen to gevoeden ten to bewonde>fen.
Nu volgen twaiff dicbrftukjes, van verfchilienden, itiaar
aangenamen MOW ft t7ia:get5'rclidheid, onder welke wij , behalve van F E N N A M A S T E N B R b E K zelve, de namen 1ezen van FRANCIJNTJE DE DOER, van P. A . BORGER,
J+ i"-A -N LEEUWEN, H . MEIJER, JTJN., w. H . WARN$ I N C K , B z . en eenige ongenoemden .
Onder deze gedicht •
jes heeft ons bet meer uitvoerige, de Kof , door VAN
j. E K U W E N , en de .Vddkomstgroet aan mijn NeeJ e , door
Mejufvr. M A S T E N B ROE K, bijzonder behaagd .
Alles words be .floten met dertien aardige Anekdoten, van

welke wij de laatfte her proeve geven : n Zeker Heer, die zijne

• vrouw heimelijk bet leven verbitterdo, fprak eens tegen den
„ beroemden tooneelfpeler G A R R I C K met grooten ophef
„ over de beilige verpligting van hez tegendeel, en zeide
~, eindelijk : .1k vaor my ho'sid faande, dat ieder man, die

• eene brave vrouw heejr,, en haar niet Vet betel wdel't, niets
s ;winder verdient , don dat zijn kuis boven hem in den brand
• vliege . - Ik hoop toch , Mi nheer I antawoordde. G A R R I C E ,
~, dat uw huts geasjureerd is ?"
Het Jaarboekje is voorzeker welkom, en doet de voortzetting met verlangen to gemoec zien .

Met ,8ijge1oof ontmaskerd, of de Onderwerpen daarran natuurlijk verklaard, met invleehting van een aantal ware
Gefchiedenis/en . Naar het 1loogduitsch van H. L. F I $, C H E R a
vtij gevolgd door w . G o E D E. Te Zutp hen , bij H . C . A .
Thieme. 1824- In gr. 8vo . VIII en 9.
39 Bl. f 2- so .
Met dit book , Lezers.! is Recenfent erg verlegen . Ware.
het van eene Emerita-Baker of iets dergelijkg afkomftig,
hif zoude bet prijzen, maar Loch vragen : „waartoe dient
bet 7" dock bet is van een i(Qormalig Godsdienstleeraar, van

den
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den Schrtver van de Onzigtbare , en bet Magazijn van en
voor Lijdenden, bewerktl Hoe is hat mogelijk, dae lemand
tot eene zoodanige liefnebberij vervalt , zonder to
t Eii
card bone P Intusfchen , die man verwachtte, j :rren lang, van
de Maatfchappij Tot Nut van 't 41gemeen de ovethrenging
dazes werks in onze taal I Hij heeft er met verlichte manners
over gecorrespondeerd ; daar kwam zoo weinig van, als er ook
van eene mondelijke zamenfpraak met, oak verlichte, Gods .
dlenscleetaars v.
b,, zoo hij die in zijne woonplaacs had knnnen vinden, zoude gekomenzijn, aan welke hij evenwel miss
fchien niet eens gevraagd heeft : ,, wat dunkt n , Broeders Y"
Men mug echter niec gelooven , dat de correspondentie zoo
drok als zulk verkeer kan geweest, of zijne brieven onbe .
antwoord gelaten zijn ; want G o E D, I: zegt ons , dat andere
redenen , die wij echter niet willen opnoemen, oorza'ken wa.
ten vau de weinige vrucht zijndr raedpleging . Tot die oor.
zaken behoort niec bet gemis van bijgeloof in ons land, want,
Zegt G 0 E D E , bet heerscht - zest' bij Remonftranten , hoewel daar bet allerminst . E•e n raar komplimenc zeker, maar
toch een bewijs , dat dit Kerkgenootfchap den diensc niec
bijzonder behoefde, lien G O E D E bewijzen wil .
Recenfent°
geloofc ecbter niet , dat die kleine gezindte hoogmoedig op
deze loffpraak worden zal , en even weini,g, dat er bij de
1jrotestancen van allerlei naam , wnaronder dan toch ook de
groote nosh fmalle gemeente der Doopsgezinden behoorc ,
veel zal gerekend worden, voor de voorziening in hunne
behoefte , op G o E DE'S verlichting . Evenwel ; bet boekje
(NB . van maar 43:9 bladzijden) is hoogstnuttig, zegt de
Schrijver zelf, i 0 , tot uitbreidiog van nsenfchen- en Gods .
dienstkennis ; 2o, tot verheuging . over de zegepraal, op bet
bijgeloof behaald ; ao. om yolks- en fchoolleeraars opmerkzaani
to maken ; 4 , om aan ouders voorzigtigheid to leeren test
opzigte hunner kinderen , wanneer gene de bans , vifices ,
casfino's, focieteiten, kolfbanen ezv . bezoeken . Het is waar.
lijk onbegrijpelijk , dat eene Maatfchappij Tot Nut van '"t
Blgemeen een boek, dat tot zulke oogmerken konde bewerkt
worden, zoo anopgemerkc liet ; maar misfchien meende de ..
zelve„reeds sun alle die oogmerken ce hebben voldaan?Elk
toch meent zijn uil een valk to zijn, blijkens dit boek .
Aan de behandeling van 8o ouderwerpen, van welke No .
i de Duivel is , befteedde de werkzame G O E D E zijne rust.
Recenfenc

heeft

to

veel to doen, om zelfs alle die onderP 3
wer .
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werpen of to fchrijven . Dat is txij der wanrhei-d fchuldig to
belijden, dot men nit dit bock, dewijl bet krielt van anekdoten, tot bet bijgeloof behtitirende, zeer Vee1 leered kan,
wat men niet wist, eh wat dus oak niet deerde . Sommige
lellingen des bijgeloofs worden ook goed opgehelderd ; van
andere doer de opheldering wenfchen , dot maar van bet geval niets gerept ware . Over bet geheel past Recenfent op
dit boek toe , wat van bet bijgeloof uit het gemeene leven
verhaald wordt en opgehelderd, bl 266 : „ Bet is Wet goed,

wanneer men over vuilnis goat. - Zeker is dat Wet goed,
want men draagt het vuilnis weir daarheen , waar men het
to voren heeft weggeveegd . - Neen, zegt men , We over
vuilnis goat, die heeft geen ge/uk . - Hoe menigeen, die
over vuilnis ging, vond een' .ring ezv. Was dit geen geluk?"
Zijt gitj daarvan overtuigd, Lezerl wel nu, wroet
dan in dezen mesthoop ! G o E D E zal toch den zamen.
gekruiden berg van bijgelErovigheden dezen naam niet weigeren . En, bet is waar, er is wel niet Zoo heel veel koste1ijks to rapen ; er zijn ook ringen en enzoovoortfen van al .
lerlei allooi ; men kan ook elders, voor zijn geld , met minder moeite beter to regt ; met dot al is bier (en welk bock
verdient bijna deze loffpraak niet ?) nog wel iets goeds en
nuttigs to leeren. Hiertoe- tellen wij niet dingen, gelijk, om
uit duizend ckn ding op to rapen , bl . 273 : „ L . . . en
V.- moet men niet op de tafel knippen ;menkrijgtzas
ders alle weder," hetwelk, wac de ftelling aangaat, torege_
itemd , maar, waarvan de gegevene reden betoogd wordt on .
wettig to zijn ; hiertoe tellen wij ook niet de beoordeeling
van S W E D E N B O R G., die, zeker fiat met goedvinden
van wile verlichte mannen, bier its een dwaas - en ook ale
een leugenaar en bedrieger voorkomt ; (wij zouden hem liever een' Theofofifchen Mystiek noemen, tot de hoogfte dweeperij geftegen, en hem gelijk ftelfen met die erbarmenswaar .
dige menfchen, die, hoe geleerd en verftandig ook en braaf,
nogtans , dewijl hunne inbeeldingskracht zich tot 6dn punt
zameefluit , volflagen krankzinnig op das 6dne punt worden ;) hiertoe brengen wij ook niet de bier voorkomende
Bijbelophelderingen , van welke de,;e cline ouze opmerking
trok : „ Job 11 : 7 moet zoo gelezen worden ; dot Hij, in
bet tweede lid, niet Satan is , die Job met booze zweren
iloeg, maar dot dit door God gedaan werd ;" (waarom, en
waartoe? dot kunnen we niet gisfen ;) maar hiertoe brengen
wij
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wij vooral deze en gene opheldering nit de gefclaiedenis,
b. v . die over het niezen , bl . 265 ,, en andere , en, wil men j,
ook verfcheidene aanwijzingen, dikwijis met een enkel
woord , dat fommige gezegden regelea des bijgeloofs wdrden ,
die eerder
regelen van wijsheid (fcilicet) hadden ntogen
oitthoudett,,worden , b . v . : n Men mag Been' vreemdeling

uit eerie 1ier lkten vertrekken, zonder dat NJ heeft nedergezeten . Xs de vrouwen willen wasfclteiz, mbet a$lgs in het
huis vriendelijk opflaan . Men meet de kleine kinderen ale:
met de bloote voeten op de tafel laten laopen ." DQch , is hec
niet al mobi genoeg? Dewijl echter van zoodanige belang .
rijke voorfchriften reden en verklaring gegeven wordt, en zoo
vele ftellingen en fpreuken des bijgeloofbb de eer van een van
beide genieten , zoude men bijna ih verzoeking kunnen vat.
len, dat, waar dit Wet gefchiedt, G O E D E de waarheid
toeftemt, en dus zeker op deft eerften Kerpdag boerenkoot
eec ; want, bI . 433, die dat niec doet, Wardt een ezell
En wij moeten nog eene levensgefchiedenis van bin oat
vangen,, die ook, uit zijne eigene ondervinding, voorbeefden van bijgeloof, ook bij Protestanten, Remonf ranten
zelfs? zal doen kennen .
't Is liefhebberij ! Wie benijdc
iemand zoodanige werkzauie rust? . . .

Grammatica Latina in Scholarum ufum , cura c-. D o R N S El FF E N . II Partes . Zutphaniae apud H. C. d. Thieme . i8aa .

8vo . f 3 - 90.

De Latijnfche Grammatica van

L I T II o c o m u s, door den
wijdberoemden v o s s I u s met aanceekeningen en eeue Profo .
die verrijkc, is langen tljd met veel vrucht op onze faholen
gebruikt geweest, en de zucht tot bet nieuwe, welke uit
Duitschland oak in dit vak van onderwijs tot ons is overgekomen, heeft dat leerboelc niec kunnen verdringen. Offchoon
wij dankbaar erkennen, dat wij veel goeds van de Duitfchers
ortvangen hebben , zien wij toch met groot genoegen , dac
ook bet goede, hetwelk wij bezaten, behouden is gebleven,
en van tijd tot tijd op eigen bodem meer befchaafd en verbeterd words.
De verdienl'elijke en werkzame uitgever de .
zer Grammatica heeft alle hulpmiddelen gebezigd, welke immer onder zijn bereik vieleo . Bet hock is gefchreven in bet
Latijn ; de Hollandfche vercaling ftaac tegen hec Latiju
over,
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over , zoo naauwkeurig, zuiver en duidelijk , als de acrd Van
dergelijk leerboek zulks vordert . Hij• beeft buitenlandfche
Grammatica's geraadpleegd, of ze ook iets, dienftig voor
zijn oogmerk, bevatten mogten . Wij vernemen, bij d6ze g~
legenheid,
, dat de Eligeitchen en Amerikanen bier zeer ten
achtere zijn . Ook heft de fchrijver niet verzwmd gebruik
to waken van de nanteekeningen van geleerde lieden bij de
vitgaven huu>¢er klasfieke fchrijvers , en eindelijlc zijne veel
jarige ondervitding,, in bet onderwijzen der jeugd opgedaan,
geraadpleegd ;wells Iaatfte bijzond4r van onberekenbare waardl~ is in bec zamenf~ellen vats dergellfke 'leetboeken . In 4e
Ltymologle vindt men een. genoegzaam aantal yoorbeelden
VQ#A peidlnatiOn en Conjuggtieu, zoodat de leerling de zoo.
gensamde Rudiments misfen kan . De befchrijving der regelea ia .de $yntaxis is kort fn duideei k ; hetwelk ons oneindigi
beter bevatt, dan die zoogenaamde li1ozofi£chemanierder Duic.
fthers. tre vOorbeelden zijn van een` tlUtiigen on zedekun .
digen inhotrd, en van een- goede klasfieke Laciniteit . Mindet
gebrnikelifke, dichteiliJke pf Griekfche fpreekmanieren zijn
Drie aanhangfels befluicen bet ftuk, naachteraan gevsegd .
ynelijk over de Figuren, zoo wel in de Etymologie als Synta .
xis,.over de Orthographic, en de plaatfing der woorden . De
nutcigheed dezer rAtnmatica words niet weinig vermeerderd
door ten Index, etrtt onm'rsbaar lets in dergelijkt boek , hec,
`welk wij bij bet gebruiken van v o s s i v s dikWWljls onderWO eindigen dit kor ; veriag met dankbevonden hebben .
tuiging aan den Heer D o R N S E I F F E N voor her Zoo gelukkig volbreugen van dezen arbeid, en bevelen bet werk gerust
aan alle onderwijzers, welke er belang in fl :ellen, dat hunne
iedr$ftg4n op do onde folide manier tot de kennis der Latijn .
fche taal worden opgeleid . Van des fchrijvers yitmun ;ende
Profodie hebben wij reeds lofFelijke melding gemaakr .
J'sderlandfche Spreektvoorden, ten dienfe van de hoggfe Has .
fe der Nederland/she SchoIen , opgehelderd door A . V A rl
Te Gorinchem , bij J . Noorduyn . In Hl. $vo,
z U T P II w N .

93 Bl f : - 3o .
V v anneer dit boekje , dat ons nit bet oog was geraakt, den
fchoolhouderen bevalt, zal hun ambtgenoot, de fchrijver,
bet nog in eenige foortgelijke flukjes voortzetten ; wij mogen
bet lijden ; --- bier en daar is hij in uicbreiding en toepasfing
niet ongelukkig gefaagd,en over bet algemeen zal bet boekje ook wel voor de fcholen bruikbaar zijn . Een onderwijzer
zie bet alzoo eens in ; aan een enkel flukje is hij tocb zeker
niet bekocht . In vier rubrieken worden bier de Spreekwoor .
den gerangfchikt, zoo als zij namelijk ontleend zijn , I . nit
de H . Schrifc, o . uit bet Heidendom , 3 . nit vorige gebrulken order de Christenen, en 4 . nit onde meeningen en gewooncen .
Eukele zijn er onder, die in ons oog weinig otu
bet lijf hebben, of omcrent welker opheldering iets zou • vatlen uit to zonderen ; dan, tilt does weinig ten zaak, ca wij
dachten daarbij dan : trranfeat curn ceter:al

I3OE BESCHOUWING.
rwed:

srental Leerredenen. odor 1. H . V A N b EIL
i' A L m . Te Leyden , b# D. du Mortier en Zoon. f 8s¢s
#n dr. 8va. 354 Bl. f a - to.

R

od Piihoon en afwitfelend van itihoud en vorm de
,Leerredenen van den Heer v A N n 8 a v A L M ook zjjn ,

rr zou met den tijd iets eentoonigs en vervelends in dee .
*elver herhaalde vermelding en overtage kunnen kodiens
Teze bUndel nogtane kan wederom tot een bewijs verftrekken ; dat de Hoogleeraar ook zulke kapitald wendingen aari zijnen arbeld weet to geven , als denzelven ge.
•
nieuw doen voorkomen . De laatfte tea ftukken, nay
inekjk, behandelen hoofddeelen van Paulus' grifchiddehl3g
• wij kunnen befchouwen als reeds vroeger, in bet acht
lie aestal, met twee over 's mans bekeering begonnen 3
za welke nu , zoo bet fchljnt ~ onmiddellgk en zonder
tuafcktenpoozen zal worden voortgezet .
Oak de overige vier ktmtlen historisch genoemd wor .
den . Derzelver opfchriften zijn : Bet bljFvend aandeiikM
gan den dood van Yews, volgens t Kor . XI: a6b.,fezus
l yden in Gethfemand, Mach . XXVI: 36-44 . De flood
Iran Stdfdnus, Hand. VII: 59j 6o . erodes ea Yohahster
• Dooper, Mark . VI: so.
De eerfte is Wet gene avondmaalspreek , maar eeg Min
bepaalde lijdenspredikatie, die gepastelijk tot eerie inleiding der gewone pasfiebeurten zou kunnen dienen . Jesus
its geflorven ; I-ij is voor ons geflorven , en zal in heer.
1Wid wederkonlen : deze ¢ijn de punten i op wdlke
V ,A N D it LL P A t z t ons verwijst , en die hij , volgen&
z4ne gewoonte , treffend in bet light ltelt ; naar onZen
ftttaak , bet eerfte nog best. Heeft er eene uitlating plaats,
of niet , 4iraar wij, bi . co , van groote mannen en heldeti
lezen : vat deden sy dan loch , dan voor die kkine plek
gronds , die wV* be4reden, en ~fraks weder verlaten rrtoeten,?
noazaaseu . 18z5. No . 6i*
Do
Q
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Dc ;wecde, ever bet lijden van Jezus in Getb1ema
cene zoo treffende plaatST in de Gefdriedertis en Diet t'hiti
beroemde in de Godgeleerdheid, zal natuurlijk verdubbelde aandacht wekken . Het is ons gebleken , dat v A N
D E R P A L bM Diet van bet gevoelen dergenen is , dit
door den drinkbeker, die Jezus bad, dat Herb ntogt
voorbijgaan, flechts de benAauwdheid van den oogenbllk,
geenszins bet lijden en den dood zelven verftaan . En gp11jk Wlj zijn, gevoeleh, ails bet eenvoudigfte en tiatuurtijk •
'fee, to dezen, gaarne beftemmen, zoo Wordt dan ook,
volgens ons oorcfeel , uit bet afwijzen van die b de , met
Tegt de volftrekte noodzakelijkheid van Jezus' dood , tot
verlosfing des menschdoms , afgeleid. Men weet van id'.
ders , dat v A N D E R P A L M een warm voorf ander h
van de leer der verzoening , gelijk wij die , kortheidshalve,)
maar eenvoudig zullen noetnen ;maar dat hij zichtevens,
-zoo bier als elders ,volitrekt afkeerig -veisklaart van fchoolsch
ultpluizende en naauwbepalende verklaringen van dit leetM
fluk . De 13ijbel verwijst ons op bet -kruis , ais bet d4nigt
plegtanker onzer beboudenis ; ziedaar genoeg voor ons,
die bier toch door geloof, Diet door aanfchouwing bebben to wandelen. Ook dit komt met onze gedaehten Volkomen overeen . Maar in den grond twijfelen wij foi .
tijds, of V A N D S R P A L M aan dit laatfte denkbeeld
wel altijd getrouw blijft ; of de kieur van bet leerflefel,
dat hem van der jeugd of ingeprent is, en, als dat van
zijne kerk, altijd eenigermate voor den geest blijft zweven, ten minite Diet dikwijls doorfchijnt . Niet , dat wij
zouden willen , dat hij ongetrouw aan hetzelve wierd,
of bet openlijk tegenfprake ; maar, in zoo verre hij
eenvoudige bijbelleer predikende, met al die fijnere on .
derfcheidingen Diets to doer heeft , kon bet, onzes inziens,
beter zijn . Het is waar, als een
Dog liberaler en
afzonderlijk gebuktgaan onder de zonden der wereld be .
fchouwt V A r4 D r. R P A L NM bet lijden in Gethfemane Diet
bet ftaat met den haast volgenden kruisdood en al des .
zelfs }jsfelijkheden in een onaffcheidbaar verband . Onder.
rusfchen fpreekt hij van hetzelve op eene wijze, die wij
Diet
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itiet weten, of ze bijbelsch gewettigd zij . Men hoore! -•
Mar nu vraagt gij wederom : van waar die doodelijke
i, zielsbenaauwdheid en beklemdheid? Kin zlj enkel ont• ftaan zijn uit bet vooruitzigt, of al noemt men bet ook.
• voorgevoel van bet ligchamelijk lijden , dat hem wachtA to , van den fpot en laster , dien hij to verduren zott
„ hebben? Dat lijden was wel zwaat en gsfelijk, maax
• niet gansch ongehoord, en binnen Weinige urea iota
• bet ten einde loopen . Die (chimp , en hoon i on ver• gulling waren wel grievend voor een hart i van bet
„ fijnst en edeist gevoel zoo geheel doortrokken ; maac
• was niet ook bewustheld van onfchuld en eigen waardd
„ een ondoordringbaar fchild, waarop alle de pijlen des
• lasters moesteti afituiten ? Hoe was bet mogelijk , dat
• Jezus verbeelding hem dit met zulke akelige verwen of
• maalde , dat hij , zoo God hem niet wonderdadig had
• bijgeftaan , onder bet voorgevoel daarvan zou bezwe%
• ken zijn ? \Wie ook meene dit to kunnen verklaren
„ zonder Jezus grootheid en eer to kort to doen, mi
• komt bet onnogelijk voor , ten zo men aanneme i dat
• dit laatfte lijden , 't welk Jezus vooruftzag, meer wai
„ dan ligchamelijk lijden ; en dat de zielewonden , hem door
• zijne vijanden toegebragt, dieper gingen, dan er ooit eenen
„ menfchelijkeri boezem doorboorden . lk zou u hier kunnett
• wijzen , M . H . ! op de verhcvenheid van den perfoon deg• lijders , en hoe oneinaig veel het verfchilt , als huurlingen
• dienstknecht , of als zooti des Landelgenaars , buiten deft
• wijngaard geworpen en moorddadig omgebragt to warden .
„ W zou mij kunnen beroepen op den indruk, dien bet
• op Gods heilig kind Jezus maken moest ; al wat de hel
• boosaardigs en aflcpiuwelijks had, to zien losbarften,
• en dat om hem , die zijn yolk had zoeken to behou• den, als een uitvaagfel van den aardbodem weg to duen .
• Maar dit alles is niet genoeg , om ons to redden uit
• ooze twijfeling ; bekennen wij bet liever : ja , wij kun• nen ons misfchien cenig begrip vormen , van 't geen he ;
• is, befpot, geflagen, gegeefeld, gekruist to worden ;
• maar wat het was , voor de zonden des menschdoms
• to lijden en to bloeden ; wie, wic is in ftaat, om ons
„ daarQ 2
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s1aarvan eenig het minute denkbeeld to geven 2 Wie zal

• bet ons zeggen, wat er toe vereischt wierd ; ach 1 wij
» weten , dat wij flamelen als kinderen, wanneer wij er
• over fpreken , maar wij kunnen bet niet anders uitdruk»
• ken ; wat er roe vereischt werd, om den last van dui„ send duizenden fchulden to torfchen, en door tit ne ofl'er• ande eene eeuwige verzoening aan to brengen ."
Vat toch de beangstheid zelve van Jezus aangaat , reeds
de- ;gewone mensch, is voor den mensch eene onpeilbare
diepte, een doolhof en raadfel, wiens zwakheid hij vaak
even min volkotnen kan verklaren, als zijne fterkte : zoo
bet anders eerie zwakheid is , in weerwil van bet diepstt
gevoelde lijden , dat lijden gewillig to torfchen . En Jezus
is Been gewoon mensch . Wij -kennen Hem in Zijne kin,
derlijke aandoenlijkheid, bij Goddelijke grootheid, nog
veel minder : en hoe zouden wij dan bepalen, wat Zijne
Wetenfchap en Zijne ganfche hartsgefteltenis bij de voor, .
fretting van bet lijden , in ccn ftil en als tnfsmoedig oogetl ..
blik y moesten ondervinden 7 En wat de zaak betreft, zoo
Jezus als Hoogepriester en Voorfpraak bij den Vader niet
anders dan zinnebeeldig wordt voorge(teld, (gelijkwijnog
onlangs bij een voortreffelijk hervormd prediker lazen)
twraarom niet hetzelfde van Hem als Offer gezegd, en bet
plaatsvervangende in letterlijken zin er buiten gelaten ;
fchoon bet waar zij , dat wff zouden z1jn verloren gegaan .,
zoo HHf zich nict in den dood had overgegeven ?
Ondertusfchen willen wij dit met geene onbefcheidenheid hebben aangedrongen ; . maar verheugen ons veeleer
dankbaar in het volgende : „Denkt echter niet, M . H,j
y, dat ik mij vermeten zal , om den aard dezer noodzake• kjkheid (des verzoenenden doods) to bepalen ; of de.
• zelve aan de zijde des Wetgevers en Regters ? of aan
• de zijde des fchuldigen overtreders ? of om beider wille
,, zoo onuermijdelijk was? Dat ik , alsof ik in den ver„ borgen raad des Allerhoog(ten was ingedrongen , zal
• pogen to be(lisfen , wat God kon of niet kon doen,
„ o ;n zonden to vergeven , om zondaren to heiligen en to
„ zaligen . Wanneer wij ons dit onder menfchelijke vor» men .
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• men , met bewoordingen , van menfbheiijke desk- en
„ handelwijze ontleend, voorftellen ; dan bekennen wij,

• dat bet enkel hulpmiddelen onzer zwakheid zijn, maar
„ die ons geene geheimen doen bevatten, in welke de
• Engelen begeerig ziin in to zien . Voor altijd mogen
„ van ons geweken zijn en blijven , die fchoolfche twis„ ten, die buiten bet licht der Openbaring, door men• fchelijk gezag gevoerd , Cliristelijk gezinde harten van
• elkander verwijderden ; terwijl de waarheid , die naar
• de godzaligheid is , aan alien even lief was ; en alleen
„ den flouten beflisfer de uitfpraak des Altnagtigen be,, trof : We is h?j , die den raad vcrduistert met voorden

„ zonder wetenfahap ?"
De twee volgende leerredenen zijn mede zoo fchoon als
belangrijk ; inzonderheid dr, laattte diep in bet menfchelijk hart grijpend, roerend en ernttig . Oni Diet al to breed'voerig th worden , kunnen wij bij seder ftuk niet afzonderlijk lilftaan . Doch , in bet bijzonder, achten wij ons
,under dubbele verpligting gebragt door deze behandeling
van gewigtige gefchiedenisfen uit de historie des Nieuwen
Verbonds .
Nu komen wij aan De eerfle Iotgevallen van .Paulus-

• zone bckeering, Hand. IX: a3--30 . Pkulua ft
Tarfen cn Syrisch 4niiochie , Hand. XI: z5 , 26 . Paulus
.b!~ den Landvoogd Sergius Paulus, Hand . XIII: 6--12 .
Paulus to flaatiochie in Piftdia ; Hand. X111:44-52 . Pain
lees to Lystre vergood en gefleenigd, Hand. XII 8--2.o .
Paulus op de Kerkvergadering to Yeruzalem , Galat . IL• 9.
Bet kan niet mis(en , dat er wel eens eenig verfchil
gevonden worde tusfchen deze vervolgiolfen en andere gewone, De tekst , de gefchiedenis is bier nog meer laoofdzaak, niet bloot gekozen om er eene gewigtige waarheid
uit of to leiden of in voor to ftellen , maar teffens nit
hoofde van den zamenhang en bet belang, dat bet ganfche levensberigt daarbij heeft . Hetgeen men echter dan
al aan de eene zijde zoude kunnen verliezen , dat gewint
men zeker aan de andere rijkelijk we6r. We is nict verlangend , amri de getthiedenis van cenen Paulus to overzien
Q 3
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zien , om de hoofdmomenten derzelve door eenen u A ti
V E R P A L ar to hooren in het licht ftellen, om den eer#en grooten prediker des Evangelies van Christus, door
flen laatflen uitmuntenden man van onzen tijd, op de
yoornaamfte tooneelen ziner edele en verhevene werkzaamheid to zien opleiden en zijne bewondering aan die
van den redenaar to paren ? Uitftekend belang boezemen
reeds de twee eerfte in , voor bet grootfte gedeelte Paulus' nadere voorbereiding tot bet Apostelambt b ehelzen.
de t want drie jaren verliepen er tusfchen zijn eerfle en
volgende verblijf to Damaskus , door hem in Arabia door. .
gebragr, en misfchien even zoo lang vertoefde hij daarna
to Tarfen , zijne geboorteplaats, zonder dat er eenig blijk
zljner Evangelieprediking aldaar to then tijde beftaat . Uititemend heeft de begaafde iReker zich van deze omftan .
digheden bediend, om, vooral in zijne betrekking als
Akadepmieprediker , menige les to geven tot eene vlijtigb
en gepaste voorbereiding , een geduldig wachten en vast
overtuigd houden , dat elke gelegenheid tot ultftekend nut
is aan to wenden, den jeugdigen Christenleeraar vooral
goo zeer to pas komende . Inderdaad wijkt de Hoogleeraar.
hierin van andere Schriftverklaarders af, dat, volgens
hem, de verfchijning in den tempel, bij welke Paulus
door den Heer, als Apostel der Heidenen , words afgegonden, later, op eene reis van AntiocW, zoude heb .
ben plats gebad , waardoor bet genoemde onderwerpelijke, ftil berustende van Paulus' gedrag nog to meer In
bet oog valt . 3a waarlijk , dat, waarvan wij zoo weinig
weten, 's mans vertoeven in Arabic en to Tarfen, wordt
door opaen prediker opgevuld en aangewend op eene w-ze , die, gelijk wij reeds zeiden , cen allerbijzonderst bejang aan doze twee leerredenen doet hechten . Daarin,
dunkt ons, kent then den meester, den, man van fchep ..
peed vernufr, , Diet als uit de lucht rapende , maar met
alien grond van waarheid .
Een deel echter van de laatfte is aan des Apostels dienstwerk in de Antiochifche gemeente reeds gewijd . En hier
komt wederom bet voorbeeld van Barnabas, die hem immer
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aner hoogfchatte, ten regten tljde opzocht en tot zljnen

medewerker maakte , zonder ergens eeuigen naijver to doen
kennen, treffend uit .
Niemand twijfelt er aan, of ook de rest dezer leerredenen zijn oordeell undig , welfprekend, leerzaam en fticht'.elijk opgefteld . En wij behoeven dus al de welgekozene
thema's en verdeelingen niet op to geven . Eigenlijk nieuws
moge ook de gefchiedkenner des Nieuwcn Verbonds in
's mans behandeling van den tekst wel niet vinden ; maar
de fchranderheid en de fchilderachtige pen van v A N D E it
P A L M , bij zoodanige meer vrije uitvoerigheid , als eene
leerrede dikwijls vergunt , levert ons van cene en andere
gebeurtenisfen, zoo als b . v. de kerkvergadering to Jeruzalem , teekeningen , welke men met die levendigheid
etc eigenaardigheid ligt nog niet voor den geest heeft gehad .
Liever, derhalve, dan den gewonei weg to betreden,
of ons in kibbelarijtjes over war meer of min waarfchijnlijks In eene historifche opvatting to begeven, willen wij
eenige plaatfen aanftippen , die ons onder bet lezen , am
xle eene of andere reden , in bet oog vielen , er nu en
dan ook wel een aanmerkingje bijvoegende.
De uitdrukking : x, hij morre en verdriete zichzelvenen
A -anderen," bl . i86, konit ons war vreemd voor.
131. 237 . ,, Godsdienftige geheimenisfen ." Men fpreekt
van deze mysterien der Ouden doorgaans veel flelliger,
alsof daar een geheel andere, reiner Godsdienst, dan die
van her yolk , onderwezen wierd. Zou dit echter wel zoo
bekend en bewezen zijjn 7 De geleerde w Y T T E N a A c i;
plagt , zegt men , met M E I N E R S en anderen to fpot.
ten , die fpraken alsof zij zelve ingewijden waren geweest .
Dh ¢44 . ,, Liet hij zich niet nicer Saulus, maar Pate .
„ lus noemen . Zou her oak kunnen geweest zijn ter ge .
„ dachtenis aan de bekeering van Sergius Paulus ?"
131. 279 . „ Oak bleef Paulus bijna geen andere weg
,, over, dan om bij de heidenen to beproeven , of hij
„ daar in den wijngaard van Jezus met vrucht kon arbei„ den ." Hetgeen . hier volgt, en inzonderheid voorafdaat, feheen ons dubbel lezenswaardig .
Q 4
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Bl . %65. , En daar Beloofden Zoo vele,, ak et ga
~, ordineerd waren ten eeuwigen leven . Eene jammerlijke

• f elfelzucht heeft ook deze woorden misbruikt, om gee .
„ moederen to ontrusten, die God vertroosten en verblij~, den wil. Gpde zfYn alle zone werken van eeuwigAeld
• bekend; maar wij laten de verborgcp dingen voor God ."
BI . 284. „ Gij vraagt immers niet : wIS z n ten eeu .
r wigen levee verordend S Wij weten bet alien : die totm#
„ komf , rat ik geenszlnr ultwerpen. Aan hem (elk) zeI• ven ftaat bet , zich or van to verzekeren."
El . 312 . , Er doen zich fomtijds als Leemt's op, die,
niet tevreden {net den gezonden zin van het God.
,, delijk Evangellewoord, overdreven menfchefjke lee*
,, ftellingen en voorfchriften, van geloof of beoefening,
~, daarnevens voegen ; en wat zij aldus hebben uitgedaeht,
~, of van anderen overgenomen , voor de eenige onbeJrie„ gelijke kenmerken van Evangelifche waarheid en Gdfl„ delijke genade willen doen doorgaan ."
$1, bt5. , Stelt men prljs op uwen arbeid(als Leerder),
• pa then gekend en beproefd to hebben, met verfab4
~~ en befcheiden gematigdheid, zonder dwazep ppbpf en
,, pit{luiteude ingenomenheid ; het zij ii eene aanmoedi.
• ging, de ftof uwer nederige dankzegging . Maar wordt
fpopdig en als op cenmaal door eene gpgetogepp
• go
• fchare , die zich verdringt om u to hooxen , verhoogd
• en verhemeld ; o! dat die wijrook u niet bedwelme 1 1"
131 . 3i(, . „ Er is niets dwazer, en in eenen Leeraalt
~, des Evangeliums ftrafbaarder, dan de gunst der opge.
„ togen menigte door onbetamelijke middelen to willen
• behouden ."
$l . 317. „ Bij de verkondiging van bet worrd der
~, waarheid, die naar de godzaligheid is, is bet niet -al .
„ tijd het nuttiglte, waarmet men bet meest is ingenop .
• men ; maar hot is 't geen men liefst hoort, wat nicest
~t met onze aangenomen denkwijs overenftemt, waarm
„ door de eigenliefde bet zachtfte wordt gettreeld, en
• het geweten niet ontijdig wakker gemaakt,"
14
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Do twee, Brie leerredenen vinden wij bier insgel jks dg
voorgebeder., die bet werk gewis niet gntfgren, ep do"
jonge leeraars vooral wel mogen gelezen worden .
Afjno ppcnljke dan#riuiging aq den Eerwaarden ieer
A . S. T a z r. w A L zr , voor zafne welgemeende en bar.
teljke Qpwekk&ng , enz . Te lfmflerdam , 9f A . Ktoc.
ze. z 8 z . In gr. 8vo. 15 Bl. f : • ao.

AV
l awelen en anders niet . Wa$rfehijnlijk

V
bet work Vazt
ten' Catechizeermeester uit den ouden tijd, of eone hvog .
bejaarde vrome Duffer. Hot komt ons inderdaad vdbr
dat ltet menseh bet Met kwalijk meent, en zich ter god
der trot}we lnbeeldt, een helderder inzigt in do waarl
to hebbeh, dan allerlei andere menfchen ; mar do beam..
Zen dezer hooge verlichting zien or jammerlijk uit . Ziie.,
bier een faaltje van de bondige redenering : „ Yijlt bt
r voorbeelde1 iti de oorkonden aan to wVjzen, clraa GM! y
• om dee zondett wil , landen en volken aigtka tee
• gefraft? Zijn Nederlands inwoners in Oat opal# tkhul.
,, dig ? Zoo ja ! dan is de Heer T H $ t. W A L t. geregt.
vaardigd." Ziehier een ander van gef'chledkunde 1alir
wijsgeerte onzer dagen ; „ De onderaardfche onwe
• (zeggen de wljsgeeren) worden , of kuntien vorocgr.
r zaakt worden door eenen (teen, die van bet onde
• fche gewelf naar beneden fort , eene vonk uttfdties,
• de aanwezige brandfof doet ontvlammen, eh blwtin
„ de natuurlijke oorzaak, waardoor ?om$A, fJ'erati
• naum, Mpflna, Lisfubon, zijn bedolven, of
• keerd en verwoest ." Niet onaardig echter ib de Saninerking in eene noot tegen de bekende Toe pranA ,ite11~
w ti E b W ALL , „ bet een zegen to noenzen, wanes
• menfchep• en vee in den vloed omkomen en have ett
• goed verliezen," (NB. bet vee !) „ omdat fechts de
„ landmuizen mede zouden vernield worden . Welk eerie
„ ellendige ongerijmdheid is er in deze vergelijkitig t"
Meer van deze artnhartige opfelletjes , die flechts vat-die
j
on-

n34 mIJNK DANKHSTUI0Il.G AAN A . S . tfZLWALL,
onkunde en volfagene onbevoegdheid der fchrijvers getuir •
gen . i n bet licht verfchijnende, gelieve men zich niet to
verwonderen, zoo wij de aankondibmg van dezelve aan
den Nieuwspost overlaten .
Handbook veer de praktifche en theoretlfche Ontleedkunde,
door J. P . bI A V o R I i R, Hoogleeraar der Onrleedkunde
can do Noogefchool so Parfs . 11 1)eelen . Naar do vierdo, vermeerderde en verbeterde Uitgavo uit bet Fransch
yertgald door a. J. V A N R r E N . ,Met eene Voorredd
San A . 0, VAN 0NSENQORT. To4mterdam, bfC.
0. Suipke. £824 . Ingr . 8%'o. ZE(XII } 38o Bl. f 5 - 50 .
over den vloed van vertaliugen,waarmede ons
D
land als overftroomd wordt, is verre van ongegrond to
e klagt

atjn ; zij heeft echter bare grenzen : de vertaling toch van
ziuttige welken, die wij oorfpronkelijk nog zoo niet be..
zitten, ja waaraan wij nog beboefte hebben, maakt van
zelve bier eene uitzondering ; en soodauig eeu is bet bier
boven aangekondigd werk.
Wat is de Arts sondet Ontleedkunde ; tnaar vooral a
'wat is de Heelmeester zopder dezelve a Is zij niet de fpil
waarop bet ganfche gebouw der Genees- en Heelkunde,
om zoo to fpreken , ronddraait 7 Is aij niet de t6nige
zekere Bids , op welken men zich gerust kan verlaten ?
Ja, wat roer en kompas den fluurman z'jn op den on=keren Oceaan , dat is do Ontlecdkunde den Genees-,
maar bUzonder den Heelkundigen , in de dikwijls moeijo.
like en onzekere gevallen .
Te bejammeren is bet derhalve zeker,, dat leerlingen
In de Genees-, maar vooral in de Heelkunde niet genoeg
werk van doze fludie maken : maar al to veel words zij
vterwaarloosd, of minder noodzakelijk geac.h t ; en wenfchelijlt ware bet, dat wij zeggen mogten , dat wij met
andere landen, bijzonder Frankrijk, in dezen gelijk
ilonden ; doch, dat is tot nog toe , helaas ! bet geval
uiet ; hot getal tack van hen , die zich onder one op dq
Onnt.
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Antleedkunst ex profes/o toeleggen, is klein. Do lesfen
in de Ontleedkunde worden , ja , bijgewoond ; maar hoe
gering is bet getal det zulken , die er eene hoofzltudie
van maken ; die met do theorie de In dezen zoo noodige
praktifche kennis ernfl:ig zoeken to paren ! hoe vele leer
lin&en, die zich vergenoegen met bloote aanfchouwers to
blijven, en gich alleen toeloggen op dat&ene, wat bij de
theoretifche examina volfirekt onmisbaar is ! Mogt Men
toch , bij bet afnemen dier examina , ook beproeven , of
de Candidaat zich werkelijk ijverig op bet kadaver oefende , en eene eigene praktifche kennis zocht to bekomen j
Men is tot her bekomen van Wavers , wel is waar,
overal Wet in de gelegenheid, en veel blljft er in dat op .,
$igt to wenfahen over ; evenwel op die plaatfen , wear
de Genes . en Heelkunde gpzettelijk geleerd wooden, otnt4
breekt bet daaraan niet : wenfchelijk echter ware het, Rat
de gelegenheid daartoe overal meerder ware ; hoe nuttig
ware dat voor Gences- en Heelkundigen ook in andere
,plaatfen ; boe- zqu bet hell der maatfchappij daardoor be .
Vorderd worden ; welk eon' vasteren gang zon daardeor lam
zonderheid de operative Heelkunst overal verkrigen r Doch,
zonder alvorens ;rondige kennis van het tnenfchelijk lig,
chaam verkregen to hebben , door eene gegronde Ontleed,
Undo, zou de vervulling van then wensch weinig baten .
Men moge bandig en fpoedig eene operatie op bet kada .
ver verrrgten ; men zal evenwel geene reden kunnen ge .
Wren, waarom men zoo en niet anders werkte, en men
verkrijgt alzoo geene wetenfchappelijke, maar empirifohe
Operateurs.
Met reden verheugden wlj ons dan , dat wij de vertaling van dit allezins belangrijk werk zagen aangekondigd ;
en wij koesterden to gelijk de hoop , dat hierdnor de lust
znogt aangewakkerd worden, om deze fchoone kunst meer
to beoefenen . Werken over de Ontleedkunde bezaten w)U
In onze taal, en voornamelijk muntte onder dezelve uit,
HEM P E L'S Grondbeginfelen der Ontleedkunde , uit bet
Duitsch vertaald, waarvan eene tweede uitgave aangevan .
UP , doch helaas ! door bet overlljden van den to vroeg
aan
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oan de kunst onttrokken Hoogleeraar v o s MA a a, vertraagd Is ; geen derzelven evenwel bevatte eene aanwij, .
Zing voor den Ieerling in de Ontfeedltunst . Dit werk nu
bevat die aanwijzing, en daarenboven is bet voorzien met
eene naauwkeurige en juiste befehrijving der deelen van
bet menfchelijk ligchaam zelve ; zoodat de leerling zich
bier on theoretisch en praktisch oefeneu kan . De Heer
V A N o N 6 E N 0 0 R T heeft ons dus een' grooten dienst
gedaan s door den Uitgever op dit werk opmerkzaam to
waken ; daar de Scbriiver getracht beeft, de ieerlingen .,
zoo veel mogelijk, park to doen trekken van ddn kadaver,
dewijl dezelve , vooral blj ons , zoo tiiet in overvloed to
bskomen zijn. De Vertaler beeft de hem opge1egde taak
vrij wel uitgevoerd, en hierdoor, zoo als de Heer v AN
0 N S E N 0 0 R T to regt zegt, „ een' wezenliiken dienst
avA zijne kunstgenooten in het algemeen en aan leerlipge4
iii bet b{jzonder bewezen ."
WO prijzen dus van gan( ;her harte dit werk alien nan o
die zich op de beoefening dezer kunst willen toeleggen .l,
en wenfchen den tlitgever voor aette en kompresfe uit r
voering een good deblet,
Verbandeling over do Ziekoe onder de V4rkens, welke,
federt eenige fares , op onderfcheidene plaatfen in or*
Yadcrland, geheerscht heeft ; door J. V I T R I N 0 A
C 0 v L 0 N, Med. Dr. en yaste Prefident der Provi, .
dale Geneeikundige Commisfie in Friesland ; uitgegewn
ca met de Gouden Medaille bekroond door de 4Waaf,.
fehapp# : ter bevordering van den Landbouw, to Am ,
fcrdaim. Te Amflerdam , b ' L . van Es . 1824. hr
Or. 8vo. 147 Bl. } I- - 30.

D e loffelijke
Maatfchappij :
to -fm)qerdans ,

ter bevordering van de*
Zandbouw,
federt jaren met ijver aan deze
hare beftemming werkzaam, is , ten opzigte vat, derzelver
bemoeljingen , naar ons oordecl , geenszins bet ongelukkigst
ge(laagd in het inoogften en gemeenmaken van antwoorden
op prijsftoffen I door haar uitgetbhreven , wolke tot het vak
der
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der Vee&tfenijkunde behooren . 1)0 ufftekende Verhano
delingen van eenen v E I R A C , over fiet Ongdm deP Scha •
pen, van H . B R A S S A R T en c . T E R N E, oven' bet n' ot+•
kreupel , van j. G . E B E R HARD en A. E R I S S M A N,
+aver het Yerlosfen der f oe#en , en van den eerftetl eye)'
bet Vuur of Bloed der Sclrapen,, benevens onderfeheidene
;jnderle ftukken van meerdere of mindere waarde, ktn nen
hiervan ten bewijze ver(trekken, en de Verhandeilng ,,
welke wij bier aankondigen, van den fieer Med . Dr. en
vasten Prefident der Provinciate Commisfie van Geneesi.
hrandig Onderzoek en Toevoorzigt in Vriesland, J. VP
T It I N C A C 0 U L ON , bevestigt allezins bet nut der
werkzaamheden, waarmede gemelde Maatfchappij zich,
ter verfpreidjng van veeartffnijkundige kennis, voor bet
belang van den iarldbouw, onledig houdt . Dezelve bevat een antwoord op de, door Mar, in bet jaar 2822,
voorgeffelde prijsvraag, ointrent de finds eenige jaren gebeerscht hebbende Varkensziekte , twaardoor eene buitengewone verwoesting , in onderfeheidene ftreken onzes vaderlaaids , onder deze dieren i§ to weeg gebragt . De Heer
c o u L 0 N , in de gelegenheid zijdde geweest, de Var .
kensziekte in Vriesland , alwaar dezelve in 132I , I82z
en 1823 heeft geheerscht, en eene groote flagting onder
dit vee heeft to weeg gebragt, van nabij waar to nemen,
heeft wel de moeite willen nemen , zijne bevindingen dienaangaande te verzarelen , en dezelve in verband to brengen met hetgeen hij otlitrent die ziekte, door berigten
uit andere deelen des Rijks , heeft verkregen ; waaruit cene
Verhandeling is geboren , welke , met bet vol(le rest .,- de
goedkeuring en de bekrooning der Maatfchappij met hare
gouden medaille is waardig gekeurd . Hij heeft daarenboven de billijke aanfpraak verworven op den dank van
Mien , die de landhuishoudelijke aangelegenheden, ,van wel .
lien aard die ook zija mogen , onder de voornaamfen der
volkswelvaart oordeelen to moeten rangfchikken . Niet alleen heeft hij zich bepaald bij de befchouwing der ziekte,,
zoo als zij in Vriesland en andere deelen onzes lands plaats
heeft gehad, en welligt nog beftaat, maar dezelve ook
ver-
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vergeleken met de waarnemingen van Dditfe'he en Fran.
fehe Veeartfenijkundigen, omtrent dezelfde of foortgelij .
ke ziekte geboekt .
Volledig, naauwkeurig en ootd ellcundig is de Vethan.•
deting des Heeren c 0 U L o N in alles , was de verfchijnfelen, bet beloop, den aard en de gefleeswijze der ziekte
betreft, zoo wel als ten aanzien der voorbehoedmiddeleny
en de maatregelen van paheie, welke ter vdorkomimg der,
ziekte en van hare verfpreiding dienen kunnen ; terwiji
fnsgelijks words medegedeeld hetgeen de amdervinding ged leerd heeft, opzigtelijk hot at of niet fehadelijke voor dezf
inensch van bet etdn van her fpek der gedoode Varkens ;
door c ziekte aangedaan ; waaruit blijkt., dat her fpek
der Varkens , tijdig gedood , behoorlijk ingezouten , en
door den Mensch, zelfs in ruime hoeVeelheid, genuttigd zijnde, geene nadeelige gevolgen vaor de gezondheid
gehad heeft .
Wij kunnen den 3chrljver, wegens bet bepaald beftek
vener beoordeeling , moeijelijk, omtrent at de bevatr<e onderwerpen, in bijzonderheden volgen ; been ook to
,iMnder noodig zal zijn, daar wij vertrouwen mwgen, dat
elk, die er belang bij heeft, de Verhandelfng zelve za!
raadplegen . Alleen vermelden wj, dat de ziekte door den
5 ehrijver gehouden wordt voor eene eigene uitflagziekte
met koorts, en we] bepaaldelijk voor bet Roodvonk, welt•
ke in bet eerst van eenen ontfiekingachtigen aard is, man
vervolgehs eene rotachtige of astheni/che hoedanigheid .aan ,
tteetnt, waarop den ook de doelmatige geneeswijze, door
hem voorgefteld, gegrond is . De redeneu, ter having
van dif gevoelen aangevoerd , afgeleid tzit de verfcbijnfelen der ziekte, ingonderheid nit de roode en purpere,
over bet ligebaam, vooral aan den hales en huik , verfpreide vlekken, met opvolbende vervelling of affchilferingder
opperhuid, bij een' gelukkigen afloop der ziekte, en uit
de vergelijking van deze en andere verfchiinfelen met die,
welke aan bet Roodvonk , zoo als hetzelve bij den Mensch
voorkomt, eigen zijn, molten niet van grond ontbloot
worden geacht, en dragen de blijken eener bondige kennis,
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Iris , ten aanzien {iezer aiekte .
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Maar bet z)j ptls geoo
loofd in overweging to geeen, of de ftelling, dat dente
ziektt bij de Varkens in wezen niat vats bet Roodtirank bij
den Mensch zou verfchillen , volkowen juist iss daar
toch , hoe zeer de ziekte , bg de eerften , eene gelijkfoortige uitwendige. #brut heeft , aIs bij- den laatften, de aar6f
der fmetftoffe zeker verlchilt , &wijl anders dezelve vogr
den Mensch aanttekende zoade zijn, waarva i wij evenwd
-niet weten, dat voorbeelden baftaan .---Het b&fplgjgj
der ziekte voor de Varkens, waaromttent door fQnumigea
nog getwijfeld words , vinden auij , door voorbeehieu, is
bet werkje opgegeven, duidefijk bewezen . De Scllr)jver
fchijnt nogtans in denkwijze , omtrent bet ontftaau van
fommige betmet.telijke ziekten bij ons, van bet algesueene
-gevotlen der ziektekundigen a€ to wijken, wanner ltij
ftelt, dat-, behalve de Pest en Gele Koorrs, in onzcian .
den, geene ziekten bij den Mensch door eene permar*nte
finettloffe zouden geboren worden, maar dat alle overige
befinettelijke ziekten, zonder voorafgaande befmetting,
dat is dus uit algemeene oorzaken, ees'st zaudenmtofkaw4,
en vervolgens befmettelijk worden ;; gelijk hij ook wil.,
dat met bet Roodvonk der Varkens het geval is . Zpndelr
vooraisnog to kunnen beflisfen, of zulks met de cwderhsvige Varkensziekte bet geval is , meeiienj wij evvenwol,
dat, bebatve de bovengemelde ,ziekten, er nog andetebeftaan , welke, ten aanzien van ons land, als oosfpj*mk1lyk befmetlel!~ke ziekten moeten worden befchouW4c, bb. V.
de Pokken, Mdzelz,x, Syphili,r, enz. bij den Menschian
de Runderpest , de Schaapspokken en andere bij de Diems.
Ddze ontllaan wel in de landen, waar zij to huis ho'oren,
nit plaatfelijke invloeden, gelegen in bet klimaat y deli bq.
dem , de Iecfwijze enz . , nemen ook een' befmetteliaken
card aan , en zijn dan ddAr als fecundair of-gevolgeljk
befmettelijke ziekten to befchouwen ; maar in andere landen, en ook bij ons, alwaar zoodanige omflandigheden,
welke tot derzelver eerfle ontwikkeling vereischt worden, ontbreken, worden deze niet anders, dan als zuiver
oorfprvnkc&k befnettel/ke ziekten , gekend , die alleen
door
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-door eene Q1lophoudelljite ~dedeeling del fmetllofe van
tlet eene ligcbaam aan bet andere voortduren en onder..
1wu4en worden, Vele denr ziekten hebben reeas bij on$
·eene vasta inwoning verkregen, zoodat zij inbeemsch ziju
-ge.urden, en a15 gewettigde, hoe zeer I onaangename,
..-eeuurelingel1 moeten worden geduld.. De Pest~ d~ Geld
Koorts, de Runderpest ltunnen nog, indien de beCiaanda
.iatr~gelen lot afwering van d~eb7e wU gebandhaafcJ
wordeR. buitengeOoten blijV'.en~ en hieruit blijkt genoeg••
'.181m t dar de Jaatfte vceziekte eTen min, ala de eerstgenoe.de menfche1ijke .ziekten, op onzen hodem te huis
hoort of ontftaat. Het tij ons nog vergund aan te merken i "at wiJ lievet, ten opzigte van algemeen heerfchende 3i~td1 onder de dieren, het woord epirootie, in plaats
\lin .epidemic. zouden gebezigd zien, uic hoofde van bet
bepaatde begrip , door deze woorden uitgedrukt.
De moeite, door de inwinning der berigten van vele
oordm .aan het onderwerp beaeed, ;$ geens~ins gqing;
maar ook hierdoor beeEl de Verbandeliug in waa:rde vee!
gewnnen, inzonderheid daar van alles een gepast gebruik
is -gemaakt ~oor de opheldering van onder:fcheidene 2:a..
ken, tot de zickte bekoorende. Behalve dat de opgege..
vene vraagpunten, in eene geregelde ord~~ duidelijk en
votlblnde zijn b.eantwoord, bevat bet gefchrift menige
mirtige wenken en raadgevingen, welke voor het vak der
Yeeartfenijkunde van eene algemeene toepasfing kuh!lea ajn. 1n em woord, wij mogen de Verbandeling
van .de1l Heer C 0 \1 LON als een fraai bewerkt fiuk befdIouwen, en wenfchen de Amfterdamfcbe Maatfchappij'
", .JJ~orJe"ing van den LandboU'W, geluk, dat zij ooil
wtderom in deze hare poging zoo w~J heeft mogen Oagen, litet twijfelende, of van dit werle zal, indien onvetboopt de gemelde ziekle zich op nieuw onder bet Bo,...
fielvee mogt komen te openbaren, zoo weI ter voorbehoeding en afwering ~ als genezing derze1ve, een nuttig
gebruik kunnen worden gemaakt.
Wij wenfchen den Heere c a U LON lust en krachten ~
om, door zijne onvermoeide arbeidzaaml1eid, te blijven
mc-
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medewerken ter uitbreiding der Veeartfenijkunde , -- eene
wetenfchap , tot dus ver, door de beoefenaars der Geneeskunde in bet algemeen , in ons land, to veel verwaarloosd, doch voor welker bevordering hij ook reeds,
door andere blijken , zijne belangftelling heeft aan den dag
gelegd . Mogt doze Geneesheer , die bet geluk gehad
heeft een waardig Leerling to zijn van a o s T 2 it,DIJK, PARAbIJS, BRUG MANS en YPEY, in navolging van zijnen beroemden tijdgenoot , den Heer S T I.P R I A A N L U I S C I U S en anderen , bet ook eens kunnen
goedvinden, om, nit de uitgebreide praktijk, welke hij,
federt eene lange reeks van jaren, over geheel Vriesland
heeft uitgeoefend, belangrijke refultaten mede to deelen,
~ij zou, daar ftaan wij borg voor, zijnen Landgenooten
daardoor eenen aangenamen dienst bewijzen, en tevens
voor de jongere beoefenaars der Geneeskunde eenen nuttigen arbeid verrigten . Indien wij we! onderrigt zijn,
heeft de Heer C 0 U L O N wel bet plan gehad, om , met
overleg van cenigen zijner vrienden en oude Ambtsbroeders, eene handleiding voor jonge practici to vervaardigen ; doch van de uitvoering van dit voornemen is hij mogelijk tot nog toe teruggehouden, door bet befteden zijner ledige uren aan bet waken van plannen voor de verbetering en bezuiniging in de uitgaven der Gevangenhuizen des Rijks (welke wij meenen , dat ook grootendeels
nu gevolgd zijn) , zoodat hot fchijnt, dat hij meer belang
heeft gefleld , om voor bet land, jaarlijks , cone aanzienlijke fom uit to winnen , dan aan zijne oorfpronkelijke befl:emming als Geneeskundige geheel to beantwoorden . Hoe
loffelijk zijne pogingen ook to then einde-kunnen befchouwd
worden , zouden hiertoe ook andere mannen van bekwaamheid hebben kunnen dienen , waardoor hij zelf zich
sneer onledig zou hebben kunnen houdcn, om, benevens
zijne tijdgenooten , to arbeiden aan de bevordering van
den bloei der vaderlandfche Geneeskunde .
A . N.
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fa en Neen, door ABRAHAM CAP ADONed. Doct. To 4m/ferdam, biz J . I-I . den Ouden . 18a5 . In gr. 8'o . Behalve de Voorrede, 87
Bd. f 1 .1.9.

ONTIJDS
S E,

E r is cenr zekere foort van menfchen, die eene zucht
bebben tot tegenfpraak, zoo groot, dat bet hun genoeg
"is, een gevoelen a1s algemeen aangenomen to kennen,om
'het to wederfpreken. Zj vragen niet, wat waarheid, maar
wat met de publieke opine in ffrijd is ; en zoo iemand bet
waagt zich tegen hen over to flellen , dan zijn hun geene
listen en kunstgrepen en fophisterijen to gering of to onedel , om hen van de overwinning to verzekeren . De
Franfchen , blj Men die ziekte van den geest of van bet
hart stet ongewoon is , noemen baar Esprit de Contradiction, en wij kennen geen gefchikter woord om haar
aan to duiden . Een prikkelbaar geftel en eene groote ma .
to van eigenliefde zijn , zoo men zegt, voorbereidende
oorzaken dezer kwaal ; eerie kwaal, die voor hen, welke
met zulke lijders moeten verkeeren en omgaan , allerlastigst, ja bijna onverdragelijk is. Naar den loop van bet
gefchil tusfchen den beftrijder en den verdediger der Vaccine to oordeelen , zouden wij meenen to moeten vooron .
derflellen , dat de eerfte tot het getal dier lijders behoort,
van welke wij fpraken . Immers reeds de titel wijst het
aan , dat de Heer C A P A D 0 S E zich niet bij de zaak,
maar bij den perfoon , die haar verdedigt , bepaad ; eene
kunstgreep , niet ongewoon en dikwijls met vrucht ge .
bruikt , omdat aldus de eigenliefde van den gefchilvoerder van de zaak afgeleid en bij zelfverdediging bepaald
wordt.
Quisque optimus fuorum verborum interpres . Wat de
Heer ON T rJ D gezegr+ of gefchreven heeft, is hij zelf
nicest bevoegd to verklaren en in overeentlemming to
brengen, en zal dit zeker beter, dan een antler, doen
kunnen ; terwijl bet hem niet moeijelijk zou vallen, otn
ook over c A P A D o s $'s Ja en Neen tene brochure to
fchrij-

ONTIJt's JA P t4 NEItN .

24 3

fc'hrijven ; een man, die , toen hij zijne Disferratio do
foetu intra foetum uitgaf, vrij wat met de Duitfche Neologie ophad . Doch met zulke onedele fchermutfelingen
wordt de zaak in gefchil niet beflist . Het is niet de
vraag, We iets zegt, maar wat en ap welken grand iets
gezegd wotdt. Het zal wel niemand invallen, den Heer
b N T IJ n of welk Arts ook, al had hij eene vijftigjarige
ondervinding en daarbij een' helderen kop en goede An.
nen, zonder welke dat woord geene beteekenis hoeg&
naamd heeft, voor onfeilbaar to houden . Maar wanneer
eene daadzaak op de ondervinding niet van ddnen, maat
van velen berust, wanneer derzelver aanneniing en verfpreiding met bet eigen belang van hen , die haar aannej
men en vetfpreiden , in Rrijd is , dan voorgeker kunnedi
geene fpitsvindige redeneringen a priori haar omverrewerpen. Daadzaken moeten met daadzaken beifreden w irden.
Is de zaak der Vaccine van zoo veel gewigr in bet
oog van Doctor C A P A I) O 5 E (en voor wien is z41 dit
niet?), dan moet hij haar met opregtheid en waarbeidliefde onderzoeken , beoordeelen , en over hare waarde of
onwaarde beflisfen I dan moet hij niet over de Eeuw,
waarin zij is uitgevonden , niet over de perfonen , die
haar voorftonden, niet over de argumenzen, waarmede
tij verdedigd is, maar over de zaak zelve, over haren
invloed, hare uitwerkfelcn , naar de uitfpraken der ondervindfng, oordeelen . Zoo hij op zulk eene wijze bet
geding voert i zal hij tiij braver en reg rchapenen zich all
vriend der waarheid doen eerbiedigen ; hij zal zich als
echt aanhanger eener leer, die uit de waarheid is, doen
kennen ; en, zoo hij haar op zulk eene wijze en met bet
getuigenig der ondervuding, op goede gronden eener ge .
2onde empiric , aan den firengflen toets onderwerpt, zal
elk weldenkend Geneesheer zich aan zijne zijde fcharen,
en Recenfent zal onder de eerf'en zijn . Wij herhalen bet,
offchoon wij dusdanig onderzoek voor haar niet fchromen, wij willen oils gaarne laten overtuigen ; maar wijfi
vorddren eene nieuwe, eene betere beftrijding der Vaccine .
dan.
R s

244

F . HENNIKER

llanteekeningen , gehouden op cene Reis naar Egypte $
Nubic , den Oafis , den berg Sinai en 7eruzalem ; door
Sir F . H E N N I K E R, Bart . Uil Vet .ilngelsch vertaald. Met Platen . Te Dordrecht, bi B1usf6 en van
Braam . 1825 . In gr . 8vo .. VIII en 332 Bl, f 3 - 6a,

A lweder eene reis naar Egypte

en eenige naburige
plaatfen ! lulu, die flreken zijn overwaardig om dikwijls
bezocht to worden . Dan, of de befchrijvingen dier rei2en alle even waardig zijn om uitgegeven en, in eene
andere taal voor bet publiek gemeen gemaalct, in de onze vertolkt to worden, dit zal, voorzeker, niemand bevestigend durven beantwoorden . Wat de onderhavige
reisbefchrijving betreft , dezelve had zeer we] onuitgegeven
en althans onvertaald kunnen blijven . De Engelfche Baronet H E N N I K E R, die om geeue andere reden deze
reis fchijnt ondernomen to hebben , dan alleen om vreemde landen to zien, had, luidens de voorrede, bet een en
ander van zijne reis voor een' vriend befchreven ; en, daar
-men hem had weten to overreden om een bdek to fchrijven , had hij van zijne berigten aan lien vriend gebruik
gemaakt . Voorts verklaart hij , meer vermaak gehad to
hebben, in de voorwerpen der natuur, dan in die der
kunst na to vorfchen , en , van bet yolk fprekende , misfchien in fommige opzigten misgetast to hebben, bet zij
uit dwaling, of door aan zijne luchtige wijze van befchouwing toe to geven . Het luchtige van 's mans karakter
ttraalt inderdaad genoegzaam overal in zijne reisbefchrij .
ving door, waarvan wij , na bet geheele book met de
noodige aandacht doorlezen'te hebben, zeer vele blijken
zouden kunnen opgeven . Wij bepalen ons bij eenige
tiveinige, die nog al jets afdoen . IIet ganfche werk is
in hoofdftukken verdeeld , en bet eerfle alleen heett iets
van een' brief aan eeu' vriend W . ; maar bet jaar van
de reis wordt nict aangeduid, fchoon in bet eerfle hoofdfluk niet alleen de slag , maar ook bet uur wordt opgege .
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geven . De Schrijver gebruikt tusfchenbeiden en meermalen Latijnfche, Franfche, Italiaanfche, ja zelfs fomtijds
Griekfche woorden en uitdrukkingen , zonder derzelver
zin op to geven , en zinfpeelt ontelbare reizen op oude
of nicuwe bijzonderheden, die aan den gemengden hoop
van lezers niet bekend zijn . Voorts behandelt hij fommige
gedenkftukken der oudheid op zoodanige wiize, dat de geleerde nafporingen derzelven uit een ongunftig en fomtijds belagchelijk oogpunt worden voorgedragen . Eindelijk heeft de Schrijver, meer dan eens, eene foort van
fpotzucht doen blijken, zelfs omtrent eenige gefchiedenisfen en voorftellingen der H. S . Wij zullen hiervan dit
'66e flaaltje geven . Bl . 166 zegt hij : „De onfterfelijkheid der ziel , die ftoutite gedachte , welke ooit door het
mettfcheiijk verftand is gevormd geworden , was den Egyptenaren bekend . De zorg , welke zij befteedden om hunne
ligchamen to bewaren, geeft den wensch ten minfle tekennen om in hunne eigene gedaante to verrijzen zonder door
wormen gegeten to zijn , en misfchien verkeerde beenen of
aranen to krijgen : 14 analogie oordeelende , dat zij bij bet
gntwaken honger zouden hebben, werd er brood in bet
graf gelegd om hen to verkwikken wanneer de laatf'e bazuin R hallen zoude om hen tot bet ontbijt to roepen . Hoe
velen hunner zullen eene rilling door de leden krijgen , zich
in Londen of Petersburg to zien , als het bij toeval otnftreeks
kermis zijn mogt ." -Met al deze en andere blijken van
cene to verregaande luchtigheid, zijn er verfcheidene bijzondcrheden, die, bijaldien zij den boofdinhoud van dit
bock uitmaakten, hetzelve tot eene niet onaangename,
fomtijds nuttige , lectuur zouden verheffen . Jammer is
bet, dat de Vertaler Diet fommige dingen verholpen heeft,
die hij gemakkelijk had kunnen verhelpen . Zoo is bet
ons, behalve eene menigte druk- of fchrijffouten, en eene
dikwerf zeer flechte verdeeling der perioden, zeer hinderlijk voorgekomen , dat , door bet geheele bock , fchoon
winder in het laatfte gedeelte , de voornaamwoorden van
den ecrftcn perfoon veclal worden weggclaten, bijzonder
bij het begin van nieuwe zinfiteden ; b . v . bl . 45 : , DinccrB. 3
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neerde bij Signor * * * rljk , vet en vrolijk , rijk to zijn is
vet to zijn -- vet to zijn is eene minder grievende
kwaal dan nluizennesten to hebbeir." En, om nog maat
din voorbeeld op to geven, bl . 103 Nat letterlijk zoo&
„ Vorderden heden flechts weinig -- de wind niet in ons
voordeel, en de manfchappen van weinig of geen nut
tiaeer - vermaakte mg met fchieten -- ganzen , pluvieren,
ijsvogels , en cen pellikaan maakten mijne jagt uit ."
Zulke boeken moesten niet vertaald, of, althans, zdd
woest er niet vertaald worden.

Lettre a M . C . C O Q U B R E L, fur le fysteme hidroglycphique de M . C H A M P 0 I . I. 1 0 N, confiddrd dans fes
rapports avec 1'Ecriture fainte , par A . L . C . C 0 Q U 80
A E L , Pasteur Eatraordinaire de l'Eglife Wallonneu
d'Amflerdam . Amilerdam , chez les Hdritiers H . Cart. a8 a S . 8vo8 g .8 pag . f :-6o.
'x

E

ene der fchoonfle, en voor de wetenfchap, vooral de
Qudheidkunde , belangrijkfle ontdekkingen is zonder twij .
fel die van den fleutel der aloude .&gyptl/cha Hierogly
phen door den verdienflelijken 0 H A nr P 0 L L 10 N . Zij
ftonden daar federt duizende jaren op do meesterflukken
der bouwkuns .t van dat zonderlinge Volk to prijken ; maar
het was een gefloten boek : to vergeefs fpitflen de ge
leerdfle en vernufdgfle mannen hun brein , om de betee.e
kenis van dat aloude beeldfchrift to vindep , hetwelk fommigen toefchreven aan de armoede en kiindschheid der
vtoegere wereld, anderen aan cane affpraak der Priestess,
om hunue kundigheden geheim to houden . Bij gebrek van
eenigen loiddraad in dezen doolhof, behielp men zieh, tee
bepaling van Egyptes oudheid en tijdrekening, met bet
onzekerfle alter middelen, - flarrekundige gisfingen, op
den fland der teekens in den Dierenriem to Denderea en
Were dergclijke waarneningen rustende, die fommigen
zelfs tot IS,ooo jaren boven onze gewone tiidrekening
deden opklimnen . Als een gevoig der moeijclijkfle nafpa.
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fporingen en van bet taaiffe geduld , heeft eindelijk de
Beer C H A M P 0 L L I o N, een Franseh Geleerde , (welke
Natie in 't algemeen tegenwoordig de groot{le verdienfien bezit omtrent de Egyptifche oudheden) gevonden,
dat de Hieroglyphen, voor bet meerendeel, geene beelden zljn, die zaken uitdrukken, (gelijk men tot hiertoe
altijd geloofd had) maar letters , en dat dus een zeker
getal dier omilagtige letters een woord uitdrukt, even
gelijk ons Alphabet . De bekende fleen van Rofette , vergeleken met eenen Obelisk van Phi/6 , beiden naar Engeland overgebragt , gaven aan dezen onderzoeker bet
eerfle denkbeeld , om de gemelde letters in de eigennamen
van PTOLEMAEUS en KLEOPATPA tovinden,en
hij breidde dit vervolgens ook tot andere naamwoorden
(nomina appellativa) uit, blijkens bet uitvoerige verfiag
zljner ontdekking, onlangs uitgekomen, en waarmede de
Hooggel. VAN L E N N E P ons door eene uitmuntende
Voorlezing In de Maatfchappij Felix Meritis heeft bekend
gemaakt.
Bet is deze verdlen(telijke Geleerde, door wiens Inlichtingen de Heer c o Q u s R A L, to „dmfierdam , in
ilaat gefteld is , bet boekje, op den titel dues ultgedrukt,
to vervaardigen . Bet is eigenlijk een opfiel, beflemd voor
een nieuw tijdfchrift , to Parifs door den Beer c It A R L E s
c o Q U E R E L, Broeder van den Predikant, onder den
paam van Revue Protestante opgerigt, doch wegens des .
zelfs uitvoerigheid afzonderlijk uitgegeven . Eerst geeft
de Heer C 0 Q U E R E L een kort , algemeen verftaanbaar
en zelfs bier en daar bevallig gefchreven uittrekfel uit bet
werk van C H A M P 0 L L 1 0 N, genoegzaam om deszelfs
gewigt to doen bevroeden . Daarop gaat hij over tot bet
hoofddoel van zljn gefchrift, -- bet belang dier . ontdekking voor de Bijbelfche Uitlegkunde en de flaying der ge .
wijde Gefchiedenis . i) De voornaamfle Geleerden helden
reeds over , orn aan den Zodiak van Dendera eene verbazende oudheid toe to fchriiven , toen c H A ax P o L L 10 rt
is komen betoogen, dot dezelve later dan ooze tijdre.
ketsaxg, en uit de tijden der vroegere Rorneinfche Keizers
F. 4
is.

1248

LETTRE DE A . L . C, C 0 Q U E R E L .

is . 2) Men heeft reeds eenige treffende fporen ontdekt
eener gemeenfchap van bet Alphabet der Hieroglyphen met
bet Hebreeuwfche . Te regt zegt de Heer c o Q U E R E L,
dat Egypte bet land is geweest , waarmede de Hebreers
van alien de meeste gemeenfchap hebben gehad, van
A B R A H A M tot j E R E AI I A toe, men k an zelfs zeggen
tot onder de Macedoni/che Koningen, onder welken de
5oodfche geleerdheid to 4lexandrie cene geheel bijzondere
rigting ontving, en alwaar de Boeken des Ouden Ver .
bonds in her Grieksch vertaald werden .
3) De tijdrekening van S E S 0 S T It I S fchijnt , ten gevolge van ver.
fcheidene overeenftemmende gedenkflukken , tot I473 v66r
C H R I S T U S' geboorte op to kiimtnen . De fraaije kun .
flen moeten toen in Egypte bet toppunt hebben bereikt .
SES06TItls nu Was (VOlgenSC0QUEREL)eentijdgenoot van m o z E s ; en dus hebben de kunstwerken in de woestijn , waarover zoo veel gefchreven en getwist is , (zie
onder anderen V O L T A I R E, fur le Tolerance , uitmun+
tend wederlegd in de Yoodfche Brieven van den Abt a U EN i< E) niets ongeloofelijks nicer, daar M o z E s in alle kundigheden der Egyptenaren onderwezen was , en onder zijne larldgenooten zekerlijk ook verfcheidenen daarin niet
onbedreven zullen geweest zijn , door hunnen dagelijkfchen
omgang met de Egyptenaren. 4) Men heeft papyrus-rollen, die tot de tijden van s E s o s T R I s opklimmen , to
Turin gevonden , in de heerlijke verzameling van D It 0V E T T I (door den Koning van Sardine aangekocht .)
Thans nog leest men fchrift van v66r 3300 jaren! Her
is dus in her minst niet ongeloofelijk ., of zelfs vreemd,
dat de Hoogepriester H I L K I A, ten tijde van j o s I A , na
duizend jaren , her eigene handfchrift van m o z E s in de
Arke des Verbonds heeft kunnen vinden ; en daarmede
vervalt clan onk V O L T A I R E 's tegenwerping, (zie de
aangehaalde ,joodiche Brieven) dat de menfchen toen nog
alleen op bakfIeenen fchreven , en m o z r,, s dus de wet niet
in de woestijn had kunnen to bock ll:ellen : papyrus was
cen zeer vervoerbaar artil:el . 5) Hoe brengt men de verovcringcn van s r-, s o s T it i s (die ook in de pas ontciekte
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to Hieroglyphen eerie nieuwe bevestiging erlangen) met de
Isra litifche Gefchiedenis , die daarvan niets meldt , overeen ;
terwijl nogtans s E S 0 s T R i s Palestina gn Syrie moest aan .
doen ? C 0 Q U E R E L heeft bet antwoord gereed : bet was ,
volgens hem, in de veerdg jaren, dat de Israeeliten in de
woestijn omzwierven, waar de Egyptifche Veroveraar hem
niet zou opzoeken . Hieromtrent treedt de Eerw . Schrijver
in verfcheidene ontwikkelingen en bijzonderheden, die, near
ons oordeel, alle geen fleek houden, allerminst die wegens
de vijandfcbap der Edosniten tegen Israel nit vrees voor Egyp .
te, en de vermelding van S E S 0 S T R I s door B I L E A M onder
den naam van A G A G . Beide ondertlellingen zijn vergezocht,
en blijkbaar alleen ten behoeve van een flelfel . - Het ver.
wondert ons daarentegen, in de onderlielling des Schrijver6,
die op zicbzelve vernuftig is, en tegen welke wij niets inhrengen willen, dat hij geene blijl ;bare zorg der Voorzienlg .
heid voor bet uitverkoren Volk heeft opgemerkt. Iudien
toch Israel dadeUjk na de wetgaving op Sinai Kanadn had
bezet, zou bet, reeds in den beginne zyner vestiging in dat
land, de geduchte wapenen van s E S o s T R i s hebben moeten wedrflaan . Hoe zou dat moedelooze geflacht, hetwelk
telkens naar Egypte hunkerde , then Veroveraar bet houfd
hebben kunnen bieden? Onderwerping aan Egypte, invoeting
van Egyptifche zeden en den 4pis - dienst zouden bet gevttlt
geweest zijn, op zijn allerminst ontmoediging en wantrouwen nan GOD, den etuigeu Opperheer en Befchermer des
lands, en verzwakking van den indruk der wonderen, waarvan Egypte to hunnen behoeve bet tooneel was geweest . Dit
werd door de fchijnbaar zoo harde flraf van bet veertigjarige
verbiijf in de woestijn voorgekomen . Israel was nog to
flaafsch , nog geen Yolk genoeg , oin bet zoo vroeg aan den
itival van den magtigilen Veroveraar en deszelfs talrijke legers
to wagen Ten behoeve der nalromelingfchap , moest dit verbasterde geflacht, voor de wapenen des Overwinnaars in de
woestijne verfcholen , aldaar zijn graf vinden . Wij hebben
deze aanmerking flechts in de onderfielling des Schrijvers ge .
inaakt : de grond , wnarop zij zou moeten rusten , de gelijk .
tijdigheid van S E s O s TR i s en M o z E s, is ons nog zoo klaar
niet .
Over 'c geheel bebben wij dit flnkje met genoegen gele .
zen . De jeugdige, bij ons zoo voordeelig beltende Schrijver
vereenigt daarin belangf}clling in den Godsdienst oil de Open .
ba .
R 5
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baring met eene llber ale, onbekrompene denkwtjze, die bet
light der ontdekkingen Met fchnwc , en hetzelve gaarne aan
de beste zaak dienstbaar maakc.

AP7jsgeerige er•handelingen
n van de Hollandfche Maatfchappij
der Wetenfchappen to Haarlem . IJlen Deels sde Stuk . P er .
handeling ter beantwoording der vrage : Kan de Irmoede
in Europa inderdaad met grond worden tgegefchreven aan
eene fe groote bevolking, in evenredigheld der middelen van
beflaan ? Zoo ja , welke zijn dan de meest doelmatige midA
deden, am den voartgang der bevolking to beperken, wan,
veer de middelen van be/laan voor alle Ingezetenen ontoee.
welkend zijn ? Door B . S C HER E re B E R G, It Uasecht, era
A*. H . W . T T D sat A n , hloogleeraar to Leiden . (Ban wel.
ken , op den 2o Mei 1820 , de gouden Eereprljs is toegewe .
Zen .) Perhandelingen over hetzelfde onderwerp van a . H,
u a u, Profesfor to Erlangen , en p R E D F R I a, Craaf vaq
Skarbek, Doctor in de Mjsbegeerte en Prafesfor to War.
/chau. Te Haarlem, bij do Wed. A . Loosjes, Pz. In gr.,
8vo. 299 Bi,
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vraag , wier beantwoerding bet onderwerp van dit bookdeel uitmaakt, werd door de flollandfche Maatfchappij In bet
drnkkende jaar 1817 uicgefchreven , naar aanleiding van bet
veel geruchts makende werk van M A L T H us over de bevol.
king : Esfay on the Principles of Population , hetweik, de on,
evenredigheid tusfehen de vermenigvnldiging des mensch .
doms en van de levensmiddelen vastflellende, de eerfle zthh
wil beperken, dat niemand zijns gelijken mag voortbrengen,
dan die berekenen kan, hem in goede omfiandlgheden to zullen achterlaten. Dit heet zekerlijk de zaak In bet hart aart .
tascen en de bron der armoede fioppen 1 Doch deze vrees
voor overbevolking Is Met nieuw . De bewoners van bet ef .
land Ceos in den Archipel, landgenoocen van den dichterlij_
ken Wijsgeer s I M 0 ri 11) E s, koesterden dezelfde vrees als
de Heer M ALT n o s ; doch zij verfchilden in de middelen
tot voorkoming van bet gevreesde kwaad . In plants van do
menfchelij'ae voortteling bij den corfprong to bezwaren, ver.
kozen zij fiever bet fctbr•ikaat to belesten , en deden nile oude lieden boven de zestig jaren dolie kervel drinken, opdat
tie
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de anderen genaegzaam levensmiddelen mogten hebben, De
gronden van deze wet trookten dub volmaakt met den geest
van M A L T H U S . Ilet was : Die nkt goed kan leven , !eve
:Diet in ellende t (C) De Heer M A L T H U S is zoo verlegen
voor hongersnood , dot pest ; oorlog en dergelijke rampen here
welkom zijn, en hij met eene filozofrfche bardvochtigheld
aauraadt , om de kinderen der armen an bun lot over to Ia.
ten , dot is, van honger to laten Itervee t I En dit onchristelij .
ke, barba rfche fielfel he ft in de neg ntiende Eeuw coejuig
eking en lofredenaars gevondeai Met regt derhalve riep de

Holland/the Maatfchappij van betzelve een opzettelijk onder .
zoek in .
WI verheugen ons hartelijk, dat, van de drie ingekomene
sutwoorden , her eerfte , met goud bekroonde , bet werk van
twee onzer Landgenooten is , en boven de twee andere, on
in grondigheid , en in duidetljkdeid, es in geleldelijkheld veto
ontwikkeling, op eenen afitand geplaatst Is, die naauwelljks
vergelijking toelaat . Dit antwoord bevat Wet sllleeo In 'r atU
gemeen eeue wederlegging van bet gedtogtelijke eerfel unto
as A L T H U a, maar bet treedt ook In Well* bjjzonder'kedef,
om son to toonen, dot in geen land van Exropa ( .ifirlsfsrfaaJ
.rwegen misfahrea uttgezondetd) vies Is vow oeerbe.
en Nd
volking, of eene nadeelige balans ctrsflchen den voorrs*t dell
leven$middeten en de tnenigte der verttanders ; eo die betda
landen kunnen immers gemakkelijk door de overigen words,
gevoed f Inderdaad beftaat de groote misflag van s A L T H v
c. f., dot ztj leder land als eeu gefloten geheel befchouwden,
betwelk geene gemeenfcbap beeft met andere gewesten der
Aardbols. Doch onderileld zelfs, dot gebeel Europa, en to.
der gedeelte van hetzelve, overbevolkt ware, welke verbs .
zende landftreken bevac dan nog 4alt, Afrlkra, Auffralld
en vooral Amerika Wet, die eene bevolking gelijk de Exro.
pefche zouden kunnen bergen ! Alle vier de Schrijvers verkfe.
zen dus ook boven den wreeden rand van M ALT H U S bet
gewone hulpmiddel der Ouden, in gevallen van wezenlljke
fchaarschheid t Kolonifatie. Doch befcbouwen wij de drie
Verhandelingen wat van naderbij .
.RENBERG en TYDEMArr, beiden ais
De Heeren 9CHP
Stnatshuishoudkundigen met roem bekerd , welke wetenfchop
laatstgemelde op de Leidfcke Hoogefchool onderwijsc, hebben
(') STRAno, L . X . C . 5 . Q 6.
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ben bet eerile en verreweg uitgebreidfie antwoord op de
\Ioorgefielde vraag gegeven. Na eeoe kone opgave der gron.
den van M ALTHOS, en aamvijzing (pi:! voorraad) van der.
:zelver eeuzijdigheid. warde de vraag opzettelijk behandeld:
,. Beftaat er gebrek aan J.ev(ffismicldelen ~ en moet men aan de
,. fchaarschheid dar~elven, en aan de onmogelijkheid om d~
» te vermeerderen. ae armGede toefc:hrijvell, waaronder eeni» ge landen Ilebuk 3'Qan. ell waatdoor in andere de uitbrei..
,. ding der bevolkitlg wOld, te~ellgehouclenf' Rene Verhan.
deling ~n bet tijdf(!ll,jf, til JrAlt: had, nameliJk., ge!1:eld, dat
de heeveelhejd vaq levensmiddelen, thans in J£uropQ. voor.
b:mden, de vertering niee te boven ging, en door gewornt
mJddelen. nie( 11Oe"measwaamig koo worden vermeerderd. be
wede.rleggingfvan dit gft\elde en Ge ~aorhetzelve aallgeV'Oetde gr-ondeil .Ioor de Verhandelaars is zeer jnisc; en naauw:O
lte\1dg~.doch de ondervindiilg heeft hetzelve nog beter w#r.
·legd. Nie£ alleen gaat. ten gevolge van verfcheidene vrucht.
Pare iaroo, de li-ve<¥'eei·heid van levelisrniddclen thans vetr.tYo
~ ~. COf'Ifft1tt/'ie te b\Wen ~ maar men klaagt van aile z~~
dill .el-l)k ill cI&td en 1817' over fcl1aarschheid ,duB nU over
te .)JrO&teD 'Overv.k!ed .. dfe, den Landman in den grond helpt ~
en das ~c h~t ltelfel Vlln ~ A L T 11 Us, dat er in den gewonen i:t>t>p ider Natuur altijd hongersnood vour de deut
ftaaCd q~or, d1! VoorZinighoid op de :bUjkbaarfie wijtle ge~j!naraft~

nterop yolgt eette .oi!lf'gltY8 d~r ~omaamfte ftltlfels vah laud.
bQu\V bij de ollderf.eheidcme Vol ken , zoo 11111: dt1rti Yllderlij;;,
li!, waarin deeigenaar zelf met de zijnen den grond bouwt;
Jand/;ouw door floven ,geliJk te Rome in deszelfs verval ,( wanr.
t.~ell de edele G RA C C H us SEN het land vergeefs zochtell
te l1efehermen, doeR als flagtoffers der groote bruikers vier
W»;) la1Jdbouw om !tet lzaJve ge.was, waatin de bruiker d~
yruchten met den eigennat deelt, voordeelig of fchaMlij k •
Haar mate der'voorwallrden, (deze wijze van bQuwing heef~
~esc in it(J/ie plants;) landboltw door heerendienst., en door
JijfejgeilC1J, Dlln Itoofdgeld onderworpen, beide in het Ooscen
van Europa, waar nog de flavecnij befiaat, in gebruik, 111lel'verderfelijkst voor het we/zljn van den Lllndbouw en van
den Staat; landbouw door verpachting, zeer verfchillend, naar
mate de verpachting in het klein en tot cigen geb.ruik ~ of ill
het groot. enkeJ am yoo;-dee!s wi!, wordt gedreven; (dc eerfie, nameJijk, verfchilt nict veel van den aartsvadcrlijkclI
lalld.

PRTJSVERHANDELINGEN .

OSS

landbouw ; de tweede, die meest door dagloemers gedrevm
words, verwijdert de kleine pachters van den grond, dolt
den ploeg over hunne huizen gaan , en plaatst daavvoos daps .
looners, welke veal fchadelijker zijn voetr den Staat, daar}slj
geen eigendom hebben en al ligt tot ellende vervallen , ices
als blijkt aan den ointrek van Rome, die daardoor tot eene
woestijn is geworden ;) en eindelijk landbouw door erfpachtj
zeer gefchikt voor onbebouwde gronden . --- Deze voorafgssnr
de befchouwing words opgevolgd door the der onderfehMe.
ne landen van ons Werelddeel, met betrekking tot de meeri.
dere of miudere hoeveelheid van levensmiddelen , door dezeLL
ve voortgebragt . Lene zeer gemakkelijke tabel geeft hierbf
een overzigt van de grootte, bevoiking,en de onderlinge venhonding van beide, aJsmede van den uit of invoer der grar
seen. Niet alleen ons geheele Kouingrijk zamengenomen kan
vreemden invoer misfea ; ook de Noordelijke gewesten alleca
z;jn in dit geval ; bij de aanzienlijke bevolking van ons land
words zelfs nog uitgevoerd , en men zoekt tegenwoordig den
invoer van buiten to ftremmen. Dat Engetand mede geen gebrek heeft,blijkt uit deszelfs Korenwet, die tegen vreemdest
invoer gerigt is ; doch de landbouw zou nog veel voordeeli . .
ger kunuen zijn, wanneer bet land niet bet eigendom ware
van weinigen, zoodat genoegzaam alle de boeren flechts pachters (farmers) , en wel pachters in het grout zijn ; hecwsjk
Met alleen in Engeland zelve het aantal armen (welke de ge.
meente onderbouden moet) tot eene verbazende hoogte heeft
doen rijzen ; maar de bevolking van lei-land, die ter prooije
is aan onderpai hters uit de tweede of derde hand, is
daardoor, in een vruchtbaar land, hetwelk zelfs uitvaerea
kan , tot de diepfte laagte gezonken . De heillooze wet van
bet rnajoraat, die alle de landerijen aan den ouditen zoos
verzek rt, he ft ot dez ope nflapeling vin gro te landgoen
deren de meeste aanleiding gegeven ; en het ontbreekt in En .
,eland niet aan verdedigers derzelve, welke , in den geest van
M ALT H u s , bij eerie voortgaande finaldeeling van land onder
alle de zonen des huisgezins , eindelijk den tijd zien geborea
worden, wafirin elk flechts eenige voeten gronds zal bezit<
ten . Zij willen dus liever den luister der geflachten ophou
den, en berispen de Franfchen geweldig , bij welke die ga.
lijke verdeeling federt de Omwenteling door de wet is vasegefteld . Doch de verbazende aanwas van den landbouw:10
Frannrijk federt de Omweuteliug , die de Regten van Eerstge_
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geboorte verniecigde, moest hen van bet tegendeel overtuiga
bebben. Her waren deze majoraten, die ook In Spanje deft
akkerbouw zoo ongemeen deden verkwijnen ; de Cortes ruimden dezen hinderpaal weg ; doch dezelve is thans in volle
kracht berfield .
Wij zullen de geleerde Schrijvers diet verder op hunne landbouwkundige reis door Europa vdlgen, noch naar Portugal,
waar alle granen bijkans nit Engeland ingevoerd worden , noch
naar Italie , waar de Iandbouw om het halve gewas, wegens druk .
kende bepalingen , in Napels en Sicilie armoede , in Opper- Italie
welvaart doer oncfiaan , noch naar her in zoo vele kleine Staten verfnippetde Duitschland, noch naar Hongdrije , waar do
fleehee maatfchappelijke inrigtingen zelfs den heerlijkfiefi
grond gedeeltelijk tot woestheid veroordeelen, nosh naar
Deenemarken of Zweden, alwaar de Iandbouw in de jongl}e
tijden zeer is toegenamen, noch naar bet uitgefirekte Rue.
land, alwaar dezelve veel bloeijender kon zijn zonder de
lijfeigenfchap, of zelfs naar Turkije, waar de fechtstmogeli;ke Regering then in den ellendigfieu toeftand doer verkwij-.
In alle deze landen warden, bij meerdere of mindere
nen
bevolking , tech altijd genoegzame levensmiddelen voor die
bevolking gevonden, her zij dezelve, onder bet genot van
burgerlijke vrijheid en eigendom zeer vermenigvuldigd, ook
des to meet vlijc aan den grond befteedc, her zij onderdruk .
king de ontwikkeling zoo van den Iandbouw als van de bevolking belet, maar dan cevens door vrucht-arbeid nog
altijd her noodige biedc aan de dungezaaide volksmenigte .
Europa is dus niet overbevolkt, en de behoedmiddelen van
W A L T H U S kouren niet to pas .
lVlaar nu doer zich eene tweede , hoogstbelangrifke vraag
op ; Zijn die levensmiddelen genoegzamm gelijk verdeeld, dad
elk zijn befaan kan vinden P Deze beantwoorden de geeerdd
Schrijvers , natuurlijk , ontkennend , en vinden dan de gronden der armoede hoofdzakelijk in de groote liggende gronden, welke bij een gedeelte des yolks de fchatcen opeenhoopen, en bet andere in behoefce laten verkwijnen (gelijit
In Polen) . Grooce bevolking , met welvaart gepaard , kan alleen
door de fmaldeeling der grondeigendommen in kleine gedeelten plaats hebben . De ophooping der kapitalen bij enkele
fcbacrijken, en de invoering der werktuigen in de fabrijken,
die aan zoo vele handen her brood ontnemen, terwijl zij cce
markt overvoeren, en this ten force aan bet fabrijkwezen den
dood-
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doodfleek zullen geven, zijn mede gorzaken der krmaedg.
De Iaatfle bfjzonderheid wordt ook door de beide andere
Schrijvers aangedrongen ; en inderdaad, de gevolgen der machinerie, ook voor one Vaderland , zijn Wet to miskenneil .
Men zie flechts rond in onze fabrijkileden .
EiudeliJk geven de Sebrijvers nog eenige middelen op set
verdere fluiting der armoede . Niet bet onzedelijke, onrege .
viardige verbod des buweljks voor mingegoeden, betwelk
bier In al zljne naakcbeid words ten coon gefteld, maar vet .
mindering der flaande legermagten, - meerdere vrijheid van
handelgemeenfchap der volken, - belastingen op de machi.
nes in de fabrijken, - bet nemen van wetgevende bepalin .
gen, om de ophooping der kapicalen bij particulieren te beletten , - fpaarbanken , - middelen toc werie g der dronken .
(chap bij bet yolk, en tot verzachting der reeds beflaande
behoefte, - een goad armenbefluur, - armenfabrijken,
(een betwist en teeder punt , waaromtrent ons de Schrijvers
nog niet overtuigd hebben , dat men niet, zoo doende, be .
flaande infiellingen zal' benadeelen, of, wanneer men tegen
de machinerie moet kampen, dat men Wet fpoedig bezwijken
zal) -- bet verfchaffen van gezonde en goedkoope fpijs aaa
de armen, -- en eindelijk, In geval van hood, bet afzenden
van volkplantingen naar andere wereiddeelen .
In bet verflag dezer meescerlijke Verhandeling, die ons
ten minfle door de klem en bondigheid barer redenen onge .
meen behaagd en volkomen overtuigd heeft, zijn w1j, uit
hoofde van bet gewigt der zaak , eenigzins uitvoerig ge .
weest . De tweede, door den Hoogleeraar rtAu, to Erlan .
gen , fleekt daarblj zeer af. Wij misfen daarin belderheid van
denkbeelden, rijkdom van zaken, eenvoudige en gemakkelljke fchikkiog. Hij heft over tot de zijde van as A L T H v s,
fchoon deszelfs overdrijving afkeurende . Zijne redeneringen
zijn to ingewikkeld, dan dat wjj daarvan bier eene fehets
zouden kunnen geven, en menigmaal is de flijl hard en moei .
j}elijk. Men oordeele uit bet volgende ilaaltje c ,, Mast zoo
• bet moeijelijk is , In betrekking met andere landen , de on.
„ derfcheidene takken van nijverheid bij derzelver, tot duo
• verre plaats hebbende , levendigheid to bewaren , of nien.
• we takken voort ce brengen ; de opwekking van alle de,
„ in hec land zelf , aanwezige , maar flapende krachten ,
• biedc, en des to zekerder, een onuitputbaar hulpmiddel
• aan, om de handen , die alleen uit gebrek van gelegenheid
a, to;
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tot den arbeid ,

al bedelend werkeloos blijven banged,
Het is thans bij de Duitfchers wel
Mode, flechc to fchrijven ; maar de Vertaler behoeft dat toch
niet na to volgen . Nogtans heeft ook deze Verhandeling haar
goeds, onder anderen de raad tot voorzigtige herfleliing der
gilden : de . drijfveer echter bevalt ons minder ; bet is de zucht
om de huwelijken bij den gemeenen man to beletten . Ook
de Heer R A u verkiest de landverhuizing , als een middei
,,

• werk to verfchaffen ."

(volgens hem) om de overtollige bevolking een' uitweg to
verfchaffen ; iets , 't welk in alien gevalle veel zedelifter is ,
dan bet middel van M A L T R U S.
De laatfle Verhandeling, van eenen Pool, den Graaf VAN
S K A R B E IC, to l#'arfchau, even als de tweede met den zilveren eereprijs bekroond , is zeer kort, doch komt ons beter
voor, dan die van Prof. R A u . Het is een wel vlugtig , maar
helder overzigt van bet onderwerp . De Schrijver is bet vol .
gnaakt met onze beide Landgenooten eens, wat bet flelfel
van M A L T H U S betreft , en doet de ongegrondheid van hetzelve voornamelijk uitkomen ten aRnzien van de onmetelijke
onbebouwde gronden, die nog tot voedfel van den Menstit
zonden kunnen worden aangewend, eer de grond onzer Planeec hem onderfland weigerde .
„ Die ontzaggelijke bevol„ king," zegc S K A R B E K to regc , „ welke men meent ,
„ dat In verfcheidene landen van Europa niet in evenredig„ heid flaat met de middelen van beflaan, zou niet eens vol .
• doende zijn, om de helft der jaarlijkfche voortbrengfelen
„ to verteren , welke de braakliggende landen, in dat zelfde
„ Europa, konden opleveren . Die gronden blijven ongebouwd,
„ omdat er in vreemde landen geene navraag is naar hunne
„ voortbrengfelen, en omdat de vertering binnenslands veel
• to gering is , om tot derzelver aankweeking nn to moedi• gen, en de kosten der ontginning ce kunnen dekken ." Hij
doer zien , (gelijk ons ook de eerfte Verhandeling reeds ge.
toond had) dat de armoede even zeer beflaat in een naar
evenredigheid weinig, als in een fleck bevolkt land . (Men
denke aan Spanje en Holland, of AVestvlaanderen .) Wegruiming der beletfelen van den handel, beperking of limiting van
de nadeelige werking der machines, en bet aanleggen, wanneer de nood zuiks vereischte,vannieuwekolonien,zijn middelen, welke deze Verhandeling , even als de eerfle, aanprijst .
Geene der drie Verhandelingen is met eenen inhoud voor.
zien, hetwelk dezelve in 't gebruik lastig inaakt .
Proe .
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eener Cefchiedenis der Kruistogten naar het Oosten ,
tot op de herovering van Ptolernats in het jaar i au i . Door
Ifle Deel. Te Haarlem , bij F .
N . G. VAN A A M P E N .

Proeve

Bohn . 1824 .

In gr. era XXXYl, 439 Bl. f 3 . 90•

De Heer v A N a A M P E N, die binnen korte jaren verfchei .
dene gefchiedkundige werken, van meerderen of minderen
omvang, met uitnemenden lof heeft ten einde gebragc, onvermoeid In bet nafporen , onbefchroomd in bet vooritellett
der waarheid , met elgenaardige kracht en glans, - beefs zich
ditmaal tot de gefchiedenis der Krulstogten bepaald , een gedeelte der algemeene gefchiedenis, (want Met flechts beet
Europa, maar ook Azid en Afrika bemoeiden er zich mede)
buiten tegenfpraak zoo belangrijk , zoo ultlokkend , maar ook
zoo moeijelijk om volledig en onpartljdig behandeld en in bet
licht ge :teld to worden, als naauwelljks eenig ander . Geen
wonder derhalve, dot onze onderzoeklievende eeuw vele ge .
leerde mannen en maatfchappljen heeft aangefpoord, bet
ziJ om zulk eene gefchiedenis to fchrljven , bet zlj om de
gevolgen van eene gebeurtenis, In vroegeren tIJd zoo zeer
bewonderd , In latere dagen zoo ongunftig en zelfs be .
fpottelijk voorgefteld, naar echte waarde ce doen kennen,
In bet laatfte hebben wij mede ons deel, zoo door de voortreffelijke Latljnfche verhandeling van wijlen den Hoogieeraar
R E O E N B 0 G E N, als door eene andere van den Heer W A KIER VAN z0N, bij VAN KAMPEN, In zljne voorrede,
tot onze verwondering , niet vermeld , to meer door dezelve
zeer fterk Nat in bet oudere gevoelen omtrent de fchadelijk .
held der Kruistogten , gelijk R E G 8 N B o G E N in bet tegenovergeftelde , tasfchen welke H E E R E N , voigens deszelfs ge .
leerden vertaler, met wien wij to dezen inffemmen, bet midden houdt . Doch eene eigene gefchiedenis, zo als de Duitfchers , Franfchen en Engelfchen , bezaten wtj tot hiertoe
Er Is wet een der vroegfte en beknopcfte, gelijk de
niet.
Heer V A N K A N P E N zegt , gebrekkig In onze teal overgebragt ; ook zijn wij onlangs begonnen verflag to doen van
eene vertolking van zekere Tafereelen ; doch in deze zoo wet,
als de overage bef'aande werken , den 1-leere V A N It A M P E P1
alle, blijkens de voorrede, zeer wel bekend , vermeenc de
geleerde man, in eene of andere opzigten, gebreken en zwakke zijden to ontdekken, die hem eerst tan de zamenflelling
van een link uic bet beste van elk dezet ftukketl deden den .
BOEKBESCR . 1825 . NO,
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ken, maar hem daarna nog liever tot her befln_lt deden komen, om eene eigene historie, uit de beftaande oudfle bronnen zelve geput , to fchrijven . III] maakt ons met deze bron.
nen , voor too ver hij ze naderen kon , of zich , bij gebrek
aan Oosterfche taalkennis , met de afgeleide beekjes t ij anderen moesc tevreden houden , bekend ; teffens nice verzwijgende, war dienst hij bier ook wet eens van zijnen , in de Arabifche en aangrenzende lettertakken zoo bedrevenen , vriend
H A M A K E R mogt genieten . En hierbij fpreekt bet van zelve, dot van bet werk der genoemde voorgangers cen pligtmatig gebruik wordt gemaakt.
Wij aarzelen dus Wee , onze lezers geluk to wenfchen met
deze onderneming vatl onzen volijvcrigen landgenoot . Dezelve
kan bezwaarlijk adders dan gelukkig uitvallen en tot wezen .
lijke verrijkiug van onze letterkunde ftrekken . Des mans nitgebreide kennis, onvermoeide vlijt, onbevangen oordeel en
levendige flijl flellen die bij velen gewis reeds zeker . En wU
althans zijn, no bet Iezett van dit eerfle deel y in die vet.
wachting Wet to leur gefteld. De fchrijver llelr zich voor,
bet ganfche zoo daadrijke cijdvak van omfireeks soo jaren .,
kan bee zijn, of to handelen in drie deelen, van welke bee
tegenwoordige eindigt met de hervering (en verwoesting)
van Edesfa in 1143, beflaande dus nog geene halve eeuw .
Wij wenfeben hareelijk, dot dit voornemen zal blijken nit .
voerbaar to zijn, omdat menigeen opziet tegen een werk vats
vele boekdeelen ; doch bet is teffens zeker, dot gefchiedenis,
om haar belong to houden, niet al to zeer moet bekort wor .
den, en dus hopen wij tevens, dot bet debiet den fcbrijver
zal bemoedigen , om her werk, in alien gevalie, naar den
eisch of to werken .
Recenfent ontkent niet , met reeds genoemde Tafereelen vrij
hoog to loopen .
Ondertusfchen ligt bet zelfs in den vorm,
dot men door de volkomenfie onpartijdigheid niet - kan ver.
wachten ; en op die punten , woar V A N K A M P E N met dezelve verfchilt, gelooven wij reeds daarom niet moeijelijk,
hoezeer wet ongaarne, her regte nan zijne zijde to vinden,
omdac b . v. bet karakter van T A N C R E n o anders in een al
to vlekkeloos licht voorkomt .
In adn woord , V A N K A M P E N fchijnt ons voor dit wetla,
regc berekend, en ook de task zijns ten voile waardig .

TSA NAGnDACHTENIS VAN J . M . IKEMPER.
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plegtig gevierd op den f7 December 1824, in de Maat .
fehappij Felix Meritis, door u . H. K L tl N, J . H . V A IV D E rG
P A L M en B. It L it N , B ZTe efmflerdam , bij J . van der
hey en Zoon . 1824 . In gr . 8vo. XII en lob BI. f 1 .2o .
.[l E EI P E R'S onverwachte en plotfelinge dood was een on .
berftelbaar verlies voor geheel Nederland ; en daarom voegde
her aan de hoofdftad des Rifts, gun ~Imflerdam , om bet
eerst eene plegtige hulde aan zijne nagedaehtenis toe to bren .
gen, en zelfs de find zijner woning, Leiden, aan welke btf
door zoo vele banden verbonden was, daarin voor to gaan.
Hierdoor bleek het, dat w1j in hem niet flechts den edelen
Mensch, den beroemden Geleerde, den onvergelijke!ijketr
Hoogleernar betreurdef , maar tevens en voornameljk den au,
leg opofferenden Burger, den moedigen en nooit volpreten'
$erfteller en Bevestiger van ons Volksbeflaan, van onze On* .
afhankelijkheid . Ware ztin llJkfeest alleen to Leiden gevierd,
dan zoude hetzelve, hoe hartetijk en plegtig ook, fehijnb
bate alleen eenen Geleerde gegolden hebben ; dock den
Redder des Vaderlands moest de hoofdftad bet eerst de hut~
de des algemeenen rouws toebrengen . Bere zt der Mnata.
fchappije Felix Metitis, voor de gepaste, de plegtige, ja do
voortreffelijke wijze , waarop zij dezen pligt vervulde! Dria
der vertrouwdfte Vrienden van den Onvergetelijken werden
door hair uitgenoodigd tot de treurige, maar eervolle task,
om den omvang van zijne waarde to fchilderen , on de grootheld
van ons verlies to bezingen. Drie Vrienden van a E M P E 8 -en kon K E M P E R andere Vrienden hebben , dan mannen , edel
van hart en uitmunrende door talenten Y --- traden er op : We.
detlands eerfte Redenaar, en de twee Broeders , reeds zoo
ling onder onze krachtigfte, onze wijsgeerigtte Dichters ge .
told . H . H . K L ij N open3e de treurige plegtigheid : in eenen,
aandoeniijken rouwzang fchilderde hij do grootheid van bet
verlies , door Vaderland en Menschheid, door Hoogefchool ,
door Huisgezin en Vrienden in K E M p t. R geleden. Toen
fchetfte v A N n s R eAL as den Vereeuwigden in 21 deszeife
voortreffelijkheid, en toonde ons, met de edele eenvoudig_
neid van zijne welfprekendheid, in hem hot beeld van den
waatlijk grooten man , wiens kenfchetfende trek daarin be .
$ A
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ftond, dat zijn heldere blik steeds zag, wat bet oogenblik
vereischte, en dat de rljkdom van zijne kennis en de vastberadenheid van zijnen moed terftond gereed waren am die
behoefte to vervullen . Met eenige roeregde coupletten van
B. K L g N , door een tal'rijk koor van vereerders des Geftorvenen opgezongen, eindigde hec plegtige lijkfeest, dat eenen
diepen indruk maakte op de deelgenooten , en gewis ook
thans, bij bet doorlezen dezes boeks, in den geest zal medegevierd warden door zoo velen , die K z m P E R kenden,
en, ook na jarenlange fcheiding, met Innige liefde nan den
zoo hartelijk beininden Leeraar Verbonden bleven. Onder dezen behoort ook de fleller dezer aankondiging, en men zal
dus van hem wel geene ziftende beoordeeling, geene ijskoude sanmerkingen op deze of gene uitdrukking verwachten ;
cok hij vierde, in de weemoedige oogenblikken, welke hiJ
ann de lezing deter fchoone ftukken beiteedde, de nagedach .
tents van K E M r E R, en riep , na bet eindigen derzelve,
ult t Hell den braven , den grooten Man , die zulk eenen Lof.
redenaar, die zulke Lofaangers bezat en verdiende I

lie: vijfde Halve - eeaw
t feest over het Ontxet der Stad Let:
den, in den fare 1574, plegtlg gevierd den 3den en 4.dex
October 1824, befchreven door J . R OR M E R . Met onuit.
gegeven Stukken, betrekkelijk het Beleg. Te Leiden , blj
C . C . van der Hoek . 1824 . In gr. 8vo. 32 en 244 BL

f 3 . 60 .
Non cuivis homini contingit adire Corinthum .

Door welk
eene tairijke fchaar van onze landgenooten bet bovengemeld
halve-Eeuwfeest moge zijn bijgewoocnd, zij is niet to ver .
gelijken bij de tallooze menigte, waaraan, fchoon zij in de
feestviering geen minder belang moge gefteld, en even vu.
rig gewenscht hebben, tot bare bijwoning gelegenheid to
vinden, dit evenwel Wet beeft mogen gebeuren . Deze kan
zich, door de bier aangekondigde befcbrijving to Iezen, bet
genoegen verfchaiFen , van zich , als 't ware , dezelve , In aile
hare bijzonderheden , voor to ftellen . De Eerw . R o E M E R
verhaait ze , in eene geleidelijke orde , en in eenen levendigen en vloe1jenden ftiji , iuist voor dezelve gefchikt, op zulk
eene wljze, dat hlj alles, wat der meldinge eenigzins waardig was , en der nieuwsgierigheid eenigzins voldoen kan, op .
neemt ;

I.
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neemt ; terwfjl do goedkeuring, welke Burgemeester en Wet.
bouders van Leiden, volgens bet Voorberigt, no run verhaal
to bebben booren lezen , aan betzelve gegeven bebben , en
de mededeeling van alwat h13 verlangde, welke h1j, van we .
ge hunne Ed. Achtb ., ontvangen beeft, ons borg ftaan voor
zijne naauwkeurigbeid en volledigheid .
Na bet gemeld Voorberigt en eene naamlijst der Inteeke .
naren op bet werk, wordt eerst, bij wijze van Welding, aan .
gemerkt, dat men, van de vroegfte t1jden of, belong In bet
vereeuwigen van gewigtige gebeurtenisfen, door gedenkteeke .
yen, feestvieringen enz . , gefleld heeft , en dat dit ook in
Nederland , en vooral ten aanzlen van Leidens ontzet van bet
Spaansch beleg , heeft piaats gehad . Hierop volgt eene korce
gefchiedenis van dat beleg en ontzet , zoo wel om den le .
zer, die daarmede minder bekead is, dan de meeste Inwoners
van Leiden, dezelve, In de voornaamfte trekken, to doen
kennen, als tot opheldering van de volgende feestbefchrij: .
ving , en tot toelichting der Bljdragen (B41agen), welke daac
achter gevoegd ziju. In doze Inleiding worden, als oorfpronkelijke en nog niet uitgegevene flukken, medegedeeld :
z . Een Brief van den Zeeuwfchen Admiraal z, o u 1 s a o 1$Or, die over de vloot tot ontzet der Rod bet bevel voer .
de, aan jonkbeer j A t4 VAN D E R DOES (JA KIDS ib o u s n&),
bevelhebber der Leidfche fchutterij , gefchreven den a6ften
September 1474 . Van dit fink is een fraai Fac Simile in bet
werk gevoegd, eene Nederduitfbhd vertaling , deels in den
tekst, deels in eene aanteekening , gegeven, en bet Franscb
affchrift geheel In eene aanteekening geplaatst ; doch bet
laatite hoogst gebrekkig, als door iemand vervaardigd, die
poch bet oorfpronkelij ke goed heeft kunnen lezen, noch der
Franfche tale genoegzaam magtig geweest is . s . Een cweede
oorfpronkelijk ftuk , In eene aanteekening medegedeeld, 3s de
iedelijke Publicatie van den dog zelv' van 't ontzet , 3 Oc .
tober 1574, waarbij de burgerij wordt opgeroepen, om God
terfond voor bet ontzet to )oven en to danken . 3 . Her derde, op dezelfde wijs bier ingevlochten, fink is de Publicatie
van den iflen October (aan bet hoofd ftaat verkeerd de 7de)
van bet jaar no bet ontzet, waarbij de gemeente, tot hetzelfde einde, opgeroepen werd tegen dell 3den, den verjaardag
der gebeurtenis .-Nu komt eerst bet verhaal der voorberei lfelen tot bet ntt gevierde fees : , en dan dot der godsdienftige
feestviering, op Zondag den 3den zoo wel, als dat der son
do
S 3
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de vreugde gewijde, op Pviaandag den 4den October, aelve .
Wij deelen hiervan Diets mede, omdat her geheel to keurig
en to waardig is, om gelezen to worden, on wij destelfs debiet Diet willen benadeelen . -- Op her Plot van dit verhaal is
bet werk verfierd met eene fraaije afbeelding van eeneu Gedenkpenning, ter eere van den Bargemeester P I E T E g,
A1RIAANSZ00N VAN DER WE RF, to dezer gelegenheid
vervaardigd, en achteraan zijn gevoegd tutee verzen, tot dit
balve-Beuwfeest betrekkelijk .
I)e Ilijlagen zjjn de volgende :
A . I . Middelen tot ontzet der ftad (bereamd) bij den
Prins van Oranje en de Heeren Staten van Holland, in de
ftaatswtjze vergadering, binnen Rotterdam geconvoceerd, op
den 24 JuliJ 1574, met daarbij behoorende ftukken . a. Middelen tot bet ontzet der ftad, to water onderngmen en uitgevoerd, met do refolutie tot bet ftoppen van de gaten in de
zeedddken , (den l,Jsfeldijk en Maasdijk) tot ontzet der had
doorgeftoken .
B . Bijzondere getuigenis en overlevgringeu, wegens eenige voorvallen ten djde van 't beleg .
C, Bijzouflerbeden lvegens w I L L a 1•I c o n >h a r. I s S 0 on,
die, in plants van ziJne dulven,in den viterlten hongersnood,
in den laatften tijd van her beleg, to doodeo en to eten, de .
even gfttond, om ze tot bet overbrengen van brieven to go .
bruiken ; met den oorfpronkelijken brief, waarbij hem daartla
yergund werd dep neam van D u l v z H B o D g aebter den zLJ.
nen to ge;bruiken.
D. Oorfpronkelijk Octrooi, op den naam van Koning
F u 1 i, i P s aan die van Leiden gegeven , tot her oprigten der
ffoogpfehole,, van 6 Januarij 1574, volgens den ouden, 1575
volgens den nieuvven ilijl .
E . Programma tot de tegenwoordige feestviering van 9
September 1824 .
F . Programma der Heeren Studenten.
G . Catalogus van de Oudheden enz ., betreffende bet be.
leg en ontzet, welke, bij de feestviering y ten toou gefteld
geweest zijn.

.Mensch .
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Alen schlievendheid. Dichtluk door C O R N ELI $ LOOTS,
Bidder epz, tfltgefproken in de Maatfchappij , Felix Meri.
tis, den 9 Maart 1825 . Te dmflerdam, bij J . van der Hey
en Zoon . 1825 . In gr. 8 va. I S Bl. f :-25.

V \' ilden wlj bet gemakkelijk voorbeeid van een' anzer ambt .
genooten rihvolgen, en maar viugtig nederfchrijven : dit
diehtfluk is van onzen L 0 O T s ; dat is genoeg gezegd, dan
hadden wiJ nu reeds afgedaan . Wig gelooven echter reset, dat
bet publiek met eene dergelijke voorproef gediend is , welke
alleen op den naam van den fabrikant, en niet op de waarde
van bet fabrikaat zelve ziec, en zuller : er dus in weinige
woorden ooze beoordeeling bijvoegen . Dit dichtlluk, ter gelegenheid van den jongilen verfchrikkelijken Watervloed vervaardigd, ftrekt voornainelijk tot openlijke eerbewijzing aan
twee, In Amsterdam gevestigde , weldadige en zegenrijke in
rigtingen ; bet loffelljk Collegie Zeernanshoop, dat zich In den
laatflen nood zoo zeer onderfchekicn bieft, en de Beddingswaatfchappij, van welke men zich zoo veel goeds beloven
mag. De diabctrant is krachicig, maar ruw , door de menigvuidige inverfies en de gewrongene zamenfteiing van fommigk
zinfneden ; b. v.
Zoo vindc de dichter fchoon blj fchoon
In keur , om nieuwe tooi ce geven ,
Atli't beetd, waarin , hoe hoog verheven,
De fchepper ftelt zich z e1v' ten coon.
Doch over bet algemeen zijn de coupletten voortreffelijk,en
zouden, bij eenige meerdere befchaving, meesterlijk genoemd
mogen worden ; maar LOOTS fchljnt, bij zijnen rijkdom
tan gaven der natuur, de pulp der kunst to verachten, en
dit is dubbel jammer ; want betgeen ehans reeds boo fchooa
is, zoude dan nog fchooner wezen . Hoort flechts. :
Neen, geen begin is aan uw dagen!
Zr is gees t jd dat gij, niet waart,
Gean leering bragt ar over de aard ,
Geen mood bade gij ter pulp to vragen,
Geen' zang van priesterlijken Bard ;
Want gij , gij waart alree geboren
l ur deeds uw eigen eerdienst hooren
Bij 't eerile flaan van 't menschiijk hart .
S 4
Mensch .
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Menschlievendheid I geen tempelwanden
Omvangen de outers u gewijd ;
Uw dienst kent wisfeling van tijd
Noch lucbtitreek , nocb verfchil van landen :
Uw volgrei Is heel 't eardacb geflacht,
Gli leers In Moskees et ; In kerken ;
Docb Diet van leering, meat van werkeo
Dtxvangt uw tempeldienst too kracht.

,De NederlandIche Watertnood, in. re25 . Ddehtfuh, door een
Gevangene. Uitgegeven en met een Voorberige voorzien doer
w. a. w A a n a r tv a a a z . Gedruke tea voordeele van de
stoodlijdendeo. To dwilerdam, bif G . J . A. Beijerlnck .
1825 . In gr. 8rq. no--3 f c . aS .
Gevangenen zija diet altijd woesce en onbefchaafde men.
fchen ; zij hebben ten minfte een hart, zoo goed als ande.
ten, en wij Men dus niec in, wasrom de giften, door de
zoodanigen, bJ gelegenbeld vaa den jongi}en good, to zaam
.gebregt, alec ofa de regce bron zouden kunnen zQu voorrgevloeld . Dar in bet bljzondc t iemand, die gees zilver of goad
beeft, fchenkt, was bLj bezit, do vrucbten ztjner dichtgave
nanielljk, Is to begrijpeltjker, dear de gebeurtenls op zich .
zelve reeds zoo gefchikt is om eene mast eenigzins rijke eder
to doen vloeljen, en er dus niec meet dan de uitgave noodig
is, om derzelver ftroom , under begunftiging van een welwlllend publiek, in een' zilveren ftroom vol lafenis en verhwlkking to herfcheppen. Aldus redenerende, kunnen wij
Diet anders, dan bet verrigte door den Beer w A a r4 s I x c a,
als vriend en befchermer der ongelukkige opgeilocenen, toe .
juichea. Zijn naam tronwens Is ons reeds borg , dat bet
vlcgegeven ftukje, nosh Ms vets, aoch als opftel in bet al .
gemeen, flecht zal z1jn. En dit is Recenfent, bij eigene In .
&age, cadet gebleken . Hoewel wij niec ontkennen willen,
fomtijds met eene foort van watervrees bevangen ce worden,
wanneer wU , na de doorgeftane ramp, zoo vele berijmde
jammerkrecen booren of liever eien eanhetfen, wij hebben
verfcheidene coupletcen van dit ftukje met wezeniijk genoe .
gen gelezen . Do voorbeeld doze , welke ons ce st In bet
crag vaITen :

Hoe

D
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Hoe durven menfchen vellig bonwen
Op eigen zwakke toeverlaat ;
En zorg'loos d' Oceaan vertrouwen,
Die booger dan bun velden ftaat?
Wat zegt bet, dat in tal van jaren
Geen woedend opgeruimde (opgerulde) baren,
Beftelpten uwe vaste kust,
Of uw verfchanfingen verbraken?
Elk oogenblik kan 't onheil nakeu
En floren vreess'liJk uwe rust .
Zoo zorg'loos (last in Napels ftreken,
Vefuvius, langs uwen top,
Om daar den vrucbtbren grond to kweeken,
De inboorling zljne wonilig op .
Wet kent hij uw verfchrikk'ltjk blaken ,
Vetwoesting-, vlam . en lava - braken ,
Wanneer uw vuurkolk wbedt en brandt,
Maar jaren vioden floorloos heenen,
Nu waant ho fchier 't gevaar verdwenen,
En flaapt gerust can uwen rand .
Wij zeggen Wet, du dit 1!e beste zijn, nosh ook, dat er
niets op valt aan to merken . Maar is de gedacbte .niet treffend en waar , de verfificatie niet vloelJend ?
the aanmerking houde ons de geachte nitgever ten goede .
Men kan ook al to befcheiden , althans to fchroomvallig z1jn .
Hij heeft niets aan bet handfchrift willen veranderen, zelfs
taalfouten niet. o, Wierd elk fchrijver zoo hard behandeld,
hoe velen zagen er erger nit t Wie zou daarentegen twijfe .
len, dat bet vers elgen werk is, wanneer een man als
W A R N S I N c H dat openlijk verzekert?
Ten (lotte, bet ftukje is zjjn geld waard , en wat men, bet
koopende, duarbenevens voor ongelukkigen doer, is eene niet
verfmadettjke winst .

Ellen Percy, of de Opvoedlng door Noodlottigheden . Door
T H E R E S E H U G E R.
Naar het oor fpronkelijk Engelsels
bewerki. In II Deelen . Te Amflerdam , blj de Gebroeders Dledericbs . 18 24- 10 gr . 8vo . To zansen 507 B1. f 4 .80 .
WIJ
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J'oorzienigheid in de fchool des onfpoeds," lezen ; deze is toch
de geest van dit boek, en van noodlottigheden houden wij
Met . Voor bet overige is dic werk boven onzen lof . Het
is nit bet Hoogduitsch vertaald ; terwijl de fchrijfiler de
flof ontleende nit een' uitvoeriger Engelfchen Roman, then zij
Uitmuntend heeft verkort en bewerkt voor den Duitfchen le .
zer . En , enkele teal- en drukfouten , van geen zeer groot
belang noch zinilorende , uitgezonderd , verdient ook de
Nederduitfche vertaling alien 1of. Overal is intusfchen het
tooneel en de inkleeding Eugelseb en Schotsch gebleven.
Rijkdonf, bevalligheid en fehoonheid vielen Ellen Percyf
zoo als weinige andere meisjes , ten deei . Zij leefde in de
groote wefeld, zoo als men dear leeft ; en bij al Karen geest,
goed hart en uitmuntenden aanleg en elk barer overige voor .
regten, was zij op den oever van bet verderf, en nagenoeg
voor God en bet zedelijjt goede verloren . Dan, nog jong
en onervaren, trof haar bet ongeluk ; zij geraakte in de
diepfle armoede, was een oogenblik, van alien en van ailes
verlaten, en uog111;aals, toen haar gook, hare d nige ware
Vriendin, die zij voorheen vergna,chtzaamd had, ontviel .
Zoo zwierf zij om ; mast nu vpnderde ook trapswijze hare
ijdeiheid en overdreven wereldzin ; zij leerde ieder barer ge .
breken en ondeugden kennen en verfoeijen , en oefende zich
in en tot iedere deugd, En bare deugd was van den echten
flempel ; zij° was , zonder eenige dweeperij , regt godvruchtig. Eindelijk veranderde nu ook weder haar lot , zij werd
de in alles beminnelijke en achtingwaarcjige vroitw van eeneu
edelen man, wiens eerile liefde zij was, en die hear nimmer
vergeten had, offchoon zij hem,{ aihoewel zij toen reedy
hem opmerkte en hare hoogachting en voorkeur niet ontzeg .
gen kon, in vroegeren leeftijd door hare zeer in bet oog
loopende gebreken had teruggeflooten en van haar afgefchrikt,
Dit verhaal is alzoo hoogst zedelijk en leerzaam ; bet werk
is onderhoudend gefchreven ; en wij zullen ons hartelijk verblijden, zoo bet door jonge .lezeresfeu, uit idea aanzienlij .
ken fland vooral, drok gelezen en behartigd words .
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Cefchenk cener Vrouw aann eene jonge Dienstmaagd, bejfaande
in vriendfehappelijke Raadgevingen en ware Gefchiedenis .
fen . Uit bet Engelsch van Mrs . T A Y L o R in het Nedere
duitscj overgebragt . Net aen aanprijzend Yoorberigt vats
W . G O E D E . Te Leeuwarden, bi,j G. T. N. Suringar. 1824.
In kl. Uvo. rS9 Bl. f
go .
l eze raadgevingen hebben eene ernqige, hoogsznuttige e2
ook godsdienflige flrekking , en iijn met, gefcbiedenisfen van
dienstmaagden van allerlei flempel doorwevetr . Zij zijn , ge.
lijk, behalve de titel , oak geheel de inhoud zegt, van de
hand eener vrouwe, en dalen zoo zeer tot kleinigheden van
bet vrouwelijk dienstbodenwerk of, dot w1j met eenige bevreemding zngen , dat zulk een geleerd man, als de Heer
w . G O E D E , zich verledigd had , dezelve, wel niet to vertalen , maar geheel to doorlezen ; ithmets hij fehreef voor dezelve een aanprijzend voorberigt . Trouwena, hetgeen wiJ
van den inhoud zeiden , is meet , dan men van vele geleerde
werken zeggen kan ; en de klasfe van dienstmeisjes is zoo
uitgebreid, en voor de maatfchappij noodzakelijk, dat zee :
veel zon gewonnen zijn, kon men de dienstmeisjes volma6
ken . En daartoe is kans, irndien dezelve zich naardit boek .
je willen gedragen . Mrs . T A Y L o R is zoo voikomen met dec
dienstboden card en der dienstboden werk bekend, dat, w+an,
veer alle hare zusters zoo naan vziende waren till zij , die
klacce van nienfchen zich wel fpoedig zou moetea verbeteren>,O
of -- trerhuizen . Her hoot en de turf aan den keukenhaard s
de theebladen en het zaagfel bij bet vegen der kamers, hec
overblijvende brood en bier, de eudjes kaars, die in den kan .8
delaat blijven zitten, en duizende andere dingen van dozen
card, ontgaan hare aandacht niet . Wij wenfchen zeer, dar
onze tegenwoordige vrouwen even nanuwkeurig en naanwiet .
tend molten zijn als deze Dame . Die task zal voor velen wol
w it zwnar,zijtr ; iaar 111ijnheer de ecbtgenoot zal er in -zijne
beurs wdl bij varen, ien mag dan ook zijne vrouw to de.
zen wel bijflaan , waardoor hij immers nog even weinig den
naam van eeu' J A N a E N verdienen zal , als de Heer G o E .
D E door de verzorging, en uitgave, en verandering, opda8
het in alien opzigte ook voor Nederlandfche dienstmaagdets
nuttiger wierde, van dit boekje ?
Dan . dit zij zoo bee wil , lit boekje , dat 17 boofdfluk.
ken of afdeelingen bevat, is vro opderhoutiend gefrbreven,
en bevat zeer nuttige , en daaronder ook maar al to zees
noodzakeiijkg , a8nwijzingen en lesfen . WO vragen maar : wie,
zal bet koopen'? We] enkele dienstboden ; dock dit publiek
zal n1et grout zijn . Maar , de vrouwen geven bet barerziientt .
maagden ten gefchenke ? Doch die met de zijne tevreden is,
zal dit juist Diet noodig houden, en geeft liever zelve gged
voor-
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voorbeeld en fee . en daarbj no en dan een doekje of een
kantje tot belooning en aanmoediging . Een grooc aantal on .
zer vrouwen , die over hare dienstmeisjes nooit tevreden z1jn,
hopen wij Wet, dat den tijd zullert hebben, dic boekje to lezen ; want dan waren ztj nog minder to voldoen, en zouden
bare mannen nog meer vervelen door gedurige verandering
van diengboden en dagelijkfebe klagcen . ledere jonge vrouw,
intusfchen, mag bet we] ceps inzien, om opleccendheid ce
leeren, en ook om bear to leeren, brave dienstboden,at heb .
ben zlj dan ook at eenige onvolkomenheden, to achten . Ook
zal bet In ledere keuken geen ondienst doen, zoo de meisjes
bet dan cusfebenbeiden eens inzien . ja, men moest er over
cateahiferen in de keuken en de kinderkamer . Misfchien kan
de Heer o o a n z wel eenige kweekelingen aanbrengen, die
dit werk voor een prtjsje verrigteo . - Wij gunnen aan dit
boekje goeden afcrek .
Aan den Redacteur der Paderlandfche Letteroefeningen .
Mijnheer en zeer gei:erde Vriend l
Onlangs bet XVIIIde Deel, No. a, van den Recenfent, ook
der Recenfenten, doorbladerende, vond ik eene recenfie van
p. J. L . $ v g T's Specimen Academicum . Deze recenfie allergnnftigsc zijnde, vraagt ver rolgens derzelver ftellert „ Waar .
„ om is dan evenwel dit Specimen in de Letteroef. van Dec .
„ 1824, No. XV, tameitjk ongunftig aangekoudigd gewor .
„ den?" Hierop words flellig verzekerd , ten antwoord : „ De
„ reden Is eenvoudig deze % omdat hij , van wien deze son .
a kondiging afkomftig Is, tletzelveoniet gelezen heeft ."
Als bIj bet publiek onbekende flefler dier recenfie, floor
ik mij geenszins son die kwaadaardige aanmerking van lemand,
mij geheel onbekend en onverfchillig . Ook beboef ik u, die
mij kent, niet to zeggen, dat ik allerafkeerigst ben, om mijn
gevoelen ce uiten over een fiuk , dat ik niet gelezen heb .
Meer, door uw Maandwerk deszelfs welverworven krediet
Reeds blijfc behouden , rekende ik mij verpligt , tee handha.
ving van deszelfs eer, in gemoede non bet publiek to verkla .
ten, dat Ik mijn oordeel over her Specimen van den Heer
n v e T niet beb voorgedragen , dan no hetzetve met de be .
hoorlijke aandacht gelezen ce hebben, en dat 1k, bet oordeel
van andere bevoegde regters volkomen non bet mljne gelijkvormig bevindende, hiervan ook met een enkel woord heb
willen gewagen . Meer wit ik er niet bijvoegen ; en ik zoo
bet beneden mlj rekenen, din zelfs nicer to zeggen, al wierd
er mij , op was wijze ook , door den Recenfent, ook der Re.
cenfenten , of door een' van deszelfs handlangers, aanleiding
toe gegeven .
Ik ben Reeds
Uw dv . Vriend,
April, 1825.
Q . N.

BOEKBESCHOUWING
be nieuwe of tegenwoordige Wereld, cen ttgenhanger tot
de Voorwereld, door j 0 . J . 13 ALL 8 N s t a D t lL
Evangclisch Predikant to Pap/lorf,end . Uit het Hbogduitsch, met een' Gekibrief van Dr . A . D1 o L L . 11Ja
Deel. Te 4mfterdain, bij de Wed . G . A . Diederiihs
en Zoon . In gr . :lvo. XII en 37 1 Bl: f a-9o.
De hoorwereld en de Oudheid, door do NlatuaPkundt
opgehelderd, door H . F . L r rr K , Hoogleer4Ar to Bet'. Naar het Haogduitsch, door Dr. At Di a L La
kn
Me Deed. Te flmterdam, bad" de Wed . G . Ai Via
derichs en Zoon . 4In gr. 8ve . 318 BI. f 3 - :
De hormkracht der llarde, of wording van het menfihO'
lc
ke geflacht - door Natuurkrachten , door c . i . w E iac
N r: rL vertaald door Dr . A . 1%10 L L .
Te bordr&ht q
b j B1usff en van Braam . In gr . &vo. 486 BI. / 3 - 6©s
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elijk het onloochenbaar is, dat het Menschdom itt
verfcheidene wetenfchappen in de jongfte dagen zeer a anrnerkelijke vorderingen gemaakt heeft, zoo fchijnt hei
toch in andere flechts eenen kring to befchrijven , en weder tot de eerfte beginfelen der wetenfehap terug tee kcd-ren . Wij prezen, in eCnen tijd, die nug nict ver achtef
ons ligt, het Menschdoin gelukkig , dat thans een ongeletterde, een kind meer van de, GOdheid, den oof=
rprong der wereld, onze befemming Wist, dan de groatc
tte Wijsgeer der Oudheid daarvan had geweten . IJdele
roem! verkeerde waan! Dat alles is flechts wonderge
loof, een luchtkasteel, door vooroordeel gefticht, door
Iigtgeioovigheid gezien, en 't welk voor bet licht van de
nieuWere ontdekkingen der hedendaagfche Wijtbegeerte
verdwijnen moet . Om de zuivere bron derwaarheidtevinden , moeten wij tot het Panthelsmur van x a 1v v r u aT
VRSm
tstlat :uESCU . 1825 . Na . 7 .
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a , van z a N o van E1ea , of der oude Ina'ifchb
Wijsgceren , terugkeeren . De oude Eg)ptenaren verdienen geloof , wier ftellel ons in bet eerfte bock van D 1oa o R u s ontvouwd is , dat alle planten , dieren en menfchen van zelve uit modder, flijk en zonnewarmte zijn
to voorichijn gekomen . En dat dit niet nog dagelijks gei,eurt, dat wij niet voor onze oogen, op eenen warmen
zomerdag, uit een overftroomd land, allerlei nieuwe dierIborten en ook kinderen zien to voorfchijn komen, moeten
wij aan de uitputting der Natuur toefchrijven, die, gelijk alle oude vrouwen, ophoudt zelve kinderen to baren , en zich nog , als eene goede Grootmoeder ? flechts
tevreden ftelt, met bet nakroost van hare eigene kinderen
to koesteren en op to kweeken . - En waar, zal men vragen, blijft dan de werking der Godheid? - Men fpreekt
daarvan nog met eerbied ; men noemt en roemt de Voorzienigheid en Gods wijsheid ; doch blijkbaar .o m niet al to
zeer in 't oog to loopen , en zich de klad van 4theismus
aangewreven to zien (invidia detestanda gratid, gelijk
C O T T A bij C I C E R o van de Epicuriirs zegt .) In matt:
behoudt men God ; met de daad neemt men Hem weg . -Het denkbeeld van flutochthonen (uit den grond voortgekomene menfchen) liet men voorheen , met een' glimlach ,
aan den volkstrots der Jtheners en Arkadiers over ; thans
Itooren wij weder , dat iedere aardflreek door Natuurkrachten hare eigene inwoners heeft verkregen .
Deze bedenkingen kwamen ons onwillekeurig voorden
geest bij bet doorlezen der drie werken, aan bet boofd
van dit artikel genoemd . Echter niet, alsof wij onbillijk
genoeg waren, de drie Schrijvers gelijk to fiellen . Er is
hier, gelijk zij alien van de Schepping beweren, eene
opklimming van bet ruwe en gebrekkige tot bet meet
volmaakte . Bij W E R N B R vinden wij geheel bet beeld
van den ouden Chaos ; ruw daarheen geworpene, kwalijk zamenhangende , zonderling gevormde en uitgedrukte
denkbeeiden . Bij B A L L E N S T E D T een weinig meer orde, maar toch nog veel gebrek aan zamenhang ; brokken
nit axtdere Schrijvers ; wederlegging van fommigen ; korO.
N R
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om , nog vele blijken van wanorde ; even als in de voorwereld, volgens die Heeren , de dieren meet kolosfaal dan
fchoon en geregeld waxen zamengetleld . Bij L I N K , daar.
entegen , zien wij regelmaat , orde , en cen vast fystema i
behoorlijke ontwikkeling uit geftelde pr~emisfen , doch te .
vens raadpleging der Natuur zelve 3 afkeer van den ba,
jert der hypothefeta , en meerdere toenadering tot de verhalCr
der oudfte oorkonden , die B ALL E rv S T E D T ., omdat zi)
tegen zijn ftelfel ftrijcten, uit alle zijne kracht met eens
foort van grimmigheid beftiijdt, on daarbij de verachtew
lijkfte uitdrukkingen niet fpaart . - Daar de Lezer de beide
laatstgenoemde werken reds uit eene beoordeeling vat)
derzelver eerfle Deelen eenigzins kan op prijs ftd11en , ett
w E rt N E It volftrekt voor geend geregelde ontleding Vats
baar is, zullen wij in Tins beoordeelend verflag kort kung
nen zijn . Wij zullen van bet min volmaakte tot bet vol.
maaktere opklimmen,
Vooreerst merken wij op w r R N E t= aan , dat bet woord
Productionskraft verkeerdelijk door vormkracht vertaald
is : bet eerfte is kracht van voortbrestging ; voortbrengen
nu en vormeia is toch niet hetzelfde . Het is eigenlijk niets
dan eene reeks van lellingen of fpreuken (Aphorismera)
meestal zonder bewijs ter near gefteld, en waarvan dd
zamenhang niet gemakkelijk is na to gaan . Allerlei onderwerpen , de levenskrachten, de wording eh wasdont
van planten en dicren , de voortgang van bet menfehelijk
geflacht, de beste wereld, bet al of niet geoorloofde van
den zelfmoord , Ii o U s s E A U en V 0 L T A I It E, de onfterfelijkheid der ziel , de Geogenie van m o z E s , dd
nicuwere f'arrekunde , als bewijs tegen de betrekking tuefchen God en de menfchen enz ., liggen er in eenen bajert
door elkander . Wij herhalen bet dus : een bepaald denk .
beeld van dit boek te. geven , is ondoenlijk . Wij moeten
echter den Schrijver bet regt doen van to zeggen, dat
hij, volgens zijne beginfelen, den zelfmoord afkeurt ; de
onfloficlijkheid en onfterfelijlt,heid der ziel aanneemt ; v o L-T A I R E eenen elleradigen fpotter noemt ; erkent, dat dd
nienichcn in de Leuwigheid opgevoed zullen warden ;dat
T 2
hij
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3tij uir zljne drie krachten, zwaartekracht, ultzettings- en
levenskracht, of algemeene svereldziel, bet bellaan der
Godheid zelfs meent to kunnen bewijzen , (doch zich daar.
in, volgens zijnen Vertaler, zelf tegenfpreekt .) Kunnen
wij dus geen doorloopend verflag van bet geheel geven ,
zoo zullen wij ons tevreden ftellen met eene plaats mede
to deelen, waar de Schrijver (gelijk meermalen) op z1jne
manier luimig heeft willen zijn . Na verhaald to hebben
van een' armen Emigrant, die door hem acht weken lang
met aardappelen gemest was , en toen ondankbaar web
liep, (hoe bet to pas komt, is een- raadfel) laat wE R~
Iv E R nu onmiddellijk volgen : „ Ach ! daar komen een
• paar lieden aan, die weenen en de handen wringen . • Wat deert u dan , goede zielen ? - Ach ! wij zijn on• gelukkig geworden : wij bezaten een fehoon boeren •
• goed , en zgn er zoo even , zoo als wij gaan en ftaan ,
„ afgejaagd geworden . Maar bet is onze fchuld niet :
• bet oorlog heefc ons bedorven . -Ha! ha! gijlieden
„ komt uit de beste wereld, waar bet - mensch ! naar
„ beneden gaat ! Nu , wanhoopt maar zoo dadelijk niet,
„ arme luidjes! Gij zijt nog gezond en flerk, en kunt
„ nog arbeiden . - Wij wanhopen ook nog niet ; wii
„ vertrouwen nog op den goeden God ! Maar zulk een
„ heerlijk boerengced krijgen wij toch ons ganfche leven
„ niet weder. Dat vervloekte oorlog ! - Nu , daar gij„ lieden zoo zeer op God vertrouwt , en op eene redo„ Iijke (hier zal wel redlich, dat is eerlajk, geftaan hebben) wijze zoo goed mogelijk zoekt voort to kotnen ,
„ zoo kan men toch nooit weten . Ik zou u voorbeelden
„ kunnen aanhalen , b. v . J o s ; dien plunderden de fol.,
„ daten , onder bevel van den Duivel , en op deszelfs
• eigenhandige , in zijn hoofdkwartier afgegevene order,,
„ tot op bet hemd toe uit, zoo als foldaten des Duivels
„ alleen in ftaat zijn to do en . (! ! !) J o s kreeg naderhand
• alles dubbel weder ; twee fchoone boerenhoven, in
• plaats van eene, dien hij verloren had ! . . . Maar nu
• moet ik mljnc aardappelen uitdoen ; gii ziet het words
„ hoog t1jd . Hebt gij honger of koude, dan gaat in
,, mo-
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• mijne kluis ; er ftaat een groote pot met aardappelen to
„ vuur, en - bezoekt mij morgen weder . En dan" (na de ongepaste aanhaling der bijbelplaats : de vosfen hebben holen, enz .) „ Nog eens dan , menfchenkinderen ,
„ kiest, kiest! Eene flechte wereld, welke nogtans be• ter kan en moet worden . Eene wereld vol hoopvolle
• uitzigten en -- daarin beflaat de ganfche gelukzalig• heid , zoo als niet to ontkennen is . Of kiest de beste
• wereld, waarin gij nogtans alien, de een met den an„ der, onder den voet moet geraken !" - Nu bedenke
de Lezer , dat dit boek vierhonderd zesentachtig bladz-den dik is, en de lust, om het to lezen, zal hem wel vergaan .
Wij gaan over tot D ALLEN s T K D T . Hierop is dam
wel bijzonder toepasfelijk , hetgeen wij boven van de ongodsdienftige ftrekking der Natuuronderzoeking bij fommige nieuwere Duitfcher: gezegd hebben . Hij regtvaardigt zich in de Voorrede met het voorbeeld van den grooten z w I N G L i u s, die de waarheid ook bij vrome Heidenen erkende, en dezen eenmaal bij God hoopte aan to .
treffen ; maar hoe dit gezegde van den Hervormer to pas
komt bij een boek , vooral tegen de Mozaifehe oorkondo
gerigt , die z W I N G L I U S toch waarachtig geloofde , be.
grijpen wij niet . -- Het tweede Deel van B A L L 9 Ns T E D T's Nieuwe Wereld behandelt verfcheidene vragen , tot dat onderwerp betrekkelijk ; zoo als , over de
vorming van de tegenwoordige gefteldheid der Aarde door
den val van een hemelligchaam op dezelve, door Prof.
G E L P K E to Brunswsjk beweerd , welke dit met de over •
leveringen der nude Perzen betrekkelijk eenen draak, of
eene /hartfiler , die de zee tot zich getrokken zou heb .
ben, en daardoor eene groote overftrooming bewerkt,
zocht to Raven . Met reden verwerpt B A L L E N S T E D T
dit gevoelen . Trouwens , G E L P It E wint met de aanha .
hug er Zend - boeken niets , die veel meer overeenkomst
hebben met den Mo.- aifchen Zondvloed . Doch hierover
rader . B A 1, r. E N S T Z D T wil de Per .e
ifche overleverinZ
It ovtreenftetntninm brengen wet bet verhaal in GeNers
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wegens den Cherub met bet vlammende zwaardk, en last
beide op eenen vugrberg flaan . Dit is geenszins de onwaarfchijnlijk(le van zijne gisfingen . Een tweede onderwerp , bier behandeld , is de vraag wegens bet ontflaan
en den wasdom der Jig cllamen . Hij gelooft , dat er thans
nog nieuwe fchepfelen , alleen door Natuurkrachten , zont
der voortteling, in wezen komen, ook behalve de kleinere diertjes , wier voortbrenging men onder den naam
generatio arquivoce kent . Hij haalt tot dat eipde de bastaardfoorten onder de planten en dieren , en zelfs den muilezel, aan, die alle toch waarlijk door voortplanting ontflaan , en niet tot de onmiddellijke gewrochten der Na .
tour kunnen worden gebragt . E1ij haalt bier eene lange
plaats Uit W E R N E R van 15 bladzijden aan : trouwens ,
nieuwere Schrijvers van dien ftempel , of bet Mot-gen.
bltt, de Ahendzeitung, en dergelijke gewigtige bronnen, zijn de groote autoriteiten van onzen Schrijver .) De,
tie gaat nu voort, om tegen G E L P I{ E to velde to trekken over deszelfs flelling, dat alle menfchen uit den paar
zijn atgeflamd . Bet ia, gelijk wij reeds uic bet eerfleDeel
gezien hebben , een lievclingsdenkbeeld van onzen Schrijver , dat in alle landilreken menfchen gevormd zijn, Hij
j'chijnt echter geergerd to zijn , dat men hem heeft tegengeworpen , als liet hij de menfchen als kool nit den
grond groeijen ; hij laat ze thans liever uit de lucht ko; ell, of uit gaz - foorten ontflaan . (Dit -herinnert ons
een Recept, weleer in den Schouwburg medegedeeld, o m
,nenfehen to waken, en waarin eiwit en zuurflof voorkwamen ; bet derde ingredient zijn wij vergeten .) 13 A LL E N S TE D T wil vooral niet, dat men aan cen Paradijs
zal gelooven , ten minfle niet aan een Paradijs : elk oorfpronkelijk Volk heeft er , volgens hem, een gehad . De
mensch was misfchien eerst ecn viervoetig dier, daarna
een aap, bl . 127 . De Hcbteers waren, volgens fommigen, 6En met de oude Gebers, of 13uddhoisten, en
deze weder de flamvaders der latere Ilindous en Parfen .
De boeken van her 0 . V. zijn dus uit de oude fchriften
der Gebers ontleend . Dit ziin echter de voorsuders, mast
niet

OVER DR OUDE EN NTEUWE WERELD, ENZ .

275

nakomelingen van A B R A H A 1'I geweest, een vcrbasterd Yolk , op welk anon niet kan toepasfen , wat van
de zeer eerwaardige (en hooggeleerde) Gebers verhaald
words, zoo min alsof men onrler de oude Grieken en Romeinen de tegenwoordige nieuwe Grieken en Paapfche Ra
meinen verflaan wilde. (Het is jammer , dat de Duitfchers hunne Gedenkfchriften van die weieerwaarde en
zeer geleerde Heeren Gebers of Hebers v66r z o R 0 A Sniet de

T E R niet uitgeven : want zulk eene daadzaak zouden zij
toch op zulk een' flouten toon wel nietbeweren , indien zij

historifche daadzaken hadden
Babylonifrhe gevangenfchap naderden
afzwerving, to Babylon en N B . to Perf e-

daarvan niet bier of daar flellige
gevonden?) Maar in de

JIoden, na lange
dolis (waar zij nooit
de

gewoond hebben) weder da oude

bron, en namen van hunne oudere brooders, de

Perzen,

veel

over. - Zoo alleen weet B A L L E N S T E D T de treffende
overeenkomilen tusfchen de berigten onzer gewijde Schrijvers en die der

Zend-

boeken to verklaren , zoo als van

de, Schepping, bet Paradijs, den val, zelfs de komst van
den

Mesfas,

(waaromtrent hij eene allermerkwaardig(le

plaats van A B U L F A R A D J uit x x D E mededeelt, die
ons in de drie I'Vijzen van het Oosten dienaren en leerlin.,) Iiet veri
gen van z o R a A S T E It doet kennen , bl . i9

Chaldeers en Hindous, en in dat van L U C I A N u s over de
Syrifche Goden, eene treffende overeenkomst met dat van
Nt o z E s . Maar i o z E s mag volttrekt de bron niet zijn .
haal van den Zondvloed heeft in de fchriften der

Dene andere itof tot onderzoek vindt onze Schrijver in de

Egypti/che gedenkitukken,
riem van Dendera, wiens

vooral in den bekenden Dieren .
oudheid hij beweert, doch wet

lets van de i5,ooo jaren van zeker

ontegenzeggelajkbewjs,

of de 25,000 van zekeren Dr . S I C K L E ti, hat afdingen,
en er flechts 5ooo jaren voor belt . Jammer , dat alle deze
ichoone berekeningen door de ontdekking van c HA uvervallen zij-n , die op. d e Ilicroglyphe van
Dendera zelf gelezen hceft, dat de tempel flechis tot do
p T o L E Al r. e N opkliint? --- Van Egypte maakt onze galc-erde Getehied- can Natuaronderzoeker cenen falto maor1 4
laP o L L 1 0 N
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;ale near Amerika ; hij lascht weder eene pleats van
Z I M M E R M A N N in , ten bewijze , dat dmerika niet ge.
heel uit de Qude wereld ken bpvolkt zijr, , omdat de in.
woners geene huisdieren kenden , fchoon hij den intogt
vat} vele volkplanters uit 4zig en elders niet kan ont .
kennen . Eene laatlle Verhandeling loopt over de luchtfleenen, die B A L L E N S T E D T niet uit de maan met L A
P L A c E , noch uit de groote wereldruimte met c H L A DN I , maar uit den dampkring wil doen vallen . Bijna hon .
derd bladzijden vult dit kangwijlige onderzoek .
Men heeft ;neermalen gezegd, dat Bijgeloof en Onge .
loof elkander de hand geven ;dat Godloochenaars aan her
kaartleggen gelooven , en oude Schrijvers, die de onfterfelUltheid der ziel ontkenden , de ongerijtndfte grollen aannamen, NVij hebben hiervan in B A L LENS T E D T een
1iieuw bewijs . De man , die de fchepping der wereld door
God on'tkent , omdat bet een wonder zou zijn , en mell
geene wonderen mag aannemen ; die op de ,1oodfche fchrif.
ten , als zoo vele fabelen , met cell' medelijdenden glimjach ncderziet, - die zelfde man geloofr, op bet gezag
der Abendzeitung, aan menfchen met /laarten en honden .
.) Sa.
kopNn, die zoq fiiel loopen als paarden, (bl, 13o
pienti fat .
Reeds terflond de inhoud van L I N it's twe ede Deel (dap
Voorwerel(l en de Oudheid) toont ons meerdere orde en
betere fchikking aan . I. Nopens de Gefhiedenis der liar,
9, 11. Der bewerktuigde fchepping . III . I)ts menfchell,
~ett ge/jachts . IV. Veranderingen der 4arde, finds den
aanvang der Gefchiedenis . V . Veranderingen der bewerk .
tuigde fchepping, finds den aanvang der Gefchiedenis,
VI, Vtjdrage tot de Gefchiedenis der Menschheid, finds
,den oanvang der Ge/chiedenis in het algerneen, In her
cer[le Hoofdftuk loopt de Schrijver vlugtig de voornaam .
fte geologifche flellels door, die hij in drieetl vcrdeelt ;
voxmipg der bergen op de oppervlakte,inflorting van den
efen' grond, of ophefling deszelven bgven de vlakte .
Tot de eerfte behooren de gevoelens van L I N N ~E u s ,
$Or1,f0N ell -WEttNER ;totdetwt:ede,BuRNZT Cfl
nZ

(do denige, die diet onder de zee ontftakn
vindenis)
, doch
van bet
tot
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n E L v e (eerstgemelde oudere Theorie wordt door
L I N IC zeer geprezen) ; volgens de derde , die onder do
Geologen weinig voorflanders pleeg . to
welke onze Schrijver blijkbaar cavehelt, is de aardvor .
ming gedeeltelijk aan volkanen toe to fchrijven . L I N iC
verbindt die nogtans met de eerlte vorming, en rekent
v>f opheffingen ; de eerfle van bet overgangsgebergte,
de tweede van bet vaste land der voorwereld, de derde
van bet jongere vlotgebergte , de vierde der hoogfte granietbergen , (die volgens w E R N E R's ftelf el de eerfte is,
en wier ouderdom t . I N K ook niet betwist , maar ben
eerst later boven de zee doer to voorfcli4Jn komen) de vhf.
de
bazaltgebergte. --- In het tweede Hoofdftuk beweert do
Schrijver, dat de thans uitgeftorvene dierfoorten door
geene groote Olnwenitelingcn , maar allengs verdwenen
zijn ; gelijk hij over 't algemeen een vijand is van de by .
pothefe der veranderingen door hevige natuurfchokken .
De vogelen houdt hij voor misfchien overblijfrels der voor.
wereld . 'Vat den mensch overgaande , herkennen wij in
L I N K den bedaarden , befcheidenen natuuronderzoeker .
Hij ontkent de mogef: kheid pier, dat bet menschdom uit
nicer dan 66n paar ontftaan zij , maar voegt er bij : „Komt
„ bet op de meening aan, dan zal ons Reeds de meening
„ der Volken of liever der Wijzen vereerenswaardig blij„ ven , die alreeds in de vroegfte O udheid geloofden , dat
„ zich , onder de befchermingeons hoogeren Wezens,de
• eerfte menfcbenftam formeerde . Nqg niinmer heeft eenig
„ uitlegger het ontwaken der Rede verklaard ; dat bee4
„ eener bovenzinnelijke wereld in ons binnenfte , waar„ voor bet dier gebeel onvatbaar is ; dat beeld , hetwelk
„ alleen van een bovenzinnelijk Wezen afkomftig zijn
„ kan , en, even als bet menfchelijk geflacht , eene eerfte
„ opvoeding behoefde . Doch wij willen bet gebied der
• op ervaring gebouwde Natuurkunde niet verlaren ." Daarop wederlegt hij de voornaamfte gronden voor de veelfoortigheid des menichelijken geflachts ; doch , am zijn
pjiefkoosd Relies, de opklimming van bet minder tot bet
T 5
meet
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tneer volmaakte, vol to houden, houdt hij de Negers
Voor bet oorfpronkelijke menfchenras , die zich in twee
(of drie) takken, ten Oosten de Mongolcn, (ten Zuidoosten de Malei/ers) ten Noorden de Katekafiirs, over den
Aardbodem uitbreidden . L I N K is niet afkeerig van bet
denkbeeld, dat deze zwarte i}am eigenlijk niet in Afri.
ha, maar op den J#difehen Archipel to huis was, waar
men nog kleine roetkleurige en bijna dierlijke Negers aan.
treft, en zich van daar Zuidwaarts naar Afrika verfpreidde ; zoodat ,zia onder den evenaar eigenlijk als bet Vaderland der Menschheid zou moeten befchouwd worden .
Hij onderfcheidt vooral de Mongoolsch-Chinefche van de
/Caukafasch - Europefche befehaving, onder anderen door
de verfchillende huisdieren en graanfoorten. Her punt ,
waaruit oraze befehaving is nitgegaan, valt dan in de landen omftreeks de Kaspifche Zee , Armenie en Medie : want
can de hooge oudheid van Indict gelooft de Schrijver niet .Onder de veranderingen der Aarde , na den ondergang der
voorwereld, trekt vooral de Zondvloed de aandacht van
L I rt K . Hot is ons onbegrijpelijk , hoe deze doorknndige
Schrijver een verhaal , hetwelk men bij genoegzaam alle
Volken wedervindt, doch vooral bij de Indianen, Chaldeers, Perzen, Hebreers en Grieken, bijna met gelijke
omftandigheden, voor eene Mythe kan houden , en wel
volgens eene korte magtfpreuk zonder bewijzen , (hl . 95 .)
Hoe is bet mogelijk, in bet eenvoudige, zelfs tijdrekenkundige verhaal in Genefis iets kuniligs, iets mythisch to
vinden ? Veel meer blijken eener kunflig verdichte fabel
heeft P L A T O ' S verhaal wegens hot eiland Atlantis en de
,rltlanten, die eenen oorlog tegen vroegere Atheners ge .
voerd, en door dezelve overwonnen zouden zijn. Hoe
vele Schrijvers hebben zich bet hoofd gebroken , om de
plaats dier Atlantis to vinden! En toch behoeft men den
Xritias van P L A To fiechts to lezen, om do verdichting
als met hal3den to grijpen ; en pier beefs L I N K ongctwijfeld gelijk , wanneer hij eene Mythe vindt , even als bij
den Titanen-ftrijd . Ook den Cimbrifchen, den Satnothraeifchen en andere watervioedcn houdt L 3 N K voor minder
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der belangrijk , dale fommige Schrijvers . Meer aandacht
verdient, hetgeen nppens de opheffing van fommige landen boven de zee words gezegd ; doch, in den tijd der
eigenlijke Gelchiedenis , is dit flechts omtrent eenige kteine eilanden in de Egefche Zee, bij de Azoren, en in den
Noordelijken Stillen Oceaan , llet geval geweest . Door verzanding worden vele havens gedeibpt , zoo als Tyrus en
Karthago (doch eerst in vele Eeuwen), en landen aangeflibd, zoo als de . 4yptifche Delta ; doch ook dit vereischt langen tijd . Door den plantengroei is de Aarde in 't
algemeen drooger geworden ; doch in den tad der Gefchiedenis heeft dezelve geese zeer belangrijke veranderin-+
gen ondergaan . Ook het klimaat is niet van belang very
.#nderd : Europa was noch in de oude tijden zoo veel
kouder, noch in de Middeleeuwen zoo veel warmer dare
tegenwoordig, gelijk fommigen ftellen . Wij moeten be,
kennen , dat de Schrijver ons , wat de eerfte dier ftellingen
betreft , niet voldoet . 0 v I D I u s b . v . fpreekt to fterk
van den omtrelc der Zwarte Zee, om hem geloof to vvei..
geren, al is hij een Dichter ; en Duitschiand was toen
ongetwijfeld zoo koud als thans Zweden . - De vijfde
Mdeeling houdt zich bezig met de dieren, bij de Oudea
bekend , en hunne fabelachtige dieren ; den eenhoora
(zeer uitvoerig behandeld , en aan weiks voormalig be .
i'aan I. INK gelooft) , de Martichora , of menfchencter ,
op de gedenkftukken van Perfepolis afgebeeld (myt'hisch,
of een dier met ftekels), de grijpvogel (waarfchijn1ijk eene
verwarring met een ander dier) , de Sirenen (bij ii o m Ea u s flechts fchoone meisjes , naderhand opgeichikt), de
mereminijen (oudtijds Nercideu) , de drakes, bazilisl en
(oorfpronkelijk enkel (langen) , het rivierpaard (bij a E EL o1) O T U S en A a I s T 0 TEL E S waarlchijnlijk een ander ;
thans uitgeftorven dier) . Het verwondert ons , geen enkel
woord van den oorfprong der mythe van den Phcsraix to vinden . under de planter fpreken de Quden van de perfea ,
amonion, enz . -, In het begin der zesde Afdeeling, die over
do oude gefchiedenis der verfpreiding des menschdoms
kandelt, is de Schrijver met zicllzelven in tegenrpraak .
Eerst
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Eerst ftelt hij de fCheepvaart der Ouden als weinigbetee .
kenend voor (bl, 223), en zegt naderhand, bl . 227, en
bewijsr door voorbeelden, dat de voordeelen der nieuwere fcheepvaart boven die der Ouden veel to hoog worden
eangeflagen ; waaruit dus volgen zou, dat onze fcheepvaart weinigbeteekenend was . Hij befchrijft vervolgens
meer uitvoerig de reeds boven vermelde verfpreiding des
menschdoms over 4zie, Bfrika, en daarna over de andere werelddeelen, volgens hem meest ter zee, Over Indie fprekende, weerlegt hij het vrij algemeene gevoelen
.over de oudheid van dat land , en maakt uic x E R o D 0,T u s op, dat het zelfs toen og do r halve Wilden bed
woond was . Dit komt ons onwaarfchijnlijk voor. H E .
IL 0 D o T u s was misfchien to ver van de bron , om goede berigten to hebben . -- L I rr K fchrijft de groote Indifche gedenkftukken aan vreemde aankomelingen toe . (Het
kontt ons voor, dat ten tijde van S E S O s T It I S wel eene
Egyptifche volkplanting zich op de kust van het westelij.
k e Schiereiland kan hebben gevestigd , en de wonderge.
fichten van Elephante, Salfet en £llocr opgerigt .) Be.
rigten omtrent Indifche voortbrengfelen, bij de Ouden be .
kend, namelijk rijst, kaneel, kasfie, wierook, mirre,
ebbenhout, - van Chineeich-Mongoolfche produkten, of
door de Mongolen tot ons overgekomen, als de bloementeelt, de rogge en de bufiel, en de kennis der Ouden aan
bet Noorden en deszelfs voortbrengfelen , fluiten het werk,
althans dit Deel,
De vertaling van L INK is vloeijend, en veel beter
dan die van D A .
T L E N S T E D T,

Tweetal B!~beloefeningen in Leerredenen , door j. v A N
s e ti A Y e K , Predikant to Korend!~k . Uitgegeven, tent
voordeele der ongelukkig gewordenen, in den jong/leri
Waterviocd . Te Rotterdam, bij Menfing en van Wes .
treenen . I82$. In gr . 870- 48 131. f ; .5Q,

Zees•

J.

VAN S C t A 1 C IC ,

BIJBEI ;t1EP`ENINOEN,

*St

Leerrede over II Cori,then Y. z , uitgefproken na he*
affterven van wijlen den Hoogleeradf 11 9 R M A N N U s
ROYAARDS,
door deszefs Zoon HERM. JOB .
R o Y A A It D S , Dr . en Prof. in de Godgeleerdheid to
Utrecht . Te Utrecht,, bj J . van Sciloonhoven . 1825.
In gr . 8vo . 48 BI. f : - 40 .
W.

z . v 1 tj willen Diet ontkennen, dat wij op bet derfte
gezigt van een fraai geplaatdrukt omilag, met bet opt
fchrift, in groote letteren : Ten voordeele van de ongelukd
kigen der (?) Watersnood, enz . eenigzins meesmuilden .
Het komt ons namelijk wel eens twijfetachtig `toor, of de
voorzeide ongelukkigen bij alle deze uitgaven wel zoo
heel veel winnen . Doch, al is bet dan ook maar een
fluijer voor de fchaamachtige befchroomdheid van een jeugdig fchrijver, zoo is bet immers reeds Diet to misprj ..
zen, wanneer bet flechts goed zaad is, wat hij •f trooit„
en de boekverkooper hem zijnen ploeg en eg, op hope
van fcha :leloosheid, wel wil leenen . Wij betuigen daarom
gaarne , deze Bijbeloefeningen met genoegen to hebben
gelezen ; bet is eene fchoone en gewigtige plaats, over
welke zij loopen ; en indien dit in bet eerfte deel ook
minder blijkt, zoo is dit wederom regt gefchikt, en in+
derdaad door den prediker uitnemend gebezigd , om de
liefdadigheid en hulpvaardigheid door bet voorbeeld van
Jezus aan to prijzen, en de flukken ook van dezen kant
in verband met den watersnood to brengen . Wij hebben
geene bijzondere aanmerkingen van groot belang op deze
opttellen to waken . De uitleggingen zijn over bet geheel
natuurlijk en aannemelijk, de denkbeelden wO ontwik•
keld, in een' goeden ftijl en Diet onaangenamen toon .
Alleen komt bet ons voor, dat de fteller, volgens deze
fchriftplaats , Diet op de volftrekte geljkheid van Vader
en Zoon had moeten drukken : want die geeft, is meerder, dan die ontvangt . Wij zien Diet gaarne eener ult .
fprake to kort gedaan ; maar even zoo thin, dat men er
m eet ult hale, dan er in ligt, al gelooven wij zelfs ook
par-
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gaarne dat .meerdere. In verdere ontwikkelingen van die
of cenig ander opgemerkte to komen , laat de plaats thans
niet toe .
2 . Een aangenaam woord van eenvoudige ilichting,
door den zoon , leerling , ambtgenoot en opvolger, op
bet overlijden van zijnen waardigen wader enz ., in zijnd
eerfle predikbeurt daarna, toegepast . Ten aanzien der
uitlegging van den tekst meent de Hoogg . fleller, dat
men bet gebouw en huffs, hier vermeld, bepaaldelt k moet
verii_aan-van bet ligchaam, dat wij in de-toekomst zullen
bezitten . Ondertusfchen ftaat hij niet toe, dat de Apostel, uitfluitenderwijze , van den ftaat na de opftanding
fpreekt ; en aizoo rijzen hier nog al zwarigheden . Hij be .,
weert wel zees to regt , dat de H . Schrijvers die verfchillende tijdperken niet zoo naauw onderfcheidden , maar a1les meer met d8nen blik om-vatteden, en dat wij dus h un .
n e woorden to dezen aanzien ook niet op de goudfchaal
van latere ftelfels moeten wegen ; hidar, wat men ook
zegge, en hoe zeer wij ook de zwarigheden hiertegen
geenszins ontveinzen , zoo lang men de hope der onfler.
felijkheid niet tot de opflanding ten laatflen dage bepaalt,
zal men bij dit punt altijd onontwijkbare flruikelblokken
aantrefen .
Doch dit in bet voorbijgaan . De toekomst zelve zal
211es best ophelderen . %Vij lazen verklaring en aanwending met uitnemend genoegen . Heldere denkbeelden , kunftelooze en echter kiefche en fchoone inkleeding, warmte
en hartelijkheid, bij de geregeldile orde . In bet bijzonder
behaagde ons ook de wijze, op welke hij bet tot zijn laatfte deel uitftelt, om van den overledenen to fpreken, on
dit dan ook zoo rond, zoo eenvoudig, zoo vereerend
voor denzelven doet, als hemzelven inderdaad tot geene
mindere eere verflrekt. 1Vij begrijpen dan ook ligt, dat
dit ftuk eenen allergunftigflen indruk maakte , en eerst bet
aanzoek, daarna den onwecrflaanbaren drang van velen
bij den jongen Hoogleeraar to weeg bragt , om hetzelve
nit to geven . \Vij verheugen er ons in, en dachten, bij
bet lezen : Zou de oude S O L O N 1 ; ,-,t ook dies man niet
On-
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onder de gelukkig1len gerekend hebben, die, geleefd hebbende en geftorven zijnde , zoo als de grijze R 0 Y A A R D S
hier be[chreven words, zulken zoon tot trooster, opvolger en lijkredenaar had?

Opwekking tot nederige erkentenis van Gods hoogheid ; en
aamv jzing van het Gode mishagende , in bet be/luiten
uit ramp en onheil tot fchuld en (traf. In twee Leerredenen , ter gelegenheid van den Watersnood . Eau
woord inzonderhei i tot befluur en troost van hen, dicta
bet ongeluk trof. Door D . B R O E D E L E T, Evangeliedienaar by de Hervorrnde Gemeente to Purmerende .
Te Purmerende, b j J. P . Bronftring . 1825 . In gr.
Svo . 6o Bl. f : - 6o .
Leerrede over Pfalm L : 23, gehouden den 13 Maart
1825, de ee:fle na de doorbraak b !X Durgerdam . Met
b jvoeging van eenige Berigten , enz . Door A . x 0 U TK A N P , Predikant to Durgerdam . Te 4mflerdam, by
G . Portielje . 1825 . In gr . 8vo . 56 Bl. f :-45 .
Leerrede, gehouden op den ao Februarj 1825, de eerfe
na de Overflrooming to Zwartfluis, door j . H . D Z
Te Amflcrdam , b j A.
R O 0 D E, Predikant aldaar .
B . Saakes . 1825 . In gr . 8vo . 24 Bl- f :30-(Mlle uitgegeven ten voordeele der Noodl jdenden.)

D

oze drie ftukjes zijn vruchten van den tijd, d . i . van
de bijzondere omftandigheden, in welke velen onzer land .
genooten zich pas bevonden hebben . Hot zijn woorden
des gevoels over de gebeurtenisren , welke eenen ieder
versch in bet geheugen • lagen , die henzelven of hunne buren , vrienden en betrekkingen hadden gerof'en , en waar.
.

in dus ieder met bet geheele hart deelde . Dat zij verder
in het licht gegeven werden , gefchiedde

of

op uitdrukke-
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kelijk verzoek van velen, of ten minfle op de blijkbaar •
heid, dat de regte fnaar getroffen , en dus bet verlangen 5
om gelijke flichting en troost , als den onthiddellijken toehoorders , aan meerderen mede to deelen , welgegrond kon
gcacht worden . Mogt dan de verkoop bovendien flrekken, om ook nog iets bij to dragen tot dadelijke leniging
der geledene ongelukken, zoo was dit een loon to meet
moor den man , wiens hart hem geleerd had naar bet hart
zijner broederen to fpreken . Maar dit vordert ook van
ons eerie fpoedige aankondiging en, kan bet zijn, aan .,
priizing, niet zoo seer eene geflrenge, veel min vergelij .
kende beoordeeling .
In bet algemeen molten wij zeggen , ook deze leerredenen wederom met verblijding gelezen to hebben , omdat ze ons welbewerkte flukken, blijken van goed oordeel en fmaak, van eene, zoo wij meenen, regt Christelijke, dat is zoo wel menfchelijke als bijbelfche denk=
wijze, in handen geven . Nergens klinkt die vloektrompet van den onwijsgeerigen en onkundigen in de uitlegging der H. Schrift, met welke ons een vreemde betweter in den beginne verfchrikte ; fchoon bet daarom bier
aan geene prediking van ootmoed en bekeering , van vree.
ze Gods en eerbiedig geloof ontbreekt .
De Eerw. B R o E D E L E T, die in zijne eerfte leerre.
d e , door verfcheidene aanmetkin ;en , had pogen to lee .
ten : hoe algemeene rampen kunnen en moeten dienstbaar
z !~n, om Gods hoogheid to erkennen, (volgens Jefaia II :
z i) bezigde in de tweede , job XLIIz S : Gijlieden iebt
niet regt van mq~ gefproken, gelijk mijn knecht Yob , naar
ons oordeel zeer gepast , om hot Gode mishagende in het
befluiten uit ramp en onheil tot fchuld en flraf in bet licht
to flellen . Inderdaad, de vrienden van job komen ons bij
elken roekeloozen en ongevoeligen veroordeeler der bezochten zoo natuurlijk voor den geest , dat wij ze zelve
als tot zinnebeelden van de T H E L W A L L 's en anderen
in onze beoordeeling maakten . Het fpijc ons, in geene
bijzonderheden to kunnen treden , om de wijze , op welLe de leeraar zijne taak volbrengt , to doer kennen , of
lkeut
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de aanmerkingen, welke wij mogren hebben, mede

to deelen . Belangrijker is bet ligt voor den lezer, to weten , dat een welgefleld voorberigt ons met bet gebeurde
in de wijde Wormer, op eene aandoenlijke wijze , nader
bekend maakt ; terwijl eerie korte narede to kennen geeft,
dat de prediker, bij bet flellen zijner tweede leerrede x
T H E L W A L L'S gefehrijf nog niet gelezen had .
De Eerw . H 0 U T K A M P, na verloop van zes woken
voor her eerst

in

de deerlijk geteisterde kerk zijner ge-

meente , voor haar en een aantal lieden uit de naburige , nog
erger bezochte dorpen , bet woord voerende , leert , vol-

dat God over alle handelingers
van Zijn bejluur door ons geeerd en verhccrljjkt mock
tivorden , en maakt dit bijzonder toepaSfelijk op lietgeen
de Voorzienigheid pas over hen had befchiltt, tot opwek .•
gens den aangegeven tekst,

king van gehoorzaamheid, enz . Men ziet zich hierbij
midden in hun ongeval, in hun eigen gevoel en aandoe .
ning bij hot gebeurde , met levendigheid verptaatst ; en ,
daar de leeraar tevens troost en opbetiring uit die Omftandigheden zelve ontleent ,

geeft zulks noodzakelijke

aanleiding tot verfcheidene gelchiedkundige ophelderin .
gen of berigten , achter de leerrede geplaatst . Wij danketi
zijn Eerw . voor bet eene en andere, en bidden, dat hij
zijnen arbeid met gewenschten zegen moge achtervolgd
zien .
De Eerw. D E r. 0 0 D E , eindelijk, hangt oils, reeds in het
voorberigt , een fchrikbarend tafereel op van de jamme<
ten, in zijne nabuurfchap to aanfchouwen geweest . Menfchen en vee , huizen en goederen werden daar gefloopt
en weggerukt ; en Been wonder, dat 's mans tckstkeuze
viel op Amos IX : 5, 6 : De Heere der heirjcharen it

bet , die bet land beroert , dat bet verfaraelte , en alien ,
die daarin wonen , treuren , enz . Inderdaad eene fehoone
en iloute teekening , door den leeraar

wel

gevoeld en in

bet Iicht gefleld . Wlj erkennen in bet algemeen gaarne
den bekwamen zoo wel als ernftigen man in hem , met
wien wij over een woord bier of daar geenszins in ge$OEKBESVH . 1$25 . NO . 7 .
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fchil willen treden, en die vooral op bet einde vele be .
hartigenswaardige vermaningen tot zijne toehoorders rigt.
Wij durven dus dit drietal gerust aanprijzen . Het is
eene vereenigde item des geroeps, uit de diepte der ellende, tot alien, die zich in dezelve, of voor dezelve
bewaard, maar zwevende op derzelver rand, bevonden .
En zulk eene item is wel altijd belangrijk . Wij leeren
uit deze boekjes den nood beter kennen, der menichen
gevoel daaronder juister fchatten, en hijzelf,die fpreekt,
was een ooggetuige en een deelgenoot . Meer behoeft er
gewis niet , om ook nog de kleine bijdrage, welke zy kosten , tot bet weldadigfte van alle einden to brengen .

Algemeene Ontleedkunde, op de Natuurkunde van den
Mensch en de Geneeskunde toegepast . Door x .

B IC H A T, met de B!jcoegfels van r . A . B 1 C L A R D,
enz . Naar het Franseh door H . J . S C 110 U T E N,
Med. Dr. to /Infterdam. Ifen Dec is iJle Stuk . Te
4mfterdam, btj G . Portielje . 1825.

In gr, 8vo, XL

en a63 BI. Bij Inteekening f a - 6o.
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e algemeene Ontleedkunde van n i c H AT, die v66r
ruim so jaren bet licht zag, is een werk, waarover de
geleerde wereld reeds lang uitfpraak gedaan heeft . Hetzelve heeft eenen grooten bijval gevonden , en bijkans een
tijdvak in de gefchiedenis der Phyfiologie gevormd, zoo
wel door de ontdekkingen, die bet bevatte , als (en mis,fchien vooral) door bet nieuwe oogpunt , waaruit de Schrijver Vele zaken , beter clan een zijner voorgangeren , befchouwd en beoordeeld beef-r
.
B 1 C H A T moet werkelijk
als de fchepper van een nieuw vak der Ontleedkunde worden aangemerkt. De kennis der weeffels, weike hij al .
gemeene Ontlee,lkunde noernde (latere Schrijvers heeten
dezelve Histologie) , was v66r hem niet tot 6tsn geheel gebragt , en het waren flechts veripreide aanmerkingen,die
men daarover bij vroegere Schrijvers vond, Hij grondvest
zy-
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zijne werken daarenboven vooral op veelvuldig onderzoek ; en van hoeveel belang is dit niet in eerie wetenichap ; in welke, oui ons van zijne eigcne woorden to
bedienen , de verbeelding niets , de waarneming alles is!,
Her behoeft dan ook wel niet herinnerd to worden ,
dat wij ons vau een verflag van bet oorfpronkelijke werk
ontflagen rekenen . Wij zullen ons enkel bij de vertaling
bepalen . Her bevreemdde ons inderdaad eenigzins, toed
Wij dezelve zagen aangekondigd . Was deze noodzakelijk `r
Verflaat niet, vroegen wij,elk,die bij de lezing van dit
work belanheef,
g
de taal, waarin her oorfpronkelijk
tverd gefchreven ? -- Dcch wij zien de vertaling werkelijk volvoeren,en moeten dus gelooven , dat dezelve vodf
fommigen nuttig is .
Het was zekerlijk geene ligte taak , dit werk to vertl•
ten . B I C H A T heeft zijnen eigenen 1lijl , dienvlop
zigten fchoon mat; heeten , en zeker heeft bijgedragen tot
den opgang, dies zijne werken gemaakt hebben . Hel: is
niet to vergen , dat deze fchoonheid bij de overzetting
volkomen hewaard blijve . Wij eifchen in de vertaling vats
eon wctenfehappelijk werk Voornamelijk duidelijkheid en
juistheid van overbrenging. Wij moeten echter getuigefi,
dat ook deze vereischten bier gemist worden . Vooreerst
is de vertaling opgevuld met Gallicismen, en h et blijltt
op vele plaatfen , dat de Vertaler niet genoegzaam met
bet Franfche taaleigen bekend is . Zoo vinden wij ii, v.
b1 . 32 en op andere plaatfen : „ voor her weinige dat
men gadeflaat," (pour pea qu'on reflechisfe .) Tout est
d connaftre , wordt bl . 77 vertaald door „ alles is bijna
to kennen ." 3'en dirai autant (hetzelfae is het geval
met . . .) words vertaald door : ,, ook zal ik fpreken ."
BI . 78 . Ye)n'entends parlor que de cellos (ik hedoel geene
anderen) heet : „ik hoor van geene andere fpreken ." Ld
Elation (het refit overeind Jlaan) words bl, a39 uitgedrukc
door den Plfayid, waardoor de zin oiwerflaanbaar is .
De duisrerheid , die nit deze bron voortvloeit 5 wardt nog
verroot
, doordien tern andere (en dit is veeiligt nor,
erger) de Vertaler de zaak , die behand0d werd, zclf
V 2
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niet fchljnt begrepen to hebben . Hoe was bet anders mo .
gelijk , op bl . 1 6 de uitdrukking : en matUre medicale ,
to vertalen door de woorden : ,, in bet ftuk der Geneeskunde," daar het moest zijn in de ilrtfengkunde (in ma»
terie redicd), gelijk uit den zamenhang zonneklaar blijkt?
Hoe ken anders op bl . 31 putrefaction door verfleening
vertaald zijn ; want weet niet elk, die met de hier behandelde zaak bekend is, dat de dierlijke ligchamen na
hunnen dood wet in verrotting overgaan, maar niet verfleenen ? Hoe was het mogelijk , pulpe cerehrale door
herfenmerg uit to drukken (bl . 65) , even alsof de tunica
arachnoidea de mergzelfftandigheid der herfenen bekleedde? No-, eene proeve . Na de eigenfchappen der bewerktuigde en onbewerktuigde wezens to hebben opgenoemd ,
zegt B 1 C H A T : Ces proprietes font tellement iuherentes aux uns et aux autresa qu'on ne peut concevoir fes
corps fans elles . Elles en conflituent 1'esfenee et rattribut . Exister et en jouir font deux chofes infeparables
pour eux . Dit laatfle words bier vertaald : „ Te beftaan
en to genieten zijn voor hen twee onaffcheidbare zaken ."
Het fmart ons inderdaad ., zulk een ongunllig oordeel
over deze vertaling to moeten vellen . Doch de waarheid
gaat ons na aan bet hart . En waartoe dienen dan toch
boekbeoordeelingen, zoo zij niet waarfehuwen, waar
men door uiterlijken fchijn ken worden medegefleept?
Want inderdaad de druk van het boek is zeer goed, en
op de overige uitvoering valt niets to zeggen .
Het zou ons werkelijk niet moeijelijk vallen, de aangehaalde voorbeelden met andere to vermeerderen . Doch
fchijnt ons bet laatfte gedeelte van dit boekdeel beter vertaald dan het begin . De ingebragte aanmerkingen treffen
echter den Heer S C H 0 U T E N niet . zijn Ed. heeft de
vertaling grootendeels aan eenen ander toebetrouwd, gelijk wij op bl . XX van bet Voorberigt lezen . Wa~arom
hij er zijnen naam aan lezet , begripen wij niet . Zijn Ed.
berigt ons, dat hij geene rnoeite gelpaard heeft, ten einde
deze overzetting vooral in bet wetenfchappelijke B I C H A T
niet gehcel onwaardig zijn mogt. Daar het geheele werk
we-
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wetenfchappelijk is, weten wij niet refit , wat bier de
hedoeling is . En alien gevalle hadden wij , zoo nuhet werk
van B I C Ii A T in het Hollandsch vertaald moest worden ,
daarvan eene goede vertaling gewenscht, en hopen, dat
het vervolg dezer overzetting beter zal worden nagezien .

Twee Rekwesten aan Z. E . den Heer Staatsraad Directeur-Generaal voor de zaken der HervormdeKerk,
enz . Met Brieven aan den Kerkeraad der Nederduisfche Heryormde Gemeente to Yoorburg, en verdere Bid4
lagen . Uitgegeven door Mr . J . C . W . L E J E U N E .
Felicitatis fpecimen - omnes fcire cupere qualis fuOrit
aliquis . P
v s . Te 's Gravenhage, bzj A . J. van
Weelden . 1825 . In gr . 8vo. 26 Bl.
L I IC I

f
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e dienstmaagd van Mr . L E J E U N E gaf, volgens
zijn Ed . , voor , dat zij bij hem kramen moest, en werd .
daarom - ult Karen dienst weggezonden . Zij verloste van
cene dochter, welke bij den Burgerlijken Stand onder de
namen J A C 0 B A L E J E U N E werd ingefchreven ; waar.
op dan ook, zeer natuurlijk, dat kind onder deze namen
to hoorburg gedoopt vyerd . L e j E u N E vervolgt daar.
op bet arme dienstmcisje in regten , waarvan de uitllag
was, gelijk men verwachten moest, dat, bij vonnis van
de Regtbank van Eerften Aanleg , en daarna ook van het
1-looge Geregtshof, de woorden L E J E U N E in het Register van den Burgerlijken Stand moesten geroyeerd wor .
den ; zoodat dan nu het kin l alleen J A C O B A heette.
Op zijn verzoek word de naam in het Doopboek to Poor
burg mode in dier voege veranderd . Hiermede, zou men
denken , was deze zaak nu afgedaan . Maar neen ! L E
J E u N t, had daarbij no(, aan den Kerkeraad verzocht ,
dat de naamgeving, even openlo~k (als dezelve bij den
Doop gefchied was) , ten aanhooren NB . van de doopeling , en van hare moeder , die haar heeft ten do op gehouden, zoodat de gehccle Genzeente danrvazz kennis JJrage ,
V 3
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zou worde;m veranderd ; en van die verandering, ook in
het Doopboek, verwachtte hij een ffhrifteljk bewijs .
Waarom men aan bet raatfle gedeelte van zijn verzoek,
door afgifte van een Extract exit het Doopboek, niet aanflonds voldeed , begriipen wii niet , of bet moet geweest
zijn , omdat zijne aanvrage wel wat vriendelijker hadde kunpen gefchieden . Dat echter de Kerkeraad geene magt had,
om de ongelukkige moeder en kind , die NB . thans elders
woonden, op 's mans eisch, ook aldaar to vervolgen,
door haar tot hot noginaals verfchijnen in de kerk to verpligten, en dat de afkondiging, die hij vorderde, tot do
flicuting der Gemeente niet bijdragen kon, zal een ieder,
bchalve misfchien Mr, L E j E U N E, begrijpen . Ook had
zieh de Kerkeraad bij die naamgeving niet misgrepen : dezeive had de aanteel:ening bij den Burgerlijken Stand, welke altijd voorafgaat, eenvoudig gevolgd ; gelijk hij die
ool: bij bet royeren van den naam volgde . Nu heklaagt
zich L E j E U N E , bij den Directeur- Generaal, over den
Prcdikant en Kerkeraad van hoorburg, met dat gevolg,
dat hij nu wel eeu .£:tract uia hee Doopboek bekwam ,
maar dat zijne Excell . verklaarde, dat de Kerkeraad door
&-n} Directeur-Generaal niet kon verpligt worden tot zoodandge afkondiging, als door den Beer L E j E U N E is
$gevarderd geworden. Dan , L E j E U N E vervoegt zich
andermaal bij ziine Excel) . met een vrij uitvoerig Re,
kwest, waarbij hii ten flotte, omdat hij niet anders kon,
wet afziet van de ongehoorde en onme€doogende vorder'
ring , dat de Kerkeraad moeder en kind ter kerke zou op •
roepen,maar cp cene openlijke kennisgave van de naams
verandering
o aan de I]ervormdeGemeente blijftaandringen ;
waarop zijne Excell . (na gevorderde en ingekomene con,
fideratii?n en advis van bet Provinciaal Kerkbefluur van
Zuid- Holland) heeft goedgevonden en verflaan, gan
dent-leer Mr. JACOB CALEL WILLEM LE JEU4
N t to kennen to geven, dat de Staatsraad DirecteurGeneraal zich niet bevoegd acht aan zVn verzoek to volt.
doen . -- J-liermede fchiint de zaak clan nu ook afgedaan .
W?1 bevatten Met , waarotwt de I-leer L E j E U NY, deco
vow

TWFE ncMVESTEN, ENZ

q91

voor bet Pubtiek zoo weinig belangrljke fluk!n
en in drtik
gal. Hij zegt wet, dat dit den Predikant de moeite cener
aJezing befpaart ; maar wij zien wel , wat de Predikant
niet, maar geenszins, wat hii dan nu al zou willen aflczen . Hij befchuldigt den Predikant van dubbelzinnigheid
en onbefemdheid ; maar bet Publiek zal met ons in al dit
gefchrijf wet niets anders zien dan omzigtigheid , om zich
niet verder , dan volflrekt onvermijdelijk was , met L 8
3 1•. U N E en diens zaak in to laten ; en deze vinden wij,
na de lazing dezer itukken, prijsfelijk . Hij noemt de ban*
delwijze van den Kerkeraad fchandclijk , en zegt , dat deze de hand geleend heeft tot eenen roof: dit zien wij zoo
niet in ; maar /lelen en rooven wordt toch in ons land
door de Overheid geftraft ; de Heer L E j E U N Lr kan dien
roof daar dan aangeven, en zien, of hij die roovers, bij
uitfpraak van den Burgerlijken Regter, misfchien op bet
fchavot kan krijgen !
Van den aanval, dien wij bier vonden, op bet perfoneel karakter van den Predikant to hoorburg (die al emeen
van eene goede zijde bekend is) zwijgen wij liefst ; en
ziet de peer Staatsraad Directeur- Generaal niet anders
dan wij , dan kan hij dien niet anders houden , dan voor
bet gevolg van drift en ongegronde achterdocht .
Ecclefia fequitur curiam ; aau dozen repel heeft zich
de Kerkeraad van Poorburg gehouden . Mistchien liidt deze regel thans in fommige gevallen zelfs wet eene uitzondering, en zijn er voor de Kerkelijke Regtbanken fomtijds
misdaden , over welke de Burgerlijke Regtbank geene uitfpraak doet. De Beer L E j E U N 1: en zijde gewezene
dienstmaagd zijn ons geheel onbekend . Maar er kunnen
gevallen zijn, waarin eon Predikant en Kerkeraad dikwijls, ten aanzien eener befchuldigde en burgerlijk vero • nrdcelde , huiverig wezen moeten verder to gaan , dan huni .e letierlijke en t1ellige verpligting ; daar men loch bij de
Gemeente diepen indruk bewaren moot voor ecncn Hoogcren Regter , die alleen aluetcnd , en wiens Wetbock
onfcillaar is .
I-let its janmmer , dal aan deze uitgegevcne ftukken hat
V4
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4dvis van het Provinciaal Kerkbefluur van Zuid-Holland
ontbrccict .
De uitgave door Mr . L E J E U N E, ten behoove NB .

van de WIEZEN der orngekomenen b6~ den Watersnood in
Febr. 18115, maakte , in dit bijzonder geval , op ons ge.
voel eenen hijzonderen indruk .

ElogiUm TIB . II EMSTERHUSII, anctore DAV . RUHN.
It E N i o ; accedunt duae R i c H . B E N T L E J I Epistolae ad
HEM STERHUSIUM . Vita DAV . RUHNEENII, auCIOre DAN. W Y T T E N B A C H I O .
Cum Praefacione ec Anno.
tatione edidic j o . THE o D . B E R G M A N,
(Vervolg van bl. 213 .)
T

ij fpoeden ons tot de Annotatio Editoris , vooreerst ad
Elogium Hemfierhufi, pag. 303, daarna ad Bentleji Episto .
#as, pag . 336, vervolgens ad Vitam Ruhnkenii, pag. 352,
waarop eindelijk nog volgen Addenda Annotationis, zoo wet
ad Elogium, pag . 495, als ad Vitam , pag . 507 , apes naar
de bladzijden , niet dezer nieuwe , maar der oude en oorfpron .
kelijke uicgave van R U H N K E N I U S en W Y T T E N B A C H .
Waarom doze Annotat :'o gehcel aan bet eind des werks is
taegevoegd , daarvan geeft B E R G M A N in de Voorrede pag .
XV de drie volgende redenen op : vooreerst , om , terwijl het
work Self werd afgedrukt, genoegzaam tijd ce hebben tot
bet gereedmaken dezer Anrotatio ; ten andere, om den tekst
van RUI-IN GENIUS en WYTTENBACIi niet als in eene
zee van aanteekeningen to laten zweminen en verdrinken ; ten
derde , om beide de fchrifcen van R U H N R E N I u s en w Y TT E N B A C H afzouderlij k, en zonder iecs bij to voegen of of
to nemen , daar ce flellew . Wac den inhoud becreft , al Me
zich verbeelden mogt, dat deze zoo aanmerkelijke voorraad
van eanceekeningen niet veel nieuws meer kan opleveren,
na at wat reeds ce voren in de Opuscula Ruhnkenii bij bet
Elogiurn, en in de Praefatio Opusculorum Inec becreltking tot
bet Vita is opgeteekend, zulk een zoude zich in zijn vetIioeden geweldig bedrogen vinden . Er is bier, wet is waar,
deze en gene volftrekc onmisbare hijdrage of aanmerking nit
de Opuscula en hnnne Praefatio overgenomen ; maar dat altos
g a.e r Let geheet zeer fpaarzaam a en celkens met verwirzing
naaa.
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tiaar die plaatfen , waar men bet voldoende na kan lezen, ter
aanvulling van hetgeen bier flechcs ter loops en met een
woord is aangeftipt . Er is daarentegen aan bet oude en be .
kende bier zeer veel nieuws en onbekends toegevoegd , want .
i it wederkeerig de Opuscula en Praefatio kunnen aangevuid
en vermeerderd worden . Om dit door een vootbeeld op to
belderen . in de Opuscula Ruhnkenii als zoodanig , dat is alg
fchriften van Ruhnkenius befchouwd , moest bet Elogium 6f
tweemsal geplaatst worden , eens near de uitgave van 1768 ,
en eens naar die van 1789, 6f bet verfchil van de cone uit .
gave moest bij de andere worden opgegeven, hetzij dat der
tweede bij de eerfte , hetzij dat der eerile bij de tweede .
Dit laat(te was allezins bet verkieslijkf}e , en is daarvoor door
de Uitgevers erkend en uitgevoerd ; en zonder dat kon nim .
Iner eene volledige verzameling van Opuscula Ruhnkeniana
plaats grijpen , wijl bet er bier op aankwam , uaauwkeurig to
weten , war R U H N K E N I U S, na dertig jaren tusfchencijd ,
in de lacere uitgave had lacen veranderen . Hier integendeel,
in dezen herdruk van bet Efogium met bet Vita to zamen,
waar bet eerae veel meer als II EMS T E R H U I s , dan a1s
R U II' N K E N i u s betreffende is overgenomen , kon die opgq.
v e van dat verfchil der beide uitgaven gelleel wegvallen ;
deels omdat die de mderdere befchaving der zuivere Latini .
teit van R U H N K E N I U s aangaat , en niet her !even en de
verdienften van H E M S T E It H U I s ; deels omdat ze , voor
alle de genen,die er belang in ftellen,geheelenal in de Opus.
cula to vinden is ; deels omdat door deze uitlating bier, in
deze laatfte uitgave, veel plants gewonnen werd voor andere , 1-1 E M S T E R H U I s betreffende , berigten en aanmerkin .
gen . Hoezeer derhalve dit verfchil moge bijdragen tot de
ftudie der Latiniteit, zoo keuren wij bet echter zeer goed,
dat bet bier geheel is weggelaten , maar coch evenwel in bet
voorbijgaan aangeroerd , llnnot. pig. 309, 317 en 325, als
bet ware ad falivam lectoribus movevdam, om den lezer to
doen watertanden, en jonge Latinisten bet verlangen in to
boezemen, om daarover de Opuscula Ruhnkenii opzettelijk
to raadplegen . Daarentegen ontmoeren wij bier eene groote
menigte opmerkingen en narigten, die alleen en in bet bij .
7onder tot H EM S T E R II U I S, tot zijne uitflekende verdien .
ften, en tot zijne zoo uitgegevene als onuitgegevene fchrif .
;en (waarover ftraks nader) behooren, en bier, als zoo vele
bjjdragen tot s mans levensbefchrijving juist op hunne regV 5
to
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ce plants zIJn opgezameld en biJ elkander gefteld ; maar die
in de Opuscula van R U n N IC E N I U s, waar bet voornamelijk
om dezen laacften to doen is , zeer wel kunnen gemist worden . Eveneens, gelijk wij in bet vervoig zullen aantoonen,
is bet met de 4anteekeningen op het Vita Ruhnkenii gefteld .
Ook deze vetfpreiden meer dan eeus een geheel nieuw licht
over B E R G M A N'S Voorrede tot de Opuscula Ruhnkenii ;
erwijl omgekeerd deze laat(te Let aanvulling en verdere opbeldering dienen kan van hecgeen in gene niec letterlijk overgenomen, maar flecbts met een woord behoefde aangeflipt to
worden ; zoo als b . v. de toelichting nopens den Doctor um .
braricus,Annot. pag, 430, vergeleken met de Praefat .Opuse.
pag . XVIII fq ., of die van R U 11 N K E N 1 U S' verijdeld voor .
nemen , om den geheelen r L A T o Uit to geven , l1nnot . pag.
467, verg . met de Praef. pag. XLI fqq . Meer andere voor_
beelden gaan wij met ftilzwijgen voorbij . Genoegzaam blijkt
WE al bet gezegde , dac noch bet eene , noch bet andere
werk hetzij overtollig, hetzij onvolkomen is ; dat noch deze
4nnotatio ad Elogium et Vitam aan bet opgeteekende voor
en bij de Opuscula eenige de minfte afbreuk doer, noch ook
van dit laatfte iets is weggelaten , dac bij de eerfle volftrekt
ononcbeerlijk was ; zoodat beide hunne eigene waarde behouden, en beide in hunne foort en met opzigt tot hun bijzonder oogmerk allezins volledig moeteu geacht worden . ICES,
waardoor de bezitter van bet eene bet andere, des verkiezen .
de, kan misfen ; en, omgekeerd, hij, die zich beide wil
nanfchaffen, Diet heeft to vreezen, in bet laatfte flechrs bloote herhaling en herdruk van bet eerfte to zullen aantreffen .
Dan, genoeg reeds over deze llonotatio in bet algemeen .
Laat ons haren inhoud wat meet in bet bijzonder nagoan en
openleggen . Hoedanig des Schrijvers bedoeling geweest zij, leert
ons de Voorrede van bet onderhavige werk, pag . X fq . „ In
deze 4nr.otatio ," ZOO Zegt B E R G M A N aldaar , „ ftelde ik ,
even als L I N D E M A N N, mij eer. drieledig doelwit voor,
deels in de Latiniteit gelegen, deels in de opfporing der navolgingen van andere Schrijvers, deels in bet vermeerderen
der berigten aargnande de Historia Literaria." R'ij willen
deze dr;e verfchillende (lukken bier war breeder uiceenzetten .
I . Wat bet eer(Ie berreft, men moet dan weten, dat er in
deze laacfte tijden, vooral in Duitschland, eenige vermetelen
ziju opgeftaan, die, zelve ter naauwernood in ftaat, eene echt
Latiiniche pariode op bet papier to zetten, zich echrer niet
out-
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ontzien , bet Latijn van eenen R U N N K E N I U S en w Y Tr E N B A C H to willen verbeteren . Aan bet hoofd dezer ingebeelde Halfgeleerden bad zich nu laatilelijk en opzettelijk de
Beer L 1 N D $ M A N N getteld , en in zijne uitgave van bet
Elogium en Vita bier en daar ann den voet der bladzijde zij .
ne eigene bedenkingen of die van anderen geplaatst, en dat
wel met zulk eene malschheid en zedigheid , of laac ons liever zeggen met zulk eene bitsheid en onbefchaamdheid, dat
men haast in cwijfel zou trekken , of 1t U H N K E N I U S en
W Y TT E N B A C II wel ooit geweten hebben, wat goed of
flecht Latijn is, en men er bijka :Is toe over zoude hellen,,
om beide die mannen nog eens een poosje naar fchool to zenden bij die hedendaag'fche Latinisten . Bet beet daar meer
dan eens : 7-oo hebben de Romeinen nooit gefproken ; in dies
yin hebben zij dit of dat woord nooit gebruikt ; deze of gene
woordfchikking flrijdt met de gewone fchrijfwijze der Ouden,

en foortgelijke uitdrukkingen meer, ja zelfs fomtijds nog vrij
wac fcherper, zoo als in den Index. B E'N T I. E 4 kept do
wetten der Griekfche projodie niet ; alle uitfpraken, doorgaans
van gezag ontblooc, of althans van flecht en niets afdoend
gezag voorzien . Geen wonder. dus , dat iemand als BERGMAN, zelf bewonderaar van R U II N K E N I U s en W Y T T E NB A C H en leerling van laatscgenoemden , geoordeeld heeft „
aan deze onbefchaamde victors bet hoofd tb moeten bieden ;
niet dat zij, RUHNKENIUS en WYTTENBACII, zelf
door hunne eigene waarde boven bet gefchreeuw der onwe.
tendheid genoegzaam verheven, zijue (BE R GM A N'S) verde .
sliging van noode hadden 4 maar zoo wel om beider eer en
gezag to hanahaven en to haven, als om jonge Latinisten op .
merkzaam to maken, hoe weinig ilaat men kan lnaken op de
magtfpreuken van die hedendaagfche wijsneuzen, hoe veel er
toe vereischt wordt, om waarlijk goed Latijn to fcbrijven,
en hoe verre hij nog van bet toppunt verwijderd laat , die
reeds zeer verre gevorderd fchijnt . Wij kunnen niet afzijn
van aan deze, waarl~ k edele en nuttige, bedoeling onze
goedkeuring to hechten : en moge bet dezen of genen voor.
komen , alsof B E R G M A N zich wat al to fcherp tegen L I N.
I) E M A N N en anderen hebbe uitgelaten , men bedenke daarbij
vooreerst, dat bet bier de eer gold van twee onzer vader .
landfche Goleerden, mannen, waarop de Leidfche Hooge .
fchool to regt roetu mag dragen ; ten andere, dat B E R old A N in L I N D E U A N N's aanmerkingen zoo wet bet goede
op
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op zijne plants erkent, als her verkeerde wederlegt ; vervol.
gens , dat deze wederlegging met geenerlei perfonele hatelijkheden hoegenaamd gepaard gaat ; en ten vierde, dat dezelve
doorgaans rust op aanvoering van behoorlijk gezag, hetzij uit
de oude Schrijvers zelve ontleend , hetzij uit diegenen der
latere Geleerden, die zich op de kennis der Latiniteit meer
bijzonder toegelegd, en ze met opzet behandeld hebben, zoo
RIS SCIOPPIUS, VORSTIUS, HEUSINGER en anderen,
alsmede RUFINKENIUS en WYTTENBACH zelven, en
onder de leerlingen van laatstgemelden vooral de tegenwoordige Gentfche Hoogleeraar M A H N E , zoo in zijne Epicrijs
Biblioth. Crit. , als veel meer nog in de door hem uitgegevene Epistolae Sodal. Philomathiae, •b eide werkjes, die, hoe.
zeer thans van hunne aauvankelijke en bijzondere bedoeling
ontbloot, echter alien zijn aan to prijzen , die in de kennis
en de beoefening van zuivere Latiniteit eenige vordering begeeren to makers . Eindelijk, om van geene anderen to gewa .
gen, beroept B E R G M A N zich menigmalen op zijnen voor .
inaligen Leermeester en thans hooggefchatten Wend, den
Beer F. A. BossE, Rector der Latijnfche School to Leiden,
een man, niec zoo zeer door de menigte van uitgegevene
fchriften , ais veeleer, hecgeen bij elk goed Schoolleeraar op
de eerfte plaats moet flaan , uit grondig en naauwkeurig on .
derwijs der Latijnfche fchooljeugd reeds jaren lang bekend,
en zoo wet in andere opzigten, als voornamelijk in keurige
en uitgezochte Latiniteit, een waardig leerling en ijverig
navolger van zijnen eigenen gids en voorganger, onzen groo .
ten W YTT E N B A C H. Ann dezen man Loch (wij bedoelen
den Heer B 0 s S E) hebben wij een grout gedeelte to danken
van bet goede, door B E R G M A N in bet midden gebragt,
daar hij laatstgemelden door zijne aanfporing, raadgeving en
medewerking onophoudelijk heeft bijgeflaan, gelijk deze zelf
met dankerkentenis betuigt, zoo wel bij den aanvang zijner
Aanteekeningen pag . 3o3, als op vele andere plaatfen .
Maar last oils Du eindelijk toch eens zien, war al die nieu .
werwecfche vitterijen willen zeggen . B E R G M A N zegt im
zijne Voorrede, pag . XI, dat ze bij naauwkeurige toetfing
bijkans alle als kat in den wind verdwijnen, nu eens omdat
derzelver makers den acrd en het gebruik der Latijnfche taal
piet wet begrepen , dan eens omdat zij die op deze of gene
uitdrukking van R U Ii N K E N I U S Of W Y T TEN B A C H ver .
heerdclijk toegepast , dan weder onidat xij on;e ktdendaa ifcA&
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ran de fchrljfwljze der Ouiden niet wtl on-

Welaan , laat ons , tot having van bet
gezegde , van elke dezer drie hoofdbronnen van dwaling eenige ftaalcjes aanvoeren .
i0 . De eerfte vereischte van at wie eens anders Ilatinitait
wJ taxeren , en dat wet fchriftelijk en publiek , is, dat hif
zeif den aard en bet gebruik van de taal der nude Romeinen
volkomen moet magcig zijn . Zonder dit toch loops men telkens gevaar van mis to fasten , en woorden of fpreekwijzen
to veroordeelen,die wezeulijk goed zijn en bij goede Schrij.
vers gevonden worden . Zoo wilde L S N D E M A N N op eene
merkwaardige plaats van bet Elogium Hemtlerh. pag . 2o, in
navolging van een ander Duitseh Geleerde, voor baud fcio
an in de plaats ftellen baud fcio- an non_ ; ja ging zelfs zoo
verre , dat bij , bet eerlte voor eene drukfeil houdende , aan
des Schrijvers oplettendheid oncfnapc,het laatfte in den tekst
heeft durven opneme'n . B E R G M A N daarentegen toont aan ,
dat baud fcio an non itrijdt met bet gebruik der Ouden ; man
dat op de bedoelde plaats baud fcio- an, gelijk nu en dan bij
de oude Latijnfche Schrijvers zelven, moet verklaard worden
door dubito an, als wanreer de woorden : Atque baud fcio ,e
an multum fallamur, aldus gefteld voor : Atque dubito, an
multum fallamur, in bet Nederduitsch nagenoeg,hierop nedr ..
komen : En ik weet niet , of ik mij wel /lerk bedrieg ; anders :
Ik twijfel , of ik mij wel flerk bedrieg ; dat is , bij omfchrij.
ving : Ik geloof niet, dat ik mij flerk bedrieg ; of, met ter
zijde ftelling van alle befcheidenheid in uitdrukking : Ik wee:
En deze of derge .
zeker, dat ik ntij volllrekt niet bedrieg .
lij ke opvatting ttrookt voimaakt met de bedoeling Van RU R N.
it E N I U S en met den geheelen zamenhang van z ij.n e redenen.
Zie Annot. pag . 312 fqq . Addenda Annot . pag . 5o! . -- Ins .
gelijks bij het Vita Ruhnken. pag . 86 , voor fi quaa -- nata
esfet disjunctia , keurt L I N D E M A N N beter fi qua ; terwi}i
B E R G M A N , ill zijne Aanteek . pag . 429, bet eerfte zeer wet verdedigt nit eene gelijkluidende plaats van ci c E R o , de Orat.
II , 72 : Si quae premat res vehementius . - BO pag . I I I ,
Cartefiana Ph .'lofophia - Literaram fcholas viduabat, zegt
L I N D E M ANN , dat viduare niet voorkomt dan bij C o L UN E L L A en Dichters van lateren tijd ; en echter haalc B E R GM A N de plaats aan van V I R G I L I U S, Aen . VIII , 570 , waar
men duidelijk leest : tam multis viduasfet civibus urbem . Dij pag. 156, I'akkenarium inter et Ernestum, geeft L I N .
derfcheiden hadden .
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D E M A N N voor , dat inter , tusfchen twee fubfantiva geplaatst, nergens anders gevonden wordt dan bij TA CI T U s
en fommige Dichters ; maar B E R G M A N brengt cock sit L Iv i U s bij , XXI1, 3 : Faefulas inter Irretiumque, - Zie
daar, live weinig men zich kan verlaten op de magtfpreuken
van vitters, die beter zouden doen, de fchriften van mannen
alS R U H N K E N I U S en W' Y P T E N B A C H onaangeroerd to la .
ten,ofalthns le to zenmtogerkmhunefcra
le kunde,te dekken, liever dan om in kwalijk geplaat1te gis .
pingen boInne eigene naaktheid aan den dag to leggen . Meer
voorbeelden- van dien aard, die hier in menigte voorhanden
zijn, laten wij met opzet daar.
so. Om eens anders fchrijfttijl to kunnen beoordeelen, is
bet niet genoeg, eene toereikende kennis der Lacijnffhe taal
in her algemeen to bezitten ; men moet haar in bet bijzonder
overal joist weten toe tp pas/en , en geene aanmerkingen ma.
ken, waar ze niet to pas komen, of vergelijkingen daarlel .
len , die hemelsbreed verfchillen . Zoo ging her zekeren Taalo
zifter , die bij de w oorden van M U It E T U S , quae eorum com.
mentarios legentibus pas im oecurrunt , to berde brags , dat oc.
euerit voor invenitur, l9gitur, bij goede Latijnfche Schrijvers niet gevonden wordr . 13 E Ir G M A N . in zijne Aanteek,
pag . 350 fq . , last dit onbeflist ; maar merkt to regt op , dar,
al ware dat voorgeven juist, her e~hrer wtts afdoet op de
liangehaalde plants van M U tt E T U s , waar zeer goed occurrere ,
voor obviam venire, met een dativus gefteld is . - Zoo zegt
L I N D E M A N N bij her Vita Ru'2nk pag 8, dar prout nooit
hetzelfde beteekent als enkel ut of ficut, maar pro eo grads
quo ; doch B E R G M A N toont aan , dat op de bedoelde plaats
prout - fic wel de .yelijk lets meer beteekent dan eenvoudig .
lijk ut -- fic, namelijk ad eamdem rationem qua - non alia
of eddem , en haalt ten overvloede nag sit P L I N I u s den
Ouden aan prout - ita . Zie Innot. pag . 357 . - Niec minder tastce eerstgenoemde mis bij pag . 117, war hij de fpreek.
wijze : quosque fcriptores deinceps ex ordine legere, zoo vet.
klaarr, alsof deinceps de orde des tijds, en ex ordine die def
lectuur moest nanduiden ; terwijl B E &GM A N, in eene uitvoerige aanteekening over her w >ordje deinceps, nitverglj
king van pag . 31 , juisr her tegeii efelde aantoont , dat na,
melijk fcriptores deinceps ex ordine legere wil zeggen, de
'Schrijvers achter elkander of den een na den ander, en langs
de rij of of naar volgorde , naor tijdsorde te .ten ; en tevens
eene
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eene andere plaacs verdedigt van bet Elog . Hemflerh . pag .23,
alwaar insgelljks d-inceps, van de twee Schrijvers P R o P E RT I u s en A R I S T ~ P H n N E s gk bezigd , den overgang van
den eenen tot den anderen beteekent, en alleen to kennen
geeft , dat H E M S T E R H U I S niet aan beiden to gelijk , want
cerst den eenen en daarna den anderen lichc beefs aangebragr,
zonder evenwel ce bepalen , of hij bet eerst aan P R o P E RI u s en daarna aan A R I S T o P H A N E s, of wel omgekeerd
gedaan heefc . Verg . ,Ynnot . pag. 4 .33 fqq . -- Nog erger
maakte bet een ongenoem • ; e (demand anders dan de zoo be .
roemde F . A . WO . F), die in W Y T T E N B A C H'S woorden
pag. 127 , incidere i.2 aliam orationem , fsmilem eam Longini
multo fibi ufu cognitam, voor cognitam als verbetering in de
plants ftelde cognitae ; waarcegen B ERG M A N , pag . 447 , juist
aanmerkt, dat aliam - fmilem - cognitam bij elkander hoo.
ren, en al wie Longini •-- cognitae fchrijft eene even zoo
onvergeeflijke domheid aan den dag legs, alsof hij vir bona
of mulier bonus zeide . Zoo gnat bet met die wijsneuzen, die
al)cs beter willen weten dan anderen, en zich den tijd niet
gunnen tot behoorlijk onderzoek I
3° . Er is nog eene derde en laacl}e klip, waarop die al to
keurige hedendaagfche Lacinisten doorgaans ellendig fcbipbreuk lijden ; dit namelijk, dat zij de behoefte van onzen tijd
van bet gebruik der Ouden of niet weten to onderfcheiden,
of liever al to naauwgezet en to onpas willen onderfcheiden .
Wij keuren bet allezins goed , jonge lieden vroeg oplettend
to maken op bet verkeerd gebruik van woorden en fpreekwijzen, bij de Onden of in bet geheel pier, of alchans in
een' anderen zin voorkomende . Doch ook bier kan men to
ver gaan , en geldc wederom bet zoo heilzame ne quid ni.
mis , niets to veel . Als R U H N It E N I U S zijne Lofrede op
H E M S T E R H U I S een Elogium noemde , wist hij . zeer wel,
dat Elogium in then zin geen goed Latijn is, en hij, ont
zuiver ce fpreken, eigenlijk Laudatio had moeten fchrijven ;
echter koos hij bet eerfte , meenende lets aan de gewoonte
van onze tijden to moeten toegeven , ( duslien'ma
gene woorden : fed temporum nostrorum confuetudini aliquid
dandum fuit) en dei,kelijk wel uit vrees van bij bet publiek, reeds federt lang aan bet Franfche Eloge gewoon, voor
zonderling ce zullen doorgaan, door voor bet gebruikelijke
Elogium het min bekende en even daaroui misfchien min ver .
lasubare Laudatio in de plaacs to ftellen . l a , wie weet, of
nlet
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uiet fommige Halfgeleerden den goeden man zouden hebben
uitgelagchen, zeggende : ) Laudatio deugc niec ; bet moet
Elogium zijn ." - Als W Y T T 8 N B A C II , in bet Vita Ruhnk.,
pag . 65 en pag . 229, de oude Sehrijvets veteres auctores
noemde , wist hij zeer we] , ja vrij wat beter dan L I N D EM A N N ; dat auctor, op zich zelf ftaande, en zonder bet bijdenkbeeld van eerjlen zegsman, getuige of opfleller, niec voor
fcriptor, of fchrijver , in bet algemeen kan gezegd worden ;
maar hij volgde hierin de finds jaren herwaarts door algemeen
gebruik gewettigde benoeming van Auctores Clas/ici, wier
oorfprong en bedoeling hij zelf zoo uitmuntend wilt to verklaren, ais dit in bet Pit. Ruhnk. pag. 145 fqq . gedaan is .
Net was dus volftrekt onnoodig, dac ; op beide voornoemde
plaatfen L I N D E M ANN tegen W )t T T E N B A C Ii bet gezag
van C E L L A R I U S, of wien anders ook, aanvoerde. Inte .
gendeel merkt B E R GM A N, Annot . pag . I ; o, juist van pat
aan, dat in bet Elog . Hemfl. pag . 63 zeer goed gezegd is
locos aliorutn auctorurn, quos fcriptor - vel imitando expres .
fisfet, vel in tranfitu refpexisfet ; wijl daar wel degelijk auctor, als eerflle zegsmnn, van fcriptor, nafclirijver of navalger, onderfcheiden words . Eveneens is bet met meer andere
uitdrukkingen gelegen, die, uit de heden ten dage algemeen
aangenomene fchrijfwijze, tegen de bedenkingen van L I ND E M A N N en anderen , door B E R G M A N to regt verfchoond
worden . Hiertoe behoort , Annot . pag. 335, Lectiones voor
Scholae, Collegian, vergeleken met bet verfchillend gebruik
van praelegere en recitare, pag 434 navgeivezen, gn met bet
gezag van wYTT E N B A cal zelv', die zijue onlangs uitgegevetle Lectiones quinque, over de leer der Ontlerfelijkheid bij
de Ouden, niec Scholas, Recitationes, of Disputationes ged
noemd heeft, maar Lectiones, hetgeen zoo veel zegt acs Lezingen , wiji hij ze niec voor de vuist en uit bet hoofd had
voorgedragen, maar van bet fchrift voorgelezen, gelijk de
Uicgever M A x N E nan bet eind van zijn Voorberigt getuigt .
Voorts brenge men , hiertoe Annot . pag . 362 , Add. Ann . pag.
507, puritas voor castitas, zuiverheid van taal of ftijl ; pag+.
423 , Dictata voor Scholia ; pag . 473 , dedicare llbrum, bet
Franfche dcddier, voor dicare of infcriber'e ; pag . 4^3 , Civitas Literata of Erudlta, en Res,hublica Literaria, voor de
geleerde wereld, de Geleerden in bet algemeen ; eindelijk Add.
pag. 507 , Antiquitates , voor bet enkelvoudige Antiquitas of
Antiquitati' D'oetrina, om van geene andere fpreekwijze,n ie
ge-
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gewagen,op welke alien men zeer wet doer de sendaebt vaf
jonge Laciniscen to vestigen, dock waarbij men aan den an*
deren kant ook flier zoo naauwgezet behoeft to zijn, om zu+
overal zonder genade to veroordeelen . Bij oude zaken moet
men zich natuurlijk can oude ivoorden houden ; doch waar de
taken nieuw zijn en den Ouden onbekend , waarom zou men
daar geene nieuwe woorden mogen bezigen, mats zoodanige,
die flier ftrijdig zijn met den aard en de analogie der teal , en
waarvan i!nen , in navolging van 110 R A T I u a, kan eeggen
Et nova fictaque nuper habebunt verba f7dem , ft Latino (an
niec Graeco) fonte cadant , parce detorta . Inderdaad , goede

Latiniteic beftaat flier in enkele woorden en fpreekwijzen ,
maar in geheel den zamenhang der rede , die zoodanig moet
ingerigt zijn, dat men er den echten beoefenaar der Ouden
en den vlijtigen lezer en navolger van cI c E R o nit kan
proeven en herkennen. „ Hec zou kinderachtig zijn, (dus
a luidt de allezins juiste uitfpraak van den kundigen MA-ii.
•, N E , Epicr . Bibl. 0-it. pag . 15) zich bij elk woord zoo
„ flaafs aan C I C E R O cc houden, dat men een walg tonne
„ van aile woorden der eerstvolgende eeuwen, of zelfs de
„ woorden der Dichters van den besten leeftijd, in hun ei .
• genlijk gebruik, uic den prozaftiji wilde verbannen . Men
„ zorge veeleer, zijnen Latijnfchen ftijl niet naar den aard
~, eener vreemde taal to verdraaijen, of in zijne fpraakwen• dingen van bet wettig gebruik der Oudheid 21 - cc wijken.
Men kan zeer wet door geheel zijne rede been de echte
•
• en, als ware 't, gezonde kleur der Latiniteit bewaren ,
• niettegenftaande men nu en dan een woord van lateren tijd
• gebruike ." Zindeli, kheid is goed ; maar men kan ook de
zindelijkheid al to ver drijven .
Tot dusverre dan over de Latiniteit, ter verdediging van
Bij geringe misfla .
ituHNKENIus ell WYTTENBACH .
gen , of liever fchrij ffouten , van lantstgemelden , ter loops
en zonder den miniten fchijn van berisping door B E R G M A N
aangewezen en herfteld , willen wij ons niet lang ophouden .
Eenige weinige ftaaltjes hiervan zijn to vinden 4nnot . pag.
402 ad Vit. Ruhnk . P . 44 . traditisque - commentando , vocSr
traditasque, foil . fcholas ; of traditisque - commentandif.
Pag . 47?- ad f/it. p . no8 . natus - ei, bij vergisfing voor
nato - ei. Pag . 481 ad p . lid, dubia movere, beter dubia of dubitationem , afferre of injicere. Zoo ook pag . 413 .
ad p . 5 t . feor/im, minder goed , voor feor/un ; pag . 414 .
X
ad
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ad p . 55. profaici, voor profae, of profae orationir fcripts-

res ; en eindelijk p ag . 32o . ad Elog . p . 36. philofophicus, niet
zoo goed als philofophus, a, um ; bij welke drie laacfe plantfen B E R G M A N zich beroept op bet gezag van W Y T T 2 NB A CH zelv', en aautoont, hoe die groote man zijne eigene
fouten plag to verbeteren, en hoezeer dit zijn loffelijk voorbeeld aan jonge Latinisten tot leering moet ftrekken . Dan,
wij zouden vreezen, door langer over de Latiniteit uit to
weiden, bet geduld van vele onlatijnfche Lezers to zullen
misbruiken , en happen dus van dit onderwerp af .
(Het vervolg hierna.)

Nouveau Dictionnaire FranQais-Hollandais et Hollandais-Fran •
cais , etc . par s . J. M. V A N M o o c H , Inflituteur et Tra_
ducteur jurd A Delft . le. Partie ; Francais-Hollandais . Znrw
phen, chez H. C. B. Thieme. 1824 . gr. 8vo. 1382 pag. By
Inteek . f t o -go .
Ongetwijfeld Is de Lexicographic der nieuwere mien eea
der minat bewerltte vakken van onze Letterkiliede. Ten ann.
zien der Noordfche en Zuidelijke talen moeten wij onze toevlugt nemen tot den arbeid van Franfchen, of liever van
Duitfchers ; en wat er onder ons , met betrekking tot de tajen dezer beide natien, alsmede van de Engelfche, gednan
is, kan met foortgelijke voorcbrengfelen der Duitfche Littera .
tour niet vergeleken warden . Zonder lets to willen afdingen
op de wezenlijke verdienflen der Woordenboeken, welke bij
ons voor de genoemde talen voorhanden zijn, meenen wij
geruscelijk re mogen beweren , dat dezelve anti den hoogen
trap van voortreffeiijkheid niec beantwoorden, welke de Let .
terkunde dier volken in onzen leeftijd bereikt heefc. Zij .
di'e zich met dezen arbeid hebben bezig gehouden, fchijnen
meer de behoefte van het gezellige leven en van den koop .
handel . dan die van den lettertninnaar in 'c algemeen op bet
oog gehad ce hebben ; en vanhier die onvolledigheid en dat
bppervlakkig indringen in den geest der talen , welke de
vorige Woordenboeken doorgaans min of meer ontfieren .
De Boekhandelaar H . C. A . T H I E M E , wiens vroeger uitgegeven Hoogduitsch Woordenboek in oils oog eene gunflige
onderfcheiding verdient . heeft oils Publiek op nieuw anti
zich verpligc door her bovenf%aande werk .
Wij
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Wij hebben altijd veel op gehad mec bet Dictiannaire portatif
FranFais publics par A B R A H A M B L U S S 9, le jeune , Dordrecht, 1815 , omdat dit boek zich , naar ons oordeel , door
eene groove juist'heid in de overbrenging van ce eigenlijke
beteekenis der woorden kenmerkt ; maar vermits bet niet
meer geefc, dan coat de titel belooft, zoo is bet voor bet
algemeen gebruik , bij bet lezen der Franfche Schrijvers , o nvoldoende . tr beftaat bij ons geene reden hoegenaamd
waarom wij den Heer 11 L v s s z£ niet even zeer berekend
zouden achten voor bet zamenftellen van een Fransch Woor.
denboek, als den Heer 4 A N M o o c x, en wij fchatten bet
werk van den eerften in zijne foort even hoog, als dat van
den laatften ; maar bet Dictionnaire, 'c welk wij nu aaukoudigen, is naar een zoo veel ruimer en meer omvattend plan
bewerkt, dat bet, in ons oog, eene wezenlljke behoefte In
onze Letterkunde vervult .
Volledigheid toch ithijnt bet groote doel van den Heer
v A N M o o c x en zijne medearbeiders geweest to 2tjn ; eeni
volledigheid , die zich , naar laid van den geheelen citel en
der voorrede, zeifs tot alle vakken van kunften en wetenfchappen uitflrekt, en die de beteekenis der woorden ddch
veelvuldige fpreekwijzeti ophelcaert, ter bereiking waarvan
men den arbeid der grootfte Taalknndigen in de laatfte jaten
zich ijverig ten nutte gemaakc heeft .
Ter Raving van hec gezegde, znllen wij eene enkele proe .
ve bier laten volgen , die oihs bij bet opflaan van bet boek
in bet oog valt
13LUSsu .

VAN MOOcl{

Debars (adv .) Buiten ; par
dehors, an dehors, van buiten ; mettre quelqu'nn dehors, iemard buaen de dear

Dehors (adv.) buiten . De van buiten naar binnen . Enbuitenwaarts , uitwendig , vary
buiten . Par - prep . van bui.
ten . Au
uitwendig, uiteelljk , van buiten . 11 est slid
au -bij is buiten gegaan . 11

zetten .

Dehors (in .) Met uitwendige (n .) de uiterlijke fchifn
(m .) les dehors, de buitenwerken , (in den hestingb .)
vela vient du debars , dat komt
van buiten ; juger par le dehors, naar bet uiterlijke oordvelen ; fauver le dehors (on
les apparences) den uiterlij-

x z

vient de - pour fe cbauffet
hij konrt van buiten, em zici
to warmers . Cela avance trop
en - dat J?eekt to ,'eel bus tenwaarts, vooruit . Mettre urt
domestique en-eenen knechi

wegjagcn .

Mettre

un vniat+

1*4

S.

1.

M . VAN MOOCK

ken fchiyn kewaren , of in ac'-')t
nernen .

feau - een geheel opgetakeld
(chip uit de haven brengen .
Mettre routes les voiles de alle zeilen bijzetten . Cette
maifon est belle par -• dit
huis is fchoon van buiten .
11
Wen parait rien au-men kan
er van buiten Wets aan zien ;
f. m . het uitwendige, de buitenzijde, leant . Cette eglife
est belle par le - de buitenzijde van die kerk is fchoon .
Le mal West qu'au - het
kwaad is flechts uitwendig , aan
de uitwendige gedeelten ; f
ig.
p l . utterlijke fthijn , m . uiterlijkheid, vr. (apparences .)

11 ne faut pas juger par lea
men moet niet naar den uiterlijken fehijn , naar het uiterlijke oordeelen ; f. pl . buiten .
x'erken eener pleats, vesting.

Cette place a de beaux -

DeTcide (m .) Codsmoord,
moord des Zaligmakers, door
dd Jdden gepleegd ; pleger van
then moord.

deze plaats, vesting, heeft
fchoone buitenwerken.
I)ehousfer v . a. de Mar .
zen uittrekken ; /lerven ; eenen
muilezel, paard, het dekkleed
afnemen .
Deicide, m . Godsmoord, al.
teen aan den Heere Jezus gepleegd.

Men zou intusfchen kunnen vragen, of een Woordenboekfchrijver van eene bedendaagfche taal de grenzen der volledigheid niet to ver uitzet, zoo hij volflrekt alle woorden wil
opuemen, die niet alleen door bet verloop der tijden out .
flaw), maar die ook nit an .''ere en met name oude talen in de
onderfcheidene vakken van kunst en wetenfchap overgenomen
zijn, en daarin bet zoogenoemde burgerregt verkregen hebben. Hij toch moet niet flechts de juiste beteekenis der
woorden bij omfchrijving opgeven, maar hij moet ook an .
here in derzelver plants flellen, die den zin zoo na mogelijk
uitdrukken, wil hij zijue task naar eisch volbrengen , en de.
ze onderneming fchijnt ons ten aanzien der kunsttermen ten
uiterfte bezwearlijk, zoo niec onmogelijk . Vele van deze ter .
men, vooral die uit bet Grieksch worden afgeleid, zija even
min bet uitfluitend eigendom van deze, als van gene moderne
teal, maar booren thuis in de algemeene kunstfpraak van bet
eeit
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een of anderbepnald vak, b . v . van Ontleed-, Genees-, 9udheid-,
Dichtkunde , enz . en zij kunnen , bij gebrek van -een goes€
modern woord , met moeite , ja dikwijls geheel niet duidelijk
gemaakc wordeu voor hem , die in dat!bepaalde vak een vreemdeling is . Het moge bezwaarlijk zijn , bier de grenzen naauwkeurig aan ce wijzen ; maar bet komt ons voor, dot de Heer
VAN M o O c it , uit zucht OM aan zijn werk den lot' van
meestmogelijke volledigheid bij to zetten, in dezen wat al
to ver gegaan is . De Zuidelijke natien, en zelfs de gagelfehen en Duitfchers , kunnen zich b . v . bet woord artdriologie (de leer van de f agaders) , hetwelk men bij V A N M 0 0 C Y
vindt, op even goede gronden toeeigenen, als de Franfchen ;
maar zij zouden daarom nog geen regt hebben , hetzelve , als
dadelijk tot hunne caal behoorende , in hunne gewone Woorden .
boeken op ce ncmen. Zulke woorden moesten hunne plaaca
vinden in werken , die bepaaldelijk aan een zeker vak zijn
toegewijd . \Vaarom heeft de Heer V A N M o o c It, als h j
de volledigheid zoo ver wil uitftrekken, dan ook niet op bet
woord arthrocace her woord arthrokakologie laten volgen,
(de leer van de verwrikking der leden), dat zoo veel door
de Duitfche, en ook buicen twijfel door de Franfche Heelkundigen gebruikt words? Waarom vinden wij de ecriture phondtique , hieratique , ddrnotique, enchoriale enz . enz . niet ook ver
meld en opgehelderd? Bel}aat er eene indewetenfchappelijke
wereld aangenomene vertaling van kunstwoorden en fchoolfche
termen , zoo moet dezelve noodwendig opgegeven worden ; en
daarom verwondert bet ons , dat de Heer V A N M o o c K b . v.
bij de woorden fupra- en infralapfaire (waarvan bij de be .
teekenis niet zoo duidelijk omCchrijft, dat bet eigenlijk ver .
fchil tusfchen beide gevoelens uitkomt) nlet de overzetting
van boven- en onder .valdrijver gevoegd heeft. Dic woord
behoort in de Hollandfche godgeleerde wereld even zees'
thuis , als bet woord fupra- en infralapfaire in die der Fran.
fchen . Doch wij herhalen bet, de greuzen zijn bier moeijelijk to bepalen, en wij erkennen gaarne, dat de Heer VAN
M o o c tt en zijne medearbeiders een allezins verdienltelijk en
veelzins voortreffelijk work geleverd hebben .
Wij prijzen dit Dictionnaire dus met ruimte aan, to meet f
daar de Uitgever her aan eeu' netten , duidelijkea en correcten druk niet heeft lacen oncbreken .
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De Terugkomst van Ulysfes, Treurfpel, door J . J A ti 0 T . To
Bmflerdam, bij A . Mars . 1823 . In kl. 8vo. 78 111. f :-So .
1I1arco Bozzarls, of de Crieken . lIistotiesch Tooneelfpcl, door
M. W E S T E R M A N .
Te ifmflerdam, bij M . Westerman
en C . van Ilulst . 1824 . In ki. 8vo. 47 B1 . f : - 40 .

Er

zijn in de laatfte jaren, van verrchillende zijden, loffelijke pogingen aangewend, om ons nationaal Tooneel uit deszelfs diep yerval op to hefeq, en de vercalingen en navolgingen, welke bijna uitfluitend onze Schouwburgen hadden
ingenomen, ten minfte gedeelcelijk, voor oorfpronkelijke Itukken to doen wijken . 11eze bemoeljingen waren ook niet geheel zonder vrucbt . Sedert ons Koniuklijlc Infticuuc, meer
bepaaldelijk voQr bet hoogere Treurfpel, eeuen wedftrijd
opende , welks pitilag tweemalen den tekst gegeven heeft
tpc zoo vele gegronde en ougegrpude uitleggingen en aanmerkiugen, fchijnt nieuwe levei~skracht ook dit gedeelte onzer
di©hterlijke letterkunde to bezielen ; en de Amfterdamfche
~;ghouwburg, welke in ous land bijua de 8dnige is , die door
zljne hulpbronnen en inrigting den eernaam van nationaal Teov 1 kap handheven, fchoon data (al ware bet alleen blijkens
lart ongelukkige Tempelfeest) oak geenszins beftuurd , ala
lien zuljs tot eet der Natie en uic liefde tot de kunst z ou.
do wenfchen, toonc insgelijks, federt eenigen tijd, de lofie .
ljkti 1lrekking, om deze nieuwe levenskracht zoo veel mo1;elijk san to wakkeren en to verhoogen, door bet opvoeran van nieuwe, oorfpronkelijke ftukken, en door de aanraoediging, welke zij aan derzelver Schrijvers toekent . Wij
verblijdeu ons hartelijk over deze aaovankelijke verbetering,
welke ons ten mince eenige hoop doer voedeu, dat bet Tout .
veel bij ous eenmaal datgeue worden zal , wat her worden
kan en wezen moet, bet hoofdkoor of bet fchoonfte g edeel .
t o van den tempel der dichtkunst , en eene kweekfchool
Moor do edelfte gevoelens der menschheid , voor deugd, ze.
delijkheid en vaderlandsliefde . Gaarne willen wij ook bet
pnze bijdragen, om dit heerlijk doe] to bevord .eren, en onze
Uelangitelling bewijzen , door de niepwe , oorfpronkelijke
e tell toontole warden gevoerd, -tin eene kri
a ~. ek
k to ouderwerpen, die door hare befcheidenheid den moed
niec nicdoofc, rnnar cevcus door pare naauwgezetheid al dat .
ge .
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gene aan toont, vat do fchoonfte der kunften mogt outf eren ,
en waarfchuwc voor hetgene derzelver verderen opbloei mogt
nadeelig ziju.
Do Heer JABOT, wiens naam wij ons niet herinneren
immer in een onzer Tijdfchrifcen of Jaarboekjes ontmoet to
hebben, trcedt op eenmaal to voorfchijn met een Treurfpel ,
dat wij voor geheel oorfpronkelijk houden, en ais zoodanig
zullen beoordeelen, dewijl ons anders zeker eene kleine Voorrede van bet tegendeel zoude hebben onderrigt . Waarlijk eene
groote onderneming, die, bij eene niet geheele mislukking,
aanfRraak heeft op aanmoedigende toegevendheid . Hij koos
zijne ftof nit dat aloude, nog half met fabelen doorwevene,
gedeelte der Griekfche gefchiedenis, hetwelk zoo vole en
zoo dikwijls behandelde onderwerpen aan de Treurfpeldich_
ters heeft opgeleverd , nit den Ileldentijd door H o M E R o s
bezongen . Doze keuze heeft hare voor- en nadeelen . Van
de eerfle willen wij alleen nanhalen de partij , welke bier
van de Homerifche gedichten getrokken kan worden ; en van
do laatfle , de moeijelijkheid , om bet eenvoudige dier tijden
en bet ruwe en onbefchaafde dier helden zoodanig to veredelon en op to fieren , dat bet geheel behagen moge aan den
verweekten en overkiefchen fmaak onzer dagen , zonder ech .
ter deszelfs oorfpronkelijke en natnurlijke kleur geheel to
verliezen ; welk lactate zoo jammerlijk bet geval is in de besto Franfche Treurfpelen , waar Achilles dikwijls verliefd is
sits een Romanheld van L A F 0 N T A I N E, en waar de linnenwasfchende Naufcaa , en Andromache, die hare flavinnen de
wol toewoog oin to fpinnen, optreden als Prinfesfen en Vorscinnen in onze tegenwoordige Europefche hoven . Doch doze
onnatuurlijkfle der ongerijmdheden is door de Franfche Wet .
gevers van den goeden fmaak reeds zoo lang gewettigd geworden , dac wij bet den Ileere J A E 0 T ook volftrekt flier
walijk kunnen nemen, als wij hem hooren gewagen van de
pracht der hofhouding op bet armelijkc Ithaka, enPenelope,
welke door Karen zoon in de Odysfee naar hare kamer gezon .
den words, gelijlt eene tweede Catharina houden zeggena
. . . ILLt leef voor huwlijksmin
Eishuisbelang
•
niet flechts ; neon, ik ben Koningin .

Mijn pligten N an gegrift op Vorst Ulysfes kroou .

x

4

Waar-
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Waarlijk fchoone verzen, op welke s o t L A A tr zelfs nieta
to zeggen zoude hebben, maar die voor degenen , welke
11 0 M E R u s lazen , altijd zonderling moeten klinken . Onder.
tusfchen erkennen wij gaarne , dat dit gebrek , als in den card
des onderwerps liggende, onmogelijk geheel vermeden konde
worden , en dat de Heer I A B o T zoo gelukkig geweest is in
heczelve minder tascbaar ce maken , dat wij hierin zijnen
fmaak volmondig moeten prijzen . Maar ook her voordeel ,
dat deze ftof hem sanbood , de onbelemmerde vrijheid om to
putten nit den rijkdom der Homerifche gezangen, heeft hlj
met Diet minder fmaak to baac genomen . Her verhaal van de
nvoncuurlijke omzwervingen van Ulysfes, dat de vermomde
held zelf in her derde bedrijf aan zijne echtgenaote does,
bewijsc zulks, gelijk ook de fchoone befchrijving van den
kamp, in welken Ulysfes de feescvierende minnaars zijner
gade verniecigt, in her vijfde bedrijf :
Een fchrikbaar(lijk) wrekend God fchijnt thans in hem gevaren .
Hij werpt, zoo fcheen her , van zijn kruin een last van jaren
Met zijn armoedig kleed, en onder'c feestrumoer
Scort hij de pijlen nit den koker op den vloer
Voor zijne voecen uir . Men ziec den boog hem fpannen , enz .
Uit eene vergelijking met den aanhef van bet 22fte boek der
Odysfee ziet men , hoe de Dichter de fchoonheden van bet
oorfpronkelijke heeft weten ce waarderen en over to brengen .
Her plan van bet fluk is geheel in den Franfchen fmaalt,
en volkomen ingerigt naar deszelfs ijzeren groudwet, de eenheld van handeling, tijd en plaacs . Wij wenfchen den Dich .
ter hiermede geluk , maar hadden de twee laacstgenoemde
eenheden liever minder gellreng in achc genomen gezien, in .
then hij daardoor hulpmiddelen had kunnen vinden, om de
belangaelling der aanfchouwers meer levendig to houden,
door dezelve bij elk cooneel, bij ieder bedrijf hooger tedoen
fliigen, en eindelijk door eene verrasfende ontknooping ge .
heel te bevredigen. Onzes inziens zoude men dit grooce doe]
van elk tragisch gedicht beter hebben kunnen bereiken , door
Ulysfes eerst op bet midden des fluks to doen optreden, en
de twee eerfle bedrijver. gevuld to hebben met eene fchilde .
ring van den ougelukkigen toeftand van Penelope, van de
verwarring, die op Ithaka heerschte , en van de door elkander woelende intrigues der heerschzuchtige minnaars . Als
dan,
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dan, op bet beflisfend oogenblik van de boogproef , welker
uitflag hec lot van Penelope en Ithaka moest bepalen , Ulys.,
fes geheel onbekend ware opgetreden, was er gelegenbeid
geweest, am den tragifchen knoop vast genoeg Zamen to
vlechten , en hem vervolgens fpoediger en verrasfender to
ontwikkelen . Thans, echter, opeat Ulysfes reeds bet eerfle
bedrijf ; en die is bet hoofdgebrek des fluks, de doodzonde
tegen de regelen des Treurfpels : want de tragifche knoop,
welke eerst op de expoJitie volgen moest en door dezelve
warden voorbereid, is thans reeds gelegd, vOOr dat de aan .
fchouwer met den Band der zaken bekend is . Daarentegen
is de eenheid van handeling goed gehandhaafd , en men vindt
bier geene epifodes of tusfcbenhandelingen , welke bet be
lang verzwakken, door hetzelve to verdeelen, en welke.g
meestal de onbekwaamheid des Dichcers , am met ddn onder .
werp de lange ruimce van vijf bedrijven to vullen, aantoonen. Eene andere hoo!dzaak des Treurfpels, de karaldtercee .
kening, is minder gelukkig uitgevallen . iglysfes, de eigenlij .
ke held des finks, komt op verre na niet genoeg nit ; hij'
laat zich geheel door zijnen vertrouurde Medon beflnren,
en wordt in de fchaduw gefteld door Ancinous, den voor.
naamften onder de minnaars van Penelope, een waatlijk tra .
gisch karakter, eerzuchtig, ftoutmoedig en oploopend . Te.
lemachus is insgelijks oneindig belangwekkender geteekend
dan zijn vader, en deze is toch bet middelpunt des fluks,
de hoofdperfoon, die alles moest overfchaduwen, maar die
thans door zijne middelmatigheid zondigr tegen eenen tweeden hoofdregel der tragifche kunst .
Deze weinige aaumerkingen (wij hebben ons flecbts tot
die van hec grootfte gewigt bepaald) bewijzen, dat de aanleg
en bet plan van dit nieuwe Tteurfpel in geenen deele onberispelijk, maar ook in geenen deele onverdienftelijk zijn .
Thans nog een enkel woord over de dichterlijke uitdrukking.
Dezelve verraadt, over bet algemeen , een nog weinig geoefend
talent, dat echter door vlijtige befchaving en fludie eenmaal
heerlijke vruchcen kan dragen . De hoogere toon, welke bee
Treurfpel voegt, is niet overal zoo goed gevac, als b . v . op
bI . 32
Vraag naar geen dorrend blad,dat wegftuift voordewindeul
Er zijn rampzaligen, tot enkel Iced gebaard,
Vervolgd door 'c Godendotn , verworpen door heel de card', enz .
X 5

Niet
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Nict zelden ontbreekc gefpierdheld en krachr. Dichterlijke
beelden , vergelijkiugen en wendingen viudt men fchaars ; en
de flijl is to dikwijls prozaTsch . Zalke misflagen, als op
b1 . 3
Dat zij , Eumeus , wie der Goden fchild bedekken ,
voor bedekt, hebben wij , welisar,ngmeot,
z}ioet, doch daarentegen Binds en elders verkeerde uicdrukkingen , b, v . bl . 12 ;
Verijdeld word alzoo der boozer kloek verJland .
Alen verijdelt geen verfland , maar wel een' coeleg , aanflag, enz.
Verhaal toch, hoe 'c verging, (bl . 71,)
(voor afiiep, gebeurde) dat geheel onhollandsch is. Daren
boven heeft de Heer J A s 0 T zich drie gebreken aangewend ,
welke in onzen dichtflijl volflrekc niec kunnen worden g'c,
duld, dock welke bet hem gemakkelijk zijn zal to vermijden
P°. l=lij geeft zich toe in flijve inverses of omzettingen
(Bl. 3.) Dat Reeds blijfanbezwaikt de eer van uw' grooten naam .
(Bl . 24 .) Hot ftaatsbelang zal van's yolks opiland zijn de lens .
ao . Hij laat telkens bet vereisebte onbepaalde lidwoord weg :
Ann Proms, wigchelaar, ontglipte . (B1 . 13 .)
Calypfo, Zeegodin ,
Wedrhield Ulysfes . (Bl . 13 .)
Geenfchamel kieedkon hem ooiteerlijk hart verbergen . (B1
. 31 .)
Ow hem , als windflreek dient, enz. (BI . 33 .)
3°, llij gebruikt geheel gelijkluideudc rijmen (runes ric,'es),
welke wij gaarne aan de Franfcheu overlacen
beleid .
leidt .JB1,

2o.

befluicloosheid .
waardigheid . Bl, s3 .

UVij zijn bij de beoordeeling van dit Treurfpel wat uitvoeriger dan naar gewoonte geweest, dewijl ons de bloei der
boogere Tooneelpoczij bijzonder aan bet hart ligt, en wij
in den ons geheel onbekenden vervaardiger den gelukkigften nanleg meenden to befpeureu , om denzelven to bevordcren ; waarom wij volgaarue hot onze wildeu toebreugen ,

tea
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Ren einde hem ce vaster to doen voorcwandelen op hot regte
floor , dat hij is ingetreden . Met den I-ieer W E S T E It M A N ,
die , fchoon algemeen als Dichter bekend , eeu bijpad is ingefagen , dat velen , en ook wij , voor ecuen dwialweg houden, zullen wij do zaak fpoediger afhandelen .
De heidhaftige overwi,niiing, door B o Z Z A R I S op de Turken bevochten , en met zijnen dood gekocht, is geen onder.
werp , gefchikt voor bet eigenlijk Treurfpel ; zij is niets dan
een eenvoudig oorlogsfeit, zeker dubbel waardig om bezon_
gen en vereeuwigd to worden , en hetwelk men , des noods ,
tot de ontknooping eener tragifche haudeling konde bezigen,
b. v . de bevrijding vats Griekenland ; doch mist vele vereisch ..
ten , welke tot de goed geordende fabel eens Treurfpels nob .
dig ziju . Do ileer w E S T E R A4A N fchijnt dit to hebben
ingezien , en noemt derhalve zijn fink een Historisch Too.
neelfpel ; wij zouden hetzelve liever met den naam van een
Melodrame In drie bedrijven boftempelen . En zeker, befchouwd als zoodanig , als een draiuatisch tafereel eener pas
voorgevallene gebeurtenis, heeft hetzelve vele verdienfien.
Alleen is de voorflelling in bet tweede bedrijf wat onnatuur .
1ijk ; bet overvallen en vermoorden der Turkfche groocen in
de tent des Pachas is niet op de waarfchijnlijkfte wijze ge .
fchilderd ; die lange redeneringen, tot welke nan den Pacha
bij de algemeene verwarring zoo voel cijd en rust gegeven
worden , zijn vrij ongepast , wanneer men bedenkt , dat in
dergelijke omflandigheden bet middelpunt des legers , waar
zich gewoonlijk bet verblijf des Opperbevelhebbers hevindt,
de algemeene verzamelplaats zijn mget, en dat it tr do ilrijd
zeker bet hardnekkigst moet wooden . Hier , intusfenen , vloekt
en fcheldt de Turk, bij zijne eigere tent, zoo op zijn go .
mak , alsof de diepfle vrede rondom hem heerschte . Maar de
karakters zijn goed, zelfs dichterlijk geteekend . In B o z z A .
R i s en zijne echtgenoote zieii wij do boeldtenis van een
heidhaftig , op God vertrouwend huwelilkspaar ; de man heeft
zijn blood en de vrouw bet levee hairs echcgenoots veil
voor de goede zaak ; hij biaast den adem nit met de heilbede voor Griekenland op de lippen , en haar kin alleen de
gelofte, om haren zoon tot eenen verdediger van zijn land en
tot eenen wreker van zijnen vador op to voeden, belecten ,
den dierbaren echtgenoot in bet graf to volgen . Mitellius is de vrome, maar tevens dappere priestcr, voorgaande
in her Ached zoo we] , als in den lIrijd ; terwijl de laatdniiken-
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kende eu bloeddorttige Pacha, tegen dez2 perfonen overgo
.
field, des to treffender en fchrikkelijker uitkomc . De dich .
terlijke uitdrukking is, over bet algemeen , gefpierd, na 2ftrek van fommige prozalfche p1aatfen, van welke er eene den
Pacha in den mond gelegd wordt
Wat wit 'c verftrooid geflacht (de Grieken), dat leeft inergernls,
Daar zelfs hun levee flechcs een gunst des Sultans is,
Voor fchattingen gekocht ? En waar zijn ooit gebleken
Die deugden, waar hun mond niet aflaat van to fpreken,
Door Iza hun geleerd I War zien wij anders toch
In hen, dan loosheid en 't arglistigfte bedrog? enz .
Dit is geene poezij , welke wlj van eenen W E S TERM Art
verwachten . Hij fchijnc in dit ftuk eenen bijzonderen fmaak
to vinden in bet woord ergernis, dat wij meermaten aantref.
fen ; onder anderen nog eens :
een yolk , gehoond met
ergernis ;" hetgeen wel evenzeer ter liefde van her rijm zijne
plaats zal gekregen hebben , als verf'noren in dezen regel
• Dat nook zijn hart de deugd verfinoor ." Nog ftuiten wij
op een paar plaatfen,welke, waarfchijnlijk door drukfouten,
waarvan dit fluk vooral in eene ruime en ergerlijke mare
voorzien is, onverftaanbaar zijn, of die anders ten minfle
eene allerellendiglte conftruccie bebben :
Het hooggewijd verlangen
i s' dat ik hem weer trou w her waagftuk zal beftaan,
Opdat hun moed pier dole in 'cduister voor zal gaan . (BI . 13 .)

•

Ziedaar den waren herder l
Lerwaarde u gelei ftrekt zich mijn uiczigt verder . (? ? ?)

Gaarne wilden wij , tot vergoelijking onzer aanmerkingen,
ook de eene of andere dichterlijke pasfage, en wij vonden
er vele, uicfchrijven, doch de plaats oncbreekt ous ; anders
hadden wij daarcoe gekozen de treffende en woesc v erheve .
n e uitboczemingen van den overwonnen' Pacha in bet zevende tooneel des tweeden bedrijfs . Dergelijke fchoonheden
hebben zeker veel bijgedragen tot bet gunflig onthaal, bet .
welk dit ftuk bij de vertooning mogt geniecen ; en wij ho .
pen , dat die gunftige opname den verdienitelijken w E S T E RE A N zal aanfporeu , om zij ne belofce geftand to doen , en
zijn talent , heeds met beteren uitilag, tan de Tooneelpogz :j
to befteden .
lIe.

E

P . W I L IYI+E N, EELANQRII88 TA1rtREELEN .

113

Belangrijke Tafereelen , tot opwekking van godsdienjiig en zedelijk gevoel, voor de fchoone Kunne . Naar het Hoogduitscir
van E. P . W I L M S E N, door G . R A M A K R R S, j a . Met
Platen . Te .4mfierdam , bij G . Portielje . 1824,. In gr. Svo .
452 Bl. f 4 - ao.

Wij

zijn to menigmalen door een fchoon uithangbord , dat
1k weer niet war at beloofde , hedrogen, dan dat wij die
bock niet met aandacht zouden hebben gelezen, ten einde to
weten, of wij der fchoone Kunne in Nederland hetzetve vats
goeder harte konden aanprijzen . Dit onderzoek vie! echter
voor dit work niet onvoordeelig nit . Her is reeds veei,
wanneer, hetgeen godsdienflige en zedelijke opwe'kking be .
looft, niets bevat, hetwelk valfche godsdienfligheid aatt .
kweekt en der cchte zedelijkheid hinderlijk is . Maar bier is
de verdienile grooter ; de moeder kan de lezing Wet alleea
toeftaan, maar met ruimte aanprijzen, en hot meisje zal,
ofTchoon dan juist niet alles, war her voorberigt zegt, in
den hoogilen trap, echter veel daarvan, en in eenen aange .
namen, onderhoudenden Grant, in doze Tafereelen aantreffen .
Dezelve zijn zes in getal . i) De School des R,ampfpoeds .
Claudine was de Ednige dochter van gegoede ouders ; maar
aan hare opvoeding ontbrak waarlijk veel . In eene kostfchool
ware zij inderdaad to regt gebragc en verbeterd, (en bet
meisje erkende dic naderhand zelve) hadden de ouders niet al
to ras gehoor gegeven aan de klagten van her dochtercje, ea
haar daarom al fpoedig to huis geroepen . Nu gaf men haar
eene Gouvernante , maar voor welke zij geene achting had.
Gelukkig intusfchen veranderden de uicwendige omftandigheden der ouders op bet ongunftigfle ; en, terwijl de vader elders bet herftel van zi(ne fortuin moesc zoeken, nam bet
meisie met hare moeder de toevlugt tot eenen braven oom,
die op bet land leefde , en in wiens minder befchaafd , most
lief huisgezin alles eerlijkheid , werkzaamheid en orde was .
Claudine kon zich eerst bier moeijelijk fchikken ; maar nood
brak wet . En toen de goede indruk wear nagenoeg geheel
vernietigd was, door haar verkeer met oude bekenden nit
hoogere kringen , die zich dear in den omtrek hadden nedergezec , word een boogst ijdel meisje van bet gezigt en daar .
door van able genoegens beroofd . Dit had op dat meisje in .
tusfchen de gezegendfte uitwerking, en hoogst nuttig werkte
zulks
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zulks ook op Claudine, die nu in bet huis van haren oom
tot eene uitmuntende vrouw gevortnd , en eene waardigd
echtgenoote en moeder werd ; terwijl zich inmiddels de zaken van haren vader ook wederom hadden verbeterd . - z)
Trouu', Edelmoedigheid en Liefde . Ben lief meisje van omtrent twaalf jaren trok, op zekeren marktdag, de aandachtvan
zeker Beer ; zij verkocht eenig breiwerk, en, gelijk hem
bleek , ten behoove eener zieke moeder en eener gebrekkige
zuster. Hij zorgde voor dit arm huisgezin naar ziju vermogen ; maar zijne middelen waren niec ruim > en, toen hij
daarna die ftad verliet, kon hij niets meer doen, dan h etzel .
v e aan eenen vriend, die echter ook weldra naar elders verhuisde, aanbevelezi .
Intusfchen zorgde de Voorzienigheid
voor bet brave meisje , boewel zij eerlang hare moeder ver1oor. Hot weesje van eenen rijken, aan hetwelk zij eens
bet leven gered had, werd haar toevertrouwd . Toevallig antmoot haar de eerfle vriend in cone badplaats . Haar omgang
met eenen braven Predikanc en diens echtgenoote had zeer
voordeelig op haar verfiand en godsdienftig gevoel gewerkt .
Korcom, bet werd bier liefde ; en, na nog zoo bet cen en
aader, dot dan toch altijd in eenen roman behoor ;, finds nil
tien jaren is zij zijue waardige en gelukkige echtgenoote . --3) hVereldsgezindheid en Welheid is bet opfchrift van bet
derde verhaal . Bet is de leerzame gefchiedenis van een
meisje, dat in de jeugd (want zij was to lang bet tdnige
kind) verwend en bedorven was . De jongere broeder en zuster, intusfehen, vereenigen in zich alles , wat edel en good is .
,haar hare ijdelheid en zucht naar verftrooijende vermaken
ging alles to boven . De broeder heeft haar meer dan eens
van den afgrond gored . Nu en dan was bet, alsof hot goe .
d e in haar wezenlijk was opgewekt en kracht bekwam . Moor
noch bet ilerfbed van de moeder, noch dat van den vader
konden haar genezen . Bet laatlle integendeel, daar hec haar
rijk en onafhankelijk maalcte , deed haar zich op nieuw florten in den maalflroom . Zij word de vrouw van een ondeu .
gend mensch . De edelmoedige broeder redde haar eindelijk,
en nam haar bij zich in huis, waar zij dan . naar bet fchijnt,
maar Nat genoeg, zich ernftig beefs verbeterd . -- 4) Ilet
vermogen en de regten van hot Cemoed. I-let ging in her
huisgezin der moeder van Ottilia , gelijk bet, helaas! in vele
huisgezinnen gnat ; er was weinig gevoel van godsvrncht .
Ottilia had eencu auderen zin en aanleg, en au was do vicde
11 n
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an liefde in dat gezin gefloord . Het werd vooral hart tegen
hart , coen Ottilia bij eerie zeer dweepzuchdge vriendin
voedfel voor hare angstvallige tobberijen en godsdienitige
rnatingen vond. De brave en, verftandige Leeraar, die
haar onderwezen en in hare achting bad gedeeld , was biJ
haar meer dan verdacht, en een pedants en clechte fchoolmeester oefende voor haar met de tueeste tlichting . Het
gelukte intusfchen eehen verilandigen, wezeul}jk godsdienffigen neef, Ottilia langzamerhand to regt to brengen ; - ho
bragt in bet huisgezin eenen goeddn toon, die haar verkwikken moest ; de flijfhoofdige en verkeerO vroomheid der bewuste vriendin maakte, dat die vriendfchapsband geheel werd
losgemaakt ; en Ottilia's godsvrilcht kreeg bet regte voedfel,
toen zij de getrouwe verzorgfter werd van een origelukkig
weeskind . Nu ltende zij echte, werkzanig godsvrucht ; oot
de Leeraar herwon haar vertronwen en achting, en zij werd
eindelijk de gelnkkige echcgenoote van den brdven neef, aan
wien zij de rust van haar hart, den vrede in haar gezin, en de
ware vrolijkheid van geheel haar leven verfchuldigd was . Zoo
werd Ottilia's hart in bet godsdienflige van den verkeerded
weg to regt gebragt, en bij deszelfs dierbaarfie regten ge.
bandbaafd . - g) De Jeiigd van Elize . Lieve, verflandige
en godsdienftige herinneringen uit de jeugd van Elize, en op
den rijken zegen harer jeugd mogt zij lang dharmt nog met
de dankbaarfle vreug le ftaren . Wij hopen, dat, bij alwat
bier Duitfche ge,voonte en wel een weiriig overdreven is,
dit ftulcje onze befchaaf(le jonge Jufvronwen vooral zat be .
hagen , en wezenlijk nut zal doers . - 6) Ligtzinnigheid en
Laechrharrigheid is bet laatfte verhaal . Zoo zeer de faatfle
eene beminnelijke deugd is, zoo is de eerile, waarroe de vro .
lijkbeid zoo ligt vervallen doet, levenslang de bron van ellende . Emmelina is het bewijs : haar ligtzinnig vergeten berokkende hec ongelult van hare brave minne , die zij had
voorgenomen en beloofd to redden . Hoe diep haar dit griefde, was her gebeurde even fpoedig als ligtzinnig wederotn'
uit bet geheugen . Daarna bekwam zij nog grievender les :
hare ligtzinuigheid gaf aanleiding, dat haar vader genoegzaam
geheel zijne bezitting verloor ; maar ook deze Jes had geenen
invioed . Hare ligtzinnigheid berokkende eindelijk den hem in .
den vader een tweegevecht, hetwelk hem bijna bet leven
kostte . Zoo veel was er noodig, om der ligtzimtige voorzigtigheid to lee en . Hare zuster, de vrolijke Fanny, was
en bleef fleeds en onder alles bet voorbeeld van welberaden .
held en batninnelijkheid . -- Zoo hebben wij deze verhalen
nog , naals voor onze lezers doorloopen , en kunnen dezelve
nu met des to meerdere gerustheid aanprijzen . Eene aanwij .
zing van drukfeiien, welke twee geheele bladzijden beflaac,
ontfiert vooral een werk, hetwelk voor de fchoone Kuane be .
31emd is ; dic neme de drukker en corrector t gouvernso .
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n bet laatfle No . van den Recenfent, ook der Recenfenten,
vindt men, onder de rubriek Antikritiek , weder een vijftal
Kritieken, A,ntikrltieken, en Antikritieken van Antikriti.e .
ken! . . . In Edne derzelven (zijnde eene Antikritiek van den
Recenfent de? Recenfenten (1) op eene Antikritiek tegen denzel .
ven) words ons Tijdfeltrift , omdat bet hem in zijne kraam to pas
kwam , met lof aangehaald . Ttvee andere , echter , zijn teen ons
gerigt ; en, cerwijl f}raksgemelde Anticriticuts onze Latajnfebe
taalkennis cot f}eun der zijne inroept , vergunt hij eenen anderen
Anticriticus , bij eene Latfjnrche citatie , ons toe to voegen
„ Indien de Recer_f'ent dit niet verftaac, zal bij wel iemaud
„ vinden, die bet voor hem verca!en wil"1 . . . Het lust ons
niec, in al dfc flijk van Antikritiek to wroeten . Wij zouden
anders, ten aanzien der eene, kunuen aaamerken, dat men
onze teregtwUzing van de verkeerde punccuatie der woorden :
Jezus zeide, laat de kinderkeng tot mil komen, jammerlijk
beefs verdraaid, en dat ons de vraag : „ Jezus zelf zeide :
laat de kinderkens tot mij komen ; hadden die kinderkens nut
armen en kuiei n of rtrmpjes en knietjes ?" al heel onnoozel dunks .
Even als, ten opzigce der andere, de vraag
„ Moet eene Recenfie groot zijn, om gepast to wezen7"
enz . enz . Maar wij zijn van meening, den tijd zoo wel ale
de beurs onzer Lezeren meer to respecteren, door al die
has p elarij der geltwetlle eigenliefde met geene opzettelijke
wederfpraak ce verwaardigen ; Heeds voortgaande met, zoo
veel in ons is, zonder omzien, wdl en regt ce doen .
Meng . No. IV . bl . 1 69. reg . 30 . that intestine , lees infectes.

Meng. No . V. bl . 223 . reg . I5 . y'aq voor yap .
Meng . No . Vi . bl . z93 . reg . 21 . that : ,, 't Snel"
voor : „ 'k Snel Boschwijk re gemoet ."
Eene zinflorerde font, al verder, in bet dicbtN kje : Mil .

ne voormalige Equipage, (No. VI . bl . 299 . coupl . 6.) g elie .
v e de Lezer aldus ce verbeteren :
In then :rein een' hoop fpionnen , enz .
Eindelijk vraagt de Corrector nog verfchooning voor eenen
misflag, die hem-alleen to wij ten is . Van meening zijnde,
dat de Gefchiedfchrijver J A C O B U S R E G E N B O O G (ge ijlt
bet zijn moet) tot dezelfde Familie behoorde als de 1-ioogleersar J . ta . R E GE N B OG E N, volgde hij des laatflen fpelling
in eerstgemelden naam , ja deed die van R E G E N B 00 G ale
eene fchrijfrotit voorkomen, onder anderei bij eene Recenlie
in No . II dezer Letteroef., bl . 59Ook leze men, Boekbefck. No . VI. bl . 268 . reg. 29,

voor aanmerking, tnagtjpreuk .

BOEKBESCHOUWING.
Bilbeloefening over het Evangelic van Lukas ; door x.
V A N H E Y N I N G E N, Predikant to R?gswi7k . II Deelen . Te 's Gravenha,,ete, bij de Wed . J . Allart. 182x..
In gr. 8vo. Te zamen 708 BI. f 6 - 6o.

M et geene mindere zorge, en op gelijke wijze als vroeger bet Evapgelie van Mattheus, hee£t de Eerw . V A DT
H E Y N I N G E N dat van Lukas voor zijne gemeente , en
nu ook voor het godsdienftig publiek, bearbeid . Deze arbeid van den verdienftelijl en man verdient dus alien lof ;
en bet geeft ons inderdaad een Zeer gunftig denkbeeld
van den goeden godsdienftigen fmaak en echt Evangelifche Reeds voortgaande verlichting onzer natie, dat zoo .
danige gefchriften ruimen aftrek vinden, en in de huisgezinnen der Christenen gretig worden gelezen, waar bet
Diet misfen kan , of zij zullen veel nuts ftichten . Veel
gebruik van den Bijbel en echt eenvoudige uitlegging is
toch bet Unige punt, van hetwelk ware verlichting en
verbetering kan uitgaan . Het is bet vast doelmatige middel tegen zoogenoemde Neologie en wijsgeerige aanmatiging, en tevens bet krachtigst wapen tegen bet bijgeloof
en de dweepzucht ; en bet zal dan ook, vroeger of later,
zeker tot de zoo wenfchelijke en algemeene broederlijkC
vereeniging van alle Protestantfche Christenen leiden ,
welke in deze dagen, naar bet ons voorkomt, veel meer,
zoo niet ceniglijk , door de onkunde in den Bijbel en de
vooroordeelen der menigte, dan wel door wezenlijk en
belangrijk verfchil bij gemoedelijke en kundige Leeraren,
words teruggehouden . Alles neigt zich intusfchen reeds
tot meer dan verdraagzaamheid ; tot wederzijdfche ach.
ting, hulpvaardigheid en liefde . En alle fchijnbare of
wezenlijke matiging , die bet beftuur van den vorigen Paus
van Rome en bet Ministerie van den Kardinaal G 0 N S A LvI kenmerkte, moge dan thaw verdwenen zijn ; hex be.
y
fluit,
BOEKBESCIi . 1825 . NO . 8 .
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tluit, waarmede bet zoogenaamde ,7ubild werd aangekondigd, en de uitgevaardigde bulle tegen de verdraagzaamheid en de verfpreiding van bet Bijbelwoord , mogen getuigen van de vreesfelijkfte verbittering tegen alles, wat
Onroomsch is ; de Jezuiten mogen bet hoofd weder op .
iteken , en bet befchaafd Europa nog eenmaal voor ketterjagt doen vreezen , - zoo lang de Protestanten op deze wijze voortgaan , than zij op vasten grond , en , daar
eendragt magt maakt , loopen zij , in ons gezegend vaderiand voor bet mint , en onder de regering van onzen
geeerhiedigden Koning, weinig gevaar ; en, bovenal,
zich houdende aan bet Bijbelwoord , en de nijbelfche waarheid beoefenende in de liefde , mogen zij zich volkomen
veilig rekenen onder de hoede van Hem, wiens rijk de
poorten der hel nimmer zullen overiveldigen.

De Voorrede van den Eerw . V A N H E Y N I N G E N
hebben wij met bet uiterst genoegen gelezen ; dezelve
wijst overtuigend aan, hoe men, bij broederlijke toenadering, zich thans van den Paufelijken zuurdeefem hoe ]anger hoe nicer ontdoet, en hoe het de erkentenis en belijdenis der hoofdwaarheden en geenszins onverfchilligheid
is, welke de harten vereenigt ; terwijl de belangftelling in
die waarheden bet best door Bijbel en bijbelfche uitleg .
ging wordt levendig gehouden ; en alzoo kan dan nimmer
aan onverfchilligheid, welke tot verloochening van bet
Christendom leiden zou, die overeenftemming worden
toegefchreven, welke tot vereeniging leidt .
Wat nu bet werk zelve betreft : V A N H E Y N I No E N geeft ons bier wederom een leerzaam en ftichteUjk
huisboek, hetwelk alom overvloedige bewijzen draagt van
zijne bekendheid ook met de nieuwfte en beste uitleggers,
van zijn oordeel en goeden fmaak, en zijne gefchiktheid
om zich duidelijk en gemakkelijk uit to drukken ; terwijl hij, die tevens vooral tot lichting en opwekking
bet Evangelie lezen wil , ook allezins reden vinden zal ,
om met de uitbreiding en uitlegging van dat van Lukas
tevreden to ztjn . Natuurlijk vinden wij nu en dan Verwijzing up bet reeds behandelde bij bet Evangelie van
Mat-
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Mattheus , hetgeen ons zees beviel , daar

bet de

kortheid

bevordert, en de lezer , die fmaak in bet eene vindt, ook
zeker het andere werk van den fchrijver bij de hand heeft .
Dat niet ieder bij iedere uitlegging dezelfde overtuiging
vinden zal, fpreekt zoo zeer van zelve, dat wij bet vitterije zouden achten , wanneer wij bier aanwezen , waar en
waarom wij bier en daar eene andere opvatting aannemelijker achten . Tot bet mededeelen eener proeve (waartoe
wij andersLuk . If : 14,, den moeijelijken Engelenzang, reeds
hadden aangetipt) ontbreekt ons de ruimte ; en wij leggen
daarom de pen neder , met dankzegging aan den waardigen
fchrijver , wien wij wenfchen , dat bet aan aanmoedigins,
lust en krachten, om nog lang, door goede, eenvoudige
Bijbeluitlegging , der gemeente des Heeren , en ook bet
grooter lezend publiek , van nut to zijn , niet zal ontbreken . Zijne achting is to dezen in de Protestantfche Kerk
zoo wi l gevestigd, dat zijn naam voor deze foort van
gefchriften reeds genoegzame aanbeveling is .

Het Stelfel der Terugsverking yoorgefleld en onderzocht
door Dr. H . G . T Z S C 1-11 R N E R, Hoogleeraar der
Godgeleerdheid en Superintendent to Leipzig . (lit hit
Hoogduitsch . Te Deventer, bij A . J . van den Sigten .
horst. 1824 . In gr. 8vo. 232 Bl, f z - go .

Z

ietdaar een gefchrift, der overbrenginge in onze taal

en alley behartiginge overwaardig ! De verflandige , verlichte en geleerde fchrijver is ook reeds onder ons bekend ,
en 's mans naam is aanbeveling genoeg voor zijnc gefchriften . Het onderwerp wordt door den titel genoegzaam gekend . Er is in de wereld geenerlei ftilftand ; maar
ook altijd had iedere bewegende eene tegen haar over geilelde, fluitende en tot rust aandrijvende kracht . Gelijk
de natuur, zoo beflaat ook de menfchenwereld door de
tegenwerking van beide die krachten . Men moet bier
partij kiezen . De eene partij wenscht, dat de bewegen .
denkbeelden geldende waarde verkrijgen, en dat de kerY 2

ke.
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kelijke en burgerlijke betrel kingen zich naar dezelve zullen vormen ; de andere wenscht alles to houden zoo als
bet is , en ftuit en dringt terug, zoo veel zij maar kan . De
middelen van doze partij zijn verfcheidene , en altljd dezelfde. De invoering van bet Christendom , de Hervorming, en de Wijsgeerte in den tegenwoordigen tijd, zijn
drie hoofdgebeurtenisfen , die den worftelftrijd opriepen .
De gronden voor bet ftelfel der terugwerking liggen in
der menfchen wijze van zien, of in hun waar of vermeend belang . Het flelfel der terugwerking heeft zich in
onzen tijd, met daad en woord, laid en verneembaar genoeg aangekondigd . Dit ftelfel gaat de fchrijver, in bet
tweede deel van dit werk, daarom , uit het flandpunt
des refits en der flaatkunde , beproeven .
Op zichzelve is dit ftelfel in geenen deele verwerpelijk , want rust moot zoo wel als beweging in de wereld
zijn ; er is alzoo zoo wel eene onfchadelijke terugwerking
als cene onfchadelijke hervorming . Maar beide kunnen
dwalen ; wordt de laattle nieuwigheidszucht en onftuimigheid, en wil de cerfte alles terugdringen en houden in
den vroegeren vorm , dan is dit bij beide bet geval .
Elke poging, ten einde regtfchennis en omwenteling to
verhoeden, en om bet gefchiede onregt door eene omwenteling weder goed to maken , is der regeringe fteeds
geoorlootd . Elke floornis der regten van bijzondere perfonen moot worden geweerd . Zoo moet ook de tot rust
brengende kracht dan heerfchen , wanneer reeds fchokken
en veranderingen hebben plaats gehad . Maar zoodanige
herftelling moet zonder nieuwe regtskrenking gefchieden .
Dikwijls zijn ook zulke inrigtingen omvergeworpen , welke op de bliivende behoefte der maatfchappij gegrond waren . De bnontbeerlijke inrigtingen moeten herfteld, maar
ook de door den tijd aangebragte hervormingen behouden
worden . En duurt de reyolutionaire geest nog voort, na
bet herftellen der rust, dan is het wijs , then tegen to
werken, maar door wetten en ftraffen eerst dhn , wanneer
hij daad geworden is ; doch het zekerfte middel ligt in
den t1jd, die hetgeen hij brengt ook weder terugneemt ,
en
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en onfluimigheid in bezonnenheid verandert . „ D e terug• werking, die de omwenteling zoekt to verhinderen,
„ en, wanneer zij nogtans plaats gehad heeft, ten einde
• tracht to brengen , is noodwendig , en daarom ook wijs
,y en regtvaardig ; en zij moet in de wereld zijn , indien
„ over bet algemeen ftaten bellaan zullen . Maar juist
• daarom , omdat zij noodwendig is, kan zij ook niet
• gefteld zijn tegenover de beweging, welke, even zoo
• noodwendig als de rust , in de wereldwet gegrond is ,
• maar moet veeleer met de wijze van zien en handelen ,
• welke bet ftelfel der hervorming genoemd is , vereenig• baar zijn ." Men voeh nu des fchrijvers meening, en
wat hij der anti-revolutionaire partij gaarne toegeeft . Maar
wil men niet llechts de gewelddadige omverwerping der
ftaatsinrigting en de floornis van geldende regten terub
houden , maar ook bet voortkomen der denkbeelden in
bet worden van nieuwe inrigtingen voorkomen, en den
ilaat terugvoeren tot bet ftandpunt, waarop hij v66r de
beweging ftond, dan vindt men in den fchrijver een' tegenftander, die, met klem van redenen, bet onregtvaardige en onllaatkundige hiervan aandringt en beftrijdt. Dit
ftelfel, zegt hij, brengt tot krenking van regt, daar bet
datgeen weigeren wil, welks weigering bet doel van den
flaat niet vordert ; daar bet voorts den volke zoekt op to
dringen , hetgeen voor hetzelve opgchouden heeft behoefte
to zijn , en juist daarom door de algemeene rlem verworpen is ; daar bet dikwijls lets, hetwelk reeds beftaat, outbindt en verlloort, en daarbij wclverworvene rcgten vernietigt ; en , eindelijk, zich in de noodzakelijkheid plaatst,
orn handclingen to ftraffen , welke bet zelf door weder .
regtelijke handelingen to voorlchijn riep . - Mcn moot de
klemmende ontwikkcling , door g6chiedkundigc voorbeelden aangedrongen , bij den fchrijver zelven zien . En even
zoo grondig is zijn volgend betoog, dat zoodanige terugwerking, ook ftaatkundig befchouwd, to verwerpen is,
daar zij nict kan ondernomen worden met de gegronde
verwachting van eenen goeden uitilag , noch ook , zoo
zij
y 3
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zij gelukt , de bereiking van baar doel tot hell van den
ftaat dient .
Het derde en laat(te gedeelte van dit boek geeft Refultaten der voorflelling en toeafng van het flelfel der re
rugwerking, inn betrekking tot de pogingen en verwachtingen der t jdgenooten. Hier ontvangen de voorftanders van
bet ftelfel der hervorming de nuttigfte vermaningen , raadgevingen en lesfen, ten aanzien van hetgeen zij behooren
toe to geven , to bedenken en to beoefenen , opdat alles
regtvaardig zij, en hun itelfel zich ook aanprijze bij den
itaatkundigen . In den geest en volgens de (trekking van
dit ftelfel behoort dan ook to worden gehandeld . De fchrijver Nat bet oog op de tegenwoordige bedoeling en pog ing der tegenovergeflelde partij, om welke to gemoet to
gaan hij aanwijst, waarvoor men moet uitkomen , van
welke dwalingen men zich afkeerig betoonen moet, en
hoe de voorftanders der hervorming moeten en kunnen
regtvaardigen hetgeen zij bedoelen en voorftaan . Vooral
trok onze aandacht hetgeen de fchrijver opgeeft tegen
bet beginfel van flabiliteit of onveranderlykheid, en een
theologisch of theocratisch beginfel, op hetwelk de ftaat
zou moeten gegrond zijn . Maar nog eens , men behoort
den fchrijver zelven met aandacht to lezen . Hij zal overtuigen, wie voor overtuiging vatbaar is ; en, met hem
aan bet Plot zijner overdenkingen gekomen , zullen wij met
regte gronden gewapend en met nieuwen moed bezield
zijn tegen de tegenwoordige Ridders van den Domper,
wier pogingen bet licht toch wel niet zullenvernietigen,
noch de overwinning behalen op waarheid en gezond
verfland . Bij alle deze befchouwingen voelden wij gedurig ons gedrongen tot dankbaren roem van de plek gronds,
welke wij bewonen , -- bet Monarehaal , maar vrij en gezegend Nederland, beftuurd door eenen beminden Koning, die de duisternis en bec ongeluk zijner volken
fchuwt, en van alle zijne onderdanen Weldoener en Vader wezen wil .
Is
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Is dan de Christelffke Opvekking aan de Nederlanders
van den weleerw . Heer A . S . T H E L W A L L in het geheel niet waardig to behartigen ; en, zoo ja, hoe zal
dat best gefchieden ? beantwoord in eene ernflige over.
weging van de Ernflige Toefpraak, enz . door J . J . L E
R o Y , Predikant to Oude - Tonge. Ten voordeele van
de noodli/denden, enz . Te Sommelsdiyk , b~ Go Jon .

gejan . i8as .

In kl. 8vo . 78 Tl.
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IJ it kleine boeksken , dat ook in uitwendige gedaante
de oudvaderlijke eenvoudigheid fchijnt to willen navolgen ,
wekte, bij deszelfs eerfte aankondiging, onze nieuwsgierigheid op . Wij kenden toch den man voor een bekwaatn
Hervormd Leeraar, en verwonderden ons , dat die de
ongepaste, ontijdige, ongematigde boetprediking (gelijk ze
ons mede voorkwam) van eenen onbekenden Vreemde zou
in befcherming nemen . Het is waar, zijne verdediging
was uitfluitenderwijze tegen eenen fchrijver gerigt, wiens
werk ook door ons niet allezins gunftig beoordeeld was .
Hier fchijnt bet kwaad (want zoo befchouwen wij dit
voortzetten of liever overnemen van den ontftoken twist)
dan ook wel voornamelijk to fchuilen . Wanneer men zoo
hard op eene zaak valt , van welke zich velen of zelve ,
of hunne geachte voorgan ;ers en leeraars der jeugd, Diet
vrijkennen, dan loopt men gevaar van tegentpraak Diet
alleen , maar ook van verachtering , in plaats van bevordering des belangs , dat men voorftaat . Er is toch fchaars
eene ftelling of eene leer en gedrag , die men Diet verbloemen, in een verfchoonlijk licht plaatfen, en alzoo
eenigermate verdedigen kan . Dit doet L E R 0 Y , en meer
niet ; hij beroept zich op vroegere biddagsleerredenen, bij
welke wijzclve reeds T H E L W A L L'S opftel vergeleken
hadden, en met name ook op de uitgegevene van wijien
den zeer geachten 11 1 N I, 0 P E N , to Utrecht ; fchoon dit
zekerlijk nets meer bewijst , dan dat die brave man , op
eene verflandige wijze , voor zijne gf neente gcbruik maakY 4
to
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to van cene preek. en hande!w1jze, welke in zijnen tijd algemeen en, tot zekere mate toe, ook niet of to keuren
was . \Vat Ds . L E R o Y hierover wijders redeneert, van
vermenging der befchouwing met beoefening, van nutteloosmaking van bet grootite deel des Bijbels, enz . enz .
doet toch waarlijk niets af. Wie de uitfpraken tegen bijzondere perfonen , tijden , volken , of wat het zij , op
andere perfonen enz . onvoorwaardelijk en zonder eenig
bewijs toegepast, die matigt zich meer aan, dan een gewoon leeraar past , en verdient ftrenge berisping . Is dit
niet waar, weg dan gezond verftand! weg uitlegkunde!
weg algeheele voorbereiding tot bet predikambt ! Een
zwerver, flechts in ftaat den Bijbel to lezen, met een
goed gehetigen en een greintje vernuft, zal u uit then
voorraadfchuut preken to zamen ftellen, die doen lillen
en beven . Onbefcheidener evenwel dan T H E L W A L L
kan hij bet bgzwaarlijk doen . En bet is inderdaad belagchelijk , wanneer L R it o Y dit ,, vooral met betrekking tot
de predikanten , als niet zoo kwaad gemeend , ja , op de
regte wijze beoordeeld, welgegrond wil doen voorkomen .
Alsof die to 4mterdam aithans ligt niet zouden bedoeld
zijn ; en were anderen kept T H E L W A L L dan ? Alsof
hij misfchien niet eens Hervormden bedoelde ; en waar
doen zich dan die vreesfelijke ketterijen van de weinige
andere Protestantfche fchrijvers of predikers zien ? Alsof,
eindelijk, onze tijdgenooten flechts al to beleefd waren,
en den menfchen , onder vier oogen , zoo niet regt oudcrwets de waarheid zeiden ; dit is in alien gevalle cone
ficlling, die op velerlei wijze beftreden zou kunnen worden . Neen , L E tt o Y ! bet zijn wel degelijk die leerflukken , welker misbruik gijzelf befirijdt , die T H E LWALL, met al dat vooronderfielde misbruik, op den
voorgrond geplaatst en aangedrongen wil hebben ; en omdat dit min dan wel voorheen gefchiedt, zijn de predi .
ja, wat niet al !
kanten
In bet kort, Ds . L E a. o Y blijft in ons oog een liberaal, verftandig theologant, maar in zeker opzigt wat al
to ijvcrig . Hij fchijnt het trouwens wel als eeh wenk der
Voor-

VERDEDIGING VAN A . S . THELWALL .

325

Voorzienigheid aangemerkt to willen hebben , dat de beide boekjes hem vroeger , dan hij had durven hopen, in
handen kwamen ! . . . Wij weten , ja , dat de Voorzienigheid
alles befluurt ; maar Hare oogmerken met elke bijzondere
befturing weten wij niet, noch mogen zonder veel ootmoeds en befcheidenheids daarnaar vragen . Doch eigenlijk
werd ligt wel bet geheele boekje voornamelijk om de laatfie bladzijden gefi=hreven, in welke L E R o Y , met warmte, voor een oud, maar ook menigmaal beftreden gevoelen
uitkomt ; dat, namelijk, de Kerk niet onafhankelijk genoeg van den Staat, de Geestelijkheid niet vrij en magtig
genoeg is , in welk opzigt hij zelfs de Katholijken gelukkig zou priizen , indien men zich daar niet wederom aan
andere banden had gelegd . Wij willen ons over dit fluk
niet in bet breede uitlaten ; maar merken alleen aan , dat
de Heer L E R o Y ons toefchijnt , de Gefchiedenis niet
zoo vlijtig of zoo gelukkig, als wel andere , meer befchouwelijke vakken , beoefend to hebben. Hij zou dan
de gevaren der Hierarchij niet zoo ligt geacht , de ver•keerdheden der geestelijken , bij honderd gelegenheden,
niet voorbiigezien , anderen daarentcgen billijker beoordeeld, en vooral dit opgemerkt hebben, dat meest alle zaken hare heldere en donkere zijde hebben , ook onze inrigtingen , 4enze tegenwoordige tijden en zeden , welke
laatfte in bet bijzonder meer in foort, dan wel in aantal
en zwaarte van gebrel en, plegen of to wisfelen. Recenfent, die nogtans vrij wat meer, dan Ds . L E R o Y, in
de gelegenheid is , de gewraakte ondeugden van wereldsgeziudheid enz . van nabij waar to nemen , durft onze
Deuw Met veroordeelen, als fchuldiger dan vroegere . En
dit is waarlijk ook nict noodig , orn ons to verootmoedigen . Een iedcr beproeve flechts zichzelven .
Nafchrift. - De fehrijver fchijnt bet niet kiesch to vinden,
dat men de opbrengst van Komedien en Concerten heeft aangenomen . Elk ziju oordeel i maar wij houden de daad van eenen
s c II v T z , vreeutden Tooneelfpeler , die de vrucht van ziju
bene iet , ten beloope van meer dan f Boo , wegfcbenkt, voor
grootet , dais die van menigen Prediker, die de onzckere opY 5
brengst
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brengsc zijner Jeerrede tot betzelfde oogmerk ten beste gaf.
Bet laatfte kon wel eens een : go been en word warm! worden, hoe wdl oak gemeend .
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de Apollonii Rhodii laudibus Poeticis .

H. N . V A N T E U T E DY , de origine et progresfone apud
Antiquos Allegoricae fabularum interpretationis .
.

J . M . VAN G r

u

Ns

, de Infamia legibus Romano-

rum conftituta .
J.

A . C . R o V E R s , Commentatio de Herodoti, in rebus
gentium tradendis, dotibus atque virtutibus pra ;cipuis .

r 1' ij voegen deze ftukken, aile gefchreven door kweekelingen van Utrechts Hoogefchool, en aldaar uitgegeven,
to zamen , en zullen van elk een zeer kort berigt geven .
Gaarne zouden wij dit ook doen van dergelijke gefchriften, vervaardigd door kweekelingen van de Leidfche,
Groninger en andere Hoogeicholen, zoo bet eensdeels
ons niet to dikwerf aan ruimte ontbrak , en men anderdeels ons de verhandelingen van daar insgelijks deed toekomen .
No. Y befchouwt de dichterlijke waardij van Apollonius Rhodius . Na eene korte inleiding fpreekt de Schrijver , Cap . I , over bet ]even van Apollonius , Cap . II . over
de door hem nagevolgde dichters, Cap . III . over de orde en bet beloop van de Argonautica, Cap . IV. over bet
dichterlijk fchoone, en Cap . V . over eenige plaatfen,
welke door Virgilius en Valeri6s Flaccus zijn nagevolgd .
Wij zouden zeggen , dat dir ftukje minder beantwoordde
aan de verwachting , welke een vierjarige arbeid ons gaf,
ware bet niet, dat men van die vier jaren, volgens des
fchrijvers zeggen , zcer veel moest afrekenen . Het onderwerp verdient wel verder to worden bearbeid, waartoe wij den fclirijvcr aantnoedigen .
1V v . z
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No . a behandelt den oorfprong en voortgang van de allegorifche verklaring der fabelen bij de Ouden , befchouwd
bij bet licht der gefchiedenis en uit den aard der menfchelijke natuur , op eenen wijsgeerigen en frnaakvollen trant.
Het doet bet hart van den fchrijver eer aan, dat hij de
veelvuldige dienflen, hem bij bet zamenflellen van dit belangrijk flukje door zijne leermeesters bewezen , niet verzwijgt.
No . 3 is van eenen regtsgeleerden aard , en behandelt
de infamerende flraf bij de Romeinen . Men leest bier over
bet karakter, de eerzucht en bet denkbeeld der Romeinen over eer en fchande, over de hurgerlijke en militaire
fchandftraffen , en over verfchillende wetten to dien aan•
zien, naar volgorde van tijd . De fchrijver befchouwt een
en ander uit een gefchiedkundig oogpunt, en verbindt de
fraaije Letteren met de Regtsgeleerdheid , hetwelk , zoo
wij hopen, fpoedig algemeen zal worden . Wij verlangen
zeer, dat hij bet plan , om op dergelijke wijze de wetten
van andere natien to behandelen , niet zal laten varen.
No . 4 heeft Herodotus ten onderwerp . De drie vorige
zijn gefchreven ter bekoming van bet Doktoraat . Deze is
eene bekroonde verhandeling, welke dus ook in de Jaarboeken zal verfchijnen . In welken vorm Herodotus zijne
gefchiedenis heeft gegoten, trit welke bronnen gepur,
welke voordeelen de vorm van bet heldendicht geeft , weld
ke de verdienflen van Herodotus ten aanzien der aardrijkskunde, in bet nafporen van de zeden, wetten, inftellingen en flaatkunde der volken zijn, en of hij waarachtig
is, - ziedaar de voorname punten, over welke deze welgefchrevene verhandeling loopt .

B.

C . B R 0 D I E , over de Ziektcn der Gewricl*n . Naar
Iiet Engel3ch , net 1lanteekeningen en B~Vvoegfels , door
II . S . H IJ DI A N S .
Te Haarlem , b j de Wed . A .
Loosjes , Pz . 1823- In gr . 8vo . 317 Bl. f 2- 8o .
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drage tot de Heelkunde en ziektekundige Ontleedkennis.
Men vergunne ons dus, er een meer uitvoerig verflag van
to geven .
Het beflaat uit acht Hoofdflukken . Het eerfte handelt
over de ontfleking der gewrichtsvliezen . Het vocht dezer vliezen kan zich wel zonder pijn of ontfteking tegen .
natuurlijk ophoopen , en dus eene hydrops articull vormen ; doch gewoonlijk is dergelijk eene ophooping bet ge .
'volg van eene ontfteking, die bet gewrichtsvlies aantast .
Ontleedkundige waarnemingen hebben den Schrijver geieerd, dat de, gevolgen van eene dergelijke ontfleking, behalve in deze, to zeer vermeerderde, affcheiding van bet
gewrichtsvocht, in eene uitftorting van ftrembare wei in
de gewrichtsholten beflaan , waarbij zich fomtijds eene
verdikking van bet vlies zelve, eene ontaarding van deszelfs weeffel en eene uitflorting van lympha plastica en
van ferum in bet omringend cellenweeffel voegen . - Zoodanig eene ontfleking kan onttlaan uit eene algemeene 1igchamelijke ongefleldheid , rheumatismus , kwikziekte enz . ,
welke oorzaak door mindere hevigheid der verfchijnfels ,
,door gelijktijdige aandoening van meer dan On gewricht,
en fomtijds door verplaatfing der ziekte van bet eene gewricht naar bet andere , kenbaat wordt . Ontftaat dezelve
daarentegen uit eene plaatfelijke aandoening, dan is ver_
Puiking, dock meestal verkoudheid, derzelver aanleidende oorzaak , en daarom wordt bovenal bet kniegewricht
door deze ziekte aangetast , daar bet minder bedekt en
aan den invloed der buitenlucht meest blootgefleld is .
llet is cene op zichzelve ernflige ziekte, die echter met
nog ernfliger ziekten, onder den naam van witte zwelling,
words verward . De ontfleking neemt meestal eenen chroni/chen vorm aan, en kan, met afwisfelende beterfchap
en wederinftorting , den lijder zelfs jaren kwellen . In bet
begin ontwaart de lijder pijn in bet gewricht , (lie gedurende de eerfle acht of tien dagen de meesre hevigheid
fchijnt to bereiken . De vochtgolving , bij vlakker liggende gewrichten in de ecrlle dagen bemerkbaar , kan men
in bet vervoig minder of geheei nict waarnemcn . 1)c
vorm
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vorm der zwelling rigt zich naar den meerderen of min .
deren tegenfland, then bet vocht bij bet aangedane ge.
wricht door de ligging van banden en pezen ondervindt ;
bij verfchilt dus bij de onderfcheidene gewrichten . Wanneer na bet ophouden der ontfteking bet vocht wordt opgellorpt, dan herkrijgt dikwerf bet gewricht deszelfs natuurlijke gedaante en bewegelijkheid ; maar meestal blijven ftijfheid en zwelling over . Ook Nat de lijder aan
menigvuldige wederinftortingen bij de geringfte oorzaken
bloot ; en dikwijls voegt zich bij de flepende ontfteking
tene ziekelijke aandoening der omringende deelen , verzwering der kraakbeenderen , verettering en geheele vernieling der gewrichtsvlakten , waartegen niets nicer baat,
dan alleen de afzetting van bet lijdend deel . Somtijds
neemt de ontfteking een' acuten vorm aan, bet gezwel
vormt zich fchielijk , de huid words rood, de pijn is zeer
hevig en verhindert de bewegingen van bet deel ; eene
fymptomatifche koorts vergezelt de ziekte. -- Over deinwendige geneeswijs dezer ziekte wordt weinig bepaalds gezegd ; de plaatfelijke behandeling bellaat in den beginne,
vooral bij den acuten vorm , uit antiphlogistifche middelen, bloedzuigers enz ., waarbij men koude omflagen,
of, als de zwelling en pijn hevig zijn, warme pappen
voegt. In den chronifchen vorm worden , behalve plaatfelijlce bloedontlastingen in den beginne, fpaanfche - vliegg.
pleisters op, of in de nabljheid van, bet zieke d€el,prikkelende inwrijvingen, en, bij overblijvende verftijving,
bet gebruik der ledematen , inwrijvingen van kwikzalf met
kamfer en warme druipbaden aanbevolen . Hierop volgen
eenige ziekteverhalen . Dat bet plotfeling verdwijnen van
bet gezwel ernilige gevolgen, ja zelfs den dood na zich
kan flepen, leeren wij uit de zesde waarneming . De ne.
gende en eenige daarbij gevoegde waarnemingen betreffen
gevallen , waar de ontfteking der gewrichtsvliezen met
eene bletanorrhagie en oogontfteking verbonden was, en
daarop volgde . Recenfent herinnert bier aan de gisfing
van S W E D I A U R, dat dergelijke blennorrhagiin veelligt
zer arthritisch dan fyphilitisch zijn , waaraan een bier verhaald
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haald geval gewigt bijzet, waarin de lijder met zekerheid
beweerde, zich aan geene befmetting to hebben blootgefteld . Want dat niet alle blennorrhagien uit eene fyphilitifche fcherpte ontftaan, behoeft geen betoog.
Het tweede Hoofd[tuk handelt over de verzwering der
gewrichtsvliezen, die ontftaat, wanneer zich een ettergezwel in een gewricht gevorrnd heefr. De Schrijver zegt
hierover niet veel , en verhaalt flechts twee waarnemingen, waarin de ziekte, her gevolg eener uitwendige beleediging, met den dood eindigde .
In her derde Hoofdfluk worden zulke gevallen behan
deld , waarin her gewrichtsvlies eene zi .ekelijke verandering van maakfel ondergaan heeft . Hetzelve verliest dan
deszelfs natuurlijke be*erktuiging, wordt in eene dikke,
breiachtige zelfftandigheid veranderd , die ligtbruin of roodachtig bruin gekleurd, en met witte , huidachtige ftrepen
doorfneden is . De ziekte tact in her vervolg de omliggende deelen aan, de kraakbeenderen verzweren, er ontftaat caries, de banden word en weldra mede aangerand,
en op verfchillende plaatfen vormen zich ettergezwellen .
De voortgang dezer ziekte is langzaam , en dezelve blijft
fomtijds lang zonder pijn . Zij komt zelden op eene andere plaats dan in her kniegewricht voor . Men kan deze
ziekte ligtelijk met eene chronifche ontfteking van her gewrichtsvlies verwisfelen . Zij wijkt echter niet voor eene ,
bij deze ontfteking aan to wendene , geneeswijze ; bierdoor , en door den loop der ziekte na to gaan, kan men
in derzelver diagnofe geholpen worden . Eenige waarnemingen helderen deze ziekte op , waartegen niets fchijnt
to baten dan de afzetting . Her is de fungus articulorum,
onder welken naatn echter, gelijk de Schrijver aanmerkt,
ook wel eens gevallen begrepen zijn, waarif eene ontfteking der gewrichtsvliezen aanwezig was . Gaarne zag men
bier vermeld , war andere Schrijvers over deze ziekte opteekenden ; doch bet is niet vreemd in een Engelsch geneeskundig werk , de Litteratuur geheel to misien .
Her vierde Hoofdftuk befchrijft de verzwering der kraak .
beenderen van de gewrichten . Dezelve kan bet gevolg
zijn
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zijn van eene ziekelijke aandoening der omgevende deelen ;
maar niet zelden is dezelve eene primaire ziekte . Zij tast
als bij voorkeur bet heupgewricht aan ; en bet is deze
ziekte , volgens den Schrijver , Welke bij de Auteurs onder
den naam van morbus coxarius (diseafe of the hip) voorkomt . Het kraakbeen words door verzwering geheel verdorven , en de carieufe oppervlakten der beenderen liggen bloot ; of hetzelve neemt eene vezelachtige , losfe gedaante aan . In welk tijdperk der ziekte bier bet onderzoek bewerkftelligd wordt, deeds vinden wij de kraakbeenderen in eenen toettand van verzwering ; maar de
toeftand der weeke deelen en beenderen is zeer verfchillend , en wijkt alleen in bet laatfte tijdperk der ziekte van
den gezonden toeftand aanmerkelijk af ; de weeke deelen
veranderen in eene verwarde masfa ; bet hoofd des dijebeens wordt fomtijds geheel vernield, enz . Volgens
R U S T , wordt bet periosteum internum van bet bovenfte
eind des dijebeens eerst aangedaan, en de ziekte der kraakbeenderen is eerst een gevolg . Deze ziekte komt in ieder
tijdperk des levens , maar bovenal bij jeugdige voorwerpen voor . Wanneer bet heupgewricht is aangedaan, dan
zijn pijn en een Iigte graad van verlamming van bet been
de Unige verfchijnfels , die gedurende eenigen tijd worden
waargenomen . De pijn, die allengs heviger en aanhoudender words, heeft dikwerf geene vaste plaats ; zij kwelt
den lijder vooral des nachts . Naderhand bepaalt zich dezelve meer tot bet heupgewricht , en door medelijdenheid (per confenfum) tot de knie, waar dezelve, hetgeen
zonderling is , bet hevigite en fomtijds alleen wordt waargenometi . Duurt de ziekte eenigen tijd, dan verandert
de vorm der pates, die platter worden ; de glutaei fchijnen door werkeloosheid dunner en flapper to worden .
Ook gebeurt bet in den aanvang der ziekte dikwerf, dat
de lijder klaagt , dat een der onderfte ledematen langer is
dan bet andere. Wanneer de lijder horizontaal op den
rug ligt , dan komt inderdaad de voet van bet lijdende
deel 2 of 3 duim lager dan de andere . Doch deze ver .
lenging is fleehts fchijnbaat , en ontftaat daardoor , dat de
rig-
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rigting van bet bekken verandcrd is, doordien de kam
van bet darmbeen op de lijdende zijde zigtbaar onder de
hoogte van de andere zijde is afgezakt. Deze afzakking
ontftaat, doordien de overeindftaando lijder de zwaarte
zijns ligchaams op bet gezonde deel laat rusten, en bet
andere deel naar voren rigt , om bet evenwigt to houden .
Na verloop van eenige weken verdwijnen die verfchijnfels, wanneer de lijder horizontaal in bed blijft liggen,
uitgenomen bij jonge, no- groeijende, voorwerpen . Wanveer in een gevorderd tijdperk der ziekte bet hoofd des
dijebeens vernield is, wordt bet dijebeen opgetrokken, en
de verkorting is dan niet fchijnbaar, maar wezenlijk . In
andere gevallen ontftaat er eene ontwrichting van bet
heupgewricht . Het ligwnentum teres is dan vernield,
en cen ettergezwel dringt bet hoofd des dijebeens naar
boven en naar buiten . Alleen wanneer bet hoofd des
dijebeens naar binnen en beneden tegen bet eironde gat
getrokken wordt, hetgeen hoogst zeldzaam is, ontftaat
in dit tijdperk eene nog grootere verlenging van bet I g .
dende deel ; maar in de meeste gevallen wordt bet aanmerkelijk verkort. Ilet ettergezwel breekt op verfchillende plaatfen open , en eene hectifche koorts vergezelt de
ettering . Volwaslenen genezen in dit tijdperk bijna nimmer meer ; kinderen fomtijds nog, hoewel nooit zonder
anchylofs . - Hierop volgen eenige aanmerkingen over de
verzwering der kraakbeenderen in de knie en andere ge .
wrichten . Ter genezing dezer ziekte prijst de Schrijver
vooral de hoogfte rust van bet aangedane deel aan ; en hij
fchiint voorts bovenal nut gehad to hebben van digt in
de nabijheid van bet zieke deel door middel van een bijtmiddel gemaakte fontenellen , die hij aanraadt dikwerf met
bijttniddelen aan to raken, welke wijze van ze open to
houden hij verre boven alle andere de voorkeur geeft. Bij
kinderen prijst hij de aanwending van fpaanfche-vliegpleisters random den grooten draaijer aan . Over de behandeling der ettergezwellen, welke hij niet raadzaam
keurt al to vroeg door to fteken, geeft de Schrijver belangrijke praktifche wenken . Zoo lang zich nog Been etter-
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tergezwel gevormd heeft, is, bij eene welbettuurde heelkundige huip , eene goede uitkomst to gemoet to zien .
De ziekte is echter zeer tot wederirftorting geneigd, en
daarom moet de behandeling no- eenigen tijd worden
voortgezet, nadat de Iijder, oppervlakkig befchouwd, reeds
genezen is . Dit ftaaft de Schrijver met eene zeer opmer .
kelijke waarneming, bl . 163 . Somtijds is de verzwering
van de kraakbeenderen bet gcvolg , fomtijds de oorzaak van
eene ontfteking der gewrichtsvliezen ; in cen gevorderd
tijdperk zijn beide deze aandoeningen noodzakelijk verbonden . Dit geheele Hoofdtcuk is door eene reeks van
waarnemingen opgehelderd .
Het vijfde Iloofdftuk handelt over eene fcrophulerrfe
ziekte der gewrichten, welke haren oorfprong in bet celwijze maakfel der beenderen neemt . I -loewel cen aanleg
tot klierziekte dikwiils tot andere gewrichtsziekten geneigd
maakt, is bet echter bijzonder doze in dit Hoofdltuk befchrevene ziekte, welke men fcrophuleus kan noemen .
Zij beflaat in hetgeen men gewoonli ;k fpina ventofa beet ;
en vele gevallen, die is a s T als caries centralis profu~ada
heeft aangemerkt , behooren even zoo zeer tot deze ziekte, als andere tot die van bet vorige floofciftuk . Bij doze zielzte , die vooral bij kinderen voorkornt , en de fponsachtige uiteinden der cilindrilche beenderen en de beenderen
van den carpus en tarfus, die mede zeer cclachtig zijn,
aantast, words bet aardachtig beginfel der beenderen verteerd , de becnderen worden week , zetten nit , vertoonen
zich zeer vaatrijk , en worden met een doorfchijnend vocht,
-dat vervolgens in eene gele zelfflandigheid overgaat, opgevuld . De pijn is bier niet zeer hevig en veclal Bering,
tot dat er zich een ettergezwel vormt . Dergelijke ettergezwellen laten veelal fastuleufc gangen overig, nadat zij
zijn doorgebroken , en op den bodem ontdekt men met de
fonde bet carieufe been . Dikwijls komt bier eene uitterende koorts bij, die den Eider wegfleept ; of de genezing
gelchiedt lan ;zaam, met of zonder nablijvende anchylofas .
Ilet deel moet in rust gehouden worden , en de behandeling voorts bovenal inwendig zijn . De Schrijver prijst
enartialia aan ; waar.bij de Hoogduitfche Vertaler to regt
aOEKDESCII . 1825 . No . 8 .
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eerie aanteekening plaatst , waarin hij derzelver aanwending naauwkeuriger bepaalt , en vooral de antifcrophulofa,
zoo als mercurialia, cicufa, fulph . aurat . antim . , aanbeveelt . Bij de amputatie , die in fommige gevallen dringend geeischt words, heeft men echter dikwijls to vreezen, dat zich op eene andere plaats eene klierziekte zal
openbaren ; dikwijls was longtering of phtifis mefenterica
daarvan bet gevolg . Veel mag men van de verandering
verwachten , die een meergevorderde ouderdom in bet
ligchaamsgeflel van jonge menfchen to weeg brengt .
Het zesde Iloofdfluk handelt over caries aan de ruggegraat. Dit beenbederf kan fomtijds van eene verzwering
der tusfchen de wervelen zich bevindende kraakbeenderen, en fomwijlen van eenen ziekelijken toefland van bet
cclwijze maakfel der wervelbeenderen deszelfs oorfprong
nemen . Van beide geeft ons de Schrijver waarnemingen .
Hij gelooft , dat de , uit bet celwijze maakfel der beenderen voortkomende, ziekte veel fheller van ettering gevolgd
wordt, dan die, welke in den vorm vats eene verzwering der tusfchenkraakbeenderen der wervelen voorkomt .
Voor bet overige zijn beide deze ziektevormen moeijelijk van
elkander to onderfcheiden . Caries van de ruggegraat brengt
tweederlei verfchijnfels voort ; vooreerst diegene, welke
onmiddellijk uit den zieken toefland der wervelen en tusfchenkraakbeenderen volgen, en ten andere die, welke
door drukking, prikkeling enz . op en van bet, in de
wervelkolom beflotene , ruggemerg ontilraan . Is de caries
aanmerkelijk toegenomen, dan ontfi:aat eene kromming van
de ruggegraat , en dit kan dus de diagnofs eerst dan ophelderen , wanneer de ziekte reeds ver gevorderd is . Eene
langdurige horizontale lagging, en fontenellen , met een
bijtmiddel , in de nabijheid der zieke wervelen gelegd , worden door den Schrijver, met verwerping van alle werktuigelijke toeflellen om de kranke ruggegraat uit to rek .
ken , aangeprezen .
Het zevende Hoofdf'uk telt eenige andere ziekten der
gewrichten op . Flier vindt men korte opmerkingen en
waarnemingen, over ontfieking in de gewrichtseinden der
been-
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beenderen, met osfificatie van bet beenvlies en opzetting
van bet been velbonden ; over affchilfering en beenverfterving zonder bekende oorzaak ; over de losfe kraakbeenige zelfflandigheden in de gewrichten, die ook zonder ontf'ekingsverfchijnfelen gevormd worden, en (lie de
Schrijver aanraadt , door eene infnijding in bet gewricht ,
weg to nemen ; over eene groote opzwelling van de knie,
die tot de fungus hxmatodes fcheen to behooren ; over
een osteofarcot/ a aan bet dijebeen, en over de gevolgen
der jicht op de gewrichten . Door de jicht worden de
kraakbeenderen opgeflorpt , en de ontbloote beenvlakten
worden met eene witte, aardachtige korst bedel t , die de
Schrijver gelooft uit eras fodce to beflaan .
Bet achtfle Hoofdiluk befchrijft de ontfleking der flijinbeurzen . Deze worden , ten gevolge van de ontfteking ,
door een vermeerderd gewrichtsvocht, of door een troebel
Jerum, uitgezet, waarin foms kleine, harde ligchaampjes
ronddrijven . In den beginne worden bloedzuigers en koude omflagen , daarna veficatoria aangeprezen . Wanneer,
bij een langdurig verloop der zielzte, de to groote affcheiding van vocht blijft aanhouden , in weerwil dat de
ontfleking reeds is weggenomen , dan ontlaste men bet
vocht door een' fleck , en prikkele de inwendige vlakte
der beurs , opdat dezelve vergroeije. In fommige gevallen kan men de beurs uitfnijden ;hetgeen metgoedgevoig
bij die beurs gefchied is , die tusfchen de kniefchijf en de
huid ligt .
Dit is de inhoud van dit gewigtige werk . Hetzelve is
ook in bet Hoogduitsch vertaald door Dr . 110 L •S C H E It,
wiens bijvoegfelen hier volgen . Zij handelen over de waterzucht der gewrichten, over de ettergezwellen in de
gewrichten , over losfe zelfflandigheden in de gewrichtsholte , en over anchylojis . Een hijvoegfel van Dr . H IJ .
B I A N S geeft de kenmerken van de coxarthrocace volgens
RUST Op .

Aan de Vertaling kunnen wij geenen bijzonderen lof geven ; dezelve is ongelijk , en hier en daar zeer flordig .
Drukfeilen flaan wij over, zoo als fpoasfpier enz . Eene
Z a
vrouw
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vrouw wordt (bl . 165) een lijder genoemd ; linker ellebooggewricht, bi . 171, - moet linker elikelgewricht zijn .
De uitdrukkingen fchier en tivel is vaar zijn in eenen geheel vreemden zin door den Vertaler gebezigd . Wij gelooven, dat hij deze woorden heeft geplaatst voor de Duitfche kaum en zwar ; want dat de Vertaling uit bet Duitsch
en niet nit bet Lngelsch is , blijkt uit de vele Germanismen, zoo als fyphilitifche bezwaren, een rustig yerhouden, bemerkingen enz . , woorden , die een Hollander niet
eens verftaat, zoo hij de Duitfche taal niet geleerd heeft .
Ook wordt bl . 137 van een zeevarken gefprokeu ; bier
itond zekerlijk in bet Duitsch 117eer/chwein . Dit Bier, dat
de Franfchen Cochon d' Inde noemen , is , meenen wij , bij
ons onder dcn naam van her Guineesch biggetje bekend.

sflgemeen [Foordenboek van Kunflen en Wetenfchappen,
voor den befchaafden fland , en ten behoeve des gezelligen levens, onder medeiverking van eel; aantal Faderlandfche Geleerden bijeenverzameld , door G . N I E UTe
W E N ii U I S . Hide en lhde D . F-1 en K-117
Zutphen, b~ 1-1 . C . A . Thieme . 1324 . In gr . Svo .
Te zamen XXII en 1378 BI- Bij Inteekening f 13- 3o .

J Jeze

derde en vierde Deelen der Nederduit/che be .
werkte uitgave van betConverfations-Lexicon gaan volgens
hetzelfde plan voort , hetwelk wij in de beide eerfle Deelen hebben doen kennen . De Ileer N I E U W E N H U 1 8
kwijt zich loffelijk van doze niet gemakkelijke taak, en
voldoet zeer wel aan zijne belofte, van ook beroemde
Nederlanders , door den Hoogduitfchen Uitgever (volgens
de gewoonte der buitenlanders) uit onkunde of minachting overgeflagen , in zijn werk op to nemen . Wij zullen
niet , gelijk bij de vorige Deelen , alle de bewijzen , die ons
hiervan ook in deze twee zijn onder bet oog gekomen,
Inededeelen ; bet zij genoeg , to zeggen , dat wij geenen beroeniden overledenen Landgenoor, die onder deze letters behoort,
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hoort, bier gemist hebben . Wij wenschten flechts wat
meerdere evenredigheid . Het is waar, op den titel moot
men vooral de, hoewel kleiner gedrukte, bijvoeging : voor
den befchaafden (land en ten behoove des gezelligen sevens,
Diet uit hot ocg verliezen , als welke aanduiden , dat men
zich vooral tot onderwerpen van dagelijksch gefprek,
vooral in befchaafde krii .gen , bepaald heeft ; zoodat nieuwe uitvindingen en perfonen uir de nieuwere Gefchiedenis
daarin de ecrt}e en groottle plaatfen moeten betlaan . Doch
dit gaat wel eens to verre . Zouden, b . v . , de beroemde Keizers ti E N ri R I K IV, F R E D E R I K I en II , on
K A R E L IV, Been plaatsje daarin verdiend hebben , of
zou de brave L 0 D E W IJ K XII van Frankri7k , Yader
des Yolks , bij de groote fchaarschheid aan goede Koningen (vooral in onze dagen buitepslands) , dan Diet een klein
plaatsje, Diet eene geringe melding verdienen? Wij heb .
ben zelfs , tot onze verwondering, F R A N S I van Frank .
r&jk, den Vader der Letteren, daarin Diet aevonden,
maar wel den nietigen F R A N 9 I van Lotharingen of
Oostenrijk , wiens Gemalin hem nie ; vergunde , zich met do
belangen van den Staat to bemoeq~en ; zoodat hij de eer,
bier to paraderen , waarfchiinlijk daaraan to danken heeft,
dat hij de Grootvader is van zijnen thans regerenden naamgenoot , Z . M . den Keizer van Oostenrijk, F R A N S If.
Daarentegen beflaan de twee Doopsgezinde Predikanten,
AREND HENDRIK VAN GELDER en ADRIAAN
L 0 0 S J E s, de oude, (Grootvader van den beroemden
Dichter en Prozafchrijver van lien naam) de eeritetwee ,
de ander zelfs vier der digt gedruktc bladzijden . \Vij
gelooven gaarne, dat dit zeer brave en kundiae mannen
geweest zijn ; maar wij hadden toch liever hunne artikels
jets porter gewenscht , en daarvoor een enkel word van
GONZALVO VAN CORDOVA, van de beide Guic .
c I A It D I N I'S (Oom en Neef, de laattte een der gewigtigCle Schrijvers voordeOud-NederlandfcheStatistiek)en
van M A I M O N I D E S gelezcn, welke geheel ontbreken , en
bet Artikel Griekenland, hetwelk no- geene bladzijdc bedraagt , wat uitgebrei ler gezien . \Vij bekennen echtcr , dat
h et
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het moeijelijk is, in zulk cen Woordenboek, waar her
doel geheel niet toelaat, alle beroemde binnen- en buitenlanders to plaatfen, de palen van affcheiding to ftellen .
Vele Artikelen zijn met eene bondige en zaakrijke beknoptheid gefteld ; andere, waar her gewigt des onderwerps
over de palen , door de uitgebreidbeid der ftof voor ieder
Artikel voorgefchreven, gezegevierd heeft, zetten de be
handeldee zaak voortreffelijk en naauwkeurig uiteen . Als
zoodanig kotnt ons her Artikel Griekfche Letterkunde
voor . Her Artikel H E L BI E R S getuigt van gemeenzame
kennis aan dezen grooten Dichter . Vreemd is daarin echter de uitdrukking, dat hij de zonderlinge cer genoot,
van door niet d6ne Vaderlandfche Maatfchappij, behalve
Felix, tot Eerelid geroepen to zijn . Die uitdrukking laat
zich evenwel , des noods, verdedigen . - Ook aan den
miskenden, gelasterden ntenfchenvriend, bet ilagtoffer der
duisterlingen , j o z E F II , is de verdiende hulde toegebragt, en aan den eenen kant zijne ontwerpen en bedoelingem in het licht gefteld, terwijl men tevens zijn ka .
rakrer menschkundig uiteengezet, en de zoo hoog uitgebazuinde voorbarigheid zijner maatregelen daaruit ver .
llaard heeft . - Eene enkele maal zien wij den Duitfchen
oorfprong des werks, b . v . in her woord Hindus , voor
Hindoes of Hindous , ( volgens do Hoogduitfche uitfpraak .)
Bij H o 0 F T is ons eene zonderlinge vergisfing voorgekomen ; de verzen van n R A N D T aan den Vader des
Droslaards, CORNELIS PIETERSZ . IIOOFT, (0
Christen - c A T o ! enz .) meent de Ileller , dat op den Zoon
toepasfelijk zijn, hoewel de inhoud reeds her tegendeel
leert, daar tech r . C . H O O F T nooit op LEICESTER'S moordrol kon ftaan . C H R I S T I A A N H U Ic F N s ftaat v66r zijnen Vader : dit kan zijn om do voor •
letters van beider naam ; maar er wordt niet gemeld , dat
It 0 N S T A N T IJ N de Vader van den grooten Wiskunltenaar was, en de onkundige kan dit nu niet eens gisfen .
J A N D E I{ R u v F F, de oude , overleed althans Wet in
17ti5 : hoe zou hij dan her lofvers op her Verheerlijkt
Le'den van LE FRANC Q VAN BZRKIIEY, in 1 774
nit-
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uitgefproken , hebben kunnen vervaardigen 7 De beide Ar.
tikelen MOURADJA D'OHSSON en MOURADGEE
D' O 1-1 8 S O N loopen blij kbaar over denzelfden perfoon ;
waarfchijnlijk zijn dezelve door twee onderfcheidene Geleerden ingezonden , verfchillend gefpeld, en bij vergisfing
dubbel geplaatst .
Bone andere aanmerking van meer belang geldt niet de
flrekking des boeks , maar eenige onvoorzigtig gekozene
uitdrukkingen . Uit de redactie van bet Artikel Fabel
zou men kunnen opmaken , dat de geheele Godsdienst een
kind der fabelleer was . Duidelijk ftaat er , dat de fabelleer als de oudfle Gefchicdenis van den Godsdienst moot
befchouwd worden . Men prijst bet algemeene Mythologifche Woordenboek van DI A I E R aan , waarin de fabelleer der Hebreers tus[chen die der Perzianen en (NB .)
der Noormanrren eene plaats beflaat . Het is zeer mogelijk s
zelfs waarfchijnlijk, dat de Redacteur of Vertaler daarbij
niets ten nadeele van den geopenbaarden Godsdienst gedacht heeft ; maar men zal toch niet ontkennen , dat dergelijke uitdrukkingen bij den befchaafden, maarongeleerden
Lezer, voor welken toch eigenlijk hot bock beflemd is, denkbeelden kunnen opwekken , die alle Openbaring ondermijnen, en dit zou zeer to beklagen zijn, daar, zoo als
reeds gezegd is , anders de ftrekking van hot book onberispelijk is . Indien de Hoogduitrche tekst deze wijze van
uitdrukking gebezigd heeft, zoo had de Vertaler dit met
cone kleine wending of bijvoeging behooren to verbeteren
want men is, den Hemel zij dank ! bij ons nog zoo ver
met gekomen , van m o z E s tot Ileldendichter en de Wonderen voor fprookjes to verklaren . Ben ander gezegde op
bet Artikel F R E D E R I K II , dat doze groote Monarch
in bet godsdienflige met vele andere groote verflanden z ij.
ne Eeutiv ver vooruit zou gea-veest z jn, is zeer onnaauwkeurig . F R E D E R I K was juist hot kind en de kweekeling
der fchool van v o L T A I R E , die nog in zijnen leeftijd een
zoo groot en in vele opzigten nadeelig gezag over de Eeuw
verkreeg ; en moet hot in alien gevalle zone Eeuw vooruitloopen heeten , wanneer men de Voorzieni-lleid ontkent
en
4

3 40

6 . N 1 E U W R N H U 13, WO01tDENBOEE .

en de vernietiging predikt ? Deze taal iS den duisterlingen juist welgevallig, die zeggen, dat alle verlichting
der Eeuw op vernietiging van den Godsdienst moet uitloopen ; en waarlijk! indien vooruitgang ons regelregt
tot ongeloof voerde , hadden zij gelijk.
Hoc Ithacus ve-

lit, et magna mercentur 4tridc!
WWij betuigen den vlijtigen Reclacteur

onzen dank voor
de moeite, door hem tot het bekomen vandoorgaanswelgeflaagde Levensfchetfen onzer beroemde Landgenooten,
zoo Kunflenaars als Geleerden , befteed . Het verheugt
ors , dat deze kostbare onderneming door een zoo groot
petal Inteekenaren onderfteund words, (de namen , na
de uitgave des tweeden en derden Deels ingekomen , beflaan tweeentwintig bladzijden, kleine letter) en wij vertrouwen , dat de Uitgever van zijnen kant alles zal bijdragen , om dezelve , ook boven het Hoogduitsch Origineel , meer en meer tot de volniaaktheid to doen naderen ,
waartoe wij (en met geen ander oogmerk) hem eenige
aanmerkingen in dit verfag hebben medegedeeld .

De Befrhrijving van Zeeland, zijnde het IXde en Xde Deel
van den Tegenwoordigen Staat der Yereenigde Nederlanden,
ten deele vervolgd door Mr. Z A C 11 A r, I A S P A S P 0 0 R T .
Te Middelburg, bij S . van Benthem . i82o . In gr. 8vo . IV,
286 B1. f 2 - :

Bij

wijze van BijvaegJels en Aanmerkingen op de v66r 6)
jaren reeds uitgegevene deelen van den Tegenwoordigen
Staat, ezv . zet de daartoe zekerlijk bevoegde en bekwaine
Schrijver, wiens arbeid to tang bij ons onvertneld bleef, de
Historic van Zeeland voort tot op onzen tijd . De aanwijzin_
gen naar de genoemde deelen geven zeker aan dit boek geen
zeer behagelijk aanzien ; maar des to gewigtiger is deszelfs
inhoud , behelzende niet weinig minbekende bijzonderheden
en belangrijke flaatsllakken, bier en daar wel was meerdere
onpartijdigheid to wenfchen overlatende, maar -- • hoe zulks
bijna geheel to vermijden, bij bet to bock flaan van zaken,
op welke zoo vele partijfchap invloed had l
Het eerile Hoofdlluk beheist Zeelands grootte, dijken , histoen 71
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lorte , van

de eerften maar een enkel woord , van de laatfte
een zeer omitandig verhaal, bijzonder van bet voorgevallene
federt 179, waarbij we ons niet onthouden kunnen,geftadig
dankbaar bet voorregc ouzer verlosfing van zoo velen jammer , en - dat misfchien nag erger was- fchande en fmaad ,
oils aangedaan , op nieuw to befeffen . Waarlijk, bet moec
niet vergeten worden ! - (let tweede Hoofdftuk befchrijfc
de Vergadering der Staten van Zeeland, en van de a>nbten
van Raadpenfionaris en Secretaris .
I\Ierkwaardig is bet bier
ingelaschte protest van den Heer V A N L iJ N D E N tegen de
refolutie ter vernieciging van den itaac van Eerfen Edele ,
en dus ook van de door hem bekleede kwaliteit , als deszelfs
vertegenwoordiger .-- [let derde floofdituk bevat eene befchrijving van bet Kollegie der Gecoanmitteerde Raden, van
den Ontvanger - generaal , de Rekenkaaner,, Regali n en Do .
meinen, Rentmeesters ._ generaal der Domeinen , Rentenieren ,
Baljuw van de Wateren en Privilegizn van Zeeland . Wij heb •

ben celkens de naauwkeurigheid des Schrijvers to prijzen ge.
vonden, en her noodzakelijke bereft van goede, echte huipbronnen, waartoe hij , uic hoofde van ftand en betrokking,
den coegang had . - f-iet vierde Hoofdftuk zeer kort behan .
delende den Godsdienst en bijzonder Kerkbefluur der Cerefornaeerden in Zeeland, wordc her vijfde tot eerie vervolgde be .
fchrijving der o tad Llliddelburg befteed . Deze is, gelijk to
wachten was , bet uicvoeriglie uitgevallen , boezeer dezelve
21 niec Pbeknopter zijn konde . I)e Schrijver zegt er van in
zijn Voorberigt, dat hem zijn Register op de Noculen dier
Stad van 1532 tot 1 ;95 bier behulpzaam is geweest, en hij
bet na dien tijd vourgevallene uit zji ne bijzoudere aanteeke .
ningen heeft getrokken . - I-lec laatfle iloofdfluk befthrijfe
bet Eiland II%alc.heren . Eene lijst van, helaas ! 74 buicenplaitfen befluit dic work, dat den bcoefeuaren der Vaderland .
fche Gefchiederis, bijzonder derZeeuwj be, welkoni zijn moec .

De Provincie Zeeland , door j . D t; K A
J . AE UTRECII '

N T E R.

DRESSEL11UIS .

r

11 1 L . Z . ,

en

Te liliddelburg, bij

de Gebroeders Abrahams . 1824 . In gr. 8vo . XVIII en 32x,
I3ij laden 98 ,

Reiswijzer

1 03 ,

Nalezing 12 , en Register

i i Ll . Bij Inteekening f 6 - 5 .
13eze plaatfelijke befchrijving (want Historic is zij nie .) is
Z 5
zz .
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zeker een allernuttigst work , en , nit hoofde van deszelfs
naauwkeurige bearbeiding, hebben de Schrijvers de billijkfte
aanfpraak op de dankbaarheid hunner landgenooten , - dit
woord eens in ruimere en bepaaldere beceekenis genomen .
Zoo veel ons beftek toelaac , waken wij gaarne onze lezers
met den inhoud dozes works bekend .
De Geografifche befchrijving van Zeeland ftaat natuurlijk
vooraan, en flaat waarlijk niets over. Op her artikel Luchtsgefeldheid zijn de Schrijvers her uitvoerigfe ; en elk, die
de denkbeelden Zeeland en Zeeuwfche koorts gewoon was bij
elkander to voegen , en ooze V A N K A 1 i P E N vooral , krijgt
een ernftig onderrigt van doze meesters ; maar meesterlijk is
bet, dat moeten wij zeggen ; wij voor ons durven er geen
woord tegen inbrengen . Middelburg beflaat in de plaatsbe .
fchrijving van Walcheren de groove ruimce. Deszelfs Haven,
Stadhuis, 4bdij en 4bdijtoren, lferken, openbare plaatfen,
(onder welke rubriek niec alleen de Latijnfche en de Rijf hool, maar ook bet fluis van 1lrrest en Policie en dat van
Detenfie en Justitie voorkomen) de infellingen van openbaar
(waartoe de Wisfelbank en Bank van Leering gebragt
worden) terwijl, na de vermelding der Godshuizen, als inrig_
tingen van weldadigheid onderfcheiden worden eene Spin,
fchool, een Bedelaars -werkhuis ezv. , en de Fabrijken , krij .

"us,

gen elk bun deel aan die befchrijving . Dat or op de fchik .
king wet prat aan to merken valt, hebben onze lezers reeds
gevoeld . Van lommige zaken words ook maar ter loops gewaagd , van den Schouwburg in drie regels . Wij hoopten hem
in de uitvoeriger befchrijving van cenige der opgenoeinde din .
gen nog aan ce treffen ; maar, dewijl wij daar her Athenaeum,
de Latijnfche School, en vooral her Zeeuivsch Genootfchap der
f,Peten/chappen , de Teeken - akademle, ezv . maar niets meer
van den Schouwburg aanrroffen, moor men daar at piers van
to zeggen hebben gehad . Voor bet fac flmile van de naam
teekeningen
n der eerfte leden van bet Leesgezelfchap, opge .
rigs re ./lisfngen 3' Julij 1765, door welke vervolgens bet
gemelde Zcewrfche Genoocfchap is cot stand gebragt, zouden
wij zeer danl :baar zijn , zoo wij konden onderflellen , zulks
gratis to ontvangen . Ilet Planetarium van V A N D E P E It R E
worrc uitvoerig, naar evenredigheid van zoo veel, beoordeeld, misfchien at to wijdloopigbefchreven. Na van hlisfingen
en Gore her voornaamfle gezegd to hebben, (en bier is nog
al was lezenswaardigs, en dat belangftelliog nitlokt, van ge .
zegd)
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platte lend befchreven , en van de onder.
ezv . het belangrijkfte opgegeven, dat wel
zijn moest . Zelfs de buitenplaatfen van
opgenoemd . Op gelijke wijze words Schou-

wen , Duiveland, Tholen, Zuidbeveland, Noordbeveland, ezv .

ezv . behandeld . Want wij moeten nog van andere ftukken in
dit werk een woord zeggen . Eer wij dit doen , bekiagen wij
bet, dat voor zulke lezers, die geen Latiju verftaan, niet altijd, gelijk bier en daar, de mocite der vertaling genomen
is : ruimte was er genoeg toe .
Achter de Befchrijving vindt men Bijlagen ter beantwoor.
ding van hetgeen door fommige Schrijvers, in de laatlle ja.
ren , over Zeeland en de Zeeuwen is in het licht gegeven .

Deze zijn, voor zoo veel dezelve wederleggingen zijn, zoo
als men ze van bevoegde regters , die hunne zaak voikomen
meester zijn, to verwachten heeft , hoewel niet elk aldjd,
wanneer hij zeggen moet : ,, Dat is raak," even voldaan
zal zijn over bet fcherpe, dat, zoo ligt drifrige ingenomer.heid met eigene begrippen vermoeden doer . De eerfte Bijlage
is gerigt tegen her oordeef , door ooze beroemde Schrijvers
van de Gefchiedenis der Nederlandfche Hervorrnde Kerk geuit
over der Zeeuwen onbeflaanbaarheid met zichzelve, ten aan .
zien hunner Godsdienstbegrippen . De tweede brengt den Schrij .
ver van de Reis door Holland, bij N A A S It A mI P vbbr acht.
tien jaren uitgegeven , en die in den tekst reeds eene goede
beurt gehad had , flag op flag , de lompile fouten onder her
oog . Niet betell komt er , in de derde , de Gids voor de XGII
Nederlandfche Provincien af, v66r drie jaren door denzelf
den bezorgd . Bone vierde Bij lace geeft aan v o N PER Ii Y N
P A R N A J o N, wiens Levensgevallen en Reizen to then zelfien
tijde vettaald zijn, een dergelijk befcheiden deel . G . B R u IN I N G's Belgie word& in de vijfde om meer dan Une on .
naauwkeurighcid berispt , en aan v A N It A M P I, N flog eene
zesde befleed, of liever aan de lezers zijner Staats . en aardrijkskundige Befchrijving van het Koningrijk der Nederlan .
den , to hunner waarfchuwing tegen historlfche misflagen .
T u c it E Y's , ja kostbaar , maar Loch ook kostelijk werk,
4ardrijkskunde voor Zeevaart , ezv . wint voor deszelfs be-

zitters in wezenlijke waarde door de verbeteringen , in de
zevende Bijlnge aan hetzelve toegebragt . De Ileer M U Y T
zal , na hot lezen der achtftc , ook wel „ peccavi " moeten
en , hopen wij , w1ilen zeggen . Ware daarmede alles maar
ver-
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verholpen! In de negende Bijlage wordt, goed rond, goed
Zeeuivsch , Morfr . D E C L o E 'r bediend, over zijne Geographie Historique, etc . De tiende is van eene andere foort,
handelende over de nitvinding der Verrekijkers to Mitldelburg, zeer breedvoerig. Door deze Bijlagen is den Zeeuw
en den beoefenaar der Vaderlandfche Gefchiedenis gees min .
dere dieust gedaan , dan door bet werk zelve . Voor den, nu
volgenden, Reiswijzer zal men de Schrijvers mede dankzeggen . Iiij geeft eersc algerneene aanwijzingen, omtrent de
groote wegen , to/len en reiswegen , met gewigtige waarfchu .
wingen en onderrigtingen ; handelende voorts over de water.
getijden, met opheldering door gepaste tabellen , waarop eene
verklaring der reiskaart , van welke men zeggen mag ,, frnis
coronas opus" (bet einde kroonc bet werk) en der afflandstafel volgt, die dezelve voorafgaac . Ten andere geeft deze
Reiswiizer de verblijfplaatfen en reismiddelen op , zooaat
men terfiond kan weten, hoe men in flaac is en behoort to
reizen door en van en naar de onderfcheidene districten van
Zeeland. De Nalezing bewijsc , dat bet den Scbrijverea to
doen was om aan hun werk de meestmogelijkevolkomenh .eid
re geven . Her Register is eene waarlijk belee•fde behandeling
der lezers . Kort en goed, met zulke werken words eer en
dank behaaid , althans verdiend.
\Vaarom words, bebalve op de Naamlijst der Inteekenaren,
a . P A S P 0 0 R T niet eens genoemd , wiens Befchrijving van
Zeeland ons Loch is gebleken door dic werk niet gebeel overtollig ce zijn geworden?

Elogium

ailcroreDAV . RUHNEpistolae ad
DAV . RUUHNKENII, aucto10 .
Cum Praefacione cc Anno-

TIE . ITEAlSTERHUsII,

R E N 10 ;

accedunt duae

I1F57STERHUSIUM .

re D . N . w Y T T E N B
tatione edidic j o . T H

ic
Vita
R

A C U

Ii . B E N T L E J I

E 0 D. B E R G

Ill

A N.

(T7ervolg van bl. Zoa .)

V An de drie verfchillende klasfen ,

wparonder B E R Gzijne Aanteekeningen rangfchikc , gelijk wij boven zeiden , behoorde tot tie tweede bet aanwijzen van alle zooda .
nige Schrijvers en plaatfen, wier gezag R U H N K E N I U S en
W Y T T& N B A C n gebruikt, of wier uitdrukkingen zij os1ge7lomen en door navolgging tot de hunne gemaakt hadden .
RuiiN •
If .

M A N

1.
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R U H -N KEN I U s had bij zijn Elogium zelf geenerlei navol .
gingen aangewezen , maar deed bet naderhand bij m U R 1,-.T US
op vele plaatfen, waarvan men er eenige bijeengebragt
.-If p. --.8 en 732 .
T
kan vinden in de Opuscula Ruhnken . .
W Y T T E N B A c n had in zij no eigene aanteekeningen op bet
Vita reeds verfcheidene voorbeelden van dien aard opgege .
ven . Op bet voetfpoor van zulke voorgangers , hadden ook
L I N D E M A N N, MAT T II I A E, en anderen, foortgelijke navolgingen opgeceekend . Ook aan B E R G M A N, die in Praef.
pag. X , zoo wel als in Annot. pag . 324 , bet nuttige daarvan to regt erkent , is bet nu en dan gelukt, lets van dien
lard op to fporen . Annot. pag . 307 meent hij den grond van
een gezegde van R U Ii N K E N I U S , in wiens Elog. p . 1 4V I C. H E I N S I U S Poetarum Latinorum Sospitator words ge .
noemd, gevonden to hebben bij B R o u K I-1 U s. ad Tibullum .
Pag . 326 ad Elog . p. 45- wijst hij eene fraaije plaats aan
van M U R E T u s, door L I N D E M A N N en door hemzelv'
weleer voorbijgezien . Pag . 355 , ad Fit. p . 4 , bij temporis
medicinam - ratione repraefentare, zegt hij : Hier had w 1 T.
T E N B A C ii bet oog op c I C E R o ad Div . V, 16, waar wij
lezen : exfpectare temporis medicinam, quana repraefentare
ratione posfmus . Pag . 573 . ad p . 21 . ut, quoad posfet ab
ejus (I1 E M S T E,R II U S I i) latere non discederet , vinden wij
de bekende plaats van c i C E R o bijgebragt, de Amic. Cap .
t . Pag . 420. ad p . 72 . aures hebetiores, oculos acres atque acutos habere, words to regt met bet zeggen van a EEn
R 0 D 0 T u s vergeleken Ta uTU & r156T£FGe Twv 60¢ zAkwv.
zoo ook op vele andere plaatfen meer . Desniectemin fchijnt
bet , alsof aan B E R G M A N'S aaudacht ontfnapt zijn , bi} bet
Elog. pag . 4 .t . Latinam linguam pulcrae matris Craecae pulcram filiam esfe, waarin zeer zeker eene navolging ligt opgef oten van de fraaije Ode van H O R A T I U V , Carm. 1, 16 : 0
inatre pulcra Julia pulcrior ; en pag. 66. illum cunctando rem
restituisfe , waar insgelijks bet bekende versie van E N N I U s
Over v n B r O S M A X I M u s bedoeld words, hij C I C E R o be.
waard gebleven, de Of. I, 24 : Unus homo nobis cunctando

restituit rem, cet .
111 . Nog oneindig belangrijker is de derde klasfe van Aanteekeningen, de Historia Literaria betreffende. Niet alleen
vinden wij bier berigten en teregtwijzingen omtrent zaken
en perfonen, in bet Elogium en Vita , hetzij met opzet , betzij iu 't voorbijgaan , aangecoerd b b . v . over binuen- en bui .
ten .
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tenlandfcbe Geleerden, onder anderen bij bet Pita, pag. 45,
over KOEN, PIERSON, A . IIERINGA, BACHIUS en
anderen, Annot . pag . 403 fqq . ; maar ook treffen wij bier in
bet bijzonder niec weinig aanmerkelijlce , ja fomtijds geheel
nieuwe bijdra,en aan tot bet letterkundig leven van H E MS T E R H U I S en R U I-I N It E N I U S, a11e tot aanvulling ell op .
heldering van bet Elogium zoo wel als van bet Yita ftrekken .
d e . Wij rekenen ons verpligt, bet voornaamlte daarvan op
to geven , ten erode den Lezer in ftaat to ftellen, orn daaruic zelf de meerdere of mindere waarde van bet werk ce be .
palen .
War dan vooreersc II E M S T E R H U I s betreft : in Annot . ad
Elog. pag . 303. vindt men een korc , maar volledig beriigt
aangaande 's mans Aanteekeningen op Xenophon Epheftus . Pig. 3o9, vergel . met Add. efnn . pag. 499, wordt 's mans
geboortedag , in de hoot op bet Elog. pag. I8 gefteld op den
a Febr . 1685 , volgens zeker Eloge, to vinden in de Biblioth.
des Sciences et des beaux Arts, en volgens bet bijfehrifc op
SI E M S T E R H U I S' portret, in de Senaatkamer der Leidfche
Akademie bewaard , naauwkeuriger bepaald op den 9 Jan . van
dot zelfde jaar : althans wij twijfelen niec, of de laatfte opgave, rusteude op bet gezag van een geloofwaardig verhaal (*) en geflaafd door een anthentiek gedenkftuk, moet
natuurlijk meer waarfchijnlijk zijn dan de eerfte, waaromtrent
bet zeer wel mogelijk is, dat R U II N KEN I U S verkeerd zal
onderrigt geweest zijn ; ce racer, daar bet hem toch flier to
doen was om eene volledige levensbefchrijving van I-I E Ms T E R H U I s, maar veeleer om eene uitgewerkte fchets van
's mans vitflekende verdienften als volmaakten Criticus. Pag . 0310 en 482 treffen wij at weder mec verwondering iets
aan, dat even min re voren algemeen bekend was ; to weten e
dat I-I E 111 S T E R H u I s, die in de Griekfche en Latijnfche
Letteren zoo geheelenal to huis was , ook gansch geen vreemdeling in de Oosterfche Talen moet geweest zijn . - Pag, 316
en
( ) Wie de Schrijver van dat Eloge geweest zij, is ons
niet met zekerheid bekend ; doch bet is zeer wel mogelijk,
dat deze en andere dergelijke Levensberigten, en misfchien
ook wel Boekbeoordeelingen , in dat in zijn' tijd belangrijk
Maandwerk , to 's Gravenhage bij P . G o s s E uicgegeven , nit
de pen gevloeid zijn van den welbekenden en geachten E L I E
LUZAC.

ELOGIUM TIE . 13BM$TERHIT5II , LTC .
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en Add. p . 5o

words gehandeld van zijne Aanteekeningen op
ell ARISTOPHANES . -- Pag . 317 van
zijne Oratien en Programmata ; alsmede pag . 332 van zijne
zoo we[ uitgegevene, als onuitgegevene Brieven . Verg. Add.
pag . 510 . - Pag . 321 leest men iets over zijn' fchoonvader,
den oudheidkundigen 3 A C . W I L D I U S (D E W I L D E) , en
zijn huwelijk met deszelfs dochter , C O R N E L I A M A R I A
D E W I L D E . - Pag . 33o en Add. p . 503 fq . wordt van
zijne werkzaamheden san H E S Y C 111 U S, T 11 0 M A S A T T I .
PROPERTIUS

CISTA, TIMAEI

Lex . Plat ., JOANNES CHRYSOSTO .

s , en anderen , gefproken ; ell; tevens eene doorgeleerde ,
doch waarfchijnlijk flechts weinig bekende, Annotatie ver.
meld , geplaatst in M U S G R A V E 's Exerc . Eurip. - Pag .
331 fq. en Add. 504 zal men bet een en ander van belang
ontmoeten aangaande zijnen L U C I A N U S, aan welken Schrij .
vet HEMS TERHUIS in Holland gelijktijdig met GESSNER
in Duitschland werkte. - Pag. 333 words met een woord
gewaagd van zijne tldver/aria eaa andere inedita : hierover
zoude zeker veel meer to zeggen zijn geweest ; maar B E R GMAN inoest zich wachten voor eenen inval op bet grondge .
bied van zijnen vriend G E E L, die deze task reeds lang voor
zich had genomen, en door de uitgave van 's mans Supple .
nsenta Lucianea redsgtonhfdarvotenilbd
rekend to zijn . - Pag . 506 derAdd. worden ter loops de zo .
nen van HEMSTERHUIS vermeld, FRANCISCUS en JA .
c o B u s , waarvan in bet Elog . pag . 67 en 7,t, met nog een'
derden, to Leiden aan de kinderziekte geftorven . Rec . meent
van goeder hand to weten , dat er nog een vierde moet go.
weest zijn, to Groningen woonachtig , en die zijuen broeder
F R A N C 18 C U 3 nog overleefd hebbe , maar van dezen zoo
zeer, in vernuft, fmaak, oordeel en geleerdheid , uitmuntenden
man in geestvermogens ongeloofelijk veel verfchilde . - Ein .
delijk, Ann. pag . 351 , Add . p . gob, vinden wij een fprekend
bewijs van H E M 5 T E R H U I S' onvermoeide werkzaamheid in
bet voornemen van in een' uitvoerigen en weldoorwrochten
Commentarius op P o L L u x zijuen jeugdigen arbeid op meer .
gevorderden leeftijd to vohooijen . Dan, ook deze tCbanmentarirrs zal , helaas I met zoo vele andere van 's mans nagela .
tene papieren, onherroepelijk verloren zijn gegaan .
Niet minder talrijk en belangrijk zijn de bijvoegfelen tot
de levensgefchiedenis van R U H N K E N I U S . In de linnot . ad
Fit . Ruhnk. pag . 367 fq. en 369-372 words eene aanmerke .
I lj
M U

W

J. T . DEROMAN

Iijke gaping sangevuld door berigten omtrent R U A N K 5 N I v s'
eer(le levensjaren bij zijne aankomst in Holland, vervolgens
zijn tweede vaderland geworden : vooreerst zijn' gemeenza .
men omgang en naauwe vriendfchap met den beroeinden G ER A R D U s ME E R M A N, en zijn verblijf met deszelfs jongeren
broeder, over wiens ftudieu hij bet opzigt voerde, ann de
Leidfche Hoogefchool ; daarna zijue inwoning bij den gulhartigen en geleerden D' O R V I L L E ce 4Jnflerdarn ; vervolgens
zijn' terugkeer naar Leiden, waar bij van then tijd of zijn
vast verblijf bijna onafgebroken fchijnt gevescigd, en door
privaat onderwijs aan verfcheidene kweekelingen der Hooge .
fchool Pier weinig nut geflicht re hebben . Daar, waar van
aI E E R M A N en van R U II N 1{ E N I U s' leerlingen gefproken
words, is bet vreemd, nergens eenige melding gelnaakt to
vinden van voornoemden G . M E E R M A N s beroemden zoon
JO . M E E R MAN , die toch, volgens uitdrnkkelijk getuigenis
van CRAS, in Elog . llleerm . pag. 12 , van It UUNKENIUs
privaat ouderrigt in de Griekfche taal gehad heeft . Hier con
miufte, of elders bij pig . 432, waar van een adder zijner
discipelen, F . G . BOERS, gefproken words, had zulks wel
verdiend met een ' woord to wcrden aangeftipt . Dit in bet
voorbijgaan . - Intusfehen verwaarloosde R U 1-i N K E N I U S zijne eigene tud ;cn in geenen deele, maar leide zich , op raad
van Il E M S T E R 11 U I s, hij zouder toe op de Regtsgeleerd .
held, en wist, onder bet geleide van den grooten G . s CH E LT I N G A , en door eene hem gehdel eigene wijze van ftuderen, deze wecenfchap met de beoefening der Griekfche en
Lacijnfche Lecteren ten allernaauwfte to vereenigen ; in welk
opzigr ISERGaIAN to refit de aandacht op zijn voorbeeld
vescigt . Gecuige daarvan zijne uicgave der Co,:nmcntarien Van
T 11 A L E L Tr U S e nz . i n I75, , en zijn , hoewel naderhand
verijdeld, voornemen, om ook bet -in bet Grieksch gefchre .
verse Pronaptrsarium Juuis van H A R M E N 0 PU L U S Op nieUw
in bet lichr to gevel . Van dir alles vindc men ill B E P GMAN'S
Ynnot . p . 401 fq . en 409 wederom vrij was meer,
dan in bet Pita zeif. - Pag . 417 wordt het jaar van R U II N .
It E N I U s' vertrek naar Pa :-i,s , in plants van 1755 , volgens
w Y T TEN B A C H p . 64, liever een jaar vroeger, Op 1754,
tenaald . - Aldaar wordc de reden , waarom R U 11 N IL E N 1 V s
noon gezochc heeft bij her Latijnfche fchoolwezen geplaatst
to worden , zeer waarfchijnlijk daaraan toegefchreven, dat
bij, deels uit boofde zijner mindcre geueenzaamheid met onas
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ze tnoedertaal, deels in andere opzigten, ondanks zijne groota
geleerdheid, zichzelven tot dat elementaire ondetwijs der jeugd
minder geneigd en gefchlkt gevoelde , niet nit minaehting of
trotschheid. Want dat R tI it N K E N I u s op bet Latijnfche
fchoolwezen niet als nit de hoogte nederzag, daarvan flrekt,
behalve bet door B E R G M A N aangevoerde, ten bewijze,
niet alleen dat hij nu en dan bekwame leerlingen daartoe aan •
beval , maar ook fomtijds zich over de verbetering der La
e fcholen pier onduidelijk uitliet. Zoo, zegt men,
tijnfche
wilde hij b. v . voor de veelal barbaarfche Colloquia van colt
.
B E R I U s liever de veel meer zuivere Dialogi facri van C A 8* A LI o, en voor de ondergetlokene Disticha Catonis insge .
.
gelijks, ik weec niec welke, veel betere, Hexametri de :1I/f
ribus in de pleats gefteld hebben .-- Pag . 420 meent B Er, uM A N grond to hebben, om, tegen W Y T T E N B A C H p . 67,
to ftellen, dat R U H N K E N I U S Membre de 1'flcadEmie dc ;
Infcriptions zoude geweest zijn. -- Pag. 430 zegt B E It UM A N van de Oratio de foctore umbratico zoo veel, als
noodig was om het verhaal ,van w Y T T E N B A c it desaangaaade to verbeteren en to wijzigen ; iets , dat w Y T T E N B A C a
zelf zoude gedaan hebben bij eene tweede uitgave , zoo hij
die ooit had mogen geven , volgens bet getuigeuis van M A ItN E , in Epist . Sodal. Philom. pag . 18 . - Pag . 435 fq . wordc
gefproken van de Dictata van R U H N A N I u s, reeds gedeeltelijk in Duitschland uitgegeven, gedeeitelijk nog onuitgegeven ; en wenscht B E R G M A N met refit, dat wij , Nederlanders , ons de eer , van dergelijke dnecdota bet eerse
aan den dag to brengen , mogen aanmatigea , liever dan die
voor vreemdelingen over to laten, die daartoe veelal kwalijlc
uitgerust zijn, eniflecht gefchrevene en gebrekkige affehrif .
ten tot hunnen dienst hebben ; terwijl wij bier to lande de
echte en volledige handfchriften zeive bezitten, en, waar deto mogtet ontbreken, ons gereedeiijk den toegang zien ge .
opend tot naauwkeurige kopijen, van 's mans beste leerlingen
afkomilig, of bij de thans nog in leven zijnde Ruhnkenianen
berustende. Van C I C E R o's Epistolae ad Fanailiares en van
PLAUTUS had BERGMANerbjkuanenvoegen,datRuHN •
KEN I U S gewoon was, na den afloop van zijnea jaarlijkfchen
grooteren Curfus, b . v . over T It R E N T I U S Of SUET ON I u s , nog bovendien over gene eene Lectio Curforia to
geven ; en van daar mogelijk of to leiden, waarom over gees
van heiden onder zijne handfchriften gefchrevene Dictata
A a
BUaut[.SCtt . 1825 . Nu . U .
be .

350

J.

T . BERGM Al

beftaan. Misfebien teekende hij wel lees voor zicbzelven
daarbij op, maar niet met oogmerk om eigenlijk gezegd to
dicteren . Er betlaan echter, zoo wij ons niet bedriegen, nog
.Excerpts van bij fommigen zijner beste leerlingen, die wij
ilopen, dat eens der vergetelheid zullen ontrukt worden . Fag. 447 leest men een voldoend berigt aangaande L O N G Ir1 u s' efrs Rhetorica, door de fchranderheid van R u II N K- EIv 1 u s wedergevonden ; en pag . 483 R u H N K E N I u s' eigenbandig Levensberigt, aan zijnen ouden vriend en landgenoot
H A K E N gefchreven ; beide , bet een zoo wel als bet ander,
overgenomen uit de Opuscula Ruhnken. Tom . I . pag . 183,
en Tom . 11. pag . 896 fq . Dat deze beide ftukjes , zoo
naauw met bet Vita Ruhnken . verbonden, bier volftrekt niec
konden gemist worden , en bet overnemen daarvan in geenen
deele de Opuscula kan benadeelen, gevoelt elkeen, die zich
herinnert, dat niet alien , en wel verreweg bet kleinfte ge.
deelte der genen, die dit Elogium en Vita zullen koopen,
zich tevens daarbij de beide deelen Opuscula dadelijk zullen
aanfchaffen, en er this moest zorg gedragen worden , dat zij,
die deze laatfte niet bezitten, echter van de beide voornoemcfe
ltukjes niet verftoken zouden blijven . - Pag . 457 erkent
B $ R G M A N , tot heden toe nog niet to hebben kunnen op
bet fpoor komen , Waar K L O T Z, volgens W Y T T E N B A C II'S
fchrijven pag . 159, van E R N E S T U S zoude gezegd heb.
ben, dat hij een nietswaardig Geleerde was, die niets beter
wist re doen , dan notulas adfpergere ; en even mih, pag .
490, waar, volgens W Y T T E N B A C H p . 250, de fmaadvolle vergelijking van R E I S K E to vinden is, die V A L C K E .
N A E R en R U H N K E N I U S voor de beide nai pers van H E Ms T E R H U 1 S (duos Hemflerhufti fimios) uitmaakte . Wij note .
ren dit met opzet, om er de aandacht op to vestigen van
degenen, die meenen mogten bet ce weten, of op weg to
zijn om bet to kunnen ontdekken . - Pag . 476 berigc ons
B E R G M A N, volgers een bij toeval gevonden proefblad, dat
R U tI N K E N I U S zijne Voorrede voor S C II E L L E R'S lToordenboek reeds in Jan . 1795 moet hebben afgewerkt . - Pag.
484-487 vindt men bet een en ander bijeengebragt aangaan .
de R U H N K E N I U s' briefwisfeling met binnen . en buitenlandfche Geleerden ; lets, waarover wij meer verwachten uit zijne brieven zelve , weleer door W Y T TEN B A C H verzameld
en thans onder M A H N E berustende , wiens uitgave wij reikkaizend re gemoet zien . - Eindelijk, om geene meerdere
we-
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wetenswaardige zaken op to halen , vinden wlj tag . 493 , in
de noot , de autlientieke bronnen aangewezen van w Y T T E N8 A C H'S verhaal van de inlijving der Boekerij van R U H 21 .
K E N i u s in de Bibliotheek der Leidfche Hoogcfchool, bewaard
gebleven in bet destijds uitgegeven Dagverhaal van her ver.
tegenwoordigend Ligchaam des Bataaffchen Yolks, alwaar zoo
wel de Misfeve van Curatoren , als bet Rapport van den Heer
I . VAN RO1JEN, beide meesterftukken in hunne foort,
vooral verdienen nagelezen to worden, en tot een duurzaam
bewijs mogen verflrekken, hoeveel prijs men kU die troebele
tijden flelde in den aankoop van die Boekerij , nit vrees dat
een zoo kostbare letterfchat door publieke veiling mogt verfpreid en uitlandig raken ; veel meer dan thans, nu , to mid .
den van vrede en meerderen voorfpoed , foortgelijke Legaten
van de hand gewezen worden, en prooi gebeven aan den
meestbiedenden vreemdeling,
(Her vervolg en Jlot hlerna .)

Zur Vermahlung des Prinzen der Niederlande,
wI

F It 1$ D R I C N

mit der Prinzesfrnn von Preusfen,
LOUISE AUGUSTE WILHELMINK AMALIa, Kos igliche Hoheiten, zu Berlin den 21 Mai 1825 . Darge.
rcicht von G . H. V A N 9 E N D E N, Prediger zu Middelbert
bei Groningen . Groningen bei b. Zutdente , 02s, Iu
L H E L M CARL,

4to
.8Seitnrld geaNdrln etibglukvande
liefden tweeden Zoon zijns geeerbiedigden Konings, en ver .
heugt zich to mogen gelooven, dat aan denzelven de door
Vorften zoo zelden genotene zaligheid mag to beurt vallen
van eene Gade aan zijn hart to drukken, welke niet hec flaats .
belang hem opdrong, maar de innigfte liefde onaffcheidelijk
`aan hem verbond . Onze vaderlandfche Dichters zullen gewis
Diet achterlijk blijven , om met hunne zangen deze feestelij.
k e gebeurtenis to verheerlijken, en de tolken zijn van de
gevoelens eener geheele Natie , welke reeds zoo duur aan
dezen jeugdigen Vorst verpligt is voor zijne krachtige bevor .
dering van verfchillende weldadige Intlellingen. De Heer VAN
S E N D E N , die de Hoogduitfche Tier met den besten uitflag
befpeelt, goat hen voor, en fiort, in vloeijende en wearAaa
L&
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lijk niet alledaagfche verzen, de hsrtelijkfle zegenwenfchen
vit over bet Vorftelijke Paar . Moge zijn gedicht ook in
Daitschland, vooral in Pruisfen, verfpreid en gelezen worden, en de onopgefmukte loftuitingen, aan onzen Koningszoon gegeven, dezen, onzen vaburen ten bewijze flrekken,
dat, indien zij ons een onwaardeerbaar gefchenk geven in
hunne beminnelijke Prinfes, n1emand waardiger was, om
hear to pptvangen , dan wij , dewijl wij boar konden vereenigen met eenen Jongeling, zoo edel en verdienscvol ale
Prins P R E D E x I x der Nederlanden .

Blj We

Overflroamingen , ih Februarij 1825, door w. J.
To Asfen, bij C . van Gorcum, 1825. In gr.
8vo. 8 BI. f : .15 .
M E I N S M A.

De Watersnood ii Sprokkelmaand 1825, enz . Door Js . D E
J O N G , Predikant to Zwartewaal. Te Rotterdam, bij Men .
fang en van Westreenen . 1825 . In gr. 8vo . 12 BI.
Herinnering aan onzen togs naar eenige Noordhollandfche
Dorpen , overJlroomd op den 4den Febr . 1825. re !Im/lerdom, bij M . Westerman . 1825 . In gr. 8yo . 23 BI. f : - 40.
Rouwklagt aan Overijsfel, den 4den ex den I`ebr. 1825 ; toe.
gezongen door A . W I S P E L W E Y. Te Graningen, bij J .
Oomkens. 1825. In gr. 8vo`: 8 BI. f : -go .
L('atervlaed van den 4den en 5den Febr. 1825 . To Le'euwarden, bij G . T. N . Surihgar. 1825 . In gr . 8vo. 16 BI, f : - 40.
Nederlands Watersnood van Sprokkelsnaand 1825. Lierzang
door L. V A N DEN D R O E K. To Rotterdam , bij J . Im er1
zeel, Jun . 1825, In gr. 8vo . 13 81- f : - 25 .
(Allen ten voordeele der noodlijdenden in verfehillende
gewesten .)
1'r ij hebben dikwljls gelezen, dat bet Stroomdicht(men den.
ke aan A N T - 0 N I D E S en S M I T s) eene bi.zondere, aan de
Nederlandfche letterkunde bij uitfluiting eigene, dichtfoort
uitmaakt, en hebben daar volflrekt niets tegen ; offchoon wij
onze verwondering niet kunnen ontveinzen, dat men aan het
Over
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Overffroomingsdicht volftrekt niet gedacht, en ann hetzelve
geene vroegere bijzondere eereplaats toegewezen hebbe . leder land heeft zijne ftroomen , en de Romeinfche A U S 0 N I U S
bezong, reeds v66r vijftien eeuwen, de .Moezel en de zal .
men , die in dezelve gevangen worden ; maar geen land lijdt
zoo veel aan overf}roomingen als bet onze, en geen yolk
heeft ons , voor zoo verre wij weten, bet voorbeeld gegeven om dezelve to bezingen . Bone andere vraag is bet, of
deze Overilroomingsgedichten veel tot den luister ouzer let .
terkunde bijdragen ; want bet fchijnt een onderfcheidend ken .
merk van deze dichtfoort to zijn, dat zij doer geeuwen en
influimeren , en dat men onder zes van derzelver voortbreng .
fels naauwelijks den good aantreft . De voor ons liggende
ftukjes bewijzen onwederfprekelijk de waarheid dozer flelling , en wij raden dus den toekomftigen fchrijver van de
Theorie onzer Nederlandfche Dichtkunst , om dezelve zeer
eenvoudig, als vertegenwoordigers van bet geheele valt, ten
grondflag to leggen van de hoogwijze befpiegelingen, welke
hij over bet Overl?roomingsdicht zoude willen maken . Wij
gelooven niec, dat bet eindoordeel over bet geheele genre
alsdan zeer gelukkig zat uitvallen, maar vreezen zeifs voor
dit of dergelijk vonnjs : Wit iedereen meent to kunnen, die
naauwelijks lezeu of fchrijven geleerd heeft, dat is geen be
oefenen
n waard .
Wij hebben onszelven door een weinig vooruitgeloopen,,
en reeds in onze deftige vooraffpraak geen bijzonder gunitig oordeel over bet grootfte gedeelte dezer ftukjes geveld .
Nu, wij zouden bet Loch niet langer kunnen verzwijgen, dat
de Heer M E I N S M A niec alleen geen denkbeeld heeft van
poezij , maar zelfs niec van dragelijke versmakerij , en dat
derhalve alleen zijn welmeenend doel, om de mededeelzaam .
held zijner Iandgenooten ook voor hot ongelukkige Drenthe
in to roepen , ]of verdient .
Ds . D F J 0 N 0, tweede Voorzitter van hot Genootfchap to
Zwartewaal, dal eene zinfpreuk voert :
Is bier ontwikkeling des menfchen grootfte tank ,
Joist daarom lezen wij tot Nut en tot Yermaak .
uit welke men reeds den dichterlijken aanleg des geheelen
dorps kan beoordeelen , maakt her toch veel borer ; hij is
zelfs Met ougelukkig in fommige korte tafereelen vau nooi
A a 3
en
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en ellende to febetfen ; maar een couplet als bet volgende
weegt tegen verfcheidene beLere op :
Ziet gij then grooklomp wel, zie daar bet lijk der moeder,
Reeds door der golven worn van 't levenslicht beroofd !
Vergeefs zoekt aan haar borst de zuigeling naar voeder,
Zij beefs haar zorg aan 't kind voor't laatst reeds afge/loofd .
Veel minder vonken van dichterlijk gevoel zijn er to vinden
in de berijmde reisbefchrijving van den togt naar de Noord .
hollandfche dorpen door M . (Wij zullen den naatn des mans,
die zich aan ons genoemd heeft, maar niet ten voile nit
rpellen .) Eigenlijke gebreken tegen her werkuJgelijke der
kunst vindt men wel niet vele ; hiervoor heeft waarfchijnlijk
de gedienflige hand des uitgevers gezorgd ; maar hot verhalende gedeelte is in den volgenden echten kronijkcoon :
En fchoon bij 't creurberigc de blijmaar zich nog paarde,
Hoe reeds bet dorpsbefluur geen zorg noch liefde fpaarde,
Ook hoe de goede Jlad van 't hulpzaam Monkendam ,
Uit 't bijgelegen dorp , den vlugtling tot zich nam ,
!'loest toch de ki el van wal -en in bet befpiegelende ftemt hij den trant niet veel hooger ;
ja mist zelfs de duidelijkheid, door welke zijri gerijmd
.proza zich anders aanbeveelt
ja, dierbaar Vaderland! Gij hebt de vrucht geprezen
Der Vaderen ramp, van ouds, zij zal bet nu ook wezen ;
Tea regt verbeft ge u op 't oudvaderlijke hart,
Nog altijd beter wear, na zware lijdensfmart .
ja, Vaderland I ik boor, ais kind wil ik u hooren !
CU fpreekt mij van uw ramp , nu over ons befchoren , enz .
Onze lezers zijn vast reeds in den dut ; dock wij verzoeken
bun, zich de oogen nit to wrijven, want wij beginnen to
klimmen, en wel vooreerst met de Rouwklagt aan Overijsfel
van W I S P E L 1V E Y , welke , fchoon foms wel eens wat dais .
ter in do uitdrukking, ten minile op dichterlijker Loon ge .
flemd is ; en vervolgens met de jonge Vriefche dichteres van
den lfatervloed, die van de pers van $ U R I N G A R tot ons
geflroomd is . flier toch vinden wij de onmiskenbare fporen
van ecn diciIterlijk talent, dat bij verdere outwikkeling en
befchaving geurige vruchten zal kunnern dragon . Eindelijk
(want
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(want dit hebben wij , volgens eene fljne berekening, tot bet
leattae befpaard, opdat bet ook hij deze ooze nankondiging
einde goed, alles goed, wezen mogt) zij n wij , na long nan
den voet des bergs geworiteld , en met w I S P E L W E r ell
bet lieve Vriezinnetje langzamerhand opgeklommen to heb .
ben, op een bekoorlijk plekje van den Pindus gekomen,
waar ons de jeugdige en nog weinig bekende v A N D E tv
is it o E K op eenen krachtigen Lierzang vergast , die zelfs
aan eenen meester in de kunst geene oneer zoude doer . Tot
eene aangename verkwikking aan bet einde van onzeu korten,
maar lastigen en vervelenden togs, fchrijven wij de v olgen.
d e flrophe of
't Is vreeslijk! Dood en onheil wares .
Hun wreede fleep, belust op buit,
Wrings zich zijn' diepen kerker uit,
En fteekt zijne armen uit de baren,
En grijnst zijne offers vreeslijk toe,
En zweept ze, teistrend, mat en moe,
En neigt bet oor naar klagt noch bede,
En toont een' aangewetten fland,
En fleurt de kermende offers mede
Door dwarrelvioed en vlottend land .
Waen alle Overftroomingsgedichten in dezen fmaak, dart
kregen zij in de verwacht wordende Theorie onzer Dichtkunst zeker een beter plaatsje, clan bet ongelukkige hoekje,
in hetwelk wij dezelve boven meenden to moeten verwij .
zen ; dock , hoe zij ook wezen mogen, en hoe Schotsch en
Spaansch er de meeste mogen uitzien , alle verdienen zij
lof, om bet edel oogmerk, waarmede zij werden uitgege .+
ven ; en, fchoon wij dcrzelver vervaardigers niet mogen bewonderen als dichters , achten wij hen echter hoog als ge .
voebge menfchen, die gAarne da :gene ten offer bieden, wat
zij bezitten .

Adolf en Imalia , of Erkenning vary MMisflappen . Oorfpronke_
lijk Nederlandsch . Door den Schrijver van Christina, of
de Gevolgen van Wellust en Vooroordeci . In 1! Deeten .
To Rotterdam, bij Menfing en van Westreenen . 1824 . In
gr . 8vo . 457 Bl. f 3 - 6o.

De

goede zedelijke bedoeling van dit verdicht verhaal is
uiet

355

ADOLF EN AMALIA .

niet to miskennen ; bet is eene aanwijzing, hoe bet kwaad
zijnen mees,er loopt , ramp en ongeluk let hart verbeteren
Iran, en eerie goede Voorzienigheid her kwade ten beste
fchikt . Waar is, betgeen de fchrijver zegt in her voorbe .
rigt, dat dit alles becer bij cen gefchie,dkundig tafereel, en
alzoo in levende voorbeciden , dan wet bij dorre redenering,
wordt gevoeld en erkend ; dan tevens is bet waar, dat men
zoodanig eene gefcliiedenis ligt verzieren kan , maar dac daarbij
dan geenszins nog bewezen is , dat her werkelijk zoo toegaat
in de wereld : voor al te .it, her oog loopende onwaarfchijn .
lijkheden moet zich dan de verdichter wachten. Wij zeggen
dot echter niet ten nadeele van dezen roman, in welken ons
nicts verhaald words, of her kon ten minfte alzoo gefchied
zijn ; evenwel vonden wij veel , dat at zonderling toevallig
fchijnt . Her eerfte deel der gefchiedenis is ook war lang ge .
rekz ; en dic zeggen wij vooral om den fchrijver, van wien
wij meerdere lettervruchcen verwachten, en then wij daartoe
wet durven aanmoedigen : bij eenige meerdere beknoptheid
zal zijn arbeid voorzeker winnen . Men kan dic werk , zegc
de fchrijver, als een vervolg op zijne Christina aanmerken,
en zal dan nu den daaruit reeds bekenden Frans genoegzaam
gettraft vinden. Wij herinneren ons deze Christina flier zoo
voikomen meer ; maar dit werk was ons welkom, en wij
houden hetzelve voor eene flier ongelukkig geflaagd€ proeve
in her romantifehe vak, welke wij to danken hebben aan
eerie vaderlandfche pen . Wij houden ons overcuigd, en dit
werk bevestigt bet, dat onze vaderlandfche vernuften ook in
dic opzigc zeer goed in de behoette van oils lezend publiek
kunnen voorzien ; zoodat wij zoo vele vertalingen , als nog al
gedurig bet licht zien, zonder groot verlies wet konden ont .
beren . Wij kunnen her bock onzen jongelieden aanprijzen,
daar bet aangcnaam onderhoud geeft, en goede aanwijzingen
en lesfen bevat ; vooral ook her vertrouwen op de Voorzienigheid bij den deugdzamen uitlokt en bevordert .
Wij twijfelen intusfchen zeer, of, al seven wij dan nog
order her Franfche wetboek, eene minderjarige weeze bij ons
tvel gevaar loopt, dat men haaar zoo onbedachtzaam een' on .
b2voegden en flechten voogd zal geven, die zoo geheelenal
haar vermogen vervreemden kan, en zulks zonder dat er cenig
verhaal is op den toezienden voogd . Dit ware inderdand vrees .
felijk, en zou ons war fpoedige verandering van wetten nog
ce vuriger doen wenfchen . Maar wij meenen, dat een to
ziende voogd tot de noodige voorzorg allezins is geregtigd ,
cn , bij verzuim, wet degelijk, mede aanfprakelijk is vuor
iedere fchade.Dochditflesnbvorijga,enpE
dat geene weeze , wie dit verhaal misfchien in handen komt,
z ch noode!oos over haren voogd onnusce .
.nockbcfch. No. VI, bi . 2¢o, reg. 14, ftaat epirootie, lees
epivootie. - No . VII, bl . 305 , reg . 23 , itaat , in eenige afdrukken , c,'!ouiale , lees enclwriale.

BOEKBESCHOUWING.
Nieuwe TZerhandelingen van het Genoot/chap tot verdediging van den Christelj~ken Godsdienst tegen deszelfs
hedendaagfche Beflrjders ; voor het jaar 1822 . In
"s Gravenhage , bij de Erven J . Thierrij en C . Meniing
en Zoon . 1823 . In gr . 8vo . Te zamen 3 8 3B/- f 2- 6o .
Register en Bladivo~zer op de Verhandelingen over de jaren 1787-1810 . 251 Bl. f I -9o .
.lien tweetal welbewerkte Prijsverhandelingen maaktden
inhoud uit van hot Deel, door bet Haagsch Genootfchap
in bet jaar 1823 uitgegeven . Zij zijn het opftel van de
Eerw . Heeren G. B . R E D D I N G I U S en s . D . D E K E Iz E R , de eerie Theol . Doctor en Predikant to Asfen,
de andere to Jfmferdam . Beiden zagen zich op nieuw
met zilver bekroond ; en hunne Godgeleerdheid , uit vroegere werken in ons Vaderland , bijzonder bij hunne Kerkgezindte, vermaard geworden, maakt bijkans onze aanprijzing overbodig . Zij beantwoordden de Vraag van hot
Genootfchap , „ eene beknopte en met uitlegkundige gron .
„ den geftaafde opgave " verlangende „van de Christel%j„ ke (*) Geloofs- en Zedeleer, volgens bet Evangelic
„ van j0ANNES . "
Te ]an- misfchien toefden wij met onze aankondiging
van dit boekdeel . Of het bi ;kwam , dat deszelfs inhoud
ons to weinig+ ter lezing uitlokte , laten wij liefst onbeflist ; hoezeer wij bet daarvoor houden, dat er bij het
Hervormd Kerkgenootichap aan Godgeleerde Zamenftellen , Systemata van ouderen en lateren tijd, geene behoef .
te is, en wij de zoodanige , die een gedeelte der H.
Schrift ten eigenl ken gropdflag hebben, altijd voor onvol.
(*) Wij onderftreepten dit woord, dewiji bet ons eenigzins overtollig toefcheen .
BCEKBBSCU . 1825 . No . 9 .
B b
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volledig aanzlen , en alzoo niet begunftigen zouden . Trou .

wens, joannes' Evangelic behelst zoo veel, dat voorlang
gerekend werd voor de aloude en bijkans .vermolmde regtzinnigheid bier to lande to pleiten , dat Recenfent zich
niet zal ergeren aan de keuze des Genootfchaps , om hetzelve op nieuw ten voorwerp van onderzoek to fl :ellen ;
hoezeer hij voor zich wenfchen moge, dat op vereeniging van Protestantsch Christelijke gevoelens meer regtftreeks wierd aangelegd . Hierom was het voor hem een
genoegen , bij voorraad zelfs in de Vrage van uitlegkundige gronden gewaagd to vinden, en na de lezing to vernemen , in welken Loon van lofwaardige gematigdheid,
en billijk wantrouwen over het meest duistere en onzekere in gezegd Evangelic, beide de Schrijvers zich geuit,
en , laat bet dan ook doorgaans alzoo tevonden worden ,
hunne met de meest algemeen aangenomene leer der Kerk
inftemmende gevoelens verdedigd , ja ook tegen andere to
vrije ultleggingen der Schrifture bepleit hebben .
Na cene gepaste inleiding over den Evangelist en zijn
onderhavig lioek, doorloopt de Eerw . R E D D I N G I U S
deezelfs geheeleu inhoud in eene geregelde orde . Plaatfen
van Joat .nes haalt hij, zoo veel naudig, niet llechts aan,
maar deelt hij met de bijgevoegde eigene woorden van den
gewijden Schrijver mede, toeft den lezer daarbij, dringt
er telkens zijne ftellingen uit aan , en geeft tevens aan dezelve de gevorderde toelichting.
Op gelijke leest fchoeide ook D E K E I Z E R zijnen arbeid . Hij~, echter, is in zijne Verhandeling meer voiledig, en vereischt meer bekendheid met den Evangelist
dan zijn voorganger, daar hij zich met eene bloote aanhaling der tekften vergenoegt , tot Raving van hetgene
hij voordraagt . Zijn werk is hierom bet6r om nagella .
gen , dan wel gefchikt om gelezen to worden . Wel to
regt dus heeti zijn Eerw . den inhoud van zijn gefchrift
aan het hoofd geplaatst, en achter hetzelve de uitlegkundige en toelichtende aanteekeningen, die, ten getale van
165 aangegroeid , bet bijvoegen eener lijst van daarin op .
gehelderde tekften nuttig, zoo Met noodzakelijk maakten .
Ligt
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Ligt zal men ons verontfchuldigen, dat wij van een zoo
groot en uftgebreid geheel, als in het werk zelve naauwelijks , dan met to groote bckorting van deze en gene
deelen , to behandelen was , geen kort begrip hier plaatfen . Hij toch , die met den gewonen loop of vorm van
een Godgeleerd en Zedekundig Zamenftel bedend is , behoeft geene verdere aanwijzing van de orde en voornamen
inhoud dezer Verhandelingen , gevloeid uit de pen van
kundige Mannen , tat 66n Kerkgenootfchap behoorende ,
en die to meer overeenkomst hebben , doordien hare Op .
(tellers nagenoeg zich van dezelfde vaderlandfche en Hoogduitfche Schrijvers bediend hebben . Dit alleen zij no- met
een woord gezegd : dewijl Joannes met zijn fchrijven inzonderheid ten doel had, om Jezus to leeren kennen , en
erkennen , „ voor den Christus , den Zone Gods , opdat
„ m en . i n Hem geloovende , het leven hebbe in Z'Unen
„ name ," zoo moest ook de opgave der Geloofsleere in
dezen bundel breeder zijn dan die der Zedeleer, welke bij
den Evangelist en warmen Vriend des Heilands meer van
ter zijde inkomt, en breeder door zijne voorgangers was
opgeteekend in hunne Evangeiien .
Met dit verflag konden wij ons misfchien vergenoegen, onze taak voor afgedaan houden, en het boekdeel, dat allezins zulks verdient , aan Hoogleeraren , Leeraren , en vrienden van Bij .
belsch onderzoek, met name onder het aanzienlijkst Kerkgenootfchap van het Noordelijk Nederland , tern gebruike
aanprijzen . Wij willen evenwel nog het een en ander
aanteekenen , en tevens poging aanwenden , om de gevoelens der Protestanten over een en ander belangrijk geloofspunt van onzen Godsdienst, als no- to zeer uiteen .
loopende, nader tot elkander henen to leiden, ingevolge
onzen reeds gezegden wensch . Zoo zagen wij dan vooral
met genoegen d) dat de Eerw. D E K E I Z E R (op bl . 193,
aart . 127) de fchoolfche uitdrukking van eenwezenheid van
beflaan afkeurt , met opzigt tot G o n en C a R I S T v s,
en de woorden bij Joan . X : 30 , op voorgang van R A LV Ij N , als eenflemmigheid verklaart tusfchen den Vader en
den Zoon . Minder geviel ons , dat hg elders , bij de toeB b 2
lieh-
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lichting van Joan . I : I , ( in aant . I a 3 , bl . 19i) van „den
„Uitlegger van Gods wil" (hot Woord, aldus door hem omfchreven) zegt , „ dat H%j eene Goddelijke natuur bezat ;"
hot hoe onbepaald latende, als to hoog voor onze kennis .
Schroomvalliger, dunks ons, uit zich de Eerw . R E DD I N G I U s over de eerstgedachte plaats , daar hij , op
bl . 41 , de woorden van Jezus verklaart : „ Ik ben een
,, deelgenoot van die magi , die de Vader over alles heeft ."
Of evenwel deze uitlegging volkomen ftrooke met die
vervolgens, bl . 136, door hem over Joan . XVII: II en
ai gegeven words, heeft bij ons twijfel ;, evenzeer als wij
van cone deeling der Alrnagt de rnogelijkheid niet inzien,
of zulks voor een voorwerp van geloof houden . Trouwens , is bet ook wel zoo ftellig beflist , dat hot geheimzinnige (b Aoyos) het IToord, reeds in de eerfle verzen,
op j L z u s doelt, of van een beflaand Goddelijk Wezen
dient opgevat to worden ? Beide Verhandelaars , ook de
fchrandere Bijbeltolk VAN D E R PALM, en de Kerk
over bet geheel , zoo bier als elders , begunfiigen dat oordecl, on wij durven tegen zoo velerlei en achtbaar gezag
onze tegenbedenking naauwelijks opperen . Zij is deze :
Er is eene geheele tusfchenruimte tusfchen vs . i en 14, waar
eerst van de menschlvording (men veroorlove then term)
melding is ; wij zeiden liever , waar van Jezus' geboorte
gewaagd wordt. De Evangelist fchijnt ons daar te hebben willen aanduiden, wat Paulus ook leerde, dat ,, in
„ Christus alle de volheid der Godheid ligchamelijk woon„ de ." (*) Hierom herhaalt hij nu in vs . ;4 bet vroeger
gebezigd woord b 2cyo s . In vorige verzen, en wel van bet
zesde af, was reeds door Joannes duidelijk een ander beel d
omtrent den Heiland gebruikt ; doze , door hem het licht en
vaarachtige licht betiteld , als de Stichter of Herfchepper
van de zedelijke wereld in v s . i o aangekondigd . (f) In den
aan(*) Kolosf. II : 9, verg . I : I9 .
(t) Ook volgens V A N D E R P A L M, in den Tijbel,
„ maakt de Evangelist bij vs . 5 den overgang tot de komat
„ van den Zoon van God in de wereld ."
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aanvang des Evangelies heeft de H . Schrijver , zoo men
meent om wangevoelens van zijnen tijd tegen to gaan ,
bet IFoord, geper%nifieerd, als een Wezea doen voorkow
men . (*) Dit , evenwel , overtuigt ons niet , dat hij in
de
(*) Men betluit verder, dat de Logos geen tinder zij , dan
de voor en bij God beflaande Mesftas . Hiertegen hebben wij ,
behalve de boven aangeduide, eene en andere bedenking : 1°. Zoo
de plaacs i Joan, V : 5 onecht is, gelijk zulks , na een volledig onderzoek, door G R I E S B A C H voldongen werd , beefs
Joannes nergens , behalve in vs . i van bet Evangelie , het
woord Logos zonder eenigi kenfchetfend bijwoord, of alleen
op zicbzelven , van den Zone Gods, Of C H R I S T U s , gebruikt. - 20 . Wederom , indien men toeftaat, dat de Evan .
gelist den kunstterm Logos van de Alexandrijnen overnam ,
gelijk zulks to vermoeden is, heeft bet nogtans moeite in,
den zin to bepalen, in welken Joannes zich daarvan bediend
heeft . Want in de fchriften der Griekfche Joden zelve vindt
men bet woord Logos, nn bij perfoonsverbeelding van
Goddelijke wijsheid of kracht, dan weder, en later, toen
men zich in duistere befpiegeling en Oosterfche beelden meer
toegaf, van een Goddelijk tusfchenwezen, of wel van den
Mesfias , gebezigd . Terwiji men nu bezwaarlijk kan nagaan ,
of, en tot hoeverre , Joannes bekend geweest zij met r H IL o en de wijsbegeerte der Alexandrijnen, blijft bet almede
onzeker, in welke der gezegde tweederlei beteekenisfen de
H . Schrijver bet woord logos genomen, en zich daarvan be .
diend heeft . - 3° . Met onderwerpirg dus aan beter oordeel,
vermeenen wij bet woord Logos in de eerfte verzen van bet
Evangelie in lien zin to moeten,opvatten, die met den doorgaanden inhoud en leer des Bijbels bet meest overeenkomr .
1-Heroin wil bet ons niet nan, dat Joannes bedoeld heefc ce
leeren, dat ,, door den Zone Gods alle dingen zouden ge .
„ worden zijn, en zonder denzelven gees ding , van al wat
„ bettaat, geworden is ." Want, had de Apostel dit ten oog .
merk gehad wegens Jezus to betuigen , dan laat zich bij ons
geene reden denken, waarom hij aan bet duistere woord Loges nit de Alexandrijnfche fchool de voorkeuze gaf boven
bet help meer eigene van vcos of Zoon . Men zegge niet , dat
andere plaatfen in het Nieuwe Verbond almede eenen weak
gevnn, (lie dat geveelen to begunftigc .y fchijnt, hetwelk de
Krk,
13 b "
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de drie eerie verzen van z jn Boek lets antlers zocht in
to fcherpen, dan hetgene Paulus (*) met kortere woorden betuigde , dat „ de eeuwige kracht en Goddelijkheid ,"
door[Iralende in de Schepping, den Onzienlijken kenbaar
maakt ; dat zij van Hem fpreekt . 1Velligt zweefden het begin van Pf. XIX en Pr. XXXIII : 6 of foortgelijke gedachten voor den geest des Apostels, die eerst van de Schepping, vervolgens van de Openbaring , en van beide als
eenen uitvloed of gewrocht der Godheid getuigen, en
leren wilde, dat zij eenerlei bewijs van Goddelijkheid,
ddn doe] , ddne Oorzaak hebben . -- Wij mogen deze wenken niet verder uitbreiden ; de Lezer oordeele .
Bij Joan . XVII : 5 en 24 toeft de Eerw . D E K E I Z E R
Diet in zijne Aanteekeningen ; maar door R E D D I N G I U s
vinden wij, op bl . 32, deze plaatfen in den finaak veler
Hervormde Godgeleerden aangevoerd . Wij ftemmen meer
in
Kerk, laat bet zijn tot vereering van den Heiland , misfchien
op to losfen grond heeft aangenomen . Ons beftek gehengt
nier , die link bij dezen ten toets to brengen ; hoezeer wij
die leer wegens bet werken des Heeren bij de Scheppingvoor
onbewezen houden , althans niet voor zoo duidelijk geopenbaard, als bet gewigt der zake ons toefchijnt to vereifchen .
Wij zien er ook geen zedelijk nut in voor den Christen, om
die Godgeleerde ilelling, welke van geenen inv1bed op bet
hart zijn kan, aan to nemen op betwistbaar gezag van enkele
duistere plaatfen of overoude meeningen . Eerder vreezen wij ,
dac de verklaring wegens bet woord Logos, in den finaak van
P 111L o, nanleiding geven kan tot diepzinnige navorfchingen
over bet Goddelijke in Jezus',nacuur, hoedanige in vroegere
eeuwen geen heil, en geene deugd althans, op aarde geflicht
hebben, Wij vergenoegen ons dus met den Christus, of Zone Gods, to vereeren en to huldigS als den Herfchepper
der diepbedorvene wereld, uic deV - flood wedergebragc en
verhoogd in den Hemel, en alleen Jehova , den Vader, als
den d6nen waren God to verheerlijken, en to aanbidden, als
den Schepper van bet Heelal, bet eeuwig en zelfbetlaand
Opperwezen .
(*) ROM . 1: so.
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in met V A N D E R P A L M, en verwijzen dus den Lezer
tot de vergelijking van beide de verzen , en tot zijne Bybelyertaling . Ook molten wij berusten in des Hoogleeraars
aanmerkingen over Thomas' uitroep , Joan. XX : a8, die
toch in onze dagen van geen gezag to rekenen is ter Raving van bovennatuurlijke fl :ellingen , welke -wij zoo gaar.
n e verbannen zouden zien uit de leer cholen des Christendoms . Maar , dewijl door bet Genootfchap zoo wel
ten aanzien van Geloofs- als Zedeleer eene opgave`verlangd werd, hadden wij ons voorgefteld, dat bet belang .
rijk zeggen van den Zaligmaker bij Joan . V : a3 , waar
IIij gelijke vereering beveelt, als door de Joden aan den
Vader, aan Jehova, moest betoond worden volgens de
Wet, meer uitvoerig en bepaald ware toegelicht gewor .
den , dan wel in eene van beide de Verhandelingen gefchied is . Het voorname punt immers, waarover men
verfchilt onder de belijders van Jezus' naam , of Zijtie
regtfireekfche aanbidding ook begrepen zij onder de gods.
dienflige hulde, die de Heer verlangt is geheel onaangeroerd voorbijgegaan . De zamenhang echter bij den Evangelist, indien wij niet miszien, wijst op bet Godsrijk,
waarin de Zoon den Vader (als Koning der Joden) vervangen zoude ; en bet woord eeren (sate"xv), niet aan!id.
den (rpoSwvvsiv), is , naar ons vermoeden , in deze retie
niet voor toevallig to houden , en geeft klem aan hetgene
wij bet liefst zouden verdedigen .
Nog th ne , hoewel minder aangelegene , aanmerking
willen wij , om niet wijdloopig to worden , bier plaatfen . Zij betreft ~, de nederdaling van den II . Geest op
Jezus " in cene ligchameljke gedaante , gelijk „ eene duive ," waarvoor de Eerw . R E D D I N G I U S pleit , op grond
van Lukas III : 2z . Bij D E K E I Z E R, trouwens ook
in Joannes' Evangelic , is er niet van gefproken . Wij nemen flechts deze gelegenheid waar, om deskundigen met
een woord to herinneren aan hetgene, behalve anderen ,
vooral de geleerde J . A L B E R T I , nu v66r bijkans hon .
derd jaren, in zijne nog hoog to fehattea taalkundige
waarnemingen (Obfervationes ad Matth . III : I,I), tegen
B b 4
he
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bet algemeen vooroordeel heeft to berde gebragt . Men
denke inmiddels niet, dat wij her zinnebeeld der duive
op zichzelf afkeuren ; maar wij vragen alleen , wat de
Evangelien ons getuigen ; en bet is op grond van deze,
dat wij die gedaante bij den Doop , even als de doornkroon aan het kruis, onder de legenden of overleveringen
rangfchikken , alleen bruikbaar voor Schilders en Dichters .
Eindelijk , hoezeer geese dezer Verhandelingen ten
deel viel , door bet Genootfchap met goud bekroond to
worden, wij hebben in dezelve velerlei bewijs van belezenheid en overdenking, veel goeds aangetroffen, waaronder de aanmerkingen over Joan . III en de Lhedergeboorte . Geene reden is er nogtans, waarotn wij, ook
met betrekking tot dat Hoofddeel van den Evangelist, na
de lezing dezer ftukken, jets van ouzen ]of, to dezen
aan v A N D E a P A L At en diens Bjbel onlangs in ons
Maandwerk toegezwaaid, nu zouden terugnemen .
Wij nemen affcheid van de Eerw. Schrijvers ; doch
voegen aan het gezegde, ten flotte, nog deze enkele
vraag toe : of Doop en Belijdenis behooren vaneengefcheiden to worden, dan wel, naar den wil des Inftellers, ten zelfdcn tijde, bij de intrede des Geloovigen in
het Koningrijk Gods , moeten gefchieden ? Op grond toch
van Joan . III ; 5, meenen wij, had dit aanwezig verfchil
in kerkzeden , zoo in ons Vaderland als elders , wel in
eene dezer Verhandelingen opmerking verdiend . Nu verwachten wij dat onderzoek, wanneer bet Haagsch Genootfchap befluiten mogt opgave to verlangen van de Geloofs- en Zedeleer volgens de Evangelien van Mattheus
of Markus, in dezen niet minder flrijdig tegen bet diep
ingeworteld kerkgcbruik en menfchelijk vooroordeel .
Nevens bet boekdeel , waarvati wij verflag gedaan hebben,
liar nog op onze tafel bet Register op de Verhandelingen
van bet Genootfchap over de veertien jaren , bij den titel vermeld . Behalve eene Lijst derzelve, met de namen
der Schrijveren, en naar rang der jaargetallen, treffen wij
bier meer dan etnen nuttigen Bladwijzer aan ; als van de
cpgehclderde Bijbelplaatfen , van Hebreeuwfche en Griekfche
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fche woorden, en eindelijk eenen, de voornaamfle zaken
behelzende, in eene alphabetifche orde . Dank zijn wij,
natnens de bezitters der ftukken van bet Genoatfchan ,
aan hetzelve verfchuldigd voor den belangrijken dienst,,
door deze uitgave aan hen bewezen . Wij kunnen niet nalaten , andere voorname Genootfchappen in ons Vaderland, en bijzonder die van T E Y L E R en s T 0 L r, wier
Prijsverhandelingen tot eerie reeks van Deelen zijn aangegroeid, ter navolging van dit voorbeeld ernftig uit to noodigen . Verdrietig , wel is waar , is deze taak , en moeijelijk om naar eisch to volbrengen ; maar wij vergen then
arbeid niet van Mannen , wien tijd of beroep elders henen
wenkt : genoeg , zoo er nog to vinden zijn ,wier belang bet
vordert zich daartoe to leenen , of die lust hebben, tot
zulk een doel, de beroemde werken van gezegde Stichtingen oplettend na to gaan ; en hiervan ligt , ten aar.zien van bet Haagsch Genootfchap, bet bewijs voor ons .
Wij houdeti het daarvoor , dat de aangelegenheid van dusdanigen wegwijzer over een uitgebreid veld van menigerlei wetenfchap en geleerdheid geen betoog vereischt , naardicn de behoefte daaraan door elken vriend der letteren to
dikwerf gevoeld wordt .

Proeve eener vrije behandeling van den Heidelbergfchen
Catechismus, in den geese van het gezuiverd Christendom, overeenkosnflig bet beginfel der Kerkhervorming .
Door J . V A N D E R L I N D E N, V
. S. , Christenleer.
aar b j de 11crvornzden to Kantens . Te Groningen , b
W . van Boekeren . 1825 . In gr. 8vo . sco BI. f I - 50 .

D
e Eerw .
die zijn motto : „non
me cuiquam mancipavi ," met voile refit gebruiken mag,
V A N D E R L I N D E N,

befleedde aan zijne Catechismusleerredenen meer dan gewone oplettendheid . Hij gevoelde, dat de algemeene volksbegrippen in het godsdienflige vooral door dat leerboek
gelcid werken . Ilij koestert voor hetzelve, als cen kostbaar gefchenk uit het tniddcn der zesticndc ecuw , en van
B b 5
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wege de gematigdhcid en bekwaamheid van deszelfs fleller, Vader v R s I N u s , niet alleen, maar ook wegens
bet aanhoudend en meesterliik doen uitkomen van de ftrekking der geloofsleer tot echte godsvrucht, eene onge .
veinsde hoogachting. Date -- hij is to zeer Protestant ,
clan dat hij den Catechismus zou aannemen als eenen geloofsregel ; en hij ontveinst almede niet, dat hij den Catechismus ook thans niet meer houdt voor den meestgefchikten leiddraad, naar welken men de geloofs- en zedeleer voor de Christelijke gemeente zou meeten behandelen . Doch hij gevoelt her moeiielijke en gevaarlijke van
eene verandering to dezen bij het Kerkgenoprfchap der
Hervormden , en is overtuigd, dat niet alle verandering
altijd eene verbetering is . Zijne ondervinding heeft hem
geleerd , dat dezelve ook nu geen geheel ongefchikte noch
onbrui'kbare leiddraad is ; en-hij geeft bier eene proeve,
hoe men, be .3oudens den Protestantfchen grondregel, zeer
goed bij dezen leiddraad blijven kan . Bijzonder heeft ons
de a'gemeene inleiding behaagd , waarvan bet zevende artikel, van de Geloofsbclijdenis der Hervormde Kerken in
Nederland de tckst is, en op den Hcidelbergfchen Catechismus wordy toegepast . l4ierop volgen dan 's mans
proeven van behandeling der lien eerfte afdeelingen van
den Catechismus, en deze proeven ziin meer dan uitvoerige fchetfen ; zij dragon daarenboven alle bewijzen van
's mans vriien geest en helder inzigt in bet wezenlijke der
geopenbaarde Godsdienstlecr, en zullen inderdaad den nadenkenden en verl}andigen, die met den tijdgeest (in eenen gocden zin) is vooruitgegaan , uitlokken , om aan de Catechisinusleerredenen meerdere waarde to hechten, dan thans doorgaans gelchiedt bij den befchaafderen ftand . Wij molten dezelve iederen Leeraar 'der Hervormden ter aandachtige lezing
en herlezing aanpijzen ; want offchoon niet ieder dezelve
gehcel in zijnen geest bevinden zal , maar deze en gene
er vrij wat zal wiUen bijvoegen , zoo zullen zij toch voor
ieder leerzaam zijn, op het hoofdzakelijke en meest gewigrige vooral doen hechten , en hem aanwijzen , hoe
men , zonder eenige kren :dng van de achting , aan dat nutti-
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tig leerboek van vroegere dagen nog altljd verfchuldigd,
bier en daar van hetzelve afwijken en verfchillen kan , en
echter hetzelve als ieiddraad zeer wel kan volgen, en
uitnemend leerzaatn en ftichtelijk voor de ., Protestantfche gemeente over hetzelve prediken . Hoezeer reeds
bij deze onderfcheidene afdeelingen zeer teedere punten voorkomen, en wij bier en daar cenigzins anders,
en misfchien wel ftrenger dan de Eerw . Schrijver, den .
ken , zoo zouden wij echter met zoodanig eene meet
uitgewerkte leerrede to onzer herinnering en opwekking
ineer dan tevreden ziju, en ieder weldenkend Protestant
voorzeker met ons . Wij verlangen welmeenend , dat de
waardige Schrijver zijnen arbeid op denzelfden voet fpoedig zal voortzetten , hetwelk van den goeden aftrek dezer cerfte proeve zal afhangen . Wij verlangen bet geheel to zien, en dit doen zeker zeer velen met ons . Wij
haasten ons daarom met deze onze aanmelding, en durven deze in vole opzigten voortreffelijke Proeve met alle
vrijmoedigheid aanbevelen .
De Lgdensgefchiedenis en de Christeljke Feesten . Poor
jonge Lieden . Door A . B . V n N M E E R T E N, geb.
Te BmJferdam , b!~ G. J . A.
S C 1-11 L P E R o o it 'r .
Beijerinck . 1824 . In gr . 8vo. f8$ 131. f Q- 2o .
1J e goede gewoonte , om , gedurende de Lijdensweken
en bij de Christelijke Feesten, hare kweekelingen godsdienftig to onderhouden , en tot opwekking en leering haar
bet een of antler voor to lezen, bragt de reeds genoegzaam bekende Schrijler op bet denkbeeld van eigene
hiertoe llrekkende opfIellen , daar zij meende hare kweekelingen bet best to kennen, en tot haar verfiand en hart
bet best to kunnen fpreken . Zij gaf deze opliellen In bet
liclit , ter gelegenheid dat fommige harer lecrlingen weldra
belijdenis van den Godsdienst zouden afleggen , en kort
daarop haar onderwijs verlaten . Zij draagt dit werkje aan
de Leeraren van den Christelijken Godsdienst, in hare
woonplaats , op ~ uit dankbaar gevocl van bet nut, dat
zij
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zij zelve uit hunne leerredenen trok . Zij is bij dezen arbeid uitneinend getlaagd . Men moge al geene nieuwe inzigten hier vinden , maar zij heeft bet nieuwfle en beste
in onze taal met oordeel geraadpleegd ; zij fpreekt Diet
boven de bevatting der jongfle en minkundige barer kweekelingen, terwijl geene der meergevorderden echter zich,
bij bet aanhooren en lezen , vervelen zal . Integendeel,
wij gelooven iedere derzelven had bij deze voorlezingen ,
en gefprekken over dezelve, eenen leerrijken en nuttigen
avond . Inderdaad, wij achten de leerlingen gelukkig , die
zoodanig opwekkend onderw ;js molten genieten, en vertrouwen , dat bet door deze en hare ouders naar waarde
gefchat wordt . Het duet nut voor geheel bet leven . Met
de uitgave heeft zij zeker bet Nederlandsch publiek op
nieuw aan zich verpligt, en wij molten dit werkje onder
de beste vruchten van hare pen Diet alleen , maar over
bet geheel onder de beste van deze foort rangfchikken . ~Aanlnerkingen zullen wij ons Diet veroorloven ; men kan
die ahijd maken ; maar bier zouden wij dezelve vitterlien
molten noemen . Integendeel, wij wekken onze jonge
lieden tot de lezing en lierdenking van dit werkje ernftig
op ; wii hopen, dat de ouders hetzelve hunne dochters
en zonen in handen zullen geven, en dat de bekwanie
Schrijffter, die de gave van niededeeling in eene groote
mate bezit, bet aankomend gefacht Dog met weerdere
foortgelijke gelchriften van echt godsdienftigen inhoud,
en in denzelfden zachtcn en lieven geest bearbeid, zal
begunigen, waartoe haar leven en gezondbeid gerei;t
worclen !
Op HEItMANUS BOERHAAVE, door J . L .
IC E S T E L O O T ; aan wien de uitgeloofde Goziden Eer-

Lofrede

penning door de Maatfchapp~7 van frame Ruia/len en
Illeteiajchappen, to rimflcrdatn , is toegekend. Tweede
en verbeterde Uitgaaf. Te Leiden , bij I) . Mortier en
Zoon . i8a5 . In gr . 8vo . Behalve hoorberigt en hoorrcde , 75 Bl. f I - i o .
r
rwcedcrlci is hot oordecl , aan hetwclli alle menfchen
on-
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onderworpen zijn . Hot een , meet gelireng en dikwijls
onbillijk, is dat bij bun ]even . Het antler, gewoonlijk
zachtcr, fchoon niet altijd billijker, is dat na hunnen
dood . Na den dood zwijgt de flem van eigenbelang en
hartstogt , die hot oordeel over anderen welt . Van dooden heeft men niets meer to vreezen of to hopen . Hot
opgewekt gevoel, dat menfchen aan menfchen verbindt,
de gedachte aan bet algemeen lot der flerfelijkheid, eene
geheine , eerbiedige vrees voor het graf, de herinnering
aan bet Bemis , alles 1lemt tot zachtere gevoelens . Na
worden de goede hoedanigheden en deugden des overle .
denen opgefomd, zijne gebreken en ondeugden verkleind
of vergeten ; en als bet iemand betreft, die door voortreffelijke gaven van Boost of hart uitmuntte , dan ver.
eenigt zich alles in zijnen lof. Zoo bewaart elk huisge .
zin ; elk geflacht de gedachtenis van achtingwaardige leden, die weleer tot hetzelve behoorden . Zoo heeft de
gefchiedenis van elk yolk zijne groote mannen , wier herinnering onder betzelve bliift leven . Zoo heeft de ge .
fchiedenis van bet menfchelijl, geflacht de zijne ; mannen,
op wier verdienllen de nakomelingi'chap met cerbied en
bewondering flaart , en wier lof bet cone geflacht aan hot
andere overbrengt .
In dozen natuurlijken trek van hot menfchelijk hart , om
hot goede en groote van afgcflorvenen op to halen en to
vermelden , hunne zwakheden en gebreken voorbij to zien
of to verfchoonen, is, onzes iiiziens, de oorfprong der
lofredc gelegen . Zij moge in historifche waarheid, in
treffende gelijkenis bij do levensbefchrving achterfiaan,
zij overtreft dezelve in fchoone fchildering en voorfielling
van menfchelijke voikomenheid ; en, gelijk de levensbefchrijving bet getrouw afbeeldIel is van hem, lien zij
voorfielt, zoo is de lofrecle or bet ideaal van . Hot goddelijke en groote is in dat beeld ontdaan van bet fierfelijke en zwakke ; wij herkennen de oori'pronkelijke trek .
ken , maar bet zijn niet meer de trekken cons flervelings .
Uit dit oogpunt befchouwd, komt ons de lofrede voor
als con hoogstbelangrijk voortbrengfcl der letterkuncle ;zij
vcr-
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verheft ons boven het gewone, bet menfchelijke , herin .
nert ons den hoogen adel onzer natuur, en voert ons
over in eene andere wereld . Hoe voortreffelijker , hoe
volkomener derhalve bet oorfpronkelijke is, des to gemakkelijker laat zich gelijkenis en ideaal , waarheid en
fchoonheid in bet gefchetfte beeld vereetaigen ; waarom
ook zij alleen, die waarlijk groot, uitflekend, lofwaardig
zijn,het voorwerp eener lofrede worden kunnen, en hoe
lofwaardiger zij zijn, zij des to gefchikter voor dezelve
gekeurd moeten worden .
Naar deze beginfelen kan wel niemand waardiger voorwerp eener lofrede zijn ,dan HER DI A N U S B 0 E R H A AV E ; de man, aan wrens weldoende genius bet nageflacht
een eenvoudig, maar waardig gedenkreeken heeft opgerigt , die onder de hervormers der geneeskunst cene eerfl:e plaats bekleedt , aan wien de kruidkunde haren L I NN IE u s, de fcheikunde haren L A V 0 I S I E R to danken
had , uit wiens fchool vele der beroemdae geneeskundigen van de achttiende eeuw zijn voortgekomen , en wiens
rijke, allesomvattende geest , de geneeskunst van haren
oorfprong tot hare latere vorderingen volgende, en vertrouwelijk bekend met de beste fchriften van alle eeu .
wen , then verbazenden fchat van geleerdheid in twee leerboeken wist bijeen to vatten, klein van omvang, maar
zwaar van gehalte, welke de gedenkteekenen zullen blij .
ven van zijn onflerfelijk genie , duurzamer dan mariner .
Welkom was ons dus de opgave van H E R DI A N U S B 0 E RH A A v r. tot onder werp eener lofrede bij de lofl'elijke
MaatfchappJ van fraaje Kimnften en Wetenfchappen, en
welkom de bekroonde lofrede zelve van den voortreffelijken K E S T E L 0 0 T, zoo wel herekend voor die taak .
\kTij haasten ons , eene tweede uitgave derzelve aan het
geneeskundig publick bekend to maken, en willen daartoe, den fchrijver op den voet volgende, den korten inhoud van zijn gefchrift mededeelen .
Inleiding , bl . i en 2 . Opgave van bet hoofddoel des
fchrijvers , de aanwijzing namelijk van den fchakei , welken B 0 E & 11 A A V E 's genie gevormd heeft en zal blijven
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ven vormen In de groote keten der menfchelijke kundigheden, en van de juiste plaats, welke de onfterfelijke man
daarin bekleedt, bl . 3 . Eertle levensberigten en eerfle
vorderingen van B 0 E It RA A v-%, bl . 3 en 4 . Hij ver.
liest zijnen vader ; maar zijn geest words door dat verlies
niet ter near geflagen , bl, 4 . Zijn verblijf aan Leidens
hoogefchool ; zijne zucht tot beoefening der wiskunst ,
bI . 5 . Door zijne befchermheeren aangemoedigd, legt hij
zich op de geneeskunst toe, bl . 6 . Zijn veelomvattend
plan van tudie , naar de volgorde des tijds ingerigt , bl .
7 en 8 . (flier kunnen wij ons niet onthouden , eene belangrijke aanhalin- uit de Comment . de families, Jludiis
Boerb . &c. over to nemen : „ Veterum medicorum
lectionem aggreditur fecundum temporum, quibus vixere,
feriem , initio facto ab Hippocrate . Cito deprehendit ,
posteriores omnia fua bona Hippocrati debere, et iti hoc
folo ergo diu fubfitit , hunc iegendo , e % cerpendo , dige_
rendo . Recentiores percurrens fetit in Sj'denhamo, quern
pluries, Temper avidius excusfit ." Niet minder belangrijk en waar is hetgeen de fchrijver daaromtrent zegt , bl . 8 .
• Inderdaad, en bet is waarlijk zeer opmerkelijk, iets
• grootsch , icts verhevens onderfcheidt de genecskunst
• van alle andere takken van menfchelijke kennis . Be• fchouwen wij de wetentchappen bij derzelver geboor• to : een flaauw licht , een twijfelachtig flandpunt, ijde• le en niet zelden vruchtelooze pogingen kcnmerken ha„ re ontkieming ; flatig, daarentegen , verheft zich da
• delijk de edele geneeskunst op het eenige (poor barer
• volmaakbaarheid : H I P P O C R A T r•. s, als bet ware
„ boven bet menfchelijke verheven , Iegt hare onwrikbare

• gronden, en als eerfle en Heeds als grootfte aller ware
„ artfen perst zijn onilerfelijk genie den eerbied en bewondering wondering of der volgende voortrollende eeuwen ." Na,
eene korte onvvouwing van n 0 E R H A A V E's chronologifche orde van fludie, vraagt de fchrijver : „Vie heeft
„ ooit v66r hem dien langzamen maar zekeren weg inge• ilagen?" En, zouden wij er bijna bijvoegem, vie is
hem op dien wcg gevolgd ? , Groote geesten ," dus ver •
volgt
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volgt hij , „ gaan bun' eigen weg, en van nu of aan behoort
• onze B 0 E R H A A V E tot den rei (de rij) der mannen
„ van genie, door de Voorzienigheid met de hooge magt
„ bekleed , om het rijk der kennis , tot Neil van het mensch„ dam , uit to breiden . Zoo had weleer de groote B A C 0
„ D E V E It U L .A Nt de zuilen der oude wijsgeerige leerfle1
„ lingen doen waggelen, nieuwe inzigten geopend, onbe„ kende bouwfloffen aangewezen, en aan de toekomst
• de wedergeboorte der wetenfchappen toevertrouwd .")
Eene bijzondere omflandigheid oorzaak, dat BOER1-1 A A V E zich bij ttitf citing tot de geneeskunde bepaalt ,
bl . i r . Kort overzint van de gefchiedenis der kunst v66r
zijnen tijd, bl . 12 en 13 . Vereeniging van wiskunst en
geneeskunst , bl. 14 en volg . B O E R 11 A A V E tot icctor aangefleld ; zijne eerfle redevoering : do comme7 dgndo
/ludio Hippocrutico , bI . 15 . Zuivering der geneeskunst ,
en juiste beperking van den invloed der fcheikunde op dezelve, bl . 1.6 en volgg . Eigenaardig karakter van B on R21 A A V E's geneeskunst ; zijne beide leerboeken , bl . i8 .
Aanvaarding van bet gewoon hoogleeraarsambt, bl . z9 .
B o E R H A A V E 's invloed op de kruidkunde, bl . 2o ;
op de heel- en fcheikunde, bl . 2i en volg . ; op de uitoefening der geneeskunst, bl . 23 . Meesterfluklien van
ziektebefchrijving , bl . 24 . B o E R H A A v E 's roem , bl .
25 . De plaats , die B o .E R H A A v E bekleedt in de jaarboeken der geneeskunst, bl . 26. Zijn leerilelfel, bl . 29 .
Zijne deugd en regtfchapenheid , bl . 3 r . (,, B 0 E R H A A• v E is misfchien ," zoo drukt zich de fchriiver uit , , zij• ne liefde voor de wetenfchappen aan zijne deugd, en
„ d(ze , of althans de verflerkiQg en vermeerdering der„ zelve , aan de wetenfchappen verfchuldigd ;" en in de
aanteekening op deze plaats : „ Dit verband van ware
• deugd en regtfchapenheid met verheven genie en diepe
„ kennis vindt men misfchien nergens levendiger uitge• drukt, dan bij de voortreffeliikfle geneeskundigen .")
B O E R 1-1 A A V E 's levenseinde , bl . 34 en volg . Vereering zijner nagedachtenis , bl . 36 .
Vergelijking van
BOER-
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met S'TAHL en HOFFMANN ; zijne
voortreffelijkheid boven beiden , vooral als leeraar der fluderende jeugd, bl . 36 en volgg. „ Uit Leidens hooge„ fchool," dus eindigt de fchrijver, „ is bet eerst bet
„ doelmatige geneeskundige onderwijs voortgekomen . Zio„ daar wat Nederland, benevens vele andere enn gacleloo„ ze weldaden , aan n O E R H A A V E, en de befchaafcje
„ wereld aan Nee7erland fteeds verfchuldigd zal blijven ."
Uit de hier en daar medegedeelde proeven zullen onze
lezers over den fliji dezer lofrede kunnen oordeeien ; terwijl onze korte opgave van den inhoud de vele en belangrijke zaken aanwijst , welke zij bebelst . Wij fpreken
van eenen arbeid, door mannen van verdienllen geijkt,
van eene lofrede Op B O E R H A A V E . Alle verdere aan.
prijzing zal dus wel overbodig geacht kunnen worden .
Mogt zij vele lezers vinden ! Mogt zij onzen onfterfelijken landgenoot in zijne ware grootheid doen kennen en
eerbiedigen ! Mogt de herinnering aan zoo veel roem en
grootheid, als eens onze geneeskunst en onze geneeskundige fchool omilraalde , ons de kluisters van vreemden
doen aftchudden , en de flaaffche navolging doen vervangen door cene vrije fludie der natuur en eene groi dige
beoefening der bronnen ! Ziedaar de hulde , die de nal omelingen van 1s 0 E R H A A V E aan hem en aan bet vaderland verfchuldigd zijn !
EOERHAAVE

BJzonderheden over 7apan . -- Door den Heer 1 . T I TS I N G H . -- Uit het Engelsch , met gekleurde Platen
naar ',7apanfche Originelen . Ifle Deel. In 's Gravenhage, bij de Wed . J . Allart. 19 24 , In gr . Svo . XVI en
25o Bl. f 4 - 50 .

Met meer dan gewoon genoegen geven wij cenig verfag
van bet werk , waarvan wij den titel flechts bij verkorting
hebben afgefcnreven . In onze Vaderlandfche Letteroefeningen behoort immers met eer vermeld to worden een
vaderlandsch werk van gewigtigen inhoud en zeldzame
80EKBESCII . 1825 . NO . 9 .
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waarde, offciioon -bet, tot onze fmart , flit Ven arkier
land in bet onze, als bet ware, eerst is overgeplailt .
Wij , Nederlanders, zijn , federt een' geruimen tijd, de
eenigfte natic , die eene Faktorij heeft in Japan , en wier
vlag aldaar, wat er ook heeft mogen gebeuren, is blijven
waaijen : en de berigten van eenen inboorling van Nederland, omtrent een yolk, zoo weinig bekend en zoo
vreemd ; berigten , door een langdurig verblijf en met'zeldzame kunde en vlijt verzameld, en waarop Franfchen en
EngeU hen beide den grootffeil prijs geffeld hebben ,
kunncn Diet anders dan voor een echt vaderlandsch hart In
Nederland zeer welkom zijn . Dank hebbe dus de Vei; talcr, die ons dezelve in onze moedertaal, aithans gedeeltelijk , geeft ! Wij wenfchen, dat bet vervorg Diet Lang
achterblijve , en dat dit werk bij de Nederlanders bet gunftig onthaal moge vinden , 't welk bet allezins waardig is .
De Auteur is de Heer I S A A K T I T S i N C H, voorbeen Opperhoofd van wege de Nederlandlche Oostindifche
liompagnie bij de Faktorij in bet Keizerrijk Japan . Hij
was een Amfterdainmer van geboorte, en na zijne terugkomst in zijne geboorteftad zou hij voorzeker aldaar, ter
eere en ten rutte zijner natie, zijne allerbelangrijkfte berigten in orde hebben gebragt , indiel? Diet de binnenlandfchc onlusten hem genoopt hadden, in Parijs de gewenschte rust to zoeken, alwaar hij, in bet begin van
18r2, overleed . In zj7n oorfpronkelijk work had hij de
T!~dreken-, de Sterre-, de Gefchied--, de Folks-, de Lands-,
de Kruidkunde, de Feesten , de Plegtigheden, de Zeden,
Gebruiken en Gewoonten der ,7apanners befchreven ; een
door zijn langdurig verbljf in dat
werk , waartoe ,
land, en als Hollander , boven andere natiin , de gelegenheid had, terwijl h~V tevens die Hollandfche vlfft en
then fiver bezat, die genoegzaana waren, on ; die kunde,
welke hij in het land ,zelve verkr~7gen konde, nuttig to
maken voor de wetenfchappen . Dir zijn de woorden van
den Hoogleeraar W I L L nI F T , in deszelfs Schets van den
flaat der Ooster/?he Litteratuur in Holland in de achtden-
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tiende Beuw waarvan door ons in IBai verflag gegeven
is . Achter deze Schets is eene bijlage, bevattende den
inhoud van het groote werk des Heeren T I T s i N G H Over
Japan , waarmede verdient vergpieken to warden de opgave van alwat T 1 T S I N G Ii verzameld en nagelaten heeft
betreffende Japan , welke opgave in eene minder geleide
lijke orde is voorgedragen .
De Nederduitfche Uitgever heeft zijn werk uit het Engelsch vertaald, fchoon hij de orde eenigzins veranderd,
en niet dan de belangrijkfle platen bij zijne vertaling gevoegd heeft . Hoe her toegekomen zij , dat wij eene. vertaling uit bet Engelsch , en niet uit het Fransch , gekregen hebben , is Recenfent niet duidelijk . De Vertaler
zegt , in zijn belangrijk voorberigt : Wor zZYn , na vele
nafporingen to dezen aanzien , ten minfle verzekerd, dat
er geen Fransch origineel van de Bijzonderheden over Ja.
pan is in het licht verfchenen, hoezeer de Engelfche Uitgever, in z%jne vboraffpraak aan het publiek, van een
French publisher and editor gewaagt . Het Engelfche werl:
heeft Recenfent niet to zien kunnen krijgen ; maar hij heeft
opgemerkt, dat bet onderhavige deel begint met een Be .
rigt wegens de Handfchriften van den -leer T I T S I N G H,
door den Ileer N E P v r•, u, den Franfchen Uitgever ; oak
heeft hij gelegenheid gehad orn een Fransch werk to zien
Mernoires et dnecdotes fur la dynastic regnante des Djogouns, Souverains du Y apon, etc . par M . T I T S I N G H,
publics avec des notes et eclaircisfernens par M . A B E LIt E M U S A T, .Paris, chez A . N E P V E U, I S~Io, en voor
dit book is eene opgave van de werken , onlangs bij dezen
boekverl ooper uitgekomen , onder welke words vermeld
Ceremonies ufitees au ,-apon pour les mariages et les fund
railles, par feu M. T I T'S I N G TI , un vol. in 8 vo . de texte
et an atlas ; bij welke opgave zich cone noot bevindt,
volgens welke nog uitkomen zou : llnrrales a'regees des
Dairis du 7apon , traduites du 7aponnais par feu Al .
T I T S I N G H, trois forts vor in 8vo .
Dan, hoe het ook met die, voor ons duistere, zaak
geleen
zij, wij verblijden ons , dat er althans lets in onZ3
ze
c
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ze moedertaal uitkomr van hergeen de Heer T I T S I N G H
over Japan had verzameld . Dit eenfle deel bevat hoofdzakelijk de befchriiving van de Huwelijksplegtigheden bij
de Japannezen , en van de Begrafenis-, Lijkplegtigheden
en Lijkfeesten bij dezelve. Her tweede deel zal, volgen's
aankondiging van den Vertaler, terflond met de geheime
Gedenk/chriften der wereldljke Keizers van3apan beginnen .
De uitvoering van, her thans uitgegevene gedeelte is keurig . Zeer fraai , fchoon antlers- een wonderlijk voorkomen hebbende , zijn de bijgevoegde platen . Dat deze
naar Japanfche originelen vervaardigd zijn , gelijk op den
titel ftaat uitgedrukt , betwijfelen wij geenszins . Dezelfde inrigting hebben ook de platen in her Franfche werk,
hetwellz wij gezien hebben ; en blijkbaar is derzelver overcenkornst met Chinefche platen en afteekeningen, welke,
hoe natuurlijk ook, de kunst van her perfpectief insgelijks
misfen .
Voor een gedeelte laten zich deze B!ftonderheden niet
zcer aangenaatn lezen ; dan, daar dit veroorzaakt is door
de ongemeen groote en zorgvuldige naauwkeurigheid van
den Beer T i T S I N G H zelven , hebben dezelve , ook uit
dien hoofde, des to rneerder innerlijke bliiken van getrouwheid en geloofwaardigheid . De liefliebbers van verdichte verhalen zullen meestal weinig behagen in die bij .
zonderheden vinden, l chter zullen Nederlandfche lezers .,
die her folide boven her amufante flellen, dezelve allerbelangrijkst vinden ; en wij molten niet fwijfelen , of dit
work zal deszelis waarde blijven behouden, wanneer vele
Romans lang vergeten zullen zijn .

HEMSTERHUSII, auctore DAv. rtUHNR I C u . B E N T L E J I Epistolae ad
HEM STERIIUSIUM . Vita DAV . RUHNIENII, aUCIOre D A N . W I T T E N B A C H I O . Cum Praefatione cc Anna
tatione edidic j o . T H E O D . B E R G M A N .
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kingen van gemengden inhoud, en die men zoci wel onder
de eene als onder de andere der drie voornoemde klasfen,
maar ook fomtijds onder geen van alle kan rangfchikken .
Meestal echcer laten zij zich niec onvoegelijk cot de alga .
meene benoeming van Historia Literaria brengen , of althans
zij flaan daarmede in een naauw verbaud . Hier hebben wij
voornamelijk bet oog op een Excurfus , of uitweiding , in
den vorm eener Annotaue ad hit. Ruhnk . pag. 32 , loopende
van Innot . pag . 376 tot aan pag . 39 } . B E Lt G M A N onderzoekt bier, Of HEMSTERHUIS,RUI1NK1 NIUS en WYTT E N 8 A C Ii al of niet en in ernst gefteld hebben, dat, bij
bet publiek onderwijs , bet onderrigt in de Griekfche taal
dat der Latijnfche moet voorafgaan . Mogelijk zal meer dan
Un bediller zijne verwoudering becuigen, deze vraag bier
entkennend beantwoord to zien door iemand als B E it G Ni A N ,
die pas een jaar to voren een Grieksch en Nederduitsch Handwoordenboek ten dienfle der Scholen had bewerkt , eves alsof hij daarom nu tegen zichzelven en tegen zijn eigen gevoelen en eigen werk wilde ten ftrijde trekken . Edoch men
houde hiertegen in hec oog : vooreerst , dat B E R G M A N in
voornoemd Woordenboek flechts als werktuig voorkoint van
den Uitgever Tit I E M E , die , om aan hec bijna algemeen ver .
langen to voldoen , zoodanig een Werk begeerde ; -- ten an .
dere , dat B E R G MA N de reeds v66r hem door eene andere
hand begonnen en tot nagenoeg de eertle honderd bladzijden
toe afgewerkte taak op dezelfde wijze moest vervolgen ; bet
is toch bekend, dat hij dat werk van den Heer L E N T I N G
overnam ; zie zijne Voorrede ,, b ladz . V I ; -- ten derde kan
zoodanig Woordenboek voor de lagere klasfen nog altijd van
groot nut zijn , vooral bij de tegenwoordige fchaarschheid en
duurte van 11 Ell E R I c u s en andere nutvoerige Lexica : op
de hoogere Itlasfen zal inen cock altijd een Grieksch en La_
tijnsch Woordenboek ,moeten blijven gebruiken, wil inen de
leerlingen, aau de Akademie komende, waar , in ons vader .
land althans, gelukkig nog alles in he -, Latijn behandeld words,
niet verlegen laten flaan ; - eindeiijk , ten vierde , nergens in
de Voorrede tot dat Woordenboek verklaart BERGMAN zicli
bet gevoelen toegedaan der genen, die her Latijn van bet
Grieksch willen doen voorafgaan (*) . Integendeel, alwie de
'foei ..
(*) Hot zij ons vergund, bij deze gelegenheid eene, ook
reeds :oor anderen opgemerkte , niisileiling in den aanvang
C c 3
van
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moeite semen wil , zUne kortere Aanteekening bij bet begin
van gemelde Voorrede to vergelijken met deze langere op
bet Vita Ruhnk. , zal van zelf bevinden , dat deze eigenlijk
niet anders is dan de min of meer uitvoerige verklaring zijner
belijdenis, to voren in gene met een poor woordenafgelegd ;
en dot dus B E R G M A N , wel verre van zichzelven tegen ce
fpreken, veeleer zijn eigen gevoelen openlegt, en zichzelven
volkomen is gelijk gebleven . Jammer,, dat W Y T T E N B A C II r
in Praef. ad Sel. pag XXIV, zich niet bepaald genoeg bad
uitgedrukt . Velen hebben daardoor zijn gezag to onpas mis •
bruikt, en hem, zoo bier als elders, verkeerde gevoelens
aangewrevcn . Ben fprekend bewijs daarvan is, in dezelfde
Praefat. pag . XXV, zijn verlangen, dat de leerlingen, die
tot zijn Akademisch onderwijs in bet Grieksch kwamen,
daarcoe mede zouden brengen de kennis der Declination en
Conjugation , zoo als die uit de Rudimenta's geleerd wordt,
gepaard met eenige oefening in bet conjlrueren en in bet La .

welke woorden men lijnregt tegen W Y T T -E Nbedoeling zoude opvatten, als men dagruic wilde
afleiden, dat de goede man niets meer van zijne discipelen
m
vorderde . Neen, moor hij flelde dit als bet minimum, om
mingevorderden Wet of to fchrikken, zoo als B E R G M A N
juisc opmerkr, 4nnot. pag . 368 fq . Het ware to wenfchen,
dat iemand op gelijke wijze W Y T T E N B A C H "S groote verdienfe in de herilelling van het maken van Grick/ehe op/lel.
len, tegen bet esenzeer misbruikte gezag van E R N E S T I
voor den H E D E R I C U S, eens opzettelijk aantoonde . Zie,
Philomath . L . II . pag . 227 fq . Dit moet vooral nog door
velen gehoord worden, en is in ons oog eene pares aan do
kroon van then waarlijk grooten man .
Ons blijft nog over, van eenige Inecdota to fpreken, dat
is, onuitgegevene ilukken, die bier, in deze uitgave van bet
Elogium en 6'ita, voor bet eerst in bet licht verfchijnen .
Met opzet bebben wij dic voor bet laatst, en, zoo als men
zegt, pour la bonne bouche, befpaard, ten einde datgene,
hetwelk aan dit werkje eenen gansch niet flaauwen glans van
nieuwvan B E R G a4 A N's Voorrede to verbeteren. Men leze aldaar ;
Zoo lang men, volgens oude gewoonte , eerst Latiju en daarna
Griekscb leerde , ontbrak bet i iet aan hulpmiddelen ter aanleering van laatstgeneelde taal, enz . Wet omgekeerd ; Griekscb -Latijn - terstgemelde .

tijn vertalen ;
B A C II's
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nieuwheid bijzet, des to beter to doen uitkomen. Hiertoe be
hoort , in de eer(te plaats, een Fragment uit eenen Brief van
T H . S E L L t u s aan o U D 1; N D o R P, haudelende over bet beroep
Van H A V E R K A M P, als Professor Ling . Graec . , in de plaats
van J A C o B U S G R O N 0 V I U S, eu dienende tat opheldering
van hetgeen R U H N R E N I U S in zij nen tijd , om zekere redenen, niet dan in bedekte uitdrukkingen heeft Witlen aan den
dag leggen, in bet Elog. pag. 21 , dock waatvan bet nu niet
meer noodig was een geheim to maken . Dit fragment, zoo
wij ons niet bedriegen en wet onderrigt zijn, is overgenomen nit de Electa Epistolicrt , gevondeu in de rijke verzameling van wijlen den beroemden Hoogleeraar T E W A T E R, in
den Catalogus zijner Bibliotheek vermeld Part. ii . pag . 34.
N.o. 14, en bij de openbare veiling opgekosht door de
Heeren L U C H T M A N S, die, gelijk wij hopen, ook bet
overige van dien belangrijken bundel ons niet zullen onthoudert, maar ter,gelegener tijd, hetzij afzonderlijk, hetzij met
andere werken to zamen, son de geleerde wereld mededeelen .
Zie tinnot. pag . 315 . - Aidaar, pag . 337, zegt B E R G M A N ,
dot hij de bejde Briever; van B E N T L E I op nieuw vergeteken heeft met 's mans eigenhandig affchrift , daarvau nog aan .
wezig in de Leidfche Bibliotheek ; en wet met dot gevoig,
dot wij bij pag . io6. flnnot. pag . 350.demrkwaign
vulliug aantre#len van een' geheelen regel , die zelfs in de
echte uitgave ontbrak . Jammer, dot deze en andere verbeteringen niet vroeger in den reks,t zelvep zijn opgenomen
dan bet fchijnt , dot B E R G M A N bet hapdfchrift van B E N TL z i eerst bij zijne Aanteekeningen gebruikt heeft , nadat de
Brieven zelve reeds long to voren overgedrukt waren . Nu ,
dit kan altijd nog bij eerie tweede uitgave perhoipen worden .
Ja, wat meer is , Annot. pag. 344 treffen wij nog een' derden Brief van B E N T L E I aan , waarbij hij son H E II S T E RIJ u i s de zorg opdraagt voor zij nen Ii O R A T 1 U s, eerst in
Engeland ui tgegeven , Cantabrigiae 1711 , en twee jaren later, in 1713 , to .4mflerdam bij W E T S T E I N herdrukc . Di4
laatlte wisten wij reeds long ; maar niet , dot H EMS T E Ru u i s over dien berdruk bet opzigt had , misfcbien ook wet
de proeven nagezien heeft , en zorg gedragen , OM BEN TL E I's eigeuhandige verbeteringep op hare plaats in to las
fchen : lets , waardoor onze Nederlandfche druk, boven den
Engelfchen, in waarde is toegenomen ; hoewel deze, als oorfpronkelijke uitgave, cu tevens om zijue zetdzaaniheid, voor
C c 4
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den boekverzamelaar nog altijd zijne waarde blijft behonden .NieCminder dienst bewees H E M S T E R H U I S aan B E N T L E I voor
zijnen M A N I L Ifj s ; doch waarvan even min in zijne uitgave
diens Dichters gewag gemaakt words . Nu weten wij her uit
bet Fragment eens Briefs van HEMS TERHUIS aan BEN TL E I, ons door B E R G M A N medegedeeld , pag . -145 . Wij
zijn de beide waardige mannen , thans Ban bet hoofd der
Leidfche Bibliotheek gefteld , den Hoogleernar v A N V O 0 R S T
en den Heer G E L L , we] - zeer veel dank verfchuldigd , dat
zij tot dit alles een' zoo vrijen toegang non B E R G M A N verleend bebben . Wij wenfchen, dat zij dit bij voortduring
zullen blijven doen Ban alien, die eenig week van belang on .
derhanden hebben . Zoo zal er welhaast een einde komen aan
die herhaalde klagten van vreemdelingen , alsof op die Bibliotheek alles in bet duister fchuile , en niets het daglicht moge
zien ; waartegen B E R G M A N bier met de daad zelve, elders, pag . 46o fq . en 469, met woorden ijvert, en onzen vaderlandfchen roem mannelijk verdedigt . -P29- 364
leest men eenen Brief van w Y T T E iv B A C H Ran M . T Y D'E .
M A N , hehoorende bij bet Vita Ruhnk. pag. 1 B , en door
laatsrgenoemden Hoogleeraar, den Nestor der Leidfche HOOgefchool , gewillig voor de drukpers afgeflaan . - Pag . 45 0
worden wij verrast door een berigc van R U H N E E N I Ir s aan
V A L C It E N A E R, van zijnen vond bij Photius in .Igatharchide , waarvan W Y T T E N B A C H fpreekt p . 12 18 . Dit hebben
wij den verdienftelijken M A H N E to darken , die bet uit de
grootere collectie Brieven aan B E R GM A N had overgezon .
den . -Pag, 11.70 fqq. zijn eenige Brieven geplaatst van WYTTE N B A CH aan zijnen geachten en geliefden kweekeling
H A N A, then bij daarmede be,;ulpzaam was in bet verkrijgen
van bet Rectoraat to 4mJlerdam ; alsmede twee Akademifehe
gettiigfchriften, of testimonia , bier in bet geheel niet overtollig, maar die zeer wel bet lichr mogen zien ; bet eene,
omdat her van W YTT E N B A C II is ; bet andere, Van W A L R Av E N, omdat bet tot eer van II A NA verftrekt ; en beide to
zamen, omdac zij dienen ter bevestiging van w Y T T E NB A C ii'S verhaal , dat H A N A sanvankelijk voor de Godge .
leerde fl :udieu was opgeleid . Dit alles was door den zoon
van H ANA, een verdienitelijk jongeling, die thans aan de
Leidfche iloogefchool de Letreren beoefent, en de voetftap .
pen van zijnen al re vroeg geftorvenen vader fchijnc to zullen drukken, medegedeeld aan zijnen Leermeester B a s s E ,
en
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en langs. then weg tot B E R G M A N gekonien. Jammer,, dat
deze geen van beide, aldaar (Fit . Ruhnk. p . I99) vermelde,
testimonia van R U II N K E N I U S magtig is kunnen worden .
Zouden die ook nog ergens fchuilen onder de Archiven der
.Amersfoordfche of Bsnflerdamfche Scholarchen 2 Het ware well
der moeite waard , hiernaar onderzoek te- doen . - Pag . Su
ftaatt eene 4nnotatie van w Y T T E N B A c n over bet verfchil;
van doctus en eruditus, insgelijks van n o s s z afkomftig ; terwiji wij pug . So9 iets foortgelijks van laatstgenoemden vinden . - Kleinere ftukjes , zoo als eenige regelen nit Dictata van
R U H N K E N I U S, en nit eenen brief van W Y T T E N B A C H,
overgenomen Bit c R E U Z E R's Levensberigt in die Zeitge.
nosfen, No . XXXI , lacen wij onaangeroerd . Zie pag. 407,
43", 491 en 4.95 fqq . Maar Wij mogen niet verzwijgen een
bundeltje Brieven van C . F . M A T T H A E I aan R U H N K EN i u s , op de Leidfche Bibliotheek voorhanden, volgens bet
getuigenis van B E R G M A N , pag . 462, waaruit wij willen ho .
pen, dat ook nog eens bet een en ander wereldkundig zal
gemaakt worden .
Zoo veel dan van dit belangrijk boek, hetwelk wij van A
tot Z, zoo als men zegt, en uitt
dit verf ag blijkbaar is,
doorfnuffeld hebben . Van den Index en van de Corrigepda,
beide blijken dragende van naanwkeurigheid, is bet niec noodig iets to zeggen . Zinflorende drukfeilen hebben wij bo .
vendien bijna geene aangetroffen . Praefat . pag . XXXII . vs .
5 . v . o . ut idlL non vitam fe/e - legere Jbi videantur, zou .
den wij liever fete misfen . Het fchijnt, alsof It E R G M A N ,
eerst meenende to fchrij .ven fefe - legere patent, doch voor
patent in de pinats ftellende Jtbi videantur , daarbij vergeten
hebbe bet voorafgaande fefe door to halen . Dit is dus eene
foort van anacoluthon, we] niet na to volgen, maar echter to
verdedigen . Althans bij P L A U T U S, flulul. V, 4, leesc
men : certo enim ego vocem hic loquentis modo me audire vi ..
fus fum, alleen daarin van B E R G MA N'S woorden verfchillende , dat de dativus mihi ontbreekt , maar voor bet overi6
ge volkomen gelijk in bet meer zeldzame gebruik van videor
met den accufativus . - Ibid . pag . XXXV . vs . 5 , in de noot ,
zou voor Ultrajectinae, bij overliaasting, naar bet fchijnt,
nit de pen gevloeid , beter zijn Rheno - Trajectinae . - 4nnot.
pag . 362 . vs . 4, perflisfiinurn , lees peritisftmum . -- Ibid . pag .
3,1, vs . 6 . eum Leidae evocautium , uic een' brief van A U H NC c $
x E. .
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x E N I us, Opusc. Tom . II. page. Bog, fchijnt, op do eene zoo
wel als de arudere plaats eene drukfeil ce zijn voor Leidd in
den ablativus ; offchoon zelfs de Londenfche druk, 14 L U NN
ilitgegeven in 1807 , waaruic die brieven aan n' o R V LL L E
zijn overgenomen , Wear den genitivus Leidae heeft . - Ibid.
peg . 396 . vs . i9 . conjunctum , lees conjuncts, terugilaande op
bet voorafgaande Graeci en op bet navolgende ufurpati. Ibid . pag. 417 . vs . I&. Paufiorum, lees Parifiorum . - Seat
manum de tabula . Wij leggen de pen ne x met debecuiging,
dat deze uieewe. uicgave , van bet Elogium Hemflerhufri met
bet Vita Ruhnkenii de namen hunner Schrijveren, R U H N K Ei
N I U s en. w Y T TE N B A C II , zoo wel als onze vaderlandfcbe
drukpers, allezins cot eer verftrekt ; en sevens met den wensch ,
dat zij onder de Lacijnfche Schooljeugtl4 en geheel de fiude .
rende Jongelingfchap een uitgebreid nut moge flichcen 0 en
eerlang op nieuw zijn uitverkoeht .

M. T U L L I I C I C E R O N I S

de re publica libri fex . Ad

fidem codicis refcripti Bib) . Vaticanae primum edict at)
A N G E L 0

M A J O.

Harlemi ex officina haeredum F. Bohn.

1823 . 8vo - f : -8o .
IJffchoon wij to long reeds verzuimd hebben, van dit net en
zindelijk uitgaafje verflag to doen , mogen wij bet toch nice
geheel achcerlacen . Nog maar federt drie jaren ziju deze
belangrijke overblijffels van c I C E R o 's boeken de Republica
son bet lichc gebragt, en er befiaan reeds eene menigte nit.
gaven van. Dat hierdoor, en door verfcheidene gefchrifcen,
zoo we] van Juristen als van Philologen, over dezen outdekten fchat, de bibliographie op hare beurt een nieuw arti .
kel gewonnen heeft , is wel niet aan den fnuffellust onzer
eeuw alleen toe to fchrijven . Want er is niet weinig door
de lecterhelden der twee vorige eeuwen over bet hoofd gezien, of liever der uitgave onwaardig gekeurd, waarotntrent
de drukpers in onze dagen minder fpaarzaam is, dock betwelk waarfchijnlijk in zijne editio princeps zal bellocen blij ,
ven , en daarmede weder cens verdwijnen . Moor een werk
van c I C E R o, waarover hij zeif tevreden was, welks onderwerp allergewigtigst is, waaruic wij, behalve kleinere
fragmenten, bet beroemde fomniurn Scipiotis kendeu ; dac bij
de aankondiging van zulk een bock de nieuwsgierigheid gefpan-
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fpannen, en niet bevredigd was voordat bet in ailer banden
was , dit tag in den aard der zaak , en bet pleit voor eene
eeuw, die alles onderzoekt en opfpoort, maar ook de waarde van bet gevondene weet to fchatten .
In deze uitgaaf hebben de uitgevers zich aan den tekst
van V I L L E M A I N gehouden , welke voorzeker boven dien
van m A I o to verkiezen is . bij eene volgende oplage, waar.
toe wij hopen, dat bet vertier gelegenheid zal geven, is bet
wenfchelijk , dat in de wijziging van dien tekst it E I iv R I c a
en anderen gevolgd worden . De eenvoudige korte .voorrede,
door V . gefteld, ontfiert bet bock niet.

Wandeling in Nieuwgriekenland, en Schets van Parga's en
Rhiga's Lotgevallen ; door j . I . H I S E L Y, Phil. Theor.
Mag . , Lit . Hum . Doct . Met eene Ifaart. 's Gravenhage , bij
de Wed . J . Ailart . 1875 . In gr. 8vo . XII, 124 Bt. f i - 8o.
in een tijdflip, waarin bet oog van elken menfchenvriend
met belangitelling op Griekenland gevestigd is , en alwat
braaf en weldenkend mag genoemd warden deszelfs geheele
bevrijding met verlangen to gemoet ziet, is iedere bijdrage
welkorri, waardoor de gefchiedenis van dat land, en voorat
deszelfs tegenwoordige gefteldheid , eenigzins in bet licbt geplaacst worden . In dezen zin hebben wij bet voor ons liggend boekie oncvangen . Ware bet ons vergund geweest , de
wandeliug naar onzen finaak en naar ouze krachten in to rigten, weliigt hadden wij dan eenen anderen weg genomen,
die gemakkeiijker en geleidelijker zou geweest zijp : nu hebr
ben wij ons getroost , ouzen wandelenden leidsrtian flap voor
ftap , fomtijds met vrij forfche fprongen, maar toch fteeds
met genoegen, to volgen . Wij worden eerst in Peloponnefus geplaatst, en gaan dan naar Creta, Euboea, Sciathos,
de zeven eilanden , de Cycladen, enz . Na een' blik over
geheel Griekenland to hebben laten gean, landen wij in Epi .
rus , reizen naar Thesfaiie , Phocis , Lokris , Boeotie, Atti .
Q! enz . , over Corinchus naar Sicyon , Achaje en de overige
gedeelten van Peloponnefus . In Laconii fchepen wij ons
naar Cythera in , bezoeken de eilanden op de westkust van
Griekenland , vervolgen de Cycladen , de eilanden op de
kust van Azie , en komen over Lemnos naar Thesfaiie , waar
ivif ooze nu volbragte wandellng begonnen, zegt tie fchrijver ;
ma ar
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maar dat is eene kleine verzinning, want wij waren van Peloponnefps nitgeftapt .
Deze onregelmatigheid nu , die wij den heere H i S E L Y
eenigzins verwijcen , is echter geen groot gebrek . Dewijl
bet boek in zijnen vorm niets van eene •v erzonnen reis of
wandeling heeft , had dit laacae ongelukkige woord ook wet
van den titel kunnen wegblijven , en daarvoor in de pisats
komen : aardrijkskundig overzigt, of sets dergelijks.
I-let doel van den beer H I S E L Y is , de geaeldheid van
filet oude Griekenland, in belangrijke punten, met die van
bet tegenwoordige to vergelijken . Dit is hem gelukc, en zijn
compendium zal zelfs door hem, wien deze zaken niet vreemd
zijn, gaarne gelezen worden. H 1 s E L Y is in bet oude GrieItenland vrij goed to huis , en hij wijst ons, van tijd tot tijd,
de groote lichtpunten van deszelfs gefchiedenis ; hij herinnerc
ons -aan vele namen , in de ltaar- of letterkundige gefchiedenis van Griekenland beroemd . Wij zouden eenige .verkeerde
fpellingen in de namen van fireken en plaatfen kunnen aan .
w.ijzen ; maar deze zijn zeker aan overl :aasting, of aan -de
drukpers, to wijten, en fpruicen uit geene onkunde van den
fchrijver, die genoeg door zijne Disferatie over W I L LE M
T E L L , to Groningen verdedigd , bewezen heeft, dac hij in
de oude letteren ijverig werkzaam is . Want bij zal deze
kleine onnaauwkeurigheden toch niet willen verbloemen met
hetgeen hij in de voorrede zegt : „ ik wilde flech's eene
„ aardrijkskundige fchecs van dac land geven , ten dienite ,
„ niet van Geleerden , want voor lien is dit werk to onvol„ ledig, maar van den befchaafden wand, en voor den. te„ genwoordigen tijd, zoodat bet .flechts als eengelegenheids .
,, gcfchrift moet befchouwd worden ." Immers de geleerden
behooren ook tot den tegenwoordigen tijd, en zij mogen de
gel egenheidagefchrifteu ook wel lezen ; de geleerden zullen
zich , zonder nanmatiging, ook wet onder den befcbaafden
stand mogen rekenen ; en, eindelijk, die befchaafde hand is
niet zeer gediend met oppervlakkige en onvolledige dingen .
Wanneer wij nu ons hart regtuic mogen fpreken, dan fpijt
bet ons , dat de beer 11 I S E L Y , die , zich moeite gevend,,
zeer goed voor geleerden kan fchrijver, ten behoeve van
dezen en to gelijk van den befchaafden fland, niet lets volledigers geleverd heefr. Hij geeft ons hoop op een uitge .
breider werk ; tot deszelfs volbrenging moedigen wij hem
son, en wenfchen hem daartoe tijd en bezadigden werklust,
zijll
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Zijn arbeid , wij herhalen bet gaarne, is ors ook daarom
welkom , en zal alien Nederlanderen- welkom zijn, omdat hij
de Ifollandfche taal en Hollandfche zeden beoefent en zich
eigen maakt, en zich daardoor verheft boven zoo vele vreemdelingen, die goedvinden, in bet land onzer inwoning (evens .
onderhoud en fortuin to zoeken ., maar, nit bezorgdheid voor
bun zoet Fransch accent, nit minachting voor aiwat Neder .
landsch is, of om de gemakkelijkheid, deeds vreemdelingen
blijvesl . H I S E L Y is , op zeer weiuig na, bet Hollandsch
magtig, en zijn ilijl heeft zelfs lets aangenaams en eenvou .
digs . lij fchijnt zich met onze beste fchrijvers gemeenzaaaa
gemaaltt to hebben. Uit vele plaatfen van zijn werkje her .
kennen wij den braven Zuitfer, die onze achting verdient .
Indien hij werkelijk zich order de Nederianders duurzaatu
vestigt, dan ga hij voort, bun door zijne werkzaami eid nuttig to zijn, en viude daarvoor eens de belooning in eeneeervalle roeping tot bet openbare leven !

Korte Levensbefchrijving van vermaarde Mannen, uit alle
sijdvakken . Uit het Fransch, naar de derde Uitgave. Il
Deelen . Met Portretten . Te Rotterdam , bij J. Immerzeei ,
Jun . 1823 . In kl. 8vo . Te zasnen 673 Bl . f 4- 8o .

A ls wij den lezer eenvoudig berigten, dat daze levensbe .
fchrijvingen meer dan 300 vermaarde mannen betreffen, zoo
begrijpt hij van zelf, dat dezelve in nadruk wet kort zijn ;
bet voorberigt noemt die ook llechts fchetfen ; en dat deze
fchetfen dan, omtrenc fomtnigen vooral, zeer weinig bevat .
ten , en geene aanfpraak kunnen maken op volledigheid, moeten wij almede getuigen . Maar bet werkie words ook aldsar
een leerboek genoemd, en zal wet denkelijk voor de fcholen
zijn, en otntrent ieder' bier voorkomenden perfoon kap de
jeugd dan lets toch leeren . Het onderfcheid tusfchen vermaarde en groote en beroemde mannen van den fchrijver vatten wij niet regt , en wij zouden onderfcheidene bier voorkomende perfonen wet degelijk onder de groote en beroemde
mannen rangfchikken , onzen B O E R H A A V H b . v . , om nu
geene anderen to noemen . KEN A U 11 A S S E L A A R Was Cats Wij
bet wcl hebben !) eene vrouw ; maar welligt hebben wij hare
levensfchets bier aan den Nederlandfchen vertaler to danken ,
the er dan ook nog wet meer andere bad kunnen bijvoegen .
De
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De portretten zijn houtfneden ; zij zijn juist niet alle, maee'
nen wij , bijzonder gelijkende, waarom bet dan ook goed
is, dat de namen er zijn bijgevoegd . De eijdsorde worslt
over bet geheel gevolgd ; voorts fi`aan Geleerden, Kunftenaars, Dichcers, Schrijvers, ftelden, Pausfen, Koningen,
enz . dooreen . Ten ilotte hebben wij eene alphabetifehe
naamlljst der vermaarcle mannen, bier behandeld, welke
zeker niet overbodig is . De berigten zijn, meenen wij,
doorgaans nit goede bronnen en getrouw . Eenige oppervlakkige kennis van vermaarde mannen bij onderfcheidene
tjjden en volken kan, als voorbereiding tot meerdere gefchiedkundige kennis, hare nuttigheid hebben voor de jeugd ;
en aaartoe zai men dan dic werkje, als leesboek op of bui .
ten de fcholen , zeer wel kunnen gebruilken . De zindelijke
uitvoering maakt bet mede niec ongefchikt tot gefchenkjes ,
en bet verdient in alien gevalle den voorrang boven Franfche
romans of laffe verhaaltjes, hoedanige nog to dikwerf op canzen bodem worden overgebragt .

Bet Leven opt de Lotgevallen van
Cefprekken, door A . C . o u D E M A
fferdam, bij G . Portielje. I8z4.
BI. f 2-to.

in
117et Platen . Te 4mIn kl. 8vo, IV en 253

tl U G 0 D E G R 0 0 T,
N 9.

Gelukkig mag de inval heeten, aan welken de jeugd dio ,
boek to danken heeft . Men heeft H U G O D E G R O O T maar
to noemen, om geene belangrijker gefchiedenis ce kunnen
not-men voor jonge lieden, en, thans vooral, om bet Noderlandfche karakter in hen to vormen. Intusfchen, bet is
niet gemakkelijk, nit hoofde der flaatkundige en Godsdienst .
verfchillen, met welke de gefchiedenis van then grooten man
in betrekking Nat, dezelve voor de jeugd to befchrijven .
Des to aangenamer is bet, to ontdeltken, dat oUDEMANs,
to dezen opzigte, zeer goed, en misfchien wel zoo goed,
als mogelijk is, is ge(laagd . Of hij niet al to fpaarzaam geweest zij met opzigt tot de bronnen, waaruit zoo vele ver .
volging ontfbian is, wil Recenfent niet beflisfen . Omtrent
fommige omlandigheden in de gefchiedenis van DE GROOT
hail bij zeker meer opheldering moeten geven : fomtijds toch
wordt to veel Historiekennis in dezelfde kinderen vooronderfteld, voor welke coch ook noodig geoordeeld werd to verkla-
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de vrije Zee , ehn P1nfidfatis ezv . genoemd
werd . Zulke kinderen weten, denkelijk, ook wel niec, wat
zoo vele andere perfonen zijn, als toen tot den regerings .
vorm der Bataaffche Republiek behoorden, en bier vermeki
worden. Met de ruimfte aanprijzing zij , voor 't overige,
gezegd , dac O U D E AI A N S van ales heeft partij getrokken,
wat dienen konde , am bet hart der kinderen tot deugdzame
grondbeginfelen op to wekken . fn gefprekken, tusfahen een'
vader en zijne vier kinderen, words de gefehiedenis behat) .
deld , en tot afwisfeling ftrekken hier en daar eeni'ge verzei.
Hergeen Saart/e (bl . t6a-- 165) epzegt, is toch wat al to latig
voor dat meisje, am een gefprek meg to befluiten, wasrul
Oak opgetedketid moest worden ! -Hoezeer de Recenfent tit
boekje met veel genoegen ]as , en hherzelve menigmalen onbepaald voornemens was aan to prijzen tot een gefchenk,
(twee fraaije plaatjes, behalve de beeldtenis van o•E GitooT
op bet titelblad, verfieren bet inderdaad niet we!*) verbiedt
hem echter de onpartijdigheid, zijne aanmerkingen op het
een en ander terug to houden, dat hier misftaat of ontfiett .
Hier zijn ze .
BL ii . Een and Advocaat, zich door den jettgdigen nuG o beleedigd achtende , kreeg van dezen, op zijne vermaning, dat hij toch zoude bedenken tot een oud Ptaktizijn to
fpreken , dit antwoord : ,, Dat west ik , en daar®m hen ifs,
alvorens ter rolle to verfchijnen, eerst to rade grgtrttn met de
oude 4dvocaten , die ik op mijn kanteor heb." Dic behoe€de
niet aan die kinderen to worden opgehelderd : mar nu her
z66 verklaard words , , dat een Advoeaat zich Met op zijne
jaren, maar op zijne kunde en ondervinding moest laten
voorftaan , want dat er verfcheidene oude Advocaten nog bij
hem achter den lesfenaar ftonden, am (NB) hunne weinige
kennis iiit to breiden," nu vreest Recenfenc , dat er flier velen
Saartje zullen nazeggen : ,, Nu bevat ik het regt goed ."
Die vttfgheid van begrip fteekt raar of bij haar antwoord v66r
de opheldering van vader, dat zij bet gezegde van D E G R O O T
nrec duidelijk begreep . - Die aanmerking van Willem, bl .
49, is mooi , maar at to mooi voor een kind. l7ader had dit
moeten zeggen. - Karel (bi . 76) had oak zijue opmerkirig
omtrent groote zielen beter achtergehouden , alleeu omdac Mj
een jongen is . Kinderen moeten niet onderwijzen , maar onderrigt ontvangen . Oak in godsdienftige onderwijsboekjes
wordt dit misfchien re veel vergeten . Vandaar, dat men kin.
deklaren, b . v . wat
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deren laac opgeven, war men hieruit of daaruit leeren kan.
Wij meenen, dat dit ban ge,zegd Inoet worden , dewijl bet
bun kwalijk flaat, omcrent de praktijk mededeelingen to does ,
of moralisten en critici to zijn . - War , bl . 211, aangaande
de doodaraf gezegd is, is waar en goed . Maar komt her e r
flier war wonderlijk tusfchen , en is bet wel genoegzaam tot
gebeele overcuiging, die wij hartelijlc wenfchen ?
Bet meeste fpijt ons, van dit nette boekje, de onacht .
zaamheid otutreoc onze taal . De laatfle bladzijde, geciteld :
„ Ingej?opene drukfeilen," flaac in een naar kontrast met her
uiterlijk aanzien van hetzelve . Er had zelfs nog wel eene
even groote ruimte ter aanwijzlng van drukfeilen (als bet dan
zoo heeten moet) kunnen befleed zijn . Van bl . 175, waar de
aanwijzlng ophoudt , komen er nog heel war voor, zoo als
van wegens, bl . 184 .--Om God denken, vroeger bl .6,ware
veel beter, aan God denken . 0 U D E M A N S meent toch pier,
op Gods voordeel denken ? - Dienen to zien , is ook niec naar
behooren . V O N D E L moge dienen voor behooren gebruikc
hebben ; doch hier is her niet gepast . -- In verdedigen legen
de aanrandingen tegen de onfckuld, bl . 190 , moet her laacfle
tegen zijn van. - Beleiden , voor beleggen, kan Re cenfent ,
bl . :94, verdragen ; maar hoe is bet mogelijk, dat, bI . 245,
beleid voor beleden gebezigd is ? - War is de hoogere beflemming ,
bl . 223 ? Beflemming is oogmerk ; en hoe kan men nu zeggen,
iemand wederzien in her doe] , waartoe hij beflemd is ? -Waarlijk , bet is jammer, dat O U D E M A N S geen' goeden
Corrector heeft gewild, want hij had then zoo van noode
gehad! Doch, hij zal dit niec gemeend hebben .

Rotsgalmen van Mr. W I L L E M B I L D E R D I1 K . Ilde Deel.
Te Leyden, bij L . Herdingh en Zoon . 1824 . In gr, 8vo .
20o BI. f 3-6o.
Wij hebben noch tijd noch lust, om over dit tweede Deel
der Rotsgalmen ons breedvoerig nit to laten ; en waartoe zon
dit ook dienen ? Her Publiek heefc her niec noodig, en de
Heer B I L D P. R D 11 IS
hem zal wel niemand van zijne
zinneloosheid overtuigen 1
Met weinige kondigen wij al .
zoo heden aan , dat , ook in dezen bundel, B I L D E R D IJ K
zichzelven volkomen gelijk blijfc, en dat die zelfde booze
Geest, die federt de laatile jaren in hem is gevaren, zijne
her.
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herfenen verbljsterd , zijn hart verontreinigd , en zijn leven
verontrust heeft , -die geese van bitterheid , wrevel , trorsch .
heid, onverdraagzaamheid , vermetelheid , en wat niet al
meer, - zich ook bier weder in al zijne kracht vertoont .
Die zich dan tot dusver met B I L D E R D IJ K konde verma.
ken , als die booze Geest zoo vaardig over hem is , en zich
wezenlijk amufdren, als bij hem hoort brommen en fchelden en tieren, (wie rock doer dit mooljer en geestiger dan
hij ?) en hem, als een razende Roeland, cegen fpoken en
fchimmen ziet fchermen , - die koope ook dezen bundel ,
en , wij durven er op wedden , hij zal zich zijn geld niet be .
klagen . Om de' Lezers bet zoeken to befparen, willen wij
maar eenige der fraaifle fukken noemen , die bun dan vooral zul.
len divertdren ; als daar is Napraten (vol beminnelijke nede .
righeid), Zucht der Bejammering (niec zonder zuchten en
tranen uit to lezen) , Zwermzwarreling (de citel alleen it
immers een pietje waardig), De razende Dwingzucht (dat
IS I L D E R D IJ K bij zulk een onderwerp tot razernij moet vervallen, is een axioms) en Bernoediging (die echter mast in
bet geheel niet voor iedereen zeer vertroostend is) .
Wat ons betreft, wij zijn van alle foortgelijke lectuur reeds
oververzadigd . Elke bundel , then wij van B I L D E R D IJ K in
handen krijgen , is voor ons bet bewijs van 't geen reeds
v66r jaren is voorfpeld, en doer ons hoe langer zoo meet
aan beterfchap wanhopen . En als wisj dit bedenken,-beden.
ken , welke heerlijke gaven en zeldzame talencen , door welke zoo veel goeds bon worden gefticht en bevorderd, nu
jammerlijk worden misbruikc ten dienite van den Vorst der
Duisrernis , - bedenken , dat hij , die zulk een genoegelijk
leven zou kunnen leiden , geeerd en geliefd door alien, nu
zichzelven zijne laatfte levensdagen verbittert , en zich zon.
der ophouden cot een voorwerp van befpotting ilelt~ als wi)
dit bedenken, neen 1 dan kunnen wij niec langer mede fpot .
ten , dan moeten wij den ongelukkigen Man nit grond van
ons hart beklagen, diep beklagen, en dan zouden wij bijna
ons verblijden, dat flechts nan weinigen zulk eene overgrooce
geleerdheid gegeven wordt, die, niec door wijsheid bet'uurd,
tot krankzinnigheid geleidt , en , niec door nederigheid , ootmoed en liefde geheiligd, tot bitterheid, afgunst en vermeteiheid vervoert .
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Ddchtfukjes van Mr . J, Ii R 4 N D VAN C A B A U
/lerdam , bij J . van der Hey en Zoon . 1824 .
X1I en 156 BI. f 2 •2 0 .
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Te AmI, kl. 8va,

Zuimige Dicetf udjes van j. V A N o o S T E R W Ij R B R U V N.
re Amferdani, bij M . Westerman . 1824 . In ki. 8vo . 124
BI- f 1 - 40.
in ons vaderland zijn tegenwoordig zeer velen, die, zonder
genige aanfpraak op den veelomvattenden naam van Dichter
to kunnen of zelfs to willen maken, dikwijls bij bijzondere
gelegenheden, of wanneer hen een denkbeeld bijzonder trof,
bet fpeeltuig in do hand nemen, orn zichzelven eene aange,
name bezigheid of hunnen vrienden eenige genoegelijke oogenbliltken to verfchaffen ; en ander dezen behooren, naar ons
inzien, de Heeren II R AND en VAN O O S T E R W 1J ! B R U Y N.
j ar, fehoon zij ook in dit opzigt fchijnen overeen to ko .
men, dat zich beidet talent vooruhnelijk door navolging van
vreemde modellen gevormd heeft , is hun dichttrant echter he .
melsbreed verfcbillende . De eerfle, die zeer veel fmaak vindt
in do latere Franfche letterkunde, fchijnt door derzelver begefpning cjargene geworden to zijn, wac onze naburen un beJ
sprit noemen , dat is iemapd , die bij elite pasfende gelegenileid een aardig zelfgemaakt ftukje good weer voor to dragon ;
,viens gpdichtjes , zonder juist tot bet gevoel to fpreken ,
cpch eene tint van felitimenreelheid dragen, en meer ui4vloeifels zijn van bet vernuft, dan van eene waarlijk dichterlijke
hamming . B R U Y N, daarentegen , is een kweelteling van de
11 uitfche burleske fChool,Van B L U n4 A U E tt en L 4 N G B E I N ;
dpor de floffdring van onde fabelkundige onderwerpen met
n,euwe zeden en gewoonten, door onverwachte en zonder .
jinge vergelijkingen, welke men, in eenen anderen fchrijf(lijl
gebezigd, triviaal zoude noemen, doer hij zelfs den ern(ligIl.n glimlagchen ; hi) kan kleinigheden geestig verhalen , weet
de gesyoonfle dingen van eene niouwe en luimige zijde to be .
fchouwen, en , zonder zich den hoogeren rang van Hekeldichter to kunnen toeeigenen , tooneelen uit bet werkelijke
IGven koddig, naauwkeurig en naar bet leven to befchrijven .
Beiden beoefenen dus vakken der lagere poezij , die wel it
geenen deele aanfpraak kunnen geven op den eerflen rang,
znaa: Loch,, vooral bet burleske, wanneer bet met zoo veel
fmaak
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fmaak als bier behandeld words, bet hunne bljdragen tot vex .
maak eens befchaafden publicks . Wij doorlazen derhalve hun .
tic bundeltjes met belangflelling ; dock kunnen pier ontken .
nen , dat wij gelooven , dat de verzameling van den Heer
n R U YN meer opgang zal maken , dan die van den Heer
B R A N D ; want op dat gedeelte van onzen zangberg , hetwelk
ons luimige en boertige dichtvruchten feveren moet , heerscht:
federt lang groote fchaarsch . en fchraalheid, en daarom is
zijn gethenkje dubbel aangenaam ; terwijl men daarentegen
op dit oogenblik mer gedichten , gelijkfoortig aan die van
den Heer B R AND , zoo geweldig wordt overflroomd , dat
men alleen den vreesfelijken watersnood van Februarij ji.
met dezen zondvloed vergelijtten kin .
Wij vertrouwen, dat dic voorloopig oordhel beveftlgd zat
worden door eene korte opgave van den inhoud der beidd
verzamelingen, met eenige vlugtige aanmerkingen doorvioch .
ten . Het uitgebreidfte en sevens bet eerite fink in den bddz
del van B R A N D is eene vrije navolging van een Frantch gea
dieht van L EGO U V 9, la Melancolie getiteld, on hiet<
Diet geheel juist Tedrgevoeligheid gedoopt, offchoon cvij met
den navolger de moeijelijkheid erkennen , om dit woord tote.
der omfehrijving in onze taal nit to drukken . Er heerscht ifi
hetzelve weinig dicbterlijke vlugt ; doch men vindt er iretl
feheidene goedgeflaagde befchrijvende partijen, en wij houB
den her met den Zegezang op de Overcinning bij Algiers ;
welke reeds vroeger af*nnderlijlt uitgegeven is , voor de verJ
dienflelijkfle flukken, welke bier worden nangdboden . Dade
wij bet oorfpronkelijke Diet kennen , kunnen wij geene vergelijkingen maken ; maar, gelijk bet flak bier voor tuna ligti
is bet een Leerdicht, dat zeer geregeld, als de noon op eert
muzijkpapier, afloopt . Eerst worden de te2rgevdelige of lie .
ver melancholifche denkbeelden, welke de fchilderku fist of
de poezij ons fours kunnen inboezernen, gefchilderd ; dan dct
morgen, de middag, de avond en nachr, en vervolgens de
vier getijden des jaars allegorifdrend gefchetst, en eindelijk
met een kerkhof, dat in dcrgelijke ftnkken altijd, gelijk mart
gegt, de deur moet toedoen, geeindigd, Op de orde is dus
Diets sill to merken, dan dat zij al to ordelijk is, en daardoor geweldig flijf is geworden ; op den dichtflijl weinig
dan dat er nog al eens een ftoplap vrij rnerkbaar is inge .n .
voegd, en dat uitdrukkingen als deze taalkundig flecht zijrta
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In 't lijkkleed ligt varuur verilorven en verfijfd ,
Terwijl geen bloempje meer bij de achtbre grafplaats blljft
Zijns moeders. (B1 . rb .)
Dat blijven van bloempjes bij een graf is op verre na niet
fraai ; maar de mannelijke vorm van den tweeden naamval bij
een vrouwelijk woord (moeder l) is nog eenige graden erger.
Ziedaar een enkle drop dier zaligheid en zegen .

(Bl . r8 .)

Hier words, door een gelijkfoortig gebrek, bet voornaamwoord, vrouwelijk verbogen, in verbindipg gebragt met bet
inannelijke zegen ; lets, hetwelk bet minstgeoefend oor ter.
florid bij de lezing beleedigt .
De overige, dikwijls uit andere talen nagevolgde, fukjes
zijn alle van kleineren omvang, de meeste zelfs van flechts
weinige regels . Onder dezelve beviel ons vooral de reeds
boven aangehaalde Zegezang op Algiers, zeker bet krachtigfe
en beste gedicht , dat ooic aan de zangader van B R AND ontvloeide . Het Volkslied : Wij leven vrij , fchoon door K I N s •
heeft ons nook bijzondea, behaagd
B z a o z N bekroond,
volkspoe :zij moet los en ongedwongen zijn, en deze is zoo
ftijf als eene hark. De Beek is vol lieve denkbeelden, zacht
en feeder, maar naar bet Fransch ;wantijlehran
leen nanftippen, wat ons bet beste toefcheen . De Schilderkunst is krachrig, vol pit en merg . Ons Paradijs, lief ;
maar wij veroorloven ons 8dne vraag : Leefde Adam in bet
Paradijs dan als minnaar, en werd hij eerst na zijne verdrijving uic hetzelve echtgenoot? Op deze verkeerde vooronderftelling is echter bet aardige flukje geheel gebouwd . In ket
Onweder heerscht poezij ; doch in hetzelve fort zich eene
regenvlaag in 's aardrijks armen ; dit is war wonderlijk . Wij
hoorden dikwijls van den fchoot der aarde fpreken, maar
nook van hare handen of voeten . In de ftukjes aan Anna,
des Dichters vroeg geflorvene Gade, fpreekt overal hartelijke
liefde en dikwijls ongeltunfleld gevoel . Tot eene proeve Me.
zen wij haar Graffchrift , bl . 75
De roos fond lagchend daar en fierde 't groene veld,
Door morgendauw verkwikt, door zefir zacht bewogen ;
Zij bloeide in voile pracht , boelde alter hart en oogen ,
En hield haar knopjes teer aan 't moederhart gekneld .
Zoo fond z1j's morgens nog , maar 's middags reeds niet meerl
Hot
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Het onwec?r heefr verwoed haar van den flee] gebroken .
De Hemel, die bet zag, heeft toen, in rouw gedoken,
De knopjes nog gefpaard, tnaar 't roosje ligt hier near .
Zoo zijn er nog een aantal andere, welke wij met lof zou.
den kunnen vermelden ; doch er zijn er ook nog al eenige,
vooral gelegenheidsversjes , welke beter de eer van flille be .
waring in den lesfenaar , dan die van mededeeling door mid .
del der drukpers , verdiend hadden . Daartoe brengen wij , b .
v. : op den dyes jaardag van het Zoontje eens Vriends ; op den
dubbelen Feestdag, en bijua alle de extempord's. Ook die Uit.
boezeming , op bl . 76 , in welke monflers , nit de bet onttogen, in menfchenfchijn voor oogen gebragt worden, en ouders het fluweel verfcheuren, u'aarmede hunne panden zijn go .
hecht aan de eerfle min , waar uit fchorre donderflagen de re .
gen nederdaalt op aarde , had zich misfchien gaarne met eeu
flit plaatsje naast dezelve vergenoegd. Maar meer dan genoeg
voor ons hetlek ; wij Happen thans van de fentimentele poezij van den eenen 'Jrnfferdainmer tot de luimige over van
den anderen .
Dezelve levert ons insgelijks deels oorfpronkelijke, deels
nagevolgde ltukjes, meest uit bet Hoogduitsch, dock ook
wel eens uit bet Fransch ; zoo als bet laattle , de Kames jagt,
dat zeer aardig gevonden, doch bij hetwelk de vertolker
vergeten heeft to zeggen , dat bet van een ander ontleend is .
De geheele inhoud kan gevoegelijk onder vier rubrieken ge .
bragt worden . Eerflelijk burleske behandeling van fabelkun .
dige onderwerpen ; bier fpannen Orpheus en Pygmalion de
kroon .
In rang volgen de Goden en de Reuzen, Phile .
mon en Baucis , en de drie Godinnen en de Herder.
Jupiter en de Gebeden en do Zon en de Maan , welke ook min of meer tot dit genre behooren , vloeijen over van geest en luim .
Bij onderwerpen als deze
toont zich B R U Y N's talent op bet gunfligst ; en hij kan
waarlijk een meester worden in derzelver behandeling, indien
bij Heeds geduld genoeg blijft bezitten, om de ingevingen
zijner luimige Zauggodin a£ to wachten, en haar nimmer door
geweld tot fpreken tracht to dwingen ; eene onvoorzigtigheid,
welke door vele Dichters in (lit vak zoo dikwerf tot bun nadeel words bedreven . Tot de tweede rubriek, die der lui .
mige verhalen, behooren de Torenbrand, pier de Groning .
fche, maar die, haar welke wij meenen, dat de Mechelaars
D d 3
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chaos nog If?aneblusfchers heeten ; de mislukte Kus ; de flrtttige Preek ; de Uitzondering ; alle drie naar bet Hoogduicsch
los en vloeijend gevolgd ; en de Kamerjagt. De Lof van den
Slanp en die van het Eten maken eene derde afdeeling uit,
blj welke men ook de Klagt van een' ongelukkigen Poeet zou .
d e kunnen voegen ; en hier words men waarlijk getroffen
door, de zonderlinge wcndingen , welke de luim des Schrijvers aan deze dagelijkfche onderwerpen weet cc geven . Wij
fchrijven een paar derzelven tot eene proeve af :
Neen, de tijd is niet verloren, is uiet nucloos doorgebragt,
Die(n) wij op de peluw flijterr in eeu' doorgeflapen nacht:
Neen, die tijd is niet verloren ; maar verloren is de tijd,
Dien men , naauw ten halvewakker, geeuwend op zijn kamer flljt ;
Als men , 't bed to vroeg ontweken , dikmaals eer de dag begorl ,
't Uur verkwist in geescverpijnen, daar men rustig flapen kou.
lveen,gij weetniet,warde flaap ons in een'verdren leefcijd fchenkt,
Kindren!wantgijflaaptwerktuiglijk,daardemenschbij'tfapendenkt .
Wij, wij bopen bij 't untwaken ; ftreelend biedc zich't uiczigt aan,
bat wij weder zullen flapen , als wij weder bedwaarts gaan .
Maar nog hooger is de zegen, die ons Impend tegenllroomt,
I(indren f meer flreelt u het rusten, maar den menseh meer, dat hij
droomc.
Eindelijk ontvangen wij nog een paar fatirieke b efchrijven .
d e tafereeltjes ; de Trckfchuit, bij weaker lezing men zich waarlijk verbeeldt in zulk eene luije Waterdiligeuce to zicten, en
er de gewone vastflaande gefprekken ce hooren ; en bet faMiljaar Soupe, dat veel mindere waarde heeft, dewijl de car.
ricaturen niet puncig genoeg voorgetteld, en de Alexandrij1 n even ilijf zijn ais de geheele befchrevene partij . Sons.
mige kunstregcers zullen dit misfchien voor harmonia imitdtiva houden ; doch ons wil dezelve pier bevallen .
Beide bundeltjes onderfcheiden zich door fraaije titelv!g .
neuen, netten en tevens zuinigen druk en zuiver papier, en
verdienen dus, dat wij hun een : geluk op refs! medegeven .
Rasfelas, Prins van Ahys/inieen, Eene Crfchiedenis . Naar het
Engelsch van Dr . S . J o H N s o N . To Rotterdam, bij J . Im .
merzeel, Jun . 18 .4 . In gr . 8vo . 28o Bl. f 2-5a.

O

nder dezen titcl ontvangen wij eenen roman van gansch
anderen acrd, dan men ons gcwoonlijk nanbiedt ; en als de
ver aler van dfn vooit genoeg bed : ezeucn 3Lasfelas R',1 ;3 Dr.
J0i i'-
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I p n N s o N fpreekt , hebben wtj , hoe uitbundig die lot ook
xij , er weinig op of to dingen . Wij ontvangen hier dan een
uuicmuntend, menschkundig en echt wijsgeerig gefchrifc, waar+
in ons geese verliefde mogelijkheden, droomerijen of wezen .
lijkheden verhaald worden, maar waarin ons 's menfchen ge .
durig freven naar meerdere volkomenheid , werkzaamheid e1
genot , en zijne , bij de werkelijke ondervinding, befendige
pnvoldaanheid met de Wereld en de wereldfche bemoeijingenn
levendig en onderhoudend geteekend words .
De Prinfen en Prinfesfen van Abysfinien werden, zoo luidt
bet verhaal, in bet allervruchtbaarst oord en bet heerlijksc
paleis , van hunne vroegfte jengd of aan, opgefoten , tot dat
de orde van opvolgii:g hen cot den troon zou roepen . In alle hunne behoeften , en al wat hunne genoegens en wenfchen,
bevredigen kon, ook in seder verfandelijk genot, ward daar
volop en oogenblikkelijk voorzien . R A S S E L A s, de edels
en brave jonge Vorst, verlangde Diets vuriger, dan wit deze
vallel des geluks to antfnuepen . Dic gelukte hem eindelijk,
met zijne zuscer , en een vriend . Nu lag dan de wereld
voor hen open ; en dit verhaal geeft ons hunne ondervindin .
gen, waarvan de fotfom eindelijk hierop nederkomt, dat zij
volfrekt Diet wisten, welk een' werkkring tot hun geluk,
bij zoo veel onvolkomenheid, to kiezen . Het verhaal is inderdaad fraai en doorgaans overtuigend , vol van de fehran,
derfte en uuttigfe opinerkingen en lesfen . Wij achcen her
noodeloos, den lezer verder wit to lokken, door bet opgeveq
eener dorre fchets, die aan dat oogmerk ook Diet zou vol .
doen . Becer achcen wij bet mededeelen van eene kleine proe.
ve, waartoe wij jets nit bet gefprek van zekeren Diehter,
naderhand des Prinfen reisgezel en leidsman, uickiezen :
„ Daar ik bet befluit opgevat had, om een Dichter tezijn,
zag ik alles uit een nieuw oogpunt ; mijn kring van oplet .
teudheid was eensklaps vergroot ; geenen tak van geleerdheid'
moest ik over bet hoofd zien . Ik trok over bergen en door
woestenijen, ter verkrijging van beelden en vergelijkingen,
en fchilderde in mijnen geest elken boom des woods en elks
bloem der vallei af. Ik befchouwde, met gelijke zorg, de
ileilten der rotten en de tinnen der paleizen . Somwijletz
dwaalde ik aan de kronkelingen der been, en fomwijlen lette
ik op de veranderingen der zomerwolken . Eenen Dichter is
Diets nucteloos . Zijne verbeelding behoort gemeenzaam to zijrl
met alles , wat fchoon , met alles, wat verfchrikkelijk is ; hij
moet bekend zijn met asses , wat ontzaggelijk uitgefrekt, of fcerlijk klein is . De planten des twins, de dieren des wouds , de
delffoffen der aarde en do verhevelingen der luchc , alles moet
to zamen loopen , om zijner ziele eene onuitputcelijke verfchei .
denheid op to leveren ; want elk denkbeeld is bevorderlijk
ter vertlerking of verfiering eener zedelijke of godsdienfige
waarheid , en , die bet meeste weet , zal bet meesce vermoen hebben , om zijnen tooneelen verfcheidenheid ce verfchafen , en zijnen lezer to onderhouden met verwijderde zinfpe .
lin.
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lingen en onverwachte leeringen . Ik beoefende daarom zorg .
vuldig alle de gedaancen der natuur, en elk land, dat ik bezien heb , brags lets bij tot vermeerdering mijaer dichterlijke
kundigheden ."
„ In zulk eene uitgefirekte befchouwing," zeide de Prins,
„ moec gij voorzeker veel onopgemerkt gelacen hebben . Ik
„ heb tot nu toe binnen den kring dezer bergen geleefd , en
» echter Iran ik niec uitgaan , zonder bet gezigc van jets , dat
„ ik non nooit ce voren had gezien of opgemerkt ."
„ De bezigheid van eenen Dichter," zeide r m L A K, „ is
Diet, elke afzonderlijke zaak to onderzoeken, maar de foor .
ten, om algetneene eigenfchappen of uicerlijke vertooningen
op to merken ; hij Celt de firepen der tulp niec, en befchrijft
ook niet de verfehillende fchaduwen in bet boschloover . Hij
moet in zijne afbeeldingen der natuur zulke, in her oog loo .
pende en treffende, trekken afmalen,, dat nrj bet oorfpronkelijke voor do ziel van een ieder oproept , en hij moec de ge .
ringere onderfcbeidingen, die de een kan opgemerkt en de
ander verwaarloosd hebben, over bet hoofd zien voor de eigenaardige hoedanigheden , welkc even blijkbaar zijn voor
den opmerkzamen als voor den onopletcenden . - Doch de
kennis der natuur is flechts de helft van de taak des Dichters ;
bij moet eveneens bekend zijn met alie levenswijzen . Zijn
post vereischt, dat hij bet geluk en de ellende van elken
hand wete to waardeden, dat hij bet vermogen van alle hartstogten in 211e hunne vereenigingen opmerke, en de veranderingen van de menfchelijke ziel , veroorzaakt door verfehillende inflellingen en toevalligen invloed van luchcsgefteldheid
of gewoonte, van de vrolijkheid der kindschheid of tot de
vertwijfeling der grijsheid toe, nafpore . Hij moet de vooroordeelen van zijne eeuw of ziju vaderland afichudden ; hij
moet goed en kwaad in zijnen afgetrokkenen en onverander1-ijken ftaat befchouwen ; hij meet geen acht flaan op tegenwoordige wetten en gevoelens, en zich verheffen tot algemeene en tastbare waarheden, die immer dezelfde zijn ; hij
moet zich daarom tevreden ftellen met den tragen voortgang
van zijuen naam , de toejuiching zijner tijdgenooten verach .
ten, en zijne aanfpraak op roem overlaten aan de ret ;tvaardig.
beid van bet nageflacht . Hij moet fchrijven als de tolk der
natuur en de wetgever des menschdoms , en zich befchou .
wen als de beftuurder der gedachten en zeden van volgende
gedachten ; als een wezen dus, verheven boven tijd en plants . Zijn arbeid is hiermede nog niet ten einde ; hij moet vele ta.
len en vele wetenfehappen kennen, en , opdat zijn fliji zijner
gedachten waardig zij , moet hij zich door eene onophoudelijke oefening gemeenzaam maketr met elke kieschheid van
fpraak en bevalligheid van uitdrukking ." - I M L A K gevoelde
nu eenen aanval van geestdrift, en ging voort met bet vergrooten van zijne geliefkoosde bezigheid, toen de Prins nit .
riep : „ Genoeg hiervan ; gij hebc mil overtuigd , dat gees
a+ menfchelijk wezen ooit een Dichter zl<jn kan 1"

]3OEKBESCHOUWING.

Ophelderingen aangaande de Rechtspleging van (over)
'sLandsf1dvocaat,JOHAN VAN OLDENBARNEV E L D, door Mr . 1 . D A COST A . Ilde Stukjen , z%jnde een Vervolg op de Inlichtingen omtrent het Karakter van Prins MAURITS VAN NASSAU . Te Rotterdam, b# J . Pippijn . x825 . In gr . 8vo . Ih en 142
Bl- f 1- 50.
MIKKON BIBLION , MEGA KAKON ! Ben klein boeksken,
een groot lasterfchrift , zoo als men het van Mr . I. A
c 0 S T A gewoon is . Wij willen er weder pertinent verflag van doen . - Het heeft zer ~Ifdeelingen, en achter .
aan ettelijke 1lanteekeningen . Ifle llfdeeling : over het
.karakter en de f aatkundige beginfelen van o L D E N B A RN B V E L D . i . H.ij is door hoogmoed alleen ten yal gebragt, en zou daardoor het land ten verderve gebragt
hebben, zoo God het niet verhoed had . Wil men bewijs ? Hier is het : In de Refolutien van Holland ftaat,
in eene aanteekening wegens zijnen dood : die faat , zic
toe, dat hij niet valle! 2 . Hij misprees,,fomwijlen, fommiger predikanten onrekkel!jkheid, en hield een' tijdlang
geen avondmaal : derhalve was hij afkeerig van de religie, en v?j/andig aan de brave leeraren . 3 . Hij maakte
alles dienstbaar aan de vrijheidzucht, en ijverde met de
zijnen maat voor 's lands onafhankelijkheid, niet voor de
belangen der ware kerk, zoo als de ijverige en getrouwe
leeraars deden tot in 1795 . Dit was onvergeefiijk : want
de befcherming der gezegde kerk was de eerfle grond eii
hoofdoorzaak van den opftand tegen Spanje , en de ijver
daarvoor heeft den heldenmoed en de kracht geformeerd ,
waardoor de tachtigjarige krijg is volgehouden . Toen het
zaad der hervorming eene halve eeuw lang gebroed en
g erijpt was , gaf God zelf het teeken van den ftrijd, en
E e
zond,
BOEKBEsc}I . 1825. NO. IO .
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Aond, door de kennel#k/le roeping , W I L I . E M I, OM urns
arme kudde to befchermen . De opftand was dus niet ge .
grond op bet fchenden der privilegien . Dc Vorst, die ze
fchendt , is wel voor God en z!~n geweten , maar niet voor
het volk verantwoordehfk, en de afzwering van P H I L I P s
was alleen wettig, uit hoofde van de kennelt ke roeping
van den PRINS , niet orzt de politieke vrt7heid to handhaven, (want daar was niet aan gelegen) maar om de hervormde kerk van dwinglandj to verlosfen, en om (EccE
J UDAEUM !) ee» fiaat to Jlichten, waaryan God zelf da
Zoning heeft willen z jn , en 4velken H(, door zIJNn , niet
des yolks , nosh der Staten , Stadhouders wilde doen be.
fieren . - Aan de Goddelijke roeping van den Prins mog
Been Christen tw#felen : zij is zoo klaar voor bet geeste
.
Tijk oog (nits door den Joodfchen bril gewapend) als die
van den Profeet, die Israel uit Egyptenland leidde, Men
ziet ze in 's Prinfen leiding tot aan zijnen dood, en in
de gevankelijke vervoering van zijnen oudften zoon naar
Spanje, waardoor plaats gemaakt werd voor M A UIt I T s . -- In de zuidehjke provincien, waar men oolt
tot opfland kwam, gin ; alles fpoedig verloren, omdat
men er, met k1eine uitzondering, alleen om politieke
vrd
heid ('}reed ; maar in de noordelijke provincien, waar
bet , eerst en bovenal , om de zaak van C H R I S T U s ,
dat is om de ware kerk, to doen was, triomfeerde men .
(Ei , ei , vriend D A C 0 S T A ! dan zag uw Stadhouder
Gods, W I L L E M I, inisfelijk fcheef , toen hij verklaar.
de , dat de zuidelijke provincien , juist door den ijver der
zeloten voor uwe ware kerk, verloren gingen ! Trouwens
uw btil was toen nog niet uitgevonden .) Intusfchen God
heeft toch de zaak der Nederlandfche vrijheid van die der
ware kerk zoo afhankelijk gemaakt, dat bet land, met
die kerk vereenigd, tot in i?95 gegroeid en gebloeid
heeft, daar alles in hetzelve, federt beiden, in dat noodlottig jaar, gefcheiden werden , (wij bidden u, lezers I
let toch wel op den overfchoonen klimax 1) kw nend,
zwak , onvermogend, onbeduidend, bedervend, rampzalig geworden is . Maar bet zal niet altijd zoo blijven .
Een-
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Eenmaal (onze ZIENER ) en wie loochent zijne kennele
ke
roeping tot Christenprofeet? voorfpelt bet) zal er weder
eene gunilige verandering komen . En daarmede zijn u nu
het karakter en de flaatkundige beginfelen van o L D E NB A R N E V E L D, in a8 bladzijden, kort, klaar en zake .
113k, in bet licht getleld en bewezen !
Niet minder fielder en bondig zal u nu de Ilde 4fdeeling de ongoddeljkheid , het onrecht en de onbilhki eid
van de door hem verdedigde zaak der flrminianen doen
blijken . Luistert maar ! -- De opkomst der Arminiaanfche fekte heeft aanleiding gegeven tot openbaring van
betgeen B A R N E V E L D in bet hart droeg : (want hij
bad bet dertig jaren lang weten' verborgen to houden !)
In al then tijd fchier alvermogend, ftonden hem flechts
twee voorwerpen in den weg , die zijnen hoogmoed prikkelden , namelijk M A U R I T S' glorie , en de invloed der
Prcdikanten op het yolk . - I . SPOEDIG rn M A U a I T S'
eerJle zegepralen (welke van 1586 dagteekenen) ontilak
(heimelijk namelijk, want B A R N E V E L D hield zich nog
bedekt ; doch D A COSTA weet bet echter) B A R N E •
V E L D'S argwaan en jaloezij tegen den Prins . Hij v erlang.
d e dus eene gebeurtenis, die den Vorst beletten zou zoo
to fchitteren ; en deze bood zich (maar 2i jaren later, in
1607) in het twaalfjarig bei}and met Spanje aan, hetwelk
B A R N E V E L D, fchoon de Prins er in toe1 erode , echter tegen dieris zin, wist door to drijven . Maar, 6 be .
wonderenswaardig be flier der Voorzienigheid! dat zelfde
befland werd de oorzaak van B A R N EVE L D'S val, en
gaf den Prins gelegenheid tot zijne hartsbekeering. In
den oorlog zouden zich de gefchillen zoo niet hebben uitgebreid . De rust kweekte ze , en bevorderde M A U R 1 T s'
werl zaamheid met den Godsdienst , wier wezen hij , voornaamlijk door de wri/ving der part#en, in de zaak der
iM,jf artikele a, had leeren kennen . (De Vorst zelf verklaarde wel, bij herhaling, dat hij er nets van verftond ;
maar dat was uit loutere nederigheid : D A c o s'r A
weet beter .) -- 2 . B A R N E V E L D had. de Predikanten
altjd met een ngidig oog aangezien, federt zi L E I C 8 sE e 2
T9 R.
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meer gunst hadden toegedragen, dan hsy dulden
kon, omdat Z j, MET RECHT, een eenhoofdig bejlier bo .
ven het Staatsbeflier verkozen . (God wilds wel zeif Koning zijn, en den Staat, door de door Hem geroepen
Stadhouders, befturen, gelijk wij hoorden ; maar daar
behoefden evenwel de brave en #verige Dominees niet
mede tevreden to zijn , die daarom Gods Stadhouder M A uR I T S wel voor L E I C E S T E R voorbij mogten zien ,
en, op bun gezag, Gods Jouvereiniteit aan Koningin
E L I Z A B E T H opdragen. En zier daar dus de ongoddehkheid , het onrecht en de onbilli7kheid van B A R Ir EV E L D , die hen hierin durfde tegentaan , en hen daaranl
wilde vernederen !) Maar dit laatfle was zoo gemakkelijk
niet : want bun karakter was toen nog geestel flee heldenmoed, zonder menfchenvrees. (Helaas! wat is dat geilacht thans verbasterd !) Ztj hadden flechts edn doel in
het oog, do uitbreiding en vestiging der hervormde kerk,
(naar bet fystema van n A C o s T A, met een weinigje
invloed evenwel op bet ftaatsbeftuur) en een' afkeer van
de bedriegeljke yrede der wereld. Z!~ kenden alleen die
ware vrede en liefde, (lie uit en met het geloove is, (die
de Broederen alleen groet) en die zeer wel to /amen gaat
met den Euangelifchen oorlog tegen alle valfche leeraars en
verdervers van de gezonde woorden onzes Heeren j r.. z u s
CHRIST US, waarvan D A COSTA en de zijnen, door
eene kennelq~kc roeping, de d6nige onfeilbare uitleggers
zijn . - Geen wonder dan , dat de Nederlandfche kerken
(dat is, D A C 0 S T A's brave en jverige ~redikanten)
zich terfl:ond tegen A It M I N i u s en zijnen aan hang, die
eich zoo maar goedfchiks aan 's lands overheid onderwierpen , verzetteden ; en B A R N E V E L D, die hun de
overwinning, welke hun anders gemakkelijk geweest zou
2ijn, betwistte, maakte zich nu, door zijne geweldige
middelen tegen de Seatcn Generaal, (wier gezag hij toch
geenszins , zoo als de predikanten , die alle eenhoofdig
bewind boven het hunne verkozen , bet privilegie , had
to verachten) des doods fchuldig. - De 1lrminianen gaven , in den beginne , voor, dat er geen verfchil was,
dan
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dan over de vijf artikelen ; doch het was om niet minder
to dcen, dan om het behoud of den ondergang van de
CHRISTELIJKE RELIGIE in deze gewesten. En dit blijkt
zonneklaar : want (men lette toch wel op bet bondig bewijs !) in de i8de eeuw waren de 4rminianen volflrekt
afgeweken van hunne voorgangers ! (En nu , voegen wij
er bij, nadat het 4rminianisme , in onze dagen , zoo
jammerlijk is doorgebroken , als D A C 0 S T A, to regt,
klaagt, nu bellaat er immers , in ons Nederland, geene
Christelijke religic meer , dan bij hem en het kleine kuddeken zijner medeijveraren voor de ware kerk !) Want ,
gelijk de Arminianen zich altijd afkeerig toonden van de
Confesfie en Catechismus , zoo heeft nu een s T o L K B R
tegen IJ r E IJ durven fchrijven, dat het onderfcheidend
kenmerk der Arminiaanfche Societeit beflaat in geenerlei
formulieren to hebben , en alleen de heilige fchrift als regel van geloof en wandel aan to nemen ! Dat is nu immers
openbaar goddeloos, en moet zeker ook op rekening
van OLDENBARNEVELD komen ; want DA COSTA
blijft altijd bij zijn propoost , en B A R N E V E L D wilt
wel, dat de .rminianen toen reeds niets anders bedoelden, dan de verbanning der Christelijke religie. De formulieren ondertustchen zijn onontbeerlijk en onmisbaar,
om het waar geloof to bepalen, en deszelfs behoud to
verzekeren . Zij ftrijden geenszins (zoo als de drminianen beweren) met bet hoog en uitfluitend gezag van bet
volmaakte woord des Heeren ; och neen! zij fchrijven
maar voor, hoe men dat woord (overeenkom1tig met bet
onbedriegelijk begrip van D A C o s T A cum fuis, die kennelijke roeping hebben, om bet uit to leggen) verfaan
moet . Daarom eischten reeds de Apostelen de belijdenis,
dat JEZUS is DE CHRISTUS, de Zoon Gods . Maar die
Apostelen waren eenvoudige zielen . Hunne belijdenis Inoest
in 't vervolg noodzakclijk worden uitgebreid. Reeds in de
eerfte tijden (dat is , na verloop van vier eeuwen) was zij
tot de bekende twaalf artikelen des Christelijken geloafs
aangegroeid , (en federt , in bcljdenisfen , Catechismen ,
Canons, enz . tot eenige honderden vermeerderd, wnarbij
E e 3
na
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flu n A C 0 s T A cum fuis nog ettelijken to voegen zouden
hebben .) En dan , geene formulieren to willen hebben ,
en alleen de heilige lchrift tot regel van geloof en leven
to willen erkennen ! waartoe moet dat brengen , dan tot
de affchuwelijkfle wangevoelens en de vreesfelijkfte verwarring in de kerk , zoo als men die federt twee eeuwen
bij de flrminianen heeft kunnen zien ? De dierbareformuh eren zijn de middelen , door God verordend , om zulk
eene pest uit de kerk to weren ; en nu mag men die middelen van voorbehoeding niet verwaarloozen . (Ruk uwe
ooren Op , 0 C A P A D O S E! en, zoo gij al de koepokken
niet wilt inenten, blijf toch, met uwen vriend, de ware regtzinnige leer inenten, door de formulieren ; want
zij zijn, volgens uwen D A C 0 S T A, den geloovigen door
God in handen gegeven , ter behoudenis van de waarheid ,
en God geeft geenen zegen daar,'vaar men de middelen,
die Hj aanwijst ,, moedy illig van de hand worst en verfchopt .) Nu volgt bier nog her een en her ander (alles even
ter fhede, daar de fchrijver BA R N E VE L D's doodfchuld
bewijzen moet) tot zoogenoemde we6rlegging van derZrminianen bezwaar tegen de leer der volflrekte verkiezing,
enz . dat zij, namelijk, flrijdt met Gods regtvaardigheid,
welk bezwaar terftond verdwijnt, als men maar in her
oog houdt, dat Gods regtvaardigheid niet bepaald moet
worden naar de begrippen , welke her louter menfchelt k
verfland zich van regtvaardigheid maakt ! en dan komt
her befluit , dat uit de praemisfen zoo klaar als de dag
volgt : de Arminiaanfche leer is eene gedrogtelijke leer,
die dezelfde is met die der .rIrianen, Socinianen en volflrekte ongeloovigen, en deze leer flond B A R N E V E L D,
door onwettige middelen , voor ; derhalve , enz .
Hiermede zijn wij gevorderd tot bladzijde 5o en de
111de Jlfdeeling, welke ons de wezenlt kheid van het fou.
vereine recht der Staten Generaal, in zaken van unie,
religie en militie, zal bewijzen . - Hier vinden wij terflond eene interesfante aanmerking , dat men namelijk de
regtmatigheid der vonnisfen van 16i9 ontkend heeft, omdat men 's lands G'onflgtutie heeft beoordeeld naar de vast-

flcl-
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I6p . Ja, die Mijnwat men wil) een

groote oolijkerd ! B A R N E v E L D, D E G R O O T enz .,
die zelf de bedoelde tegen hen geflagene vonnisfen , met
duizend anderen, in 16I9 voor onregtvaardig hielden,
beoordeelden die, zeer verkeerd, naar de vastftellingen
van 1
.651

Hij ichijnt echter wat to twijfelen : want hij

hoedanig bet erkend begrip was
der wettige uitgeflrektheid van bet gezag der Generaliteit voor en under bet Stadhouderfchap van Prim M A aR I T s en bet amptsbeflier van den Advocaat . Vooraf
onderzoekt vervolgens ,

evenwel verklaart hij B A R N E V E L D ook fchuldig aan
misdrijf tegen Holland, welks dienaar hij was (doch over
wells misdrijf hij dan, zoo bet beftond, alleen voor Holland to regt moest f}aan, en de Staten Generaal hem
niet , dan bij ufurpatie , vonnisfen konden) ; en dan wordt
W A G E N A A R, die de zaak duizendmaal beter verftond,
dan zijn onwetende en verwaande of geveinsde bediller,
wederiproken . En nu zal bewezen worden, i . dat in
Holland, 2 . dat in alle de vercenigde gewesten , nadat de

gereformeerde Godsdienst

daarin was ingevoerd, dezelve

is geweest de ddnige publieke en heerichende, 3 . dat het
krijgswezen flond onder bet onmiddellijk gezag der Staten
Generaal en des Stadhouders, en 4 . dat de Staten Generaal wel degelijk daarftelden cene Souvereine Overheid,
die zich mogt handhaven tegen elk, evenveel tot wat
provincie behoo-ende, die zich tegen haar vergreep . Hier

Pygmaecr een' Herkulifchen arbeid,
waarin hij dan ook , zoo als alien , welke zich lien v66r
onderneemt nu een

hem onderwonden, op alle punten jammerlijk te kort fchiet .
Alwat hij, onder I en 2, beuzelt, ftort in duigen, door
de enkele aanmerking, die zijn krank en bevooroordeeld

gereformeerd , v66r 1619 , in Nederland zoo wel Zwinglisch
als Calvinisch gereformeerd beteekende , en gereformeerde Godsdienst zoo wel 4rminianisme als Calvinisme inbrein nog nooit heeft kunnen of Willen bevatten , dat

fioot. Hij beproeve het eons , om hetgeen , door n R AN D T
en anderen , maar vooral door de Heeren ij P z r j en D E R,E e 4

rlouT,
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u r, ten bewijze daarvan , nit de gefchiedenis , is to
berde gebragt, to wederleggen ; maar, dewijl hij dit niet
kan, en zijne onkundige lezers moedwillig een rad voor
de oogen wil draaijen, houdt hij er een diep flilzwijgeti
van ; en, om dezelfde reden, merkt hij hier aan, hetgeen
niets ter take doer, dat onder Gereformeerden hier nooit
IP'ederdoopers (zoo titelt hij de Doopsgezinden) , Socinianen, of zelfs Lutherfchen, begrepen zijn . Wat hij voorts,
over en op het ter Generaliteit voorgeflelde in 15 8 3,
aahvoert en bouwt, is potfig. Het voorftel, namelijk,
was, of het niet geraden ware, het 13 de artikel van de
Unie van Utrecht, waarbij de dispofitie op ,den Godsdienst aan elke Provincie in den Karen wordt vrijgelaten,
zulks to veranderen, dat men daarin geene verandering
zou mogcn doen , dan met gemeen confent van alle de
bondgenooten. Hierop nu erkent hij, dat men van een
reader, (dat woord is hier met pharizefche listigheid
ingefchoven ; men leze : dat men van Been) op dit voorf}el genomen , befluit ter Generaliteit geene melding vindt .
Hieruit nu kan geen gezond hoofd anders opmaken, dan
dat de Provincien oordeelden , dat de voorgeftelde verandering niet geraden was ; maar D A C 0 s T A is van een
ander gevoelen , en acht het zeer mogelijk, dat , door een
ZEER NATUURLIJKE nalatigheid, van het befluit geene
aanreekening gehouden is . Moet men niet wel een natuurlijke domkop zijn , om zichzelven dit to kunnen , of
een natuuriajke bedrieger, om bet anderen to willen wijsmaken? Maar tot zulke natuurliyke onderfiellingen moot
men toevlugt nemen, om eene fchurfte zaak goed te maken . - Na zullen evenwel de Staten Generaal en die der
Provincien zich federt naar den geest der bovengeinelde
refolutie (die nooit genomen is) gedragen hebben, en
dat zal blijken nit eene Inflructie voor den Raad van
Staten, uit het Formulier van den Eed der Militie, en
uit de dispofitie over de fteden der bijzondere provincien, als zij op den vijand veroverd of herwonnen werden ; dock alwat hij hier aanvoert , is geen boon waardig ,
en heeft geene wederlegging noodig, daar juist uit het
Diet
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Diet nemen van befluit op, dat is uit let vergerpen van,
bet voorgetlelde ter Generaliteit in 1583 onwederleggelijk
blijkt, dat, volgens artikel 13 der Unie vau Utrecht, de
Provincien, in den haren, op bet flak van den Godsdienst, ook na 1583, de vrj~e dispoftie hadden, gelijk
de geheele gefchiedenis tot op 16i9 mode bewijst .
Na
volgt, 3, bet volgend kostelijk raifonnement : bet krijgsvolk der Generaliteit was verbonden aan de Staten Generaal en den Stadhouder ; derhalve mogten de provincien
of fleden geen afzonderli/k kr~ygsvolk , tot hare bijzondere befcherming , in dienst nemen ! En of G R o T i u s at
met de ilukkcn toont, dat bet flrijdige, vbbr den twist
over de Lhaardgelders , geprakt .ifeerd was , dat doet niets
af : want de Souverein (dat is, de Staten Generaal)
had die gevallen flilzw'tjgend voorbj gezien en alzoo toegelaten! Wie kan zich, bij zulke argumentation, van
meesmuilen onthouden ? - En nu , 4 , de Staten Gene
raal waren eene Souvereine Mogendheid ; derhalve mogten
zij alle de ingezetenen der bijzondere provincien , welke
zij oordeelden , dat zich tegen hen vergrepen , alomme ,
in fpijt van de privilegien de non evocando , en tegen den
wil van de Souvereinen dier provincien, aan derzelver
gewonen regter onttrekken , en door hunne gedelegeerde
regters doen vonnisfen ! Wat daarover bier gerammeldt
wordt , is bet jammerhartigst fpelen met de benamingen
van hoog/le Overheid van de geunieerde Provincien, Souvereine Heeren der Pereenigde Nederlanden, en dergelijken : want wat beteekenen die benamingen? Dat de Staten Generaal Souvereinen waren van de Souvereinen der
Provincien P Het is er vreesfelijk verre van daan . Zij
hadden over de Provincien niets meer to zeggen, dan
hun , bij de Unie , was opgedragen ; en omtrent alles ,
war daar buiten ging , bleven de Provincien , elk in den
haven, de ddnige Souvereinen . Dit is misfchien nognooit
genoegzaam in bet licht gezet . De Staten Generaal, de
zoogenoemde Souvereieien der Unie, welke door bet fluiten dezer Unie hun aanwezen kregen , waren nict anders ,
den loutere ereatasren van de Souvereinen der Provincien .
B e 5
«'at
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Wat was de Unie zelve anders of sneer, dan eene coalix
tie der Provincien, om derzelver gemeene belangen, d6or
eene vergadering van ettelijke Gedeputeerden, door haar
alien , in zekeren getale , to benoemen , to laten waarnemen? Is bet nu geene dolheid, to beweren, dat zij de
door hen benoemde Gedeputeerden zichzelven boven bet
hoofd gezet, van hare dienaars hare meesters gemaakt,
en , to hunnen gevalle, van hare fouvereiniteit affland gedaan zouden hebben ? - Daarenboven : waar berustte
eigenlijk die zoogenoemde fouvereiniteit der Staten LendX
raa1F Waar anders, dan in den boezem pier zeven fouvereine Provincien zelf, wier last de Gedeputeerden flechts,
in overeenkomst met de Unie , en voor zoo veel de Pro .
vincien hare belangen gemeen gemaakt hadden , hadden
uit to brengen , daaruit befluiten op to inaken , en die to
doen uitvoeren ? Voor zoo veel dan de meerderheid dier
Provincien, op haren last , door hare Gedeputeerden , ben
iluiten deed nemen over hetgeen niet onder dezelven gemeen gemaakt was, matigden zij zich onwettig gezag aan .
3Vlaar was deden dan die Gedeputeerden , of fechts eenigen
derzelven , wanneer zij , {lout op hunnen invloed , zonder uitdrukkelijken last hunner meesteren, gelijk zij (in
weerwil van D A C 0 S T A's zinnelooze wederfpraak) in
16 18 onbetwistbaar deden, zoodanige wederregtelijke beiluiten namcn en ten uitvoer bragten ? Wat pleegden zij
anders , dan geveld , dan hoogverraad, hetwelk , zoo bet
Regt had mogen gelden , met den hall geboet had moe.
ten worden ? Door zulk geweld n u werd B A R N E v e L a
ter dood verwezen en omgebragt ; en ells oordeele nu over
de regtmatigheid van den norm der regtsnleging, en de
regtvaardigheid van net vonnis , over hem geveld ! Indien
een Meester in de Regten , een D A COST A , hat nog
tiiet weet, leere hij, dat, waar men den vorm niet in
acht neemt, alle regtshandel nul is, en dat zij, die van
denzelven moedwillig afwijken, meer, dan bet vooroordeel, tegen zich hebben, dat zij onregtvaardig zoeken to
handelen . -- Alwat hij nu vender, tot verdediging daarvan , als een onbeichaamd nababbelaar van cenen 4dvoso',
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Yaderlandfche Kerk , bier heeft nedergeflanst,
verdient geen woord ter wederlegging . Die bet echter,
van ftuk tot fl :uk , vergruisd zien wil, leze o L D E N B A Rcaat der

N E V L LD's eer verdedigd, in twee brieven, to Am/lerdam, in 1773 , bij c . N . G U E R I N , uitgegeven , en

raadplege andere f}ukken van then tijd ; gelijk bij ook,
over bet gepretendeerd Generaliteitsbefluit van 15o3, kan
nazien de Yerhandeling van j . C . V A L K , mede te Am.
fierdam, bij P. C O N R A D I, gedrukt in 177'- .
En wat zullen wij nu zeggen van de IYde 4fdeeling,
waar men ons , in veertig van de honderdtweeenveertig
bladzijden, welke bet geheele prulfchrift bevat, de Sententie over o L D .E N .B A R N E V E L D, in naam der pretenfe Staten Generaal , door de over hem gef}eldegedelegeerde , dat is onwettige , Regters , gewezen, en welke men
in menigte van vroegere fchriften kan vinden , met eenige niets beteekenende aanmerkingen doorvlochten , to lezen geeft? D A C 0 S T A, wiens nietige fchriftjes naauwelijks eenig ligchaam zouden hebben, bedient zich bier
weor van bet loopje, om ze, door invlechting van groom
to uittrekfets uit andere fchriften , (gelijk, in bet vorig
Stukje , uit B 0 G E It M A N 'S verhaal van ziine bezoeken
bij M A U R I T S op zijn doodbed) eenig lijf to geven .
Maar wat zal nu deze, gelijk wij zagen, wederregtelijk
tegen hem geflage'ne fententie, die daarom niets tegen hem
gelden mag , en buitendien in menig gefchrift , van den be .
ginne tot den elude , wederlegd is , wegens zijne fchuld of
onfchuld bewijzen ? Men leze daarover de llpologie van D a
C R 0 O T , de 2anmertingen in de Historie van het levee
en flerven van O L D E N Il A K N E V£ L D, die in de zoo
even gemelde Yerdediging z finer eere, enz . enz . , en ,
als men dan geen ftalen voorhoofd heeft, zoo als DA
C O S T Q, zal men toeftaan, dat zij niet ddne aantijging
van waarachtige misdaad, laat ftaan doodfchuldige misdaad, behelst . En wat de kostelijke aanmerkingen van
dezen Lasteraar betreft , wij kunnen ons daarover bier
zoo min, als over de daarin voorkomende leugenachtige
lsijzonderheden en voorgevens , uitlaten ; doch wie der .
zel.
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zelver wetrlegging behoeven , (en dezen zullen wel weinigen zijn) zullen ze ligtelijk in vroegere refutation vinden, wier aanwijzing zij, bij geringe navraag, (zoo zij
onderzoeken willen) bij der zake kundigen erlangen zullen .
Over de Vde dfdeeling, voor zoo veel die nu de aanftelling der, vitio creati , gedelegeerde Regters regtvaar .
digen zal, behoeven wij, na bet reeds gezegde, geen
woord to verliezen ; maar, voor zoo veel zij ook hunne
nagedachtenis zal handhaven, moeten wij zeggen , dat
zij er, gelijk to wachten was , jammerzalig uitziet . Die
handhaving was in de aanteekening op bladz . 3 van bet
eerfte Stakje beloofd, en wordt bier op bladz . 114 Op
niet
met grooten ophef aangekondigd, als zullende daarin alle leugenachtige , onger jmde en walgelt ke vertellingen wegens de gezegde Regters, die nog nooit we.1'rlegd
waren, omvergeworpen warden . En wat krijgen wij nu?
Een naamregister der Vierentwintigen, waarin men ons
van allen meldt, wat posten zij bekleed hebben (bet .
welk men uit honderd fchriften weet) ; en wat men ons,
b,V zeer ,veinigen, buitendien berigt, is naauwelijks lezens waardig . Van K R 0 M H 0 U T wordt gemeld , (waarvan ook at niemand onkundig is) dat bij to vergeefs verzocht , van de commisfie tot Regter ontllagen to wor.
den ; bij welke gelegenheid wordt aangemerkt, dat, vol .
gens de Refolutien van Holland , alle de Regters (hetwelk toch verrnoedelijk alleen de benoemden uit Holland
bedoelt) zich zochten to excuferen . Men mag vragen ,
waarom ? indien B A R N L V R L D en de andere gevangenen bet vermoeden van zoo zware fchuld tegen bet land
tegen zich hadden, dat men zich, op zoo buitengewone
wtjs , van hen had mogen meester maken . Zouden de
besten dier Regteren ook aan hunne fchuld getwijFeld,
hebben ? Zouden zij ook de form van procederen tegen
hen hebben afgekeurd? Zouden zij ook gevreesd hebben ,
dat zij tot bet wijzen van een vonnis tegen hunne confcientien geperst, of, zoo zij zich daarvoor al wachteden, toch als medepligtig aan een wederregtelijk en onregtvaardig vonnis beichouwd, en dus, bij de posteritei t ,
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teit, met fchande gebrandmerkt zouden warden? -- Oin .
trent j u N I u s worden wij verwezen naar bladz . 29 van
het eerile Stukje, waar bet getuigenis van c A R L E T o N
was aangebaald, volgens welk j U N I u s, in B A R N EV E L D's dood flemmende, gezegd zou hebben, respublica poscit exemplum , de flaat vereischt een voorbeeld.
Tndien dit al waar was, (fchoon het door bet getuigenis
van j U NI Us' eigen' zoon is gelogenfleaft) wat doer bet
dan nog tot bewijs van B A R N E V E L D 's fchuld ? He;
is ons nut , zeide c A J A P H A s , dat den mensch flerve
voor het volk. Was j E z u s daarom fchuldig ? Of waren
z%j bet, welken NAPOLEON , to AmflerdauM en elders,
om fchrik in to boezemen , op valfche befchuldiging van
misdrijf, waaraan zij bewezen werden geen deel gehad to
kunnen hebben , liet doodfchieten ? -- Omtrent m u Y s
VAN HOLY vermoedt D A COSTA, dat het walgeljke fabeltjen, (l) hetgeen bij B R A N D T, wegens zijne
ziekte enz . , verteld is , is nagefchreven uit de fraa~re
aanteekeningen, die men , bi/na veertig j aren na den dooti
van B A R N E V E L D, dat is date omtrent 1648 of 1649,
door z!~nen dienaar j A N F R A N K E N heeft doen fchr jven : en thans ligt voor ons de waarachtige Historie van
de gevanckenisfe enz . van O L D E N B A RL N E V E L D, to
famen ghebracht , onder anderen , uyt de yerklaringe van
z'ijn Et . Dienaer j O H A N F R A N C KEN , en gedrukt
's jaars na B A R N E V E L D'S dood, in 162o. Misfchien
wil D A C 0 S T A dat jaartal verdenken . Welnu , hij (Ia
dan zijnen geliefden B A U D A R T op , wiens Memorien
in 1624 gedrukt zijn , en waar hij, in bet 1 ide boek,
op bladz . 52. , bewijs kan vinden , dat bet gedrukt verhaal
vanFRANCKEN teen beflond .-REINIER PAAUW
zal niet , zoo •als B R A N D T meldt , op het laatst van
zijn leven, in minachting vervallen zijn ; fchoon wij bet ,
uit gedrukte en ongedrukte flukken , nader zouden kunnen bewijzen . - A L B E R T B R U I N I N G zal niet, volgens denzelfden B R A N D T , in armoede geforven zijn ,
dewiji hij , in 1648 , nog Secretaris van Enkhuizen on
.lfgevaardigde ter Generalitcit was, even alsof her een
met

4{O

1. DA COSTA

met her ander Met beflaan kon . Ten minfle was hij toch
B R AND°T , D,
IV. bladz . 227 env. , of bij R E G E N a o o c, D . 11}
bladz. aao, 221 . -- Bij V A N E s s E N words den Heere
Mr . S. S C H E L T E M A valfchelijk eene klad aangewre .
yen . -- Ziet daar flu de fchoone verdediging en handhaying van de eer der Heeren Regteren, welke men , met
zoo veel bombario, beloofd had! Poverder kon men ze
wet niet denken. Edn ding echter bijkt hier, uit de aangift der jaren , waarin de meeste Regters gefforven zijn 4
dat het, namelijk, onwaar is, hetgeen door B R A N D T,
op zeggen van anderen , is gefchreven , dat er in het vtff
de jaar na den dood van den Advocaat reeds zeventien
van zone vierentwintig Regters begraven waren . Bij deze
gelegenheid words weder vreesfelijk tegen de trouweloosheid der Arminiaanfche Elistoriefchrijvers in her gemeen
uitgevaren , als waren zij enkel verdichters van leugenen
en vervalfchew der getchiedenis . Jammer, dat dit woorden in den tvind zijn , en niemand den logendichter D A
COSTA gelooft! - Als wij eens lust en tijd hebber,
zullen wij, voor eenigen der befaamdltte Heeren RegteYen, op onze wijs, nog eens een nieuw eerkransje
vlechten . Na gaan wij tot de lllde fIfdeeling over, en
fpoeden naar het eind van dit verilag .
Hier moet ons getoond worden de regtmatigheid, bedaardheid en zachtmoedigheid van het gedrag van M A vIt I T S , in al hetgeen hij , tot bedwang der Barneveld[ehe factie, gedaan en toegebragt heeft. Dit toonen be.
Nat , vooreerst, in louter vertellen, en komt hierop ukt :
M A U R I T S heeft zich , gedurende twaalf jaren , genoeg .
zaam onzijdig gehouden, en van ziju gezag geen gebruik
gemaakt, v66r dat iaj, na rijp overleg, de overtuiging
in zijn gemoed had ohtvangen, (hoe weet toch die D A
C o s T A alle , zelfs de geheimlle, dingen ? trouwens , hij
is een zIENEaJ) dat hij, naar ced en pligt, gehouden
was , her Arminiaansch geweld en onregt krachtdadig tegen to gaan . Schoon, van den beginne of aan , door de
verdrukte partij, om hulp aangezocht, liet hij de gebeureen lage rekel, gelijk men zien kin bij
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beurtenisfen , bedaard , Karen gang volgen , en wachtte ,
met kalmte , op licht van boven , om tusfchen regt en
onregt, waarheid en valschheid behoorlijk to onderfchei .
den . Dit ontving hij in 1617 , en toen fcheidde hij zich
van de tot hiertoe publieke kerk af, en voegde zich bij
de afgefcheidene gemeente (de gemeente der Scheurmakers) in de Kloosterkerk . Een jaar lang gebruikte hij nu
nog Met dan zachte middelen , van overreding, van fchikking, van beraadflaging . Maar de factie fehond de Unie
en bet regt van de Staten Generaal en den Stadhouder,
en nu was hij genoodzaakt dadelijkheid to gebruiken . Hij
dankte dan de Waardgelders af, liet de belhamels van
den opJland in hechtenis nemen, en veranderde de itedelijke regeringen in Holland, waardoor de provincien tot
eenigheid, inwendig, onderling, en met de Generaliteit,
gebragt werden . En dit alles deed hij, zonder , in eenig
bet minfte tluk, de grenzen zijns gezags, den last der
overheid, of de voorfchrifren van ware Ghristelijke gee
matigdheid en zachtmoedigheid, to buiten to pan . Dit
onderneemt men nu ook aldus to bewijzen : i . In z/n
gemoed overtuigd, dat de leer der Contra-ltemonJlraruen
(welke hij Diet verftond) de ware zuivere gereformeerde
leer was , verpligtte zijn eed , als Stadhouder en Kapitein
Generaal, hem, om die to handhaven . a . Uit hoofde van
dien zelfden eed , was hij ook gehouden , de bevelen der
Staten Generaal boven die der provincien Holland en Ut .
reckt to laten gefden . 3 . Tot de afdanking der Waardgelders was hij geregtigd en verpligt, door de bevel
der Staten Generaal en zijne Intl:ructie , als Stadhouder en
Kapitein Generaal van Utrecht . 4 . Tot de verandering
der t}edelijke regeringen in Holland was hij geregtigd, als
Stadhouder van die provincie . 5 . Dat hij de belhamels
van den opJland liet vatten, was niet op eigen gezag , of
met medeweten alleen van eenige weiniie leden der Gene.
raliteit, gelijk men bet heeft willen doen voorkomen,
maar wel degelijk op uitdrukkelijken en. volledigen last
van de Staten Generaal . En waaruit blijkt dat? Wel, de
Staten Generaal, dat is zij zelf ., die de gevangenneming
heb-
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hebben laten doen , hebben bet, op den eigen dag der .
zelve, aan de regering van Leiden gefchreven . Nu mag
er immers niemand meer aan twijfelen ! Met verlof echter
van Mr . D A C O S T A, zouden wij nog wel twee dingen
willen weten : 1 . of, in alien gevalle , eene vergadering
van gedeputeerde Staten Generaal, waarbij zeker de Gedeputeerden van Holland niet geroepen waren , wel voor
eene wettige vergadering mogt gelden , en s . of eene vergadering van sulke Gedepiiteerden, die gewis geenen bijzonderen last van hunne meesters , de Staten der Provin .
cien, tot bet gevangennemen der drie Heeren ontvangen
hadden, op hun eigen gezag wel wettigen last tot zulk
eene daad van geweld, waarlsiij bet regi en de fouvereiniteit der Staten van Holland gefchonden werden , geven
lion ? Indien wij voor onszelven hierop antwoorden zullen, zeggen wij ronduit peen . Wij zeggen , dat zij , die
dien last gegeven hebben,geweldenaars en guiten geweest
zijn . Zoo Lang die Staten, Generaal beflonden , moot en
durfde men dat niet, zoo ronduit, zeggen ; doch wij
zeggen bet thans, en, wat Mr . D A C o s T A cum fuis
daartegen mogen kakelen, alle onzijdige en doorzigtige
braven zullen er van overtuigd z1jn en bet toefteulmen .
En of hij al zeggen mogt, dat bet guitenfluk daarna is
g oedgekeurd, dit bewijst niets meer, dan dat de guiten,
door M A U It I T 8 gerugfteund, getoond hebbende, wat
zij met hem ondernemen durfden , door andere guiten
toegejuicht, en flraks door nieuwe recruten in Holland
verflerkt, alien, die hen mogten hebben willen veroordeelen, verfchrikking aangejaagd en verflomd hebben . Nu volgt, to flot van dez Afde ling, nog e ne verdeg
diging van M A U R I T S over bet niet verleenen van par.
don aan O L D E NEAR N E V E L D, en , tot verflerking
daarvan , een brief van M A U R I T s aan Graaf W ILL E M
L o D E w ij m, Stadhouder van Vriesand , gefchreven op
.den dag van B A R N E V E L D 's teregtftelling, 13 Mei
1619, en door den Hoogleeraar K L U I T (doch al dQrtig
jaren vroeger, in de boven aangehaalde eer van 0 L D E NWij erkennen,
B A A N E V E L D verdedigd) uitgegeven .
dat,
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dat, aangezien M A U R I T s' verbittering, de omftandigheden hem niet zeer tot bet verleenen van een onverzocht
pardon konden opwekken , to meer , daar hij het fortior
est, qui fe, quam qui fortis/ima vincit moenia (dapperder is hij , die zichzelven , dan die de flerkjle vestingen
overwint) nooit bijzonder toonde to behartigen . Ondertusfchen mag de lezer met den bovengemelden brief van
M A U R ITS vergelijken den brief van Graaf W I L L E D
L 0 D E W IJ K, aan hem , den Io April to voren, gefchreven , en made bij de twee gemelde fchrijvers to vinden . Hij
zal er uit zien , hoezeer die Vorst van xi A U R I T s verfchilde , hem tot gematigdheid Tied , en oordeelde , dat
alle uiterften, en vooral alle bloedftorting, vermeden moesten worden , inzonderheid ook omdat diverfe zaaken met
apparentie van wetlykheid van beide fyden gefustineert
conden werden.
Vat nu eindelijk de Aanteekeningen betreft : in de cerfte heeft men wader een fraai ftaal van bondige argumentatie , uit bet ex uno disce omnes (leer uit ednen allen
k'ennen) ontleend . Fens heeft een heethoofd, dien men,
zonder eenig bewijs , voor Arminiaan doet doorgaan ,
iets tot vergoelijking van bet Pausdom en tot nadeel der
hervorming gefchreven : ergo waren de Irminianen over
bet algemeen , in den grond, ten alien tgde, v~jandig
aan onze goede zaak tegen Spanje en Frankro~k ! In
andere aanteekeningen worden U I T E N B 0 G A A Ii D,
E P I S C 0 P I US, V 0 R S T I u s enz . beklad .
Doch hat
lust ons niet, dien drek verder to roeren . De lezer zal
van zelf verftaan , dat bet (lot van geen beter allooi is ,
dan al bet overige .

Probabilia baud probabilia . Oder Widerlegung der von
Herrn Dr. B It E T S C H N E I D E R gegen die Acchtheit
and Glaubwurdigkeit des Evangeliums and der Briefe
des johannes erhobenen Zweifel , von F R I D . G 0 T T L .
C R O m E , Hauptpastor zu St . Michaelis in Liir.eburg .
Ei'
BOEKBESCII . !825 . NO . IO .
F f
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F. G . C R 0 Ma , PROBAI3ILIA HAUD PROBABfIA .

Eine gekri3nte Preisfcbrift . Leipzig and Leiden . 1824 .
Gr . 8vo . 380 Seit. f 2- :

Nadat to Leipzig, in

182o , de Heer E R E T S C H N E Izijne probabilia over den aard en den oorfprong
van her Evangelie en de Brieven des Apostels Joannes
in de Latijnfche taal had uitgegeven, vond men te Haarlem good eene prijsvraag tilt to ichrijven tot wederlegging
van dat gefchrift ; en de Veer C R o m E heeft , door zijne
Iloogduitfche beantwoording, den uitgeloofden prijs behaald . Hoedanig de uitfchrijving geweest zij, weten wij
niet, daar wij ons riezelve naauwelijks herinneren, en
voor her bekroonde link that geen voorberigt hoegenaamd .
Her beheist alleen de verhandeling, zoo als dezelve was
overgezonden en bekroond ; offchoon derzelver fchrijver
(bl . 9) had aangeboden, indien zijn ftuk eene bijzondere opmerking en de openlijke bekendmaking waardig gekeuKd wend, her gebrekkige daarvan aan to vullen en to
verbeteren . De Heer C R 0 M E , namelijk , had federt eenigen tijd zijne aandacht op her gefchrift van B R E Ts C H N E I D E It gevestigd , en wenschte er eene wederlegging van to vervaardigen , toen hem , (bl . 7-9) toe,
vallig en zeer laat , de uitgefchrevene prijsitof bekend
werd . Door de kortheid des tijds was hij in de onmogelijkheid, om aan zijne wederlegging die uitvoerigheid en
naauwkeurigheid to geven, welke hij wenschte . Ondertusfchen heeft hij , volgens zijne eigene en gegronde verzekering, geene der gewigtigfte en wezenlijkfle twijfelingen van den Heer B R E T S C H N E I D E It onaangeroerd
en onwederleg_l gelaten . - Ilet zou ons geenszins verwonderen , indien de Heer C It o M E zijne belofte nu op
eene andere wijze , dan hij voorgefteld had , vervulde ,
en eene geheel omgewerkte wederlegging uitgaf . Echter
was bet flak, zoo als her uitgegeven is, de uitgave en
den uitgeloofden prijs allezins waardig, ter handhaving
van de fchriften , aan den Apostel Joannes toegekend,
en zal hem, die meer op de zaken dan op de voordragt
let, voldoening verfchaff n .
VerD E It

C . M . V A N D IJ
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herhandeling over het gebruik der plantaardige en dierlijke Kool, door e . M . V A N D IJ K , 4potheker to U.
trecht. To Utrecht, bij 0 . J . van Paddenbufg . 1824 .
In gr. 8vo . Behalve het hoorberigt, 73 BI. f : - 6o .

M et genoegen doorlas Recenfent deze welgeftelde Verhandeling , waarin wij eene nieuwe bijdrage bezitten tot
de toegepaste Scheikunde .
Zij is in drie Afdeelingen verdeeld . De eerfle bevat
eene korte litteratuur van het verhandelde onderwerp .
De tweede behelst proefnemingen met de dierlijke kool,
door welke derzelver ontkleurend , bederfwerend en bederfwegnemend vermogen geftaafd words. Belangrijk v oor .
al zijn, met betrekking tot bet laatfte, de proeven, met
bet Amflerdamfche grachtwater genomen, bladz . 47 en
volgg . De derde Afdeeling, eindelijk, geeft eenige op .
heldering aangaande de wijze , waarop de kool fchijnt to
werken . De Schrijver geeft hier aan de mechanifche boven de chemifche verklaring de voorkeur ; hoewel hij bij
bet bederfwegnemend vermogen der kool eene meer za .
mengeftelde werking aanneemt ., en de chemifche niet geheel fchijnt buiten to fluiten .
Een ruim vertier van dit nuttig boeksken beloone den
bekwamen Schrijver voor zijnen arbeid, en moedige hem
aan tot meer dergelijke nuttige ondernemingen !

Gezondheidslesfen voor zwangere , barende en Kraamvrouwen, naar het Hoogduitsck bewerkt, voor Nederlandfche hrouwen uit den befchaafden (land, door j .
VAN D E R P L A A T S, praktiferend Doctor in de Genees- en Verloskunde to Leeuwarden . Met eene Plaat.
To llmflerdam, b j C . G . Sulpke . 1824 . In kl. Svo .
Behalve hot Voorberigt, 178 Bl- f I-SO-

De menigvuldige fchadelijke vooroordeelen, welke in
den leefregel van zwangere en bij het gedrag van barende
F f 2
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en Kraamvrouwen worden aangetroffen, tegen to gaan ,
en aan de beflaande behoefte aan een boekje , bevattende
een beknopt onderr,gt voor Nederlandfche vrouwen , ow
in deze belangrijke tijdperken des levens haar gedrag naar
to regelen , to voldoen , - ziet daar bet voornaam oogmerk, waarmede dit gefchrift wordt uitgegeven .Het
zelve is eene vertaling van de Didtetifche Belehrungen
fur fchlvangere, gebarende and Wichnerinnen van den,
ook door zijne bijdragen tot de vergelijkende Verloskunde , beroemden Leipziger Hoogleeraar J 6 R c , naar het
bijzonder oogmerk des Vertalers bewerkt , en met in den
tekst ingevlochtene vermeerderingen door denzelven ver .
rijkt. De Gezondheidslesfen worden in den vorm van
Voorlezingen medegedeeld. Dezelve zijn tien in getal ,
en handelen achtereenvolgens over de zwangerheid, over
den leefregel voor zwangere vrouwen, over bet baren,
over bet gedrag der barende vrouwen, over het kraambed, over den leefregel in bet kraambed, over bet zogen , over de behandehng en den leefregel van pasgeboren kinderen ; terwijl fommige dezer onderwerpen, om
derzelver uitgebreidheid, in meer dan a ne voorlezing
worden voorgedragen en ontwikkeld . Bij bet werkje is
eene plaat ter opheldering en een vignetje ter verfiering
gevoegd . Het laatfle , echter , is niet zeer gelukkig uitgevallen .
Gaarne erkennen wij , onder deze Gezondheidslesfen
vele gevonden to hebben, der behartiginge onzer Nederlandfche vrouwen overwaardig, en wij prijzen het goede
oogmerk des Vertalers, om door dezen arbeid ook aan
onze vrouwen de zwangerheid , het baren en bet kraambed als natuurlijke verrigtingen to leeren kennen , en haar
in Mat to Pcellen , zelve hare Ieefwijze en haar gedrag to
regelen, zonder dat zij zich, bij gebrek van een' bekwamen Arts , aan den raad van onkundige Vroedvrouwen
of oude en fnapachtige Bakers blindelings behoeven over
to geven . Maar, durven wij vragen , is bet middel gefchikt en berekend voor de kwaal ? Is bet mogelijk , zonder grondige en gezonde anatomifche en phyfiologifche
ken .
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kennis , iemand eenige goede en duidelijke begrippen van
de hier bedoelde verrigtingen to geven ? Hangt bij de opvolging van algemeene diaetetifche regelen niet alles of
van derzelver bijzondere toepasfng, welke zonder pathologifche en therapeutifche kundigheden gewoonlijk geheel
verkeerd gefchiedt ? Is ook hier halve verlichting niet nadeeliger ,dan volf1rekte onkunde ? Recenfent fpreekt bier
bij ondervinding. In zijne praktijk ontmoette hij niet zelden dergelijke vrouwelijke Esculapen ; maar de Hemel
beware alle Practici voor zulke patienten! De Doctor is
niet flechts verpligt , van al zijn doen en laten naauwkeurig
rekenfchap to geven, maar hij that ook onder de l ritiek
zijner lijderesfen , die geen droppel zijner medicamenten
zullen innemen, zoo niec eerst de Medicus een behoorlijk
pharmacologisch Collegie over dezelve gehouden heeft .
Voegt men hierbij de grove handwerktuigelijke begrippen,
welke de meeste mentchen zich van de kunst vormen,
als beyond zij flechts in eene zekere routine, eine blinde
Uebung, zoo als Z I M M E It MA N N het noemt, dan zal
men zich gemaklcelijk kunnen voorftellen , hoe de eenvoudigfte voorfchriften dikwijls allerongelukkigst verklaard
en toegepast worden . Deze is ook eene der redenen ,
waarom de eenvoudigile lieden , die een onbepaald geloof
hechten aan het ;een de Doctor hun zegt , vaak het gemakkelijkst en fpoedigst genezen . Geenszins ontkennen
wij, voorbeelden to hebben aangetroffcn van vrouwen,
op welke lesfen , als hier gegeven worden , den goeden
invloed hebben, welke daarmede bedoeld words ; maar
die voorbeelden zijn veel zeldzamer , dan men welligt
vooronderitelt . Mogten wij intusfchen gedwaald hebben,
en onze ondervinding door die van anderen wederlegd
worden, hetgecn wij hartelijk wenfchen, dan zij de alge .
meene verfpreiding en de verftandige toepasfing dezer Gezondheidslesfen, vooral ten platten lande , waar htt nict
zelden aan goede geneeskundige hulp ontbreekt, er ons
bet bewijs van ; en in dat geval verldaren wij, bereid to
zijn , om , met grootmoedige zelfverloochening, het erravirrus nit to fpreken .
F f 3
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Holland's Roem in I!Cunflen en Wetenfchappen, suet Wanteekeningen en Bijdragen , door H E N D R I K Baron
C o L L o T D' E S C U R Y . Heer van Heinenoord. Ifle
en Ilde Deed. In 's Gravenhage en te, Almflerdam , bij de
Gebroeders van Cleef. 1824-25 . Ingr. 8vo. Te zamen
XXIV en 258, f4anteek. enz . 685 BI. f 8-40 .
\anneer een Man, door geboorte en fand geheel onafhankelijk, en niet verpligt tot eenig winstgevend beroep , de uren , welke hem de belay gen des Vaderlafds
overlaten , met onvermoeide vlijt , lust en liefde aan de
Letteren wijdt, dan is zulk een verfchijnfel ons to aangenamer , naar mate bet zeldzamer is , en her is ons een
nieuw bewijs der bekoorlijkheid en wegflepende kracht,
die de zielverzachtende Kunflen en Letteren op her welgeftelde gemoed oefenen . Maar wanneer nu de keus der
9nderwerpen van zijne nafporingen , welverre van enkel
de bevrediging der nieuwsgierigheid to bedoelen, daarbeen farekt, om de heilige vlam der Vaderlandsliefde in
de barren to koesteren en aan to blazers , om dat Vaderland aan alle deszelfs kinderen to doen beminnen , dan rijst
die Wend der Letteren nog hooger in onze achting, en
wij verheffen ons met reden op een Land, dat zulke
Edelen kweekt .
Dus waren onze gewaarwordingen bij de inzage van
dit werk des Heeren Barons C o L L o T D' E S C U R Y,
reeds met roem door Lati nfche gedichten in de geletterde , gelijk door verfcheidene doorwrochte advijzen bij de
Tweede Kamer der Staten . Generaal in de flaatkundige
wereld hekend . Hij onthaalt ons in bet werk , waarvan
de twee eerfl:e Deelen voor ons liggen, op een overzigt
der beroemde mannen, die onzen roem in kunst en wetenfchap ten top gevoerd hebben . Her zijn oorfpronkelijk Voorlezingen , in de Haagfche Afdeeling der Maatfchappiii van fraaije Kunffen en Wetenfchappen uitgefproken , loch nn tot cen geheel aaneengefchakeld, en ntct
V c-
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vele llanteckeningen en B dragen verrijkt. Het eerfie Deel
oinvat de Bouw- en Beeldhouw-, Schilder- , Graveer- en
Penningkunst. Een ruim onderwerp voorwaar , doch door
den Edelen Schrijver met eenen gloed , eene levendigheid
en eene kennis van zaken behandeld, die ons als midden
in bet roemrijk tijdvak verplaatfen , toen alle die kunfien
to gader onze kleine plek gronds verheerlijkten ; toen V A N
Ii A b1 h E N het Stadhuis van 4mflcrdam fiichtte , D E
KEY Z E R bet Praalgraf van W I L L E M DEN E E RS T E N oprigtte ; toen eene reeks van mannen als it E MBRANDT, DOUW, VAN MIERIS, POTTER,
BAKHUYZKN, VAN DE VELDE, RUISDAAL,
WOUWERMAN,SCHALKEN,RACHEL RUYSCH,
HONDEKOETER, OSTADE,STEEN en zoo vele,

vele anderen onze Natuur op bet doek bragten , den vreemdeling ons huisfelijk leven vertoonden , en Hollands roem
door geheel Europa verfpreidden , terwijl alle vermogen .
den zich beijverden , om hunne vertrekken , in plaats van
met nietige behangfels, met dezemeesterfiukken der kunst
to verfieren , en daardoor de kunst aan to moedigen ; toen
CORNELIS VISSCHER, BLOOTELING, SUY
D E R H O E F en L U I K E N de Graveer- en Etskunst ten

top verhieven , waartoe den laatfien zelfs zijne latere
fombere godsvrucht dienstbaar was, door zijn Genie voor
bet fchrikkelijk verhevene veedfel to geven ; toen de daden onzer groote mannen , de merkwaardige en roemruchtige gebeurtenisfen onzer Geichiedenis , die elkander verdrongen, door Gedenkpenningen, barer niet onwaardig,
werden vereeuwigd ; terwijl de kunst van K o s T E r. ,
twee Eeuwen na de uitvinding, door de E L Z E v i E 3t s
etl 13 L A E U S ZiCh in haar Vaderland veel hooger dan elders verhief. Van de Dichtkunst, de hoogfiej aller kunfien, fpreken wij niet : deze zal ons gewis in een der vol .
gende Deelen ruime fiof tot onderhoud aanbieden .
De Heer D' E s C U R Y erkent , dat de Bouwkunst in
ons land de minfie gedenkteekenen kan vertoonen, winneer men alleen op het fchoone ziet ; doch omvat men in
zijize bcf :houwing ook hct nuttigc , zoo doen zich terF f 4
fiond
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ftond onze ontzaggelijke waterwerken voor, die den vreemdeling verbazen : eene zeer vernuftige wending, en die
toch volkomen waarheid behelst, vooral doordien de Redenaar onze werkzaamheden in dat vak met die der nieuwere Italianen doet contrasteren . 't Is waar, zij hebben
in honderdvijfenveertig jaren, onder negentien Pausfen
en twaalf Bouwmeesters, eene Pieterskerk opgerigt ; maar
hunne Pont%jnfche moerasfen, welke zij van c E s A R tot
p x u s VI vergeefs hebben zoeken op to droogen, hunne
Toscaanfche maremmen verfpreiden nog doodelijke pestlucht
in 't rond, en ontrooven geheele ftreken aan den landbouw ;
hebben gedurende her twaalfjarig beftand
de 13eemJler en Purmer bedijkt . Zelfs tegenover her beroemde kanaal van Languedoc der Franfchen kunnen wij
met her volfte rest ons groot Noordhollandseh kanaal
overftellen, hetwelk, niettegenftaande de bekommering
van zoo velen, ten tijde der jongfte overftrooming zoo
treffelijk de kunde en bekwaamheici onzer hedendaagfche
Waterbouwkundigen heeft geftaafd . -Nog uit een ander
oogpunt befchouwr onze Schrijver de gewrochten der
bouwkunst. , Onze kerkgebouwen z1jn geene kerken
• van St. Paul of St . Pieter, maar eenvoudig, gelijk de
„ eerdienst , welken wij her Opperfte Wezen gewijd heb„ ben. Paleizen - de nederige Hollander behoeft ze
„ niet, en her eenvoudige dak , waaronder zijne Vaderen
„ leefden , waar eene teedere moeder hem onder bet harte
„ droeg, of aan Karen boezem met eigene melk drenk„ to , heeft voor hem grootere waarde , clan de reuzen„ gevaarten der B O R G H E z E N of r A R ME S E N in her
„ prachtig Italie. Eene kleine hoeve , de erfgrond van een
• eerlijk voorgeflacht, met een eenvoudig bloemperk , met
• eigene hand verzorgd en opgekweekt, is voor hem de
„ fchat, then hij tegen geene tuinen van A L C I N 0 U S,
• tegen geene Villa's van Oud of Nieuw Rome ruilen
r zal . " (B) . -27)- „ Ik kan u op geene Dori/che tempels
„ wijzen , noch op zulken , gebouwd naar lonifchen re• gel , of met Corinthifche bevalligheid : maar doorwan„ del onze fteden ; zie de deftige gebouwen, der afgeleef,, de
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de nooddruftigheid tot wijkplaatfen beftemd ; llaar op
die, voor hulpelooze weezen afgezonderd ; befchouw
al de geftichten , waarvan liefdadigheid de bouwmeesteres was ; verwijl bij die , welke tot veredeling van
den menfchelijken geest , door opvoeding en onderwijs, zijn opgerigt, bij de aan kunften en wetenfchappen gewijde heiligdommen , en oordeel , of wij Athe .
nes weelderige praclit en Romes kwistigeoverdadigheid
behoeven to benijden ." (Bl . 28 , 29 .)
Dat wij in de Beeldhouwkunst geene bijzonder groote
vorderingen gemaakt hebben, fchrijft de Heer D' E s c vR Y toe aan de nederigheid van onzen landaard, aan de
ipaarzaamheid , zoo noodig in de tijden van den grooten
worftelftrijtl met Spanje , en aan de ligging van ons land,
ontbloot van iteengroeven , waarmede Griekenland en
Italie zoo ruim zijn voorzien . Doch voornamelijk moet
zulks, naar ons denkbeeld, worden toegekend aan de
meerdere eenvoudigheid van den Protestantfcheneerdienst,
(gelijk onze Schrijver ook met een enkel woord zegt .)
De Heidenfche Veelgoderdienst bevorderde bij de Grieken de beeldhouwkunst ongemeen ; daarop volgde de Roomfche, aan wien de kunst minder , nogtans ook veel verpligt is . Naar mate onze denkbeelden van bet Opperwezen zuiverder werden , moest de eerdienst in zinnelijkheid
verliezen ; en vandaar ook, dat ongetwijfeld Italie nog
bet voedfterland der beeldhouwkunst is, (hoewel men
daarbij ook de overblijffelen der oude kunst vooral niet uit
bet oog moet verliezen .) Dat Nederland oudtijds Beeldhouwers had , die bun kunstvermogen aan de kerken befteedden ,
blijkt uit bet voorbeeld Van W I L L E M T E T T R O D E,
door onzen Schrijver volgens n E V. R o o T aangehaald , die
to Delft twaalf Apostelbeelden in de oude kerk uithieuw,
en een prachtig altaar vervaardigde ; maar de beeldenftorm
heeft zijne werken en bijna zijne nagedachtetiis doen vergaan . De geestdrift voor onze groote mannen , voor
W ILL E M I, D E Ii O I T E R en andere Zeehelden , hield
de beeldhouwkunst nog eenigermate in ftand ; nogtans
most men erkennen , dat , met uitzondering der Graftombe
F f 5
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voor den Vader des Vaderlands , de overigen niet onder de ei .
genlijk gezegde meesterftukk en behooren , die met de voort .
brengfelen van Italic zouden kunnen wedijveren . Edn fluk
flechts is er, 't welk , volgens alle kenners , then lof ver .
dient ; de Graftombe van E N G E L B E R T van Nasfau, in de
groote kerk to Breda, waarvan de alb.,steren beelden, zoo
van den hoofdperfoon en zijue echtgenoote, als van de vier
oude helden, welke de grafzerk fcboren, door uitdrukking
en kracht den meester verraden . Waarfchijniijk zijn dezelve
bet werk van een' of anderen Italiaanfchen Meester, hoewel
niet, zoo als fommigen gelooven, van M t CH A E L A N G EL 0. (*)

Bood ons de eerfte Verhandeling minder overvloedige flofr
tot bewondering aan , de volgende, welke ooze Schilder- en
Graveerkunst omvat, is daaraan zoo veel to rijker, en de geachte Spreker kon flechts enkele wenken geven , die hij echter in zijne aanceekeningen eenigzins heeft uitgebreid . Eerst
doet hij ons een' blik flaan op de lotgevallen der fchilderkunst bij de Grieken en Italianen (niet bij de vroegere Raineinen , die genoegzaam geene fchilderfchool hadden , maar
alles van de Grieken plunderden), bij de Franfchen en Duitfehers. Hij ontveinst geenszins de gewone tegenwerping cegen
ooze fchilderfchool, dat zij her Ideaal niet kent, of alchans
nict weec nit to drukken , maar zich doorgaans bij eene getrouwe, maar platte, nabootfing der Nacuur houdt, met zoo
weinig fhaaks, dat zelfs gemeene voorwerpen, zoo als dronken boeren enz . , de ftof nan haar penfeel moeten Ieveren ,
terwijl zij ook geen keukengereedfchap verfmaadt ; een bewijs, dat bet ons, bij veel, gedulds,aan dichterlijkgevoel man .
gels. (Wij vreezen zelfs, dat dit vooroordeel, algemeen bij
dea Buitenlander gekweekt, hem , bij zijnc onkunde nan on .
ze taal , de Nederlandfche poezij als plat, zielloos en gemeen
heeft doen verwerpen , zonder haar de moeice van onder,
zoek , of aanleering onzer taal , waardig to keuren .) De
Schrij .
( 1 ) Wij vinden dit Iaatfle nogtans ook vermeld bij K o K ,
X[f[de D . bl . 296, zonder dat
hij echter daarvoor eenig gezag nanhaait . Met den cijd zou
bet wel overeenkomen, daar E N G E L B E R T in 1504 overIced , Men M I C It A E L A N G F L o, reeds eeo meester in de
kunst, v it Raise naar Plorcncc was teruggekeerd .
Vaderlandsch LYoordenboek,
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Schrijver was door zijn onderwerp volftrekt geroepen, ons
van deze blaam to zuiveren . Hij ontkent Met , dat wij R AP H A is I. 's verhevenheid noch C O R R E G G I O'S bevalligheid
bezitten, maar beweerc, dat wij n iettemin T I T I A A N'S waar .
heid op zijde flreven ; terwijl onze fchllderilukken een ge .
trouw afdrukfel van onzen landaard, ons volkskarakter, en
van bet oord zijn, dat wij bewonen . Wij zijn dus geene
navolgers, maar hebben ons zelve den weg gebaand . Ook bier
heeft bet verfchil in Godsdienst weder zeer veel gednan, ge .
lijk men uit eene vergelijking der gewrochten van onze en
tier hlaamfche, ons Loch zoo naburige , fchilderfchool duidelijk
opmerkt . 1)e rijke voorraad , dien de gewijde Gefchiedenis
en de Legende den Schilder aanbodeu, de eervolle en voor .
deelige beflemming zijner kunstgewrochcen voor altaariluk.
ken, vervielen dus bier ; doch bet is zeer merkwaardig, dat
wij, bij bet gemis van dit middel ter aanmoediging, 't welk
wij met alle Protestantfche landen gemeen hebben, nogtans
van die alien her 8enige zijn, 't welk eene oorfpronkelijke
en luisterrijke fchilderfchool bezit . De Duitfche fchilderkunst
toch daalt in tijd niec lager of dan tot de Hervorming : Deenemarken, Zweden , Engeland bezitten er geheel geene , (zoo
men,in Engeland, IOSUA REYNOLDS,WEST,en mogel .j k een of twee anderen , uitzondert .) Daarenboven , bezat
danREMBRANDT,de VerheVeneREMBRANDT,--beta .
ten de vernuftige D o u w , de krachtige V A N D E R H E L S T,
de floUte B A K Ii U Y ZEN en VAN D E V E L D E geen dich .
terlijk genie ? Maar onze meer naar waarheid dan naar vin.
ding ilrevende geest , die uooit een' A R 10 ST 0, maar wel
SPIEGELS, IIOOFDEN en VONDELS voortbragt~ fchepte dan ook meer waarheid in de nabootfing der Natuur, dan
in de uitdrukking van bet Ideaal. Nogtans bezitten wij ook ,
vooral in ons vroeger tijdvak, verfcheidene Historiefchilders,
die zich veelal in Italie vormden, onder welken de Schrijver
onsmet1IEEMSKERK,SCHOREL,BLOKLAND,VROOM
(dien bij den Hollandfchen P ROT O G E N E S noemt) en
maakt, of die kennis vernieuwt . Zij
B L O EMAERT bekend,
behandelden veelal de Griekfche fabelleer , waarann onze la.
teren zich zoo zelden gewaagd hebben . Hunne kunstgewrochten werden gedeeltelijk door COO R N H E R T, C O R T en
G A L L E in plaat gebragt, en daardoor grootendeels behou .
den. En nu komen wij sat, die groote Schilders der zeven .
tiende Ecuw , welke zich zelve ;i_n boven geichetf en wcg
haan-
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baanden , daar misfchien uiterlijke omflandigheden, of man,
gel aan vermogende begunfligers, hun de reis naar Itali0
moeijelijk Inaakten .
De Heer
E S C U R Y had in dit eerfle Deel de Penningkunde flechrs ter loops behandeld, omdat hij daarmede een
ander oogmerk had , namelijk eene galerij van groote daden
en mannen voor zijne landgenooten ter befchouwing to openen , zoo als die door penning-, fchilder . en graveerkunst nan
de nakomelingfchap zijn overgeleverd . Hij noemt dit, en
met regc, de Kunflen dienstbaar aan de eer van 'a lands Gefchiedenis ; to meer, daar hij nu en dan eenige dichtregelen
onzer Barden daarin vlecht, tot hetzelfde doel flrekkende .
En inderdaad, her is onmogelijk, dit gedeelce des werks to
lezen, zonder zich met edele fierheid op de vele voortreffelijke mannen in flaats- en krijgshandel , die ons kleine land
heeft voortgebragt, ce verbeffen . Vooral de Spaanfche krijg,
bepaaldelijk de eertle, hangile jaren van denzelven , hebben
eenen heldenfloet voortgebragt, dien zelfs Griekenland, in
de veelbezongene dagen van Marathon, Salamis en Platda,
gei:venaard mag hebben, maar zekerlijk Diet overtroffen heeft .
Gelijk T O L L E N S in zijue gedichten , zoo heefc onze Schrijver bier in proza cene menigte kleine, minbekende trekken
nit die dagen als weder ce voorfchijn geroepen , en in bet
geheugen der Natie verlevendigd. Her tijdperk der Hercogen
en Graven, als bet armst aan kunstgewrochten, en, hoewel geenszins oncbloot van edele daden noch floute karakters, door de nietigheid van de bedoeling Bier helden meer in
de fchaduw geplaatst, wordt bier flechts vlugtig afgehandeld . Her langst, en met zigtbaar welgevallen, vertoeft de
Edele Schrijver bij bet morgenrood onzer vrijheid . Zijne
eerfte Redevoering loopt tot den Munflerfchen Vrede, zoo
vitnemend door T E R B U R C u, gelijk de feestviering daarvan to 4ml7erdam door V A N D E R H E L$ T voorgefleld ; zijne
tweede tot nabij her midden der vorige Eeuw . Hier vertoeft
hij met welgevallen bij dnze zeehelden , bij W I L L E M III ,
en de helden en flaatslieden van den roemrijken, maar in de
gevolgen verderfelijken , Spaanfchen Succesfe-oorlog . Over de
tijden na W I L LE M IV words bijkans niets gezegd ; maar de
Schrijver grijpc de gelegenheid aan , om , bij de vermelding
van den oncijdigen dood van j o A N W I L L E M P R i s o, ook
dien van deszelfs edelen achterkleinzoon, Prins P A ED & A I K
van Oranje , to Padua , to vermelden .
Ach .

r
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Acbter de eigenlijke Verhandelingen of Redevoeringenzijn,
gelijk reeds gezegd is, uanteekeningen en bijdragen gevoegd .
De Schrijver verontfchuldigt zich in de Voorrede tot bet
eerfte Deel , dat hij deze aanteekeningen en bijdragen misfchien to zeer als eenen vrijbrief befchouwd heeft , om alles
daarin op to nemen, hetgeen hem onder de bewerking belang
had ingeboezemd en gefchikt voorkwam ter mededeeling,
zonder juist angstvallig toe to zien, of bet tot bet hoofdonderwerp wel regtflreeks in betrekking flond . Wij kunnen dit
niet geheel ontkennen : fommige aanmerkingen hebben op de
Nederlanden en derzelver kunstroem flechts eene zeer ver .
wijderde betrekking , waaronder wij rekenen de Anecdote van
L O C K E betrekkelij k bet kaartfpel (Ifte D . aant . bl. 1 94) ;
den oorfprong der Palatines en Fontanges (verouderde Modes), bl . 2oo, 2o : ; eene lange uitweiding over M A RI A
S T U ART , ( 11 D . cant . bl . I7-35 .) weike de Heer D' P sCU RY, met meer galanterie dan geilrenge historifche waarbeid, van aile fchuld, zelfs aan den moord van haren man,
poogt vrij to pleiten , en van dit laacfle feic M UP, R A Y en de
zijnen to betigten, tegen bet eenparige gevoelen der beste
Gefchiedfchrijvers , ook van H U M E en ROBERTSON , die
na twee Eeuwen niet meer partijdig behoefden to zijn, waartoe althans de eerfte in dit geval geene aanleiding ter wereld
had. MARIA was fchoon en goedhartig, maar bitter
Roomsch, en door die wreede vijanden der Protestancen, de
o u I s E s, met gif en gal tegen alle Onroomfchen vervuld .
KNOX zou thans, als een ruwe Apostel, in alle fatfoenlijke
gezelfchappen eene flechte figuur maken ; maar zijn hart lag
op de tong : dat van M A R I A wilt zij met een glad vernis
van woorden to bedekken . E L I Z A B E T H bad geen regt haar
to ftraffen , dic is buiten bedenking ; maar onfchuldig is zij
daarom toch niet. Nog eenige min ter take doende bijzonderbeden zouden wij kunnen opnoemen, zoo als de Anecdote van Mevrou W L ILL I E N R O O T H, (I Ide D . bl . 407) Vrouw
van den Zweedfchen Afgezant ; maar liever willen wij van den
kundigen Schrijver wat to veel dan to weinig hebben . Deze
uanteekeningen zijn voor 't overige hoogst belangrijk, door de
vele bijzonderbeden omtrent perfonen en zaken, die in den
tekst flechts even konden aangeftipt worden, en bier uitvoe .
riger ontwikkeld zijn .
Hoe menige Nederlandjche held en
kunftenaar is daardoor nit mingelezene werken to voorfchijn
gebragt, en aan de dankbare hulde des Vaderlands wedergege.
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geven I Men zal met veel genoegen de Noten over
BURG,

VAN

SWIETEN,

BLOIS

VAN

B L ij .E N
TRESLONG

(wiens nazaat , ruim twee Eeuwen later, even onbillijkinhechtenis werd geplaatst), G . A. VAN II O O G E V E E N, L . K E E RS E M A K E R, V A N D O R P, de dappere Nederlandfche Vronwen, de beide HASSELAARS, N . RUICHAVER, AMELIA VAN SOLMS, DUIVEWVOORDE, VAN DER DOES

en de Zeeuwfche Zeehelden lezen. Overal ontmoeten wij bij
den Edelen Schrijver eene ftipte onzijdigheid ten aanzien der
gefchillen, die ons Vaderland zoo menigwerf hebben beroerd.
OLDENBARNEVELDT,

DE

GROOT,

HOGERBEETS

en D E W I T T bekomen hunnen verdienden lof even zeer
als M A U R I T S en W I L L E M III ; en men erkent van de .
zen, nieccegenflaande zijne groote verdienden omcrent bet Va .
derland en Europa volkomen erkend en in bet licht gefleld
worden, dat hij in Zeeland zijn gezag is to buicen gegaan,
en bet Zeewezen (gelijk doorgaans in Stadhouderlijke tijden
na den Munflerfchen Vrede) heeft laten vervallen . (Ilde D .
aant . bl . 335 .) In bet bekende gefchil tusfchen den Prins
en V A N B E U N I N G E N, over de werving der I6,ooo man ,
zegt D E S C U R Y , „ dat de laatfle die onafhankelijkheid van
• karakter bezat, welke in alle raadzalen voegt ; terwiji de
• eerfie bier den tol aan de gewone zwakheid der Vorften
• becaalde, om de menfchen flechts als bloote werktuigen
„ van hunne bedoelingen to befchouwen ." (IIde D . cant . bl .
343 .) Hoezeer ook j A C O B A V A N B E Ij E R E N beklagende,
en haar tegen menige befchuldiging verdedigende, kent hij
nogtans gereedelij k aan haren vijand , F I L I P S V A N B o U RG O N D I e, den eernaam toe van den Goeden . Hij verfchilt
ook met Ic L U I T ommrent de vernietiging van bet groot Pri .
viligie van Vrouw M A R I A, en denkt , dat de hoofdtrekken
van hetzelve geacht moeten worden altijd to hebben blijven
beftaan . (B1 . 45 aant .)
Enkele misflagen, die, hoewel in zeer kleinen getale, den
geachten Schrijver ontfnapc zijn, (b. v. dac bet vijandelijk
lood den ouden TROMP in 1653 naast P I F. T H E I N trof)
zou bet onbillijk zijn to berispen . Wij verlangen zeer naar
bet derde Deel van dit uitmuntende werk .

De
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De Brieven van lllemmius aan Cicero . Naar het Fransch
van V 0 L T A I R E. filet /fanteekeringen van den Vertaler .
Te linflerdam, blj J . J . Abbink . In gr . 8vo.

Dit werke verfchijnt zonder jaartal . Is dit bij ongeluk ver .
geten ? Bevestigen durven wij bet niet ; maar bet ftaat ons
flaauw voor den geest , dat er reeds eene vertaling van deze
brieven beftaat . l)aar was eeri tijd , in welken men verfchillende handfchriften van oude Schrijvers liet vinden op eene
waarlijk kluchtige manier . Zoo verdichtte, meenen wij,
B A R T H E L E M Y eens een' Griekfchen Roman , hebbende tea
onderwerp de gevallen van Charita en Polydorus . Een Duitsch
Profesfor vond in zekere Bibliotheek bet MS . De Franfchen
waren meester van Gottingen . Een Kapicein maakt kennis
met dien Profesfor, en vertaalc bet Grieksch . VOLTAIRE
doet den Rusfifchen vlootvoogd Shermetof deze brieven van
Memmius in de Vatikaanfche boekerij vinden , en ze in bet
Rusfisch vertalen, om den geest en bet hart van een' zijner
neven to vormen . Hec klinkt raar, als men zich de Rusfen
van dien tijd voorftelt. Doch, geen regel zonder uitzondering. Misfchien vindt en vertaalt een Kozak nog wel eens de
werken van Pythagoras . Wij zullen over bet ftukje van v o LT A I R E niets zeggen , daar bet van ouds bekend en genoeg
beoordeeld is . Zoo iets na to maken , en den geese der oud.
heid to bewaren, was geheel zijne zaak niet . Wij fluitten
reeds dadelijk in de voorrede op eene onnaauwkeurigheid ,
daar hij den vermaarden Thomas van Aquino Thomas van
Aquitanien noemt . De vertaler heeft deze brieven door e eni.
g e letterkundige en wijsgeerige aanmerkingen opgehelderd ,
die ook niet veel om bet lijf hebben . Over de denkbeelden
der oude wijsgeeren aangaande den zelfmoord had hij naauw_
keuriger kunnen ingelichc worden nit w Y T T E N B A C H's aan.
teekeningen bij den Phaedon van Plato. De dobbelfteenen der
Ouden waren niec gelijk aan de onze : hij zie daar eens de
uitleggers van Suetonius op na . Memmius kon niet zinfpe.
len op eenige verzen nit de 4eneis van Virgilius . Voorts zou .
den wij uit de manier, op welke vele namen gedrukt ftaan,
bijna opmaken, dat de vertaler de Ouden meest nit vertalingen kept. Ook behelzen de wijsgeerige aanmerkingen weinig
meer dan eene herhaling van honderd reizen gezegde zaken en
geciceerde auctoriteiten .
Tro-
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Trojes Ondergang . Proeve eener Navolging van den iltneat
ran PUBLIUS VIRGILIUS MARo. Het tweede Boek.
Te Groningen, bij W . van Boekeren . 1825. In gr. 8vo.
78 BI. f I - 4o.
De ongenoemde Schrijver zegt,dac hij , altijd eene aangena .
me en nuctige uicfpanning gevonden hebbende in bet lezen
en vertalen der oude Dichters, echter een bijzonder genoegen fchepte uit den deneas (.4eneis?) van V I R G I L I U S.
Dewijl nu bet tweede boek wel onder de fraaifte to tellenis,
maar ook de veelvuldige fchoone en krachtige tafereelen, die
daarin voorkomen, de navolging gevaarlijk maken, koos hij
juisc dit boek, om, indien deze onderneming aan bet publiek
bevalc, nog meerdere to leveren ; zoo niet, bet hierbij to laten berusten. Hot is ons, na deze vertaling aandachtig gelezen to hebben, voorgekomen, dac de Schrijver wel aan .
moediging verdient .
Hij drukt bet oorfpronkelijke getrouw,
vloeijend en op eenen vrij goeden dichterlijken trant nit .
Hier en daar wac meer befchaving zou bet ftukje in waarde
hebben doen rijzen . Deze befchaving is van verfchillenden
card. De Schrijver leere ze kennen nit deze voorbeelden :
Bl . 11 . Doch opdat gij het niet in uwe 'vesten halen . Eene
barde verfificatie ! Bl . 14. Doet kabels om zijn' hats ; en kort
daarop zijn de teedre knaap enfrisfchemaagdenfloetverheugd,

wanneer hun hand de kabels aan mag Taken . Wij hechten
gewoonlijk een to forsch denkbeeld aan kabels , om bet ge .
bruik van dat woord hier to kunnen billijken . B! . 18 . En ver
verwijderd lag, dringt weldra cok tot daar. Met vloeijend I
Bl, 22 . lhier brood bloeddos/lend hen verbeidt in hunne ho .
ten. Wij zien vooreerst geene krachc in de gelijkluidendheid
der fyllaben broed en bloed ; ten andere is bloeddorflend min .
der gebruikelijk voor hongerig, vooral niet van jongen. B I. 23 .
Trekt hij zijn' voet terug, als iemand, die op 't void
Op't onverhoeds(t) eon lang vertrapt, die , blaauw van toren,
Haar rug en hats verheft : - zoo waant hij zich verloren .
Eene vertrapte clang is dood .
B! . 30 . metzen - gordt hij
zich 't zwaard nog eens om de afgeleefde lean . Hier is met.
een een Ilopwoord, gelijk wij elders meer en meer enz. ontmoeten . Bl . 45 . west-de TyberJtroom de welige akkers . Mest
is blijkbaar gezet om ce rijmen op bet voorgaand gewest.
Creiifa noemt zich aldaar telg van Venus , hetwelk haar man
al .
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alleen was . V i R 01 L I U d zegt : „ Veneris nttrus :' --- Wlj
maker den Schrljver op deze en dergelijke onnaauwkeurigheden opmerkzaam .

Rodrigo de Goth, Koning van Spanje. Naar het Engelsch
van 8 0 U T HEY gevolgd, door Yrouwe

K . W. B I L D E RD u x . lffe Deel. Te 's Gravenhage , bij de Wed. J . Allart
en Comp . 1823 . In gr . 8vo . XX en 218 BI. f 3 •6 o.
De Godin der Gedachtenis , zoo meenden wij eerst, words
toch niet regt vertrouwd, toen wij de drie eerite zangen van
dit dichtwerk, waarop wij door haar to voren (zie de Mne.
door TYDEMAN en VAN KAMPEN, VI, VII en
Vill to deel) onthaald waren , bier wedervonden, gevolgd
door nog Lien anderen, die wij onnoozel genoeg waren to
denken, dot die goede moeder der Muzen dan ook wet in
bear magazijn had mogen bergen . Wij wilden danrover Ma .

mofyne,

M2 S I L D E R D if K reeds berispen , of liever bet publiek
waarfchuwen, dot bet zich in acht neme, bij den aankoop
van nieuwe werken , waarvan bet reeds gedeelten bezit en
becaalde, toen wij toevallig bet voorberigt der gemelde Hee .
ren voor bet eer(te deel hunner Mengelingen lazen, en doorin vonden, dot in dezelve ook fchetfen of proeven zouden
worden opgenomen van naderhaud volledig nit to gevene werken, om redenen, die men daar toetfen moge . Wij moeten
bet ons dan laten welgevallen, en niemand heeft zich to be .
klagen, want men konde bet vootuit weten , moor - bet
ftaat aan ons, of wij deze manier prizen willen, en dac kun.
nen wtj niec, wenfcbende veeleer, dot van dezelve weinig
gebruik worde gebruikt , hetwelk Loch , daar immers Mnemo.
fyne geese prullen opneemt, flier behoefc to gefchieden door
hen, die war goeds zullen leveren , waaraau zij een genoegzaam voldoend welkom van bet befchaafde publiek alcijd wet
voorfpellen mogen .
Doch , laat ons tot bet werk zelve komen , dot wij nan .
Bene dichceriijke opdragt non den Koninklijken
kondigen .
Hofdichter R on E R T s 0 U T U EY ftaat vooraau . In regels,
als deze
Die tot die moedigen behoort
Die met den ltrooni des tijds flier drtjven,
Mane 't eeuwig zaligmakend woord
In t diclureniled getrouw durft blijven 1
G g
not:ItrESC1u . 1825 . No. 10 .
pros .
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proeve men den geest des Gemnals ; hoewel D I L D E R D Ij I
wet in eeu ongewoon goed humeur moet wezen, wanneer
hij bet zijner Egade net kwalijk neemt, dat zij hem zoo ten
coon flelt ; maar misfchien past bij deze loffpraak wet op
zichzelven toe. Nu , er is coch niets aan to doers : profit ,
dan, met die getrouwheid aan bet eeuwig zaligmakend woord,
waarvan zoo velen zijner zoetfappige dichcvruchcen bewijzen
zullen geven ! . . . Van hem hebben wij bier een voorberigt,
dat wet was duister aanvangc, maar niet zoo voortgaat als
bet zich fchijnt aan to ftellen . 111 L D E R D Ij rt (en wij betwisten hem geen voet gronds , als hij op zijn territoir itaat)
houdc bet Engelsch Heldend ;chi van s 0 U T II E Y voor on .
vergelijkbaar met eenig dichterlijk voortbrengfel onzes leeftijds .
(Dat is haast een veeg teeken ; die loffpraak en die nederigheid ,
meenen wij .) De aanteekeningen achter dit deel zijn door hem
in derzelver geheel, of bij uittrekfel, vertaald medegedeeld ,
behalve eenige kleine bijvoegfelen van hemzelven . Met de
juiste aaninerking, dat de Heidenfche Mythologie, als fieraad
en leenfpreuk, of als tot de zeden des yolks en tijds beboo .
rende, toch ook wet verdragen words, zonder zwarigbeid,
in onze poezij, verdedigt B I L D E R D IJ K, to regt, bet Roornsch.
katholijke, dat dit werk aan zich heefc, „ hetwelk," zegt
hij, „ nu ten tijde" (een bezwaar tegen den geest dezer
eeuw? de Protestanten zijn to Protestantsch) ,, voor velen
tot onzent aanftootelijker is, dan de Heidenfche Afgodsdienst ." Nu, wij flellen bet ook maar egaal, en in de
poezij deele Paperij en Heidendom gelijk op ! Ons hinderde
bet niet , en dankbaar zij de verzachcing erkend , door de
Egade des vromen mans, die er bier openlijk voor uitkomt,
dat men alle ergernis vermijden moet, bier aangebragt.
Theodfried en Farila waren zonen van den Koning Chin .
daswinth ; den eerflen werden door Koning Witiza de oogen
uitgefloken ; de andere werd , op aanhitfing van deszeirs
vrouw , met welke lVitiza in overfpel leefde, gedood . Fa-

rila's zoon, Pelagio, underhand de ftamvader der Spaanfche
Monarchen , werd gebannen . Theodfried's zoon , Roderik (Ro.
drigo), herwon den troon, betaalde Witiza, voor zijns vaders oogverlies, met gelijke count, fparende echter zijn broe .
der, een priester, en zijne twee zonen, bij de moeder van
Pelagio verwekt . Deze (bier verkorte) opgave, vooraf, om .
trent de gefchiedenis derVifrgothen, ten opzigte van den naasten
tijd , hunnen val voorgegaan , vinden wij zeer gepast , en
ins .
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insgelijks de lijst der in dit werk voorkomende perfoneil,
even gelijk dit voor Tooneelftukken gebruikelijk is .
Wij meenden eenigermate den rijken en belangrijken inhoud
van bet dichtwerk, door eeae nog altijd karige opgave, on .
zen lezer ce doen kennen ; maar bet is daartoe to ingewik :
keld . Even gaarne bewezen wij hem de pogtifche waarde
dezer zangen ; maar hoe uitvoerig moesten wij dan zijnt
B I L D E R DIJ K's oordeel over bet Engelfche dichtttnk, reeds
gemeld, fla voor bet onze, en wij zijn aan hear, die bet
ons, aldus, in onze taal nanbood, openlijken dank fchuldig
voor deze verrijking onzer Poezij . Welke hechtheid in den
geheelen versbouw 1 welke bevalligheid in wile de verfierist .
gen I welke onverbeterlijke plaatfing en rangfchikking en of .
wisfeling der onderfcheidene voorwerpen 1 welke juistheid,
waarheid en kracbt in afbeelding en uitdrukking ! Door allies
doer bet geheel eene niet gewone treffende werking . Zullen
wij de befchrijving van de ellenden , door den krijg gefticht ,
of van Rodrigo's lot en gemoedsgelteldheid,of van,Rdozinde's
ramp en gedrag, of van El/rinde's liefde en jammer mede•
deelen ; of war zullen wiJ uit her gebeele boek, ter Raving
onzer ingenomenbeid met dit kunstjuweel , bijbrengen? Wij
deelen daarom niets mede, dan dit geringe, dat ons in bet
oog komt, uit den elfden zang , war men naar Pedro's burg
reist , en Hoya rondzoekt , mast Geen enkle reiziger, geen herder wild hock zIjd,
Geen jager op de baan , of rustend nedrgevliJd ,
Geen henglaar NJ de beek in de eenzaamheid der dalen
Hij hoorde zang noch fluit door de Echo wederhalen ,
Geen herdersknaaps geroep , nosh boschbijls doffen flag ;
Van menfchelijk gewoel geen voetfpoor, geen gewag .
Is dit des plundraars werk ? -- Dit butje last verlacen ,
En 't geitje voor de deur ligt ongehoord to blaten .
Eene andre ftulpdeur flaat geopend . Spreeuw en mosch
Gaan zorgloos in en nit, als op hun vrijheid trotsch .
I-tier treedt de grilsaard in, om (mogt bet flechts gebeuren!)
Van 't geen zijn hart vervult iets troostrijks op to fpeuren .
't Gering kastanjebrood flond op een fchaamlen disch .
Ben zuivelvolle harn , in fchaauw van 't ftroodak frisch ,
Stond , als in vliedenshaast , verlacen . 'r Smeulend glimmen
.
Van 't haardvuur in zijne asch deed nog een rookwolk klimmen
9 t Ge .
G g 2
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Gebroken fpinrag aan den kieiwand toonc, waar't zweard
En 't fchild, thans afgerukt, finds jaren was bewaard .
ft

Bevreemdt bet ligt lemand, of komt bet hem zelfs on .
waarfchljnlijk voor,dar Rodrigo zoo gansch anbekend blijft,
* ok aan Siveriaan , ( die echter door zijne Item als door eeu
droom ontrust wordt, bl . 71) ook aan Elfrinde ; die wete,
dat h) van ,fdozinde de MaccabeJr is genoemd, coei bij
bur bad gezegd :
Nook herltelt zicb wear mljn eens bezwalkte naam,
liiij zij dan uiagedelgd, maar eenmaal aangefchreven,
Waar boete eu heilgeloof den zoodaar toegang geveq 1(bl . ¢p,)
yoorts leest -men (bl . SS) :
Het oog ll:ond nu verfletst,
Waarin do majesteit der Vrorflenziel zicb fchetst .
Op de uitgebleekte wang had boete en rouw de voren
Des ouderdo ns gegrift . Het toonde Min geen fporen
Van vroeger grootheid aan . De djd, vooruitgefneld,,
Had op zijn jeugdig hoofd, dot dercig zomers Celt,
Do diehte fneeuw gefiraoid van driemaal twintig jar-on .
Daarom hadden wij echter (bi . so) wel kunnen misfeu,
vat daar gezegd wordt van
-- d' onmiskenbren trek, die 't vorstlljk bloed verraadt,
Dot, al zijn ramp ten fpijc, nog uitblonk op 't gelaac .
Doch dit en

de Bilderdijkfche taal .eigenheden kunnen

wij, zonder moeite, daarlaten,
Wij moeten nag iets van de aanIeekeninge z zeggen . Die
tusfohen twee haakjos flaan, zijn van B I L DE R DIj K . Op
bladz . 178 vonden wij echcer twee, dus geteekende, mast
elkander, daar toch de eene niec van hem is . U t deze aan .
teekeningen is veel to leeren, behalve hetgeen tot de gew
fchiedenis behoort, die bet onderwerp dezer zangen is . Die,
aangaande den brief van eenige Joden, toen 1lffanza VI Toledo had veroverd op de Mooren , verdient vooral opmerking. Laat ons , sevens ten blijke onzer verpligting aan B I LD E e nu K zelven , Edne der aanteekeningen mededeelen ;
(hi, 28 .)
pass
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Danr nadert hem (Rodrigo) een Moor # die in zljuholle trekken,

In 't wild en flarziend oog den waanzin meent to ontdekken, ezv.
„ Men weet , of dient to weten , dat de Mufulman een die .
pen eerbied voor elk waanzinnige heeft , als op wien de
hand van God rust, en die den Almagtigen naderbi is . Dit
is waarfchijulijk op de vragen van epilepfre en enthu/lasmus
gegrond , waaraan M A H o M E D onderhevig was , in welke hij
waande of voorgaf met verfchijningen van den Engel GAB R I E L begunfligd to warden . Hoe bet zij , M A H O M E D'8
aanhangers bewijzen elken waanzinnige bet innigsc ontzag en
de ruimfle weldadigheid , en vragen zijn voorbede ." - De
aanteekening op bl . 29, ook van B 1 L D E R D IJ K , is van Dog
meer belang ; maar wij, mogen ons niet meer veroorloven,
dan dit poecisch meesterftuk, met bltjdfchap, nan ce prijzen,
gelijit gefchiedt bIj dezen, met een opregt : Lectori falutew I

Refs naar Mark en Bergsland, in den Zomer van 18n3, Te
Ctoningen, bij W . Wouters . 1824 . In gr. 8vo . VIII es
i6o Bl. f t - 8o .

Kent gij , lezers I dit boekje nog niet I Dan kan Redenfent
bet u niet genoeg aanprljzen. De reizigers , die zich onderteekenen 4 . M. C. en G. T. C., zijn ons onbekend ; maar,
wat wij van hen verder, en denkelijk met regc , gisfen mogen , zij maken zich genoeg kenbaar als jonge lieden,die an .
deren, vooral ook der fluderende jongelingfchap , tot voor .
beelden mogen ftrekken van pligtmatig tljdbefteden en vero
ftandig genot nemen van tiitf~anning. zij weten eene goede
belezenheid best to pas to brengen , befchaafd door hetgeen
men fraaije letteren noemc ; en, met een' zuiveren fmaait
voor bet fchoone en goede, en bet beste, dat een mensch
aan zich hebben kan, een zuiver godsdienflig gevoel, be.
voorregt, bevelen zij zich , ook zonder hunne namen, bun .
nen lezeren allerwegen aan. Wiij becuigen hun dank voor bet
genoegen, dat zij ons hebben verfchafc, en zullen ons very
blijden, wanneer onze aanprijzing van dit werkje velen naar
dat genoegen zal hebben doen verlangen .
Die aanprijzing, welke onbepaald gefchiedc,fteunt op gronden . Niet vertaald is deze reis . Dit deed ons al regt goed ;
hetwelk echter niec zoo had mogen zijn, indien bet werkje
G g 3
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zelve niet goed ware . Maar, dit verwacht onze lezer ne
reeds, on3 bet aangaande de fchrljvers gezegde . Wij voegen
er bij : De reis is to voet gedaan. Dezelve wordt in brieven
medegedeeld , die zich zeer bevallig laten lezen , en een aangenaam afwisfelend en gemakkelijk en nuttig onderhoud ver .
fchaffen. Van de zijde der nieuwheid prijst zich mede dit
werkje in zeker opzigt aan , dewijl er geene befchrijving befloat , die Mark en Bergsland in derzelver fchoonheid leert
kennen . Daartoe dienen deze brieven voldoende . Wat voor
bet overige bekend genoeg is of zijn kan, b . v . van taisk
tick ezv., wordt bier Wet herhaald , ook Diet de ganfche rein
me_degedeeld, en her een en ander kort behandeld, alles over .
egnkomftig bet goed in bet oog gehouden doel . Dat zij ons
echter hvn uitJlapje van Coblentz naar Wisbaden en bun be.
zoek van den Drachenfels niet onthouden hebben, deed ons
even veei vermaak.
De overvloed van son to kondigen werken verbiedc den
Recenfenc cen uittrekfel to geven . De lezer houde zich dus
met hem voldaan over bet genoegen, dat de aankondiging
van een niet vreemd product van eene goede drukpers ver
fchaffen moet . Maar, heeft Recenfent dan geene aanmerkingen
op iets? Neen , tot zijne blijdfchap ; want vitten wil hij nier.
De Roomschkatholijken (dic moest hij nog zeggen) vinden
bier , b . v . bi . 7 , 19 , 2o en 33 , bet een en ander, dat wlj
bidden, dat bun tot zegen ftrekke .

Betoog, dat de opgerigte Handel-Maatfchappij als eene ver.
nieuwde bron voor Nedrlands welvaart moet befehouwd
worden, benevens Middelen en Maatregelen, die Jlrekken
kunnen, om het gewenschte doel to bereiken . Opgedragen
aan Z. M. den Koning , door J . L O M A N , j z. Te tf ler.
dam, bij M. Schooneveld en Zoon . 1825. In gr. 8 vo. VI
en 68 Bl. f : - 75•
,tee ruime inceekening in de Handelmaatfchappij geeft to
kennen, dat. d e Natie daaruit zeer veel,goeds, en misfchien
een nieuw tijdperk van herlevenden handel en wefvaart, ver .
wachtte. Van dic gevoelen is ook de Heer L e M A N, die
eerst een oog float op den werkelijken toefland van Neir.
lands handel voor de oprigting dier Maatfchappij , dan op do
gunflige uitzigten, welke zij biedc, en eindelijk op de mid .
de-
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deden, om daartoe to geraken. Donkey en allezins treurig is
bet cafereel van den Nederlandfchen handel in 1824, doch
naar waarheid , en bet words ook door de Aanfpraak van den,
Gouverneur van Noordholland aan de vergaderde Staten to
Haarlem , dit jaar gehouden , volkomen bevestigd . Met regt
words aangemerkt , dat de yeelvuidige verliezen in den handel federt 1819 den koopman ontmoedigden, en hem zijn
geld in den Effectenhandel deden beleggen ; een gevolg ,
betwelk nu op zijne beurt de doodelijkfle uitwerking had
voor den echten handel . Dit alles is volkomen waar ; maar
nu is de vraag : vanwaar die verliezen in den handel? van .
waar die kwijning? - Uit de mededinging van anderen . -Ongetwijfeld ; maar is daartegen geen middel ? Men zie Ham.
burg, Bremen, en thans ook Engeland. Aldaar worth het
gene groote en onfeilbare hulpmiddel, de verlaging der ink, .
mende en uitgaande Regten , en de vereenvoudiging der for .
maliteiten bij de aangifte , in werking gebragt 1 en zoo lang
men , uit een' zekeren ongegronden fcbroom , om, onze nieuwe Broeders voor bet hoofd to flooten , of nit gehechtheid
aan bet ellendige Franfche Douanenfystema, met de eerfle belangen en behoeften van den handel tranfrgdren wil , zoo lang
(de edele V A N H o G E N D o R P heeft Met opgehouden bet to
zeggen en to fchrijven, tot hij zag, dat zijne yoQrfpelling,
in weerwil van den oogenfcbij n , niec becer don die van zi A sS A N D R A geacht werd) zoo lang zal de handel kwijnen, en
eindelijk geheel verkwij nen , naar elders verlegd worden, en
vaor Holland onherflelbaar verloren zijn! -- Reeds bloeijen
de Hanzefleden op bet puin van Amflerdams welvaart, en
een fchrandere C A N N I N G verandert bet geheele handelflel .
fel van Engeland , waaruit hij van lieverlede all€ de verbodswetten weert , om die door de liberaalJle wctgeving to doen
vervangen .
Maar de [leer L o BI A N meent , dat de Handelmaatfchappij ,
door hare verbazend groote middelen , dat verval zal weten
voor to komen, miss zij zich tot den handel en verkooop in
'c groot, cot bet opzoeken van nieuwe ddbouchds voor onze
fabrijken en bet aanknoopen van nieuwe handelsbetrekkingen
bepale, en niec der tweede hand bet brood nit den mond neme. (Bij deze gelegenheid betoogc hij bet nut der tweede
hand .) Dat de Handelmaatfchappij , door bet verlevendigen
van folnmige fabrijken, voor welke zij reeds weder £puicga .
ten geopend heeft, (zoo als voor de Leidfche polemieten in
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China)
door bet aanmoedigen van den fcheepsbouw en dd
walvischvangst, eene voordeelige werking zal doen, is on .
twijfelbaar ; dan tot nu toe zijn de vruchten dier werkzaam+
heid voor den handel in 't groot en voor de algemeene welvaarc nog weinig zigtbaar geweest (de Maatfchapp(ij bellaat
t6ch nu reeds meer dan een jaar) ; en, zij moge een pdiliatief zijn, de genezing der eigenlijke kwaal fchuilt elders :
bet tarief van in- en uitgaande Regcen en de Accijnswetten

inoeten verligt worden, of de . Handelmaatfchapplj zal den
handel niet opbeuren . - De windhandel in Effecten, Olie
e nz . is fchadelijk ; maar, hoe zal men dien weren? Men
weet, dat de Regering eene wet, die bet beleggen der fondfen bij andere Mogendheden zocht to fluiten, maar inderdaad
oils flechts die belegging onttrok, heeft moeten intrekken .
Her is niet anders . Laisfez faire . De handel wil gees' dwang ;
neem flechts de kluisters weg, die hem prangen, en hij zal
wel tot u terugkeeren, al is bet dan niet zoo als in i6p,
ten minfle veel ruimer dan in 1824 .
De middelen, door den Heer L oM A N opgegeven, om der
Handelmaatfchappije haar groote doel to doen bereiken , komen overeen met die, waardoor elk verflandig koopman in 't
groot zijne zaken zal befturen, en altijd beftunrd heeft ; ziJ
zijn dus niet nieuw . Men lette echter bijzonder op acne
voorzorg, door den Schrijver aanbevolen : hot groote gewigt

van bet kiezen der Schepen ; want de ondervinding heeft, fe.
derc de Omwenteling van 1813 , door vele treurige bewijzen
van verongelukte kostbare fcheepsladingen, de volitrekte
noodzakelijkheid eener meerdere voorzorg in dezen aangetoond . Ook hetgeen de Sclrijver van de condition bij den
verkoop 2egt, verdient behartigd to worden .
Wij doen hulde aan de welmeenendheid en kunde van den
Heer L O M A N , fchoon wij ons van zijn boekje juist geene
groote vruchten voorfpellen . Meer, dan alle zijne voorgedra.
gene regelen en middelen, zou bet afdoen, WANNEER ONZE
REGEILING OPENLIJE EN PLEGTIG DE ONAFHANKELIJKHEID DER
ZUID-AMERIKAANSCHE REPIIBLIEKEN ERKENDE, en ons daardoor

nandeel fchonk aan een &bouc s3 , waarvan Engeland
alleen de vruchten crekt .

thane
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Aneedota HBmferhufrana cast . Onuitgegevene Aanteekeningetz
Van TIB. 1IEMSTERHUIS . Uitgegeven door jAconus
G E E L . Iffe Deel. Te Leiden , bij S . en J . Luchtmans, 1825,
In kl. 8vo, f 3-4 0,
De verzorgers van Leldens Hoogefchool hebben eene aller.
gelukkigfe keuze gedaan , door den Heer G E E L son te itellen tot tweeden Opziener derberoemde en rijke Bibliotheek.
Want bij bezit, behalve eene uitgebreide kennis in nieuwere
talen en wecenfchappen, eene groote geleerdheid in bet vak
tier oude letcerkunde, en paart btJ dat sties zulk eene aan .
boudende en onvermoelde vlUt, dat hij zich nu reeds den
grootften lof in daze zljne nieuwe betrekking waardig ge .
maakt heeft . Getuige hiervan zlj , om nu niet to fpreken van
de reeds vroeger verfchenen Appendix Anlmadv. HemfJ. in
Lucian ., ook dic eerfte deel der onuitgegevene aanteekeningen van H E M S T E R H v i s . Men bield dien letterfchat voor
verloren . Prof. V A N v o o R s T, aan wiens verdienfen je,
gens de Bibliotheek de Heer GEE L eene hulde toebrengt,
die zljn hart eer aandoet, maakce hem op dien fchat opmerk .
zoom, Het is der moeite waardig cc lezen, wat GEEL, in
de frame voorrede, over deze en andere aauceekeningen,
over de manier van fuderen , over de Analogle, en vele we .
weuswaardige bijzonderheden , van H E M s T E R H U 1 8 verhaalt,
Het affchrijven , rangfchikken en overzien van deze papiereaa
beef•, den Heere G E E L vele moeite gekost, daar hij ook
zorgen moesc, zoo veel mogelljk, niets cc geven, dan bet .
geen H E M S T E R H U I S waardig , en niet reeds gedrukt was .
Daarenboven heeft hij bier en daar eene niet onbelangrljke
noat onder den tekst gevoegd . Ilij ontvange onzen hartelijken dank, en vervulle zijne belofte, am dit begonnen work
;net nag een deal en de noodige bladwijzers cc voleindigen .
De aanteekeningen in dit deel betreffen L U C I A N U S, P o LLUX, UARPOCRATION,IUL4ANUS, en AVOLLQNiUS
a iiaD!us,

Pline le jeune . Esquisfe litcdraire et historique du Rdgne de
Trajan . Traduit du Hollandais de M . C. V A N Ir A L L . Orud
de jolies vignettes . Amsterdam, chez C . Dufour & Comp.
1823. 8vo . 179 P 29. f 3 - 75.
1)e oorfpronkelijke Hollandfche Plinius is door ouze land.
genooten met eenparige goedkeuring ontvangen, en de Heer
V ,ft N 11 A L L heeft daar veel cer mee ingelegd ; zoodat cc
fpoedig eerie nieuwe uitgave noodig was, en de Heer DEP.
PING er loffelljke melding van maakce in bet IMlagafin Ency .
clopedique . Oak hebben onze Maandfchriften niec gezwegen .
Het is een gelukkige inval , en vereerend voor onze Litera
tuur, dat eau IVederlander, geiluegzaam bedreveu in beide
ta-
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eaten, den Plinims non de Franrchen doer kennen . Do Vertaler beeft de moeijelijkheden , met welke dergelijke onderne .
ming gepaard gnat , zeer wet geweten en overwonnen , de
danteekeningen van den Hollandfchen Schrijver bier en dear
vitgebreid, de woorden der aangehaalde Sehrijvers zelve ge .
plaatst en door vertalingen of navolgingen der beste Franfche
Dichters algemeen verftaanbaar gemaakc , en er nog al iets
van hemzelven bijgevoegd . De Anecdote van ARNAULT,
bl . 143, boezemt 'belong in, en de lieve versjes , zoo van
hem , als van P L ASS C II A E R T , verdienen in een of ander
Mengeiwerk vertaald to worden . Druk en Vignetten zijn fraai .
Wij hopen, dat meet van onze nationale voortbrengfelen op
foortgelijke fmaakvolle manier in her ganfche vaderland en bui .
ten de grenzen mogen verfpreid worden . Er fteekt meer dege .
Iijkheid in, dan gewoonlijk in Franfche ftukken van then aard .
De Stiefdnderen . Ulf het Hoogduitsch Van A . L A F 0 N T A Iv E . 11 Deelen . Te Iwflerdam, bij de Gebroeders Diede .
richs . 1823 . In gr. 8vo. Te zamen 636 Bt. f 6 - 6o.
Iloezeer bet aantal van vertaalde Romans groot is, en wij
zelve daarom zoo menige vertaling it] handen nemen met zekeren weerzin, en hoezeer wij ook met die van L A F o NT AI N E als overladen zijn , geeft toch de goede attrek van
deze gefchriften een alles afdoend getuigenis , dat deze Schrijver vooral ook onzer natie bijzonderaangenaam is ; en, hoewel
bet non de orde van den dag fchij nt, op L A F 0 N T A I N E to
fchrollen , als wij in de geregtigheid zullen fpreken , dan moeten
wij erkennen dat deze fmaak onzer natie geenszins tot oneer
verflrekt . De fchriften van dezen man mogen al ons to zeer
voeren in eene derkbeeldige wereld, en daardoor bij onerva .
ren_ jeugdige lezers foms eenig kwaad flichten ; s, in die denk .
beeldige wereld is toch nooit lets , dat de deugd of goede
zeden kwetst ; integendeel , her ]can bezwaarlijk anders , of
men moet bij de lezing van dezelve her zedelijk gevoel
fcherpen , en hoog ingenomen worden met deugd en oufchuld
en geheel de eenvoudige lieve natuur. Bij al bet onwaarfchijnlijke en, wit men, .overdrevene en daardoor onnatuur .
Iijke dezer verhalen, flaac men nog altijd diepe blikken in
bet menfchelijk hart, wekken telkens zijne tafereelen treffende herinneringen aan ei ;ene ondervinding en vroegere ge .
fchiedenis, heeft men gedurig nieuw voedfel door wenken en
uitmuntende zedelesfen, en, hoe ingewikkeld de verhalen
ook wezen mogen , doen zij ons altijd her vernuft zoo wet ,
als bet goede hart en doel van den Schrijver bewonderen .
Dit was althans nu weder ons geval bij deze Stiefkinderen,
welke wij , als men dan toch een' Roman, en wet een vertaalden Roman, lezen wit, gerust durven aanprijzen . Ons gaf de
lezing verpoozing van vermoeijende werkzaamheid , en eene
aangemame zoo wet als onfchadelijke verpoozing ; en meer
dam
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den eens werden wij zelfs tot tranen bewogen . Dit boek vertoont ons de Nernefis, in aile kracht en zeer treffend getee .
kend . Een adeilijii mail, maar alleen van echten zieleadel , was
in zijn eerite huwelijk llechts kort gelukkig : zijne adellijke
vrouw kon den ouden familieadel maar net vergeten . Hij
hertrouwde met een burgermeisje, Inaar dat den waren adel
in eerie zeer groote mate bezat . De kinderen uit bet cerise
huwelijk geraakten to veel onder den invloed der trotfche
adelli}ke bloedverwanten hunner moeder ; die uit bet tweede
waren wezenlijk menfchen, en bijna engelen in deugd en v as.
t o beginfelen . De vader kende zijne kinderen, en bevel de
laatflen, nog op zijn flerfbed , to vergeven, en zich nimmer
op hunne broeders to wreken . Deze laatilen, en hunne vrien.
den , waren fteeds bet voorwerp van beat en vervolging van
den oudflen broeder , die een voor bet oog gefchikt man,
maar een trotfche , koele en beredeneerde booswicht was .
Dan t hoe boog hij klom , en hoe grout zijn gezag en in.
vloed was, Loch kon hij zijne edele broeders en zuster flier
medeflepen en bederven , noch ook ,bij al zijn beat en hooggaande listige boosheid , hunne aardfche zaligheid veritoren .
Zij bieven , hoe moeijelijk bet dikwijls viel , nan de verma.
ningen van den vader gecrouw ; zij huwden alien bij uitftek gelukkig, genoten de genoegens der vriendfchap en hu .
welijksliefde in eerie overvloedige mate, en waren algemeen
beminde en zeer edele menfchen . Geheelenal onfchuldig van
hunne zijde, verijdelden zij aile zijne eerzuchtige pianneu
en wenfchen , alsof zij joist gebruikt werden om zijne gelukzaligheid to verwoesten . Ett+.delijk, toen hij op bet
punt was van bet geluk van ziinen eenigen zoon to vestigen
door een langgewenscht huwelijk, trad een zoon zijus broe .
ders weder in den weg ; doch , welverre van dit plan to willen vernietigen, moest juist bet gewenschte huwelijk, near
alter doel, bet feest der verzeening zijn . Maar nu trad de
Nemefis voor de laatite maal ontzettend op : de bruid van zijnen zoon bleek to zijn zijne eigene dochter, de vrucht eener
jeugdige liefde, of liever verleiding van cen voortreffelijl{,
meisje .- Dit is zoo wet bet hoofdbeloop eerier gefchiedenis,
die door vole treffende epifoden, site echter met de hoofd .
zaak in verband, words afgewisfeld . De nieuwsgierigheid
zoo wet als de belangllelling van den lezer words tothetein .
de toe gaande gehouden . Nog eens : bet work bevalt ors . -Wit vonden nog een plaatje s waarvan de citel zwijgt .

Jl"aafheid door Gekheid omfluijerd . Of, wat words van Parijs
gezegd P Door. A C R A M E It . Met Platen . Te &nferdam ,
bij J . C . van Kesteren . 1824. In gr. Svo . 398 Bi f 4-25 •
)e Schrijver verzoekt nan den Recenfent . of wet de Recenfenten , om verfchooning ; want, zegc hij , lieve Hemel!
kxds ik de pen voer -- ex dal is vrij lang - betrek ik de
u'ackt
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sracht jogs le canon de ces Mesfreurs. Iii) kan bet er dan toch

ook'wel naar gemaakt hebben . En waarll k , dit boek beboeft
ooh nog wel eenige verfchooning ; en of her dezelve verdient, kon nog wel de vraag zijn . Niet, dat bet werk niet
gemakkelijk en onderhoudend leest ; dat bet niet bet een en
ander bevat, dat aardig is ; van Parijs, waarvan zoo veel to
zeggen is, niet . nog al her een en ander zegt, dat wel op.
merking verdienc, en wenken en waarfchuwingen geeft, die
den vreemdeling van dlenst kunnen zijn : dit wiles willen wij
toeftemmen ; ook is de lectuur, die her boek verfcbaft, doorgaans niet vervelend, maar leest bet Iuch-dg en vrolijk ; daar.
enboven zal bet den tooneelbeminnaar bijzonder behagen,
en geeft bet over bet Muffle Royal, hoe veelmalen ook befehreven, goede en onderhoudende berigten . Maar! maarl
wet de zeden betreft kon bet toch wel bier en daar, ten
nutte van menig jeugdig gemoed , met eenige meerdere be .
hoedzaamheld gefchreven zijn .
Doch wij dienen dit no
eens over bet hoofd ce zien ; want wie kan over bet galante
ParIJs fchrijven , zonder den fluijer bier en dear een weinig,
ja al ligt war al to zeer voor de eerbaarheid, op to ligteut
Wit) meenen ook gemerkc ce hebben, der de Schrijver zich
mu en den nog al eenige moeite gaf ten behoeve der zedig.
held. Transeat den, wet bier bet kiesch gevoel van dezen
of genen nog kan hinderen I In December 182a begon de
Beer C R A M E R zijn reisje, en in zeventien dagen was hij to
Amfterdam cerug . Hij reisde, near bet fchijnt, voor hoe.
genaamd geene affaires, maar enkel cot vermaak, en mankte
zich den tijd , cm, veel to zien, regt goed ten nor. Vooral
op de terugreis ontvangen wij van de doorgecrokkene pleat .
fen ook nog al onderhoudende berigten . De Scbrijver is luimig, en zal, zonder ooze flerkere sanbeveling, wel aijne le.
gers vinden .
Boekbefch. No . IX, bl . 883, reg.
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Affchrift naar hot Origineel.
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Julls van bet jaar

gevaccineerd to hebben REBECCA M E IJ E R LIEF1821
MANS, oud Brie maanden, Dochter van M E 1(E R LI E P.
MANS FRECHIE en van SARA NEPHTALIE DA RQSA,
hebbende de Vaccine hared gewonen loop gehadt .
(Gec.)
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BOEKBESCHOUWING,
Over den invloed der Geloofsforraulieren , of zoogenaara •
de Symbolifche 13oeken, in de Protestantjche kerken.
Gene proeve ter beantwoording der, door T E i L E R's
Godgeleerrl Crenpotfchap, in 5817 over dit onderwerp
bitgefehrevene prysvraag.) Door j . C . A . S A N D 6 R .
Te Koog aan de Zaan, bii A. J. May . 18 23. In Cr.
8vo . Q4o B!, f i-9o.

Lit antwoord cwerd wel niet bekroond, maar echter,,
Ws wezenljk verdiehfie bezittende en eerier lofelijke ver.
melding waardig , door de beoordeelaars geroemd , en to
ze lof deed den Schrljver tot de uitgave beflulten . Hoe*
zeer de uitgave nu vrij Mat gefchiedt, is evenwel bet tik
in zljn geheel gebleven, alleen bier en daar eenigermatel
uitgebreid , en elders ook een weinig ingekort ; het Jh k
(zegt de Voorrede) is wel bygewerkt, maar nets hoofd,
zakel!jki van de eerfle bewerking is weggebleven . De vraag
betrof den invloed van de bedoelde gefchriften op de gods
geleerde wetenfchappen , en vorderde onderzoek naar bet
gunflige of ongunflige van denzelvcn ; voorts , of de voort.
during dezer Formtiiieren wenfchelok zlj, dan niet7 en,
zoo ja, onder welke wyziging dan2
Wij geven den
Eerw. S A N n it R gaarne den lof, dat lilj niet zaakkennig
en onpartijdigheid gefchreven heeft ; alhoewel hij erkent,
de bronnen, uit welke hij putten moest, flechts uit de
tweede hand to hebben gekend ; gelijk ook blijkt ult de
opgave der werken, welke hem bier gediend hebben . Het
onderzoek valt voor den invloed der Symbolifche Boeketl
geenszins voordeelig uit . 2lj ontflonden wel natuurlijk en
tilt nooddwang, en waxen allereerst befeheiden en flechts
verdedigende ; latere verklaringen en bepalingen, intus •
fchen , belemmerden ledere vrije beweging van den menfchelijl en geest, en beftemden hen tot eerie eeuwig blijvende regchuaat,geheelenal tegen hetProtestant schgrond .
£OL1 LLSCEi. 1825. NO . 11,
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beginfel . Na,de opgave van de beteekenis van den Imam ,
en van de voornaamfle Symbolifche Boeken bij de hrotestanten, volgt de aanwijzing, dat zij der Godgeleerdheid
eene geheel polemifche houding hebben gegeven ; en wordt
vervolgens in de bijzonderheden aangewezen, dat deze
boeken aan bet godgeleerde fcelfel grootelijks nadeeligwarena, daar zich dat ftelfel allengs meer naar dezelve, dan
naar den Bijbel , vormde ; hetwelk teduidelijker nog blijkt,
als men op zoodanige Godgeleerden let, die zich inter
vrg hielden van deze banden ; terwijl geene wijsbegeente,
dan alleen de fchoolfche, bij dezelve eenige aanmoediging
vond . Nadeelig werktgn deze boeken ook op de uitleg .
kunde . des Bijbels , welke men geheelenal naar bet flelfel
wrong . Zij verdrongen doiorgaans almede de zedeleer,
of gaven aan dezelve eene allerarmzaligfte gedaante ; alhoewel ook niet kan ontkend worden , dat een ander uiterfte, in lateren tijd, waarbij men bet verband tusfchen
geloof en deugd zocht los to maken , der zedeleer evenzeer nadeelig was . War -eindelijk de kerkelijke gefchiedenis
betreft, deze werd eenzijdig , daar ieder fteunfel in dezelve voor de leer zijner Symbolifche Boeken zocht . Op
de godsdienftigheid en zedelijkheid der menfchen over bet
algemeen was de invloed van gezegde Formulieren almede
ongunflig . Behalve dat ten dezen wel niemand den Heer
en zijne Apostelen verbeteren zal, zoo hadden de Formulieren, zoo als zij dan zijn , de ftrekking , om den doodfteek to geven aan de liefde tot God en den natuurgenoot .
Gel ukkig echter , (dan , is het niet ongelukkig, dat men
dit een geluk moet noemen 7) dat H E R D E K naar waarheid zeggen kon : „ Wanneer alle dwaasheden , die in bet
„ aangenomene geloof der volken heerfchen, ook door„ gaans in uitoefening gebragt wierden : welk een ongeluk
„ zou dat zijn ! Maar nu warden de meesten geloofd ,
„ zonder betracht to worden ; en dit middelding eener
„ doode overtuiging is bet juist , wat men op aardeg4loof
„ noemt ." Omtrent de zoogenoemde meerdere zedelgkheid en godsdienftigheid der vroegere dagen wordt een
waar woord door den Schrijver gezegd ; en tot eene kleine
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He proeve geeft hij (uit ij P r ij en D E R arb U T) bet ge .
beurde in October i6io buiten Rotterdam : „ Eene bij„ eenkomst van RemonfIranten werd in het open void
• gehouden, en door fdldaten aangevalleti . Mdnnen wer• den verniodrd, vrouwen verkracfft, of op andere wij.
• ten mishandeld ; vervolgens floegen de foldaten aad
• her pltthderen, berobfden de mannen vari hun geld en
• hunne kleederen, de vrouwen van bare kostbaarheden ;
• terwijl de voornaamile aanfchouwers dezer gruwelen
• wareri eenigen van de nieuwe wethouders, en - de
• predikanteh def flad , die met, toen kort geleden uit.
„ gevondene, verrekijkers zieh op den toreh der Groote
• Kerk begeven liadden ."
Na dit, zoo wij wdl zlen, bondig betoog, bevreeindi
de on9 de tweede Afdeeling zeer, waar de Schrijver de
Formulteren nag aarlhouden wil, maar echter eene andere
fnrigting geven . Hij meent , het nadeel is door veel goed3
opgewogen . Hij th nt, dat, hoezeer de fltfdien eenzijdig
werden en de geest des onderzoeks beleminerd, de ge .
leerdheid echter niet cinderdrukt werd ; en hier beroept
1113 zich dp de nuttige Concorddntie van T n o at br t u S . . . .
De verilandsvermogens, zegt hij wijders, werden bij het
twisten door gedurende wrijving gewet en geoefend ; en,
tow in de i8de eetiw de band der Formulierenverflapte,
legde men dok wel veel geleerdheids to koste ; den toen
*as ook dit het gevbig van het kerkelijk flelfel , (werking
bragt wederwerkihg voort ;) maar toen geraakte de geleerde verkiaring der letter bij fommigen in vervaL Oak andere takken van geleerdheid, behalve die, welke de vovrRanders det Formulieren tot flaying van dezelve behoef .
den, werden almede beoefetid . De tegenfland weerde het
Egoismus, zbo wel als flililand en vadzige onderwer .
ping . Zij hielden odk den onderzoekenden geest , die tin,
deft welligt , (men denke aan Engeland en Duitschlartd)
alles zou hebben verworpen, in toom . Efhdelijk, zlj
hielden ook de belangftelling gaande , inzdnderheid in de
2aak en N B. d e begin/elen! der Hervorming. (Waarlijk i
wij zouden bijna aannemen, op dezelfde wjze en met dell h 2
zrlf+
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zetfde redenen , den diefflal, of eenige andere ondeugd ~,
to vergoelijken !) Vraagt men , of datzelfde nut met door
andere middelen kon geflicht worden, dan antwoordt de
Schtijver door to verwyzen op de Goddelijke Voorzienig•
heid, die alles toch wtl befchikt ; en dear valt wet niet
tegen to zeggen . I ierop komende tot de vraag, of die
Formulieren to alien tijde en nu nog die nuttigheid hebben, zoo =woordt hij wet volmondig peen, en geeft
yen dit peen zijne goede redenen , war beweert ecl*er,
dat men het onderzoek en de prediking des Evangelies Diet
later mag zonder alle feiding : want i) de Bijbel geef ;
geene vrijheid , om alles to verwerpen , waartegen het el.
genwijs vernuft opkomt ; a) de grondwaarlieid kan zeet
wet voor bet vernuft lets fluitends hebben ; 3) bet vernuft zal die waarheid naar deszelfs zin wijzigen ; 4) ein.
delijk , de Bijbel vermenigvuldigt de verpligtende geloofs •
leer Diet boven het volilrekt noodzakelijke . En dus houdt
de Schrijver bet Diet flrijdig met het Protestantsch grond.
beginfel, maar zelfs noodig, dat men, buiten en behalve
den Bijbel, eene leiding hebbe, of de opgaaf van ee'ft mid4
deipuru, waar alle prediking in de Christelijke Kerk van
uit moet gaan .
De derde Afaceling geeft zoodanig een verbeterd Formulier of leiding tot cone ptoeve op, na vooraf als ver•
eischten in dezelve to hebben aangewezen, i) dat, hetgeen in den Bijbel als zaligmakende geloofswaarheid wordt
aangeprezen , op den voorgrond moct flaan, en e) alle
ruimte tot individudle opvatting moot gelaten worden ,
welke de Bijbel zelf toeftaat ; 3) niets mag als tot geloof
yerpligtende waarheid opgegeven worden , aan 't welk
iemand, die aan den Bijbel het hoogile gezag toekende,
ooit heeft getwijfeld ; 4) niets moot als grondwaarheid
aangegeven worden, hetwelk flechts als gevolg uit eene
grondwaarheid door menfchen is afgeleid ; 5) ook moet
er geene ftelling in voorkomen , die geenen regtftreekfchen invloed op de deugd des harte hebben kan .
De door den Schrijver gegevene proef van eenen leidenden geloofsregel voor de Protestanten loopt in naauwelijks
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lijks drie bladzijden af, en wordt .door hem verdedigd -te-

gen hen, die misfchien voor de volgers van a n t u s en
s o c I N u s eene nag meerdere ruimte zouden eifchen .
De Schrijver zegt, dat , zoo als bet thans met de Formulieren bij de Protestanten gefteld is, men nog to zeer
gebonden is , en dat zoodariig eerie leiding alle Protestanten vereenigen zou, en den Roomschgezinden eene , zoo
zij meenen, zwaarwegende befchuldiging zou ontnomenzijn ; en meent, dat hij op deze wijze ook van de voorllanders des Bljbelgenootfchaps geene tegenfpraak vinden zal .
Wij voor ons zijn overtuigd, dat des Schrijvers bier
geleverde proef door dezen to eng, door anderen veel to
ruim zal bevonden worden, en hopen niet, dat bet luj
de Protestantfche Kerk immer weder van Geloofs .forrnu.
lieren of leidingen fprake worden zal . Bet fp;eekt van
zelve, die bet Goddelijk gezag van den Bijbel niet aanneeuat, words niat als Christen , en ho , die eenig men-fbhelijk gczag boven of nevens den Bijbel aanneemt , niet
als Protestant erkend . Antler punt van vereeniging behoeven wij niet. Wij begeeren geen j-uk, dat noch wij,
noch onze Vaders hebben kunnen dragen , en verheugea
ons to flaan in die vrijheid , waarmede j E z u s c H R i s+
T u s ons heeft vrijgemaakt . Men zorge flechts , dat zicti
in de Protestantfche Kerk geene onkundige , oneerlijke en
zedelooze mannen tot Leeraars Indringen , en die Kerk
zal in de hoofdzaken eensgezind, Reeds in vrede en gezegend zijn . Wij zijn, met n FsR n z is , bevreesd voor
„nieuw gefinede, misfchien fzjnere boeijen, maar die,
"joist van wege hare fijnheid, onoplosfelijker worden
• dan de oude rinkelende ketenen . Eene halfgekende waar• he'id is dikwijls drukkender , dan eene domme , botte
• leugen." Sapientj_ fat ! Wij prijzen deze Verhandeling
gaarne aan , en zijn bet met T E Y L E it's Genootfchap
volkomen eens : bet fluk heeft wezenlijk yerdienfle ; maar
den eereprijs zouden ook wij aan hetzelve niet hebben
toegewezen,
H h 3
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T . E . M E D I V S, D2 PSALMEN , _ENZ .

Da Pfalmen kortelg/k opgehelderd, enz . Ilde Stukje .(tweede gedeelte.) Palm XXXIhXLI, door T . E . M ED I u s , Predikant to Beers en f ellam . Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer. 1823 . In gr . 8yo. 136 Bl
f 1-10 .
Lenige eenvottdiie Leerredenen, door, denzelfden . Ta
Sneek, bij F . Holtkar'p, 1824 . In gr. 8 -yo . VI
1$9 A f x-2,5 .
De eerwaardige M R B I u s gaat, in bet eerstgenoemde
flukje, voort , op zijne wljze de Plalmen to behandelen ;
over welke wijze wij onze ge 1achten reeds in de Letteroeff .
voor 1821 hebben gezegd . - Dar hij kort , klaar en zakelljk zijn kan , meenen wij to mogen opmaken uit her andere opgegevene bundeltje, waarin zeven Leerredenen,
vrij ruim gedrukt, niet meer dan 15g bladzijden bellaan .
De Schrijver denkt, dat dezelve aan fommige Lezers to
Jtort zullen vooifknmen , en geeft voldoende redenen van
deze kortheid . Ons is zuiks voorgekomen als eene wezenlijke aanbeveling. Wat den titel van eenvoudige .eerrce
denen betreft , dezelve fchijnt uit bet nederig denkbeeld to
zijn ontfproten , hetwelk de Schrijver van dezelve had ;
zijtide hij zeer huiverig geweest, om dezelve uit to geyen, dewiji er in dat vak zoo vele fchoone ftukken uitkomen . Eenvoudig zijn zij , doctt niet plat, maar voor
eenvoudig-verftandige Christenen tot leering en flichting
zeer gefchikt .

Geestelijke Wapenkreet , door Mr . 1 . D A C o $ T A . Do
}IEEttE is een Krijgsmau . ExoD . XV : 3 . Te Rotterdam, bij J, Pippijn . 1825 . In gr. 8vo. 32 Bl& f : - 34
ripe gelijk met dit pamflet zond ons de Redacteur reeds
twee ftukken toe , hem tegen hetzelve ter hand gef}eld .
~oo gemakkeliik is het nict alleer . , allerlei aanmerkingen
te-
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tegen hetzelve to maken , maar zoo onwedrftaanbaar vindt
zich her gevoel ook geperst om er tegen uit to varen .
Het is (wij vragen geene verichooning voor de vergelijking) alsof zich een pond op ftraat vertoont, die elkeen
woedend aanbast, naar ieder bijt, en niet alleen voor wonden doet vreezen, maar ook voor aanftekende dolheid ;
ieder komt op de beet), om . . . . her razende Bier dood
to llaan . Doch , war vermogen redenen tegen den onredelijke ? war de zachte item der waarheid op eenen fchreeuwer, die zichzelven tegen alien invloed daarvan verdooft?
De hoogmoed en kwaadaardigheid houden wacht, dat er
gees ; lichtftraal binnendringe . Recenfent althans heeft geen
lust , om tegen 's mans herlen!poken to fchermen , en deelt
dus eenvoudig een deel dier aanmerklngen en vragen mede, welke bij anderen onwillekeurig opwelden .
Ziehier het eerfte ;
Meermalen hoorden wij de vrang opperen , (en dit pru1fchriftje Iran niet nalaten dezelve van nieuws to verlevendigep) vanwaar het toch kome, dat een zoo oppervlakkig
fchrjjvercje, als p A c o s T A zich , telkenmale wanneer hij
in het openbaar optreedt, aan ons vertoont, zoo veel opziens
maakt? Hoort eens, hoe de fchrandere L 1 C H T E N B E 1t G
dit verfchijnfel verklaart : „ Diltwijls verwondert men zich,
• dat een man , ge!ijk M A H 0 M E D , zijne aanhangers zoo
• zeer hebbe kunnen begoochelen, en met zijne bekwaam .
• heden, dezelve mogen dan klein of groot zijn geweest,
„ een opzien in de wereld maken , hetwelk in geenerlei ver• houding met dezelve ftond . Men verwondert zich , en
• heeft zulks evenwel dagelijks, hoezeer dan in een' minde„ rep graad , voor oogen . Men vindt in de Republiek der
„ Letteren menfehen, die, zonder de minlte ware verdien• fte, groot opzien maken ; weinigen onderzoeken derzelver
• waarde , en zij , die hen kennen , zouden voor lasteraars
• gehouden worden, wanneer zij hunne meening openbaar .
„ den . De reden is deze : de waarlijk groote man bezit el• genfchappen, welke alleen de groote man weet to waarde .
„ ren ; de anderen zulke, welke der menigte behagen, die
• alsdan de verftandigen overitemt ."
,,Is hec niec zonderling," vraagt,elders , dezelfde mensehkundige Schrijver, „ dat de menfchen zoo gaarne voor de
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Religie vechten , en zoo ongaarne naar derzeiver voorfcbrif.
„ ten levenl" Ja wel zonderling, maar daarom Diet minder
waar, en Mr . D A COSTA levers er, in twee vet komenijspapier, ons bet bewijs van . In eene der geachtfle letterkun .
dige Inflellingen bier ter flede vonden wij den titel van
bet aldaar ter lezing liggend exemplaar, door verandering en
uitfchrapping van een paar letteren,aldus gecorrigeerd :Bees.
telijke lpenhreet, door Mr. i . D A c o s T A . Hoezeer geen
vriend van dergelijke aardigheden , dwong, ons deze evenwel
een onwillekeurigen glimlach af, omdat in de perftjtage *Zoo
veel waarheids ligt gpgefloten. Beestelijk toeh (in den ziu
van redeloos, laag, en den menseb, vooral den Christen s
onwaardig) is wederom dit ganfche gefchrijf, waarin tnetl
geene zwarigheid maakt, geheele flanden, Maatfchapptjen, cu
taken, die als hot fleraad van ons land en tijd befchouwd
warden, ten allerergfle to verguizen , en zulks met fchandelijk
misbruikte l3ijbelplaatfen, zonder eenig bewijs, to bewim .
pelen, En dat bet Diet dan een Apenkreet is, then Mr .
1ZA A x fchettereud aanheft, behoeft wel Been betoog voor
hem, die den geest des gefchrijfs van den Yorst dezer Duls .
ternisfen maar eenigzins kept, Hot flptvers (het minfle, dat
ons nag immer van deszelfs maker onder bet oog kwam) be .
wijst almede, hoe bezwaarlijk zich eene kunst , be(lemd am
's menfchen geest to verheffen en to veredelen, tot deszelfs
yerlaging en ontzenuwing leent .
En nu volge bet andere, Wet geheel , (want veel is
boven of vroeger steeds gezegd) maar flechts cenige een
voudige vragcn enz . :
Mn den Fleer en Mr. r. D A COSTA,

Mijn Iteer I
Een mljner vrienden bragt mij uwen Geestelljken LPapen.
kreet, terwijl ik bezig was eene Leerrede ce lezen over
Mauh . XXVI : 5 ,2 : Reert uw zwaard weder in zijne plaat/e ;
Want alien, die het zwaard nemen, tulle,, door het zwaard
vergaan . I-Hj maakte mil voorloopig met den inhoud van
uwen kreet bekend , en velde over denzelven een allerongunfligst
oordeel, ja fpotte met vole daarin voorkomende uicvallen a,
gezegaen of gevoelens . - Ik liet hoc oordeel van mijneu
yriend daar, en zette mij cot eene aandachtige lezing . Elect
opfchrift beviel mij al aanflonds Diet, daar ik door de lezing
van
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van pengemde Leerrede met niets minder dan oproerige deck .

beelden vervuld was .
Vooreerst dan, MiJn Heer 1 uw Motto : De Fleere is ee9
Krijgstnan, door Mozes gezongen na de verlosfing Pit Egypte , komt mij voor , als nit de lucht g%repen en geheel uit
Oeszelfs verband gerukt . Licht mij ten min{te eens toe, boe
dit op uwen Ceestelijken Wapenkreet toepasfelijk zlj ? GiJ
bebc toch , door de uitdrukking bIj to brengen s De Heer,
zuLF, Is een Krijgsman, onder uwen Wapenkreet gedrukt eo
in 't oog vallende, uw aanheffen van then kreet als Christen
niet willen billijken of regtvaardigen?
Op bladz . a leest men : Staat 1 Mijn vriend maakte onder
pnderen deze sanmerking, dot go voor twee volgende ttuk .
jes, indien zulks uw plan mogt ziju, nog twee gepaste krijgs .
kuudige kommando' had overgehouden in ; Legt aon ! en :
Vuurt ! Zoo (pot mijti vriend wel eens meer, wanneer hi zn .
ken of gezegden verkeerd , near zone meenlng, ziet gebruiken,
Woem one eens, btJ gelegenheid, of opzettelok, de 14s .
teringen , die , zelfs op de heiligfle plaatfen , dagelijks teges
de waarheid warden uitgegalmd, (B1 .4.) Aan moed . ontbreekt

pet u immers niet : gij durft zoo veel zeggen I Noem dan
yrlj namen , plaatfen en gezegden, en bewijs alzoo uwe be .
fchuldiging. La$teraars moogc go sun de kaak ftellen .
Go zegc al verder, dat fommigen reeds in filte zuchtess c a
weenen over bet verval van Kerk en Swat. Nu beeft uw
kreet ten doel , ons op to wekken om de wapens aan to gorT
den, ten einde dot verval to keeren en to doen ophouden,
])at zuchten en weenen der tulle burgers most plaats makes
voor bet qrljdvoeren tegen onze Leeraars niet aileen, maar
geifs cegen onzen Koning en alien, die onder Hem ons rege.
ten. Deze bewerken dan loch den vat des vaderlands . Rep
KeligieSorlog dus, gepaard aan Burgeroarlog P Hoe ik dlt een
en under plooijen moet met bet for van bl . 22, west ik
niet. Uwen over en uwe liefde voor Kerk, Vaderland, Koo
ping en Oranie , wilt go , dot men niet in twiJfel trekke ;
dock anders zou lk deze handelwijs, met rondo woordon
Jzclsch Jezuitsch noemep.
B1 . 5, Wie , en op welke plaats , in Nederland, bekrachtl`
gen , in kerkelijk of itaatsbettuur, met hun IA, hetgeen de
lforst der duisternis door allerlei wcrktuigen en door aller4i
middelen tot onteering van Gods naam cn tot onheil en ver.delying des mcnfchelijkcn geflachts niet ophoudt to bewerken 2
H h 5
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Op wie ziet dit uw zeggent Indien wiJ zulks niet ultdrtik .
kelljk weten, dan, Miju Heer, wilt gij ons tegen fchimmen
does ftrljden , die Wet beftaan, verontrust ons to vergeefs , en
jasgc ons in her harnas tegen mannen, die veeleer op onze
innige hoogachting aanfpraak hebben .
Waarin, Mijn Heer, ziet gij tegenwoordig die laauwheld en
ijverloosheld in de Kerk van Nederland ? Hier vragen wij be •
wljzen ; of wilt giJ misfchien onze medewerking, om in de
XIXdg Eeuw de Martelaarstooneelen weder op ce voeren ?
Ul . 6 . Welke leerftukken, jai welke GRoNDLEERSTUHREN zoekc men chars met geweld en list nit de Neder/andfchs
Hervormde Kerk to bannen , en , see mogelijk , in eeuwlge vergeteiheld to brengen? GUJ zegt dit zoo ttellig, dat bet u s o

bewljzeu zeker niec zal ontbreken . Deel die dan eens openlift mede. U blindelings to gelooven en na to volgen, knot
gij van verftandige menfchen niec vorderen .
De bijgebragte bedreiging cegen de Laodieenfbrs (Openb .Illr
15 ,16) is deze vooreerst wel gepast, en is zij daarenboven in
ti as verband , waarin z1J bij u voorkomt , net veeleer eene aan.
fporlng tot oproer ? GI) zegt immers met zoo vele woorden,
dat er niets MOORDENDER is voor het beJlaan der Gemeente en
Yoor de ziel barer leden , dan een late rust , een uitwendige vrede,
een zwakke toegevendheid ; en bedreigt ellen , in nasm des Heilands, met een verfchrikkelijk oordeel, die daarin volharden.

Walr mijne meening is die eene alleronbetamelijkfte en met
ivaarachtige godsdienftigheid, liefde tot God en uwen naastett
onbeftaanbare opwekking aan eenvoudige, zoo niec dnkundige
utenfchen, om cweedragt to zanijen, haac to verwekken, en
eenen openlijken oorlog to doen uitbarf}en tusfchen de ledetc
der Kerk en derzelver Leeraars. Indien dit ow oogmerk wogt
zlJn geweest, dan zil u God in ZiJn oordeel genadig i
131 . r. In die zelfde licht moet ik, zoo fang door u bet
tegendeel niet is bewezen, de louter kianken bevactende be.
fchuldiging befehouwen, die gij in 't midden brengt tegen de
Keakleeraers. Foel, Mijn Heer l is dat eerlijk, rend en op .
reps gehandeld ? Kunc giJ, als Christen, dit eenmaal voor
God verantwoorden, order zulke bedekte sermen, zonder eenig
bewijs, de medeirbeiders Gods verdacht to maken blj hen,
voor wier eeuwige belangen zij zorgen en waken moeten t
Hij kept alter barren ; HiJ kept ook uwe drijfveren en be .
doelingea : zijn'aij onzuiver, hoe vreesfelijk zal bet dail
voor u zijn, die oproer hebt gepredikc in Zijne Kerk , ce
val-
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vallen in de band des levenden Gods I - Zie dan -wel toe ,
en beproef uzelven . De door u misleide zielen zullen tegep
u getuigen in then dag .
Bl . 8. Deze bladzijde, lyiijn Heer, geeft mij zoo veel
flof cot vragen aan de hand , dot ik, uit vrees van dezen
brief to wijdloopig to zullen maken , mtjn gevoel bedwingen,
en u fleebts de punters opnoemen zal , die mij onverklaar .
boar zijn , en waarover ik verzoek , dot go voor ons bet noo.
dige lichc gelleft ce verfpreiden . - Go wilt don , rlat wtj hst
niet langer sullen aanzien, zonder van ijver to ontbrantlen
en to verteren (?) , en ous tot dens wettigen (2) en heillges
ftrijd aan to gorden . dat llxurlingen en valfche Profeten heat
gezegende Bijbelwoord binders of vervalJchen , door nieuwe ver.
talingen , vergiftige en Tefuitifche aanteekeningen , of ultga .
Yen naar de behoefte des tijds . Uw Wapenkreet is gerigr:
tot eenvoudige menfchen, die dan ook geen kepuis, veelmin
geleerdbeids genoeg bezicten, om over bet werk van Gelee ;,
den juist en naar waarheid ce oordeelen . finder deze men .
fchen reken ik mij mede ; en offchoan ik alle Bijbelverklarin .
gen in onze coal , zoo ik geloof, bezit , zoo weet ik op gee.
me van alien uwe bovenitaande uitfpraak toe to pasfen. Licht
gij , Mijn Heer I ons dan eens toe, zoo zullen wij ons kurt .
men wachten voor £chade, en tegenwerken, waar zulks aoo,
dig is . -- Go zegt , wij mogen Wet plooljen , geene mend
fcbenvrees hebben, is veeleer alles wagen, dan zwijgen of
werkeloos zijn : ga ons dan moor , Mln Heerl doe nn zelf,
waartoe gij endetea aanfpoort l Wie is, of vie zijn die Huur.
.
lingen , die gij bedeelt ? lit ken ze tiler . - Wie zijn die val
Wie
levert
vergJftige
en
?
ken
ze
siet.
-fche Profeten
lit
Jezuitfche aannserkingev op den Bijbel? (in Nederlan4 wet
cc verttaan, en bier Loch fpreekt gij van,) 11 ; ken ze tiler,--Noem ze , wts ze on$ aan, Mijn Heer 1 Sla kloekmoedig
den door u ons aangewezenen weg zeif in 1 Noem to op t
Last her ieder wecen 1 Bewijs bet , en overtuig er ons van 1Van de uitgave des Bijbels , naar de beboefte des tUds ,kpn
nen wij nag niets zeggen ; deze roch is nog niet in bet licbr.
De Maatfchappten en Genoodchappen tot Zedelljke Verbe.
tering en tot Nut van ' : Algenteen, wier beftaan gij ver •
wenschc, en vernietigd wildet • hebben, mogen zelve u tot
verautwoording noodzaken .
i-let floc van bladz . 8 is waarlijk Dweepers .praat . Foei,
)liju Hcerl iudien gij -cu opraer, door den Bijbel verboden
op .
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oproer hadt willen fichcen, den back gIJ geene endere wpor .
den noch uitdrukkingen behoeven to bezigen . Dat mag wel
beeten , den Bljbel tot eon Godonteerend dael miskrsiken .
131adz i i . Wat bedoelt g1j , Mijn Heer, met lies grin
tijke flelfel der Volksmajesteis , dat zich de oppermagt in hot
r#tk der Voorzienigheld toeeigent ? Wat is bet geweld van .
wie zijn die gelukzeekers en volksverleiders, waarvan gij ge+
waagt ? Gij fpreekt tegen Nederla, ders In s Bas . Op wie
past glJ dus dic alles lit ow gezegend Vaderland toe ? GI!
atoogt geene vetroiglug, g ,angenis of Aagen onczlens noeol
go don onbefchroomd , en zulver u van de kiadde, die an .
dens op u blitfc rusten, van zeif een goddelaos gelu/soeker,
eproesmaker en valksverleider to zijnI
Bladz . 14 (want ik fla, kortheidsbalve, eenige bladzijdet,
over) zegc gij, volgens Philipp . IV : q : De Yrede, die !!(J
(I e z v a) gewild, bewerkt en gelaten heeft, is een Yr4de
Cods, die alle verfland to boven gnat . De rust en vrede„
die wij thans in Kerk en Staac genleten , noemt gij 1af en
voor de Godsdienst fchadeb.k. Mast zou bet niec mogell,k
sitn, dat die vrede uw verftand to boven goat? Rust dan lie-,
ter met ons ; terwiji wit, met de woorden der l3ijbelplaats,
door u bitgebragt, onzep Landgenooten toeroepen t (doc}1
deze plants weder in deszelfs verband genomen, Philipp . IVs
6 en 7 .) Weesl Pa geen ding bezorgd r maar laat uwe begeet,
tea in apes, door bidden en fmeeken, met dankzegging be.
&end worden bij God. En de vrede Gods , die alle verfland to
loves gaat, sal uwe harten en uwe airmen bewares in Christns kzus.
Bladz. is wekt git ons op, om tier to verdragen , dott
binnen de 1 erk zelve van C1n istus , do Booze bet geestelijk
brood des levens met zijne verfoeifelen bedekke en bedervv .
Wet beteekent dit, Mijn Heer l was meent gij hiermede f
Zonder nadere inlicbting en bewijs, bouden wiit dit voot
raaskallen.
Eindelijk, bladz. no, sigt gij owe sanfpraek tot de Ake .
demifche Jongelingfchap, vooral cot de Theologanten. Mijn
Heer I bier verraadc gij uwe waanwltsheid to duidelijk , ,dan
dot St identen zelfa suet eouden merken en zieh overcuigd
houden, dat gij fpreekt van dingen, waarvan gij fliers weet ,
en oqk, zou ik bijna zeggen, niecs weten kunt . U eene vergelilking to zien maken tusfchen de oudere en hcdendeagfche
Uiclegkunde - neen, r) A c o s r A! dat is befpoctelijk . Waar
gtl
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gU vain n:oogt weteo, van de Uidegkunde weet go, biljkenn
uwe fchriften ,nets. En denkt gij dan, dat de waardige kwee .
kelingen der Kerk naar u zullen hooren , en, op uwe oplio.
king, hunne beroemde en geliefde Leermeesters laten varen,
bun onderwljs minachten of verdenken, bun bait toedragea,
verketteren en lasteren 8 tteen , Mijn Heer I bier ziJt gij ge .
wisfelijk niet wet bli uw verfand geweest. - Foei i Lint Js
Studenten heist ongemoeid ; zij behoeven uwen rod utet, t
ja, dit weet 1k zeker, zij lagehen om u, bales de 11houders over u op, terwijl fommigeh eeno nerbaalde os gvoerdig
voor u zeer noodig oordeelen .
En nu, wt bet eiade van uwen Wapenkreet gekomen, as
deuzelven nandaehtlg gelezen to hebbes, doe ik u dens
vraag : Hoe en waartegen wilt gij dan tour, dat wsj do mwq .

peso zullen opvatten P
Uwe berljmde tail sin bet flat houdt C-d zeker voor Poezlj. Hier wit ik niets van zeggen, piers over vragen: Dick.
tars toch en S lders , die weet elk, mogen verdicbbten. Aileen moogt gij wet bidden, dat men geen ache fla , to uwes
nadeele, op deze regc Chriscelijke opwekking, bladz . 3at
„ Europe t fchud de klulsters of
Van good- en machtzieke onverliten I
Breng wear uw Kerken en uw Staten
Mn Christas Opperherderlraf."
P.
Zoo denken, zoo vragen duizenden, hoe verfchillend
ge iard en getlemd . Maar D A c 0 s T A vraagt of denkt
Met ; hij
dweept f echts , zoo wj hopen.

Tijdfchrift voor Genees-, Heel-, l7erlos- en &heikundige
Wetenfchappen, van wege bet Genootfchap : vis unite,
fortior , to Hoorn , uitgegeven. Ijlen Deels sfle Stuk.
Te Amjlerdam, by A . Vink . 1823, In gr . 8vo. Be.
halve hot- Voorberigt , 1 14 Bl. B!~ Inteek. f s -go.
v rider dezen thel kondigen wij het publiek een nieuw va .
der-
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derlandsch Tijdfichrlft aan , betrekking hebbende . op de
Geneeskunde en haar verwante wetenfchappen .
Volgens bet plan der Redactie, zal bet in drie onderfcheidene Rubrieken worden afgedeetd : de eerfle zal gewijd aijn aan Recenfien van geneeskundige, nicest binuefilandf he werken, Waarbij ook aan antikritlek eene
laats zal worden ingeruimd ; de tweede aan oorfpronkelijke flukken , waarnemingen , vertoogen , verhandelingen
em ., oolt beantwovrdingen van bij de genootlbhappelijke
vergaderingen opgegevene vragen ; de derde aan vertalin'
gen van kleinere of uittrekfels uit grootere gmeeskundige
werkerT, in de Latijnfche , Engelfche, foogduitfche of
Fran(che talen uitgekomen, bij welker fpoedige mededeeling het geneeskundig publiek een wezenlijk lielang heeo .
ingevolge dit plan wordt dit fluk met eene Recenfle der
Ver1iandeling van v A N D E N B 0 It G H over dfe Steenziekte in de Nieren geopend. Hierop volgt een kritifche blik,
op de Geneeskunde en geneeswijze geflagen,na bet lezert
des werks over de peritonitis en febris prierperalis door
den Hoogleeraar VAN DEN Z A N D E N, behelzende,
na eene oppervtakkige (bier en daar onjuiste) beoordeeling der verfchillende fletfe9s M de Gefleesktrnde, eene
waarfchuwing tegen bet ontijdig of onvoorzigtig gebruik
der kwikmiddelen in de kraamvrouwenkoorts ; iets, waaromtrent Rec . volkomen met den Schrijver inflemt, en
zich reeds vroeger, in zijne beoordeeling van V A N D E N
Z A N D E N 'S gefchriftt in dit Maandwerk, breedvoerig
verklaard heeft.
Onder de Rubriek van verhandelingen en warnemh
gen vinden wij, t. Waarnemingen van eene Phthifis larynges, door j . W. G I T T E R M A N, Geneesheer to Em.
den. Be ziekte is met veel naauwkettriglieid befchreven .
Omtrent de bebandeling, wat bet eertle gedeeke derzelve
betreft, is Rec . bet met den Schrijver cens . B$etreffende
bet tweede gedeelte, gelooft by, behondens beter oordeel ,
dat eene fubantiphlogistifche cuur en bet rijkelijk toedienen van Saleb en dergelijke demulcentia beter aan den aard
der kwaal zouden beantwoord hebben, dan bet Inf. Sem .

Phel.
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Phellandr . en de Extr . Card. Bened., blljkens de flerke
braking , door dit middel veroorzaakt , welke Rec. geenszins voor heilzaam houdt , waartoe ookt de fchijnbare en
temnoraire verbetering der toevallen (iets, 't welk in
Phthift niet vreemd is) geen' grond oplevert . OokA de
Mirre, de 01. .4sphalti , de Cort . Peruv. en balfamica wa .
ren bier niet ge'indiceerd ; terwijl men zich vooral in deze
foort van Phthifis voor de methodus calida behoort to
wachterl, welke zelfs in feet laatf a fladium der ziekte
niet verdragen wordt . a. Waarneming eener Twee!ingverlosfing, bij welke eene der vruchten in een' afzonder .
lijken zak der baaritoeder befloten was, door T . A . J o RR i T S M A , in welke de waarnemer zich aTs een bekwaam
Verloskundige bekend maakt . S, Waarneming wegens het
nut der Cakndula ofcinalis in den Cancer uteri, door
L . H . R iJ N D E a 5 . 4. BBeautwoording der vraag , werke
proeven het aanziijn der nieuw ontdekte Metalen bewij .
zen, enz . door J . S . S W A A N en P . B A K K E R . Aan
dezelve wordt, op fcheikundige grondett, vooralsnog die
naam ontzegd.
Eit1delijk, order de Rubriek overzettingen, treffen wij
eene verklaring aan van de geneeskundige leer van n R o tl s•
s,& i s ., ult het Fransch, door J . S . S W A A N en T . A.
JORRITSMA .

Recenfent vergenoegt zich met dit kort verflag van het
eerfle fluk van een Tijdfchrift, over welks waarde, bij
langduriger beflaan alleen, ten grondig oordeel geveld
zal kunnen worden, en wenscht intusfchen der Redactie
de beste aanmoediging tot voortzetting harer nuttige po .
gingen.
Xandleiding voor de Landbouwers , wier landen door den
Watervloed, op den g , 4 en 5den Febr . 1825 , met tout
water ziin oyer/lroomd, om dezelve door min kostbare
middelen tot hunne vorige vruchtbaarheid to herflellen ,
enz. Door ti . P o N S E , Ontvanger der directe en indirecte Belastingen en 4cc nfen van den Bommel en
Stad
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Stad aan 't Ilaringvdiet , enz .

Te 's Grnvenhags, &

A . Kloots en Comp. 1826. In gr. 8va . 24 Bl. f : - 2g.

D e: hier voorgedragene raadgevingen zljneenvondig,netuurlijk, en op de ondervinding berustende . Zie hier eene
korte opgave van den inhoud van des Schrijvers redeltering. Terwijl bet water door de luclit wordropgenomen,
brat bet zout in den grond over. Men zorge dus, ten
einde dit gevolg der uitdamping to voorkomen , dat de met
zout water overltroomde gronden fpoedig van hetzetve
ontlast worden . Konde men dan de gronden met versch
rivierwater weder doen onderloopen , en , n9dat dit ver .
fche water daar acht of Lien dagen op getlaan heeft, weder ontlasten , en zulks herhslen , dan zou men bet overftroomde land fpoedig de vorige vruchtbaafheid kunnen
wedergeven . Waar men hiertoe gelegenheid heeft , is dit
dus verkieslljk ; op lage weilanden doet de regen hetzelf.
de; men helpe dan, als 't ware, de natuur, door alle
middelen , welke men anders gebruikt, om de landen van
bet regenwater to ontlasten , buiten werking to houden .
(Op dezelfde gronden heeft de geleerde v A N S T I P R $A A N L U I S C I U S vooral befproeijiiigen met zoet water
aangeraden ; zie den Algemeenen Kunst- -en Letterbode, No.
i6 van dit jaar , bl . 237-239 .) Men zou de weilanden
ook, nadat bet zoute water is afgetapt, met grofzand kunnert
be(irooijen ; bet zand zal in den grotld zinken, en zoutdeeltjes met zich voeren . Dit toch is bet hoofdbegrip
in bet voor uns liggende boekje, dat de overl{roomde
landen als van zelve verbeteren , daar bet zout door den
regen langzamerhand nit de oppervlakte naar beneden zinkt .
Men vermijde dus vooral diepe bottwingen bJ de over ,
flsroomde xeellanden ; zorge, dat men door ligte bouwitt •
gen zoo veel losfe aarde op bet veld verkrijge, dat men
er Jilaver op kan zaaijen ; de penwortel van de klaver
maal t het land open , en bevordert zoo bet nederzinken
van bet zout . Ook zou men paardenboonen , erwten en
baver kunnen beproeven . Men zal wel niet veel voordeel
van sulk een land trckkcn ; maar door ploegen , eggen
en
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en bemesten zal men , bij vele kosten , zich in de verwachting, dat hot zout fpoedig zal verminderen, zien to
lour gefteld . Wat den most betreft, then men op de met
zout water overilroomd geweest zijnde gronden gebruiken
zal, de Sehrrver is van oordeel, dat lange most van paarden of jong vee boven zwaren koemest de voorkeur ver .,
dient . In het hoofdbegrip komt de raadgeving van Prof.
iz o P s (Algerneene Kunst- en Letterboda, No . Ia) met
die van den grijzen en ervaren Schrijver overeen . leder
landbouwer wachte zich dus, door diepe bouwingen de
zout gewordene onderlaag weder op de oppervlakte to
brengen ; en zoo geniete de Schrijver de voldoening i
zijnen landgenooten van nut to zijn geweest .

Levensfchets van AD&IAAN GILLES CAMPERS
door I . G . S. VAN B R E D A , 4. L . Al., Phil. et
Med. Doctor, gewoon Hoogleeraar aan de Hoogefchool
is Gent, enz ; enz . Te Gent bij P . F . de Goefin+
Verhaeghe . 132.5 . Ingr . 8vo. 86 Bl.

D

e levensfchets van een beroemd man heeft altijd iota
bijzonder aantrekkelijks ; maar niet van elken Geleerde is
de levensloop even belangrijk , even afwisfelend . Aan het
ftille boekvertrek geboeld, doorloopt menigeen het le .
ven , zonder andere tijdperken in hetzelve , dan die det
uitgave zijner achtereenvolgende gefchriften . Zoodanig
was bet leven van A . G . CAMP E P niet ; een groot gel
deelte van hetzelve werd in kleinere en grootere reizen
door Frankrijk , Duitschland , Zwitferland en Italic doorgebragt . Wij volgen hem hier op zijne togten , en ontvangen menig belangrijk uittrekfel uit zijn dagbock . Met
bijzondere belangtelling bovenal volgen wij hem op zijne
gewaagde beklimming van den Mont-blanc . Wij leeren
hem wijders kennen als onvermoeid werkzaam in verfchillende vakken, en wij plaatfen eerbiedig den grooten
Zoon , in onze dankbare herinnering v naast den onver .
getelijhen en onvergelijkelijken Wader .
Ii
tcuzKBEsCt1 . 1325 . NO . It .
Dank
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Dank hcbb :: dcrhal~ - e de Iloog ;;e1 . Ileer V A N B R RD A voor de mededeeling van doze levensfchets , tot welker vervaardiging hij het best was in flaat gefleld , door do
betrekking, die hem met den overledenen verbond . Eene
lofrede is het niet, en men zou bet gefchrift ten onregto
als zoodanig beoordeelen . Doch als levensfchets hadden
wlj gaarne hier meerdere bijzonderheden van de eerfla
jeugd en ontwikkeling , en van bet huisfelijk leven van
CA D1 P B A gevonden . Nu toch beflaat dit boekje grootendeels uit eon verflag van de reizen van c A M P I. It ; en ,
waar wij geene ulttrekfels uit zijn dagboek ontvangen,
bepaalt zich dit verflag dikwijls bij eene opnoeming der
fleden, door welke hij henen trok . De flijl is ons to afgebroken voorgekomen, en men mist hier en daar in denzelven eenen natuurlijken gang.
De druk van dit werlje is , gclijlc wlj van onze zuide •
Ijjke broeders gewoon zijn ; zeer good en fraai . Het lijstje
der verbeleringen zou nog wel voor eene enkele vermeerdering vatbaar zijn geweest . Zoo leest men ., b . v . , bl .
]a, DC LUCQ, VOOFDC LUC .
In weerwil onzer aanmerkingen , herhalen wij onzen
dank voor hetgeen wij bier ontvangen .

JJ/ysgeerige en Staatkundige Gefchiedenis der Fiereld,
door it . H . L . P 6 L I T z , gewoon Hoogleeraar aan de
Univcrfeteit to Leipzig . Uit het Hoogduitsch vertaald
door P . 0 . WITS E N G C Y S B C S K . Met 4anteekeningen van den Ifertaler,, en eene Voorrede van Mr.
C . F . H A U G , Hoogleeraar in cle Ge/chied en lardri kskunde e nz . t o Delft . VI Deelen . Te Bm erdam,
by G . Portielje . 1823, 1824 . In gr. 8vo. e zamen
.IC en 2300 BI. Buiten Inteek . f 25-5o.
Under de veelvuldige Schrijvers over de Gefchiedenis
in Duitschland in de jongfle dertig jaren is de naam van
P d L I T z niet zonder vermaardheld . Alsvijtgbeofr
naar van dit vak , heeft hij daarenboven de gave , die velen zijner landgenooten misfen , van 't geen hlj weet dui •
delijk en voor ieders vatbaarheid berekend voor to dragen .
Voor-
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Vooral in de nieuwfle GefcJ iedenis heeft hij met ijver en
een' goeden uitflag gearbeid . Reeds in 1812 gaf hij eehe
nieutive bewerking zijner grootere Gefchiedenis der We .
reld uit , waarbij in hot begin van 1814 , even na

Duitsch-

bevrijding door den flag bij Leipzig, een vierde
deel verfcheen, onder den naam van Zeitalter der poll .

lands

tifchen Umbildung Europens, ein historifches Gemalde,
waarin hij een tafereel ophing van de groote veranderin-

Franfche Omwenteling in Europa bewerkt.
Sedert uit Wittenberg naar Leipzig overgegaan , heeft
P 6 L I T z dat tafereel nog verrijkt met de voorftelling
gen , door de

van de jongfte gebeurtenisfen tot de wederinvoering der
willekeurige Regering met alie hare plagen in Spate door
de, Franfchen in 1823 , zoodat deze nieuwfte Gefchiede .
nis bier verreweg bet uitvoerigst behandeld is, en van do
voor ons liggende vertaling lneer dan twee deelen, dug
boven een derde des geheelen werks , beflaat .
Het plan dezer Algemeene Gefchiedenis , die zeker1i k,,
wat uitgebreidheid betreft , bet midden houdt tusfchen at
to groote, en dus verduisterende beknoptheid, en ver .
tnoeijende omflagtigheid, is bet volgende . Na eene vrij
uitvoerige Inleiding , verdeelt de Schrijver de Gefchiede..
nis in acht groote tijdvakken : i) De Fabeleeuw , tot c y .
it u s . 2) Het Perzifche Rijk en de vrije Gricken, tot A L E X
en de Romeinfehe RepuRomeinfche Rijkk , tot A UG U S T U I. u s . 5) De Duit/ehe Barbaren , op de bouw.
vallen van het Romeinfche Rijk, tot K A R E L den GrooU
ten . 6) De Middeleeuwen , van It A R E r, den Grootcn

A N D E R.

3) De Macedoniers

bliek , tot A U G U S T U S . 4) Het

tot C o L u m B U S . 7) De nieuwere Gefchiedenis , tot de
Franfche Omwenteling . 8) De herfchepping van ons Werelddeel door die Omwenteling . Deze verdeeling is zeer
goed en gemakkelijk, behalve dat bet vijjfde t4jdvalz wat
kort , en bet zesde onevenredig lang is : met G R E G 0R I u s VII , of bet begin der Kruistogten , had men een
goed rustpunt kunnen vinden . -- Vervolgens worden de
onderfcheidene Volken van 14zie,

~4frika

en

Europa in

bet mythisch tijdvak afzonderiijk behandeld, daar er nog
gees
L i 2
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geen algemeen middelpunt is . - In het tweede tijdvak
geeft de Perzifche Alleenheerfching, in hare worfteling
met Griekenlands vrijheid, dat middelpunt, waarop men
gereedelijk alles to huis kan brengen, zelfs Karthago,
minder Rome . - In bet derde tijdvak geeft , na de afzonderlijke voorftelling van A L E X A N D E R 's daden en de
woelingen zljner opvolgers , en de oorlogen tusfchen
Rome en Karthago , ook de ongelijke botfing tusfchen
bet eendragtige yolk van R o m v L u s en de verdeelde
Afacedonlfche Rijken een punt van aanraking tusfchen de
beide hoofddeelen der Gefchiedenis , die in de onderlinge
vernieling der wreede Romeinen, nadat zij de befchaafde
wereld verwoest hebben , en derzelver aamechtig nederzijgen voor de voeten eens dwingelands, eindigt . -- Het
Romeinfche Rijk, dat, op de puinhoopen van zoo veel
goeds en groots geflicht , voor rust en befchaving toch
ook zljne voordeelige zijde had, maakt zeer natuurlijk
bet vierde tijdvak tot een gefloten geheel . De toefland
van kunflen en wetenfchappen wordt aan bet einde van
dit, gelijk van bet vorige tijdvak, afzonderlijk behan .
deld . - Zeer kort (in 6o bladzijden) behandelt de Schrij •
ver bet vijfde tijdvak , van den laatften Westerfchen Keizer tot op de Monarchij van K A R E L den Grooten , welke then titel vernieuwde . Eerst worden de Westerfche
Iiarbaren , dan bet Byzantijnfche Rijk , en eindelijk m oH ANNE D (net zijne eerfte opvolgers in tien bladzijden)
afgebandeld . -- In bet ruime zesde tijdvak , van K A R E L
den Grooten of alle de kleine Staten , die uit deszelfs Monarchij zijn to voorfchijn gekomen , en de overige van
Europa, 4zie en Afrika bevattende, wordt deze orde
gevolgd, dat eerst K A RE L's opvolgers, die den naam
van Keizer droegen, zoo in Frankrj k, Italie, als wet
inzonderheid (na o T T o I) in Duitschland, worden afgehandeld, en dus Duitschland bet middelpunt wordt,
waaraan men ook de groote gebeurtenis der Kruistogten
vasthecht : daarop behandelt r o L i T z (zeer veel korter, tbintijds in een paar bladzijden) de overige Rijken
M Staten van .Europa, bet Griekfche Rijk tot deszelfs
on.
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ondergang, bet Kalifaat (veel to kort ; dat van l3agdad en
Kairo , der 4basfiden en Fatimiden worden naauwelijks
onderfcheiden) , de Mongolen en Ottomannifche Turken ,
en ten flotte weder eene fchets der vorderingen van den
menfchelijken geest . Dit tijdvak beflaat otntrent twee derden des derden deels . - Het zevende tijdvak words geopend met een tafereel der ontdekking , verovering en kolonifatie van 4Imerika door de Europeers . Bij die gelegenheid words ook van de ontdekkingsreizen der onderfcheidene Europefche Nation naar de Zuidzee gefproken ;
doch wij hebben daarin niet eens den naam van T A 8MAN, laat ftaan then van S C H O U T E N, L E M A I R E
of R 0 G G E V E E N gevonden , en de Vertaler heeft dit
onverfchoonlijke verzuim door geene enkele Noot (waarin
hij anders niet karig is) verholpen ! De ontdekkers van
van Diemen'sland, IVieuw - Zeeland , de hriendeneilanden en Kaap Hoorn verdienden toch gewis ruim zoo zeer
vermelding, als die van een paar onbeduidende ]age eilanden , zoo als B YR o x . Hierop wordt de reeks der Duitfche Keizers, van MAXIMILIAAN I tot JOzEF II,
hervat, en daarop Pruisfen, Frankr!ft en de overige
Staten van Europa afgehandeld. Turks;e, Perzia , !ndie,
China , 31apan, Thibet , 4frika liggen nu aan de beurt ;
en de Schrijver keert no- eens naar 4merska terug, om
dan een algemeen overzigt to geven van den toeftand der
letteren, wetenfchappen en kunften . - Nu begint het
achtfte tijdvak , de Franfche Omwenteling en hare gevolgen ,
waaraan de Schrijver het flot des vierden, benevens het
geheele vijfde en zesde deel toewijdt ; een derde eener
Eeuw ongetwijfeld, rijker dan eenig ander in gewigtigo
geb urtenisfen vo r de geh el ontwik eling des mensch,
dots, doch tevens een zelden geevenaard tooneel van
menfchelijke boosheid. Hier wordt nu Frankr jk het hoofd.
land , waaraan de groote lotgevallen der wereld zich als
van zelve fchakelen . Men behandelt eerst den grooten
loop der gebeurtenisfen in en met betrekking to& dat land,
tot op het Congres van Verona in I8aa , en gaat dan, in
het laatfte dccl, over tot de lotgevallen van Duitschland,
I i 3
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Italie en derzelver bljzondere Staten, van Nederland,
Zwitferland, Spanje en deszelfs voormalige Kolonien
in 4mcrika , van Portugal en Brazilse, van Groot - Brittnnje, van de Verdenigde Staten van Noord-Amerika,
.Denemarken, Polen, Rusland, Turk je. Her geheel eindigt met den opftand der Grieken.
Dat deze Gefchiedenis w6 gefchreven is, geleidelijk
afloopt, en verfcheidene belangrijke wenken geeft, vooral ter waardering van onzen tijd, is reeds boven opgemerkt . Maar daarom zouden wij ze Met flout weg
JJ'jsgeerig en Staatkundig durven noemen . Er behoort
geheel war tot eene T.Psgeerige en Staatkundige Gefchiedenis . Die deze fchrijven kunnen , zijn dun gezaaid. T H vCYDIDRS, misfchien POLYnIUS, SALLUSTIUS,
TACITU$, HOME, ROBERTSON, -- veel grooter
zal bet getal al niet zijn . En the alien bepaalden zich
flechts tot een gedeelte, tot een fomtijds zeer klein gedeelte, der Gefchiedenis . Wij twijfelen, of een Cempen.
diem van zes boekdeelen, waarvan er eigenlijk llechts
vier a11es tot even v66r onzen tijd afhandelen , wel den
Ilaam eener Fhysgeerlge en Staatkundiga Gefchiedenis mag
dragen . Ook gelooven wij niet , dat P o L I T Z zelf aan zijn
werk then trotfchen titel gegeven heeft ; hij ftelde zich,
zoo ver wij weten, met den zedigen naam van Weltge.
thichte tevreden . De Vertaler heeft dus begrepen , daar
er zoo vele ./Ilgemeene Gefchiedenisfen zijn , de onderhavige door een nieuw uithangbord bij her Publiek to moeten fmakelijk maken . Hij heeft dit werk met Aanteekeningen voorzien , waarvan fommige goed zijn , tophelg
dering en verrijking des werks dienen, en van de bolezenheid des Vertalers getulgen, maar ook andere op eenen
toon zijn gefleld, die in de deftige Gefchiedenis niet to
pas komt ; een' toon , die nu eens door perfaflage van
hetgeen den Heer W I T S E N G P Y S B H E K niet aanftaat ,
dan weder door zekerc aanmatiging in de uitdrukkingen
weinig achting voor het Publiek verraadt . Doch boven
alle& ftootend en hinderlijk is zijn haat tegen den Geapenbaarden Godsdienst , die bij elite gelegei :heid blijkt. Elk
oogen .
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oogenblik, waar flechts over Openbaring gefprokei words ,
neemt hij waar, om zijn Deismus aan den man to brengen , b . v. reeds in zijne Voorrede , waaruit wij een fluk
mededeelen , tevens om over den ftijl des Vertalers to
doen oordeelen . Na de aanhaling eener plaats van c Ic E a o , ten bewijze van de noodzakelijkheid voor den Gefchiedfchrijver , om zoo wel de oorzaken der daden , als
de daden zelve to hoeken, gaat hij dus voort : „ Eene
„ critifche en wijsgeerige voorftelling der algemeene Ge„ fchiedenis, met affnijding van al het inythifche , niet genoegzaani gewaarborgde en anecdotifche, zoo wel als
• noegzaani
„ her wonderdadige en poetifche , hetgeen de bijzondere
• Gefchiedenis fomwijien in haar gebied gedoogt, als
„ bet avantuurlijk behoud van b1 o z E s, Q D 1 P U S,
„ R o M U L U s en it E M U s in hunne hulpelooze kinds(ch)„ heid ; de wonderbare omflandigheden bij de wetgeving
„ der Israllieten, Trojanen , Spartanen , 4theners en
• Ronaeinen ; de blik des wijsgeers ontdekt dadelijk her
„doel van MozEs, PRIAMUS, LYCURGUS, SO„ L O N, N U M A P O bI P I L 1 U s en andere wetgevers,
„ die volflrekt een' deeds ex raehind noodig hadden, om
„ hunne eenvoudige wetten door hunne woeste nation to
• doen aannemen, hetgeen hen op eigen gezag wel• ligt onmogelijk geweest ware, en laat deze bijzonder• heden met de theogonien en cosmogonden ter verarbei„ ding over aan de dichters, redenaars en priesters der
„ bijzondere nation, voor wie doze flof in de kinds(ch)• heid des menschdoms zeer bruii baar was , doch waar„ merle men deszelfs jongelingfchap en manbaren ouder.
• dom niet meer vermaken kan ." Zonder nu van her volftrekt onvcrflaanbare dezer periode to fpreken , waarvan
bet begin , zonder werkwoord of flot, in de lucht hangt,
zoo overtreft de onkunde des flellers bier nog verreweg
die van V 0 L T A I It E, die daarovcr zoo dikwerf bij her
l.?ubliek aan de kaak is gefteld . \Vat heeft toch de zoo
aandocnlijke gefchiedenis der kindschheid van nI o z u s in
bet minst voor onnatuurlijks of avoxtuurlijks, wanneer
men die met de avonturen van w- v 1 P U s en R 0 M U L U s,
Ii 4
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bij derzelver to vondeling leggen, vergelijkt? Eene ongelukkige moeder vertrouwt haar kind liever aan de genade
der golven , dan aan die van een' Egyptisch' dran cone
gevoelige Koningsdochter ziet betdrijvende kistje ; nieuwsgierigheid port haar aan tot onderzoek ; zij vindt een
aanvallig kind, ontfermr zich daarover, en doet bet , ten
gevolge van eon' fchrarderen vond der zuster, die op de
wacht had geftaan, door de eigene moeder zogen . Is dit
mythisch , avontuurlijk , poetisch ? Of gelooft W I T S E N
G E Y S B E E Ic niets , dan 't geen hij dagelijks voor oogen
ziet ? Maar nog erger : 1 i o z E s wordt bij P R I A M U S
vergeleken, onder degenen, die hij voor Volksbedriegers
gelieft to rekenen . Bij P R I A M U S ! Wat had de Vader
van H E C T 0 R , de goede oude Koning van Troje, toch
met de Wetgeving to maken ? Of heeft w I T S E N o E Y 9BE E-K misfchien ergens van eene Wetgeving van then
Koning geheiine Gedenkfchriften gevonden , die niemand
kent? En waar is de Deus ex machind vans 0 L 0 N ? En
clan - op welk een' toon van gezag fpreekt de man ! De
Wijsgeer ontdekt dadelljk hot Joel van m o z E s, om bet
yolk to misleiden door eenen glimp van Goddelijk gezag .
Dus zijn bet alle Wijsgeeren hieromtrent eens ? Of waTen DE SC AR 'FE 5, B OYL. B, NE WTON, C LARKZ
LOCIKE, PASCAL, LEIBNITZ, woLPP, en zoo
vele anderen, die alien bet Goddelijk gezag van m o z E s
erkenden , misfchien geene Wijsgeeren ? Of rekent hij bet
ontflaan der Wijsbegeerte misfchien eerst federt K A N T ?
Maar misfchien behoorden die groote mannen tot de
Feindschheid der wereld, die zir_h met zulke fprookjes nog
kon vermaken ! De zeventiende Eeuw , de Eeuw der Dichtkunst en Wijsbegeerte bij zoo vele Natien , de Eeuw eener
zoo hooge befchaving, nog tot de kindschheid! En dat}
zijn er ook in de ach ttiende Eeuw nog al mannen geweest ,
die zich met doze fprookjes niet alleen lieten vermaken,
maar zelfs in goeden eerst onderwijzen ; en wij maken ons
clerk, den hoogverlichten Heer Vertaler van P V L I T z,,
zelfs in de negentiende Eeuw , nog vele mannen van gevestigden roem en van oneindig nicer kunde dan hij asn
to
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to wljzen , die m o z E s niet voor eenen bedrieger , mast let.
terlijk voor eenen Godsgezant houden . --- Op bl . 77 (Ifte D .)
worth de kennis der fpeculative Godgeleerdheid met die van
China vergeleken , namelijk in zoo verre men van beide niets met
zekerheld weet , noch weten kan ! Nu , als de Godgeleerdheid
de bovenzinnelijke wereld zoo goed kent, als de Europeers,
uit oudere en Iatere Reizigers, China, dun mag zij zicit
wet tevreden ftellen ! - Op bi . 151 worden weder de aaatflootelijkjle bewijzen van den volkscrocs der Joden in hunne
gewijde fchriften gevonden . Misfchien in de Profeten , die
bun hunne zonden en verkeerdheden, hunne onwaardigheid,
en bet vrije en onverdiende der gunst van den God van He .
met en Aarde, zoo welfprekend onder bet oog bragtenit -Op bt. 353 noemr W I T s E N I E Y S B E E x, in zijne o nkun .
d e , bet eene fchaamielooze leugen , wanneer men de Christe .
Den ddne kudde onder ddnen Herder uoemt ! In zijne bittere
onkunde , zeggen wij ; want zoo hij wilt , dat deze woorden
die van j E z u s zelven zijn (I o ANN . X : 0) , zou hij toch
wet z66 Jchaamteloos niet geweest zijn, die eene fchaamte.
looze leugen to noemen . Maar, was wecen wij bet? misfchien
ook al. Dat cock P o L I T z bet woord Godegelijkvormigheid
(Cottahnlichkeit) van C H R I S T U 8 gebruikt heeft , hinders
den naauwgezeccen W I T S E N o a v s 8 E E a ; dit is hem aan .
flootelijk! P o . IT z mag bier den Godgeleerde (den Christen,
moest hlj liever rondufc gezegd hebben) niet uithangen . Het
moet in de vertaling zedelijke volmaking worden . -. Op b1 .390
(Iide D .) meent hij , dat zijn Schrijver voor de eerjle magi
under de Christenen m o H A MM E n onpartijdig beoordeelt ; en in
die zelfde Nooc prljsc hij cock V A N D E R P A L M's Redevoering over den Profeet van Mecca , als gefchikt , om on&
op bet regce ftandpunt van vergelijking tusfchen bet Evange .
lie en den Islam ce plaatfen . - De verlosfing van de Vrouw
des Keizers H E N D R I E VI, bijna viifcig jareu oud , wordc„ een
„ weinig miraculeus en a la Sara" genoemd . (IIIde D . bI. I to.)
Zoo gaarne grijpt a E Y s n E E a alle gelegenheden bilj de hares,
om met den Bijbel to fpocteu . - Het voortreffelijke boekje van
T H O M A s A K E M P I s, over de navolging van Christus , hetwelk
door Roomfchen en Protestancen om ftrijd hooggeacht en ge .
prezen wordc , en nog in onzen tijd door P E It P o N C H E R
en S C H R A N T bijna gelijktijdig is overgezet, een boekje
(met aftrek van 't geen aan de ISde Eeuw alleen toebehoort)
door zoo vele gemoedelijke Christenen als huu huis- en hand .
I i 5
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boek gebezigd, wordt door dezen mensch (D . 111, bl . 2or)
een onbeduidend mystiek boekje genoemd . Onbeduidend, in!
omdat bet hem, den onverdraagzamen Deist, to Chrisrelijk
is. Maar dat hij , die zoo onbeduidend is in de Republiek
der Letteren , het oordeet der grootfie en edeifle mannen met
eerie penneftreek durft verwerpen , gnat waarlijk al zeer verre . - Op bl . 313 van dit deel maakt de nanmerkende Vertaler,
in den perfoon van een' onzijdigen Wijsgeer, , geene zwa .
,,righeid,om de Joden,Chriscenen en Muzelmannen, als aan .
?,bidders van denzelfden God , de Kerk to noemen ;doch zoo
„dra bij de eerflen m o z r s, bij de tweeden I E z u s en bij
„de derden m o H A N E n aan bet boofd verfchijnt, rekent ie.
s,dere fecte zich de Kerkbij uitnemendheid.' Het Christendom
is dus bij lien hleer niet meet dan eerie fekte ! Elders (Is-de
D . bl. 288, 289) vergoelijkt hij de argliscige maacregelen van j U L I A A N tegen hetzelve . Deze belagchelijke haat
der onmagt tegen eenen Godsdienst, die de wereld echt be .
fchaafd , troost en rust en vreugdo in bet hart van millioenen heeft uitgelort, zal denzelven geen nadeel doen . III)
beeft wel andere vijanden tegen zich over gehad . Wij vinden
ons echter verpligt, onze Lezers to waarfchuwen, die In eerie
vertallng der Algemeene Cefchiedenis van s. d L I T z (welke
Schrijver aan dic alles onfchuldig is) zulken host niet zou .
den zoeken .
Slechcs weinige misflagen tegen do Gefchfedenls hebbelr
wtj in bet werk van P f L I T Z gevouden . De Franken vermeesteren Calicie (lfie D . bl . 30) zal wet eerie drulifout
zijn voor Calli!. Van hem is de zonderlinge aflelding van
Car*osari naar den Conful CA R n o, ten tljde van rd A R 1 V s,
n`et, maar wel van zljnen Vertaler, (wiens namnevking voor
't overige, D . II. bl . 148, wegens de neoswijsheid van fommige Ultra - Siegenbeekianen, wij zeer juist keuren ; en wij
meenen ce weten , dat de Hoogieeraar dit misbruik van zijn
ftelfel zelf afkeurt : of hlj den eigennaam L U T TI E R in L UT E R verminkt wit hebben, of zeufs wel then van L A U R E N s
in LOUR E N S , volgens fommige fp internieuwen, wecen wij
niet .) In bet Aide D ., bl . 45 , regeert K O E N R A A D I I dertig jaren, lees vijftien , want volgens bl . 42 beklom hlj in
1024 den Croon . B o U D E W IJ N II , die in j II-8 to Jerusalem begon to regeren , was wet van Brugge, maar heette n u
n o v a G . Of onder B 0 U D E W IJ N III, den veroveraar van
4scalon, bet Rijk der Latijnen zoo zeer he vernal geraakte,
zou
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zou nog to bezien ftaan B o u n u w Ij. N V was niet de brooder, maar de broederszoon , van n o u D E w IJ N IV. In de
Gefchiedenis der Nederlanden words niet eens van den Gentfchen Vrede, die Holland en Zeeland redde, gefproken . Men
vergeet Engeland onder de vijanden der Repunliek in 1672.
Dat de Oostenrijkfche Generaal N E I P E R G den Vrede van 1739
volgens geheimen last van M A R I A T ti E R E S I A zou gefloten
hebben, komt ons onwaarfchijnlijk voor, daar niet zij , maar
haar Vader , a A R E L VI , Wen nog regeerde , en wij niet we.
ten, dat doze haar gedurende zijn leven bet bewind heeft
overgegeven . T H A M A S P E S is gees Perzifche naam ; waar.
fchijnlijk bedoelt de Schrijver Sehah T H A M A s . Dat de
Kaap voor Holland geen gevoelig verlles zou geweest zijn ,
otudat zij een bijzonder eigendom der 0 . Z. Compagnie was,
die een imperium in imperio uitmaakte, gelijk de Vertaler in

eene Noot wil , op bl . 285, D . IV, is eene verwarring van tijd
de O . 1 . Compagnle was reeds in 1795, toenhaar Octrooi ver .
Itreken was , opgeheven , en veranderd in eeneu .4ziatifehen
Raad. De Gefchiedenis van bet laatfte tijdvak is , zoo als
wij reeds boven zeiden, met bijzondere naauwkeurigheid bewerkc, en Wij hebben daarin piers aan to merken gevonden .Of, in de Noot op bl . 137, D . VI : „De Koningen van Napels
» waren gewoon, jaarlijks een wit paard, als een bewljs van
„ leenverpligting , aan den Paus ce zenden. Dat j o s E P H a o.
„ N A P A RT E en j O A C Ii I M M U R A T den Paus vergeefs fang
„ naar de voldoeniug van dozen cons aan den H . STAL lie .
„ ten wachten, fpreekt van velf," dit Stal eene drukfout is
voor Stool, weten wij niet ; zoo ja, dan is bet de aardigae,
die wU ooit gezien hebben ; maar wij gelooven eerder, dat
bet cone grap van den Heer W I T S E N G BY S II E E It is, wlens
4teifel vale nieuwe woordfmeding , zoo als verenkelen (verein .
zeln) , ontwilderen , (entwildern) , ons geheel niet bevalt ; dock
dit is nog eer toe to geven, dan bet zorderlinge woord land.
ffandisch, betwelk op Crsne bladztjde driemaal voorkomr .
De Verbandeling van den Delftfchen Hoogleeraar 11 A U G ,
over den geest cii de zeden der llfiddeleeuwen , voornarnelijk over
de heimelijke en openlijkc Geregten, 7ournooijen,Kruistogten,
enz. i s iuderdaad voortreffilijk, en bevat verCcheidene minbe .

kende bijzonderheden, door welke die thans bij velen zoo ge .
roemde Eeuwen in bet afzigtigfte licht verfchijnen . Nogtans
ioopen dezelve veel meer over de eerite dan over Iaatstgenoem .
de onderwerpen . Van de Tournooijen en Krui,togten wordy
naau .
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naauwelijks gefproken,maar de Lezer omtrenc de eerften met
de vermelding der tonrnooiwetten tevreden gefteld , en om .
trent de laatflen near de daarover voorhandene werken ver .
wezen . Daarentegen ontwikkelt de Schrijver met veel kennis
van zaken de zoo openbare als heimelijke regtsplegingen,
kerkelijke en wereldlijke ftraffen, Godsoordeelen (ordalia) en
andere middelen tot beteugeling der wanorde, vooral met
veel uitvoerigheids bet zoogenoemde Yeem of geheime Gerigi, hetwelk hij niet, met fommigen, van K A R E L den Groaten afleidt, maar uit de twaalfde of dertiende Eeuw dagtee.
kent, en den ondergang daarvan aan de overmaat van bet
kwaad zelve, non de verbetering der gewone regtbanken en
de Hervowing toefchrijft. Totenfalcjvbetkoslij
ke wetboek van ftrafregt (waarfchtjnlijk onder de nietige op .
volgers van x A R E L den Grooten , of onder deszelfs voorgangers, (*) want naauwkeurig words bet niet bepaald) diene bet volgende tarif van boeten (bl . V)
„ Voor een' flag met de vuist, Ia duiten .
Vo6r een' knip voor den neus, zoo men bloedde, I$, en
zoo men niet bloedde, 5 ftuivers.
Voor eeu' fchop , 1o fluivers .
Voor een' flag met een' flok of degen, to ftuivers .
Voor bloedige ftokflagen, 18 ttuivers.
Voor eene uitgeflagene kies, f 3- 16 ft .
Voor een' gebroken arm of been , f 3 - 12 it.
Voor een' afgehouwen neus, 4 guldens .
Voor een' gedooden Romein , 6o fluivers.
Voor een' gedooden Duitlcher, 1go fluivers.
Voor een' priestermoord, Goo ftuivers .
Voor een' bisfchopsmoord , 8oo ftuivers ."
Een Priester was dus tlenmaal zoo veel waard ais een on .
der eerlijk man nit de overweldigde Natie 1 --- En near die
fchoone tijden willen ons fomniige Duitfche en Franfche
Schrijvers terugbrengen f . . .
WO doen den kundigen Schrijver ftechts opmerken , dat hij
op bl . XXVI do Ridderfchap met bet leenflelfel (twee zeer
verfchillende zaken) verward , en, bij vergislng, H E to D R i it
IV, in plants van F R A N s I, door B A Y A R D tot Ridder
beeft doen flaan.
(`) Wegens de onderfcheidiog cuafchen
r%einerc.
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Tafereelen van Dweeperi j en Bijgeloof in Spanje ; doormengd
met verfcheidene merkwaardige , weinig bekende geheime Bij
zonderheden
n en fInecdoten, aangaande het Hof en de Kloosters. Door een' Spaanseh Emigrant, in Engeland . Uit het
Engelsch . Te ifmflerdam, bij C . L . Schleijer . 1824 . In
gr . 8vo . 32o BI. f 2 .9o .
Dit boek zou ons nog grootere belangftelling inboezemen,
ware bet gefchreven in, en bevatte het daadzaken der nu al .
lerlaatfte jaren , daar bet nu grootelijks oud nleuws bevat . Het
aanhangfel van geheime bijzonderheden, enz . werd toch reeds
gefchreven in 1807 en i8o8 , en eindigt alzoo nog v66r dat
J o z z F den Spaanfchen troon beklom . Maar wij hebben ech .
ter allezins reden to denken , dat finds dien tijd , en vooral
nu wederom na de vernietiging van de Conftitutie der Cor.

tes, en bij de volkomene zegepraal van onbepaalde opper .
magt, priesterlijk gezag en Inquifitle , de toeftand van dat
ongelukkig land, in zedelijkheid, befchaving en verlichtigg,
niets zal verbeterd zijn . Het zal dan nog wel, met zeer gem
ringe uitzondering , waarheid zijn , dat de juiste hoofdverdee.
ling der Spanjaarden is In bijgeloovigen en fchijnheiligen ; men zal dan nog wel in Spanje God en den Koning in zijne
denkbeelden onaffcbeidelijk vereenigd houden, en aan God
geenen anderen titel geven dan aan den Koning ; en bij bee
toedienen van den heiligen ouwel aan den flervenden zal de
koster den kranken ook nu nog wel met luide Item vragen

is zijne Majesteit er door? om, bij foute van dien, den
God met eenig vocht er door to helpen ; - nog zal men
er wel eenen C A B A L L E a o vinden , die nan de Akademirsn
circulairen zendt, om de ftudie der natuurlijke historie to
verbieden, naardien zijne Majesteit geene filozofen, maar
goede , gehoorzame onderdanen v erlangt ; -- de legende van
den heiligen V I N C E N T vindt er zeker ook nog wel volko.
men geloof ; een man, namelijk, die wonderwerken deed,
zonder zelf daarvan be -gust to zijn, en die, eens aan zekere
jonggetronwde Dame de belofte gedaan hebbende , dat hij
bare fmarten zou overnemen, als zij verlosfen moest, deze
gewigtige belofte glad en al vergeten was , maar echter de
barensweeen voor de Dame gevoelde op den juisten t1jd, en
zich eerst, toen de echtgenoot der Dame, die zonder fmar .
ten verlost wus, hem zijnen pligtfchuldigen dank kwam be .
tui-
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tuigen, die belofte herinnerde . ja , wie weec, of niet
nu weldra foortgelijke nog meet gedienfige Heilig daar op .
faat, die meermalen de kraamvrouwen op die wijze van hare
weeeu verlost , waartoe de heilige v I N c e N T zich vervol.
gens nooit meer overreden liec 1 - Hiervan voor bet minst
houden wij ons verzekerd , dat men alsnog we] , in flede van
maatregelen van affcheiding en voorzorg terbeveiliging, wan.
ncer zich de gele koorts openbaart, bet veel krachtiger zal
houden, eenig!ijk to bidden en to zingen ; en zoo dit alleen
niet helps, dan een fuk van bet echte kruis, in pfegtige pro .
cesfie , op een der torens van cone fad to plaatfen ; een volkomen proefhoudend middel, waardoor de befinetting, wan .
veer de bevolking maar geheel of grootendeels althans is ult .
geforven, vooral tegen bet Kersfeest en alzoo tegen den win .
ter, onfeilbaar verdwijnen zal . -- Deze falen zullen vol .
doende zijn ten blijke der onverbeterlijke bijgeloovige dom .
held in Spanje, waarvan dit back hot bewijs geeft ; en wij
vonden nergens reden, om aan de echcheid van zoodanige
berigten cc twijfelen . Welk lezer verblijdc zich niec , dat in
ors vaderland , noch in bet wetenfchappelijke , noch in bet
ftaatkundige , noch in hot godsdienfige , fliers gelijkfoortigs
met Spanje is ? - De bijzonderheden , op den titel bedoeld ,
betreflen vooral de oude Koningin en den bekenden Prins
D a L A P A z . De vertaler heefc den Spaanfchen fchrijver ,
bij zijne aanmatiging en fnorkerij, nn en dan eon weinig, in
zijne aanteekeningen, op de vingers getikc . Her bevreemdt
ons, dat hij dic ten aanzien der Jezuiten heefc verzuimd,
met welke de fchrijver dan zeer is ingenomen , en de vernie .
ciging van welker Orde hij afkeurt, even alsof Spanje vrij
wasbel vandezGstelijkntowachen d, anwel
ke hij meent, dat hunne bitterfle vijanden geene zedelijke
fiaoodheden kunnen verwijten . Wij zijn waarlijk pier van deze
meening, en zien Diet, dat bij deze Vaders de praktijk al .
zoo tegen hunne leer flrijdende was .

Brief van F n N~ L o N aan L o D E W rj 1; XIV. Uit het Franseh.
Te Brusfcl, bij Brest •v an Kempen . 1825. In gr. 8vo. 33
BI. f : - 6o .

H ot gebeurt flechts zelden, dat Geestelijken, zonder opge .
blazeniteid of eigenwaan, zonder zichzelven en hunnen /land,
m eer
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meer dun hetgeen hun pulga en de z-,-.k van c II R I s T u s
van hen eifchen, to zoeken, aan de Grooten dezer Aarde
harde en toch heilzame waarheden durven zeggen . Een der
fchoonice trekken In de Gefchiedenis der Christelijke Kerk is
die van A M B R O S I U s, die, met Apostolifehen cooed en
waardigheid, den moordenaar zijner onderdanen, Keizer
T R E o D o s x u s, den Ingang in Gods tempel verbiedt , omdat zijne handen nog druipen van onfchuldig bloed . Hoe menvgmalen heeft daarentegen de Geestelijkheid niet san den voet
der troonen gekropen , en gekroonde Mon Hers vergood , als
zl flechts de Kerk in hunne weldaden gedachten! Een under
uiterfte is misfchien niet minder gevaarlijk voor bet welzija
der Volken geweest : oproerige bemoeizucht der Geestelijkheid met 's Lands taken, en oubefchaamde , ongeroepene deel .
neming aan her Staatsbeftuur . Men kenc den deep van jam.
meren en burgeroorlogen, welke de Roomfche Hierarchij
daardoor menigmalen aan Europa veroorzaakt beeftz maar
ook ons Vaderland weet, federt de Hervorming, van woes •
zieke Predikanten, ten tijde van LEICESTER, .
OLDEN
B A R N E V B L D en j 011 A N D E W I T T, to fpreken i menfchen,
die Diet G o D 9 , mast hunne eere en bun aanzien bedoelden,
bet gemeen ophitften , en zelfs bet grootite gruwelituk in onze Gefchiedenis van den kanfel of billijkten . Men weet, dat
die ellendige s I M O N I D E S welgevallig aanfchouwer en ver .
dediger van den moord der r )F, W I T T E N was . Neen ! dit is
bet niet, war bet Christendom den Herder en Leeraar voorfchrijft. Hij onthonde zich zorgvuldig van alies, war niet
in bet fteiligfte en onmiddeilijkfte verband that met de zede .
1Uklreid ; maar hij zij tevens doordrongen van de heilige waarheid, dat er een zeer naauwe zamenhang is tusfchen echte
Staackunde en reine Zedelijkheid, en dat een Vorst of Ko .
ping, die zijne of zijner naburen landen door onregtvaardige
oorlogen bederfc, en zich ongeftraft toegeeft in verbonden to
fchenden, verdragen voor fpel to houden, den oorlog am
beuzelingen of nit grilligheid to ond .ernemen, of zichzelven
op her puin der regten en vrijheden van z1jn Volk ce verhef
fen, - dat deze dwingeland, omdat h?j een gekroond hoofd
is, geenszins aan de ernflige berisping der Gezanten van
C H R 19 T u b mag ontfnappen .
Doch deze berisping moe t
hem, zoo de Geestelijke coegang tot zijnen troon heeft, on .
der vier oogen, zoo Diet , toch fchriftelijk, op eene wijze

wor .
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worden gegeven, die verbeceren , niet door gevaarlijke publi.
citeit verbitteren of under onheil itichten kan .
Hec is niec ons onbeduidend gevoelen,hetwelk wij bier op
een' coon van gezag verkondigen ; ooze geheele redenering is
gegrotid op bet voorbeeld van een' der beste, bekwaamfle,
godvruchtigite, Christelijkfle menfchen , die ooic geleefd heb .
ben, -- den Schrijver van den Telemachus en van de Gods .
dienflige Overdenkingen . Zoo veel gevoel voor waarheid,
goed en regt, zoo veel liefde tot God en menfchen, zoo
veel kinderlijke eenvoudigheid en goedhartigheid, met den
Christelijken moed , ernst en kraeh c van eenen Apostel , was
flechts in lateren tijd in den beminnelijken F A N I L o N vereenigd , die, naar ons gevoel , treffend naar j o u,& N N E s ,
Men kent hem meestall
den Wend des Heeren , gelijkc .
flechts als bevallig, wegflepend, honigzoet Schrijver, als
warmen, diepgevoeligen, misfchien (volgens fommigen) een
weinig mystieken Godsvereerder ; maar als een Boanerges ver.
fchijnt bij in dit kleine, itostirare gefchrift, hetwelk reeds
vroeger bekend was , doch waarvan de echtheid word in twij .
fel getrokken, tot dat de vermaarde Boekhandelaar en Bii
f,Iiograaph, R A Y N o U A It D, to Parijs , het oorfpronkelijke op
eene verkooping gevonden, en this de echtheid boven alle
bedenking geplaatst heeft. -- Het ttjdftip, waarin deze brief
gefchreven is , en 't welk men tot deszelfs regt veritand vol,
ftrekt moet kennen, words door den Uitgever It A Y N o U A R D
omtrent het jaar 1694, midden in den tweeden Oorlog teDe PTederlandfche Vercaler
gen W I L L E Ni 11f, geplaatst.
zwijgt hiervan, en dic is cen wezenlijk gebrek .
F A N g L a N begint terftond met den Ironing to verklaren ,
dat hij ten aanzien van denzelven boven hoop en vrees ge .
plaatst is . Een benijdenswuardig voorregc van den wares
Christen! Hij zal de waarheid fpreken, die de Kaning weinig
gewoon is to hooren , maar die hij hooren moet , zal hij nieC
in zijn eeuwig verderf loopen . Sedert dertig jaren hebben
zljne Ministers het gezag van den Koning, ten koste van dat
des Staats en der Wetten , ten top gevoerd . Doch L o D I..
w u it heefc daarbij niet gewonnen , maar wel de Ministers.
Zij he,~ben de Franfche Natie en den Koning doen haten en
verachten , en hem in den Oorlog teen ons Vaderland (r672)
zonder andere reden, dan wegens een ; ge tegen L O D E W If IC
gefchrevene blaauwboekjes, medegefeept . Het is waar, deze Oorlog heeft, ten Haste , nun Frankrijk veroveringen (in
de
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de Spaanfche Nederlanden) gefchonken. Mnar bet mag die
niet behouden, hoezeer bij den Vrede afgeflaan : want die
Traktaten zijn onderceekend met het mes op de keel, zoo als
men zijne geldbeurs geeft, wanneer men die geven of flerven
moet, (bl . 16. Is bet mogelijk, duidelijker to zeggen, dat
Loo E w Ij It als een Roover gehandeld heeft ?) Maar omtrent
de zoogenoemde redenen van Staat heeft F A N A L o N ook
zeer geftrenge begrippen . Bet eigendom van anderen is nimmer eene be hoefte voor ons . De verpligting, om voor onze
veiligheid to waken, kan nimmer eene reden wezen, om zich
den grond van onze naburen toe to eigenen . Nog meet : de
Dienaar van God verwijt den flaaf zijner lusten , Maitresfen
en Ministers, dat hij in vollen vrede op de ergerlijkfle wijze
de verdragen gefchonden heeft (door de Chambres de reunion
in 168o en vervolgens .) F I N A L 0 N verdedigt volkomen de
handelwijze der Bondgenooten, ten gevolge der noodzake .
lijkheid, en befchouwt daarop den treurigen toeftand van
Frankrijk, een groot gasthuis vol wanhopenden en zonder voorraad. De Natie is verbitterd en wanhopig . De op/fand ontvonkt langzamerhand en van alle kanten ; zelfs Parijs is
daar niet van bevrijd. De Overheden zijn genoodzaakt, de
ongebondenheden der muiters to verdragen, en ondershands
eenig geld to geven, ten cinde hen ter neder to zetten . Ter.
wijl bet yolk broodgebrek lijdt, ontbreekt bet U aan geld.
De roem , die aw hart verfleent, is U waardiger, dan regt.
vaardigheid, dan uwe eigene rust en bet behoud van uwe vol .
ken, die dagelijks door ziekten omkomen , welke de hongers.
nood veroorzaakt. Met ken woord, Gij kiest dit alles boven
uw eeuwig behoud, hetwelk met dit fchaduwbeeld van glorie
onbeflaanbaar is . Gij bemint Cod Wet, dan met eene flaaffche
vrees . Cij vreest de hel : uw Godsdienst beflaat flechts in bij .
geloovigheden , in de waarneming van eenige kleine , oppervlak .
kige dienflen . Gij zijt als de Joden , van welke God zeide :
ferwijl zij mij met de lippen vereeren , is toch hun hart verre
van mij . Daarop maakt de heldhaftige F i N A L 0 N den Koning oplettend op den verachtelijken Aartsbisfchop , dies
tijds den zetel van Parijs bekleedde, en op's Kouingsberuch.
ten Biechtvader, P . D E L A C H A I$ E. (L o u v o i s, de ergRe van alien, de voornaamfle flokebrand alter Oorlogen, was
dood .) Ten flotte beweert F A N A L o N, dat L o D E W Id K,
gewetenshalve, den Vrede moet vragen .
Zie daar den inhoud van een gefcllrift . welks vernieuwde
Kk
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en door de verzekering der echtheid dubbel belangrijke be
kendmaking , vooral in dezen tijd, regt cer fnede komt . Welk
een man was die F g N >$ L ON, bij wien de vermaningen, w el.
ke hij bier geeft, wet nit her diepile des boezems moesten
opwellen, daar bij dezelve, in latere dagen, in den Tel2ma.
que, door her voorbeeld van A D R A S T U s en deszelfs vijan.
den, zoo krachtig heeft geftaafd ; F 9 N A L 0 N , die de Staatkunde Met enkel op vrome wenfchen en onuitvoerlijke thee.
rien bouwde, maar die, onder anderen in zijne befchrijving
Van Tyrus , de leer des vrijen handels , door 8 MIT H aangedrongen , en door C A N N I N G (op h e t voorbeeld onzer Va.
deren) in werking gebragc, zoo flellig heeft aangeprezen, dot
men wel ziet, hoe zeer een fijn oordeel zich bij hem met
bet edelfle hart vereenigde .
En war was nu bet gevoig van
dit gefcbrift? Bragc her den Schrijver in overlast , of deed
bet hem vervolgen? Niets minder . L oD E W IJ x fchijnt bet
met aandacht gelezen to hebben ; niet lang daarna werd de
Rijswijkfche Vrede gefloten, waarin hij wezenlijk een gedeel
to zijner veroveringen teruggaf, en den Schrijver van dezert
fterken brief werd eerlang de opvoeding van L o D E W IJ K'S
Kleinzoon en bet Aartsbisdom van hamerijk toevertrouwd ;
(bij her fchrijven van dezen brief was hij nog flechcs Abc .)
De Recenfent herinnert zich geenen fchooneren trek iiic bet
leven van dezen Monarch, en hij bekeut met genoegen, dot
dezelve hem met L o D E W IJ g XIV eenigermace weder ver .
zoend beeft. Hoe ongelukkig, dat de veelbelovende ziels .
vermogens van dezen Vorst in znlke door en door flechte
handen vielen , en hij daardoor de geefel van zijn Volk en
zijner Naburen werd I
De vertaling van een werk van F A N rl: t o N konde en moest
in betere handen gevallen zijn ; zij is niet overal verflaanbaar,
daarenboven in ouzuivere taal (b . v . zich verofrtwaardigen ,
voor verontwaardigd zijn), en alzoo dezen eerflen klasf:ekea
Prozafchrijver der Franfchen niet waardig .

Berg ., Dal- en Waterreis, door U L R I C H H E G N E a, (Sckrij.
ver van het werk : lit ben ook in Parijs geweest, en (van)
meer anderen .) Uit het Hoogduitsch. Te Nijmegen, kij
de Wed . J . C . Vieweg en Zoon . 1822 . In gr. 8vo . IV en
in Bl. f :-9o.

D ir boekje is dubbel zijn geld waardig .

Het befchrijft eene
reis ,

V
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reis, to voet gedaan, in vijf dagen, vooral uit belangftelling
in den Rigibt rg , door iemand , die van de dagen ,vanwel

ke her anders , federt s A L o M O'S tiJd , luidt : ,, Lit heb geen'
lust in dezelve," zegt , dot zij hem niet beter of flechcer
bevallen, dan andere . %V'aarlijk, men mag zich met H E G .
N E It's welgeldIcte proefneming up z1jne voeten gelukwen.
fchen . Men reist regt gemakkelijk en vrolijk in zijn gezel .
(chap, en 's mans blijgeestigheid, gevoeligheid , ernst en ver.
nuftdelnzichzo angeam ed, otelk,die topl
tlel leest, op bet einde zich alleen daarover tat beklagen, dot
hij niet longer van dot reisje genot had . Dock de nafmaak
der herinnering zal even goed zijn als de graagte, die wi)
gaarne door eene iroorproeve 2ouden opwekken, vercrouw .
den wij niet van de lezers van dit tijdfchrift, dot zij onze
vnbepaalde aanpriJzing zoo veel zullen laten gelden, dot go
achtcien iluivers gaarne zullen beftedeh, um zich waarlijk to
bevoordeelen . Derhalve , geen uittrekfel l

Proeve van Liederen . Door H . V A N L o c t7 a s1 . fide Stukje.
1'e Deventer, bij 3. de Lange . 1825 . In t2mo, 48 El, f: . 2$ .
Weder, gelijk in bet nu eerile ttakje, negentien liedjes .
Her verflag 0 dot wiJ van bet vorige gaven , onttlaat tins van
eene andere beoordeeling , dan deze, dot dit bij her vorige
goed past . Heefc ons gunftig berlgt , of heeft de bewezene
graagte naar zulke liederen den werkzamen en nuttigen v A N
L o G H E M zoo doen fpoeden? Wij verblljden ons dan , voor .
a l zoo her laattle her geval is . Och , gelukte bet verbannen
der laife en zedelooze tlraatliedjes eindelijk I
De tlukjes, in dit deeltje, ziJn : Gods Poorzicnigheld . De

gevallene dock wederopge/lane Sondaar . Vergeving . (Dot
bonzen van her hart moet toch niet weir in de mode komen .)
Het gelukkig Huisgezin . Her Kind . De Morgenflond beef?
good in den mond. Orde . Her hoekje van den Haardi (Spe .
ten in de iVedd . War is dot? Her afkappingsreeken had moe .
ten wegblijven, want wedde kennen wij in de beteekenis van
jaarwedde ; wed is weddenfehap , wedflrijd . V ON D E L heeft :
in de wed zingen ." Her zat althans niet algemeen duide .
iljk zijn, en , zoo ergens, in zulke liedjes moec dot volflrekt
wezen.) Mor/igheid. Nieuwjaarwenfchen . (Pooral moet in
dic tluk.je noodwendig zijn voor al.)
Uithuizigheid. Mal

rnoertje, mat kindje .

De driftige Vrouw.
K k

2

tier Loten . Slag: .
rnaand.
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maand. can de Meisjes, die gaarne een' Man zouden hebks .
Hot Schoonmaken. De Reize naar Luilekkerland . De Kroeg.

Men koope, en men geve doze liedjes, waar bet behoort .
Laze men fpoedig : ,, tweede druk I" Zoude er dan bier en
daar niet eene andere zangwijze opgegeven kunnen worden ,
beter bekend of voegzamer genoemd bij hen, die son andere
deunen gewend zijn ? B . v. Net Schoonmaken moet gezongen
worden op de wijze van : „ Jezus is een Kindervriend."

Studenten-Blmanak . Jubeljaar. Te Leiden, bij L . Herdingh
en Zoon . 1825 . In ki. 8vo . 153 Bl.

De Leidfche Hoogefchool vierde in dit jaar haar Jubelfeest,
en to regt beeft dan ook de Leidfche Studenten - Almanak
thans een hoogtijdkleed aangetrokken ; eene nieuwe fraaijere
Minerva verfiert den titel , en bet boeksken zelf is lijviger
dan to voren . Daar hetzelve zoo laat aan ons werd ter hand
gefteld, hoop ten wij in hetzelve een verflag van bet Februarijgejubel to vinden ; doch men fchijnt dit voor den volgenden
jaargang befpaard ce hebben , ten einde ons niet twee zuivels
op ddn brood to geven , daar men bier reeds eene befchrijving gaf van bet deel, dat de Studenten genomen hebben in
de plegtftatige viering van bet Eeuwfeesc van Leidens onczet
in Occ . 18 :4 . Intusfchen heefc men een regt hartelijk Studenten - Tafellied van T o L L E N S , ter gelegenheid van de
s5ofe verjaring der Akademie, opgenomen, dat door zijnen
aauhef:
„ Schenkt in , fchenkt, broeders! boordevoll
Zwiert hoog den beker rond 1"
uog al aanlelding tot bet ledigen van eene enkele flesch zal
gegeven hebben . Behalve bet vascfaande gedeelce in dit Jaar .
boekje, de Kalender, de Naamlijsc der Hoogleeraren en Scu .
denten, de opgave der Voorlezingen, en de Gefchiedenis
der Hoogefchool, vindt men bier ook wederom eenige Men.
gelingen , bijna alleen in poezij , onder welke men wel geene
meesterfukken, maar toch fommige regt goede en een enkel
zeer geestig versje aantrefc . Vooral de Uitboezeming na een
bezoek bij bet graf van B 0 R G E it, een nagelaten fukje van
den vroeg geforven' V A N D E R K o o o H, trof ons, en deed
oas tevenn, met een- uitgebreider fukje van denzelfden ; Zucht
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aaar genoegelijke dagen, bet verlies bekiagen van eenen Jon .

geling, die bij voortgezette oefening een fiersad zou gewor .
den zijn van onzen Zangberg . In Mijne Sperata, eene lui .
mige befchrijving der toekomilige geliefde, heerscht veel
geest, en de vervaardiger, die zich echter nog wel war meer
op bet werktuigelijke der kunst mag toeleggen, fchijnt bijzonder veel aanleg to bezitten voor de luimige poezij . Ook
de Latijnfche lyrifche gedichtjes Ad Cynthiam en In Laudem Corinnae verdienen onderfcheiding. Al bet andere is . . . .
middelmatig, maar toch in den echten geest der befcheidene
Studentikofe vrolijkheid ; en daarom werd bet geheel door
ons met zeer veel genoegen doorlezen . Men ga aan de Leidfche en de andere vaderlandfche Hoogefcholen voort, op deze wijze jeugdige vrolijkheid to verbinden met de beoefening
der Letteren en der Kunflen ; en mogen jaarlijks de Studenten Almanakken, welke wij liefst, gelijk deze, alleen door
jonge lieden bezorgd zagen, daarvan de blijken geven 1

Herinneringen bij den dood van Mr . R . F E I T II , enz . Door
J. VAN H A R D E R W IJ K, R . z o o'N .
Te Rotterdam, bij
J. Immerzeel , Jun . 1824 . In gr . 8 vo . t o BI. f : • 20.
De Yerlichting . Lierzang, bij gelegenheid vann den 25oj?en
verjaardag van de jUichting der Hoogefchool to Leyden, enz .
Door Mr . H . B L O E M E N. Te Zwolle, hij M . Tyl en
Zoon . 025 . In gr. 8vo . ('I, 9 BI. f : .30.
De Zon, of de Morgen, Waterloo en de Eeuwigheid. Dithy .
rambe , door A. V A N H A S S E L T, Jur. Utr. Stud. to Luik .
Te Rotterdam, bij J . Immerzeel, Jun . 1825. In gr.
8vo . 13 Bl. f : • 25 .
t'eestviering van het tweejarig beflaan des Antwerpfclzen De •
partements der Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen,
gehouden den '13 van Zomermaand 1824, uitgefproken door
A . C16 u w E N, j OH . N E P . In gr. 8vo . f : .5o .

D eze vier flukjes hebben reeds to lang op eene aanitondiging gewacllt , en wij zouden over dir uitflel ons excuus die .
men to maken, indien de fchuld daarvan niet grootendeels aan
kenzelven geweten moest worden ; zij zijn zoo rank en zoo
K k 3
klein,
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klein , en ver ergen
lijvige boekdeelen ,
monflering van bet
over bet hpofd ziet,

zich zoo nederig onder en achter andere
dat men ze, ook bij de gem.oedelijkile
om recenfe fchreeuwend boekenleger,
en Aechts toevalligerwijze aan derzel ..

ver aanwezen herinnerd words . Zeker heeft eene zoo late
aankondiging van dergelijke vlugtige dichtflukjes, welke meestal veertien dagen na derzelver uitgave glad en gnaf vergeten
;jjn, veel van mostaard na den maaltijd ; doch de fchrijvers
zelve zullen daar vast geen knorrig gezigt om trekken , want
zij bebben bet san ons verzuim to danken, dat de kinderen,
bij hunne Gelegenheids - Muze verwekt, langet leven s daq
zij Immer hadden kunnen hopen .
De brave F E I T u is reeds anderhalf jaar ten grave, eu
V A N II A R DE R W U K bezong zijn afflerven reeds in her open .
baar, vier dagen na zijnen dood ; wij bieden derhalve deze
dichtregelen Diet als lets nieuws , maar als eene antiguiteit,
bet publiek aan, Op bet oogenblik dat zij werden voorge .
dragen, toen de treurmare nog versoh was, en daardoor bet
pnherflel'haar verlies dieper gevoeld ward, hebhen zij zeker
hunne uitwerking Diet gemist, en ook thans herleest men de .
;elve nog me ; genoegen ; want zij ademen overal waame ver .
cering voor den geflorvenen Dichter, en fchilderen ons, zon .
der opgeblazene loffpraak, zijne waarde als mensch, als zan,
ger en als Christen . Daar men van deze ijlings vervaardigde
rouwklagt Diet datgene vergen mag, was men behoort to el .
fchen van die Heeren , die nu reeds anderhalf jaar bezig ge.
weest ziJn, met hunne treurzangen voor de Gedenkzutl des
grooten mans to vijlen en to befchaven , zullen wij dezelve
diet al to naauwkeurig befchouwen, en ons vergenoegen met
to zeggen, dat deze coupletten onder de beste behooren,
welke de jeugdige en druk verzen makende VAN II A R D E R .
W if E vervaardigd heeft.
De Lierzang van den Heer n r, o E MEN , then men in bet
Mengeiwerk dezer Letteroefeningen reeds zoo dikwerf onzen
grooten Zangreus met hoogstdeszelfs eigene uitroeringen en
losbarrlingen heeft zien beflrijden, verdient den groottlen lof
ow den echt liberalen geest, die in denzelven ademt . Als
diehtfluk echter , en vooral als Lierzang, kunnen wij bet
niet even hoog aanfchrijven .
Men vindt bier herhalingen, en nergens komen dezelve minder to pas din in
cane Ode . Ook is de uitdrukking Diet zoo gekuischt als men
de_
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dezelve tegenwoordig gewoon is, en zelfs vindt men wel
eens een' halven voet to veel, b, V. :
Dan hebc

I

ge haar met

I

uw melk

I

gevoed,

waar n L OE m E N meer van onze ineenfmelcing gevorderd
beef; dan zij geven kon, namelijk dat zij ge met haar voor
bet gehoor tot trine lettergreep maakte ; terwijl hij haar op
eene andere plaacs veel minder laac doen dan zij doen moest,
b. v. ;
De eeulwen groei,den aan l nit jalren .
Doch blj dit alies lezen wij nog hover deze poi :zij , dan een
aantat gladgevijlde fchelddichten ult de Rekelzangen van n I L .
fERD2K .

Van ooze Noordelijke kunstbroeders gaan wij over tot die
uit bet Zuiden ; en waarlijk, deze behoeven voor genen volfirekt niet onder to doen . Ja, in het vierbloemig dichtbouquetje, dac wij uic de twee gedeelten van ons vaderland,
ieder voor de heefc, In deze aankondiging hebben zamenge .
ftrengeld, gelooven wij, dat de Zuidelijke bloempjes bet In
geur en kleur winnen . Bet uithangbord, dat v A N u 4 s .
e E L T voor zijne dichtwaar heefc uitge(token, moge wat geaffecteerd, ja zelfs eenigzins zwetfend zijn, de waar zelve is
goed, ja voortreffelijk voor een pasbeginnend koopman, die
met at de geheinten van bet handelvak nag niet bekend is.
Men ziet wet, vooral in den aanhef, dat bet jonge menseh
bet wat at to moot heefc willen maken ; doch de al ce groote
weelderigheid , welke bier beer cht , kan, wanneer zij door
vlijtige oefening en meerdere bedaardheid gefnoeid words,
fens waarachtige rijkdom worden .
Ook de Antwerpenaar C L v w E N zoude, indien nan hem
een even goede voor ;anger als aan V A N a A S S E L T ware to
beurt gevallen, (men begrijpt wel, dat wij van K I N K E It
fpreken) eene eervolle plants onder onze jeugdige zangers
kunnen bekleeden . Hij bezit dichterlijken nanleg, en beerfchappij over de caal ; doch vale to dikwijls in het prozaT.
fche en langdradige, Inmiddels belooft hij veel, bij voortgezecte oefening ; en dat dic geen gewoon complimentje is,
om ons berispingspilletje to vergulden, bewijzen wij door
de volgende aanhaling nit zijne Feestviering
K k 4

0
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0 heilig Vaderland ! o lust van eedle barten I
Mogt ook uw heal , uw bloei der eeuwen wentling tarten I
Verhef, o Nedrlands Maagd! uw hoofd met vollen glass,
Gelijk de Orion blinkc aan heldren ftarrentrans !
Go wedr den Oceaan met kiel bij kiel bezaaijen
Doe vlag en wimpel wedr langs alle zeeen waaijen!
Uw handel, met elk yolk in broederlijk verbond,
Sprei' nienwe vleuglen nit en zweev' de wereld rond I
Zijn gouden flangenftaf, ten fchepter u gebleven,
Moge, als een tooverroede, u voorfpoedsfchatten geven ;
Hun vloed nit elk gewesc ftroome uwe havens in! enz .
Waarlijk, als onze jonge Vlaamfche broeders zoo beginner„
dan mogen onze jeugdige Noordelijke verzenmakers toezien,
dot hun de loef riet worde afgewonnen!

Kinderen der Vergetelheid ; van J. DECKER Z f M M E R M A rt .
Ijie Deeltje. 7e Brn/lerdam, bij G . J . A . Beijeriack .1825 .
In lsmo. 171 131 f i - sq .

De oorfprong van dit boekje ligt gewis niet zeer diep .

Het
natuurlijk verlangen van een' fchrijver, om ftukjes, die niet
zeer bekend zijn geworden en vooral niet als de zijnebekend
$aan, voor zoo verre zij hemzelven niet geheel misbagen en
in hunne weinige bekendheid geene flechte rol hebben ge
fpeeld, eindelijk eens war meer aan her licht to brengen, en
in broederlijke vereeniging de reis door bet vaderland to la .
ten aanvaarden - ziedaar, naar bet ons voorkomt, die eenvoudige aanleiding I Wie zal ze den Heere Z I M M E R bt A N
ten kwade duiden? wie niet menig bloempje uic Euphonia's
mand nog gaarne eens onder oog en neus krijgen, en met
genoegen vernemen, hetzelve aan den geachten Redacteur in
perfoon verfchuldigd to zijn? Hoedanig dew flukjes, naar
derzelver vorm en algemeenen inhoud , zijn, weet men reeds
bijna : verhaalties, versjes, befchouwingjes, fragnnencjes,
fpreuken enz., meest oorfpronkelijk, enkele vercaald, fchoon
in een' anderen zin gewis niet de minst oorfpronkelijke . Het
gelds van deze foort van gefchriftjes, meer misfchien dan
van eenige andere : pro captu lectoris habent fua fata libelll ;
naar dot 's lezers hoofd float, ernftig of vrolijk, header of
dof, good of kwadd gcluimd , eenitemmig of niet met den
aaft_
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naugegeven toon , worden zij geprezen of gelaakt ; en bet
doet Recenfent genoegen , dat hij ten minfte met alles op
een' heeten namiddag, pas na den maalcijd, gel¢zenheeft : hij
had dan den fchrijver ligt niet geheel regt gedaan .
Het boekje ziet er regt bevallig en gmakkelijk Mt . Ot
bet op reis of op eene wandeling mede to nemen ; ook wet,
bij bet toilet, 6f --- hoe heeten die mooije dingen ook? is
bet boudoir, 6f op de kanapd neder to leggen, tot eene verfnapering, daartoe beveelt her zich in alien deele aan . En wij
wenfchen dir gebruik, niet alleen om der jonge dames, mast
vooral ook om der beeren wille : want de auteur ]seeft bet
to regr op de fpijtige feboonheden geladen, die, uit ftouten
moedwil, met de harten der brave jongens haar fpel drijven .
In bet kort, bet boekje is even frasi, sit onderhoudend,leer .
zaam en fticbtelijk ; en bet is nog maar een begin : hoe ver.
der wij komen, hoe rijper vrucbten wij hebben to verwach .
ten. De fchrijver, die, v .olgens bet fraaije vignetje, nog
gedurig bij zijne lamp zit, heeft gewis den keerkring des le .
vens niet bereikr .
Wij zoude nu nog onderfcheiden lof of bijzondere aanmerlungen moeten maken . Doch hiervoor zijn wij huiverig . At .
leen rwijfelen wij , of bet overbrengen van it n u M M A C n E 8's
wonderbaar eenvondige Parabels in verzen wel geraden is,
Gemakkelijk fchijnt anders de suteur to rijmen ; fchoon hij
misfchien, in den echten zin des woords, geen dichrer is .
Aardig zijn menigmaal zijne puntdichtjes en dergelijke, b.
v. dit Graffcbrift :
Dit graf, o wandeloar ! is 't mijn';
o, Mogt bet liever 't uwe zijn
Als ook een ander, dat echter to lang is, om hier geheel
to ftaan
• De rijm ," zei Jan , „ berust op 't inneriijk verband
• Der woorden, die hem conf rutren. ' Gewis
," zei Piet :,, dus rijmc, bij voorbeeld , zand op strand,
•
• WijI 't zand de ftranden moet formiren,"
.

.

• Wel kom," zei Jan
days klaar;-- maar eeuw'ge vriendfchap
dan ?
„ Wat ongezouten rijm op eeuwig !" -Neen,"
zei
toen
Piet
:,,
zoe'n
eeuw
ge
vriendfchap
,
beste Jan ,
•
• Duurt Lang ; wekt flaap ; men geeuwt--zoo komt van eeuwig
geedwig ."

482 1 . D . Z I M M E R M A Pt , RINIDEREN DER VEKGETELHEID .
Als eene ware zeldzaamheid , eindelijk, die ons de vervul .
ling van zekere voorfpelling van Jefaia (XI : 6) doer to ge-moet zien, vindt men bier : Lauwerbladen, geJ1robid op hel
graf van eenen fjoekhandelaar. Doch wij vreezet, dat bet
tot des auteurs jeugdige voortbrengfels behoort - Nu dan ,
ga, bevailig boekje, ga vrij de Wereld in, en vind er zotr
good onthaal , als gij zelf den lezer biedt 1 Nec invideo ; d. i .
ik hoop bet van harte . War inderddad well

Nederlandfche Perhalen, tot aankweeking van litfde voor
deugd en goede zeden . Te Breda, bij F. P. Sterk . In gr .
8vo. 272 B1, f 2 - 40 .
Her oorfpronkelijk Nederlandfche, en dot daarmede de uit .
gever zijnen boekhandel begint, en her allezins loffelijk
doel van den fchrijver , moeten .- en dit is inderdaad veel
doze Verhalen aanprijzen ; wij zien ook Met, waarom dezelve, bij de in ous vaderland zoo talrijke Leesgezelfchappen,
geenen goeden aftrek zouden vinden, en alzoo den uitgever
zoo wel als den fchrijver tot meerderen foortgelijken arbeid
aannroedigen . Her voorberigc wijst ook op den tire] , als voof
f?echts twee verhalen to algemeen , en doet bet voornemen
blijken, om welligt nog een of twee deeltjes to leveren . Dit
deed ons bet werkje met meerdere gezetheid lezen, dan an •
ders inisfohien bet geval zou geweest zijn, dear wlj al fpoe .
dig zagen, dat wij bet, nietcegenftaande de goede bedoeling,
niet onder de uitmuntendfte mogen rangfchikken . En her is
geenszins om den aftrek to benedeelen van dit book, bet .
welk, wij herhalen bet, voor de Leesgezelfchappen eene
goede lecture oplevert, maar vooral ten nutte van den fehrij .
ver, die ons nit zijnen iiijl voorkomt nog niet gewoon td
zijn veel voor her publiek to werken, dat wij met een enkel
woord willen aanwijzen, war, onzes inziens, aan doze Verba .
len ontbreekt, om ruimfchoots eene algemeene aanprijzing to
verdienen .
Wij yonden in de karikcers der handelende perfonen groote
overdrevenbeid, en daardoor hooge onwaarfchijnlijkheid ; is
de wijze van verhaal to veel wljdloopigs , waardoor bet on_
derhoudende der lezing zeer words gehinderd ; en eindelijk de
zedelesfen to zeer voorgeftieden en verfnipperd, ook dear,
waar men dezelve nan hot eigen gevoel der lezers gerusc had
kun.
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kunnen overlaten . Op fifji en periodenbouw is mode vrij wat
aan to merken . De aangewezene drukfeilen zijn ook Met de
deuige . noch de tneest zinflorende.
I -let eerfle Verhaal beet : De drie Rroeders , of gevolgen van
gierigheid, hoogmoed en wellt4st. Deze broeders waren zonen
van denzelfden vader, maar van jongsaf van geheel verfchil .
lenden aanleg , en zoo oak ontwikkelt zich geheel hunne ge .
fchiedenis . Peter is de geboren gierigaard, en drijft deze ondeugd , bij grooten rijkdom , tot een geheel onnatuurlijk ui .
terfie . Dan, bij een' gierigaard is bijna geene ondeugd een
uiterfie . Waarlijk, de vele aanwijzingen van her afzigtelijke
der gierigheid had men bier gemakkelijk kunnen ontberen .
Peter is de Unige der broeders, die niet tot verbetering komc .
Hendrik was van j-ongsaf verfchriickeliik hoogaioedig ; hij l eer.
d e ook niets van belang ; en, daar hij door geldverrpillingen .,
en her huwelijk met eene hatclijke adellijke, zijne hoogmoe .
dige neiging wilde voldoen, en anderen tot zijne vereering
dwong, werd hij natuurlijk arm en ongelukkig . Hoe hij echter met dene honderddnizend guldens zoo veelkonuitregten,
eene liaronij nankoopen , en vele landerijen, een geheel nieuw
en prachtig huis aanbouwen, enz . zonder daarbjj al zeer veel
vroeger tot voffiagene armoede to vervallen, zal wel voor
velen , zoo wel als voor ons, een raadfel zijn . Van Karel
werd ook niets goeds ; naar zijnen aanleg werd hij een over .
gegeven wellusteling, die zijne gezondheid door den wellust , en zijn been ten gevolge van een tweegevecht, ver.
loor. Toen deze beide broeders, door de zonderlinge wijze,
op welke zij geld van Peter afdwongen , en eindelijk door
de rijke erfenis van lien gierigaard, wederom hunne fortnin
herfleld hadden, werden zij nog eenigermate betere en drage .
liike, fchoon alfijd vroeg verouderde en ongelukkige menfchen . Her doel van dit Verhaal is goed ; maar wij houdea
hetzelve niet voor de meest doelmatige waarfchuwing tegen
gierigheid, hoogmoed en weilust,
De tegenhanger, of bet tweede verhaal, lWededeelzaamheid,
ttederigheid cn kuischheid geciceld , is eenigzins beter, en ech.
ter kunnen wij her van de gebreken van her eerfte nier vrijfpr.ken. Her is bij de lezing vrij wat meer onderhoudend,
daar bet door de lotverwisfeling van den Graaf Elias van
Groenendaal en diens zoon Willem veraangenaamd wordt . De .
ze Graaf en zijn zoon zijn de voorbeelden van mededeelzaam .
heid en nederigheid ; terwijI niec alleen Willem, maar ook
zlj .
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zijne beminde,

Elife , de zuster van zijnen vriend Volkert,
de kuischheid bewaren , en dac bij nog al moeijelijke verzoe.
kingen , aan welke zij waren blootgeheld . Natuurlijk worden eindelijk Willem en Elife een paar ; en min of meer verrasfend is bet, dat de brave en kundige Volkert in eene dienstmaagd die hij beminde, ten ilotte de natuurlijke docbter van
den ouden Graaf oncdekt, wiens vroegere mishap alzoo bier
de kuischheid der overigen nog meer voordeelig doet uitkomen ; terwijl nu bet huwelijk van Volkert ook door niets
meer verhinderd wordt . Nog andere epifoden doen ons dit
verhaal boven bet vorige kiezen . Dan , welmeenend raden
wij den fchrijvet' aan, zijne flukken voortaan ter beoordee .
ling, en vooral ooh ter bekorting , alvorens hij die uitgeeft ,
onder bet oog to brengen van eenen of anderen in dit vak
kundigen vriend ; waarbij wij gelooven , dat hij zoo wel als
de uicgever hunne rekening zullen vinden, en bet lezend pu.
bliek althans geene fchade zal Iijden .

Gedenkwaardige Trekken ult de Gefchiedenis, ten fpiegel veer
de Nederlandfche Jeugd . Met Platen . Te Haarlem , bij
F. Bohn . 1824 . In kl. Bye . 1so BI. f t - 25.

V oor kinderen boven de twaalf jaren zijn deze verhalen
geenszins to hoog, noch war den inhoud, noch war den hiji
betreft . De plaatjes zijn flechts zes , de verhalen meer dan
zestig in getal . De waarheid der daadzaken en her welgeko.
zene prijzen dic boekje aan, hecwelk deugd en vaderlands .
liefde ten doel heeft, en der jeugd, althans niet minder dan
meuig verzierd verhaal, behagen zal . De tijdsorde der ge.
beurtenisfen is niec in acht genomen ; dic behoetde ook niet ;
maar eene nanwijzing van bet jaarcal ware toch niet kwaad
geweest ; dan kon bet kind in zijne meer uitgebreide gefchie .
denisboekjes deze verhalen gemakkelijker hunne pleats sans
wijzen . Voor leesboekje, of tot prijsje op de fcholen, is
dit werkje bij uithek gefchikt . Vooral behaagt bet ons, dat
de Nederlandfche jeugd bier zoo veel ook tot lof van Ne .
derlanders zal aantrefFen . Ook de plaacjes zijn voldoende.

BOEKBESCHOUWING .
1 bel voor de 7eugd. Door J . H . V A N D E R P A L M.
Xlhde Stuk . Te Leyden, bij D . du Mortier en Zoon .
1825 . In kl. 8vo . i95 Bl. f i-2o.

M et dit flukje loopt de Gefchiedenis van bet Rijk der
tien Stammen, of van bet Rijk van Israel, ten einde . De
Heer V A N D E R P A L M fchijnt de behandeling van dit
gedeelte minder aangenaam gevonden to hebben . Inderdaad, voor cen' Schrijver, die de bevalligheid van flijl
als de voornaamfle hoofddeugd waardeert , en die deeds
zoekt to behagen, om des to meer nut to flichten, voor
zulk een' man was dit gedeelte lastig, ja eenigzins vervelend ; en wij verwonderen ons niet, hem ten flotte dus
to hooren fpreken : Bet nzt verhandelde deel der gefchiedenis had weinig aanlokkelijkheid, en ik flond fomtt ds in
beraad, om er vlugtig over been to Happen . Dan, daar
V A N D E R P A L Df tevens een man van ernst en van ge∎
nie is, wilt hij zich meesterlijk to redden, om aan het
groote doel dezes werks , de bevordering van echtc B belkennis , door cene eenvoudige en niet geheel onaangename
voorfelling, to beantwoorden . Hij heeft, namelijk, door
de berigten aangaande de gcl~ktijdige Profeten, en hunne
tot de gcfchiedcnis betrekkelijke Godfpraken, nzeerdere levendigheid en afwisfeling aan het geheel pogen bL to zetten ; waardoor dus dit link eenigzins van een' anderen
aard en bewerking is , dan de meeste der vorige . Deze
afwisfeling is voorzeker tot bet aangename en leerzame
-der lezing zeer bevorderlijk ; offchoon , in dit gedeelte ,
de berigten van Profeten, die meer tot het Koningrijk
van Juda dan tot dat van Israel behoorden , fommigen
misfchien minder gepast zullen voorkomen . Indien de
Heer VAN D E R PALM de Gefchiedenis der beide Rijken niet aFzonderlijk had willen behandelen, zou doze
zwarigheid geene plaats gegrepen hebben .
L 1
BOEKBESCFU . 1825. No . 12 .
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Wat men hiervan ook denken moge, dit zal ieder aandachtig en onbevooroordeeld lezer moeten erkennen, dat
de Schrijver fchoon partij heeft weten to trekken van alwat hem zijn fchraal onderwerp maar eenigzins belangrijk en leerzaam kon doen maken . Onzes achtens , althans, flrekt de behandeling van dit ftukje niet minder
tot zijne eer , dan die van alle de vorige . Met dat al zijn
er plaatfen, waarop wij aanmerl ingen gemaakt hebben .
Kortheidshalve zullen wij ons tot twee derzelven bepalen .
De eerfte betreft de wijze , waarop Jehu tot Koning werd
uitgeroepen, a Kon . IX : 13. Hieromtrent Iezen wij,
bl . 13 , dat
ehu's fpitsbroeders hunne opperkleederen afleiden , tot een bewjs van hulde en onderdanigheid, belleedden met deze hunne kr~Vgsmantels een re k getuigd
paard of muildier , zetteden Yehu daarop, en voerden hem
aldus rond door het leger . V A N D E R P A L M merkt,
in eene noot , op : „ De vertaling : zij leiden hunne klee„ deren opeen, of op den hoog/len der trappen, en zette„ den _Yehu daarop, geeft een allervreemdst en bijkans
„ belagchelijk denkbeeld van een' troon ." Dit belagchelijke erkennen wij gaarne in zoodanige opvatting ; maar
zien tevens niet, hoe Jehu gemakkel}jk en met eenige
waardigheid op een paard of muildier heeft kunnen zitten, indien op hetzelve eene menigte opperkleederen opgehoopt waren ; dit meent echter de Heer V A N D E R
P A L I I niet , en hij had dus , in een boek voor de jeugd,
zijn denkbeeld z66 moeten voordragen , dat men er nets
belagchelijks Uij kon voegen . Duister is bet Hebreeuwfche
woord gerem en wordt door fommige nieuwe Uitleg•
gers , met vergelijking van hetzelfde woord in den Arabifchen tongval, voor een fraai rifpaard genomen : dan ,
volgens den aard der Hebreeuwfche taal , words de plaats
door anderen eenvoudig aldus vertaald : en zt namen ieder hunne kleederen, en plaatflen ze onder hem tot op de
trappen zelve ; dat is : zij fpreidden hunne kleederen op
den grond , waarover Jehu gaan zou , tot op de trappen
van bet koninklijk paleis zelve , en, hem van daar aan
de toegevloeide menigte vertoonende, riepen zij hem tot
Ku-
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Koning uit . - Wilde dus de Hoogleeraar voor de oudere
opvatting eene nieuwere verkiezen , waarom dan gene nit
een belagchelijk oogpunt voorgefteld, en deze niet z66
voorgedragen , dat men het belagchelijke niet even zeer
op dezelve zou kunnen overbrengen ? Beide opvattingen
zijn aannemelijk , mits men ze aannemelijk make, zonder
de eene ten koste van de andere to verlagen .
De andere aanmerking betreft den Profeet Amos , bl .
89 : „ Als hij van zich zegt, dat hij Been Profeetof
,, Prefeten - noon was , bedoelt hij alleen , dat hij nict ge„ hjk was aan de loontrekkende Profeten van Beth - el ,
„ die dit als een winstgevend ambt van hunne vaders over„ erfden ." Oppervlakkig laat zich dat hooren . In zijne
uitgave van den Bijbel teekent de Schrijver op Amos VII : 14
aan , dat, „volgens anderen, Amos to kennen geeft, dat
„ hij in geene Profeten - fchool was opgevoed ; doch,"
zegt hij, , deze fcholen befionden waarfchijnlijk destijds
„ niet meer In bet Rijk van Israel ." -- In al dit opgemerkte omtrent Amos meent Recenfent wel den vernuftigen , maar niet den diepdenkenden Bijbelverklaarder to
zien . Volgens bet gewone gevoelen , fprak Amos in diervoege, omdat hij Been leerling der Profeten was, noch
iemand, die van jongsaf den naam van Profeet gedragen had , maar die , herder zijnde en in geringe omitandigheden , door God zelven en van God alleen de
waardigheid van Profeet had gekregen . Waarom dan dit
gevoelen verlaten ? Omdat de Profeten- fcholen waarfchijnlijk toen niet meer beftonden ? Dit zegt V A N D E R PALM,
maar bewijzen kan hij bet niet . Ten tijde van Elias en
Eliza beftonden die fcholen nog in bet Rijk van Israel ,
en to lien tijde was Amos reeds geboren, dee kort daarna als Goddelijk en buitengewoon Profeet optrad . Ook
was hij niet van Israel, maar van Juda geboortig ; en alles
doet denken, offchoon er geen uitdrukkelijk gewag van
gemaakt is in de H . Schrift, dat, federt Samuel, die,
naar het aannemelijkite gevoelen , de eerfte oprigter der
Profeten - fcholen geweest is , tot aan den ondergang van
bet Rijk van Israel en van Juda , de Profeten- fcholen
nimL 1 2
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nimmer hebben opgehouden . Uit die fcholen zijn Jefaias,
Jeremias, Ezechiel en DaniCl, om van dezen alleen te gewagen, zoo wel als to voren Elias en Eliza, door God
zelven tot buitengewonc Profeten geroepen, als van der
jeugd of a n e rie beho rlijke n gepaste onder igting en
noten hebbende . Uit die zelfde fcholen zijn, denkelijk,
ook gekomen die valfche Profeten, welke vermeld worden
nog kort v66r de Babylonifche gevangenfchap ; en ten t ij.
d e van Amos , derhalve , wanneer iemand zich Profeet
of Profeten - zoon noemde , kon hij rxiet wel adders aangezien worden , dan als een leerling uit de fcholen der Profeten . - Dan , wlj willen deze aanmerking niet verder ontwikkelen , om de nierigheid der verkiaring van v A N
D E R P A L M to doen gevoelen .
Wij fchatten den man
zoo hoog, als iemand doen kan ; maar wij zijn niet geneNn, om hem blindelings na to vol gen , en overtuigd,
dat, hoe grooter iemand in naam is, hoe vlugger van
vernuft en van verb eeldingskracht, men des to meer zorg
nioet dragen , om al , war hij als beter aanbeveelt, niet zoo
maar ter(lond op zijn gezag aan to nemen . - Als eene
hinderende fchrijffout, hebben wij , bi de aanmerkingen over
de Asiyrifche wegvoering, tweemaal achtereen, bl . 177
en 178 , gevonden : eindei k. De eerfte maal had bet
moeten zijn : ten vyfde ; de andere keer alleen kwam bet
to pas .

Godsdicnflig Handboek voor Zeclieden van onderfcheiden
flanden ; of Chrirtel~ke Zeevaart voor de Negentiende
Eeuw . Door c . M E E USE, Predikant op den Hoek,
in de Provincie Zeeland. Ilde Stuk . Te Middelburg, bpj
de Gebroeders Abrahams . In gr . 8vo. 206 131. f 2-70 .
'let Voorberigt van dit tweede fluk zal elken Godsdienstvriend een edel genoegen verfchaffen , daar hij uit
hetzelve mag vernemen , dat de Ileer M E E u s E alle reden heeft, om God met blijdfchap to danken voor het
welgevallen , aan zijn work bejegend, en wij ook loopen
hoog
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hoog met hetzelve , en bevorderen gaarne deszelfs nog at
meerdere verfpreiding . Deze en gene uitdrukking , b . v .
bl . s en 7 , ,, hoe er fommigen ," ezv . ,, mats geen Motnus ," ezv . fpeet ons , wij hopen ten onregte : de Schrijver heeft zich immers over geene ongunflige beoordeeling
to beklagen? Wij weten daar niets van, en, zoo al, hij
trooste zich met de goedkeuring, die en zijn oogmerk en
zijne beantwoording aan hetzelve bij verftandige ChristeIijke vrienden des Vaderlands ondervinden mag . Her Koninklijk befluit , dat vaortaan , in plaats van twee exemplaren van de Christelijke Zeevaart van w B S T E a lvz A N,
per honderd koppen, edn van dezelve, en ft van dit
Handboek , op de Oorlogsfchepen z!~n zal ; en de bevordering van M E E U sE's Joel door her Zendelinggenootfchap to Rotterdam , en de Afdeeling van her Bijbelgenootfchap to Maasfluis (ware her ter navolging ! door elk
van beiden is voor go exemplaren ingeteekend) : deze
dingen zijn loons genoeg . Mogt maar gebruikt worden
op de Oorlogsfchepen, war daar zijn moet I Her Reglement van z g Mei 1814 toch fchrijft den Bevelhebber van
een Oorlogsvaartuig zijnen godsdienftigen pligt voor ; en
„ hangt voor he (zoo leest men hier naar waarheid, bl .
5) alles van de gehoorzaamheid der manfchappen af, dun
is bet immers niet to denken, dat hij - een voorbeeld van
ongehoorzaamheid geven zal" ? Gode zij dank ! er zijn ,
onder die Bevelhebbers , vrienden en beoefenaars der IJvangelieleer , hoedanig de man is , aan wien m E E u s E cie
kennis van bet aangetogene Reglement verfchuldigd is .
Waarom werd zijn naam verzwegen? Om meer dan Gene
reden fpijt ons dat . Doch , mogten ook alien, die tot
andere ftandizn van Zeevarenden behooren , dit nuttig
werk bczitten kunnen , dat, onder Gods zegen , zoo gefchikt is, om hunne harten met de edelfte aandoeningen
to vervullen ! 1Vij willen daartoe op hetzelve alien , die
tot die flanden in cenige betrekking flaan, en alle Godsdienstleeraars, wier ftandplaats hen tot dezelve in betrekking bra-t,, opmerkzaam maken .
Was her eerfle ftuk in den doorgeanden vorm eener
VerL 1 3
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Verhandeling gefteld, dit behelst habrlezingen, Diet, zoo
als beloofd was, in den toon eens denkenden Christens,
maar van Leerredenen, en wij nemen deze veranderlijkheid Diet alleen Diet kwalijk, maar oordeelen dezelve gelukkig. Die Voorlezingen, bij welke opgegeven words ,
wat kan gezongen worden uit de Pfalmen en Gezangen,
bij de Gemeente in gebruik, tot weike de Schrijver behoort , (ware een Godsdienftig Gezangboek voor Zeevarenden , tot onderfcheidene Kerkgenootfchappen behoorende , Diet wenfchelijk ?) zijn zeer kort, zijnde de langfle, en dit maar d ne, Ia bladzijden groot ; zij betreffen
gepaste onderwerpen, zijn goed gefteld, hebben elke cenen
Bijbeltekst, welgekozen en kort en goed verklaard , aan
bet hoofd , en zijn twintig in getal .
I. Gods wijsheid, guedheid en alvermogen zigtbaar in
de zee en hare volheid, Pfalm CIV : 25, 26 . II. Gods
majesteit zigtbaar in het onweder, Yob XXXVII : 2-5.
III. Gods grootheid en opperheerfchappij over de winden der zee, Pfalm LXXXIX : io . IV. Gods oog ziet,
zijne hand vindt den zondaar overal, Yona 1: 1-0 . De
Schrijver houdt bet boek van ,7ona voor een waar gefchiedverhaal, en zegt, in eene noot : „Onbegrijpelijk is
bet , hoe E I C H H o R N ter goeder trouw heeft kunnen
fchrijven, dat het Diet zonder voorbeeld is in de gefchie .
denis , dat menfchen , die in een' florm fchipbreuk leden ,
op den rug van een zeemonfler uit de baren aan flrand
zijn geworpen . Zeelieden ! gij gelooft zoo iets even min
als ik." V .lezus cen redder in nooden, Mark . IV: 3 54i . VI . De fchipbreuk en beveiliging bij dezelve , Hand.
XXVII: 27-44 . Deze tekst bchaagde ons to meer, omdat Diet alleen een DT O 0 N E N otidtijds bet ganfche gefchiedverhaal , waartoe dezelve behoort , in zijnen Paulus onder do Heidenen , overfloeg , maar zelfs N i E DIE IJ E R het Diet opnam , en H E s s er to weinig opmerkte,
daar bet voor de prediking, ook uit hoofde van bet l arakter van Paulus, even zoo belangrijk is, als bet oorfpronkelijke voor de fludie des letterkundigen . De taal
van Paulus ; vs . 31 , geeft 'i it E u s r_ aanleiding ter waarfch u-
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fchuwing aan zekere foort van lieden , voor welken van
vs . i i ook wel een goed gebruik noodig ware . 's Mans
opheldering van bet losmaken der roerbanden, met eene
gisfing omtrent bet toenmalig maakfel der fchepen, in
eene noot medegedeeld, fchreven wij gaarne af, zoo wi)
niet bet boek zelve liever in handen zagen . VII . Vereischte dankbaarheid na verlosfing uit gevaren, yona I:
17, en II . VIII . Opwekking tot fticlttelijke overdenkingen
bij ftille nachtwachten, Pfalm LXIII . 7 . IX. De wonderdadige vischvangst , Joan. XXI: i-8 . X . De van God
afhankelijke zeeman, Pfalm CXXVII : i , 2 . XI. Jozua ,
een treffend voorbeeld voor krijgslieden , ,7oz. XXIV: 15b .
XII . Het leven des meufchen vergeleken bij eene zeereis ,
Pfalm CXIX : i9 . Regt fchoon. „ Onzen Bijbel ongebruikt to laten , niet to houden voor bet rigtfnoer van ons
geloof en wandel, dit zoude even zijn, alsof een zeeman, bij al de gevorderde zeevaartkunde, kaart en kompas aan wal lief of niet gebruikte ; hij zoude zich achttien eeuwen achterwaarts plaatfen ," en water meer volgt .
Heb dank , w E E ,u a E , voor zulke woorden van pas,
van waarheid en nadruk ! XIII . De zekerheid der opftan,
ding, Openb. XX : 13 . Zeker de beste tekst opzee, over
een onderwerp, dat bier regt bijbelsch behandeld words,
XIV . Opwekking aan die gelooven, om hun geloof to
beleven met ecn' Godverheerlijkenden wandel , Tit. III:
3 . Z66 moest de bedenking : „ buiten Gods invloed lean
cen mensch niets doers," altijd zijn opgelost, als menigeen bier wel leeren mag, bl . 133 . XV-XX. Op hetfeest
van Jezus' geboorte ; de herdenking onzer wegen , op den
eerften of laatflen dag des jaars ; bet lijden van Jezus, to
lezen op Zondag of Vrijdag v66r Pafchen (in de aloudo
Zeevaart van w E S T E R M A N is ook eene voorlezing
voor den Goeden Vrijdag) ; op bet feest van Jezus' opltanding ; op dat zijner hemelvaart ; op bet Pinkftcrfeest .
Deze Voorlezingen worden door eenige Gebeden, welker kortbeid ons zeer beviel , en welker gering getal oils
mede genoegen gaf, gevolgd : 't zijn gebeden v66r en
na den gemcenrchappcliil :en Godsdienst op de fchepen ;
L 14
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voor 'smorgens en 's avonds ; een dagelijksch gebed ;
gebed bij dorm ; korte verzuchtingen bij dringend levensgevaar ; eene dankzegging na uitredding ; een gebed voor
zieken of gekwetflen op de fchepen ; een v66r het aangaan van een' zeeflag, en eene dankzegging na een' gewonnen zeeflag.
Deze is de inhoud van dit ftuk ; en hierbij nu her eer'
lie gevoegd, war belangrijk work dan,met welks voltooijing wij den ons geheel onbekenden man van harte geluk
wenfchen , en waardoor hij nog lange, nadat hij zal geflorven zijn , een heilrijk werktuig ten nutte zijner medemenfchen wezen kan in de hand van then God , wiens ook
de zee is! Hot fli ekt den Schrijver tot core , dat hij , der
belijdenis van het Kerkgenootfchap,in hetwelk hij dient,
getrouw, een boek geleverd heeft, dat voor alle Christenen tevens gefchikt is . Wij hopen eerlang een' tweeden
druk, zoo die nog niet beftaat, aangekondigd to zien,
die ras moet uitverkocht wezen , en dan herftelle de Schrijyer de in het eerfle link ingeflopene feilen , waarvan zijn
Voorberigt gewaagt ; terwiji wij niet kunnen nalaten , hem
opmerkzaam to maken op het een en ander in dit flak ,
dat hij zelf beproeve , of het mis gefleld zij, of beter moete gezegd worden . Duister is ons , bl . i , hoe God
fomwijlen flormen ezv . gebruikt heeft tot verderving van
geheele vloten en fchepen , en daardoor een Redder word
voor her, die in benaauwdheid tot Hem zuchten. Moest
daar Diet bij „en geholpen werden "? Aid . „Hem alleen
in nood en benaauwdhcid aan to roepen ;" hiervan laat
zich een rare volzin lezen, zoo eens achter ,Hem" en
achter „ benaauwdheid" even opgehouden worde. Wij
hebben God ergens een' verzoenden Fader genoemd gevonden ; yergevensgezirrd is toch beter en algemeen nuttiger. Behoeft bij de melding der Charybdis en Scylla
de toehoordcr geen ophelderend woordje, bl . 114? Is
bet voornasne oogmerk der taalgave bij de Apostelen wel
geweest derzelver inftaatflelling om tot allerlei volken
to prediken , bl . 189? Ons dunkt dit wonder vooral ook
bclangrijk, als verhefling der Apostelcn boven alle vroege .
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gere Godsgezanten ; als treffend bewijs , dat zij onmiddellijk van God ontvingen, war zij hadden, en dat alle
hunne bekwaamheid van Hem was ; als zinnebeeld van
de beflemming des Nieuwen Verbonds, of des Christelijken Godsdiensts , voor alle geflachten , talen , volken
en nation. Niet meer hebben wij in bedenking to geven ,
en vertrouwen alzoo geoordeeld to hebben, zoo als het
belang van dit werk vereischte, dat heel war afdingt op
de bezwaren tegen den geest dezer Eeuw . Den gebrui •
ker zij heil , den Schrijver eere !

Nog eon blik op de Sadduceen Van Mr . 1 . D A C 0 S T A;
naar aanleiding van deszelfs zoogenaamde Inlichtingen
omtrent het Karakter van Prins Maurits van Nasfau . Door Mr . S . 1 . Z . W I S E L i u s . Te 4mflerdam,
bij J. van der Hey en Zoon . 1825 . In gr . 8vo. XII
en 223 BI . f 2 - 20 .

I

og een blik - ,, fem mogt er wel achter," zeide
iemand, die dit book gelezen had ; en, waarlljk, geduchter kan het niet . 1Vaar bergt zich D A C O S T A?
of waar is het denkbeeld van de hardheid zijns harten ? of
moeten wij , aan hem en zijne lieden denkende , her woord
van Jezus toepasfen (Match . VI : 23) : Indien het licht,
dat in 1i is, duisternis is, hoe groot zal dan de duisternis z jn ! Ja , dat moet men wel ; anders is her onmogelijk to bevatten, dat de overtuiging , de verootmoediging,
de beterfcliap achterblijve . Maar , waarom fchrijft men dan
toch tegen hem? De ilrijd, dien hij voert, heeft van den
geest des tijds -• men zegge , wat men wil -- geen' voordeeligen uitflag to wachten . Daartoe zijn ook zijne gefchriften to nietig , zoo in zaken als in behandeling . Weet dat
zijn tegenfchrijver niet? Bij herhaling erkent her deze ;
maar oordeelt, dat Been enkel verkeerd woord uir lien
Jodenhoek (als Recenfent het zoo eens noemen mag)
zonder tegenfpraak mag worden voorbijgegaan (bl . 5),
omdat (zic Voorb . bi . VIII) D A C 0 S T A'S Sadduceen,
L 1 5
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in verband befchouwd met zijne vroegere gefchriften en
die van anderen, en vooral met hetgeen uit de _?ezuitfche fchool , zoo in het godsdienftige als in het ftaatkun .
dige , in Frankrqk , Duitschland 9, Engeland ezv. gepredikt wordt, gewigtiger aanzien hebben . Allen zij , die
deze overtuiging met den Heer W I S E L I U s gem een hebben, (de Recenfent denkt over de noodzakelijkheid van
de tegenweer, voor zich, anders , en zoude, althans nu,
in geene aanmerking ineer nemen , alwat die half Joodschhalf Roomschgezinde Diotrephes uitvoert tegen het licht)
zullen zich verheugen, en to regt, over deze bepleiting
der waarheid door eenen zoo geleerden, vrijmoedigen,
kordaten, en met den Bijbel , de Kerkelijke Gefchiedenis
en die des Vaderlands evenzeer , als met de Regtsgeleerdheld gemeenzamen advocaat , en, is de taal , die hij voert,
vaak fcherp, -- en zij is dikwijls als een tweefnijdend
zwaard - dit ligtelijk verfchoonen . Daartoe gaf de domme, kwaadaardige leugen- en lasteraar (*) zelf aanleiding,
en zulke fchepfels moeten op geene andere wijze ten toon
gefteld worden . Men denke bier flechts aan Bar -,7ezus,
die ook van het geloof zocht of to keeren, en den blik
van Paulus, met het bijvoegfel, Hand . XIII: 6-9 !
De eerfte Afdeeling van dit werkje is eigenlijk to befchouwen als een aanhangfel op des Schrijvers Toets der
Sadduceen. Zijne redeneringen over het geloof, ten einde D A C o s T A's eisch van eene werktuigelijke overreding, door eene vrije bepaling van den wil, zonder bijkomst van redelijke bewijzen , als geheel firijdig met zijne
meening, Oat het geloof een gewrocht zijn moet van de
onmiddellijke werking van Gods Geest, to doen kennen , -deze redeneringen, van welke wij zoo gaarne, om het belang des onderwerps , nader verfag zouden geven , verdienen zeer de opmerking en toetfing der echte Theologanten. De Dordfche Vaderen, vis)i vis de Remonflranten ,
(*) Dat dit geen fchelden maar flrenge en ilellige waar .
held is , heeft vooral bet Mengelwerk van dit Tijdfchrift
meermalen zonneklaar bewezen .
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ten, worden fcherp gehekeld ; maar wie neemt dat eenen
man kwalijk, die zich , uit overtuiging , bij het Gereformeerde Kerkgenootfchap houdt , niets zegt zonder bewijs , en door Dordfche Vaderen ironisch verftaat de B o.
GERM A N N E N , d. i . , zegt hij , „ de werkers der ongeregtigheid onder hen"? Ja, de Gereformeerde Kerk mag
hem danken, dewijl hij, met belangrijke bewijzen, aan.
getoond heeft , wie der leden van de Dordfche Synode
van een' anderen geest zich getoond hebben to zijn, -•
van denzelfden geest , die later een' V I T R I N G A, ja
zelfs , wrens gezag misfchien bij de anti -liberalen meer
afdoet, een P E T R U S H 0 F S T E D E en anderen zoo
oordeelen deed , als wel elk Protestant oordeelen zal over
de in I6Is en 16I9 gehoudene handelwijze . Dit Hoofdftuk, voor de beoefenaars der Kerkelijke Historie inderdaad belangrijk , eindigt nopens D A C 0 S T A dus : ,, 4ch !
dat ht~ in het Jodendorn gebleven ware ! De inwendige
Kerk van Christus heeft hem uitgeworpen . Met haar kan
hij geene vereeniging des geestes, met het geestelijk Op .
perhoofd dier Kerk geene gemeenfchap hebben"! ! !
De tweede Afdeeling bevat uittrekfels uit m o s ii u i M'S
Infiitutiones Histor. Ecclef. Maar, dat kostelijke werk
is immers vertaald? Ware het niet voldoende geweest,
naar hetzelve to verwijzen ? Dan had men hier 6o bladzijden lezens uitgewonnen . Maar, had men dan ook gelezen, wat daar ftaat? W I S E L I u s beantwoordt voorts
zelf de beide bedenkingen in de Inleiding ; vooral is de
beantwoording der tweede vraag der opmerking van lien,
die voor het publiek fchrijven, zeer waardig . Waartoe,
zegt men ligt , dienen dan nu die uittrekfels? (Er flaat
er ook een uit B I L D E it D IJ K'S Protestant tusfchen .
Nota bene ! Nu , of hij blijft zich , of D A C o S T A hem
zeer ongelijk . Men kan althans dezen met genen weder .
leggen.) Die uittrekfels moeten elk, die zien wil, de
oogen doen opengaan , van de eenzelvigheid der kerktwisten hem overtuigen, en alzoo doen oordeelen, dat
de antagonisten der Christelijke verlichting voor hunne
mocite niets ht.bbcn to rekenen . Madden wij deze nittrek .
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trekfels moeten misfen , dan hadden wij ook de verfl''andige en gemoedelijke toevoegfelen van den Schrijver gemist , bl . i I O -- I 19 . De fleller vrn dit verflag dankt
voor dezelve , betuigt zijne blijdfchap , dat liij hier , eene
taal ]as , uit zijn hart genomen , en , zelf bedienaar des
Evangelies in de grootfte afdeeling der Nederlandfche
Kerk, prijst hij, wat hij hier ]as , zijnen ambtsbroederen
ter behartiging aan, bijzonder betrekkelijk bet onderwijs
der jeugd.
De derde Afdeeling is , natuurlijk , de uitvoerig(te , en
geheel ter wederlegging der, op den titel genoemde,
Inlichtingen . Deze wederlegging is zoo farcasfisch, als
mogelijk is , ge(teld . Ilet verwarde gefchrijf van D A
C 0 S T A wordt tot drie punted gebragt , waarvan hem de
twee eerften gefchonken worden , doch behoudens een ftreng
gevoerd betoog , dat kwade trouw en boosheid de beste
zaken bederft, en in hetwetk hij, to gelijk, in de algemeene fchatting bet ware peil naderen moet ; terwijl de
behandeling van bet derde punt, dat OLD E N B A R N RV E L D to regt is veroordeeld , door D A C o S T A voor bet
tweede deel zijner Inlichtingen befpaard, bier niet in bij .
zondere aanmerkingen konde komen, doch evenwel geoordeeld mag worden overtollig to zijn gemaakt door de
beoordeeling zijner overige drogredenen . Tot Ba/lagen die .
nen de Recen/le der Inlichtingen uit dit Tijdfchrift, 1825,
No . II, bet uittrekfel uit een' Brief van den Eerw .
S T o L K E R in hetzelve , 1824 , No . III , en bet lets
over het wedervaren van J A C O B U S T R I G L A N D b~rde
Staatsvergadering van Holland, ezv . door denzelfden ,aid .
1825, No . II . Wij willen van deze derde Afdeeling niets
meer zeggen . D A C O S T A heeft zijnen man gevonden .
Wil deze zijne pen nu nog leenen ter wederlegging van
bet, federt uitgekomene , tweede ftukje der Inlichtingen,
(zie Letteroe . No . X .) wij mogen bet lijden, maar -bet is waarlijk al weel zoo . Wien nu nog de overtuiging
ontbreekt aangaande de fchendige dwaasheid der Dotnper-ridders, die is niet to refit to leiden, en de vrienden
der waarhcid hebben al genoeg tot verfterking van hun
ge .
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geloof. Dat blijven wij wenfchen , dat ongeleerden , eenvoudige en onvaste zielen eens, overeenkom/lig hunnevatbaarheid , bekend gemaakt worden met bet verderfelijke
en fchandelijke der razernij , die D A C 0 S T A , en C A P ADOSE, en THELWALL, en VIJGEBOOM, en zoo
ve4en , elk naar deszelfs aard , woelen doet .
Nieuwe Ilerhandelingen van het Genootfchap ter bevordering der Heelkunde, to Am/lerdam . IIIden Deels 3de
St . Te 1lrnfierdam , bij R . J. Berntrop . In gr. 8vo .
157 B!. f 3 - So .
1Jit derde Deel van bet Amflerdamsch He elkundig Genootfchap behelst : 1. Waarneming eener aanmerkelijke
hoofdverwonding met verlies van herfenzclfflandigheid,
door beklemming des hoofds veroorzaakt ; door Dr. R E ic Ii E . Eene in verfchillende opzigten allerbelangrijkfte
waarneming . De oudfte zoon van den Heer R E I C H E ,
bet voorwerp derzelve , een gezonde knaap , 72 jaar oud,
bekomt, door beklemming tusfchen de ijzeren leuning
van de draaibrug en den muur van bet groote hoofd
to Dordrecht, eene aanmerkelijke hoofdwonde, met verlies van herfenzelfflandigheid, en herftelt volkomen door
eene welaangewende antiphlogistifche behandeling , niettegenttaande vele verontrustende fymptomata . De Schrijver berigt, dat er eene fcheefheid des hoofds is nagebleven , doch dat de geestvermogens niet fchijnen
geleden to hebben. Uit hoofde der voorzigtige behande .
ling en trapswijze berftelling is er grond om to vooronderflellen, dat dezelve duurzaam zijn zal . Intusfchen
verilrekt deze waarneming tot een nieuw bewijs voor het
nut der antiphlogistifche geneeswijze in hoofdwonden . -11. Berigt nopens eerie door uiterlijk geweld toegebragte
hoofdwonde , door Dr. II . V A N DEN B O S C H, to Rotterdam . De hoofdwonde was doodelijk . Bij de lijkopening
ontdekte men eene aanmerkelijke uitflorting van weiachtig
vocht in de bafis cranii bij den pons varolii . Eenige algemeene gevolgtrel kingen, uit dit geval afgeleid, befluiten dit berigt . -III . Waarneining eener door de natuur verrig
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rigte affcheiding van den linker arm, door Dr . I+. s.
A L E X A N D E R, to Delft. Eene heerlijke bijdrage tot de
leer van de heelkracht der natuur , door welke eene amputatie a lambeaux gevormd is . - IV. Ook deze waarneming is eene bljdrage tot dezelfde leer, in welke door den
Heel- en Vroedmeester B . A s c ii E R de natuurlijke ontlasting van cen' buitengewoon grooten (teen uit de urethra
wordt medegedeeld . - V. Waarneming van een' verbeenden
bal, welke to gelijk met eene verzworene breuk aanwezig
was , en die door den weg van verettering geheel ontbonden en uitgeworpen is geworden ; door J. A . V A N D E
W A T E R, Heel- en Vroedmeester to Utrecht, mede opmerkelijk door de veelvermogende medewerking der natuurkracht tot herftelling bij eenen bijna zeventigjarigen lijder,
welke na dezelve nog vier jaren geleefd heeft . - VI. Waar
neming van een verouderd boongezwel . De verrigte kunstbewerking gefchiedde met een gelukkig gevolg . - VII.
Waarneming van eene flagaderbreuk der k-niehol - flagader ,
door R . S C H R E U D E R, Chirurgijn to JImflerdam . De
kunstbewerking door de onderfchepping der dijflagader
words met een gelukkig gevolg bekroond . --VIII . Historia
morbi eener aan carcinoma mammas gelorvene vrouw,
door H . J . L 0 G G E R , Med. et Chir. Dr. to Leyden.
Een nieuw bewijs van de ongeneeslijkheid dezer vreesfelijke kwaal , in welke bet , gelijk de Heer I. o G G E R to
regt aanmerkt, geraden is, den aanfchouwer to fpelen,
liever dan door prikkelende middelen deszelfs uitfpatting
to verhaasten . - IX. Berigt van eene voldragene vrucht,
drie jaren en circa drie maanden in den moederlijken fchoot
gedragen , cnz . ; door J . V A N D A M , Lector to 4lkmaar.
De lijderes, van welke bier gewag gemaakt wordt , werd door
de keizerlijke fnede van hare vrucht, waarvan genoegzaam
alleen de banden en beenderen waren overgebleven , ver
lost , en genas volkomen . Dit geval , hoe veel duisters
bet ook bevatten moge, is de overweging van elken beoefenaar der verloskunde overwaardig . - X. Waarnemingen wegens onderfcheidene fluitingen des piswegs , door
G . j . it iJ N i)13 r, s , Heel. en Vroedmeester to Hoorn .
Op-
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Opgave van verfcheidene fpelingen der natuur in de vor .
ming van de urethra bij jonggeborenen, van welke fom •
mige door eene gefchikte behandeling zijn to regt gebragt .
Zietdaar den belangrijken inhoud van dit Deel des Genootfchaps , wiens korte opgave , zoo wij vertrouwen ,
ooze Heelkundige Lezers genoegzaam van deszelfs waarde zal overtuigen. Mogt bet Genootfchap alle vereischte
aanmoedigjng en onderl'ceuning blijven ondervinden, ten
einde in deszelfs hoogstnuttige werkzaamheden onafgabroken to kunnen voortgaan!
De Geboorte van den Mensch, Phyfiologisch-Dicetetisch en
Pathologisch -Therapeutisch befchouwd, en grootendeels
volgens eigene dhaarnemingen en Proeven voorgefteld,
door Dt . J . u . W I G AND , uitgegeven door Dr . F . e .
N A E G Lt L E.
Uit bet Hoogduitsch vertaald, door c.
V A N E L D I R . Ilde Deel. Te Bmf#erdam , bij R . J.
Bernttop . x824, In gr . 8vo. XLVIII, 35o Bl. f 4 - 60.
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n een vroeger nommer van ons Tijdfchrift gaven wij
een gunftig verflag van dit in meer dan een opzigt zoo
voortreffelijk werk, van welks verfchijning men eene nieuwe epoque in de Verloskunde zou kunnen aanvangen .
Tbans willen wij ons vergenoegen met kortelijk aan to
ilippen , dat dit tweede Deel bet eerfle in waarde evenaart,
en de treffendfte blijken geeft van des Schrijvers natuurfludie, waarheidsliefde en praktifche talenten . De verfchijning van een werk als dit verheugt ons vooral in
eenen tijd , in welken die natuurftudie op zulk eene wij ..
ze nnaar zeldzaam beoefend wordt, en bet aantal van echte waarnemers veel geringer is dan dat van proefiiemers,
waarom ook de materies medica bet thans meest algemeen
beoefend gedeelte der Geneeskunst is . Moge dan ook dit
werk bevorderlijk zijn aan dat mccsculum obfervandi fiudium, waaraan de Geneeskunst hare grootfle en gewigtigfle
vorderingen verfchuldigd is, en hetwelk bet eigendommelijk kenmerk geweest is van alle groote en beroemde Geneeskundigen
Ook
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Ook in dit Deel ontdekten wij hier en daar een zeker
vertrouwen op de fpecifieke werking van fommige geneesmiddelen , welke wij in onze beoordeeling van bet
eerfte Deel hebben opgemerkt . Bij de opgave der midde1en misten wij ook foms die eenvoudigheid, welke eene
eerfle vereischte in de behandeling geacht moet worden .
De Lezer oordeele zelf over de volgende formule , in kolijkpijn van rheumatifchen aard aanbevolen
R, Rad . Paler. Syly.
Flor. Samb. as 50
Infund. dq . ferv . ff q. p. r hor . feat .
Colas. unc . PI add.
Liq. C. C. fuccin. 31
Sp . Minder. 3PI
Tinct. Thebaic. qi-p
Pin . Ipecac . qzi
Syr. C. Jar. f. pap. alb . I
M. D .
om nu niet to fpreken van de ondoelmatigheid van eene
algemeene form ale voor to fchrijven, zonder bepaling van
bet gellel en andere omflandigheden der patietiten , welke
alleen over de juistheid van een geneeskundig voorfchrift
kunnen doen oordeelen .
De uitmuntende tweede Afdeeling, over de uitwendige
gedaante en profillen der zwangeren, heeft ons op nieuw
overtuigd, van hoe veel waarde eene a:sthetifche wijze
van befchouwing en een echte kunstzin in bet praktisch
gedeelte tier Geneeskunde is, welke als praktijk to onregt
eene wetenfchap genoemd zou worden .
Faderlandfche Historie, vervattende de Gefchiedenisfen der
hereenigde Nederlanden , van de vestiging van hot Erffladhoudcrfchap in de mannelijke en vrouivelzjke line , tot
aan 's lands veriosfing tilt de inl~fting in het Franfche
Keizerr- k ; door M . S T U A R T, GefchiedfchrJver des
R Jks . Met Platen enz . Jude Deel. Te !L72flerdam , bij E .
Maaskamp . 1324 . Ingr- dvo . 56o Bl . Btj Inteek . f 6 - 9o .
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flcchte gefleldheid der bouwftofien, die hij to bewerken
heeft, vaak verhinderd wordt een meesterftuk voort to
brengen, zoo bevindt zich ook de Gefchiedfchrijver van
zekere tijdvakken der Gefehiedenis buiten ftaat, ook bij
bet grootfle kunstvermogen , daarvan een belangrijk tafereel op to hangen . Immers in kalme , rustige tijden , waarin juist die kalmte des vredes, en het genot van rijken,
tot weelde verleidenden overvloed , de gemoederen verflapt, in flaap wiegt, en allengs de kracht der Burgers
en van den Staat doet verdwijnen , moet hij dit alles met
e nen pennetrek melden , of - zoo hij verder wil gaan
tot kleinigheden vervallen . Dus is ook het geval met het
voor ons liggende werk . Wij hebben bet in den tijd on*
bewimpeld gezegd . De beide eerite Deelen waren to zeer
met kleinigheden , wij zouden bijkans zeggen beuzelingen , opgevuld ; doch dit derde Deel bewijst ten klaarfte,
dat zulks de fchuld was der ftof, niet van den bewerker ,
die misfchien alleen beter zou gedaan hebben , dezelve in
t6n Deel vlugtig of to handelen , dan twee daarmede to
vulicu . Hoe bet zij, dit derde Deel is zeer belangrijk,
en beveelt zich door eene ftrikte onpartijdigheid zoo wel,
als door de klare vooritelling der gewigtige gebeurtenis=
fen, die den grond leiden tot onze burgergcfchillen , --tot
de ontdekking onzer naaktheid voor bet oog van Euroda , en daardoor tot onzen ondergang . - Het zijn , namelijk , de zes jaren , die de Engeliche oorlogsverklaring
in 1780 voorafgingcn . Wij zien, in het begin, da lucht
nog kalm , de ftaatshulk voor den wind afdrijvende, befchenen door de zon des voorfpoeds , en fchijnbaar geene
gevaren to vreezen ; doch maar al to fpoedig vertoont
zich aan het verst van den gezigteinder een duister wolkje, hetwelk, gedurig aangroeijende, eindelijk het zwerk
in nacht hult ; ftormen en omweders gieren rondom
bet ranke vaartuig, waarin zich, in dit beflisfend oogen .
blik, eerie fcheur ontdekt,bet gevolg der achteloosheid en
at to groote gerustheid . Nog eenigen tijd moge de hulk
op de baren dobberen, ter prooije aan her geweld der
winden, men voorziet reeds haren aanftaanden ondergang.,
DDEICPESCII . 1825 . NO . In .
M in
Dit
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Dit tr:pswize toencmcn van bet cvaar, tot op bet uitbarflen van den dorm, en vooral die achtclooshcid, vertoont ons bet voor ons liggende Deel . Toen , in den beginne der onlusten tusfchen Engeland en Noord-Ameri .
ka , ( reeds in 1774 en 1 775) eene noodzakehjke vermeer.dering der zee- en landmagt door bet bloote fiilzwijgen van
JIolland werd achter de bank gefchoven , en dus beidc in
den deerlijkftcn fl:aat bleven , toen was bet reeds to voorzien, dat, om bet beeld van onzen Schriiver te gebrui.
ken , de blos der gezondheid, lien onze Staat op het geleat fchccn to dragen, bedricgelyk was . -Wij zien, terwijl de oorlog zich nog flechts tusfchen Engeland en zijne opgeftane Volkplantingen bepaalt , reeds den Staat in
moeijelijkheden gewikkeld , de gemoederen verdeeld , en
de langzaamheid onzer beraadflagingen, bet gevoig onzcr
oude Staatsregeling , gevaren dreigen . Engeland klaagt
over fluikhandel uit onze Mestindien met de Rebellen,
zoo als bet de vrije Noord- Amerikanen noemt ; bet verlangt de Schotfche Brigade , tot vermeerdering zijner magt
in dmerika, en doortogt van gehuurde Duitfche troepan, derwaarts befl:emd ; bet doet onzen Staat alle nitvoer van krijgsbehoeften verbieden . Frankrijk maakt moeijelijklmden wegens een onfchadelijk kanonlchot op de rea
van Livorno , en dreigt , wanneer men geene voldoening
geeft, het Handelstraktaat to zullen wajzigen . Doch deze
houding der beide Mogendheden words nog ongclijk dreigender en noodlottiger voor den Staat , zoodra beiden in
oorlog met- elkander geraakt zijn, en bet Gemeenebest,
zoo als in den Zevenjarigen Oorlog, zijne onzijdigheid
zoekt to bewaren . De beide Mogendheden leggen hiertegen zwarigheden in den weg , die alleen door eene vas .
te, onverfchrol kene houding, door hot krachtdadig vermeerderen der zee- en landmagt, kunnen worden voorgekomen . Dan, terwijl men wel de yruchten der onzijdigheid - eenen onbelemmerden handel met beide oorlogende Mogendheden - genietcn wil, verkiest men niets to
doen tot behoud van dezelve . Terwijl de opgenomene kapitalen der ltaatsfchuld afgelost werden , zoodat (wij herin-
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it1neren ons , zulks meermalen van oude lieden gehoord to
hebben) tie renteniers met dit kapitaal geenen weg wis .
ten dan in buitenlandfche beleeningen, daar zij die binnenslands ook niet in eene nuttige onderneming konden
befleden, - in then t1jd werd de landmagt vol/lrekt niet,
en de zeemagt flechts gebrekhig vermeerderd . Onze Oe •
fchiedfcln-ijvers van dat tijdperk zijn bijkans alien doot
tegenrrijdige inzigten gedreven geworden , om de zaak
eenzijdig voor to flellen . De (vroegere) Vervolgfcbbrijver
op W A G E N A A R flelt de Engelfchen alleen in 't ongelijk , en helt geheel over tot de Franfche zijde . K L U I'r
(in bet lets over den Engelfchen Oorlog) neigt zich daarentegen welligt wat to veel naar den anderen kant . Onze
Schrijver betreedt, onzes inziens, den gulden middelweg , en verzwijgt zoo min de listige treken en kabalen
en de honende taal van Frankr jk, als de gewelddadigheden van Eigeland. Beide Mogendheden floe-en eenell
geheel tegenovergeftelden weg in , daar ook hunne belangen vierkant verfchilden . Engeland had met ons in £674 ,
toen de handel van Europa in eenen nog geheel anderen
toefland verkeerde , een Handelsverdrag gefloten, waarin
onder anderen bepaald was , dat vijandengoederen, in een
vriendenfchip geladen , vrij zouden zijn , mits geene contrebande zijnde . Als zoodanige contrebande nu rekende
men Been fcheepstimmerhout, masten, hennep en andern
benoodigdheden tot den feheepsbouw, als welke Engeland in £674 nog grootcndeels van ons mocst ontvangen,
en daarom bet eventu6le verbod daarvan onraadzaam vond . Dat Rijk was echter, eene Ecuw later, in een' geheef
anderen toefland . Thans ineester der zee zijnde , kon bet
Fraukrijk beletten, alle fcheepsbehoeften to ontvangen,
indien die niet door onzijdigen aangebragt werden . Aan
a;ndere onzijdige Nation bclctte bet zulks ook ; maar otntrent ons Vaderland waren hetzelve , door bet gemelde
Traktaat, de handen gebonden . Om deze lastige vrijhcid
to ontduil :en, floeg Enggeland , dadelijk in het begin des'
oorlogs (17.78) , voor, de help, welke bet van ons
land, vol ;ons Traktatcn van 1679 cn 1716, vorderen
l1 m a
mogt ;,
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mogt, nict to eifchen , on den onzijdigen handel zelfs met
Frankrijk en de Franfchc bezittingen in Westindie nict
to ftoren , wanneer men flechts hot vervoer der fcheepsbehoeften naar Frankrjk Ilaakte , of niet op de vrijheid
daartoe, volgens verdrag van 1674, aandrong . De . Amflerdamfchc Burgemeesters R E N D 0 a P en T E M M I N C R
vonden dit voorftel niet onaannemelijk . Inderdaad zou de
onbelemmerde onzijdige vaart, zonder eenige onkosten,
die beperking rijkelijk vergoed hebben . Doch men wihie
alles hebben . Op hot fcheepstimtnerhout en andere fcheepsbchoeften was zoo veel to winnen . . . . ! De gierigheid
bedroog de wijsheid . Doch men gevoelde zich to zwak ,
om dit uiterile rcgt to handhavcn ; dus befloot men
voorcerst geen konvooi aan houtfchcpen to verleenen ;
con halve maatregel, die Engeland niet voldced, en
waardoor men geene cnkele opoffering ten behoove van den
Staat verkreeg , terwijl dezelve Frankr!~k in 't harnas
joeg, zoodat bet terflond den Ncderlandfchen handel bezwaarde, met uitzondering der flad Amjlerdam, uit hoofde van derzelver patriottifche pogingen ; ccne uitzondering , die de hevigfte jaloerschheid opwekte , en de reeds
fmeulende fakkel der tweedragt in laaije vlammen deed uitbarften ; waarop van lieverlede Haarlem , de Provincie
Holland en de geheele Republiek van Frankrijks bezwarende maatregelen werden vrijgefleld, naarmate zij zich
door dit lokaas lieten verleiden, om , in fpijt van Enge,
land, den vrijen houthandel naar Frankrijk door to zetten , daartoe konvooi to verleenen , en dus dat Rijk van
4middelen to voorzien tot hot voeren van den zeeoorlog . -.
Engeland ging niet zoo doorflepen to work . Her bedieni.
de zich van zijne overmagt ter zee op de ruwfle en on •
wettigfle wijze . Ziende, dat wij op ons refit flonden,
doch tevens door den Afgezant Y 0 a x E verwittigd van onze magteloosheid om dat regt to handhaven , nam bet, in fpijt
van herhaalde on menigvuldige klagten , alle fchepen weg,
die bet naar ziju Zeeregt als contrebande befchouwde ;
bet vernieuwde, otn den Staat in bet naauw to zetten,
herhaalde malen en dringend het aanzoek om onderftacd,
waar-
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waartoe ons Gcmcencb~st inderdaad ever, zeer geliouden
was, als Engeland tot bet toelaten der naar Frankr!Vk
beilemde fcheepsbehoeften . Maar Engeland doet dat aanzoek kort v66r dat bet ons eindelijk uitgeloopen konvooi
aanvalt en in zijne havens opbrengt ; - en toen de Staten dat voorflel , uit vrees voor Frankr%/k , en misfchien
tilt afkeer tegen Engeland en eene niet onnatuurlijke over .
belting tot de Vereenigde Staten van 1lmerika, onbeantwoord laten, neemt Engeland die gelegenheid waar, out
dan ook bet verbond van 1674 op to fchorten , en zich aan
de algemeenc gronden van het Regt der Volken to houden .
Maar federt deze verklaring worden juist die gronden op
bet baldadigst gefchonden ; zelfs bet grondgebied van den
Staat in de Westindien blijft niet vrij van openbare vijan .
delijkheden . Zoo beyond zich dan Nederland, volgens
cen uitgebreid en voortrefFelijk Rapport, bij H . H . M .
ingebragt, in den allerhagehelifkflen toefland , fchier onge .
wapend, en van twee magtige naburen gedrongen . Het
ddnige plechtanker in lien nood fcheen een verbond met
andere, magtige, onzijdige Nation ; en door bet geluk.
kig1le toeval werd ons dit plechtanker toegeworpen in de
zoo vermaarde Gewapende Neutraliteit der Noordfche lifegendhedcn, waarvan Rusland aan 't hoofd was . Men fcheen
dit dan ook met beide handen to zullen aannemen ; maar
de eeuwigdurende raadplegingen in onzen Regeringsvorm,
dat overnemen door de Gewesten, dat verzenden naar de
Steden lieten bet gelukkige oogenblik voorbijgaan . Men
draalde , onderhandelde to Petersburg , en toen er dameindelijk tot de mannelijke verklaring van de regten der on .
zijdigen, overeenkomllig bet Noordfche Verbond, was
befloten , werd bet doen dier verklaring nog zes weken
uitgefleld . Jammerlijke vertraging! Die zes woken (hoe .
wet men den tijd naderhand bekortte) beflisten over ons
lot . Engeland, hetwelk noch onzen houthandel met
Frankrijk vrijlaten wilde, noch ons onder de magtige be .
fchcrming der Noordfche Mogendheden aanvallen durfde,
zocht flechts naar een voorwendicl, om ons v66r bet
overleveren dier verklaring (waardoor tevens de intrede in
M 111 3
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bet Verbond betlist zou worden) den oorlog aan to docn .
En zulk een voorwendfel deed zich op , beter dan de aanvaller bet wenfchen kon . De Amflerdamfche Penfionaris
V A N B E R C K E L had reeds in 1778 door den Koopman
B E N B U F V I L L E een geheim I-landelstraktaat met de
Vereenigde Staten van 4mcrika gefloten , waarbij hij den
last, heal door Burgemeesters gegeven, vex was to buiten
gegaan . Dit Traktaat viel ongelukkiglijk op zee den Engelfchen in handen , die nu niet alleen de afkeuring van
hetzelve, maar ook de voorbeeldige flraf der fchuldigen
eischten . De eerfte had plaats ; tot de tweede kon men
niet zoo fpoedig belluiten : hiervan bediende zich bet
J3ritfehe Kabinet , om , eer nog de bewuste verklaring
van gewapende onziidigheid kon zijn overgeleverd , den
oorlog to verklaren , zijnen Gezant terug to roepen , en de
overgave der verklaring door den onzen (wiQn men thans
niet meer als zoodanig erkende) to weigeren . Doch tevens
iiam men alle maatregelen , om de bekendwording der oorlogsverklaring hier to lande to beletten, ten einde in then
tusfchentijd nag vele onzer fchepen to kunnen betrappen 1
Dit is de hoofdinhoud van dit Deel der nieuwe Vaderlandfche IJistorie, door den Schrijver, gelijk reeds ge.
gegd is, met zeldzame onpartijdigheid en bedaardheid op .
gefteld, en waarin flechts enkele wenken tot nadenken,
geene lange uitroepingen over de onbegrijpelijke laauwheid
en onverfchilligheid der Nederlanders , of de listen en ge,
welddadigheden hunner vijanden , voorkomen Alles wordt
met echte flukken, ook met zulke, tot welke den Schrijver, buiten de Regeringsleden, alleen de toegang vergund
was , aangetoond . Wij zien daaruit , dat W I L L E M V
gQenszins bet verwijt verdiende, alsof hq~ de weerloosheid
van den Staat ten behoeve van Engeland had bevorderd .
Integendeel , bij alle gelegenheden dringt hij ten fterkfte
aan, om zee- en landmagt to gelijk in behoorlijken flaat
to brengen , en dus den Staat de cerfte voorwaarde van
rust, achting buitenslands , to verfchaflen . Zoo hij alle
onberadene Happen tegen England afkeurt, her is alleen
omdat men nog niet gewapend , nog niet in ftaar is ,
den
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lien vijan,_1 c,nder de ooge.-. to zien . En hoe wciuig heefe
deze aandrang gebaat l Zcelanrl zien wij flerk op de Enelfche zijde, op zijne hoede tegen Frankrijk, doch fterk'
up toegevendheid (zelfs dan , wanneer 's lands eere blijk
haar gehoond was) met den hritfchcu nabuur dringcnde .
In Vricsland zijn Fllestcrgo etc Zeven-IVolden op de Franfche, de Steden meer op de Fngclfche zijde ; of, otn het
juister uit to drukken , de eerllen zijn voor onbepaald,
Lie Stcden voor bepaald konvooi , en deze winnen Oostergo
op hare zijde , waardoor de laatfle meening veld wint . In
Gelderland zien wij reeds C A P E L L E N TOT DEN
MA R SCH,inOverjsfelCAPELLEN TOT DEN POL
de zijde houden , die tot do fhnerikanen , en bjgevolg ook
tot de Franfchcn, overhelt, en later den uitfluitenden
naam der Patriottifchc part j kreeg . C A 1, E L L E N T O T
D E N P 0 L vertoonde zich toen reeds als een vurig Republikein, vol geestdrift zelfs tot in ziijae Staatsadvijzen,
waarover de Fasten- geest der Over js7e chc Edelen en de
meeste Stadsregeringen, die zclfs de flaaffche Drostendienften no- in stand wilden houden, niet weinig verwonderd en gebelgd waren, zoodat zij zelfs den braven Vaderlander, onm ongcme/ircerde uitdrukkingen, uit hunne
vergadering weerden : hij kon zich ligt daarover troosten .
Wij hebben van deze, voor de gefchicdenis der burgerlijke vrijheid onzer landgenooten belangrijke, zaak bier ook
cen uitvoerig verflag . Daarentegen heeft het gewigt der
itofTe de kleine of min belangrijke gebeurtenisfen van
1 773 tot 178o flechts ter loops doen aanroeren . Edne
zaak hadden wij gaarne cen weinig meer in bijzonderheden
vernield gezien ; de vcrwoesting , door de ftormen van
1775 en 1776 veroorzaakt , waarvan de Schrijvcr flechts
zcei ' kort gewaagt . Doch dit is con wensch , alleen uit
de vernieuwing derzelfde omftandigheden gcboren , welke
de Schrijver toen onmogelijk kon vooruitzien .
Wij zien met veel verlangen, in bet volgende Deel, de
befchriiving van den grooten Oorlogsftorm, op ons Vaderland lusgebartlen , en van deszclfs gevolgen , to gemuct . Dit Dccl is voorzicn met do Afbceldingen van den
11'1 III 4
Graaf
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Graaf V A N B E N T I N C K, den Raadpenl ;Ionaris V A N
B L E I S W IJ K, den Burgemeester REND O R P, Jonkheer
CAPELLEN TOT DEN POL en den PenfionarisvAN
0 E R C It E L, waarvan ons de gravure van het derde

Por .

tret het meest behaagde .
Verhandeling over den alouden ftaat, de eerite bevolking en
vroegfle gefchiedenis van Zuid - Holland, en de opkomst van
eenige der eerfle fteden van dat gewest en des ;;elfs omfireken in het gemeen, en van de flad Dordrecht in het bijzonder . Voorgelezen, enz . door j A N S M I T S, j Z. Met eene
Plaat. Te Dordrecht, bij Blusfe en van Braam . 1824. In
gr. Svo . z 21 Bl, f x - 5o .
Ziet daar weder een belangrif k fukje van denzelfden, met
onze oude vaderlandfche gefchiedenis zeer bekenden, Schrij .
ver, van wiens uitmuntende Verhandeling, overr het verdrinken van den grooten Zuid-Hollandfchen Waard, wij, in onze I3oekbefchouwlng van de maand December, No. XV,
voor bet jaar 1922, een loffelijk vertlag gegeven hebben .
Zijn Ed. heeft nu bijzonder ten doel , ow de ftichting van
Hollands oudfte flad, Dordrecht, in bet licht to flellen . Hij
inerkt , to regt , terftond op , dat de drie befcbrijvingen , welice wij van deze flad bezitten , namelijk die van VA N BE .
VEAWUCK,

VAN OUDENBOVEN en BALEN, wegens
bare getnelde flichting, weinig belangrijks en veel verdichts
en fabelachtigs behelzen, en dat zich daarvan iets meer ge,
gronds en flelligs last berigcen , nadat 's lands nude gefchie.
denis, federt de uitgaaf der gezegde Stedebefchrijvingen, in
Leer vele gewigtige punten, is toegelicht door v A N L o 0 N,
TVIATTHE US (MATTHAEUS),

VAN MIERIS, HALMA,

WAGENAAR, HUIDEKOOPER (HUYDECOPER), VAN
W IJ N en anderen, van welken L A M B R E C H T S E N, MARTINI, ENGELBRTS, BONDAM, KLUIT, MEERMAN

enz, genoemd hadden kunnen warden . Dit heeft dan den
Schrijver opgewekc, om aan zijne letcerlievende medeleden
van bet Genootfchap : diverfa fed una, to Dordrecht, datgene
voor to dragen , hetwelk hij meende , nit de gezegde coelich .
tingen, nu nader, omtrenc den oorfprong der flad, to kunnen
mededeelen . Ilij meende echcer her tijdvak wat vroeger to
maecen beginnen, ten erode cot eene geleidelijke en geregel.
de
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de bepaling to kunnen komen , en verdeelde dus zijne flof
hi twee Hoofdflukken, waarin hij fpreekt, I . over den flaat
van onze gewescen , en bet ontflaan van eenige fleden in de .
zelve, in onderfeheidene tijdperken , v66r dat de Holland.
fche Graven aan bet bewind van dit landfchap kwamen ; en
II . over de gefchiedenis van Zuid - Holland onder de eerite
Graven, en de oorzaken, die tot bet flichten en verflerken
van Dordrecht aanleiding gaven .
Onder bet eerflc Hoofdiluk klimt hlj nu op tot de eerfle
bewoonbaarheid en bevolking onzer gewesten, waaromtrent
hij al bet fabelachtige verwerpt en bet nannelnelijkfle made,
deelc, houdende bet daarvoor, dat, na eenige zwervende
ilammen, eerst de Kelten of Kimbren een deal van ons vaderland bezet hebben , doch , omtrent drie eeuwen v66r on .
ze jaartelling , door den zoogenoemden Kimbrifchen vloed,
weder verdreven zijn , zoodat er wel een paar eeuwen verliep, eer bet weir tamelijk bevolkt was, en nog eene halve
eeuw, of daaromtrent, langer, eer zich de Batavieren bier
nederfloegen . Vervolgens fpreekc hij van de komst der Remeinen herwaarts, en van den flaat des lands onder hunne
overweldiging,- daarna van hunne verdrijving door de Sak.
fers, - van de invalleu der Noordfche Volken , inzonderheid
de Sclaven en ffilten , -- voorts van de Franken , en eindelij k
van de heerfchappij van dezen tot op onze Hollandfche Craven . In dit laatfle hebben wij eenen misilag opgemerkt, op
bladz. 34, alwaar , hetgeen wegens K A R E L D E N G R o oT E N
gezegd wordt, verilaan moet worden van zijns vaders vro .
men broeder , den zwakken C A R L 0 M A N, die eindelijk den
troon verliet, om zijn leven in een klooster to eindigen . Of nu des Schrijvers doel weder wel noodzakelijk vereisch .
te, dat hij tot eeuwen v66r onze jaartelling opklom, willen
wij niet onderzoeken . Hij deed dic zeker, om gelegenheid
to vinden van zijne gedachcen to zeggen over een aantal o n .
d e gebeurcenisfen en zaken, en wij lazen bet gaarne, om
zijne beknoptheid en doorgaande bondigbeid.
Men vindt bier don aanmerkingen over de armoede en on .
befchaafdheid der Kelten en Kisnbren , over de van hen nageblevene zoogenaamde Hunnebedden, en over den Kimbrifchen
vloed, die de Britfcke Eilanden van den vasten wal fchenr.
d e , op onze kusten, zoo wel als elders . zeer groote veranderingen maakte, en aan den zeevloed langs dezelve, en te .
vets aan de oude zeevaart , voor ver bet mcestc decl , cene
M m 5
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gansch andere rigting gaf ; - voorts (order de Rarneinen)
over net Oppiduna Batavoruw, Neomaguin, 4renacum, Balavodururn en Lugdwium ; - vervolgens , in lateren tijd ,
over Sclrzveubt rg, lVilteraburg, LYitlarn, de flerkte fintcnia,
(door fommigen, verkeerd , to Dordrecht, welks grond toen
'log moeras was , geplaacsc) en over de eerfle beginfelen van
Utrecht ; - verder over her Huis de Merwede, vermoedelijk
een Jagthuis der Frankifche Vorflen, en over Deventer en
Thiel, - over Doreflade, almede fomtijds verkeerd voor
Dordrecht, doch doorgaans voor t.Yijk to Duurflede gehou .
den, maar, volgens H u Y D E c o I E R, waarfchijnlijk Stade,
in bet Hercogdom Bremen, aan deze zijde der Elve, (of
misfchien bet tegenwoordig Dorflede, een nur drie vier van
Stale, en Diet veel verder van Ilaarburg : want, fchoon dit
LDorjledc thans Diet aan de Elve ligt, kan dit echter, vGOr
etcelijke eeuwen, zeer wel bet geval geweest zijn) en ein,
delijk over de oudheid van I#'ijk to Duanrflede en de IVJunt
aldaar .
In bet tweede Hoofdftuk, over de gefchicdenis van ZuidHolland onder de eerfle Graven, words nu eerst gehandeld
over den oorfprong des Hollandfchen Graaffchaps , en over
de twee Giftbrieven, bij welker eenen de Kerk van Egrnond,
enz . en bij den anderen het Foreest Wasda aan zekeren Graaf
D I R K gefchonken worden . Maar welke dezer twee brieven
is de oudfte? Is Craaf D I it K (in beiden genoemd, en zeker Diet dezelfde perfoon) grootvader en kleinzoon , of Va.
der en zoon , en wie zijn zij dan bepaaldelijk ? Is de iaar- en
dagteekening dezer brieven, zoo als men die bij VAN M I ER I s en anderen vindt , rigtig ? Zijil de namen van de gevers
derzelven daarin wdl gefpeld, en wie zijn dan onder die
namen eigenlijk re verftaan ? - Ziec daar vragen , waarin bet
onze Gefcliiedfchrijvers Diet Uus zijn . Hetisalrwfchjn,
lijkst, dat de Monniken, die zoo menigen Giftbrief verdicht
of vervalschc hebben, ook bier, om bet Hollandsch Graaf,
fchap ouder to doen voorkomen , dan bet waarlijk is , bet
een en ander opzectelijk veranderd, of bet oorfpronkelijke
flordig afgefchreven hebben . De Heer S M I T S is van bet ge •
voelen van den Heer a U Y D E c o r E R, en achr den Giftbrief
van bet Foreest lfasda gegeven op 13 April 849 (dus zou
de gever dan L o D E w IJ K D E D U ITS C 11 E R moeten zijn) ,
en voor den begiftigdeu houdc hij den vader of grootvader
van D 1 is is , (doorgaans de eerfle Craaf van Holland genoemd)
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noemd) die mode D I It it zal geheeten hebben . Den andcren
brief, waarbij Egmond enz . gefchonken wordt, plaatst hij op
15 Junij 922 , en oordeelt hem gegeven door R A It E L D E N
EENVOUDIGEN nanDI ltK DEN EERSTEN . Over de.
zen laatften brief nu vermoeden wij Diet, dat iemand met zijn
Ed . gefchil zal willen voeren ; maar over den eerften , als
den oudfteu, en door LoDEWIJK DEN DUITSC!iER, in
849 , ten behoove van den vader of grootvader van onzen
Graaf D I R K I , gegeven, vreezen wij , dat Diet velen zijn
Ed . zullen bijvallen . Althans hetgeen reeds door den geleerden Al E N S 0 A L T I N G, in zijue Notitia Germ . Inf. P . II ,
pag. 92 en 93 , beweerd , doch door den Veer B . H U Y D ECOPER, op tnELIS STOKE, D . I, bl . 223 env., (naar
gewoonte , nit de hoogte) wc~rfproken is , dat namelijk de
brief niet door L O D E W IJ K DEN D U I T S CH E R, maar,
eene geheele eeuw later, door den Frankijchen Koning L 0T H A R I U S , in 968, en Wet aan den vader of grootvader
van D I R K I , maar aan D I R K II , verleend is , -- dit (zeggen wij) ftelde de Hoogleeraar K L U I T , wiens gezag , bij
ons, als dac van den naauwkeurigften en oordeelkundigftett
van alle de beoecenaars onzer ondfte gefchiedenis , boven dat
van alien gelds, voor onbetwistbaar vast, met die uitzondering , dat hij her jaar 959 voor dat van 968 aanneemt . Mete
zie deswege zijue aant. 46 op bet Chronicon Jnon . Mon,
Egmond., in zijue Hist . Crit . Com . Holl. et Zeel . T. I, P . 1,
pag. i6, en op zijn Codex Diplom . ejusdem Op . T . II, P . I,
pag . 30, 31 . IIij merkt to regt aan , dat wel de Koningirl
E aim A , ter wier bode de gift, volgens den brief zelv' , ge .
dawn is, gevonden words in de Getnalin van L o T H A R I U s,
maar dat geene E M M A, als Gemalin van L 0 D E W IJ It D E N
D U I T S C II E r, , bekend is .
Doch bet is to bejammeren ,
dat wij des geleerden mans Verhandeling, waarin llij meende
dit punt buicen alien twijfel to zullen ftellen, Diet bezitten .
Het fchijut echcer, nit euelijke uitdrukkingen in zijn on .
fchatb ar werk, dui elijk to blijken,d'athijdez Verhande,
ling, met de overigen , welke hij beloofd had , werkelijk op .
gefteld gehad heeft . En, o l dat die bundel , zoo hij nog
beftaat, wierde uitgegeven! Wij zouden then gaarne, al ware bet met goud , betalen . Wij meenen , dat deszelfs uitgaaf,
als vervolg van bet Latijnsch iverk, is achtergebleven, omdat hetzelve zijne kosten niet bettrijden k-on . De verlangde
bundel zou dic echtcr, in den tegenwoordig :n tijd, waarfchiju

51 2

J . SMIIT

s,

JZ .

fehijnlljk we] doen , zoo men or cene Nederduil/che vertaling
van leverde . Wie zoude er niet gaarne zijue vlijt nan belle .
den , en daardoor den room des voortreffelijken en ons zoo
fmartelijk en ontijdig ontrukten Schrijvers nog meer helpen
vicbreiden?
Uic de gemelde Verhandeling zou dan, vernoedelijk, ook
beflisfend blijken, of wij door her Foreest Wasda to verflaan
Ilebben het land van lhaas, in her voormalig Staats - Vlaanderen, zoo als de Heer K L U I T, met 11 U Y D E C O P E R en
anderen, beweert, dan een Bosch (Foreest) in de nabijheid
van Dordrecht, zoo als wederom anderen flellen, en ook
den Heere S M ITS , fchoon hij bet in bet midden laat, niet
onwaarfchijnlijk dunkt . - Doch Nat ons met her verflag van
zijn Ed . Verhandeling voortgaan .
Na over den Giftbrief van bet Foreest Wasda, als In 849
gegeven, zljne gedachten gezegd to hebben, fpreekt hij van
bet gebeurde tusfcben dat jnar en bet jar 922 , waarin de
gift van Egmond enz., in den anderen brief, gefehied is, en
van then brief zelven . Ous beftek gedoogt zoo min hiervan
bijzonder verflag to doen, als bet geflelde omtrent bet Hol.
landsch Graaffchap to beoordeelen , daar alles op verfchillen.
de wijze befchouwd kan worden, zoo lang her gefchil om .
trent den tijd der Giftbrieven niet volkomen geeindigd is .
Wij merken alleen aan , dat de brief , waarvan de Heer S M I T s
fpreekt op bladz . 6i , pier in 895, maar in 985, (zoo als hij
cok bij V A N M I $. R I S voorkomt) gegeven is door Keizer
o T T 0 II , ter gunfle van D I R K II , overleden in 987 of
989, en opgevolgd door A R N o U D , die , na een bewind
van weinige jaren, zijnen zoon, D I R It III , tot opvolger
bad , en aan wien de Heer S M i T s, zoo als vroeger de Heer
X L U IT, (in zijn boven gemeld werk , T . I, P . I, p . 43,
nor. 39, en P. 11, p . 42) de flichting van Dordrecht, in
bet voorst der elfde eeuw, (tusfchen 1003 en ioi8) toe.
Hij meldt nu de naaste nanleiding daartoe , en onfchrijft .
derzoekt de naamsreden en beteekenis van Dordrecht, om .
trent welke hem waarfchijnlijkst dunkt, dat die naam zoo
veel wil zeggen als watermarkt, hetgeen fommigen echter
misfchien war to algemeen , en als op to vele markten, of
marktplaatfen , welke doorgaans nan Let water , of aan de rivieren, gelegen waren, toepasfelijk, zal vookoomen . -- Tot
befluit verhaalt do I-leer S M I T s , tot welite onlusten de
friclllitg dcr flad aauleiding gal, welke klagten de find Thiel
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en anderen daartegen bij dan Keizer inbragten, en hoe Graaf
D I R K zich daardoor hot ongenoegen van dozen Vorst, en,
op deszelfs bevel, een' geweldigen oorlo%, eerst met dva
.Bisfchop van Utrecht alleen, en daarna met dezen , geferkt
door de benden der Bisfchoppen van Keulen, ICamerijk en
Luik, (men voege or den Bisfchop van Trier , den Hertog
van Lotharingen, of Braband, eenige Abten enz . bij) op
den hats haaide ; doch welke oorlog, nadat hij , tot tweema .
Ion toe, eene luisterrijke overwinning bevochten had, voor
hem zeer roemruchtig , en met eenen voor hem voordeeligeaa
vrede eindigde (*), na welken hij ongemoeid werd geiaten,
en zijn Graaffchap zoo gerust bezat , dat hij , in bet jaar
1033 , cone bedevaartsreis naar bet heilig land deed , en is
Io39 in vrede fierf. - Ook in dic tweede gedeelte der Verhandeling komen opmerkelijke bijzonderheden voor ; docla
wij kunnen n_tet van alles melding maken . Zoo mogen wij
ook met ilechts weinige woorden zeggen, dat achter deze,
gelijk achter de vorige Verhandeling, weder eene menigte
min of meet uitgebreide Aanteekeningen geplaatst is, niet atleen tot Paving of uitbreiding van bet in den tekst gezegde,
maar ook tot deszelfs verfiering en verrijking, welke zeker
den letterlievenden aangenaam zijn zal . -- De
waarvan de titel melds, is eene dubbele en fraaije afbeelding van
Huis de Mersvede, van de Zuidoost- en Noordwestzijde

Plaat,

bet

to zien.
Wij kunnen niet eindigen, zonder ons leedwezen to betuigen , dat dit gefchrift (wij begrijpen niet , door was oorzaak)
door zoo vele misfellingen, behalve die, welke op bet ver .
beterblad zijn aangewezen, vooral ten aanzien der eigennamen, ontfierd is . Zoo wordt, bij voorbeeld , altijd n O N E F a .
calls voor BON IFACIU8, en MATTHE US voor MA T* 11 A E U S gelezen .
Zoo faat, op bl . 36, N I B E L L I U S
VOOr NIGELLIUS ; op bl . 38, OTHLONIS voor OTHLONUS ; op bl . S7, ZWENDIBOLD voor ZWENTIBOLD ;
op bl. 91, ANTONINUS voor ANTONIUS ; op bl .92,
voor VALENTINIANUS, G OUDHOE.
VOOr GOUTHOEVEN, SIGISBERTUS VOOr SIGE •
BERTUS ; op bl . 93, JULIUS voor JULIANUS ; op bl.

VALENTIANUS
V E

949
(*) Vergelijk hiermede den breeden Excurfus No . III,,
wederom van den nitmuntenden K L U IT, in zijn aangehaald
werk , T. I , P . II , pag . 33--53 .
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94, PROSPE-RiUS

VOOr PROSPER ; op bl . 09, HINCVOOr H I N C 51 A R, en aldaar ook Kerltvergadering van
Funes voor Fismes ; op bl . 102, de Chronicos auctus voor het
Chronicon auctius, enz .
M A N

R.

Commentatio ad Quaestionem ex OeGroningae, spud J. Oounkens. 4t0 . 233

W E S T E RH O F F,

conomia Rurali.
pag .

V rang : Daar vele Landbouwkundigen de Zasdverwisfeling
van andere itreken en gronden nuttig en voordeelig befchou .
wen en dezelve aanraden, zoo wordt gevraagd : of deze Zaadverwisfeling inderdaad nuttig en noodzakelijk is ; zoo ja, op
welke Natuurwetten is dezelve dan gegrond ?
De Land huishoudkunde, als wetenfchap befchotiwd, is tot
dusverre nog zoo weinig in ons Vaderland beoefend , dat bet
inderdaad onder do zeldzaamheden behoort s eene Akademifche Verhandeling over dit vak in handen to krijgen . Te
Groningen fcheen intusfchen deze ftudie , onder de Iciding
van den , llelaas ! to vroeg aan de wetenfchappen ontrukterr
voortreffeiijken U I L K E N s, meer opgang onder de Studenten to maken, dan elders in ons Vaderland ; want, behalve
de Landhuishoudkundige Inwijdingsverhandeling van den IIeer
P . H 0 F S T E D E C R U L L, de rateriis fdmofs anianaiibus I
welke in bet jaar 1822 aldaar uitkwam, hebben wij bier we-

der eene voor ons van den Heer K . W E S T E R 11 O F F over
bet verwisfelen der zaden, op welke hij voor de tweede
maal met een' gouden eerpenning bekroond werd, nadat hij
door twee Verhandelingen over gelijkfoortige onderwerpen to
voren reeds eenmaal een accesfit en eenmaal een dergelijken
gouden eerpenning aan die zelfde Hoogefchool b'ehaal'd
had .
Na eene korte Voorrede, waarin de Schrijver onder ande .
retr de verdeeling opgeefc, welke hij bij bet beantwoorden
der vraag zal volgen, gaat hij terltond tot de oplosfing van
bet vraagftuk zelve over, en onderzoekc in bet eerile Hoofdftuk, of de Zaadverwisfoling werkelijk nuttig en noodzake .

lift zij .
Daar vele Schrijvers, welke doze ftof behandeld hebben,
4e raskruifing en do voortteling der dieren in naauwe bloedvcrwanifchap to ge+'.j':, host
h_b, en opgeaomon , -~- darr
d
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de Natuurwetten, waarop z :ch tie Z adverwisfeling gronde,
met lie, wnarop de raskruifing c4i koppeling in naauwe vermaagfchapping bij de voortteling der dieren rust , volkomen
overeenftemmen, zoo heeft de Schrijver gemeend, dit onderwerp niec met ftilzwijgen to kunnen voorbijgaan, maar
hetzelve to gelijk bij de Zaadverwisfeling als een punt van
onderzoek en overweging to moeten opnemen ; vertrouwen .
de, dat eene befchouwing dezer allezins belangrijke ftof niet
weinig zoade toebrengen tot opheldering en oplosfing van
bet voorgeftelde vraagituk zelve .
Om gezegde vraag, welke aan bet hoofd van bet eerfte
Caput gevonden wordt, naar behooren op to losfen, ftelt de
Schrijver zich de vier volgende vragen ter beantwoording
voor
i . Hoe moet men de planten en dieren , welke onder bet
gebied der Landhuishouding behooren en onder dezelve zijn
opgenomen, befchouwen, en wat words onder derzelver veredeling en verbastering verftaan ?
2 . Was deze verbastering reeds bij de Ouden bekend ? Zoo
ja , wisten zij dan reeds middelen , om dezelve voor ce ko •
men, en welke waren deze ?
3 . Floe denken onderfcheidene Schrijvers over deze verbas .
tering zoo wel bij planten als dieren? Raden zij de Zaadver .
wisfeling bij de gewasfen en de kruifing bij de voortteling
der dieren, door fommigen ter voorkoming dezer verbastering
voorgefteld, aan, of geven zij hiertoe andere middelen aan
de hand ?
4 . Welk dezer gevoelens komc tier meest met de onder.
vinding en de algemeene Natuurwetten overeen ? lean melt
hieruit veilig opmaken, dat de Zaadverwisfeling bij de ge .
wasfen en de kruifing bij de voortteling der dieren nuttig en
noodzakelijk zijn ; en zoo zij dit zijn, welke waarnemin ..
gen en voorbeelden leiden ons dan tot de bevestiging dezer
waarheid ?
Het refultaat dezer onderzoeltingen komt voornamelijk daar .
op veer, dat de Schrijver de Zaadverwisfeling en Raskruifng
niet alleen als nuttig en hoogst voordeelig, maar zelfs als
volftrekc noodzakelijk befchouwt , en den Landbouwkundi.
gen ten fterktae aanraadt . `'Vat de Raskruifing betreft, hierbij
heeft de Schrijver niet alleen gedacht ann de voortteling der
dieren ; maar ook de huwelijken in bloedverwantfchap, de
huwclijkswctten van Mozes, de natuurlijke afkeer (horror

Va.
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rraturalis) en do bevruchting der gewasfen zijn niet door
hem over bet hoofd gezien . De laatfle words bier nit een
nieuw oogpunt befchouwd en voorgedragen : de onmiddellijke
bevrnchting wordt verworpen , bet beftaan hiervan tegenge .
fproken, en alleen de middellijke bevrnchtiiig bij de gewasfen nangenomen . Hierdoor words een weg geopend , om vele
bedenkingen , door S C H E L V E R, II E N S C H E L en vroegeren
tegen de leer der fexualiceit in bet midden gebragc, bevredi .
gend op to losfen en to verklaren : - in de made gedeelten
van bet eerfle en tweede Hoofdfluk wordt inzonderheid gehandeld over datgene, hetwelk op de leer van de bevruch .
ting der gewasfen betrekking heeft .
In hot eerfte Hoofdfluk aangetoond hebbende, dat Zaad .
verwisfeling zoo wel, als Raskruifing, bij planten, dieren en
menfchen, niet fleches nuttig, maar volftrekt ter inflandhou .
ding van bet geflacht noodzakelijk zijn , gaat de Schrijver tot
bet tweede en laatfte gedeelte dezer Verhandeling over,
waarin do Natuurwetten breedvoerig worden nagefpoord, en
nangetoond, waarop zoo wel de Zaadverwisfeling, als de
Raskruifing , bij de voortteling in bet planten- en dierenrijk ,
gegrond zijn .
Wij hebben doze Verhandeling met regt veel genoegen ge .
lezen, en ons daarbij verheugd op bet denkbeeld , dat men
dan toch, om de plaats van den waardigen u I L K E N S aan
do Groninger Hoogefchool to vervullen , niet naar Duitschland zal behoeven to gaan, om ook to Groningen, even als
onlangs to Luik gefchiedde, een' buitenlander to zoeken,om
bier dft belangrijk vak, waarbij zoo zeer als bij eenig ander
locale kennis vereischt wordc, to onderwijzen, maar dat er
welligt een leerling van den afgeftorvenen zal to vinden zijn,
die des overledenens plaats eenmaal waardiglijk zal kunnen
bekleeden .

Nachtgedachten, gevolgd naar bet Engelsch' van E D U A R D
YOUNG, door ADRIANUS,CORNELIS SCHENK .IXde
of laatfle Zang . Te Rotterdam, bij J . Imlnerzeei, Jun .
1823 . In gr. 8vo . XVI cn 194 Bladz . f

N a eenen arbeid van ruim achttien jaren (van

1805-I?23,

volgens dagteekening der uitgave) vinden wij hot groote work
van den onfterfelijken Y o u N G, de Nachigedachten, door
eenell
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eenen vaderlandfchen Dichter in onze moedertale voleindigd .
Geen auder yolk op bet vasteland van Europa bezit tot heden toe zulk eenen letterfchat. Alleeri bet taai geduld en
de onvermoeide lust en ij ver van den verdienflelijken s c 11 E N IC
voltooide, wat men voor onmogelijk hield . Alleen Neder.
land, bet kleinfte der Rijken in ons befehaafd werelddeel,
mag zieh beroemen , den Britfchen Bard, in eenen voor hem
uitheemfchen , doch waardigen tooi en fprake , ingeleid ed
gezeteld to zien op onzen gascvrijen Zangberg. Doordrongen
van een warm gevoel , waarmede wij den Inboorling vereeten , die
zulk eene task ondernam en volvoetde, gaan wij thans over tot :
Gene nadere befchouwing van den uitvoerigeh Troostzang, in
dit deel vervar. In toon en flemming , niet evenwel in be
handelde
e onderwerpen, zweemt, blijkens bet sangeduid op .
fchrift , deze Zang naar den vierden , door Y o u N o , volgen9
bet eerfte en min uitgebreide befek van zijn dichtwerk, al .
mede tot eenen godsdienftigen Troostzang beflemd . Zonder
opzettelijk terug to komen op zijn toenmalig voorwerp van
vertroo§ring, het Kruis van Christus, haalt hij thans,bijkal.
mer geestgefleltenis , de zaak der waarheid dieper op , teekent den Oordeelsdag , weidt nit in zedelijke en wiskundige
befchouwing van den Nacht, (wiens duister door de on .
deugd misbrtlikt words, wiens prachtige flarrenhemel den!
Christenwijsgeer tot ernst en Godsvereeting henenvoert) en
ontleent van daar aanleiding, om de gronden vast to leggen
van bet zaligend geloof aan God en Voorzienigheid .
Meer to zeggen van den inhoud, is overbodig voor onze
Lezers , van welken wij , vooral nit hoofde eener dubbele
uitgave der vertaling van onzen L U B L I N K, vertrouwen
mogen , dat Y 0 tJ N G bij weinigen hunner onbekend en onbe .
defend zijn zil (*) . Genoeg, men ontwaart nit de gegevene
weaken , welk eene verfcheideuheid van ilofFe alleen deze
I\Tacht behelze, en welk cen rijk en ruim veld hij bood aan
bet dichterlijk genie van den Britfchen Zanger, om zijne
given nan den dag to leggen , nu eens in oorfprorlkelijke vin.+
ding , dan weder in beknopt en wel aaneengeffhakeld betoog
of keurige tegenflelling ; om zich bij berhaling to kenfche .
fen door verhevene befpiegeling en floutheid van beelden en
vergelijkingen, ja om door geheel zijn werk eenen rijken

voor .
('") Men zie voorts onze Letteroef voor i8o6, bl .
1107, bl . 577 ; I8o9, bl . 2o4, en I8rp, bl, 473 .
N n
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voorraad ce verfpreiden van doorflaande proeven, die van
zijne geleerdheid en ervarenis in menige wetenfcbap , gelijk
van zijne kunde, met name der Gewijde Boeken (*), ge .
tuigen .
In een werk van zoo langen adem valt zeker, bij naauwkeurigen toets , wel lets to ontdekken, dat met mindere zorg
en oplettendheid bearbeid fchijnt . Men vindt aan den voet der
bladzijden eene en andere aanwijzing deswege (**) . Tenaanzien
der
(*) Dat bet levendig vernuft van Y o v N c, in een werk
van zoo langen adem, bier of daar hem buiten de paten van
koele rede en tot min gepaste toefpelingen vermogt weg to
flepen , valt eerder to verfchoonen dan ftreng to gispen . Trou_
wens , zeldzaam zijn de voorbeelden van dien acrd , en bij
dezelve ontmoet men toch veelcijds jets , dat gunftig voor
hem pleit . Inzonderheid flraalt de Godgeleerde van zijnen
tijd in zijn Gedicht , als in dat van M I L T ON , wel eens to
fterk nit . Vanhier ook , dat fommige beelden , door hem uic
de Schrift ontleend , den toets van een juist en onzijdig
kunstgevoel niet mogen doorftaan . $cne proeve zij genoeg .
Naar gepaste benamingen zoekende voor den ilarrenhemel ,
sioemt hij dien, ten flotte, „ den borstlap van den waren
„ Hoogepriester , fehitterende van orakeliteenen ," (volgens
LUIILINa, D . IV, bl . I19, verg. met SCHENit, bl . 74 .)
Hier immers fchijnt ons de Dicker eerder to dalen dan to
rijzen . Maar bovendien vragen wij , of bet niet to ver ge
zocht zij , den Hemel den borstlap van den waren Hoogepries .
ter, of C n It I s T U S , to noemen , daar de Schrift , zelfs
Hebr. I : Io, in dien zin en order dien titel , de fchepping
niet aan den Heere coeeigent? Trouwens, omtrent die daad.
zaak, de fchepping door den Goon , zou men ook molten
zeggen , adhuc fub judice Us est . Intusfchen doet ors bet
gevolg , of bet heerlijk nut, waarcoe Y o U N G dit beeld heeft
aangelegd, fchier den faalgreep van zijn to weelderig vernufc
hem kwijcfchelden .
(**) Om,bij at den lof, aan onzen Landgenoot gegeven,
bet vermoeden van ons cc weren, alsof wij voor zijne mis .
flagen blind waren, zullen wij dezen Zang, als bevorens de
anderen, met een gelij k doel doorloopen, kortelijk nit onze
aanteekeningen eenige plaatfen opgeven, toetfen, en, waar
ons lets bijvalt, dat ons beter dunks, zulks met befcbeidenbeid voorllaan .
Bl .
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der bondigheid van becoog , kracht en beknoptheid van zeg .
gen, levers voorzeker deze Zang, ook in de uavolging van
on .
Bl . ao en at, reg . I en 2

• Hij vraagt, wat waarbeid is, en flapt de raadzaal uit ;
•
•

Ontwijkt wear in't gewoel , in't woest gedruisch des levers,
- Wat toevlugt voor de ziel ! -zijn hart en hemel tevens ."

De laattle regel fchijnt ons flier klaar, en drtikt zeer onvolkomen bet waanzinnige van den wereldling uit , die tegen
de kwellingen van bet geweten rust zoekt in luidruchtig ver.
maak en verbllsterei; d gewoel, BU YOUNG flaat er : „ Afy .
• lum fad! from reafon, hope and heaven :' » Droeve toe• vltgt (volgens L U B L I N it) tegen rede, hoop en hemel ."
Liever lazen wij dan nog bier
Bn itort zich in 't gewoel, waar, bij cen woest gewemel,
De ziel geen rustplaacs vindt, ontvliedend hoop en hemel .
B1. 31 , reg. 17 en 18 .
„ De ellende geeft den mensch, gelijk bet nachtlijk duister

• 't Alom verbleekt geilarnte, een' meer gezienen luister ."
Het aangeduide is , zoo wij meenen , bij misvatting door
s C 11 E N K bier ingelascht , en wordt bij Y o u N G flier gevonden . Het geftarnte kan ook in then verbleekten flaat geen'
mister ontvangen van de donkerheid des nachts . Maar ligt
valt de bedenking weg, zoo men in de plaats flelt : gelijk,

in 't nachtlijk duister, het bleeke ftarrelieht .
Bl . 41 , reg. 5 en 6.
,, Wat menscb, wat engel toch, verfpreid(t)ge uw plegtig duister,
„ Befehouwt niet met onczag , met eerbied voor uw' luister ?"
Wij misfen in den laatften regel bet voorwerp der befchoti .
vying, en wenfchen dit verzuim weggenomen to zien door
deze of foortgelijke geringe verandering :
£taart niec met flit ontzag , met eerbied op um' luister?
ii1 . 48, laatile reg. en bi . 49, reg . I en 2 .

• Onfeilbare artfenij voor elke oneedle drift,
„ Denzulken 'c heiizaamst zelfs, als u de ziel onttusten ,
• Trots , eerzucht , wangunst, toorn, en lage en dierfche lusten . r
N a a
apt
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onzen Dichter, niet minder dan een der vorigen, uitmunten .
de proeven , to breed om door ons hier ingelascht to worden.
Om de bedoeling van YOU N G in den middelften dichtregel
regc to vatten, dient wel het oorfpronkelijke,of de vertaling
van L U B L I N 1t, D . IV , bl . 78 , nageflagen to worden .,, Hier
• ontfpruit," lezen wij daar , " een onfeilbaar geneesmiddel
• voor bijna iedere ondeugd, en voornamelijk voor de uwen,
• voor toorn, hoogmoed, eerzucht en fchandelijke begeerce . '
Duidelijker nu, meenen wij, words de zin getroffen, zoo
men de twee laatfte regels in dezervoege overbrengt
Meest heilzaam zelfs voor u , wiens ziel wordt aangevochteri
Door eerzucht, trotschheid, toorn, en door onzuivre togten .

Impure deftr •e , h'eeft

Y 0 U N G.

65 , reg . 14, zagen wij liever den derden avond, dan
mot-get; , gedrukt, maar vermoeden hier eenen misflag o£
fchrij ffout .
B1 . 121 , reg . 16 :
BI .

„ Als Hij voor wormen lechrs--tvat anders in zijneoogen?"
De weglating van het werkwoord ziju wij, in den laatften
volzin , dunks ons hard, en maakt denzelven , althans voor
mire oplettende lezers , raadfelachtig . Wij zouden hierom lie .
ver aan eene herhaling van bet naamwoord de voorkeus ge .
ven , gelijk ook in hec Engelsch ftaat (mere worms to Him)
Als Hij voor wormen,-fleckts voor wormen in zijne oogen .
B1 . 142, reg . i8'.
„ Ontzaglijk als zij zelf, als 't geen wij gadeflaan ."
Te dezer plaatfe evenaart gewis S C HEN K zijnen voorgan .
ger niet in bondigheid . Wie YOUNG ' S Works, Vol . IV,
p . 73, of L U B L I N it , D . IV, bl. 213, 214, leest, mag er
zich van overtuigen .
De uitbreiding heeft welligt alleen de
duisterheid doen ontftaan , die er voor ons is , om toe to pas.
fen , waartoe in den aangebaalden regel zij zeif to huis b ehoo.
r e . YOUNG h eeft alleen ideas , folemn as the fcene ; dent;
beelden, zoo plegtig als dit tooneel zelve . Op grond hiervan
behaagt ons meer de verandering , die ons ce binnen fchiec :
Ontzaglijk als 't tooneel I waarop wij de oogen flaan .
BI .
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den .
Wij vergenoegen oils des met de vermelding van bet
bewijs voor Gods beftaan, bi . ioi-Io6, en van de aan .
fpraak
B1 . 146, reg . 2 ;
„ Laat dus de hartstogt zelve uw drijfveer zijn op card' ."

Wij misfen bier bet keurige denkbeeld : , wat uit edeler be .
„ weegredenen moest gefchieden ," (zie L U B L I N K', D . IV,
bl . 22o) en verlangen, dat zich de aahdacht des Dichters
daarop vestige, wierd eerie herziening vereischt van zijnen
arbeid bij eene tweede uitgave .
Bl . 152 , reg . 13 en 14 ;
„ Gij zult, al is mijn lied, al is 't uw guest onwaard,
„A1 ftortGij't me ook niet in,voor'tmlnst mijn'zang niet doemen ; '
Bij vergelijking van YOUNG, Vol . 1V, p. 8o, of L UD L I N It , D . IV , bl . 233 , ontwaart men dadelij k in deze re .

gelen bij s C H E N It eene uitbreiding, eene overcolligheid in
den eerften, en no- meer eene flootende hardheid in den laatften . Beide gebrel ;en laten zich dus , misfehien, eenigzins
verhelpen
Gij zulc, al is mijn lied uw' hoogen naam onwaard,
Al fiorc Ge 'c mij niet in, geenszins mijne aanfpraak doemen .
Bl. t59, reg, 16-2o :
„
„
„
,,
„

En ach ! breekt eens de dood den draad des levens of,
Niet minder zal ook u dit aaklig fchouwfpel treifen ;
Maar dan ter foltring fechts, ter foltring door 't befeffen,
Hoe ge eens die gunst snisbruikte, en de eigen fmarten pijn,
Die dean de ziel doorknaagt, zou thaws haar redding zijn .'

Zonder YOUNG, Vol. IV, p. 8, Of LUBLINIt, D . IV,
bl . 242, 243, Op to flaan, twijfelen wij , of iemand met de .
ze regelen to regt zal komen, en in ftaac zijn op to lnaken,
dat door de snisbruikte guest , waarvan bier melding is , bet
verwaarloozen wordt aangeduid van bet voorregt des aat-d.
Men levens.
Moor eindigen wij deze onze aanmerkingen ; weiuige inder.
dand, in vergelijking der uitvoerigheid van dezen Zang, en
geenszins gefchreven om eene fchaduw to werpen op den
1of , welken wij den Ileere S C 11 E N 1t opregtelijk toekennen .
N n. 13
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fpraak of bede aan bet Hoogfte Wezen , bl . 147-156, der
herhaalde lezing overwaardig, zelfs van hen, die in gods.
dienftige gevoelens niet allezins inflemmen met den Engelfchen
Dichter (*) . Om echter jets van dezen bondiSgen aard mede
to deelen , bepalen wij ons tot bet overzigt , door Y 0 U N G ,
Pa de befchrijving van den jongften dag, gegeven van dell
voornamen inhoud der vorige Zangen. Eene keurige vergelijting , van den vermoeiden reiziger ontleend , die zijnen afge .
legden togt nadenkt, gaac voor, en doet, met toepasfing op
zijue Zangiter , hem zeggen (bl. 39)
Wat
(*) Bij bet tweede verflag in ons Tijdfchrift (1807 , bl.
578) leerden wij alreede Y o U N G , ten aanzien van zij ne Rep .
zinnigheid, min gunftig kennen . De hartelijke en waarlijkvrome
Christen opgewiegd zijnde in de gevoelens der 13isfchoppelijke Kerke , was hare leer hem Ileilig, en helde zijne geaardheid veeleer daartoe over, om eene en andere godsdienftige ftelling to overdrijven, dan wel aan zijn gezond oordeel en den
Bijbel naar eisch to toetfen . Niet moeijelijk zou bet vallen,
bewijzen hiervan aan to voeren . De geheele inrigting der be .
de , boven met goedkeuring door ons gedacht , dient daarvan
ter proeve. Een enkel ftaal nit dezelve moge voldingen, dat
YOUNG A T H A N A S I U S zelven in bet mystieke voorbij .
iheeft . Wat deze ook to gelooven vorderen mogt, hij ont .
bield zich met woorden althans to zeggen : „De Vader is
V ddn, de Zoon is edn, de Heilige Geest is 66n : nogtans zijq
Doch bij YOUNG
,,, bet niet drie Eenen , maar den Edn . "
vinden wij bet Hoogfte Wezen benoemd Number in Unity,
of Getal in Benheid (zie bl. 152 , reg . 18 .) ! - Doch ge.
noeg hiervan . Ruimen wij liever nog een plaatsje in aan
hetgene wij elders in dezen Zang ontmoeteu omtrent Rome
en de Jezuiten (bl . 126) ;
Ja, daar zelfs, op then berg, zoo heilig als vermaard,
Waar zich de trotfche rede onfeilbaar heeft verklaard
En dondert als een God, daar overtreft de boosheid
Van dat fchijnheilig kroost de duivien in godloosheid .
Wat bun nog onregt fchijnt, verdraait bet zelfs tot regt ;
Ja,'tleert de onwijze hel, aan heur belang gehecht,
De meer dan zwarte kunst ; en met een Iagchend wezen
Words zulk een zedeleer door Satan zelf geprezen .
(Verg. YOUNG-, Vol . IV, p . 63, 64 . L U B L I N 11, D . IV,
bi z88, 189, eu de noot 115 .)
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Wat toog ze, in diepen ernst, at menig Godlljk fpoor ,
A1 menig zeedlijk veld, in 'c rijk der waarheid, door!
\Vat zworf er veel verdriets op s menfchen donkre wegent
Hoe blonk haar van alom dat valfche en ijdle tegen,
Op 't ruwe levenspad door niemand ooit ontgaan !
Zij creurde op graf bij graf , zij plengde traan bij traan ,
Om vrienden, wier gemis mijn ziel zoo troostloos griefde .
Zij woes de wondren aan der Goddelijke liefde ;
't Ontterfiijke in den mensch, de bron van vreugde en hell .
Ze ontflooc bet jongsc gerigt ; zij fchreef ons 'c perk en peil
Van fombre droefheid voor . la, fchoon we in vorm of trekken
't Penfeel eens Rafaels noch grootsch geheel ontdekken ,
Mijn Zangfter tro#haar doel ; ze ontwierp, met losfe hand,
't Gewigtigst, wac de mensch, die zwerver in dit land
Van onrust en van hoop , of doen moet , of gelooven ,
Tot eigen vrede op aarde, en eeuwig hell hier boven .
(Verg . Y 0 U' G'S Works, Vol. IV, p . 2 i . L U B L I N K'S
Vert . D . IV, bl . 62 .)
Van tegenftellingen, waarvan YOUNG zoo meesterlijk
zich to bedienen wist, om de belangen van deugd en godsvrucht tegen ongeloof en zedeloosheid to doen uitkomen
en in een voordeelig licht to plaatfen, zijn de voorbeelden
zoo menigvuldig, aat wij sheen die voorname bier vermelden
mogen , reeds met een enkel woord gedacht, welke bet
gebruiken en misbruiken van den Nacht ten onderwerp heeft .
In verhevene befpiegelingen, at verder, van de fchepping en
bet geheelal der werelden is er voorzeker geen Dichter bij
ons bekend, die met YOUNG in uitvoerigheid, juistheld en ftoutheid van beelden, over dat onderwerp, to vergelijken is ; en zijn wij des vooral aan ouzen s c ti E N K
dank verfchuldigd, die ons in keur van verzen - dezen zijnen
voorganger alzoo leert kennen , vooral in dezen laatften Zang .
Het jammert ons , bij de engce van ons beftek , weinig meer
dan een enkel proefje to mogen aanvoeren . Wij kf zen daar .
toe de vergelijking, die hij bezigt, om de orde, die in den
loop der hemelligchamen van God gecuigt, krachtiger to vertegenwoordigen (bl. S1) ;
Het reuzig alpgebergte, ontworteld aan zijn fled,
(Stel a dic fchouwfpel voor) ligt nedrgefmakc in zee ;
Gevaarten , log als lood, zien we op den rug der baren ,
Als vlokken dwarlend dons, door wolk en afgrond varen,
N n 4
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En danfen op 't muzijk van 't ruifchend windenheer ,
Uitmuntend zelfs in mast , in bepirc en wisselkeer
Wat waar' dit fchouwfpel nog bij gindfche wereldbollen,
Die, drijvende op bet niet , door 't ruim des ethers rollen ;
Wier juister orde en loop, en eindloos fneller vaart,
Op tallooze einden doelt, haar' hcogen oarfprong waard?
(Verg. YouN0, Vol . IV, p. 41- LUBLINK, D . IV,
bl . 128).
Wij roemen, en zeer to regc, den grootfchen en cevens
vloeijenden zang van onzen N I E U W L A N D, in deszelff
Orion ; en toch, wij moeten bee erkennen, de Britfche Bard
neemt in die Leerdicht, waar hij Lorenzo ten hemel opvoert,
zoo mogelijk , eene hoogere vlugt . Men duizelt fchier, als
men bij hem leesG (bi . 142)
Ik fla, ontzetbre hoogte, op de alpen der natuur ;
Ik zie, als in een zee van enkel licht en vuur,
Op duizend heemlen near, en duizend zonneflellen,
Als wolken tluivend zand , door dat onmeetbre fnellen .
(Verg . youwq, Vol . IV, p. 6j . LUBitr4K, D . IV,
bl . 183 .)
Maar evenzeer weet zijne vinding telkens eene nieuwe hou .
filing en gedaante of kleur aan dit rijk en anuitpuebaar onderwerp
bij to zetten , en hetzelve bij uitflek dienstbaar to maken aan
.ijn betoog, dat hij met menigerlei bijfieraad opluistert . Ons
7
beflek verbiedt ons dit to Haven, daar wj alleen den Lezer
de waarde der dichterlijke navolging van onzen Landgenoot
op nieuw wilden doen gevoelen . Hiertoe moge bet ons vergund zijn nog ddne plants aan to voeren, die door bevoegde
kunscregters voor eene der fchoonfle gehouden wordt in de
lVachtgedachten ; zij is deze (bl . i i i)
Kom, overweeg nog eens, maar met verfiand en bars ;
Verflerk uw zwak geloof zelfs door de grijze ervaring.
Hec kunstglas - voor 't gezigt een Godlijke openbaring
Leidt dic ons eindloos diep , to diep voor ziel en zin,
'c Verborgne der natuur, haar kleenile wondren in,
Onzigtbre wondren zelfs voor ongeWapende oogen,
Begrepen noch gepeild door 't menschiijk denkvermogen :
Hoe hoog moet dan een ziel , die even onbepaald
Te klimmeu wenscht in 't groore ais zij in 't kleene daalt,
floe
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Hoe hoog moet zulk een ziel bet zigtbre zijn ontflegcn,
Om met geheven fchaal een gansch heelal ce wegen!
Slechcs dan , wannecr de mensch bekrompen , laag en kleen
Bij zulk een voorwerp denkc , dan dwaalc hij , dan alleen .
Wat toch is bier to groot , als wij aan de Oorzaak denken ?
Gij Loch zijt alles, gij, Onei$dige, op wiens weaken
Dit trotsch gebouw verrees! Hog peilloos hoog of diep
Mijn ziel ook dacht aan u , aan 't Wezen , dat haar fchiep ,
Ze is nooic hef middelpunc ontzonken of ontrezen .
1k ben is heel uw naam, het albeflaan uw wezen ; (*)
De fchepping flechts een niet ;-'t is veel , dat ze in ons oog
De dunne dampkripg fchijn' , waarmed ge u zelf omtoog .
(Verg. Y0UNo, Vol. IV, p . 56. LUBLINK, D. IV,
bl . 168-170.)
Het fchoone , bet oorfpronkelijke en juiste der vinding bij
onzen Engelfchen Zededichter doec zich , zoo wij meenen s
in elke der vorenflaande aanhalingen, met zulk eene duidelijkheid voor, dac wij de beflisfing veilig aan ieders oordeel en fmaak durven overlaten . Ja , fchoon bet waarheid
zij , dat de navolging van den Heer s c H E N x de gefpierde
krachc van den Britfchen tang niet overal bereiken mogc,
(gelijk deskundigen nit onze overwijzing op dezen en bet
proza van wijlen L U B L r N u ontwaren zullen) wij betuigen
daarom niet minder aan onzen Landgenoot, na zijnen welvol .
bragten arbeid, onzen warmen dank . Hem wenfchen wij ten
flotte, en tot vergelding voor zijne onberekenbare moeite,
can de Nachtgedachten be(leed, her onwaardeerbaar genoegen
toe , dat Y o u N G beide van Wijsgeeren en Dichcers onder
ons op nieuw gelezen en beoefend worde ; en, daar hij chans
met at de bevalligheid en tooi der kunst aan deze zijde der
zee to voorfchijn treedt, dat zijne vermaningen, ernst, be .
toog en leere , naast die der Gewijde Boeken van onzen
Godsdienst, heilzamen invloed hebben mogen op de Lorenzo's van Nederland.
Wij leggen de pen neder met deze
waat(*'j Existence all Thine own , zijn de woorden van Y 0 U N G ,
die ons voor albellaan liever zelfbcflaan zouden doen kie.
Zen ; ce Deer, omdat wij , in onze caal en wijsbegeerce , met
den zin van bet laat(le meer bekend zijn , dan met then van
bet eer(le woord , ons geheel vreemd.
N n 5
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waarheid , die wij Dog , als een zinrijk woord , willen over.
fchrijven nit bet kleinood, dat voor ous ligt :
De mensch , die 't meeste omvat, is 't rijkfte in menfchenwaarde :
Wie't Godlijke overdenkc, is Godlijk reeds op aarde .

Tafereel van een gelukkig Burger - gezcin , Dichtfluk. Uitge .
geven door de Maatfchappij : Tot Nut van 't Ilgemgen.
Te dmfterdarn, bij C . de Vries enz . 1824. In gr. 8vo. 30
Bl. f :-7z .
Bet Yrouwelijk Gevoel ; in twee Zangen . Door H . G. P Ij L,
Te Medemblik, bij L . C . Vermande . 1824 . In gr . 8vo . 2z
Bl.

f : . 50.

Pat

wij deze beide dichtftukken in dezelfde aankondiging
vereenigen, fchrijve men toch vooral Diet toe aan eene ge .
lijkftelling van derzelver waarde ; want in dit opzigt, zoo
-wet als in andere, verfchillen zij hemelsbreed ; maar enkel
daaraan, dat zij ons to gelijk werden toegezonden, en dat
wij van zulk eene zamenkoppeling zoo veel mogelijk, tot
verligcing van omen atbeid , gebruik maken . Bet is waarlijk
niet van eeren beoordeelaar to vergen, dat hij over elke bra .
chure een afzonderlijk artikel fchrijven zou, dat toch , gelijk
eene ordelijke preek, kop en ftaart, of inleiding en coepasfing, dient to hebben ; terwijl hij daarenboven, door twee
iukjes tegen elkander over to ftellen, dikwijls fchrijvensftof
krijgt, waar anders weinig ftof to vinden is .
Bet Tafereel van een gelukkig Burger-gezin is een dicht+
ftuk van den achtingwaardigen en ijverigen W A A NS I N C It,
door de Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen met den got).
den eerpenning bekroond , en dus met eene sanbeveling,
krachtiger dan de onze zijn kan, in bet lic-ht verfehijnende,
Deze Ioffelijke Maatfchappij, welke langs alle mogelijke wegen befchaving en verlichting onder de geringere klasfen der
zamenleving tracht to verfpreiden , begreep to regt , hoe veel
partij men tot dit einde van de Dichtkunst trekken konde,
welke echter bij ons , door eenen zamenloap van verfchillende oorzaken, grootendeels alleen voor de hoogere flanden
genietbanr was . Reeds vroeger had zij met dic oogmerk eenige bundeltjes Yolksliederen uicgegeven, en zoo de Zangpoczij
van
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van den middelfland getracht to veredelen ; thans wilde zij
ook de Leespoezij (men vergeve Inij deze nieuwe benaming,
welke echter mijn denkbeeld volkomen uitdrukt) tot deze
klasfen doen afdalen, en trachtte onder onze talrijke Dichters
cenen opvolger to vinden van Vader C A T $ , wiens fpreuken bloemrijke dichttrant, gevoegd bij zijne algemeen verflaanbare eenvoudigheid, hem zoo bij uitnemendheid gevormd
hadden tot den Dichter des Volks, en zijne werken tot bet
Huisboek der Natie. De poging gelukte . W A R N S r Nc K, die
bier bet Bemis van eene hooge vlugt en fchitterende denkbeelden vergoedc door gemoedelijkheid van coon en eenvoudigheid
van trant, was misfchien bet best berekend voor deze task, en
droeg dan ook den eereprij s weg . I-let is ZOO, c A T s , die , bij
al zijne gerektheid en eentoonigheid, een grooc Dichter was,
vinden wij niet in hem weder ; maar dit Tafereel houden wij
coch voor eene welgefaagde proeve in bet gevraagde genre .
Men kan bet zien , dat W A R N S I N C tt op verfcheidene plantfen moeite gedaan heeft, om den coon en de beeldrijkheid
van CA .I. s over ce nemen, voor zoo ver zulks beflaanbaac
was met de tegenwoordige hoogte van het werktuigeiijke onzer poezij , en hij verdient daarvoor dank en loffpraak . De
aanleg van bet geheel is dood-eenvoudig : na eene kprte,
door vootbeelden geflaafde, fchets van bet ongeluk, dat huwelijken met zich flepen : welke niec uic de regte beweeg .
oorzaken zijn aangegaan, wordt ons een gezin uic den mid .
delfland gefchilderd, welks liefde op achtin g en godsvrucht
gegrond is ; in hetwelk vlijt, orde en infchikkelijkheid beerfchen ; waar de opvoeding van een drietal kinderen met zorg
en opiettc'ndheid wordc behartigd ; waar befchaving van hart
en verfland geene vreemdelinge is, en dankbaarheid aan God
de zegeningen dubbel doet genieten ; terwijl gelatenheid en
liefde aan de wederwaardigheden des Sevens den alfem ontne .
men . De uitdrukking is eenvoudig,zonder prozaisch to zijn,
dikwijls zelfs kernachtig, en altijd gepast en edel . Misfchien
had er in bet geheele fluk wat meerder poezij kunnen zijn,
zonder dat bet daarom ongefchikter zoude geworden zijn
voor de geringere klasfen ; edoch wij begrijpen zeer goed,
dat men bier, om den wal to vermijden, gemakkelijk in de
hoot konde geloopen hehben ; dat men, namelijk, alsdan
ligtelijk in bet meer hoogdravende konde gevallen zijn, waarvoor men zich vooral moest wachten .
Veel minder goeds niogcn wij zeggen van bet in twee tan .
gen
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gen verdcelde Leerdichc van don Heer P IJ L , wien wt than,
voor do eerfie maal als Dichter ontmoeten . Niet, dat wij
hem a nleg to de poi z j en con vrij zuiver dichterlijk gel
voel willen ontzeggen ; doch bet ontbreekc hem nog geheel
pan oefening ; hij heeft nog geene magc genoeg over ftijl oil
taal, fchrijft dikwijls plat proza, en gebruikt do ergfte flopregefs en floplappen . De denkbeelden , daarentegen , zij u
good gekozen , fchoon geenszins nieuw ; on hij zoekt ook
zijngebrkankrachtniet obemancelndordat onde
ren en blikfemen , waarmede onze tegenwoordige duodecimo .
poeetjes alles meenen to kunnen afdoen . Deze twee puncen
zijn zeer in zijn voordeel, en wij durven hem dus wet aan .
fporetl om zich verder in de kuust to oefenen, doch onder
uitdrukkelijke voorwaarde, dat hij in bet eerfle paar jaren
zijne dichcvruchten alleen doe proeven aan zijne fladgeuoo .
ten en vrienden . Tot eep ftasltje kiezen wij bet volgende ,
eene der minst gebrekkige pasfages van bet iluk, en dat nog
al aanleiding geefc tot bet koesceren van gunflige verwach,
tingen
Neenl immer, dierbre Vrouwt erkegnen wij uw waarde ;
Gij zijt des levens vreugd en 't pronkjuweel der aarde,
Daar waar ge ons oog verrukt door 't maagdlijk inkarnaat ;
Of als 't verrukte hart uw teerheid gadeflaat
A s vrouw en echtgenoot, of wij met flil genoegen
Voor 't Bier gefchatte kind uw zachte borst zien zwoegen ;
Ook daar zelfs , waar het fcheen of hadt ge uw taak volend,
$lijft door bet mannenhart nog uw waardij erkend .
Kon ons de lieve maagd door lokkend fchoon bekoren,
Onze eerbied voor uw feks gaat dan ook niet verloren ,
Wanneer u de ouderdom met zijne fneeuw bedelct,
En gij door vleijend fchoon ons niec meer tot u trekt ;
Dan blijven wt) , vervuld van eerbied voor uw jaren,
Zoo gaarn nog op uw deugd en zachte godsvrucht flaren ,
En voelen we in uw toon (AP), door blos noch tooi geboeid,
Hoe 't vrouwelijk gevoel voor hooger aanzijn gloelt .
De Garde d'honneur , of Epifode der Regering van N A P o^
LEON BUONAPARTE, door J. A . BOYMANS, van Ut.
I echt , in 18 1 3 als Garde d'honneur opgefchreven . Uit het
Fransch . Te Zutphen , bij 11 . C . A . Thieme . 1 823 . In gr.
8vo . XLVIII, 97 s LI, en sueder XVIII E1. f 2 - :
X

1Jit `verltje cukel cene vertaling zijnde_van hotFranfc,'sailuk,
le
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it Garded'honnezsr, ou Epifode du Rcgne de Napoleon Buona ..
paste, door ons in 1822, No . XIV, bl . 5h5-5B9, beoor .

deeld , zoo verwijzen wij onze Lezers daarbenen .

De Ontdekkingsreis in de Zuidzee en naar de Behringflraaf,
gedaan in 18I5-I8I8, order bevel van O T T O VAN
It O T Z E B U E, voor de Teugd bewerkt, door e . II I L D E•
en met eenig e veranderingen in het Nederduitscf,
overgebragt door J . V A N W JJ K , R . Z . Met Portretten. If
Deeltjes . Te Koevorden, bij D . H . van der Scheer. Iii ki.
8vo . Te zamen 551 Bl . f 2 -70.
B R A N D T,

lezers kennen reeds de reis van It 0TZ E BUE, flit ons
verflng, daarvao gegeven in 1822 , No. XV, en in 182 3,
No . II . H I L DE B R A N D T is op den inval gekomet , dezelve
voor kinderen to bewerken, in den fmaak van C A M r E's
Ontdckking van 1lmerika ; en de met zoo veel lof bekende
v A N W IJ K heeft bet op zich genomen , die bewerking voot
kinderen in eeni I'Tederlandsch gewaad to fleken, zoodat, bet.
geen ddir bepaaldelijk voor Duitschland gefchikt was, nu,
door hetgeen voor de Nederlandfche jeugd bevattelijkis, ver .
vangen wordt , en ook in een Aanhangfel de Nederlandfche
Reizigers rondom de Wereld , die in bet oorfpronkelijke ver .
geten waren, nevens de anderen vermeld worden . Men kan
van de kunde des Schrijvers van bet flardrijkskundig tabor.
dot hij in de vertaling, vooral der
denboek wet verwachten,
eigennamen , geene misflagen begaan zal , gelijk wij die diet
zelden elders hebben aangetroffen . Het fpreekt van zelve,
dat al het zniver wetenfchappelijke daaruit genomen, en alleen de reisgevallen, befchrijving van vkeemde landen eh
volken en natnurvoortbrengfelen , kortom bet algemeen bevat
telijke en onderhoudende voor kinderen (die dan toch lets
van de Aardrijksknnde dienen to weten) daarin gelaten is .
Echter wenschten wij wet , dot de toch niet zeer belangrijke reisavonturen en de invallen der kinderen een weinig bekort, en daarentegen van de landen, die 1t O T Z E B U E in zijne refs als bekend vooronderflelt en mogt vooronderflellen ,
dock die bet aan kinderen zoo zeer niet zijn, b . v . Chili,
Kamtfchatka enz . , iets meer gezegd ware, b. v . nit de
voortrefielij ke berigten van den Heer D E C H A M I S S o, in
bet derde Deel des werks, die geenszins bet onbelangrijklle
ge.
®nze
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gedeelte daarvan uitmaken . Uit bet voorbeeld van CAMP E
zouden wij bijkans befluicen, dat deze kundige opvoeder,
voor reisbelehrijvingen, aan bet doorloopende verhaal, boven
de zamenJyraak, de voorkeur gegeven beefs, daar hij laatst .
gemelden vorm in geen der door hem uitgegevene reisverha .
len s tnaar flechts Iii gef?hiedenisfen (waar of verdicht) heeft
yebezigd . Nogtans kan de hieh gebezigde Methode ook haar
nut doen voor kleinere kinderen, wanneer flechts een bekwaam onderwijzer dezelve niet zoo yer gevorderd acht, a1S
bier vooronderfteld words, hun de Jigging der landen behoor .
lijk aanwijst, en daarvan bet een en ander verhaalt .
De beide Deelcjes prijken met de Portretten van den zonderlingen T A M R A M B A, Koning der Sandwich- eilanden,
(dien wij niet voor zoo goed houden , als hij bier telkens gei
noemd words) en van den beminnelijken K A D o E (riiet C A D U.)
Gedurig lezen wij K o T S E II U E . Wanrom dezen naam verminkt ? Beginc dit Mode to worden in de nieuwe Nederlandfche fpellirg, dat men ook de eigennamen niet meer laat
zoo als zij zij n ? Zoo lezen wij thans LUTE R, L O U R E N S
(hoewel men lauwer blijft fchrijven) enz . Eerlang zullen
wij dan ook wel M O V R I T S en misfchien Pout zien fpellen t

Het Leven en de Daden, van de doorluchtige Zeehelden,
j . VAN H E,k M S K E R K en P . Psz . H E I N . In Gefprekken
tusfchen eenen Vader en zijne Kinderen , door G. E N G E LB E R T S G E R R I T S . Met Platen en Portretten. Te 11mflerdam, bij Schalekamp, van de Grampel en Hansfen .
182,4. In kl. 8vo. IF en 249 Bl. f 2 - :
Een lief boekje , tot deszelfs oogmerk gefchilct, en waardig,
dat over n E R U I T E R op ce volgen . Het eerfte verhaal betrefc flechts voor een klein gedeel ce VAN H E E M S i{ E R K ,
daar de togt naar en de overwintering by Nova-Zembla de
ruimfte plaats beflaar . Dit konde misfchien niet anders ; maar
daarom had dan ook de citel anders kunnen gefteld zijn . De
verhalen zijn afgewisfeld met brokken van verzen van T o LLENS, P . MOENS, VAH ALPHEN, IIELMERS, VAN
D A M V A N I S S E L T, en met opmerkingen over in de ge .

fchiedenis voorkomende zaken , als over den walvisch , ( bier
bad een woord over den visch , door welken j o N A S werd
ingcflokt, gepast geweest) over de Sarnojeden, Brazilianen,
ren .
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rendieren, het noorderlicht , ezv . Wij mogen niets overnemen ; anders hadden wij bl . 153 daartoe beftemd, nit zoo
zeer veel, dat tot aanprijzing dienen kan. Recenfent mat het
dus bij eene opregte dankzegging aan den fchrijver, en gaf
gaarne bet heal gezonden exemplaar tot premie aan een' lees .
gragen jongen, die bet boek ook fpoedig, met gretigheid,
ten einde las .
De fchrijver doec ons meer van deze foort
verwachten , en daar mag men zich over verblijden.
Onze achting voor zijn talent in dit vak , en onze belang.
Itching in de vervulling der opgewekte verwachting, dot
ons hem verzoeken , vooral diet met ovethaastiug to arbei .
den, en eenige befcheidene aanmerkingen waken , waarmede
hij voordeel doe.
Over de ijsbeeren praten de kinderen to grappig. Hendrik
noemt hen zelfs „ lieve diertjes ," nadat vader hen monfters
genoemd had ; en dit fchijnt eene onnoozelheid to verraden ,
die eene teregtwijzing krijgc (bl . 33) , welke echter door
een vroeger verhaal zoo overtollig , als die onnoozelheid
onnatuurlijk is . Het past niet, (Recenfent heeft dit, bij
de beoordeefing van o U D E MANS' werkje over a. Dr
G R o 0 T, ook al aangemerkt) dat kinderej, zulke aanmer_
kingen maken, ais Koenretad over de bedriegelijkheid der
hoop (bl . 47) , over rozen en doornen (bl, 79) ; Hendrik
over de heerlijke poezij van T o L L E N S , en de aanfporing
om op God to vertrouwen (bl . 65) , Eduard over de kleisse
handelmaatfchappijen (bl . 175) ezv. Dat moeten ondersvij..
Bl . io2 zeggen de kinderen to zamen dank
zers zeggen .
voor bet gefprek, „waaruit wij," dus fpreken zij, ,, op de
overtuigendfle wijze gezien hebben, dat, als de Food bet
hoogst gerezen is , de goede God tevens met zijne blip bet
Waar en goed ; maar de onderwijzer moest
waste bij is ."
dat zeggen .
Dat de kinderen Latijn moeten lezen , dot ze
Met kennels, en vader overzetten moet, is ook to raar, (bl .
228 ezv .) Over de godsdienftige naauwgezetheid op malle
gebruiken meenen wij , dat tot kinderen aithans anders , dan
bl . t 12 gefchiedt , moet gefproken worden , opdat zij niet
meenen , dat bijgeloof onverfchillig is .
Taal en fpelling zijn vrij gogd . Laten wij, voor laat ons,
zij den fchrijver en zoo velen ontraden (men zie WEr_
L A N D'S Woordenboek) ; maar ons herinneren aan , voor adn

ons herinneren, vonden wij 9ok eens, doch elders beter .
poor
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Poor hem moot, bl . 1¢a, zijn voor zich. Is rundvleescli
Wet zoo goed als osfenvleesch, bl . 34?
De fchrijver ziec, dat de Recenfent zijn boekje Jas , die
deze aanmerkingen niec maakt, dan opdat hij den man nutcig
moge zijn, wiens arbeid voor de Nederlandfche jeugd hij
weet to fchacten .
Comifche Pleidooijen , enz . door A . A L E W IJ N , R . H E N N E.
B o, J. D E M A R R E en J . J. H A R T S I N C K . illsmede Proces C'ririneel van A . V A N 0 V E K B E K E tegen zijne holle
Kies. Te fIxflerdam , ,bij j . C . van Kesceren. 1823 . Ii1
ki. 8vo,1i2o Bl. f i - :
Jse waarfchuwing rs/um teneatis op den tire! was voor ons
overbodig, want waarlijk wij vonden niets, dat gelachwekkend was. De fmaak voor deze foort van poetifchen arbeid
is reeds long voorbij ; en , fpreke tegen wie wil , de fmaalt
is oneindig verbeterd . Mar zacht l de Oudhollandfiche Kermisparnas vend, zegt de uitgever, bijval ; bet pleidooi in de
Pegenten,amer van den 4mflerdarnfchen Schouwbnrg ziet,
thans voor bet eerst bet licht ; bet pleidooi to Puiterveen is
finds vijfcig of zestig jaren flier meer vertoond, maar vroe_
gar behaagde bet leer ; uit hetzelve en WE o V E R B E ICE'S'
proces zijn de aaniloocelijkfle en onhebhelijkfle uitdrukkingen
weggelaten , en bet fluk van H E N N E B o komt zeldzaam voor .
Over den finaak vast nier to oordeelen . Zoo bet publiek
meer gelijkfoortigs van fommige thans vergetene dichcers begeeren mogt , is de uirgever tot de verzorgtng genegen . Het
zon ons fmarten, zoo hij daarbij zijne rekening Vond .
Drie Kaarten . No . 1 . f : - 6o ; No. a . f 2 - : ;

Nod 3 & f 2 -2o.

ij hebben van de Boekhandelaars A r, B o N en K R A P, to
Rotterdam, ontvangen eene, zeer voldoende, Schetskaart,
die de bekorting aanwijsc der vaart van de in Goeree binnen.
komende en naar Rotterdam gedestineerde fchepen, door bet
geprojecceerde Kanaal van Voorne . Naauwkeurig en net is
dezelve, en men overtuigt zich van bet belangrijke dezer
Raart , nls wij flechts herinneref , dat de weg, die nu genomen words, en de weg, door bec Kanaal to nemen, even'
joist gefchetsc zijn .- Elk deskundige Rotterdantmer, en die
de locale gefleldheid dier Stad kent of to kennen wenscht,
zal zich een diensc gedaan vinden, door de aanwijzing der
poorten, bruggen, publieke gebouwen ezv . , op eene andere
fraaije Kaarc in Pet Nederlandsch , Engelsch en Fransch gedaan .-Eve1I fraat is de nieuwe Reiskaart your bet Koningrijk
der Nederlanden en een gedeelte van Frankrijk en Duitschland . Beiden ziju even keurig en naauwkeurig, en to nicer,
waard , bruikbaar en gemakkelijk , daar zij op dock ziju , en
in een koker van zeer klein zakformaat . - Her genoegen , d;tt
wij ann doze voorwerpen vonden, deed er ons, in onze Boeklbefchouwing,van melden, omdat wij Pet zoo gaarne man ve.
Ien gunulen .

BOEKBESCHOUWING .
T A C . R o o R Ii A E Cotntnentarii in aliquot Jeremiae loca .
Gron . apud Yd. van Boekeren . 1924- 8vo- i26 pag.
Specimen A cadem . inaug . de
coetus Christianorumi Thesfalonicenfis ortu fatisque,
et prioris Pauli its fcriptae epistolae confilio atque argumento . L . B . apud L . Herdingh et Til. 1825 . 8vo .
187 pag .

J . J . B U R G E R H 0 U D T,

J.

110 o G , Specimen Acad . inaug . d e coetus Christianorum Philippenfis conditione primaeva, et epistola its ab
Apostolo Paulo fcripta praecipue, dijudicanda . L . Be
spud Haak ct Soc . 1825 . 8vo. 178 pfig .

Disfertatlo T heol . inaug. de primorunl
L . B . apud
hominum Christianorum vita privata .
Haak et Soc . 1825 . 8vo . x i2 pag.

J A C. B 0 R S I I

; ons g^tijdig toegezonden , voc .
IJ eze vierom flukken
ten fpoedigfte een kort verilag derzelven to

gen wij ,
geven, to zamen ; da'ar ze, alle vier, ui±gegeven en openlijk verdedigd zijn ter verkrijging van de doctorale waar .
digheid in de Theologie ; en in derzelver opgave hebben
wij geene andere orde gevolgd, dan die van den tijd,
waarop dezelve verdedigd zijn . Aangenaam was bet ons,
vier zoodanige ftukken to ontvangen, die cen fprekend
bewijs opleveren , hoezeer men bij ons zich beijvert , om
jongelingen aan to kwcekcn , die bet Hervormd Kerkge .
nootichap tot fieraad en nut mogen verflrekken , en hoe
bet niet ontbreekt aan dezulken, die, met de uittftutitendfle verftandsvermogens begaafd, er zich op toeleggen , om in bet openbaar to toonen , dat zij van de gunfligtte gelegenheid bet gefchiktfle gebruik weten to make'n.
BOEKBI,;SCH . 1825. NO . 13 .
0 o
+
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Ieder dezer flukken zou een uitvoerig verftag verdienetr ;
dan, indachtig aan de inrigting van dit Tijdfchrift, en
wel wetende , dat de Redacteur , om 6oede redenen , op
beknoptheid gefteld is, moeten wij dezelve betrachten .
Trouwens , elk dezer ftnkken beveelt zich, uit hoofde
van deszelfs bewerking, deskundigen genoegzaam aan,
vooral wanneer men ze als jeugdige Akademifche proe .
ven befchouwt.
No . i bevat aanteekeningen op eenige plaatfen van Jeremia . Dezelve zijn door den Schrijver aan zijnen vader, Predikant to Britfum , een dorp in Vriesland , derwijze opgedragen in de voorrede , dat die opdragt vader
en zoon cvenzeer vereert. De aanteekeningen zelve zijn
alle , door de bewerking , van geen gering belang . Men
vindt daarin een gepast gebruik der oude overzettingen ,
cene zedige beoordeeling der nieuwfte en voornaamfte ukleggers, en eene verftandige aanwending der kritiek . Bijzonder merkt men daarin op eene grondige beoefening tier
Oosterfche , vooral der Arabifche letterkunde , waardoor
tie geachte T . R o o R D A meer beoogd heeft om van nut to
zijn, dan wel om to fchitteren en met eene ijdele praat
van bonte geleerdhiid nit to blinken . Hoe veel, immers,
door hem aan die letterkunde gedaan is , heeft hij onder
anderen getoond - door bet fchrijven zijner fraaije Disti;rtatie over bet leven en de daden van Abul Abbas Amed,
den eerften der Tuloniden ; welk f'uk, uit handfchriften
der Leidfche Bibliotheek vervaardigd, hij verdedigd heeft
onder het praefidium van Prof. fI A M A K E R , en door
welks lofwaardige verdediging hij, zoo wij tneenen , eershalve den graad van Doctor in de Litteratuur aan de Leidfehe Akademie verkregen heeft .
No . s handelt over den oorfprong en de lotgevallen der
Christenkerk to Thesfalonica , en over het oogmerk en
den inhoud des cerften Briefs van Paulus, aim dezelve
gefchreven . Door dit fink heeft de Heer J . J . B U R G E R110 LT n T de doctorale waardigheid op de plegtigfte wij,7e
verkregen , daags na bet groote Akademiefeest to Leiden .
Wij vergenoegen ons, met cen enkel woortl to v€rklaren,
tat
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dat lit fluk van een uitflekend nut is, zoo wel om den
toefland der kerk teThesfalonira regt to doen inzicn, al¢
ter verklaring van den eerften Brief des Apostels aan dezelve, welke Brief voornamelijk, en bijkans alleen, hier
in aanmerking kon komen .
No . 3 heeft een foortgelijk, deels gefchied-, deels uitlegkundig, onderwerp ; den toefland der Christenkerk to
Philippi , voor zoo ver dezelve voornamelijk uit den Brief,
door Apostel Paulus aan die gemeente gefchreven, to beoordeelen is . Zonder bepaald oogmerk , ja tegen zijne
verwachting, is de jeugdige Schrijver , J . H 0 o G, op
dit auk, ten zelfden dage mer B u~ G E R H o U D T, den
9 Februarij, met de kap tot Doctor der Godgeleerdheid
gepronioveerd ; een fluk , insgelijks voor de kerkelijke
gefchiedenis zoo wel , als voor de gewijde uitlegkunde ,
van wezenlijk belang.
No . 4 heeft tot Schrijver den Heer J . B o R s i u s, een
waardig kweekeling der Amfterdamfche Illustre School ;
qp welke hij zijne ftudien willende volbrengen , door de wet
verpligt was , om in bet openbaar tot Doctor in de Theologie to promoveren . Door bet lezen van N E A N D E r. 's
Gedenkwzirdigkeiten aus der Gefchichte des Christ4nthunes
and des Christlichen Lebens, kwam hij op de gedachte,
om, met raadpleging zijns geachten leermeesters v A N
H E N G E L , tot onderwerp to kiezen het private leven
der eer/le Christenen. Hij heeft zich bepaald tot de Chris.
tenen , die v66r de derde ecuw geleefd hebben, en hun
burgerl jk , huisfel jk en godsdienflig ]even , in drie afzonderlijke hoofdverdeelingen , befchouwd . Het onderwerp is
niet van de gemakkelijkile , maar voorzeker allerbelangrijkst , en door den Schrijver niet alleen uit de beste
bronnen geput, maar ook met oordeel en fmaak behandeld.
Wij eindigen met onzen tijd geluk to wenfchen, in welken zulke waardige jongelingen tot Godsdienstlecraars
z66 kunnen aangekweekt worden .
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Huisfelt k Feestboek, of Uren aan Godsdienst en Deugd
gewiyd. Naar het Hoogduitsch . Te Groningen, br/
H . en E . Meijer, Hz . 1823. In gr . 8vo . 233IH.
f a - 50 .

JJ it book zal Been

nuttig huisboek van vroegeren of
lateren tijd verdringen : hierin zijn wij bet met den Vertaler (Voorberigt, b l . V I) eens ; maar dat dit geene voldoende reden zij, om bet getal der uit hot Hoogduitsclt
vcrtaalde werken to vermeerderen , ziet elk . En , hebben
wij geene huisboeken , echt godsdienflige huisboeken , in
onze taal opgefleld , genoeg ? Recenfent oordeelt, dat or
to velen zijn . Do huisfelijke Godsdienst onzer vaderen
had zoo vole htrlpmiddelen niet, maar de Bijbel word
hun gemeenzamer, en, wij vreezerr hot, geoefende kennis in bet woord Gods lreeft, bij zoo velen toevoer van
ftichtingsboeken , niet gewonnen . Ook dit book hadderi
wij alzoo wel kunnen misfen , hoe nuttig bet, op zichzelve, zij, en zich, vooral door zijne beknoptheid, aanbevele ; immers hot beftaat uit zeventien Overdenkingen
op Fcestdagen en by onderfcheidene gelegenheden, negeri
Overdenkingen over het Avondmnaal, en zeventien anderen, onder den titel van gernengde Overdenkingen . Nict
elke overdenking voldoet aan derzelver naam . Men leze
eons die op eenen Bededag, die even zeer op elken anderen past . Niet wine overdenking zal men echter Iezen ,
zonder gefticht, en goed geaicht to worden ; waarom de
Recenfent dan ook gaarne dit book in gebruik wenscht
bij alien, die flog behocfte aan'een zoodanig, of aan afwisleling, hebben . Meer dan 6Ene overdenking, vooral
van de laatfle zeventien , verdient niet alleen gelezen to
worden , maar kan tot gepaste Christelijke zamenfpraak -on
ernflige eenzame overweging aanleiding geven . De Schrijver openbaart zich als een met den Godsdienst des bar.
ten ingenomen, verlicht Christen, die regt goed weel
to fpreken tot heiligin~ en vertroosting zijner Medechris .
tenen . Ook vecgt de ftijl genoeg aan den aard des werks
0
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Op taalfeilen zal de Nederlandfche lezer niet ftooten .
L6ne uitdrukking heeft ons toch gehinderd : „ LPaar is
de gelrikkige, die de hoofden ziJner geliefden tellers kan,
en geen derzelvcn vermist ?" De Vertaler zal zelf wel
voelen, dat het naauwkeuriger en waardiger uit to drukken geweest ware, wat hier gemeend wordt . --- Wij
laten op doze Ure4 het to gelijk ons toegezonden werk
volgen , getiteld
Uren, toegew~d aan de hoog/le belangen des levens . Poor
jeugdige Christenen . Voorafgegaan door eetz Dichtjluk
van w . x . WAR N SIN C K , B z . Naar bet Hoogduitsch . Te Leeuwarden , b! G . T. N . Surinpr. 182 .5.
In gr. svo . 307 BI. f 3 - :

Z
eker Nat de naam van onzen edelen
tot aanbeveling dezes boeks op den titel, en daartoe is

W A R NS I N C K

denkelijk zijn dichterlijk talent begeerd . Recenfent, dit
dichtftuk gelezen hebbende met dat genoegen , dat de taal
des harten van then gevoeligen Dichter altijd hem verfchaft , wenschte toch , dat w A R N S I N C it niet dikwijls
in bet geval komen mogt, om
Doch , hij zal hem
wel begrijpen . De naam van den Uitgever waarborge feeds
genoebzaam de waardigheid des boeks, al is het naar bet
Hoogduitsch , of daaruit vertaald . Van zijne pers blijve
niets komen, dan wat nuttig is en fchoon .
„ Daarvoor houdt gij dan ook dit boek ?" Ja , Lezers !
en dat fprak van zelve . Schaft het u maar aan, en gij zult
het der jeugd vooral in handen wenfchen, al houdt gij
het minder gefchikt tot prernie op onze fcholen , zoo als
de Uitgever, dan wel, gelijk wij , tot eene gedachtenis
voor jonge lieden, die hunne Christelijke geloofsbelijdenis deden , of afleggen zullen . Het boek , in den deftigen fiji der ernfige en verlichte godsvrucht gefchreven,
is dit allezins waardig, al oordeelt men dan ook deszelfs
overbrenging in onze taal geene behoefte to zijn .
Ziet liter de onderwerpen (van dezelve hadden wij voor
of achtcr bet werk gaarne de opgave gezien ; dit is geO 0 3
mak-
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makkelijk en goed) : De Xlndschheid. Godvruchtige Geloften b( de aanneming tot Lid der Kerk . (De Recenfent vroeg aan cen kind, op de katechizatie : „ Zijt gij at
een Lid der Kerk?" Het meisje antwoordde : „Ja! want
ik ben gedoopt," en had gelijk . Dus beter : „ bij de air
legging der Geloofsbelijdenis .") Bet Berouw -eene God»
delfke treurigheid, z Cor. VII.• 8 -- i c. Bet eer/le flvond
maal. De zegen eener reine jeugd. De yerzoeking ten
kwade. De groote keus voor her levee . Genoegen in het
dagwerk . De Vriendlehap . Gezelligegenoegens . De Nood,
een vriend "van den mensch . Bet genot der Natuur voor
den Godvruchtigen . De edele bl jnnoedigheid van den Christen bij do graven zifner Geliefden, De ,7eugd, de bloeit jd der hoop. Ons leven vaart /poedig weg. De Zondag .
De gezcgende vicring van het heilig Ivondmaal . Blikken
des geloofs in het eeuwige haderland .
Het verwonderde ons, bier geene herinnering van den
Doop aan to treffen , en dat fpeet ons, dewijl deze, zoo
vruchtbaar, echter to weinig als zoodanig gekend, althans aangewend wordt. Over den dood van Jezus , tot
wien W A R N s I N C K zegt
„ Schuldverzoener ! door uw dood en lijden
Schenkt Gij ons den toegang tot Gods croon!"
hadden wij wel, waar over de Avondmaalsviering gekandeld wordt, eene andere manier van voorftelling gewenscht ; doch geen Christen, die bet verband onzer
zondenvergeving met then dood erkent, alleen naar bet
Evangelic, zal zich ergeren . Eene en andere uitdrukking
had wel eenige bepaling vereischt, b . v. dat Jezus zelf
van de voltooijing zijns werks moest afzien , en die , bij
zijn fterven, aan de zwakke leerlingen toevertrouwen,
bl . 53 ; doch zulke lezers, voor welken dit boek gefchreven is, verhelpen die ligtelijk . Wij mogen niets uitfchrijven . Zegen Gods vergezelle dit bock, waar bet kome !
en , o I dat alle Christenen zoo regtzinnig waren , dat zij
zich niet behoeven to lchatnen, wanneer zij bier lezen
(b1 . 46) : „Zelfr in do heilige fchadnuw van het Aruis zoeken
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ken wij vergeefs verkwikking en rust voor onze ziel, inthen wij niet, met ongeveinsden ernst , naar geljkvormigheid aan onzen Verlosfer trachten" !
Uren voor de Eeuwigheid geleefd. Tafereelen uit bet
hoogere leven van een' Christen . Door B E R N A R D U 3
Te Haarlem, bij de Erven F . Bohn .
V E R W E Y.
.
1824 . In gr 8vo . 265 Bl. f 3 - :

A

J1weder Uren ! Nu , alle uren , die ons gegeven worden door zoo vele onderwijzers, behoeven wij juist niet
waar to nemen . Men kan eene keuze doen , en elk Schrij .
ver heeft min of meer zi,n publiek . Dit onvertaalde werk
bewijst, bij vernieuwing, hoe werkzaam de gunftig bekende V E R W E Y zijne ruste befteedt. Van eenen zoo
be(chaafden , verlichten , en derhalve ook echt - liberalen
Godsdienstleeraar verwacht men fliers dan hetgeen goed en
fchoon is . Door oorfpronkelijkheid onderfcheidt zich dit
iwerk wel niet zoo zeer , dat men bier wat nieuws zoude aantrefen ; maar bet bekende en noolt genoeg herin .
nerde wordt , dit erkennen wij gereedelijk , op eene aangename en bclangwekkende wijze voorgedragen . De XVI
T/ertoogen, waarin dit boek is afgedeeld, hadden wij gaarne met no- een en ander vermeerderd gezien , waarvoor
wij dan de Aanteekeningen gemakkelijk zouden kunnen
misfen . De ftijl dunkt ons niet altijd evenredig aan den
aard der gewigtige en gemoedelijke onderwerpen , hier bchandeld, en niet weinig had naauwkeuriger onderfcheiden, juister bepaald en duidelijker ontwikkeld behooren
to zijn . Laat ons de ruimte nict toe, dit ons oordeel ,
in bet breede , to wettigen , wij maken daarop den Sclirijver zelven alleen opmerkzaam . Is bet verband van bet
tegenwoordige met bet toekomende wel altijd in bet oog
gehouden? Hoe moet de. redenering worden opgevat, bl .
34 : „ Uit de eenzaamheid kwam toch ook mcnig kwaad
to voorfchijn . -- En juist dit is herhaald hewijs , dat alleen dc deugdzame zich kan afzonderen , zon er voor zichO 0 4
zel-
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zelven to beven ; want, omdat zij voor zichzelven fchrikten, ontirierpen de boozen in bet eenzame hunne ontwerpen ." (Ontwerpen ontwerpen?) Yriendfchap en Liefde
is waarlijk noch karakterkundig, noch logisch rigtig behandeld . Maar, wat zullen wij zeggen? Nog dit, dat
her ons allerwegen is gebleken , dat v E a W E Y zich over1aast , en er meer vlugtig overheen geloopen , dan , zoo
als men zegt, er, op gegeten heeft . En bet is hiertegen,
dat wij hens , uit achting voor her publiek en voor hemzelven, waarfchuwen . Hij fchrijve liever was minder en
bedaarder. Sluit eeli lesfenaar en leestafel de eerzaamheid uit? Zoo fchijnt her bl . 35 . Een fchuldige, die ongelukkig words, heeft een' vriend, (bl . i22) door wien4
zorg hij zoo ver $oint, dat hq~ zelf, die niets betalell
kan , zijne fchulden doet betalen ! In den vroegen morgep
cene fpeeltafel naast een' welbereiden disco, met fruit,
fijne wijnen en gebak ! bl . 6I . Hoe vindt bet v r R w E x
zoo mooi? De man was waarlijk zelf to vroeg klaar, en
yan daar zulke rariteiten, waarvan wij de lijst niet willen
vermeerderen , omdat bet ons fpijt van een anders zoq
nuttig book, dat verfierd is met een heerlijk titel-vignet,

Het Iluisfelijk Leyen. •b rie Leerredenen, gehouden in de
niece ve Israelitifche Kerk to Hamburg, door Dr . G . s AL O Al O N .
Uit het Hoogduitsch. Te 4rnflerdam , b y
Gebroeders van Arum . 182.5 . (Uitgegeven voor rekening van den Yertaler .) In gr. 8vo . 76 Bl . f ; - go.

I

Seerredenen van eenen good zijn vrij zeldzaam in den
boekhandel ; maar dezulke, die in vele opzigten goed,
ja voortreffelijk mogen heeten, zijn her gewis nog meer .
Dit cchter fchromen wij niet van her onderhavig drietal
to beweren . Op den vorm, als predikatien, moge veel
zijn aan to merken ; ook de Christenen in her naburig
Duitschland maken zich to dozen aanzicn, voor cen groot
deal , fchuldig ; de inhoud is yeelzins leerzaam , trcfl'end,
oor.
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oorfpronkelijk, en, zoo men acht geeft op bet land,
wvaar , en de natie, tot welke zij gevoerd zijn , onzes oordeels no ; meer gepast en treffend . Er zullen er mis(chien
zijn , die geen regt denkbeeld hebben van eene ,7aodfcho
kanfelrede . Predikt bet Evangeliuna, is immers de groote les . Doch, hoe dikwijls ontleenen ook wij tekften uit
de boe1ten des Ouden Verbonds ; Jezus en zijne Apostelen deden bet zelve , in navolging hunner tijd- en landgenooten ; en is niet bet Evangelic, als cone kern in de
fchaal , in bet Oude Testament befloten ? Karakteristiek
Yoodsch mogen wij hot gewis noemen , dat een zevental
van aanmerkingen hot ligchaam van elke leerrede, pf ha .
r e toepasfing , uitmaken ; doch wie zal zich juist aan deze verkiezing ergeren ? Andere predikers hebben immers
bun bepaald drie- of vijftal , en wat dies meer- zij .
De eerile redevoering beet : HET HrIS ; of de intvendige ge/leldheid onzer huizen , en de verhevene waarde van
bet huisfel~Vk levee . De tekst is Pj. CXXVII: la : Wanveer de Heer bet huis niet bouwt , to ^.ergeefs arbeidett
daaraan de bouwlieden ; waaraan men (zeker niet uitleg .
kundig juist) de beteekenis geeft : Huisfelijke welvaart
Pan alleen door godsvrucht bevorderd worden .
De tweede (ligt wel de fraaifle van de drie) DE vaauw.
Tekst, Spreuken XXXI : go : Bevalligheid is bedrog ;
fehoonheid vergankelijk : cene godvruchtige vrouw alleen
1lijft prijzenswaardig. ,, Onze tekst geeft door gods„ vrucht to verftaan ," zegt de redenaar , „ een kinderlijk ,
• vroom geloof aan den Onzigtbaren , den Eeuwigen ; een
• geloof, dat bet verfland aanneemt, en waarmede bet
• gevoel inflemt . Haar, die dit geloof bezit, is gods„ vrucht een flil en bemoedigd voortgaan op den aangewezen weg, zoo als natuur en openbaring dit vordew
wezen
„ ren ; haar is godsvrucht de behartiging van Karen pligt,
„ en de onwankelhare overtuiging, dat der vrouw , door
„ hooger hand, geene geringere belemming is aangewe„ Zen, dan om aan het leven de fchoonfte ftrekking, aan
>, de cleugd do hoogfie waarde , aan hot gelak cenen vas„ tercn duur, en zclfs aan de moeitcn en lasten van hot
0 0 5
„ on-
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ondermaansch beftaan de beste wijziging to geven ." Her
bedoelde zevental van vereischten is bier voorts een
mom gemoed, een gezond verfland, eene befcheidene inlmrst, een waakzaam oog, eene weldoende hand, grootheid van ziel, en verhevene moederliefde .
De derde beet : HET IIUISGEZIN, en begint aldus :
„ Hoe moet ik leven om volmaakt to worden ? vraagt
„ de diepdenkende David in zijnen Iox Pfalm . Ik zal in
„ opregtheid des harten wandelen," enz . Deze vraaa
vinden wij in onze vertaling, of die van V A N D E It P A L At
en M U N T I N G H n, niet, (hoewel er eenige aanleiding
toe beftaat.) De tekst is Pf. CXIX: S4 : Uwe inzettinge4
zzn mil ten Iofzang in ha lads mgner vreemdelina[chap.
,, Trefender," zegt hij, „kunnen de vereischten van een
„ godgevallig huisgezin niet worden uitgedrukt, dan in
„ deze weinige woorden . Wanneer Gods-geboden, de
„ wetten van den godsdienst, der deugd en des verftands,
„ bet lied des huizes zijn, dan bevorderen deze daarin de
„ welluidendheid en de zuiverfte harmonie ." De opgave
is vervolgens deze : Bet (-zelve lied) beziele den vader ;
bet make de moeder gelukkig ; het zij *fpiegel , waarin
de kindcren zich befchouwen ; vroegt§dig leeren zij clef)
hemel,--fpadede wereld kennen ; in zralk een huisontflaat
vials toevalligs ; ein'beraden wandelt men daar door bet
leven. Op zulk eene opgave zijh gewis aanmerkingen to
waken ; maar de ontwikkelde bijzonderheden zijn dikwijls
fraai, meest altijd goed en verftandig .
Inderdaad, geen boekverkooper had, onzes oordeels,
behoeven to aarzelen, dit boekje voor zijne rekening uit
to geven , waarvoor wij, integendeel , den vertaler bedanken , en dat wij 3oden en Christeneri gelijkelijk aanbe .
velen . Ach, dachten alle zoogenaamd bekeerde Yoden
dus Christelijl: , liefderijk en verflandig !
,,

Ma-
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MatMre m6dicale pratique . D . i . Praktisch Handboek
over de Materies Medica, door j . F . K L U Y S K E N S .
I/le Deel. Te Gent , b# A . B . Steven . 1824 . In gr.
8vo . Behalve de Voorrede en Inleiding, 526 Bl.
f 4 - 50 .

E

en goed en bruikbaar Handboek over de Materies
Medica to fchrijven, is een even moeijelijk als nuttlg werlc .
Immers wien is bet onbekend, dat er geen uitgebreider,
geen met minder echt wijsgeerigen geest bearbeid vahder
geneeskundige wetenfchap beftaat, dan juist de Leer der
Geneesmiddelen ; en wie, die niet verblind is door bet
denkbeeld eener ingebeelde volmaaktheid onzer weten,
fchap , zal ontkeclnen , dat , onder de menigvuldige Handboeken over dit vak , bet getal der goede en bruikbaae
naauwelijks noemenswaardig is . En wanneer men daarbij
bedenkt, dat bet toenemend aantal van geneesmiddelen en
nieuwe uitvindingen ook de uitgave van nieuwe Hand .
boeken noolzakelijk maakt, dan zal men gaarne toeftemmen , dat zulk een arbeid thans geenszins nutteloos of
overtollig kan genoemd worden ; en de Heer R L U Y sIc >; N S verdient den dank van bet geneeskundig publiek ,
dat hij zulk eene taak wel op zich heeft willen nemen .
Afkeerig van alle chemifche en mechanifche verklarin ;
gen , en door de groote vorderingen der Scheikunde in
onze dagen niet weggetleept, verklaart de Hoogleeraar de
wecking der geneesmiddelen niet uit de eigenfchappen der
doode flof, maar uit die des levenden ligchaams . Les mzdicamens, zoo fchrijft hij, ne paraisfent avoir d'autre
action fur l'eeonomie animale, que de modifier les proprietds vitales, et d'autre utilite dans les maladies , que de dd
terminer une reaction falutaire des parties, fur lesquellec
ils font applique's , ou qui recoivent leur influence . En la •
ter : C'est parce qu'on rapportait tout aux principes materiels des medicanaens , et presque rien aux efets, qu'ils
exercent fur le corps vivatat, qu'oa a taut erre Bans lcur
clcrsfi fication . ifet verwonderde ons daarom , dat de Schrijver
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ver de verdecling . van m u IL R A Y heeft overgenomeli, in
welke de beide laatfte klasfen op beginfelen rusten, door
hem vroeger verworpen .
De nicest bekende, ook de nieuwfte geneesmiddelen
worden opgegeven , met veel klaarheid en beknoptheid
behandeld, hunne phyfitche en chemifche ei ;enfchappen
niet alleen, maar ook (waarop, bet bier bovenal aankomt)
hunne werking op bet levend organismus voQrgedragen,
en derzelver nut in vcrfchillende ziekten aangewezen . Omtrent Sit laat(te had Recenfent wel gewenscht, dat der .
zelver indication en contra-indication meer bepaaldelijk
vasigefteld, en inzonderheid de algemeene Therapie meet
in 't oog ware gehouden . In een werk toch als dit, 't
geen ook voor Handleiding dicnen meet, kan men niet
to voorzigtig zijn . Is de Cortex Peruvianus in de febris
hectica en phthifts wel zulk een heilzaam middel, als de
Schrijver beweert? Is hij bet in de pneumoniecn, na de
aderlating en andere ontlastingen , als maar de expectoratie vrij , de huid vochtig is , offchoon ook bet bloed eene
crusta inflammatoria had en de pols hard bleef? Ons ten
minite komen zulke uirfpraken wat algemeen , en met de
ervaring van anderen en , wij moeten bet bekennen, ook
met onze ervaring niet overeenflemmend voor . Hebben
alle febres putrid'e eene ontfteking van de ingewanden of
herfenen (bi . 4I6) ? Zijn de Cathartica in de chorea f. yiti,
hysteric , tetanus , chlorofts , haematemefts , fearlatina , cryfipelas, fcrofuke, variolce, dyspepfie, hydrophobia, colica,
ilous, dyfenterie zoo maar onbepaald aan to prijzen? De
Schrijver fchijnt bier , met H A M I L T O N, wiens uitfpraak
hij in dezen grootendeels gevolgd is, to veel aan eenen
gastrifchen oorfprong van vele ziekten en aan eerie antigastriiche methode to hechten .
Buiten doze gebreken bezit dit werk groote verdienften, en kan, als Handboek over dit gedeelte onzer we .
tenfchap, vooral aan de Zuidelijke Akademien van ons
Vaderland hoogstnuttig zijn . Mop bet dat worden , en
den kundigen Schrijver aldus voor zijne mocite en arbeid,
aan hetzelve befteed, eerie belooning geven , waarop dezelve cene zoo regtmatigc aanipraak hbben l
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Ilandleiding tot het vinden der ware flerkte van het Icidum aceticum, door middel van de digtheid . Na voorafgegPane proeven opgefteld door A . V A N D E R T O O R N+
's Gravenhage, bij W. K . Mandemaker . 1824 ., In 00-

88 Bl. en veto Tafelen . f

2-2o,

JJ it welgefchrevene work , hetwelk op iedere bladzijde
blijken draagt van des Schrijvers belezenheid en ervaring,
beantwoordt volkomen aan deli tegenwoordigen toelfand
der Scheikunde , waarin men met even veel naauwkeurig .
held en meetkundige juistheid behoort to werk to gaan,
als in de eigenliik zoo genoemde Natunrkutide . Het is
in twee Afdeelingen verdeeld , waarvan de eerfte eene befchrijving behelst van de eigenfchappen en bereiding van
bet Acidrim aceticum , voorafgegaan van de befchouwing
der middelen , die bet bcpalen van de digtheid der vloeiifoffen ten doel hebben ; de tweede bevat de herleiding
der digtheid van het genoemde zuur tot deszelfs ware
fterktc, mitsgaders eene opgave van fommige atomen-getallen . Het hoogstbelangrijke verfchijnfel , door M o L L ER A T bet eerst waargenomen (Annales de Chimie , T.
LXVIII) , dat Itcidum aceticufin concentratum in foorteIijke zwaarte toeneemt door eene vermenging met wa
ter, tot dat_ bet bijgemengde water tot bet zuur flaat a1
1 t c,2 . zoo (alsdan namelijk is de fpecifieke zwaarte wedcrom even groot als die van het geconcentreerde zunr),
words hier door nieuwe proeven opgehetderd, naauwkeu .
Tiger bepaald , en verklaard uit dc vermindering van volumen, of de penetratie, welke daarbij plaats heeft . Wan.
neer e9, 55 declen water bij zoo deelen geconcentreerd
Azijnzuur wordeft gevoegd, b -ereikt de foortelijke zwaarte haar tnaximum . Uit cleze eigenfchap volgt, dat de
fierkte van bet Azijnzuur , van bet water afgerekend, zoo
lang klimt met de gra~en van den vochtmeter, tot dat
deze de grootfle denfiteit aanwijst , welke het Azijnzuur
berciken kan ; dat daarentegen bovcn dit punt de fterkte
door
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door cenen teruggang der graden van den vochtmeter words
aangewezen .
Door gepaste bijvoeging van water moet
men derbalve onderzoeken , wat hiervan zij , eer men uit
de denfiteit van een gegeven Azijnzuur tot deszelfs fterkte
kan belluiten . Doelmatige Tafels, om bij dit onderzoek
le gebruiken, vindt men bij de tweede Afdeeling gevoegd ; terwijl de eerfte Afdeeling mede van niet minder
dan 16 Tafels voorzien is , welke alien met de meeste j uistheid zijn opgefteld . Geen Scheikundige zal, zoo wij vertrouwen , dit werk zonder nut lezen , of liever beftuderen , want hiertoe is het meer nog dan tot lezing ingerigt . Bovenal lazen wij het vierde onderdeel van de eerfte
Afdeeling, handelende over de digtheid, al's middel om
de zamenfl:elling van mengfels to bepalen, die uit twee
vloeiftoffen beftaan, met uitftekend genoegen . - Druk
en papier zijn beiden prijzenswaardig .

Ernflige . en herhaalde Waarfchuwing aan allen, die de
waarheid liefhebben, tegen de ongeoorloofde en verderfelijke Koepokinenting, enz . Door A . C A P A D 0 S E,
Med. Dr . Te Amflerdam, bij J . H . den Ouden .
1825 . 1n gr . Svo . Behalve de Voorrede, 185 Bl. f i -Sq .
J.lecenfent heeft in deze ern/lige Llraarfchuwing denzelfden
esprit de contradiction gevonden , dezelfde drogredenen en
denzelfden toon , als in de vroegere produkten van dezen
Schrijver, en er ook, niettegenftaande des Schrijvers
verzekering , dien ernst in gemist , welke hem kenmerkt,
dien bet om waarhcid , en om waarheid alleen , to doen is .
Een betvrjs daarvan zij de wederlegging der vroegere Recenfie op bl . 6 en 7 der Voorrede, waaruit elk onpartijdig en oordeelkundig lezer, zoo hij ze met die Recenfie
vergelijkt en aan eene gezonde uitlegkunde toetst , de
vuaarheidsliefde van c A P A D 0 S E kan leeren kennen, Wij
voor ons betuigen daaraan genoeg to hebben, en achten
deze en dergclijke Ih'aarfchugw~ingen en Beflrffdingeta geene
aandaclht noch ernftige wederlegging waardig .
Re-

_ J . A . VAN S E M M E L

E N, Rtr EvoEAING .

547

Redevocring over den weldadigen invloed van hot openbaar ondertivijs op de uitbreiding en volmaking van ails
de onderfcheidene vakken der Geneeskunde, gehouden e
Haarlent , den 5 April 18 , door' J . A . V A N B E MME L E N, Med. Doct . enz. Te Haarlem, b%j de We&
A. Loosjes , Pz . 1825 . In gr . 8vo . 32 B!. f ;-4oo.
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loogst weldadig, zegt de Heer V A N B E A2 M E L It N,
is bet Belluit van Zijne Majesteit , onzen geeerden Koning,
waarbij bet Hem behaagde to bepalen, dat er in de onderfcheidene Steden van bet Rijk Geneeskundige Scholen zonden worden gefticht , voorzien van onderfcheidene Leerarn
voor de Genees-, Heel-, Verlos- en Artfenijmengkunde,
en beftemd zoo wel voor de Heelmeestprs van bet plat
to land , als voor hen , die in de fleden bet beroep vaa
Heel- , Verlos- of Artfenijmengkundigen willen beklee .
den. Inderdaad', wanneer men weet , dat deze zoo belang
rijke vakken, waarin kundige mannen veel goed kunnen,
en onkundigen zeer veel kwaad moeten uitwerken , op
vele plaatfen , vooral in onze afgelegene landprovinciea,
nog in handen van de domfle wezens zijn, die', zich bj
purgeer-, braak- en zweetmiddelen en bij bet doen van
latingen bepalende , meestal de ingewanden tot flerke ontlastingen aanzetten , als de Natuur reeds eene heilzatne
perfpiratie op de huid heeft aangevangen , en de huid
door zweetmiddelen tot eene vermeerderde uitwafeming
noodzaken , terwijl de ingewanden reeds 'pogingen aan~ .
wenden , om eerie prikkelende en bet geheele geflel in
wanorde brengende ftof uit to werpen ; van znlke ellendelingen , bij wien de ondervinding , die groote leermeesteresfe in de Geneeskunde , voorbijgegaan is , zonder eenig
fpoor in hunne onontwikkelde herfenen achter to laten, en
die niet ophouden , in iedere kwaadaardige koorts, den
ongelukkigen landman , om een weinig kina nit to winnen , door herhaalde bloedlatingen per post naar andere
geyvesten over to znden . Wanneer men dit weet, dan
ge-
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gewis moet men zich verheugen over een Befluit van Z .
1M1 . , dat ten minite aan hen, die willen leeren, daartoe
de deur openftelt ; en vooral moet men zich vetblijden,
a1s men verneemt, dat dit nieuwe onderwijs in handen
komt van mannen zoo als de Heel' V A N B E M M E L E N
en de overige Lectores, die aan de Haarlernfche School
geplaatst zijn . Wij willen hier niet onderzoeken, en bet
is er hier ook de plaats niet toe, of bet niet meer verkieslijk zoude geweest zijn, de onkosten, die voor deze
Scholen zullen gedaan worden , aangewend to hebben ter
bezoldiging van cenen goeden Districts -Medicus ; van
zulk eenen , die Medicus van aanleg was, en eene geheel
wetenfchappelijke opvoeding gehad had . Wij willen hier
niet aanmerken , dat bet onmogelijk is, alle die hulpmiddelen bij deze nieuwe Scholen to vereenigen , welke onze
Univerfiteiten opleveren , en dat men toch waarlijk niet
to veel kundigheden kan verfchaffen aan hen, in wier
handen bet welzijn en bet leven onzer nijvere landbewonners words ge(teld . Wij mogen bier zelis niet vragen ,
of het niet beter is, geen Medicus, dan een' halfgeleerden to hebben . Wij zullen hier zelfs bet voorbeeld niet
aanhalen van cen kleiu eiland, aan onze kusten gelegen,
waar, federt er hoegenaamd geene Medifche hulp meer
aanwezig was , de i' erfte beneden die der naburige landftreken gedaald was , waarboven zij zich verhief, zoo
tang er een onkundige, met cen diploma gewapende,
kwakzalver zijnen onheil aanbrengenden invloed uitoefende. Neen , wij willen ons liever alleen verheugen, dat
de inilelling dezer Scholen , al neetnt zij dan ook het
kwaad niet geheel weg, hetzelve vecl moet verminderen ;
en wij willen hopen, dat uit dezelve geene halfgeleerden , maar doorkundige land -genees- en heelmeesters zullen voortkomen .
Te Ilaarlcm heeft de Fleer V A N B E Al M R L r N, als
Lector in de Ontleedkunde , deze School met de Redevoering, die wij hier aankondigen, geopend . Hij heeft
in dezelve, op cene duidelijke , geregelde, en voor een
~c n ngt' gehoor bijzonder gc(clliikte wijzc, gchandeU over
den
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den weldadigen invloed , then her openbare onderwijs op
alle vakken der Geneeskunde ten alien tijde gehad heeft .
BeginnendemetAESCULAPIUS en HIPPOCRATES,
die de zi6ken reeds omtrent zoo goed genas als de tegenwoordige Geneeskundigen, doorloopt de Heer V A N
13,E DIM E L E N kortelijk her Griekfche en Romeinfche geneeskundige onderwijs, vergeet de

.flrabieren

niet, en

toont, hoe vervolgens, in de Middeleeuwen, in

Italie

voor de Geneeskunde een nieuw licht opging , waardoor
de Scholen van

Padua

en

Bologna

geboren werden . Hij

roemt , tot tijden komende , die nader aan de onze liggen , den Vader der nieuwere Heelkunde , A M B R 0 S I U S
P A R L , en vermeldt de verdienilen der
en bijzonder der

Leydfche

Nederlanders ,

Hoogefchool . Overal, toont

hij , bloeide Genees- en Heelkunde , waar her openbare
onderwijs in dezelve bloeide ; her eene was Heeds onaffcheidelijk van her andere . \Vij hopen ,

dat een ieder ,

na her hooren dezer Redevoering, van deze waarheid
volkomen overtuigd zal geweest zijn . Wij wenfchen
den Heere

V A N B E M M E L E N vele leerlingen toe ;

en zijne anatomifche lesfen , die hij finds vele jaren to

Haarlem,

waar hij den beroemrTen Hoogleeraar B A K-

1{ E R opvolgde, hield , zijn ons ten waarborg , dat hij goede kweekelingen zal vormen, en dat zijne aanfcelling den
bloci van

Haarlem ,

der gezondheid van den landbewo-

ner barer omflreken, en vooral der wetenfchap zelve,
bevorderlijk zal zijn .

Redevoering, door den Heer C A. N N I N G , Minister van
Staat en Buitcnland/che Zaken to Londen, gehouden
in bet Huis der Ge neente, op Donderdag 2I flpril I8e5,
bij gelegenheid van de Debatt, en over do Bill der Emancipatie van de Roomsch-Katbolijken in Ierland . To 1Lnflerdam, baj M . Westerman . 1825. In gr . 8vo . a8 BI.

f : -2 O .
.Ur zijn algemeene waarheden, die, in her afgetrolclkene,
BOEKBESCIi . 1325. NO . 13 . !
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lie, door niemand zullen ontkend worden , maar wier
toepasfing op bet dagelijkfche ]even met voorzigti-beid
moet gefchieden , om der Maatfchappije niet bet grootfte
onheil to brouwen . Van lien aard zijn b . v . d2 volgende : Alle menfchen worden met gelijke Regten geboren , elk , zonder onderilk .held , is gehouden , zijn Vaderland .te
verdedigen , - de Opftand, in geval van verdrukking , is
bet heiligfte Regt , en uitfpraken van then aard meer ,
welke ten tijde der Franfche Omwenteling, door de boosheid misbruikt, de verfchrikkelijkfte tirannij veroorzaakten , en de zegepraal der domheid , flechtheid en armoede, gepaard met ligchaamskracht, over deugd, verfland
en welgefteldheid, die to zwak bevonden werden, voltooiden . Zoo is bet ook eene waarheid, die geen' twijfel kan lijden : dat de Staat verpligt is, niet alleen alle
Godsdienften , die niet ftrijdig zijn met de zedelijkheid, to
dulden , maar die ook to befchermen . Onverdraagzaamhe'td is ecne der grootfte pesten en fchandvlekken voor
Christeljke Staten . Het fchijnt daarom, dat liberale beginielen zich zelfs naauwelijks met eene heerfchende Kerk
kunnen verdeagen : want dit denkbeeld van heerfchappii/
fluit ahijd eene minderbeid der niet heerfchende Kerken ,
en, zoo al niet bet regt, dan toch de map in tot onderdrukking derzelver . Mannen var ; de edelfte denkwijs en
onbetwistbaar Christelijke , ja naauwgezette gevoclens hebben bet daarom ook federt Lang onwaardig aan eene vrije,
aan eene Protestantfche Regering gevonden, dat zij hare
Roomschgezinde Onderdanen , niet alleen in .Engeland,
waar bun getal zees klein is, maar vooral in Icrland,
waar zij negen tienden der bevolking uitmaken, van alle
burgerlijke eerposten en bedieningen uitfluit ; terwijl zij
hen no-tans noodzaakt , de tiende aan de Protestantfche
Geestelijkheid to betalen, die daardoor heerlijk en in vreuge
de leeft, zonder zich om cenige zielzorg to bekommererj .
Na vele mislukte pogingen, zelfs door F I T T en F o x,
hoe zeer antlers in 't flaatkundige lijnregt verfchillende,
gedaan , hceft cindclijk de Minister C A N N i N c , zoo 't
fchijnt niet tegen genoegen des Konings, de zaak ten behoe-

It EDEVOERING .

551

hoeve der Roomschgezinden zoo verre doorgezet , dat
hunne emancipatie (vrijverklaring van die harde wetten)
in bet Lagerhuis reeds was doorgegaan, toen dezelve in
bet Hoogerhuis , of bij de Lords, werd verworpen .
De onregtvaardigheid daargclaten , dat Roomschgezinden zoo wel hunne eigene, als ook, door het tiende gedeelte van bun inkomen, andersdenkende Geestelijken
moeten onderhouden, zoo verdient de hoofdzaak, de volkomene gelijkflelling der Roomschgezinden met de Pro .
testanten tot 's lands beftuur in bet Britfche Rijk, wel
onze overvreging . Op zichzelve, in het afgetrokkene befchoutivd , is -,eker niets billijker . De Roomfche betaalt
fchot en lot, zoo goed als de Protestant . Waarom hem
dan niet dezelfde Re-ten vergund? Niemand zal ook aarzelen, zulks to doen , zoodra de Roomschgezinden overat
daarin met een goed voorbeeld voorgaan . Maar, om nu
niet to fpreken van de onophoudelijke knevelarijen , waarr
nan de Ilongacrf he Protestanten, zulk een aanzienlijk
gedeelte van dat Koningrijk , in de Oosterrgkfche Staten
blootilaan , of van de weigering van lterken aan Protestanten in Italie , zelf bier en daar in Frankr jk , waar
zij to midden eener Roomfche bevolking wonen ,-- zoo is
er een beginfel in de Roomfche Kerk , hetwelk bet voor
Engclaszd ten uiterfte gevaarlijk nma :4ct, de Ernancipatie
toe to fIaan . Dit is : men behoe0 ct'r.. Opgelooyigen en
.fetters geen :'oord to houdett . De Roomfche Kerk heeft
dit beginfel op de Kerkvergadering to Conjlanz niet alleen
in befpiegeling vastgefteld, maar ook in beoefening gebragt , door bet verbranden van I-: u s s en H I It It 0 IQ vM u s v A N p r, A li G ; en de terk erkent imnlers , dat
deze wettig door den Paus voorgezetene Kerkvergadering
door den Heiligen Geest is beftuurd geworden? Watdu5
in 1413 gold, geldt ook vier Eeuwen later . Men fpreekt
er niet gaarne van ; maar daarvan Mat de reden zich zeer
goed begrijpen . In weerwil aller eeden, zal dug de Ierfche
Roomschgezinde den Paus en deszelfs voorfchriften hooger flellen dan die des Konings , en zijn Bisfchop of Pries .
ter kan hem, door bet weigeren der abfolutie, tot apes
P p 2
nooJ .;
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noodzaken. De herflelling van de Orde der ,9°ezulten moet
aan dit beginfel nieuwe kracht bijzetten . Deze Orde toch
heeft den regel aangenomen : het doel heiligt de middelen.
Natuurlijk zal dus de Roomfche Geestelijkheid in lerland
alles beloven , om hare fchapen op de vette gemeene wei •
de van Engelands befluur to kunnen drijven ; maar het be.
tang der Kerk gaat boven alles, en er is bijna geen hooger , dierbaardcr belang voor dezelve , dan om bet rijke ,
magtige, bloeijende 1Jritfche Rijk op nieuw aan bet Roomfche Hof to onderwerpen , en bet , gelijk onder H a ND R I R III, tot eene vette Prebende van Rome to maken .
Hoe zou dit den Mister der Kerke verhoogen! let ware
gedaan met de ketterij ; en zou men zich tot dat einde
Met alles mogen veroorloven ?
Ja, het ware gedaan met de ketter~l Engeland is
tegenwoordig nog bet Unige bolwerk van bet Protestantismus in Europa . Deenemarken en Zweden zijn daartoe to zwak ; Pruisfen helt zeer zigtbaar tot bet Katholicismus over , en wij kunnen bet nog beleven , dat men
er Romes kerkdienst geheel zal invoeren . 15e Republiek
der Vereenigde Nederlanden , to voren mode een fleunpilaar van bet Protestantismus, is veranderd in een Koningrijk, alwaar, nit den aard der zake, de Roomschgezinde met den Protestant gelijk cildd is, en met rcgt .
Doch bet Katholicismus heerscht uitfluitend in Spafie,
Portugal, Italie, Ilongarife, bijna uitfluitend in Frankr jk, waar de ,7ezuiten hunne uiterlle pogingen doen ,
om alle andersdenkenden , als muitelingen en bewerkers
der Omwenteling, verdacht to maken ; waar men ongefiraft de dochters mag verleidcn , om zich aan bet vadcrlijke gezag, to gelijk met bet vaderlijke geloof, to onttrekken . Oostenr%ik en andere Duitfche Vorflen erkennen
Romes gezag in voile mate . De Kerk nu, die zoo vele
magtige leden telt, is eene aanvallende Kerk . Zij fluit
alle andersdenkenden van de eeuwige zaligheid uit ; en dit
verfchrikkelijke beginfel drijft dus vele brave en gemoedelijke Roomfchen, uit kwalijkbegrepene Christelijke liefde,
tot onverdraagzaamheid en 'rofelytenmakerij, De Protes-
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testanten , daarentegen, handelen altljd flechts yerwerenderwijze . Bij hen is doorgaans geen bijzondere lust om
Profelyten to maken, dewijl zij begrijpen, dat de Algemeene Vader flechts op het hart, niet op bet kerkgebaar
ziet. Nu moet een getladige , onvermoeide aanval, waarin men geene middelen ontziet, maar, volgens de reeds
genoemde beginfelen, vrijheid verleent om zich uitwen .
dig als Hervormd voor to doen , ten einde bet Protestantismus to veiliger to ondermijnen, (zoo als bet geval was
met den beruchten v o N H A L L H R, die daartoe geheim
verlof had van den Bisfchop van Fryburg ;) waarin men
bureaux voor omkooping, tot voor gemeene Militairen toe,
oprigt , -- zulk een aanval moet eindelijk zegevieren op
eenen vijand , die zich enkel verdedigend houdt. En wanneer nu EngeJand ophoudt een geheel Protestantfche Staat
to zijn, to midden van zoo vele zuiver Feoomfche, wat
moot dan bet gevolg zijn ? Het Profelytismus der Roomfchen heeft nu reeds in Engeland bet aantal van de belijders Bier Kerk, in twintig of dertig jaren , tlrintigmaal
talrijker doen worden , dan het to voren was ; wat zal
bet dan wezen , wanneer alle de befchermende wetten van
het Protestantismus gevallen zijn? Zal het Yezuitismus
niet, door middel vooral der leifche leden, allengs eene
magtige partij in bet Parlement zien to winnen ? Zal bet
niet in liet Ministerie weten in to fluipen , als dit voor
Roomfchen openflaat ; een geval, 't welk de Heer C A NN I N G uitdrukkelijk onderfl:elt (bl . 13 .) ?
Zal niet bet
Protestantismus in 't geheim , doch nu met grootere kracht
en betere hoop op goeden uitflag, aangevallen en ondermijnd worden ? Men zegge niet : ,, Deze heerfchappij ,
die uitfloiting, langer to handhaven, flrljtlt met den mil .
den geest der Protestantfche leere, vooral zoo als die in
onze dagen begrepen wordt ." Indien de liberaliteit geheel van de eene zijde komt, terwijl de andere zich daarvan bedient, om hare oogmerken to bereiken, zoo words
zij flechts cen nmiddel to nicer tot uitbt<ciding van hetRijk
der Duisternis . \Vij zullen dit door ect% voorbecld ophelderen . Men verhaalt algemeen, dat de Roomfche AartsP p 3
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priester zijne kudde heeft laten vermanen, en des noods
gelasten, alleen bij Katholjken ter markt to gaan , en dus
de Protestantfche winkels opzettelijk to mijden . Indien zich
dit eens mogt bevestigen , zou bet dan den liberaalflen
Protestant kwalijk to nemen zijn, indien hij nu ook van
zijnen kant alleen zijne geloofsgenooten begunftigde , en
den Roomfchen winkelier voorbijging , opdat de laatfte
niet alles zou hebben, de Protestant niets ? Dit zou op
zichzelve onverdraagzaam , bekrompen en kleingeestig ziin ;
maar in de gegevene onlflandigheden wordt bet bijna tot
pligt . Zoo ook bier. %Vil bet talrijkfte Kerkgenootfchap
der Christenheid cenigermate , al ware 't fechts burgerlij .
ke, verdraagzaamheid , en die minzaamheid en goede trouw
oefenen, welke burgers van denzelfden Staat, belijders
(wat nog meer is) van tsenen God en Heer aan elkander
verfchuldigd zijn ; willen zij zich weder op de hoogte
plaatfen, waarop zij omtrent 1780 of 1790, na de affchaffing der heilooze Yezuiten-Orde, ftonden, en daarvan
fprekende bewijzen gaven, -zoo gelooven wij , dat niets
billijker noch raadzamer is, dan de intrekking der uitlluitende wetter. i n bet Brit
Met , wil zij de Yezuiten handhaven , die, volgens de
letter en den geest hunner inftelling , eenen eeuwigen
oorlog met bet Protestantendom moeten voeren , zoo kan
men bet den Hervormden Christen niet ten kwade duiden , wanneer hij op eenige middelen van verdediging tegen den algerneenen , gezworen', nooit bevredigden vijand
bedacht is . Ongetwijfeld hebben de jongfte gebeurtenisfen in Sparje, de zegepraal van Monnikendom en Papis•
mus aldaar, en de verduistering in Frankr~Xk, in Engeland aan velen de oogen geopend , en de wet doen ver,
werpen . Wil de Paus dus zijne Ierfche kinderen in hunne natuurlijke Regten herfteld zien, hij vernietige de
Orde der fezz'iten, en verdiene daardoor bet vertrouwen
der Engelfche Protestanten . 1)at bet bij dezen geene domIne, bet rompene gehechtheid aan hunne (de Episcopate)
Kerk is, welke hen bij de verwerping der wet van vrijflelling bezickle, blijkt daaruit , dat thans vele Protestant-
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Parlement zitten . Nlaar in
hunne lecrfcelfelS is diets uitfluitends ; zij doemen an-

ea;atfche Disfcmers

in

bet

dersdenkenden Diet tot eeuwige ftraf, noch zoeken hen in
dit levee

per fas et nefas tot de gemeenfchap van bun

Kerkgenootichap over to halen .
De [leer

C A N N I N o, de

E7:ancipatie

voorftaande ,

gaat van cer. antler beginfel uit, dat zich nicer tot Ergeland bepaalt. Schoon zijue Redevoering flechts cene beantwoording van regenwerpingen en dus Diet apes daarin
even klaar is

(doordien wij

die tegenwerpingen Diet vol-

komen kennen) , beiraat zij echter grootendeels uit eene verdediging der Roomschgezinde leerflellingen , in zoo verre ,
dat die Diet gevaarlijk zijn voor den Staat . Ii loops tot dat
cinde bet eene voor , het andere na door , zoo als de transbiecht , bet geloof aan de kracht der goe-

fub/larltiatie , de

de werken en aan bet gezag van den Paus , en beweert,
dat er wel zulken, die de Goaheid van c H R I s T u s ontkennen , in bet Parlemcnt zitten , terwiji nogtans de Protestantfche Kerk zoo uitfluitend is als de Roomfche , en
den banvloek van A T H A N A S i U S tegen de zoo even
gemelden aanneemt. Uit den mond van eenen C A N N I N G
is dit gczegde bijna ongeloofelijk . Hoe! weet dan Diet elf:
verlicht Protestant, dat A T 11 A N A S I U S voor zijne rekening , verdoemen mag zoo veel hij wil ; dat hem een hooger Meester dan A T H A N A S I U S Let vervloeken verboden heeft ; terwijl de zoogenaamde Geloofsbelijdenis, die
men, helaas ! Dog achter onze Bijbels vindt, niet eens van
lien Kerkvad.cr , maar in de vijfde Eeuw is opgefleld .

fukswijze verdediging van het Katholicismnus (of liever van die verbastering van hetzelve, bet

Daarenbovcn is die

Papismus) Diet dat ;een , waarop bet bier aankomt . Den
geheelen

geest

der Kerk moot men omvatten :

dezen

moet

men weten to redden, eer men den laatlien dijk van bet
Protestantismus doorfteekt . Voorts zoekt de Heer C A NN I N G de onregtvaardigheid en bet onJlaatkundige van den
inaatregel eener langere ongelijkheid van Roomfche en
Protestantfche burgers to betoogen, en bet Parlement gerust to flellen wegens de al nicer en nicer toenemende
P P 4
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eifchen der Roomschgezinden . Dat hij ons overtuigd of
flechts bijzonder getroffen heeft, kunnen wij niet zeggen,
waarvan echter de fchuld ook wel gedeeltelijk aan de
firoeve vertaling kan liggen ; zie b . v . bl . 7 bovenaan,
en bl . 22 en 23 , waar wij bet woord opzieners vinden ,
hetwelk niet anders dan voorziening kan zijn .
Doch, willen wij dan, dat de verdrukking der Roomfchen in Ierland voortdure? Dat zij verre! Maar men behoeft hunne eer- en ftaatzucht niet op to wekken . Waren
onze Roomfche medeburgers v66r 1795 ongelukkig, toen
zij tot geene ftaatsambten werden geroepen ? Zij genoten
alle Regten en genoegens der Maatfchappij . Men doe in
Ierland meer, dan de Heer C ANN I N G durft vergen
men ontfla den Roomfchcn Ier van de tienden voor de
Protestantfche Geesteiijkheid ; men verligte bet lot van
den armen pachrer, wiens onbarmhartige Heer de vruchten van zijn zweet to Londen verbrast ; dan zal men die
klasfe winnen, welke lvezenl~k verdruk : wordt . Zif, de
ongelukkige , fchamele inboorlingen , maken geene aanfpraak op zitting in bet Parlement, of op ambten ; dit
doen flechr3 de groote Ileeren , die zich van den drtik
van Icrland , als een voorwendfel , bedienen , om - in
de Regering to komen . Aan hunne eerzucht mag men de
veiligheid van het Protestantismus niet opofleren ; maar
bet zou onverfchoonlijk wezen, onder voorwendfel van
zucht voor de Hervorming, den armen Ier langer to laten
zuchten . Men emazicipere hem v n tienden en knevelarijen , en vermindere des noods het getal der Protestantfche Geestelijkcn zonder Gemeente : dit zal , dunkt ons ,
beter doe] trefen .

Cefchziedkundige Befchouwing der 167onnikenorden en Kloosters ,
naar hct Iloogduitsch bewerkt door J . C . A . S A N D E R ,
Christen - Leeraar bij de Evangelisch - Luther fchen te Haarle?n. II Dcelen . Te Hrarlenn, bij de Erven F . Bohn .'I82a .
In gr . 8vo . To zamen XIV crr 788 Bl- f 7 - 95 .

ij weten er niet anders op , dan dat wij aau bewerker en
uit-
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uitgever van dit werk, en aan bet publiek, verfchooning
vragen, om de lange vertraging met de aankondiging van een
zoo belangrijk gefchrift eenigzins goed to maken . Wij zouMaar peen, wij hebben tijd noch plaats voor
den we!
eenige uitweiding, en dus Been woord meet tot verontfchul .
diging I
De Hoogduitfche fchrijver is maar als c . j . w. . . bekend .
De vertaler heeft heel war meer dan vertalen gedaan , en men
is hem dank voor zijne moeite fchuldig, want of bet ook
moeite kostte, vier boekdeelen, van zoodanigen inhoud als
dit werk , cot twee ee verminderen ! maar hij heeft nog meer
verrigt , en den coon deg oorfpronkelijken fchrijvers gematigd , die niet altijd den cerbied voor hetgeen anderen heilig
is in bet oog hield . Veel luidt nu nog wel als fatyre ; maar
wie kan dat helpen P Den groote rijkdom, in andere febrif_
ten verfpreid , is bier bijeengebragt, en - zoo al de oor.
fprong van bet monnikenleven juister had kunnen, en, gelijk Recenfent meent , moeten aangetoond zijn (wat bl . 6-25 daarvan geeft, is to kort) - over de gefcbiedenis der
verfchillei:de orden van monniken, over hecgeen tot derzel .
ver bevordering, verbetering of vernietiging is ondernomen,
over de gevolgen daarvan , heeft men bier een volledig werk .
Men leest eene gefcbiedenis , welker waarheid door de opga .
v e der bronren , nit welke dit werk geput is , is gewaar_
borgd : maar 't is geene dorre gefcbiedenis ; zij is pragma .
tisch behandeld , dat is , naar S A N D E R beredeneerd ten aanzien van oorzaken en gevolgen . Op den roem van onpartijdigheid mag dit werk aanfpraak maken . Het nut, dat, folntijds en onder fommige toevallighedeu, bet kloosterleven had ,
de goede beginfels en oogmerken bij hetzelve, de verdienfen
van fommigen in de monnikenorde worden er zoo wel in opgenomen, ats bet, zoo als van zelve fpreekc, vol is van de
zotheden en ondeugden , in de k loosters to voren of nog to
huis . Daar knelt bet van . Dr had misfchien 4dech waarom
ook?) wel wat van kunnen gemist worden . De keus , die
deze fchifting bepaalde , was echter moeijelijk . Van droefenis en afgrijzen zal men zich zoo min, als van ktch en fpot
kunnen outhouden onder bet lezen . Als bet maar geene aanleiding geeft tot onbetamende oneerbiedigheid jegens bet wa .
r e en heilige van den Godsdienst ! Maar , het beste kan altijd
misbruikt worden , en s A N D ER's ernst is een heerlijk regengift .
P p 5
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Her tweede deel is, om de daarin voorkomeade gefebiedenis der Jezuiten, en i:et geheele werk is, met opzigt tot de
behoeften des tijds befchouwd, hoogstgewigtig, en bij On .
roomfchen en Roomfchen wenfchen wij , dat her vele lezing
en behartiging zal viuden . De overtuiging, dat her bijge.
Ioof duizendmaal erger is dan bet ongelcof, omdat bet in pet
duister werkt, dringt zich, onder her lezen, diep in her verfland en hart in . En is de mystiekerij onzer dagen de poort,
waafdoor bet Jezuitismus tracht binnen to fluipen (II . 397),
dan kunnen zoodanige werken niet genoeg aangeprezen worden. Er is, federt de uitgaaf van dit boek, zoo veel van
de pers gekomen, dat onze late aankondiging nog wel voor .
deelig zijn lean, om to beletten, dat hetzelve verdrongen
worde nit de aandachc van hen, die her nog Wet - gelijk
zeer velen, zoo als wij hopen - lazen, on die vrienden
zijn van eene pet veriland voedende, her hart belangrijk op .
wekkende en aangenaam onderhoudende leccuur. Voor hen,
die her licht paten ,omdachunewrkdaogepn
baard worden , dat ze boos zijn , verliezen wij niet On
woord !

G E O R G E III , zijn Hof, en zijne Familie . Bevattende eene
tnenigte belangrijke en weinig bekende Cebeurtenisfen, betrefende de Zeden, de Cewoonten, en de Levcnswijzo van
then Monarch . II Deelen . Naar bet Fransch . Te AxJlerdarn, bij J . C . van Kesteren . 1824 . In gr . 8vo . Te zamen
CXVIII en 447 B1. f 5 - 50.

Il

Her kan diet arders dan belangftelling opwekken, wanneer
van de falnilie, bet hof en den perfoon eens zoodanigen Ko .
rings een welgefchreven boek ors aangeboden wordt . De regering van G E O R G E III flaat toch in geen weinigbeduidend
verband met bet lot onzes vaderlands , en haar duur van 6o
jaren , in een voor de gefchiedenis zoo gewigtig tijdvak (van
176o-182o) , levert gewis veel wetenswaardigs op . D ., betrekkingen van dien Vorst, zijne zeden, zijn karakter en gedrag , niet altijd even billijk beoordeeld , zijne rampfpoeden ,
van welke de krenking zijner geestvermogens de meest be .
kende is, moeten wel eeuen Schrijver, voor zijne taak bere .
kend, en wien tot dezelve de noodibe hulpmiddelen niet ont,
bra .
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braken , overvloed van floffe aanbieden, om zijne lezers nut .
cig to onderhouden .
De Schrijver dezes werks is II E R T R A N D M O L E V I L L E,
die bet eerst in bet Engelsch en daarna in bet Fransch heefc
uitgegeven, Wen L ODE W IJ K XVIII in Frankrijk was teruggekeerd , ep hij insgelijks zich daar weder beyond . Wij
denken , dat bet door onze landgenooten met niet minder
graagte zal on .vangen zijn of warden, dan bet, in Londen
uitgegeven zijnde, ]of verwierf . Ilet ftaat ook op zichzel .
ve, maar kan als vervolg der Gefchiedenis van Engeland,
v66r tien jaren , in zes deelen, bij V A N K E S T E R E N Uitgegeven , aangemerkt worden .
Den Vertaler is men grooten dank fchuldig . HIJ heeft niet
alleen , wear bet de eer onzer natie goad, zoo als dat bijzonder met bet berigt aangaande den flag op Doggersbank bet
geval was , der waarheid regt gedaan ; maar vooral heefc hij
op onzen dank aanfpraak verworven door bet gefchiedkundig
tafereel der tegering van G E O R G E III , hetwelk dit werk
v"borafgaac (I . bl . I-CXVIII). Deze fchets, naauwkeurig
en onpartijdig vervaardigd, vult eerie wezenlijke gaping aan,
die bet gevolg zijn moest der behandeling als van b ijkomen.
d e zaken , of liever der aanftipping, van de ftaatkundige ge .
beurcenisfen onder die langdurige regering . Wiij noemen dit
tafereel gaarne regelmatig en volledig ; en , levere het al , nit
zijnen card, geene bevallige, bet leve-rt toch eene hoogstbelangrijke lectui r op . Hoe gacrne wij nit die fchets, en uit
bet werk zelve, eene proeve overnamen, plaatsgebrck ver .
biedt bet ons ; en wij fleunen op bet vertrouwen onzer Iezers, wanneer wij niets anders doen, dan dit, in zoo vele
anecdoten rijke en in zoo menig opzigc belangrijke, werk
bun onbepaald aan to pri/zen, en den Uitgever to verzoe .
ken , dat zijne pers bet publiek altijd verpligte met vreemde
producten vale zulk allooi . Op teal en fijl valc weinig aan to
merken zonder vitzucht. De beeldtenis des Monarchs ver •
fiert beide (waarom, weten we niet, beide) deelen . Zij boe.
zemt medelijden in, die, door de lezing van bet werk zelve , zich tot hoogachting verheffen , en tot niet weinige ge .
fchied- en karakterkundige opmerkingen aanleiding geven zal .
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tionem literariam a nobilisfima Facultate Philofophiae theoreticae et Licerarum humaniorum anno 1823 propofitam
Exponatur controverfia de falfa legatione, Demosthenem
inter et lefchinem agitata, ita ut non tantum historia illorum temporum , action is judiciique forma ipfaque cum accufandi tum defendendi capita proponantur, fed opera prae.
cipue conferatur ad fcriptorum, maxime illorum oratorum,
diligentem interpretationem atque emend otionem . Lugd . Batav. spud S. et J. Luchtmans . 1824 . 4to- pp . 68 .

l)eze bekroonde •P rijsverhandeling, welke in de Jaarboeken
der Leydfche Hoogefchool gevonden words , verdienc ten
voile eene afzonderlijke vermelding , als bet werk van eenen
Jongeling, die reeds bij hec intreden van zijne loopbaan de
beste verwachting van zich koesteren doec,en zich dus reeds
vroeg zijnen naam waardig beeft willen becoonen .
Na eene korte , doch gepaste Inleiding , waarin de Heer
S I E G E N BEE K over bet nut en de ftrekking der v oorgeftel .
d e vraag handelt, en zijne lezers met de wijze, waarop hij
dezelve behandelen zal , bekend maakt , begint hij in bet eer .
ite Hoofdftuk met de gefchiedenis dier tijden to ontvouwen .
Na vooraf de befluurders van Macedonia v66r Philippus to
bebben opgegeven , maakt de Schrijver ons bekend met de
wijze, hoe Philippus , zoon van Amyntas , de regering van
bet Macedonifehe gebied in handen kreeg, en hoe hij de
3nagt van hetzelve heeft uitgebreid en bevestigd . Iiij fchetst
ons, hoe Philippus den vervallen krijgsdienst der Macedozliers regelc en verbetert : hoe hij hunne neergeflagene gemoe .
deren weet op to wekken door zijne overwinningen op Ar .
gaeus en de Paeoniers ; hoe hij de Illyriers beftrijdt, met dat
gevoig, dat ook deze zich genoodzaakc vinden, alle de fte .
den van zijn gebied to ontruimen . Nu bad de nieuwe Koni g zijn rijk van zijne vijanden verlost, en zich de alge
meene achting en liefde van zijn yolk verworven . Doch de
verzucht des Konings gnat verder : bij wit Macedonia bevrij .
den van de algemeene verachting der Grieken , en zijn ge,
vied in roem met de voornaamfte f eden van Griekenland doen
evenaren Met dit doel neemt hij Amphipolis weder in, en
weet den Athenicnfers, die door de Amphipolitanen to pulp
wa .
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waren geroepen, den gevraagdcn bijftand of to raden . Daarna
betegert Philippus Pydna en Potidaea, en geeft deze fteden
aan de Olynthiers, om door dit gefchenk de Athenienfers,
die een bondgenootfchap met hen willen eangaan, voor zich
in to nemen . Doc'% bet verlies van deze betide fteden moet
door eenen inval in Thracie vergoed worden, waarmede de
Grieken toen in oorlog waxen . Nu wordt Philippus door de
edelften der Thesfaliers, de Ateuaden, to hulp geroepen,
om hen to bevrijden van bet juk der drie dwingelanden Tifiphonus , Pitholaus en Lycophron . De Koning geeft gehoor
aan hunne bede, overwint deze overheerfchers, en verdeelt
Thesfalie, zoo als bet voormeals geweest was, in vier dee_
len, waarover hij vier befluurders fteit , die zijne belangen
behartigen . Op dien zelfden tild ontitaat- ee een oorlog on .
der de Grieken over den Godsdienst , tien jaren lang met de
grootfte bitterheid gevoerd . De Phocenfers, namelijk, waren
tegen de Amphictyonen, zijnde de bewakers van den tempel
to Delphi , opgeftaan , en hadden zich meester gemaakt van
dit algemeene heiligdom der Grieken . De Phocenfers worden
nu befireden door de Locriers, Boeotiers en Thesfaliers ; en,
terwiji de Grieken dus in hunne eigene ingewanden wroeten,
voert Philippus eenen kleinen oorlog met de Athenienfers,
nadert met eene vloot de eilanden , older hun beftuur ge .
plnatst, en diingt door tot Attica . Hierna keert hij naar Ma .
cedonie terug, om bet verbond der Olynthifche fleden can to
tasten . Maar flog verder ftrekt zich de begeerce van den Macedonifehen Koning uit ; hij wit bet beheer van Griekenland ;
dock hierin ftaan hem de Athenienfers , en zij alleen, in den
weg . Om dit zijn oogmerk to bereiken , wit hij met de Athenienfers den vrede fluiten, wellte met de grootfte toejuiching
wordt aangenomen . Ten einde over dezen vrede to handelen,
worden rtiersgezante narMacedonia fgezonde, nor
der dezen munten de namen van Demosthenes en Aefchines
uit . Zij alien behartigen de zaken der Athenienfers ; en Ae .
fchines vermeldt de verdienften van zijne natie omtrent de
voorvaderen van Philippus , en raadt den Koning hunne vriendfchap aan . Doch bet licht der welfprekendheid van Demos .
thenes , dat to Athene fchitterde, is can 's Konings hof als
uitgebluscht ; hij ken, zelfs op den vriendelijkften aandrang
des Konings , zich niets herinneren van hetgeen hij zich had
voorgefleld den Koning voor to dragen . Op elk voorgefteld
pant weet Philippus dus to autwoorden , dat de welfprekendflen
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lien der Athenienfers zljne wljsheid en welfprekendheid bewonderen . - Eindelijk roept men de hulp van Philippus in
tegen de Phocenfers ; en hij is terflond gereed, de zaak van
den nangeranden Godsdienst to verdedigen . Hij beflrijdt en
overwint hen ; doch , in plaacs van hen , als nanranders van
den Godsdienst , to firafFen , geeft hij , met listige omzigtig .
held, de beoordeeling hiervan aan de Amphictyonen over ; en
nu wordc de Vorst van Macedonie,in plaats der Phocenfers,
in de verheven regtbank van Griekenland verkozen , en Demosthenes zelf vindt zich genoopt, dit befluit, door de Amphictyonen ter goedkeuring aan de fleden van Griekenland
opgezonden, bet Atheenfche yolk aan to raden . Doch nu ,
om bet beheer van Griekenland , en zonder tegenfland , to omvatten, doer Philippus de Athenienfers den oorlog aan ; de
flrijd is hevig en zonder beflisfenden uitflag , tot dat eindelijk de Athenienfers voor de dapperheid van Philippus en
Alexander wijken en vlugten ; en zoo maakte edn dag, gelijk
de uitkomst heeft bevestigd, een elude aan de vrijheid der
Grieken, wier fchutsheeren de Athenienfers geweest waren .
Athene evenwel wil de wijze Koning niet ten onder brengen ;
hij wil niet fchijnen hare vrijheid to verminderen, zeggende,
dot hij, die nit hoofde van roem zoo veel kommer en on .
rust had doorge(laan , eene dwaze dand zoude begaan, zoo
hij bet tooneel des algemeenen roems floopte : faroarovs a"3vag,
vfpwrov $arFp aoZs15 vrdvrx
zegt Plutarchus, fXaysv xsaevoVTC
Hierna
9Mov"vT s xac 9rlkxovrx is~ro(3w)%eiv ro 'r Ud X; fc rpov .
wordt Philippus, volgens de begeerce van geheel Grieken .
land, met aitzondering van Lacedaemonic , tot aanvoerder der
Grieken to land en ter zee verkozen ; tot dat hij eindelijk,
toen hij in Macedonia terugkeerde , om , volgens algemeen
befluit der Grieken, de Perzen to beoorlogen, door zekeren
Paufanias gedood werd . Dus had Philippus 24 jaren gere .
geerd , en werd als een dapper en voorzigtig Vorst geroemd .Na dit alles , hetwelk door den Heer S I E GE N B E E It met
orde, naauwkeurigheid en bondigheid wordt opgegeven, in
welke opgave wij tevens een juist gebruik der beste bronnen
opmerken, bandelt hij over den (land der zaken to Athene
ten tijde van Philippus, en daarna over Demosthenes en Aefchines . Maar ons beflek mat pier toe, ook in dit gedeelte
den Schrijver op den voet to volgen : bet zij genoeg , op ce
merken, dat hetzelve vele blijken draagt, dat hij met de ge .
fchiedenis der Grieken en met him karakter bekend is, en de
v er .

RESPONSIO AD QUAzSTIOr4aM LITERARIAM .

563

verdienften van Demosthenes en Aefchines heeft doorzien en
van den goeden kant beoordeeld , en , hetgeen wij zeer prijs .
felijk vinden, met welaangevoerde plaatfen der Ouden zelve
geflaafd heeft .
In bet tweede Hoofdftuk vinden wij een verflag van bee
twistgeding cusfchen Demosthenes en Aefchines . De Schrijver
bepaalt den tijd , waarop hetz*elve zoude zijn voorgevallen,
en volgt hierin bet gevoelen van T A Y L o R . De twijfeling,
aisof dit gefchil niet zoude hebben plaacs gehad , meent hij
to regt , dat door Aefchines zelven , in een' zijner brieven, is
weggenomen . Van meer belang fchijnt hem toe de achter .
docht der Ouden , of wel de redevoering van Demosthenes
de falfa legatione bet echte werk van dezen Schrijver is, ean
hetwelk hij de laatfte hand niet zoude gelegd hebben ; en voor
dit gevoelen meent hij eenigen grond to vinden in de geheele
hooding dezer redevoering , waarbij hij de woorden van T AY . .
L o R gebruikt :
,, Habemus igitur, j credere fas est, orationert non ab ipfo auctore perpolitam aut evulgatam , led quae
inc'roata ex ejus fcriniis in lucem prodilt, foetum quidem
abortivum , fed abortivumn Demostlaenis , et
quod de fummi
Poetae Ulixea dictum est, huc transferre licet ;

f,

„ Sint fame fomnia, fomnia tamen hunt Jovis ."
I-Iierna vinden wij bet oordeel der Ouden over beide cede .
voeringen opgegeven, en dit Hoofdftuk befloten met de opgave van den vorm , waarin dit gefchil gevoerd en uitgewe .
zea is .
Het derde Hoofdituk bevat den inhoud der beide redevoe .
ringen . Eerst wordt de voornaamfte inhoud der redevoering
van Demosthenes vermeld ; en bet blijkt reeds terflond, w el.
k e hoofdpunten ter behandeling Demosthenes zich had voor .
getteld . Deze punten worden door den Schrijver opgegeven
en behandeld . Zij betreffen , t 0 . den ondergang der Phocenfers ; 20 . dat de vrede, door Aefchines aangeraden, allerver
derfelijkst
t was voor bet Gemeenebest ; 30 . dat Thrpcie door
bet dralen der Gezanten, dock voornamelijk van Aefchines,
is verloren gegaan ; 40. verdedigc Demosthenes zijn eigen
gedrag, als geheel uiteenloopende met de handelwijze van
Aefchines en anderen ; 50, ontraadt hij den Regteren alle me .
delijden , en ltelt bet leven van Aefchines en de fmeekingen
zijner bloedverwanten en voorilanders ten coon ; 6o . befluit
hij met de plannen van Philippus ce ontwikkelcn, en ce be .
too-
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toogen, hoe bet verraad van Aefchines voor de Athenienfere
verderfelijk, voor Philippus allergunfligst geweest is . Hierop
volgt bet verfag van de redevoering van Aefchines : de voornaamfte punten der verdediging vinden wij elk naauwkeurig
en afzonderlijk behandeld : 1 0 . de verdediging van den vrede,
door hem aangeraden ; 2° . wegens de vergadering, over den
vrede gehouden ; 3° . bewijsredenen tegen de befchuldiging
over den Va., van Thracie ; 4° . omtrent den ondergang der
Phocenfers ; 5°. bet antwoord op de befchuldiging van ver .
raad , en 6° . bet befluit der redevoering . Dit Hoofdftuk words
befloten met eenige belangrijke wenken over deze beide redevoeringen . De Schrijver is van gevoelen, dat, gelijk men
son alle aanrijgingen omtrenc verraad van Demosthenes tegen
Aefchines geen vertrouwen moet fchenken, men zich even ..
zeer moat onthouden van de gedachte, dot Demosthenes, bf
door eenen bijzonderen boat tegen Macedonia, df door de
Perzen met goud omgekocht, df om zijne tegenpartij to
fnuiken, dus gehandeld hebbe . En war de waardij der beide
redevoeringen betreft , zoo meent hij , dat men in bet gefchil
de corona nan Demosthenes , maar in die de falfa legatione
non Aefchines de voorkeur geven moet . - Om ons verfag
wet to zeer to rekken, kunnen wij bij dit Hoofdftuk niet
longer flil(laan , waarin juiste aanmerkingen , ook wel eene
nieuwe uitlegging en verbetering van plaatfen nit beide Schrijvers, gevonden worden ; en bet deed ons genoegen to zien,
dot de Schrijver in bet lezen en behandelen der nude Autheu .
ren den ddnigen waren weg volgt, namelijk then der echte
grammatikale interpretatie , van welke W Y T TEN B A C I-I ZegC
giaae inteipretatio a diligente et accurata linguae verborumque cognition ad rerum cognition em profaciscitur .

Her geheele auk, derhalve, is der lezing overwaardig, en
bet is noch door opeengeftapelde citation, noch door eenen
onzuiveren Larijnfchen ftijl ontfierd . Met vreugde zien wij
den jeugdigen Schrijver bet voetfpoor en voorbeeld volgen
van zijuen waardigen Vader : hij go zoo voort, en hij zal
evenzeer bet Vaderland en de Letterkunde aan zich vex .
pligten.
Met lof verdient ook vermeld to worden de Verhandeling,
over ditZelfde onderwerp, van den Heer F . D E G R E V E,
met een eervoi getuigfchrift bekrooud . Zij doer allerwegen
den Schrijver eer aan, als blijken dragende van onvermoeide
vljjt, van kennis en beoefening der Ouden, en is met oor •
deel
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deel bewerkt. Doch bet komt ons voor, dat de Heer D E
G R E v E den inhoud der beide redevoeringen to veel in eenen
regtsgeleerden vorm heeft opgegeven .
Gaarne eindigen wij ons verlag met de woorden van eenen
bnicenlandfchen Geleerde, w(-lke wij met genoegen onlangs
lazen in de Revue Encyclopidique : „ Parmi les memoires
couronnds dont les auteurs font des eleves des Univer fitds Bel.
ges , nous distinguons furtout ceux de M . M. D . T I E B 0 E L
S I E G E N B E E K et r . D E G R E V E, relatifs aux discours de
Demosthdne et Efchine, intitulds de falfa legatione ." En war
lager : „ Les diferens mdmoires, qui fe trouvent renferm s
dans ce volume, font beaucoup d'honneur A 1 Acadenrie de
Leide, et nous font juger trPs favorablement dune Univerfite,
ou de tels docteurs ons l'avantage d'avoir de tels disciples ."

Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothei .
togdom Luxemburg, voor jonge lieden . Door A . B . V A re
geb. SCHILPEROORT . Ilde Deel. Te Amflerdam, bij Schalekamp en van do Grampel . i823. In gr.
8vo . 385 Bl. f 3-6o.
MEERTEN,

.Ve eenvoudige aanmelding van die tweede deel gal wel voor
onze Letteroefeningen voldoende zijn, daar bet eerfte deel
zoo veel bijval voud . De reis words op deielfde wijze voort .
gezet, en komt ons voor in aangenaamheid nog to hebben
gewonnen, daar zij trouwens nu loop[ door de aangenaamfte
ftreken van ons vaderland , en Ran de aandacht der waardige
fchrijffter weinig of niets fchijnt oncflipt to zijn . Hier en daar
words door gefchiedkundige anekdoten bet verhaai verleven .
digd,en de befchrijving van onderfcheidene fabrijken is voorzeker geene geringe bijdrage tot bet nut, betwelk die refs .
verhaai bij jonge lieden ftichten kan. De togt ging nu eerst
door Overijsfel , voorts door Gelderland en Utrecht ; ten sanzien der heerlijke ftreken rondom drnhem en Nijmegen is de
fchrijffter vooral uitvoerig . Noord - Braband lag hierop Ran
de beurt . 's Hertogenbosch en Maastricht met derzelver om .
trek zijn voortreffelijk bearbeid, en gaven rijke flof ; ook
words Spa Diet vergeten . Luik befluic die deel van bet reisverhaal, van waar bet reisgezelfchap reeds eenen uitflap deed
naar Limburg en Verviers . Het zal der fchrijffter Dog at
moeite kosten , om , zonder to groote uitvoerigheid, ons vaBOLRBESCH . 1825 . NO . 13 .
Q q
doe.
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derland op deze wijze in nog cen paar boekdeelen afte doer .
Moor, was zwarigheid? Jonge lieden van den befchaafden
Hand zullen her der fchrijffter dank weten, dot zij hen niec
to fpoedig verlaat, en vinden in dit reisverhaal meerder en
gezonder voedfel, dan hun de doorgaande lecture van den
dag opleveren kan . Wij nemen dus niets terug van den lof
bij bet eerfle deel gegeven , en hopen , dac een goede afcrek
tot de voortzetting van dit onderhoudend reisje aanmoedigen
zal . Laat ons nit eenen brief van H E N R I e T T E V A N w .
aan hare vriendin iets ter proeve geven ; zij fchrijfr uit Beek
bij Nijmegen
,, Nog geheel vervuld van al het fchoone en bevallige,
hetwelk ik de laatfte veercien dagen gezien heb, vat ik de
pen op , mijne lieve S 0 PHI A I Hoe dikwerf heb lk gelag.
chen over de verrukking van den cen' of ander onzer vrien_
den , die , nit Gelderland komende , met geestdrifc van deze
Province fprak! Hoe onmogelijk kwam bet mij voor, dot
er icts fraaijer kon zijn dare Holland, dat ik ergens liever
zou wonen dan in f!rnflerdam ! Maar hoe geheel anders oor .
deel ik nu I Bet is mij , als ware ik in eene nieuwe wereld ,
eu ik kan mij flier begrijpen, dot niet ieder met dezelfde
geestdrifc vervuld is . „ Lief dweepflertje!" zegt Papa, als
ik zoo eens over een fchoon gezigt in verrukking van zin .
nen geraak, „ gij zaagt nog. niet veel ; alles heeft nog de
bekoring der nieuwheid voor u, en daarom words gij door
elk nieuw ilandpunc zoo verrukc ; als gij meer zult gezien
hebben, zulc gij b et.e r kunnen vergelijken, en dit zal in vele
gevallen uw oordeel was lager flemmen ." - Het is mogelijk,.
S O P H I A! ik wil de ondervinding van Papa tiler tegenfpre .
ken ; maar her is mij onbegrijpelijk, en, moet ik er bijvoe .
gen, pier wenfchelijk . 1k wil mijn levendig gevoel van verwondering en verrukking niet met eene koele vergelijking en
firenge beoordeeling , waardoor men zich over niets meer ver .
wondert, verruilen , en dcveep liever nog wat voort . - 1k
zecte mij f'raks, om u to fchrijven, boven op een' berg ;
maar gelooft gij wel, dot de groote verfcheidenheid van ge .
zigten, welke ik voor mij had, mij als verwarde, en mij be .
lectede om geregeld ce fchrijven? Nu ben ill nedergedaald,
en heb mij opzettelijk een plekje gekozen, waar ik door
geene omringende voorwerpen word afgetrokken . 1k zit namelijk u dezen ce fchrijven in eene lieve hermitage, door den
bezitter van dit laudgoed kunfleloos , maar met veel fmaak ,
aarh
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aangelegd . Het hutje is van gevlochten teenen, van buicen
met kiimop , climatis, wijngaardranken, wilde kamperfoelie
en rozen bekleed . De kozijnen beilaan uit twee verfchillende
boomflammen,door de Natuur zelve van boven kunfteloos in
elkander gevlochten , en alioo den boogswijzen ingang van
bet hutje vormende . Van binnen is eene zodenbank , in de
gedaante van eene kanap8 , rondom cie warden ; in bet mid.
den is eene tafel van dezelfde flof ; de grond en de wanders
zijn bedekt met veelkleurig mos, hetwelk door de koelte,
die bier altijd heerscht , deeds frisch en groen blijfr . Door
digc kreupelhout, op de Melting eens heuvels, leidt een fmal
kronkelend voetpad naar de hermitage ; halverweg den heuvel
ontfpringt er een beekje ; order digte iiruiken verfeholen ,
flingert bet zich langs bet voetpad , veibergt zich eene wijl ,
1omt dan weder to voorfchijn ; allengs wordc bet breeder,
Ilroomt als eene heldere beck, tangs bebloemde oevers, voor •
bij de hermitage, en flort zich, niet ver van bier, van eene
kleine hoogte in eene kom, waar de fchaapherders hunne
fchapen komen drenken. Deze waterval vormt een gedruisch,
welks geluid niec clerk genoeg is om ae aandacht of to lei .
den, terwiji hij echter door zijn eentoonig geplas eene z oe.
t o mijmering bevordert . Eene Zwitferfche brug voert over
de beck naar de hermitage . - Icier zit ik nu to luisteren naar
bet onnavolgbaar lied des nachtegaals en van eene menigte
vogelen, welke mij nog onbekeud zijn . . . . Maar, dwaze,
die ik ben! ik befchrijf u mijn verblijf, en nog weec gij niet,
waar ik mij bevind ; in een door weinigen gekend en voor
bet oog verfeholen lief plekje , Wet zeer ver van bet dorpje
Beek."
Deze proeve zal, ten bewijze van den bevalligen fchrijftrant, wel voldoende zijn .
De bcoefening der 4ardrijks- en Gefchiedkunde gemakkelijk
gemaakt, enz. Door w. V A N DEN H o O N A A It D, Onder*
wijzer to Hillegersberg . Te .4mflerdam , bij Schalekamp ,
van de Grampel en Hansfen . ibst . . In gr. 8vo. .XI1, 340
Bl. f 3- :
Dit werk moet dienen voor eene handleiding voor jonge on .
derwijzers, tot een doelmatig onderrigt der boven genoemde
wetenfchappen . De Maatfcbappij Tot Nut van 't 41gerneen
had de belangrijke vraag uitgefchreven, welke de gefchiktile
eerwijze in deze vakken was, zoo wel ter befchaving van
bet
Q q 2
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her veriland, als cer vorming van bet hart, bij de jeugd uir
de min gegoede klasfe .
Een antwoord van den Heer VAN
daarop ingezonden , werd zeer geprezen, maar Met bekroond, en de vraag andermaal voorgefteld .

D E N H 0 O N A A R D,

Een ander droeg den prijs weg. De manier, op welke onze
Sebrijver dit in de voorrede verhaalt, deed ons veel achting
voor zijn karakter opvatten ; en wij keuren bet geheel nier
of, dot hij ook zijnen arbeid aan her licht geeft. Immers is
her zeer goed, dot taken, her onderwijs betreffende, van
vele en verfchillende kancen befcbouwd worden . Her werk is
verdeeld in twee ftukken . Her eerfte behandelt bet aardrijkskundig onderwijs, de beste leerwijze, regelen door den onderwijzer in acht to nemen, hulpmiddelen in her aigemeen,
eardrijksltundige reisfpelen in bet bijzonder, uicfnijden en leg.
gen van kaarten, denkbeeldige reizen, maken van kaarten,
enz.
Deze afdeeling wordt befoten door aardrijkskundige
voorbeelden, zijnde eene befchrijving der Nederlandfche provincie Drenthe, van Europeesch Rusland, alsmede over de
verfchillende lengte der dagen, enz . Her tweede fink be .
bandelt bet gefchiedkundig onderwijs, belangrijkheid der gefchiedenis, leerwijze, regelen door den onderwijzer in ache
to nemen, Chronologie, enz . De gefchiedkundige voorbeel .
den behelzen her ]even van Pieter Adriaansz . van de Werf,
gefchiedenis van Nederland van 16oo tot 1648 , bijbelfche gefchiedenis van Abraham tot Mozes , algemeene gefchiedenis
van I tot 400 onzer jaartelling. Her komt ons voor, dot de
Scbrijver den regten klndertoon gevat heeft, zoo in bet be .
fchrijven der zaken zelve, als in bet mededeelen der uit do
taken geputte lesfen . Wij meenen den kinderlijken, niet kim
derachtigen coon.
Dar buigen van de lieve kleinen voor den
lieven fchoolopziener als knipmesjes, hetwelk wij eens in
een fchoolboekje lazen, bevalt ons geheel nier . Hier en door
Itootten wij op eene onverbeccrde drukfout, op kleine on .
naauwkeurigheden, ook wel op iers onduidelijks, b . v . dot
Midden - Perzifche rijk . De Schrijver bedoelc bet rijk der
Sasfaniden , en mogt er wel lets hebben bijgevoegd , waarom
Inen dot zop noemt, her zij dan dot men bet brengen wit
tot bet Perzie van de Middeleenwen (moor dan is de tijd re
vroeg getteld), bet zij omdat de heerfchappij der Sasfaniden
midden tusfchen die der oude Koningen en der Sophis invalr.
Dach dit kan ook door mondeling onderwijs verholpen worden . Wij wenfchen, dac jonge ouderwijzers hun voordeel
met her goede van dic gefchrift molten doen.
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lets aan D A C 0 S T A . Zegt niet, wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze?want gij zoudt naarzulks
niet uit wijsheid vragen . S A L o rd o . Te Zwolle , bij J,
L. Zeehuifen . 1825 . In gr. 8vo . I I Bl. f : - 25 .
Eene vrucht van uitlandfchen bodem ! Z,ij is wel vijf ftuiWij hopen niet, Oat dit ftukje ongelezen zal
vers waard .
blijven . Als poezij kin bet er ook zeer wel door . Onze
voornaamfte aanmerking zoude de niet-zamenfmelting van op .
volgende vokalen betreffen . De maker had zijnen naam , uit
nederigheid , niet behoeven achter to laten ; bet debiet ware
er door bevorderd, waartoe nu onze loffelijke aankondiging
ftrekke . Van vroegeren geest gewagende , zegt de dichter ;
Die geest bezielt clog F I L I P S telgen .
DA,COSiA! mint gij FERDINAND?
Welaan ! ruil dan voor 't land der Belgen
Kastielje tot uw vaderland !
Daar pleegt de Koning geene zonden,
Wanneer hij ziju beloften breekt ;
Iiij wordt door geenen eed gebonden :
't Is „ Ik de Ifoning," die daar fpreekt.
Wie weet, of u die goede Koning ,
Met wien gij zoo eenftemmig denkt,
Geen ridderorde tot belooning
Voor uwe fmart in Nedrland fchenkt?
Het zlj zoo

rictor en Julien , of hriendfchap en drgwaan ; een Tafereel
van vervolgzucht uit de tijden der Franfche Ornwenteling .
Yrij naar het Hoogduitsch . Door A . B R U G G E M A N S . It
.Deelen. Te Dordrecht, bij F . Boekee. In gr. 8vo. Te zamen 658 Bl. f 5 - 8o.
Het Hoogduitsch verhaal voor dezen roman heeft door den
daaraan befleden arbeid van den Heer B R U G G E M A N s, voor
zoo veel wij oordeelen kunnen, in waarde gewonnen ; en
zoo als bet nu voor ous ligt , bebben wij bet met genoegen
gelezen .
De drie oorfpronkelijke deelen zijn tot twee inge=
kort , zondec dat door deze bekortiug de draad des verhasis
Q 4 3
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ergens verbroken words . Ook de titel is bij deze omwerking
veranderd ; en zekerlijk was die van „ -Ibenteurerin aus dew
Fjrrene n, oder Manneskraft and Frauenwlir-d," nu minder
gepast, alhoewel die van „Vriendfchap en 4rgwaan" ons me.
de niet volkomen behaagt . Het is wet waar, dat vriendfc/sap
bier de grootfle rot fpeelt ; maar argwaan zouden wij bet
bier niet noemen, was den vriend den vriend verdenken_ doer,
Julien was aan eene adellijke familie volftrekt alles verfchul .
digd. Dij den tuimelgeesc der Franfche Omwenteling fpeelt
hij de rol van hevig Democrant, en words van die zelfde familie de grootfle vervolger. Onmogelijk kon nu Victor hem
anders befchouwen, dan als den moordenaar van zijne oudAs
en geliefde . Her is waar, Julien was hun redder, en juist
om dit to kunnen zijn, fpeelde hij zijne afzigtelijke rol ;maar
dit, en niet alleen dat hij bet gedaan had, maar zelfs
dat de familie gered was, bleef voor Victor verborgen, wiens
argwaan, als men bet zoo noemen wit, op bewezene daadzaken was gegrond . Intusfchen verloor Julien ziynen vriend
slimmer nit bet oog ; en, daar hij deszelfs ouders en beminde, en zelfs hunne bezittingen, in veiligheid had, redde hij
den vriend meer dan cons uir oogenblikkelijk gevaar , tot hij
kem eindelijk alles ternggaf, en alzoo volkomen van zijne
onfchuld overtuigen kon . Dit is de hoofdzaak in bet ver,
Aaal, hetwelk aandoenlijk genoeg is uitgewerkt,en de groot.
4le belangilelling inboezemt ; terwijl bet door treffende ont .
snoetingen van zeer waardige karakters words afgewisfeld, en
daarenboven akeligheden genoeg bevat, om den lezer gedurig, ja aangenaam pijnlijk to ontrusten . Ook hadden wij een
paar mir_narijen in bet verhaal den Schrijver gaarne gefehonken ; gelijk dan ook bet grapje, dat Victor's geliefde aan bet
for nog met hem fpeelde, ons weinig beviel . - Dan, dit zij
zoo bet wit , de roman is onderhoudend, heeft vele zeer
fchoone partijen, en allezins een zedelijk doel . Dezelve verdient alzoo wel den daaraan befteden arbeid door onzen land
genoot, en alsnu nog zijne plaats onder de goeae verzierde
verhalen ; en indien alle de vervolgden en vermoorden, ten
tijde der Franfche Omwenteling, menfchen waren van zulk
eenen uitmuntenden flempel , als wij bier aantreffen, dan moet
Let land, en de Adel in dat land, wel bijzonder in edelmoe .
digheid en deugd hebben uitgemunt, en wij vreezen dan bij .
na, dat bet tegenwoordig geflacht dit Bemis niet vergoeden
zal l Inmiddels v res est facra nsifer ," en wij kunnen niet
af.
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bfkeuren, dat men den gruwel der Franfche Omwenteling
ook door zoodanige verzierde verhalen diep gevoelen doer ;
wenfchende zeer, dat de wezenlijkheid van een braaf en
edelmoedig karakter en onbefprokene zeden, bij bet tegenwoordig geflacht, de geloofwaardigheid van derzelver vroeger beftaan moge verfterken . Het zal aan de Franfchen zelve
grootendeels liggen, of zij , door ondervinding een weinig
geleerd,dezen wensch willen verwezenlij ken, dan of dezelve
onder de pia vota blijven moet.

Ferdinand Dulder ; of de kracht van Geloof en Liefde . Een
Ge,/ehenk voor Kinderen , die God vereeren , en bunne Ou.
ders gehoorzaarn za/n . Uit bet Hoogduiiscb . Met Platen.
Te Ain/lerdarn, bij ten Brink en de Vries . Zn kl . .
8v19 i4,a
Bl. f t - 5o.
Een zeer voortreffelijk kinderboekje van eenen ongenoem.
den, maar zeker echt godvruchtiggu en verflandigen Schrijver, en waarop wij geene andere aanmerking hebben, dan
nileen , dat zoodanig cen kind en jongeling wel Dimmer heeft
beftaan. Eene aanmerking echter, die Diets afdoec tegen de
waarde van bet gefchrift, daar immers bet kind en de jongeling zich Diet het minder-, maar wel bet meest-volmaa .kte
ten voorbeeld flellen moet, en daar • bet hefehamend gevoel
van ougelijkvormigheid, hetwelk de lezing wekken zal, juist
den Christelijken ootmoed en Riffle, nederige godsvruchc,
onder den zegen van God, zal gaande maken en ouderhotldcn, en die zelfverhefbng reeds van jongs of aan zal tegen .
gaan, waaraan de jeugd zich ook al gemakketijk overgeeft,
en die bij den Christen wezenlijk geheel den Christenzin en
al bet goede verftikken doer .
De arme Ferdinand verloor, Dog jong, zijnen godvruchtia
gen vader ; zijne moeder had hij nooit gekend . Nu kwam
hij in bet huis en onder bet beheer van ongodsdienflige en
booze bloedverwanten , die, coen zij hem Diet konden ge.
bruiken tot hunne fnoode bedoelingen, en iedere zaehte en
barde paging daartoe mislukte, hem onmenfchelijk hard be .
bandelden, en bij eene bedrevene misdaad de verdenking deden vallen op bet onfchuldig jong mensch , bij wien geloof
en Liefde echter zoo vast geworceld waren, dat hij liever
wilde zwijgen en lljdeu , dan zich redden door bet aan den
dag
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dag brengen der waarheid , waardoor zij , die hem toch als
een verlaten weeskind hadden ingenomen , fchande en fraf
zouden beloopen . Hij droeg dan nu den zwaren last, en werd met
fchande uit zijne woonplaats gezet, alleen om zijne jongheid
van nog zwaardere ftraf verfchoond . Moor nu werd zijne ellende van dag tot dag grooter, door niemand den gebanne .
nen , den jongen deugniet , waarvoor men hem hield , in dienst
nemen of arbeid wilde verzorgen . Ook kwamen hem gelegenheden voor, om zich door zonde to redden ; maar hij
fond die verzoeking moedig door, tot dat eindelijk een waardig man hem leerde kennen als een waardig jongeling, die
door de altijd levendige herinnering aan bet alwetend oog
van God, en aan de lesfen van zijnen godvreezenden vader,
en her voorbeeld van Jezus, zich van her kwaad terughield,
en cooed en geloof behieid bij alle beproevingen en rampen .
Nu wendde dan oak zijn lot op her gunfigsc ; hij vond liefhebbende ouders, dankbare en weldadige menfchen ; men
leidde hem op tot her Christelijk Leeraarsambt ; hij werd
een getrouw herder en voorbeeld, een gelukkig echtgenoot
en vader, en zijn aandenken bleef feeds door alien gezegend .
Ouders I leest dit nuttige boekje , tot uwe fichcing . Niemand is er, die niet wenfchen zal, dat hij ook alzoo mogt
geleefd hebben. Geeft bet uwen kinderen al vroeg ter lezing ; bet zal hen aangenaam onderhouden , en bij hen bet
voornemen opwekken, om ook alzoo to doen . Wij achten
her uitnemend gefchikt, om de vreeze des Heeren, die bet
beginfel van alle levenswijsheid is , wederom bij de opvoe .
ding die plaats aan to wijzen, die derzeive, vreezen wij,
wel eens, ook bij eene anders regt doelmatige opvoeding,
wordt onczegd .

Perkorte Latijnfche Spraakkunst voor de Scholen, door Mr.
c . D O R N S E I F F E N . Te Zutphen, bij H . C . A . Thieme .
I1i25. In kl. f;vo . f : -go.

Door de groote

Grammatica van den Heer D o R N S E I F F E N
to kostbaar was , heeft hij voor eerstbeginnenden eene kleine
en verkorte gegeven , hecwelk onze goedkeuring zeer weg:
draagt ; want men belast de jonge lieden waarlijk to veel ,
door gedurig nieuwe en kostbare fchoolboeken to fchrijven,
die dan Loch zoo veel boven de oude niet vooruit hebben .

BOEKBESCHOUWING .

Btidrage ter inflandhouding en bevordering van godsdienflige Plegtigheden bij de Gemeenten der Doopsgezin .
den, door A S S U E R U S D O IJ E R, A. L . M., Phil.
Doct . en Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente to
Zwolle . Met eenen Brief van j A N V A N G E U N S, 4 .
L . M., Phil. Doct . en Leeraar bif de Doopsgezinde
Gemeente to Amflerdam . Te Zwolle, bt H . A . Doijer .,
is 9 s . In gr. 8vo. 67 BI. f : - 6o.
D e titel van dit boeksken fchijnt door den Eerw . D o IIE R ruim zoo veel gekozen, om bet bijzondere doel van,
deszelfs uitgave , als wel den inhoud aan to duiden . Eer-,
der toch laat zich hier , in den eerlten opilag althans ,
eene korte Verhandeling vermoeden, dan wet Gene Bevestigingsrede ,een Huwel#ksformulier , of Toefpraak , bij eene
Kerkelijke Inzegening van Getrouwden voor de Overheid a
en zeker Befluit van den Kerkeraadder Doopsgezinde Gemeente van Zwolle ; alles voorafgegaan van den Brief van
den Eerw . V A N G E U N s, en van een beredeneerd boor.
berigt des Schrijvers . Ook vinden wij, behalve misfchien
op den titel, in dit gefchrift geene aanleidiug tot de ge .
dachte, als had het Doopsgezind Kerkgenootfchap, bij
aittluiting, of meer dan andere Protestantfche Getneenten in ons Vaderland , eenige opwekking noodig tot godsdienfcige Plegtigheden . Intusfchen, terwijl het niet te-ontkennen valt , dat de Bevestiging van nieuwberoepen Leer .
aren meest bij de Doopsgezinden in onbruik is, bet is
voor elken lezer van deze Bifdrage kennelijk, dat de
Eerw . Schrijver dezen zijnen arbeid wel ten nutte van
jonge Leeraren uit zijn Kerkgenootfchap , maar geenszins
tot een voorbeeld voor Protestanten in het algemeen beftemd heeft . Zoo weinig fchijnt n 0 IJ E R die ongelukkige
4ubbelzinnigheid van den titel beyroed to bebben , dat hij
BoEKBESC I . 1815 . NO . 14R r
zelfs
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zeifs geenen weak geeft, hoezeer de plaatfelljke affland
der Doopsgezinde Gemeenten , en bet daarzijn van flechts
6enen Leeraar bij de meeste derzelven , ongunilig zij voor
de Plegtigheid der Inzegening , en dit tot verontfchuldiging voor bet verzuim derzelve onder de zijnen mag
worden aatigevoerd . Wij vleijen ons echter, dat bet voorbeeld, zoo van andere waardige Predikanten, als van den
Heer D o I,1 E R , inzonderheid de uitgave van deszelfs Re.
devoering , doel treffen zal . Leeraren en Gemeenten der
Doopsgezinden zullen toch , vertrouwen wij , door een
tweetal, wegens hunnen fland, kunde en j.aren, eerwaardige Maniien niet to vergeefs opgewekt worden tot eene
Plegtigheid, voor welke bet 7ifte der Christelijke Kerkgezangen , to Amfierdam en elders bij hurt Genootfchap
in gebruik, reeds federt jaren beftemd werd . Om to b
.44
ter een geheel to leveren, zijn de Gebeden en bet bijwerk , dat eerie en andere Inzegening vordert, door
zijn Eerw . bier medegedeeld . Gelijk wij den werkzamern
en geoefenden Man uit vroegere fchriften leerden kennen,
zoo vonden wij hem bier wederom, die zich door duidelijkheid van ftijl en voordragx , gezonde Christelijke
denkwijs en gemoedelijken ernst gunftig onderfcheidts
Naauwelljks behoeft des opgemrkt to worden, dat „het
getrouw, dat is waarachtig en gewigtig woord " van den
Apostel, (Tit . III: 8 en 9) zijn tekst, naar eisch wordt
toegelicht, uiteengezet, aangebonden en overgebrage, en
daarna de wederzijdfche pliigten van Leeraar en Gemeente
met klaarheid worden voorgefteld en ingefcherpt ; maar nog
minder, met welken hartelijken ijver en welgepast gevoel
de Vader zijnen Zoon (bij deszelfs eerflen Hand op Texd
aan den Hoorn) toegeheiligd heeft aan den gewijden dienst,
en ingezegend ten overflaan van de Gemeente des Heeren . Alleen vergunne ons de waardige Man , in bedenking to geven , of zijne redenering, ter verdediging van
bet opleggen der handen bij de bevestiging van een' Leer .
aar,in onze dagen wel doorga . Die handeling toch was,
gelijk hij zelf zegt , in de eerfte Christeneeuw bet teeken
van de mededeeling des Heiligen Geestes . Daar au dit
laat-
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laatfle in den tegenwoordigen ftaat der Christelijke Kerk
wegvalt, too k-unnen wij niet anders zien, of bet eerite
is een uitwcndig bedrijf geworden, waaraan de zin ont .
breekt . En waarom bet dan behouden?
Gelijken dank betuigen wij den Schrijver gaarne voor het
kleinere f}ukje in deze Bijdrage, HuwetjksfamulieP door
hem betiteld , offchoon hij zelf den anderen , onzes oordeels
ruim zoo gepasten, naam van T c proak ter Inzegenfng -afi
Yonggetrouwden ter keuze heeft aangewezen . Want, bij
de tegenwoordige betrekking van Kerk en Staat in onfi
Vaderland, komt bet Gins voor, dat bet fluiten van eetf
huwelijk door een' Protestantfchen Leeraar aanmatiging
mag worden genoemd, en dat er voor hem nets anderd
overblijft ,dan eerie burgerlijk geflotene echtvereenigingln
to zegenen ; dat is, aan de jonggetrouwden de pligt
voor to flellen , welke zij , naar aanwijzing van bet Evan*
gelie, in hunnen uieuwen Eland jegens elkander behoorett
to vervullen , en den zegen van God over hunne verliinda
tenis of to fineeken . Wij meenen inzonderheid op 6i1
plegtig , nog to zeer verwaarloosd dienstwerk de aans
dacht der Protestanten, en van hunne voorgangers in hei
woord en de leer , to moeten vestigen . Want, voorzeker ;
bet is in onzen tijd, en bij eene veldwinnende ligtzlnnig •
heid, maatfchappelljke behoefte, dat welberaden Godges
leerden en deugdlievende Christenen, ter bevordering van
huwelijksgeluk en gekuischte zeden, zich vereenigen, ont
den heiligen band der Trouwe to helpen verilerken door
godsdientige beginfelen en plegti ; bedrijf.
Zoo nadert ons verflag bet BeJluit van den Kerkeraad
der Doopsgezinde Gemeente to Zwolle, en n o 1J E p,'3
breedfprakige aanprijzing van hetzelve in zijn Voorberigri
Bet omfchrijft „de wijze van Aanneming derzulken , die .,
• in een ander Christelijk Kerkgenootfcbap geboren, hurl
„ verlangen to kennen geven y orn tot deze Christelijke
„ Gemeente over to gaan, onder voorwaarde echter, dat
• zij, in hunne kinds(ch)heid meenende geddopt to aijn s
,, en in then Doop berustende, niet vcrpligt mogen wor.
• den , ten einde aan anderen geene ergernis of aanftoat
Rc r 2
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Y, to geyen, om zicb andermaal to laten doopen ." (*)
Ziet bier her opfchrift, dat genoegzaam den huishoudelf
inhoud aanduidt van her Befluit, om- dat to befchou-.nke
wen , als inzonderheid , ja bij uitfluiting, beftemd voor
het Doopsgezind Genootfchap , en rer aanprijzing van her
voorbeeld der Zwollenaren . Hieromtrent evenwel houdt
de EerW. VAN G E U N S, in zijnen Vriendenbrief, aan
welks gemeenmaking, van zekeren kant befchouwd, wij
ons zegel Diet kunnen hechten , een diepflilzwijgen ;maar
i> o IJ E R treedt in her Voorberigt op als de verdediger
der handelwijze bij deszelfs Gemeente aangenomen , ja v66r
nicer dan 8o jaren alreede gevolgd. Wij waken dit op
uit Gene plaats bij W A G E N A A R , die , in ziju Onderzoek over de Oudheid en Sehriftmatigheid van den Linderdaop, (op bl . p9) den wensch geuit heeft, dat de bedoelde , gematigdheid onder de Doopsgezinden toeneme ."
Waarvoor toenmaals cene bijkomende reden fchijnt geweest
to zijn, nu Diet in gelijke kracht aanwezig, van wege de
meer broederlijke gezindheid tusfchen de Protestantfche
Kerkgenootfchappen , wier naattwere ineenfmelting zelfs
voor -den Kerkvredc gevaarlijk, althans bedenkelijk, gerekand wordt •( t) . Hoe dit zijn moge , noch her gezag vats
W A G E N A A R, noch bet bekende voorbeeld der Zwolle .
wren beeft , met name in de grootere en aanzienlijke Geineenten der Doopsgezinden in Holland , Diets, elders zeer
wainig, uitgewerkt . Men verdroeg de afpadigen, wier
snisllag men gevoelde, met zachtmoedigheid en flilzwijgend ; men blecf de godsdienfl:ige vrijheid ook, zonder
zich
(*) Hoe 1 anderma ,7l? De vroegere Doop in hunne kindschheid was immers een vermeende of niet wezenlijke Doop ; en
echrer rekent men dien mede, en neetnt ex aanmerking opt
Daarbij vergt men van zulke Aanko.melingen de belijdenis
van den Doop der Bejaarden, als den ddnigen fchrifunatigen .
Welk eene flrijdigheid !
(f} Zie het Gefehiedkundig Onderzoek over de T7ereenig(ng
der Protestanten in de Ncderltrndcn (van den Eerw . B R o E 9),
liccfdd . XI! .
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zich aan de dwaling to ergeren , met eene liefderijke ge .
matigdheid vereeren , en zal , zoo wij vertrouwen , daarin voortgaan , hoezeer men de openbaarmaking van het
Befluit des IKerkeraads van Zwolle in D o 1J E R moge
afkeuren, en verftandigen zich daarover bedroeven . Immers de uitgave van dat Befluit maakt voor de Gemeente
van Zwolle het weder jntrekken van hetzelve, en terug .
keeren , als men ooit van dwaling overreed wierd , bezwaarluker ; en bovendien weten wij thans niet to rijmen,
hoe zich iemand bij Karen Kerkeraad of Leeraar voortaan
ongezocht zal mogen aanmelden, nadat men dezen cene
gedrukte uitnoodiging tot den overgang tan voorleggen .
.frouwens, dat het alleen om aanwinst van Ledematen
bij die van Zwolle to doen zij, - dat men dit doel bij
anderen openlijk durft aanprijzen , en daarom alleen zekere onverfchilligheid voor de toediening van den Belaarden
Doop en toegevendheid voor then der Kinderen aan den
dag legt , valt, helaas ! niet to bewimpelen, en getuigt
van eene onbedachtzaamlieid, waartegen wij gewenscht
hadden , dat D o IJ E R door eigen nadenken beveiligd ware geworden . Die mindere belang1telling toch in de toe .
diening van den Doop naar C H R I S T U S' Inflelling en
der Apostelen voorbeeld moge dezen en genen bij de Gemeente doen aankomen, zij zelve noopt wederkeerigBroe .
ders of Zusters , gehuwd aan Echtgenooten van andere
Gezindte, om to eerder toe to ltaan, dat hunne kinderen
elders , bij Roolnsch of Onroomsch, gedoopt worden ;
ten zij misfchien tie toegevendheid voor dat diep ingeworteld Kerkgebruik eerlang, ter inflandhouding almede
der Gemeente , no ; verdere afwijking voortbrenge van
bet ftelfel der Bejaarde Doopsgezinden , zoodat men zich
verooriove to dccn, wat de Remon(tranten bij hunnen
uitgang uit de Hervormden en tot hiertoe hebben aangelouden , en de Protestanten in bet algemeen bij en tedert
den tijd hunner affcheiding van de Roomschgezinden gewoon zijn to doen .
Zoo veel over ons verfchil met v 0 IJ E It wegens bet
door zijn Ecrw . vcrmcende belang der Doopsgezinde Kerk .
Voorh r 3
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Vooral echter bepleft hij bet Befluit des Zwodfchen Ker .
keraads, door de verdraagzaamheid van den Leeraar der
-1eidenen in to roepen, en den Apastel, nagenoeg met de
woorden in deszelfs Brieven voorkomende , to doen getuigen, ,hoe liefdeloos bet zij, den ~roeder, die op
~, het fluk van den Kinderdoop zwak is, aanftoot to ge„ ven ;" waaruit hij dan fchijnt to willen opgemaakr hebben, dat men dozen , die in dies Doop berust , ook alb
Lid der Doopsgezipde Huishouding niet mag of behoort
of to wijzen , maar aan to nemen en evenzeer to erkennen
hobbe als elk tinder , die den Doop der Bejaarden verlangr, Hierbij nu meeuen wij, otn hot gewigt der zake,
een oogenblik to moeten toeven , vooral daarom , dewijl
de redekaveling van D o IJ R R, daar hij p A U L usfpre
kende invoert, en den noodzakel,ken Doop met de ver3'allen en dus overtollig geworden Befnijdenis gelijkllellen,,
de , onzes inziens , meer vernuftjg en verbijsterend , dan
wel beflisfend is, ja de eigenl{jke hoofdzaak I tot hoeverre
de verdraagzaamheid bij eon Kerkgenootfchap of bijzondore Genieente gaan moet, pier aanroert, veel min ontwil:k;clt . -- Veel fnijden wij of, ter bekorting. Immers
dat geene Plegtigheid , geen belijden van des HeerenNaam ,
maar vroomheid van hart en wandel , her wezen van den
Gods dienst is , ftaat niet in gefchil, behoefde althans aan
zijne Ambtsbroeders en Geloofsgenooten niet op zulk eene
wijze berinnerd to worden, dat men twijfelt, of men bet
gebruiken of misbruiken der Schrifture to noemen hebbe. In eerie Biydrage, voornamelijk ter bevordering van
godsdienflige Plegtigheden baj Doopsgezimle Gerneenten in.
gerigt, heeft bet ons, wij belijden zuiks, bevreemd, bet
meest plegtig, en, naar hun gevoelen, door den Heiland
geboden , en bij zijne Apostelen alleen gevolgd Kerkgebruik, fchijnbaar op den naam van P A U L US, overge.
field to vinden tegen eenen Doop, die wel voor zich eene
zeer hooge oudheid, maar voor bet overige geen gezag
heeft , en to dezen altijd voor de Befsz~denis, aan Abra.
ham van God bevolen , zou moeten onderdoen . Maar
ongevoelig leidt ons dit tot cone wedervrage , hoe de Apostel
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tel zoti beflist hebben, wanneer een Food betuigde
c ti it t s r U s voor den Zaligmaker to erkennen , en $ay'zajns
Be/najdenis to beraasten , zonder den Doop to begeeren ;
wat hij aan dezen zou hebben geantwoord, en of hij niet
flellig geweigerd zou hebben, eenen zoodanigen in to lijven in de Gemeente des Heeren I Hoe bet zij , in zaken
van den Godsdienst, waarin opregtheid en waarheidsmin
inzonderheid moeten gelden, en een iegeliik heeft toe to
zien, dat hij naar bet liclit van zijn geweten handele,
moet ftandvastigheid , bij welgetoetfle beginfelen , aan den
cisch der liefde jegens den naasten hare grenzen ftellen .
Afzoo ontzag zich een r A U L U s niet , bet kruis van j Ez u s to prediken, door henizelven eene ergernis den goden en eene dwaasheid den Grieken genoeind ; en werd hij
alleen den zwakken als cen zwakke, (niet uit laffe toegevendheid,maar) opdat hij ,cenigen behouden" en tot de
hennis der waarheid leiden mogr, door namelijk bet vooroordeel, dat aan fpijs of drank , of aan een onvoorzigtig, onbefcheiden woord, zich ergeren konde, met wijs,
beleid to ontwapenen of of to wenden . Alzoo, en voor
bet minsc van den tijd der Waldenzen af, bleef oolt bet
klein getal van Bcjaarde Doopsgezinden, ondanks de ergernis en verkettering bij de Roomfchen, ondanks hunne
latere miskenning en vervolging als LPederdoopers , zelfs
in ons Vaderland , den haat en bet vooroordeet tarten ;
en joist hierom verdienden zij , door eene ftrikte getrouw.
licid aan hunne vrome beginfelen , die eclite bron van onbeiproken zeden , der verflandigen hoogachting en Vorftelijke befchcrming. De tijd inniiddels , die tusfchen
Roomsch en Onroomsch , tusfchen Hervormden en Remonftranten do ecnmaal bloedende wonden verzacht , ook
bet oud vooroordeet tegen den Doop der Bejaarden gelenigd
of ontzenuwd heeft, en, bij de Swatsregeling, aan ieder
KKerkgenootfchap in Nederland vrije Godsdienstoefening
en getijkheid van Re-ten deed toekennen ; de tijd , wij
herhalen bet, en die gezegende verordening, daargefteld
door do Wet en gchandhaafd door Neerlands boning,
veritw; t wet den Sektenliaat to dempen, maar niet
R r 4
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hetgene tivaarheid is, en op den aard der dingen of de blijkbare uitfpraak der H . Schrift berusr, (of wel door eenig
Kerkgenoorfchap als zoodanig befchouwd wordt) eenigzins to veranderen . Overtuiging van dwaling kan en mag
hetzelve alleen afbrengen van zijne ftellingen . Zoolang
deze faalt, handelt iedere Gemeente, elk Leeraar, die
aan de zwakheid van anderen, die buiten zijn, toegeeft,
niet naar zijn geloove," en misdoet tegen de orde en
her kenmerk van de Gezindte , waartoe hij behoort .
Voorts , in hoeverre de overgang van het eene tot het an,
dere Kerkgenootfchap der Protesranten to dezen dage buiten het geyen van ergernis gefchieden moge , of wel een
antler , die zich daartoe , bij veranderd inzien van zaken
des geloofs , verpligt rekent , zich to getroosten hebbe ,
dat men aanftoot nerve uit zijn overgaan en gebruikmaken
van die godsdienftige vrijheid, onderzoeken wij geenszins, maar laten zulks aan ieders oordeel ter beflisfing
over, met aanbeveling zelfs, om de redenen van D 0 1J E It
to toetfen, aan hem, die zich bezwaard mogt vinden ,
om den hoop der Bejaarden , na then in zijne kindschheid
to ontvangen, voor zichzelven oorbaar to keuren . Maar
dic belet ons niet, to wenfchen , dat de fcheidlinie tusfchen de Doopsgezinden ter eene, en Roomsch of Omroomsch ter andere zijne , even fcherp gerrokken blijve ,
als zij het immer wierd . Want gelijk bij de overige Protestanten, en voorzeker niet minder, ftrekt zich bij hunne Gemeenten de liefderijke uitnoodiging ten Avondmaal
iiit over al de aanwezigeti . Zij toonen daardoor het geichil met anderen hunner Geloofsgenooten terzijde to leggen , dezen , ondanks hetzelve, to verceren als hunne
JlJcdcchristenen , en dat zij met allen , „ die j E z u s'
„ Naam belijden, en affland doen van ongeregtigheid,"
zich broederltyk willen vereenigen, om Zijnen, dec the.
ren Dood to verkondigen aan de algemeene Tafel . Voor
her overige, en naar den Grondregel van berProtestantismus, vermeenen zij zich to moeten houden aan die Wet
des Evangelies, welke, naar hen inzien , belijdenis en
Doe onaffcheidbaar to zamen verbindt . Tot zoolange
men
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men dus niet , het zij uit de H . Boeken , of, wil men , meer
bepaald uit P A U L U S" Brieven , aantoont , dat de Apos .
tel meer dan &&nen Doop (zie Efef . IV: 5) , den Doop
der bekeering , in j B z us' Kerk gekend of erkend heeft ,
zoude bet eene wraakbare zwakheid zijn , een haarb-reed
of to gaan van hunne beginfelen , en wordt bet daarentegen
onbefcheidenheid, zulks of to vergen . Neen, wie in onze
dagen nog deze Jiandvastigheid ftugge gezetheid of dezen
handel ketterj~ noemen moge, bet achtbaar Genootfchap
der Doopsgezinden is , zoo wij meenen , naar des Apostels
raad , verpligt , om in dit hoogstaangelegen ftuk geenszins den toon der menigte to volgen , „ opdat de waar„ heid beproefd worde ." Menige plegtigheid der Room .
fche Kerl a werd bi de Hervorming uit die der Protestanten geweerd, en als een werk van menfchen verdrongen ; reeds wordt de bediening van den Bejaarden Doop ,
aan vele oorden van ons Vaderland, door eene talrijke
fchare van Christenen bij herhaling bezocht en met ftichting bijgewoond : wie kan de uitkomst voorzien, en wie
berekenen , wat eerlang alleen bet voortdurend voorbeeld
van gezegde bediening zal vermogen uit to werken , on
bet diepgeworteld vooroordeel to ondermijnen'1 Nog volgen Roomfclien en Onroomfchen in dit plegtige den ouden gang , en geldt bij dezen als bij genen her gezag der
Kerk ; en bedriegen wij ons niet, dan houdt eene ichroomvallige Oudermin en Moederlijk zwak,vooral hier to lant1c , den Kinderdoop flaande . Eerlang ergert zich misfchien
de verftandige Protestant daaraan, dat in bet Huis der
Aanbidding de heilige woorden van den verrezen c a it 1 sT u s uitgefproken en gerigt worden tot onmondigen . Intusfchen verdient her gewis opmerking, dat , mart den
Kinderdoop , al vroeg uit bijgeloovigen ijver bij de Christenkerk ingevoerd, die der Bejaardcn,eeuw uit eeuw in,
zoo bier als elders , onder een klein getal van j a z u s'
belijders ftandhield , in weerwil ook der onderdrukkin,
gen , en nu , in blijdere dagen, zich bovendien uitbreidt en zetelt in cen antler Werelddeel onder nieuwbekeerde 1-leidenen . Opmerking verdicnt bet voorts , dat
R r 5
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juist dit Protestantsch Kerkgenootfchap in zijnen ijver
voor bet Christendom voor geen ander zwicht , en . ruins
;oo veel als een der overigen in ons Vaderland op deszelfs
onafhankelijkheid van vreemden invloed in onzen t1jd prijs
getleld, en zich daarvoor de zwaarfte opolreringen ge .
uoost heeft . Maar zoo nu deze voortduring eti voortgang
getuigenis droeg van de hand der Voorzienigheid, of een
werk van God ware, dan behoort hetzelve gewis door
geene faauwmoedigheid van dezen en genen ontf crd to
worden, maar is her veeleer to hopen, dat nien eendragtig, onbezweken en met een Christelijk geduld den dag
yerbeide, wanneer de z jn der waarheid, meer onbeneyeld over geheel de perk des Heeren fchijnende , ook ten
aanzien van den heiligen Waterdoop die duisternis en
dwaling zal wegnemen,waardoor,naar onzeovertuiging,
her gebod van den Goddelijken Inffeller to zeer en to lange miskend wordt ( 4 ).
(*) De wensch van den Eerw . V A N a a u N s, aan bet
einde stns Briefs, trok onze aandacht, en zal, zoo wij versrouwen, zonder dac de Doopsgezinden afgaan van hunne be.
ginfelen, elders-, en met name bij bet Remonftrantfche Kerkgenootfchap, in ernftige overweging kunnen komen, en alzoo
lets meer mogen wordea dan een louter vrome wench, die,
als menigo gelijkfoortige, niet behartigd words .

Omjlandig Verhaal van de wederroeping der benoeming van
den -leer H A R M ANU S B It A S Z, als Ouderling der
Nederlandfehe Ilervormde Gemeente to fhnflerdam . Met
bjgevoegde llanmerkingen betr fende den toefland der
Vaderlandfche Kerke . Door A B R A H A M C A P A D 0 S E,
Med. Doct . Te 14mflerdam , bij J . H . den Ouden.
I S 25 . In gr. Svo . VIII , 134 Ill. f i - 25.
des ilberglaubens hat keine Ordnung in
D ie Dummheit
, isfen ; fie prahlt, das zu wisfen, was fie niciit

ihrem H
weiji rind nick -t verflebt ; fie mafset fich an, die Unordnung ihres IVisfens fey Gottliche IVeisheit and Gottliches
Licht .
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Licht . - Die Einfalt and die Unfchuld bpaueken alie
Sinnen , urtheilen nicht umberlegt , fehen alles ruhig uiad
1edachtlic4 an, dulden Widerfpruch, forgen rind eifern
fiir Bediirfnifs rind nicht fiirMeinung, rind wandeln fanft
rind flill and volt Liebe cipher, Der lbarglambe aber fetat
feine Meinung gegen fame Sinnen rind gegen aller Men,
fehen Sinnen ; cr findet nur Ruhe im Triumph feines Ligendiinkels, and or fliirmt drsnit unfanft and wild rind
hart durch fcin ganzes Leben . Den Abergldubtgen kites
feine Meinung , welcher er fcin Hsrz , feine Sinnen, and oft
Gott , Paterland , feinen Nachflen rind jrch felbst aufopfert,
Beter, dan met deze krachtige taal van den w1jzen
P EST A L O Z Z I , weten wij het gedrag , den geest eqt
toeitand onzer onlangs tot de Ghristenkerk overgewaaide
Zeloten niet to befchrijven . Zij hebben het ftelfel der
Dordsch . Hervormde kerk , met al deszelfs latere verbal •
tering en mystieke wijziging, ingezogen . Hun eigenlijke
voedftervader heeft dit met den hem eigenen poetifchei
glans omhuld, ell hen . voorts tot even zulke ingebeelde,
onrustige , menfchenhatende fchepfels gemaakt , als hij
self is . Dit onreine vuur trouwens vatte in zoo ontvlambare en w elvoorbereide geesten , als deze twee Joodfche
jongelingen, gereedelijk, en de vlam flaat , federt lang, aan
alle kanten ten dake nit . Verder kennen zij noch het Christendom , noch de liefde, die alle leden van eene gemeente , van eene (de Protestantfche) hoofdafdeeling , ja de'
gaufche kerk omvat . De Hoogepriester van het Zwart
Verbond, en eenige onbeduidende, gcestdrijvende of door
omltandigheden eenzijdige jonge lieden, -- ziedaar hunne
Christenkerk , de voorwerpen hunner broederlijke liefde
De uitgave van het bovenftaande ftuk zoo wel, als de
inhoud en omkleeding, geven een nieuw bewijs van den
fcheurmakenden geest dezer jammerlijke fekte . Niet, dat
wij het gedrag van den Heer II It A s z , die zich ongepast
en oneerbiedig over fgmmige ftukken van de DordschHervormde leer fchijnt to hebben uitgelaten , kunnen goedkeuren . Neen , wij [lernmen geheel in met de uitfpraak
van den Eerw. Kerkeraad, die den man , op de bcfchul .
di-
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diging van Unen , zoodanigen aantuager, door hoogst on..
bepaalde getuigenisfen van twee of drie anderen flecht gefaafd , en door eene voldoende fchriftelijke verklaring des
gefoofs van den befchuldigden omtrent de geopperde ftukken genoegzaam weerlegd, niet veroordeelde, maar echter toereikende reden meende to hebben, om iemand, die
zoo blijkbaar ergernis gegeven had, tot bet gewigtig
ambt van Ouderling niet toe to laten . Er moge een fcha7n
van onbellaanbaarheid in dit vonnis doorftralen, en wet
to meer, omdat bet Jig moeijelijk kan gevallen zijn, den
leden van eene zoo uitgebreide vergadering, in eene zaak ,
over welke de gevoelens wel eenigermate moesten verfchillen, algemeen genoegen to geven, het gefchreeuw,
door den beer C A P A D O S E daartegen aangepeven , is
blijkbaar teleurgeftelde en bitter gekwetfte waan . Trouwens, waarom zou men bet verzwijgen , dat de bepaalde
verklaringen en voorfchriften des geloofs, welke in de
rneeste Protestantfche genootfchappen beftaan, en door
den grooten hoop befchouwd worden als even gezagheb .
bend, ja even onfeilbaar als bet woord van God zelve ;
,van welke of to wijken ten minfte, hoe gering bet ook
0, eene verzaking is van de gezindte, tot welke men
b4-hoort, - dat, zeggen wij, deze ftukken bet den liberulen, bijbelfchen Godgeleerde , die aan den drewpel der
Hervorming niet is blijven ftaan, veel min met anderen
verre teruggeweken, dikwijls zeer moeijelijk maken, den
ohroerkraaijer in zijne gevaarlijke ondernemingen to ftuiten . Gelukkig inderdaad, dat hot gebouw onzer hedendaagfche verlichting reeds zoo vast Itaat ! \Vie toch kan
vole waarde hechten aan de woeling van een' jongeling,
en in de kerk een kind, tegen mannen als V A N D E ft
PALM, IJPEIJ en DERMOUT, VAN HENGEL,e11
den door hem aangeprezen', zoo hoogst eerwaardigen H E s s,
op wien geheel Duitschland en Zwitferland met eerbied fta.Ten , en die ook in ons vaderland onberekenbaar veel nut geflicht heeft , om van de Am flerdam fche en andere Predikanten
niet to fpreken ? Ja , zoo liii met gronden voor den dag kwan1e, zoo hij touude den Bijbel to verflaan , niet flecht5 diets
hirr
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lifer of daar van buiten geleerd to hebben , en , bet rake
dan al of niet, tot zijn voordeel to kunnen aariwenden,
zoo was het eerie andere zaak . Maar hetgeen hjj duet,
hebben wij eene nude boerin, die bekende van de gefchiedenis niets to weten , en den naam van uitlegkunde
zelfs nooit gehoord had, even zoo goed, even zoo geregeld, krachtig en vurig zien doen, als dezen Dokter .
Trouwens, zij beroep zich, voor hoofdzakelijk beCrljs,
op hetzelfde inwendige licht , als h'ij en als alle Katholljken den onfeilbaren Paus en der Concilien toekennen.
Daartegen valt zeker door een' Qnverlichte niet to praten .
Oin dit nog met een woord to zeggen , het flak bevat ,
j° . de gefchiedenis der aanklagte, s° . deze aanklagte zel.
ve, 3° . de wedlegging door n i A s z , 4°, contra - am .
merkingen van c A P A D o s E, $,° . getuigenisfen,, 6°. vonnis- van den Kerkeraad,-althans dit is bet voornaamfte,
behalve de nu nog volgende toepasfing van c A P A D 0 s E,
die wel voor het ergfle van alles, bet vermetelfte zoo
wel als kwaadaardigfte, mag doorgaan . Immers, niet at.
ieen is het bier , dat hij bovengenoemde mannen aanvalt,
maar hij fteekt dadelijk de trompet van den opftand ; hij
keert zich tot de welmeenende maar zwakke broeders :
dat zij zich verzetten , dat is, in Un woord , fcheuring
maken, zoo de tegenwoordige Coripheen het hoofd niet
willen in den fchoot leggen . - Zoo de Heer C A P A D os E zich maar half zoo goed verflaat op het genezen der
libchamen, hetgeen zijn beroep vordert , als op het won
den van zielen ., waartoe hij, waarlfjk Diet geroepen is,
dan is hij voorzeker al een heele bol in zijn vak . Stijl en
taal , intusfchen , zijn pover genoeg. En wat van bet
oordeel des Heeren S,T o L K E R over de Kerkeljke Gefchiedenis van IJ r E Ij en D E R 1\I 0 U T gezegd wordt , is
zeer zeker valsch . -- Wij herhalen , ten befluite , met
P E S T A L o Z Z I : Den Abeiglaubigen leitet feint Meinung, welcher er fein Herz , pine Sinnen, Gott, Vatirland, Ndchjlen and 7ch felbst aufopfert .
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tJeber die Entftehung, l3efchaffenheit and zweckmisfigtfte Behandlung der Augentziindung, u . f. w . D . I .
Over den oorfprong, aard en gefchikJ/le geneeswafze der
Oogontfleking, welke federt verfcheidene jaren in eenige .Europefche legers geheerscht heeft, Bow door hat
Provinciaal Utrechtsch Genootfchap vein Kunflen en t'Yetenfchappen bekroonde Prijsverhandeling . .boor T. F.
B A L T z . Te Utrecht, bji J. Altheer . 1824 . In gr.
gvo. 298 Bl. f 2 - 60.

W

en is de twist niet bekend , die in de laatfle tijden
over den oorfprong en aard der Oogontfteking, welke onder de krijgslieden heerschte, gevoerd is, en wie ftemt
fiiet in met de uitfpraak van den kundigen Schrijver de.zer Verhandeling : Ueberhaupt war ein flrenger Sceptleismus in der Heilkunde wohl noch nit fo nothwendig, alt
-in unfern Tagen, wo der leichte "Glaube an das Wan
.
derbare , the ,4npreifung newer Ileilmethoden und lieilmittel fo fehr grofs ist , and die hyperbolifche Darflelfungsrnanier der gew8hnlichflen and lungst bekannten Din=
gen beinahe an das Unglaubliche grdnzt . 7
Volgens des Schrijvers gevoelen , is de bedoelde Oog
ontfteking geenszins van Egyptifchen oorfprong . Dit ge''oelen berust vooreerst op den oorfprong en aard det
Egyptifche Oogontiteking , welke aldaar enderniseh is ; op
die der Franfche Arinee in Egypte, het niet voortplarl .
ten van dezelve na de terugkotnst der Franfchen in Europa, bet tijdsverloop van elf jaren , gedurende 't welk
deze Ophtlalmie onder de legers niet is waargenomen, en
op het klaarblijkelijk ontftaan dezer ziekte in bet Pruisftf'che leger en hare verfpreiding onder de Franfche troepen , en hare groote en hoo£dzakelijke vermenigvtildiging
onder de Pruifen . Ten tweede aeunt dit gevoelen op de
oorzaken dezer Epidemie onder de legers, zoo wet algemeene als bijzondere , wit wier opgave blijkt , dat de verklaring derzelvb uit cen yreevid contagium even duister
al
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als gezocht i§ . Ten derde is des Schrijvers ultfpraak ge.
grond op de wijze van voortplanting der ziekte : dezelve
gefchiedt alleen door aanraking en overbrenging van de
zickelijke, uit het oog afgefcheidene fiof'en op gezonden,
Het therapeutifche gedeelte dezer Verhandeling is i t
twee deelen gefplitst . Het eertte bevat de voorbehoedende
geneeswijze , het tweede de behandeling der kwaal zelve .
Tot de eerfte brengt de Schrijver ruime verblifplaat •
fen der militairen en zindelijl heid . Hij maakt opmerkzaam op den leeftijd , bet minst aan dit gevaar blootge
field, op de kleeding, op hot voorkomen van de verfpreiding der Oogontfieking .
De behandeling vordert ontftekingwerende middelen .,
vooral plaatfelijke bloedontlasting door bloedzuigers ; en
daar de kwaal meestal eene zinkingaardige ontfteking is,
welke zich met verfchillende conlplicatlEn verbindt, zoo
moet naar deze geaardheid en complicatiEn de genees"ze
worden ingerigt . Bovenal worden wartne infufa van
fambuci , malvae , of eenvoudig laauw water met tinct,
opii fmplex aanbevolen , en na het wegnemen der ondleking, bij eene overblijvende roodheid, het tng. ophth .ex
hydrarg . praecip. rubro, of ook het ung. praecip. aut
hydrarg . alb . , hetwelk echter de Schrijver geenszins als
fpecificum in deze Ophthalmic wil hebben voorgefteld,
en , naar zijn oordeel, alleen na de befirijding der inflame
matie , even als het ung . ex hydrarg. praecip . rrrbr. ,
geindiceerd is .
Deze belangrijke Verhandeling words betloten met de
volgende algemeene gevolgtrekidngen
z° . Dat er geene eigendommelijkeEgyptifcheOogontfteking beflaat ; maar dat dezelfde ziekte in zeer onderfcheidene landen en werelddeelen endemisch gevonden wordy,
zonder cenig oo1 zakelijk verband met E -Yypte aan do verfchillendtie plaatfen epidemisch geheerscht heeft, en als
zoodanig overal kan ontflaan .
a° . Dat deze Ophthalmic overal , waar zij zich vertoont,
het gevolg is der vereenigde werking vitn uitwendige oorza
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zaken en nadeelige krachten , zonder dat tot, haar beflaan
een bijzonder en eigendommelijk contagium noodig is .
g°. Dat deze Oogontfteking in de meeste gevallen eene
zeer zamengeftelde kwaal is , welke uit de vereeniging
eener plaatfelijke ontfteking ea vizn velerlei gemengde vor .
men van oogziekten be[l:aat .
4 0 . Dat elke wijziging dezer Ophthalmie niet goed in
abjiracto kan worden uitg~duid ; maar dat dezelve in concreto in elk bijzonder geval ligtelijk kan en moet gevonden worden , in"zoo verre de Pathologie en Nofologie dezer foortelijke Obgontfteking in de algemeene leer aller
oogziekten begrepen is .
5° . Dat deze zamengeftelde Oogontfteking in fommige
gevallen , doch alleen door aarlraking, befmettelijk is .
6° . Dat deze befmetting echter alleen onder bepaalde
voorwaarden , in een' hoogeren graad der ziekte , bij de
aff-heiding eener eigendommelijke etterachtige ftof , mogelijk is , met welke bet contagium als met zijn vehicu1um vast en onaffcheidbaar verbonden is .
7 °. Dat bij gevolg bet gevaar der befinetting bij deze
Oogontfteking niet zoo groot, en door voorzorg en zindelijkheid ligt to vermijden is .
8° . Dat, over bet algemeen, tot vermindering en verdelging deter Ophthalmie zeer veel kan bijdragen, i° . bet
vermijden der oorzaken , als bet opeenhoopen van menfchen, in 't bijzonder van foldaten , in kleine vertrekken
of verblijfplaatfen, en de daardoor veroorzaakte onzuiverheid der dampkringslucht ; 2° . eene oordeelkundige en
oplettende behandeling van elk geval van Oogontfteking,
van den eerften aanvang en in den geringften graad der
ziekte.
g° . Dat deze Oogontfteking , ingevolge bare ontflekingaardige natuur , zoodra zij flechts eenigzins belangrijk is ,
door fterke en herhaalde plaatfelijke bloedontlastingen moet
behandeld worden , waaronder de bloedzuigers , dikwijls
nabij bet aangedane deel en in genoegzamen getale aangelegd , het eerile cu onontbeerlijkfte hhulpmiddel zijn .
10 ° .
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io°. Dat, eindelijk , door de naauwkeurigfte betrachting
der bier opgegevene , uit . algemeene en eigene ondervinding opgemaakte regelen en voorfchriften , deze Ophthalmie verminderd, welligt geheel verdelgd, en al de on.
uitfprekeliike ellende , welke door de blindheid van zoo
vele menfchen in 't vervolg nog ontftaan kan, kan en
luoet worden voorgekomen .
Ziedaar het beloop eener Verhandeling , welke eene in
deze dagen in des Schrijvers vaderland zeldzame proeve
van bedaard en onbevooroordeeld onderzoek en koele bozadigde waarneming oplevert ; eene Verhandeling, welke
overal blijken draagt van de waarheidsliefde en het fielder
onbeneveld oordeel van haren zamenfteller, en die wlj
daarom in aller handen wenfchen ; terwijl wij onzen,dank
betuigen aan het loffelijk provinciaal Genootfchap van
Utrecht, aan welks ijver voor de wetenfchappen wij dit
gefchrift verfchuldigd zijn , hetwelk, van al teat wiiil gelezen hebben, ons voorkomt het meeste licht to verfpreiden over eene zoo raadfelachtige en vaak miskende z'tekte ,
ja hetwelk, zoo wij ons njet bedriegen , het pleit over
dezelve voldingend beflist heeft .

Nader Onderzoek omtrent de befmettel~kheid of niet befmettelijkheid der Gele Koorts. Door B . J . T H O M A SS E N A 'I" H u E S S I N K . Te AmJlerdam , bij Pieper en
Ipenbuur . 1825 .

D

In gr. 8vo . 99 131.

f i- io.

e Hoogleeraar T 110 M A S S E N A T H U E S S I N K geeft
ors, na een vroeger werk over ditzelfde onderwerp, op
nieuw de refultaten van zijne geleerde navorfchingen om .
trent het al of niet befmettelijlte der Gele Koorts . Ten
einde dit met to meerdere onpartijdigheid to kunnen doen ,
deelt de Hooggel . Schrijver eerst de bewijzen voor de
niet befmettelijkheid , van bladz . 2-17 ,, vervolgens de
getuigenisfen van hen, die het twijfelachtig ftellen, bladz.
i8-2o, en eindelijk de bewijzen voor de befmettelijkhcid
dezer ziekte mede, bladz . 21-82, waarna hij, hct voor
BOEKEESCII . 1825. NO . 14 .
S 3
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en tegen vergelijkende, tat hare bermettelijkheid befluit,
bladz. 82 en very.
Na overweging der veelvuldige en afdoende bewijzen ,
voor dit gevoelen bijgebragt , houdt Recenfent de zaak
voor bellist , en eindigt met oak zijl en dank aan den ar .
beidzamen Hoogleeraar to betuigen , dat hrj door zijn
vlijtig onderzoek zoo veel heeft toegebragt, om bet gevaar van befmetting eener ziekte aan to toonen , die alomme , waar zij zich het eerst geopenbaard heeft, de
vreesfelijktte verwoestingen heeft aangeregt , voor welke
ook een Noordelijker klimaat niet zeker beveiligt, en welke , door de verfoeijelijke baatzucbt van velen , duizende
llagtoffers gemaakt heeft . Wij achten ons gelukkig, van
de wijze en voorzigtige maatregelen van een verlicht en
weldadig bettuur met grond de afwending van zoo groote
ramp to mogen verwachten, en ons ook daarom verpligt,
de aandacht onzer Nazie op dit punt to vestigen .

Nederlandfche Jjeroerten onder F I L I P S II, op last van
H. M, do Keizerin - Koningin M A R I A T I-I E R$ S I A,
befchreven door L . J . J .

V

A N D E R V Y N C K T, in levee

Raadsheer van Ulaanderen, enz . Met Aanteekeningen .
Ilde Deel. Te zfmflerdam , bii J. C . Sepp en Zoorr.
1824 .

In gr . SNO. 3S4 BI . f 3 - 6o .

w

W komen, met dit tweede Deel , aan een der belang .
1 ij
rijktte gedeelten der Nederlandfche onlusten, de land.

voogdij van A L V A namelijk, de omwenteling van 1572,
de vierjarige tegenfland van Holland en Zeeland alleen ,
de algemeene opftand tegen de Spanjaarden, de Gentfche
Vrede , en de overige gebeurtenisfen tot kort na den
flood van Don J AN . Ook hier hebben wij veel , zeer
veel belangrijks gevonden, meer dan wij, na zoo vele
Schrijvers over doze tijden gelezen to hebben, durfden
verwachten . De Heer V A N D E R V Y N C K T heeft de
zeer loffelijke gewoonte , van telkens , wanneer hij eerie
gewigtige perlonaadje ten tooneele voert, deszelfs afkomst
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komst en vroegere betrekkingen to dodn kennen , hetwelk
veel licht bijzet aan zijne daden , (b . v. die van A L V A ,
b1 . 39-43 , R E Q U Ii S E 1v s , bl . 144, Don JAN, bl.
217-221, HIMBISE Of IMBIZE en RIJIIOVE, hl .
t74, 275, JACOB H E S S E L S ,lid van den bloedraad,
bl . 3o3-3o5 en andeten meer .) Voorts hebben wij overal
de zeldzame onpartijdigheid van den Ylaamfehen Radsr
beer bewonderd , die , ja, wel_ van ketters fpreekt , en
de geweiddadigheden der beeldflormerr , der 3vildd en lVd.
tergeuzen verfoeit, maar die , wanneer men hem van over .
helling tot eene partij moest verdenken, Vee1 meer tot
die der opftandelingen ; dan tot die der Spanjaarden,
fehijnt to neign . Dit boek iS een nieuw bewijs voor de
regtvaardigheid, wlj zouden bijkans zeggen heiligheid ,
van onzen opftand, en de beste wederlegging der genen,
die denzelven alleen aan godsdienltige beweegredenen toe .
fchrijven , en ook uit dit oogpunt alleen tterfehoonlijk
achten . VAN DEP
. V Y N C K T, een Roomschgezinde
en Oostenrijksch onderdaan, brengt met edele vrijmoedig .
heid aan at A R I A T H E R a s I A en den Gtave v A 15 co .
E E N T Z L onder het oog, dat Spanje alleen door eigene
fchuld, door liet nelnen van geftrenge en Wreede maat.
regelen , waar zachte volkomen hadden kunnen irolfl aan ,
deze gewesten verloren heeft . Ze1fs de bekende eed
van getrouwen dienst aan den Koning, dien de Land .
voogdes in 1567 eischte , then E o m o N D deed en o it A NJ E weigerde, zelfs deze ced wordt eene tJdkorting genoemd , die de menfehen een' tijdlang moest om den tuin
leiden , en uit Spanj e afkomftig was . ,, F I L L.P s ," zegt
VAN D E R V Y N C K T,
, wilde heerfehen , gelijk hlj in
Azie
zoude
geheerscht
hebben ." Hij fchrijft niet on,,
duidelijk den Koning het oogmnerk toe , om den Adel , en
door den Adel de Natie, to tergen tot op/land,ten einde
alsdan een fchoon voorwendfel to hebben , om alle die
gehate voorregten en Priviligien meteen den bodem in to
flaan, en zich tevens met de verbeurdverklaarde goederen
der welvarende Nederlanders to verrijken ; een ftelfel,
voegt 1I er bij , zekerlijk meer eenen T I B E R I u s , dan
S 5 2
eenen
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eenen Kathol /ken Koning voegende, (bl . 3r-36 .) Weiraige Schrijvers over doze . tijden laten zich met zulk eene
inwendige verontvvaardiging, als V A N D E R V Y N C K T,
over A L V A uit , die reeds vroeger in Nederland geweest,
en er dus bekend was ; hetwelk eene reden to meer voor
de zoo ongemeen talrijke landverhuizing v66r deszelfs
komst oplevert.
Voor 't overige is VAN D E R V ' N C I{ T meer in
.8elgie dan in -Holland to huis . Het verhaal van den
hoogstbelangrijken tegenfland der laatstgenoemde Provineie, met Zeeland, is bier kort, onvolledig, en bevat very
fcheidene onnaauwkeurigheden , onder anderen , dat geheel Zeeland, met uitzond'ering van Middelburg, de banier der vrijheid zou hebben uitgeftoken , daar het toch
bekend is , dat Goes en Zuidbeveland zich bij Spanje hielden, en eerst in 1577 fatisfactie van den Prins namen ; dat 4m/lerdam draalde, dareRgintochzerjvg
rig was in de onderfteuning van den Spanjaard . Van
bet ijsfelijke geval to Naarden words flechts ter loops gewaagd , hoewel het de wanhopige verdediging van Holland grootendeels veroorzaakte . De belegering van Leyden words in twee en eene halve bladzijde afgedaan , en
daarbij de Hollanders met kikvorfchen vergeleken . Zoo
men bier kikvorfchen mogt to pas brengen , zouden het
in alien gevalle nog de met hot water worftelende Spanjaarden moeten zijn , Met de Hollanders . Ilij laat den
Graaf V A N II as s rJ T (B o s s u) door de Zecuwen flaan
en gevangen nemen (op de Zuiderzee !) - Doch wij moeten ook tot zijne regtvaardiging zeggen , dat hij de gelegenheden geenszins opzoekt , om de misdaden, waaraan
zich onze Ihatergeuzen en s 0 N 0 Y, helaas ! maar al to
dikwijls omtrent de Roomschgezinden fchuldig maakten,
met ophef to vermelden . Integendeel zwijgt hij bijna geheel , zoo wel van de moorden van L U M E Y V A N D E It
M A It K, (wien hij het vilde Zw jn van 4rdennes noemt ;
wij meenden , dat een van deszelfs Voorvaderen , ten tijde van K A R E L den Stouten , then naam gedragen bad,
dock ontveinzen niet , dat dezelve help zzer good zon
voe-
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voegen) als van _ de gruwelen van s o N o Y onatrent de
Noordhollandfche huislieden.
Daarentegen is -v A N D E R V Y N C 11, T uitvoerig en bein bet verhaal van alles,, wat er federt den dood

langrijk

van R E .Q U E S E N s tot then van

Don j

A tJ , vooral tot

deszelfs inhuldiging, in de Zuidelijk~ gewesten gebeurd
is , alleen de

Spaanfche Furie

to

Antwerpen

uitgezonderd s

waaromtrent hij bij uittlek kort is . )Mar , gelijk, volgenS W A G E N A A R,

n o R hest to vertrouwen en meest

Utrecht , r1 E T E R E N
flntwerpen , it E Y D omtrent dc gebEurtenisfen in Gelderlaud en Vritsland, en H 0 0 F T wegens
die van 4mflerdam (*) , dus mOet V A N D E R V Y N C I. T,
Raadsheer in den Raad van Vlaanderen , vooral geraadpleegd worden over bet gebeurde to Gent. Zoo heeft hij ,
uitvoerig is over de zaken van
omtrent die van

uit ongedrukte dagverhalen en gedenkfchriften , bet getal
der ingedaagden in die lad voor den Bloedraad , den vorm
van regtspleging, en de teregtllelling geboekt , (bl . 79 ,
8o.) De onderhandelitg to Gent over de verkiaring der

Spanjaarden als vijanden , en die met den Prins van Oranje tot op bet fluiten van den Gentfcbcra Vrede, bekomen
ook menige opheldering, (bl . IY89--2o7 .) Dindelijk bevat bet clot van dit Deel een allerbelangrijkst verflag van,
de w-oelingen , feitelijkheden en oogrnerken der overdre.
vene partij van . I M B 17. E, R Ij n o v E

en hunne aan-

hangers in Vlaanderen, vooral in bet udddelpunt, to
Gent, (bl . 27a--3I4 .) Ook bier words de Prins van
Oranje met eene loffelijke onzijdigheid voorgefteld, a1s
geheel niet gediend met deze gewelddadigheden , tot geheele fluiting van welke hij zich eehter to zwak fchijnt to
hebben gerekend . Men kan nu to beter~ begrijpen, hoe
de dolle D A T H E E N , mede een der drijvers van dit op .

Godverzaker durfde noemcn . De
Conflitrstie van bet Gemeenebest , door deze
volkleiders to Gent opgerigt, en hetwelk zij over geheel
hlaanderen, ja misfchien over Nederland, wilden nitbreiden ,
roer, den Prins een'

zonderlinge

(~)

aaderl. flist. Vide D . Voorrc la , hl . VII .
S S

;
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den, wordt hier medegedeeld . De Schrijver bezit zelfs
in handfchrift de befluiten dier onrustige dagen, die niet
zoo ongeregeld zijn, als men ligt denken zou . De Gent.
fche Revolutionnairen, die den grondflag leiden tot bet
verlies der Zuidelijke Provincien , lieten zelfs op eigeli
gezag (nog vier jaren v66r 's Konings afzwering) zilveren en koperen munten en gedenkpenningen flaan .
Eene uitboezeming van vaderlandsch gevoel en weedom over verlorene grootheid vergeven wij den Scl rijver
gaarne . Hij zegt op bl . 48 : In minder dan eene Eeuw
ondervond men, ?vat de handel geworden teas in Engeland
en in Holland, waar nogtans flechts het ov4rfichot van diet)
der Nederlanden (van Belgie) was opgezameld dmflerdam was toch in i66o zekerlijk geene mindere Koopftad,
dan Antwerpen eene Eeuw vroeger .
Onder de Aanteekeningen van den Heer R E I F F E NE E R G onderfcheidt zich eene niet onbelangrijke , fchoon
elders misfchien beter pasfende, befchrijving van een miIitair bezoek , door den Heer n o R Y P E S T . V I i c E N T , tijdens den Spaanfchen oorlog , in de grafkel .
ders van bet £scuriaal afgelegd , en waarin hij de lijken,
onder anderen van Don JAN en Don C A R L o S , (Zoon
van F IL I P s II) vond, bet eerfte volkomen wel be
waard, bet laatfIe bijkans geheel ontbonden, waaruit ecb,
ter de Heer ST . VINCENT meent opgetnerkt to beb .
ben, dat bet hoofd niet van bet ligchaam gefcheiden was .
In zulk eenen toeftan0van bet lijk , en vooral daar bet
onderzock geftoord werd , en men dus Been' genoegzamen
tijd daartoe had , bewijst , onzes inziens , dit beweerde
weinig of niets. Voorts Yindt men hier nog de punter
der aanflelling van den Aartshertog IVI A T T H I A S, en
den Eed van Prins W 11. L E M als Stadhouder .

4theen .
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4thcenfche Brieven, of Briefwisfeling van een' geheimen
Zaakgelastigde des Ifonings van Perzie to Athene, gedu .
rende den Peloponnefifchen Qorlog, enz . Uit het Rngelsch .
Hide en IVde Deel . Te Leeuwarden, bij Steeubergen van
Goor. 1824. In gr. 8vo. Te zamen, met Register, XXPIII,
118o BI. Bij Inteek . f i 1 - 65,

W ij kondigen bier aan onze Lezers de twee Isatfle Deelen
dezer Brieven aan,van wier vroegeren wij cc voren een gut .
ilig verflag gaven , zoo wat den inhoud als de vertaling en de
bijgevoegde Noten betreft . Bet werk wordt in denzelfden
vorm voortgezet , maar eindigc , tot onze bevreemding , go .
heel abrupt, in bet achtfle jaar des Peloponnefrfchen Oorlogs,
juist wanneer die Oorlog de belangrijktte wending neemt,
door den togt van B R A S I D A s naar de Noorderdeelen van
Griekenland en Thracie, om die voor Sparta to doen omwentelen, waar hij met zijn' vijand K I. E ON to gader voor
llmphipolis fneuvelt, waardoor N i C I A s gelegenheid bekomc
tot bet bewerken van den Vrede ; waarop dan volgt de be .
langrijke mededinging tusfchen laatstgenoemden en A L C I B I ADE s, de affchaf6ng van bet Ostracismus, door bet onwaardig verfpillen van hetzelve Hall 11 Y P E R B o 1, u s , de belang .
rijke diplornatieke ouderhandelingen met de Peloponnefifche en
I3eotifche Staten, (waaruit men ziet, dat bet deukbeeld der
Statenbalans niet gebeel vreemd aan de Oudheid was) de eerfle flag bij Mantinea , de togs naar Sicilie, de omwenteling to
4thene, de iotgevallen van A L C I B I A D E S , de grootmoedige
weigeriug van s o K R ATE S , um in bet doodvonnis der den
Veldheeren mede in to flemmen , en de daden van L.y s AN,
D E R , tot bet einde des Oorlogs , hetwelk alles in deze BrieYen ontbreekt, die daarentegen de minbeduidende gebeurte .
uisfen der acht vroegere jaren uitvoerig voorftellen . Wij vree.
zen, dat dic door de Schrijvers gedaan is ten gevolge eener,
vooriieen meer dan cegeuwoordig in twang zijnde verdich .
ting, om namelijk dergelijke brieven als echte fukken tedoen
voorkonien, gevonden, zoo als in bet tegenwoordige geval,
door eenen Jood op de boekerij ce Fez , in hec Rij k van Marak .
ho . 1-let werk bekomt daardoor wel meer den vorm van een'
Roman , Jai) de llnarcharfs, en dit mag hetzelve misfchien bij
fommige Lezers to; aanbeveling flreklten ; waar daaruic ontilaat ,
S 3 4
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S96

ATPIEENSCHE BRIEVEriM

zoo als do lloogduitfche Vercaler JA K a s s in zljne Voorrede
zeer to regt aanmerkt, ook dic groote gebrek, dat fominige
vroegere gebeurcenisfen des Peloponnefifchen Oorlogs tot in
kleinigheden toe befchreven, en de latere voorbijgegaan worden, omdac bet beflek der Schrijvers medebragt, then met
een door T H U C YD I D E S verhaald geval to eindigen . Een
P€rzisch Afgezant, naar Laceddmon beflemd , words, namelijk ,
door een' dtheenfchen ambtenaar in Thracie opgeligt en naar
Athene gezonden, dock fpoedig weder in vrijheid gefeld ;
en van deze gelegenheid fchijnt nu K L E A N D E R, de Perzi.
fche Afgevaardigde , gebruik to hebben willen maken , om
naar Azie terug to keeren, to meer . daar bij reeds, door zijne geheime bemoeijingen en de omkooping van It L E O N , in
't oog vreest to loopen, en dus voorlang zijne terugroeping
verzocht had . Docb zelfs deze terugkeering words ons niet
fellig gemeld, maar bet work eindigc geheel afgebroken met
her (verdicht) befluit der Btheners tot bet afvaardigen van
Gezancen naar Sufa , en met den dood van A R TA X E R X E a
Langhand.
Wat nu de menigte en verfcheidenheid der onderwerpen
aangaat, in deze Brieven vervat, dezelve is zoo grooc, dat
wiJ bet uitgebreide Register der beide Deelen zouden moecen
uitfchrijven, om onze Lezers daarmede bekend to maker .
Trouwens, nit de beoordeeling der vorige Deelen weten zij
reeds, wat zij bier to wachten hebben. Griekfche Gefehiedenis, Letterkunde (vooral die van bet Tooneel), Wijsbe .
geerte, Oudheidkunde, plaatsbefchrijving, beoordeeling der
onclerfcheidene Regeringsvormen (doch at cc uitfluitend die
van 4thene en Sparta ; eenige onderzoekingen b . v. over die
vain 4rgos, Korinthe en Thebe zouden welkom geweest zijn),
.Egyprifche fabelleer, eerdiensc en verdere oudheden, Perzi.
fche zeden en gebruiken, hofanekdoten (gedeeltelijk uit K TESIA s, gedeeltelijk verdicht) en kabinecspoliciek, - dic alles
zal de Lezer bier vinden . Alaar ongelukkig is bier de vorm
der verdichting weder oorzaak , dac her ware en valfc-he moeir
jelijk ce fchifcen is , to meer , daar de Schrijvers genoegzaam nergens hunne bronnen aangehaald hebben . De Hoogl,eeraar J A K o B s heeft dic wet , met eene biJ Vercalers zees
zeldzame vlijt en gemoedelijkheid, verbeterd, en de meeste
bronnen aangewezen ; maar fomtijds weet toch zoo min hij
als de Nederduit[cite Vercaler, of de Schrijvers bet door hen
ter seder getlelde voor waarheid of opfiering geven . In dk
op .
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opzigt is de vorm van den tlnachar(is, die flechts tot een
kieed, een luchtig hulfel der Gefchiedenis dieut, welke o ver.
al hoofdzaak is, blijkbaar veel becer .
Ook hebben wij vroeger reeds een gebrek van belang in
den vorm aangewezen. Het is, dat de Ephezier a L .E A N.
D E R overal als een nationade , of ten minile genationaliJeer
de, Perziaan voorkomt, daar men toch weet, hoe de Grie .
ken, zelfs de onderdrukte Grieken, veel to hoog van. zich
en. to laag van de Barbaren dachten , om door dezen , met
verzaking van Griekeutands eerdieasc , gebruiken en plegdg.
heden , als de hunne to worden aangeuomen. Onder de Pert
zen zou althans een Ephezier zich nimmer z66 hebbenvernei
derd , dat hij eene foort van biecbc voor eenen , Hoogepries .
ter der Par/i to Baktra zou afleggen, omdat hij zich to
flthene, hoezeer flechts Iijdelijk , met afgoderij bezoedeld
had , en den Zend _ 4vesta niet gezet kon waarnemen. Zulb
een denkbeeld is aan de Griekfchc , aan
. d e ge4eele oude (wes-+
cerfche) wereld vreemd , en (gelijk wel meer denkbeelden iii
dit werk, b . v. die over den Zondvloed, Br . 99) modern .
Hoezeer K L E A N D E R ook /chijnbaar geheel in een' Perziaan
herfchapen is , toont hij echter , in eenen brief over den fchadelijken it :vloed van hec Despotisinus op den omgang met de
Vrouwen, den Perzifchen Regeringsvorm diep ce verachten,
(Br . 137 .) Over 'c algemeen is hij een dubbelzinuig perco .
naadje , en zijn historietje met s A P P II o (Br.17,8)vetn
kiaren de Schrijvers zelve voor ongemertx duister . Wij Vindea
It L E A N D E R meestal to Athene , dock ook een cijdlang,
ambtshalve , to Thebe en to Delphi. Eeu ander Perzisch Agent,
a R A T I P P v s, houdc intusfehen zijn verblijf to Sparta, vain
waar hij aan K L E A N D E R berigcen nopens die Republiell itt .
zendt . De Perzifche Rijksgroote , o R s A M E s, deelc brig .
ten nit Egypte mede , gelijk o o B R Y A-s van het Perzifche
Hof. Met eerstgemelden itoudc K L E A N D E R briefwisfeling
over wijsgeerige , met s M E R D i s meer over godsdienflige
onder*erpeu . Aan den kunstlievenden en rijken M E G A bY .
z u s zendt hij eene koscbare verzameling van to !Itheite nit
de nalacenfchap van P E R I K L E S gekochte kunscwerken , en
befcbrijfc dezelve . T E L E P n A N E S , diep hij daarmede over .
zendc , geefc hem daarentegea eeue fchets van het paleis van
Perfepolis .
De Aanteekeningen van den fchranderen en kundigen Ve_r .
taler verfpreiden ouk in deze Deelen weder veel lichc over
S 5 5
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de behandelde onderwerpen, zoo als omtrent de Mysterien,
omtrent Egypte, de wetten van L Y K U R G Us en de Spar.
taanfche Saatsregeling, (waar echter de Heer s T E E N s z aG E N V A N . G G o-a den kleinen anachronismus begaac , van
hec bederf van Sparta door bet buitgemaakte geld reeds in
de eerJie jaren van den Peloponneffchen Oorlog to ftellen , daar
bet eerst in den laacfteu tijd van then Oorlog door o Y L I P .
Pus , en vooral door L Y 8 AND E R , plaacs greep ; gelij k wij
ifuede de infielling der Ephoren liefst Met vroeger dan tot
L Y ICU R G U S zouden brengen , terwijl nogcans bun eigenlijk
gezag in den Staat eerst van T H E o P o M P U s dagteekent,
waardoor alle gevoelens der oude Schrijvers zich lacen over .
eenbrengen .) Voorts geeft hij vele ophelderingen omtrent de
Vergadering der ~Imphikiyonen , de Blijfpelen van A R I $ T o.
P H A N E S , enz. Wij verwonderen ons over ddne aanmerking ,
die den Nederlandfchen Vertaler ontfnapt is. H I P P O K R A .
TE $ (zegt hij , op bI . 32 des Men Deels) is misfchien
vooit, of flechts als jongeling, to 4ijteue geweesc. Her is
immers bekend , en in den 16den Brief van dit werk zelve
yermeld, dat hij de ongelukkigen to .,Ithene, met de pest
bezocht, voor alle de fchicterende aanbiediugen des Perzifchen Konings niec wilde verlacen, weshalve her 4theenfche
Volk hem de hoogfte eerbewijzen fchonk, die bier ook vermeld worden ; en zou hij dan Wet to ~Ithene geweest zijn?
Dat ook (sic de Noot op bl . 43) de vrouwen to 4thene
de tooneelfpelen niet zouden bijgewoond hebben a ftrijdc mec
de bekende Anekdote , dat de vertooning der Furien in de .R u .
meniden van £ s c u Y i.. u s aan vrouwen eerie miskraam ver .
oorzaakte ; een oud verhaal, 'c welk al to ongerijmd zou
zijn, indien er nook vrouwen in den fcnouwburg tegenwoor .
dig waren : flechts van bet theater waren de vrouwen pirgeaoten. Ook fpreekt de Vertaler zich op bl . 53 in de Noot
tegen . E erst zegc hij , dat de fekce der Sabeers viet ,'eel au.
der fchijnt to zijn , dan M O H A M M E D ; en een paar regels
lager, dac Egypte, 4rabie e nz . d e plaotfen waren, alwaar
v46r bet Christendom bet SabeTsmus heerschte, (want bier
door zal men toch niet wel enkel Afgodendienaars verftaan .)
De landbouw (bf. 275 , Noot) was niec estkel eene flaaffche
werkzaamheid, maar werd in verfcheidene Griekfehe Staten,
en zelfs to Athene, ook door vrije menfchel geoefend ; zie
den tEconomicus van X E N O P 11 n N , en de Reizen van flna.
chars. Dat de dxiochus verkeerdelijIt aau 1E 8 C H I N E s , den
leer
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leerling van s o K R A T E s, wordt toegefchreven , fchijut ons
ook nit inwendige gronden to blijken .
De Heer S T E E N B E R G E N VAN GOOK boude ons deze
aanmerkingen ten goede . Zij mogen hem flechts ten blijk
verflrekken, dat wij zijne geleerde en zaakrijke Aanteekenin .
gen met opmerkzaamheid gelezen hebben ; en wij wenfeheg
van harte , dat alle belangrijke werken uit de oude of lacere
Gefchiedenis, Oudheid . of Letterkunde zulke bekwame en
belezene Vertaters vinden mogen . Aisdan is her vertalen geett
handwerk meer, maar een wezenlijke tak van Letterkunde .
Dus hebben Duitschlands eerite Gefchiedkundigen de Enge{.
fiche 4igemeene Historie , door W E S T E R B A E N bij ons werkcuigelijk vertaald, door bunne bewerking als tot een geheet
nieuw werk verbeven , 't welk bet oorfpronkelijke ver overtreft ; - duc zijn P R I E S T L E Y's Lesfen over de .
Cep liedkunde door een Gezelfcbap Geleerden ce Deventer niet alleen
vertaald, maar ook met eene uitilekende opgave der Neder
landfche Gefchiedfchrijvers verrijkt gewordep. Wij wenfchett
tevens van harte , dat eene ruime inteekening den Heet
S T E E N B E R G 1= N V A N GOO R tot de Nederduitfche uitgave
der Reizen van A P, T E M I D O R U S, welke eene fchildering
;les Romeinfchen Rijks under de vroegere Keizers bevatten :
zal aantuoedigen.
Gelijk de twee eerfte Deelen der dtheenfehe uneven met
de Afbeeldingen van P E R 1 K LE s en A L C i B I A D E S prijken , zoo beheizen de beide laatfre die van s o K R A T E s ea
A R I S T 0 P H A N E S . Het ge'bruik words door een uitvoerig
Register genlakkelijk gemaakc .

Chrestomathia 1-Iippocratica . Edidit atque praefatus est c.
F R U Y s

VAN D E R 11 0 EVEN .

Hagae Comitis apud

f-

duam J. tlllart. 1824 . 8vo . pagg . XXII, 2I$, f a-2o.
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en Grieksch boek in het vak der Geneeskunde , dat is waarlijk geen alledaagsch verfchijnfel ! Althans wij herinneren ons
niet, dat er federt de uitgave van G A L E N U s' Protrepticon,
door den Heer A . W I L L E T in 1812 bezorgd , lets dergelijks
onder ons bet licht gezien heeft : en dit Protrepticon toch,
zoo wel als de 4anteekeningen des Uitgevers, behooren even
goed, zoo niet veel beter,, cot de nude Letteren in bet algemeen , als tot de Geneeskunde in bet bijzouder. Het eerfte ,
die-
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dienende cot opwekking of aanfporing toe de beoefening der
Wijsbegeerce , ftaat gelijk met vele andere fuhles van gelijken naam en inhond, ons nit de Oudheid bet zij nog overgebleven, bet zij alleen met name bekend ; cerwiji de laat£te,
de Aanteekeningen van w I I. LET , Diet de vruchc zijn van
geneeskunclige ftudie, maar eene proeve der bedrevenheid in
de oude Letteren van een' van w Y T T E N IT A Ctt's toen ter
tijd beste Leerlingen . Melt zie hecgeen deze groote Man zelf
daarvan zegt, in zijne Biblioth. Crit . P . VI . p . 98 fqq . en
Phiiorn . L- III . p . 271 fq . Met bet tegenwoordige werkje
beefs eenigermate bet omgekeerde plaats . In zoo verre bet
is overgenomen lair een der oudfe en beroemdfle Griekfche
Schrijveren, kan men bet wel als voortbrengfel van oude Letterkunde aanmerken ; maar, in zoo verre bet van een' Griekfchen Medicus is , behoort het uitfuitend tot de Geneeskunde .
Recenfent wil dit werkje than, voornamelijk nit bet eerfe
oogpunt befchouwen, en meent daarcoe zonder eenige Verdere voorbereiding of aanbeveiing to mogen overgaan . Waartoe
web zou saubeveling noodig zijn , daar, waar de titel van
Beet book z[chzelven aanprijst ; daar, waar de namen van n I PP O K R A T Es en VAN D E R N o E v E N, beide even gunitig
bekend, tot waarborg frekken, dat men bier mess clan goods
to verwachcen heefc ? Er is toch niemand, het zij in de Grihk.
fehe Letteren, het zij in de Geneeskunnde, Zoo geheel vreemdeling, of hij weet, dat, wie II I P P O It R A T E S noemt,
uiets minder zegt, dan der. Vader der Geneeskunde ; niemand,
ander onze befehaafde Landgenoocen, of hij herinnert zich
den naam van den Heer c . PRAYS VAN DER HOEVEN,
als kweekeling van de Leydfche Hoogefchool bekend uit zijne
inaugurele Disfertatie de Conflitutionis Epidemicae Doctrina ,
Lugd. Bat. ; 1816 , en die vervolgens , als Medicinae Doctor
in zijne geboorteplaats Rotterdam , zijne theoretifche kennis
door de praktijk uitgeoefend, door eigeae fludie uitgebreid,
en door de beoefening der Ouden verfierd heefc. Daarvan
moge ten be vijze verftrekken doze thans door hem uitgege .
vene Chrestornathia Hippocratica, waarmede wij ons verpligt
rekenen aile beminnaars en beoefenaars van oude Letter . en
Geneeskunde bekend to maken .
Ten einde, volgens bet voorfchrifc van cICER0,meteene
definitie van de zaak , die wij behandelen , tebeginnen, moe .
ten tvij vooreerst weten, war eene Chrestoraathie is, en vervolgens, war men door eene Chrestomathia Hippocratica to
ver-
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veti#aan hebbe . Net woord Chrtsramathie, voor velen flechts
ten bloote kiank, is van Griekfchen oorfprong, en beteekent
eigenlijk goede of nuttige leering , leering van bet goede of
nuttige . Vandaar , dat de titel van Chrestpmathia-, in den.
zelfden zin ats die van 4nthologia, Florilegium I in ooze
taal Bloemlezing, of als die van Eclogae, Excerpta, bij ons
Uittrekfelen , langzamerhand is overgegaan tot allerlei verzamelhagen van verfchillenden en gemengden inhoud,vooral dezulke , die leerzame en nuttige uittrekfels nit' dezen of genes
vroegeren of lateren Schrijver behelzen . Zoo beftondeu ar
oudtijds zoogensamde Chrestoraathien van rI E L L A D I U c s
van P R o C L U s en van anderen. Zoo kent men heden ten
dage , om maar iets to noemen, de Chrestomathia Ciceroniana en Pliniana van o E s N E R , de Chrestomathia Tucydideas
en Liviana van B A U E R, en vele andere dergelijke nit aller .
lei foort van Schrijvers en in allerlei vakken- van wetenfchip .
Zoo zal dan ook nu Chrestomathia Hippocratica eene verza.
aneling moeten zij n van uitgelezene, nuttige en leerzame plaatfen uit de fchriften vacs H I P P o K R A T R S. Welaan, last oils
zien, of de bedoeling, inhoud en aanleg van OIL werkje ia.
derdaad aan het opfchrift beantwoorden .
Van dit alles dan worden wij onderrigt in eene welgefchre .
vene Voorrede (Praefatio) , die , als ware het, een helder ea
zindelijk voprplein uitmaakt, beftemd om ons in het geb©nw
zelf der Hippokratifche leer binnen to leiden . Aldaar vindeu
wij vooreerst eene hartelijke uitboezeming over de zeldzsme
verdienfen van den voormaliggn Leydfchen Hoogleeraar PAR A D Ij S , die reeds in zijnen tijd eene Chrestomathia Hippocratica ten dienfle der Akademifche Jeugd plagt to verlangen.
Het onderwijs van then al to vroeg geitorvenen grijsaard alit
zij n' eigen mond to hooren , mogt V A N D El R 11 0 E V E N niet
to beurt vallen ; maar zijne heilzame lesfen, ook nog na
's mans dood in zijne fchriften fprekende , hadden op hem
een' al to fterken indruk gemaakt, zijn gezag was hem van
to veel gewigc, en zijn wensch to heilig, om niet alles aan
deszeifs vervulling toe to wijden, en zijne krachten to beproeven aan dit werkje, nit gevoel van eerbied en erkentenis
aan de nagedachtenis van P A a A D If s toegeheiligd. Zie pag.
I et II . Hierop volgen eenige algemeene aanmerkingen over
de voortreffelijkheid van H I P P O It R A . E s, en de overeenkomst van zijne leerwijze met die van s o x R A T E S, beide
kenbaar san Un en hetzelfde gcvoel van waarheid en cenvoU-

661

C . iiItVTS VAN DkR IIO$VPM

votidigheid ; beide den doel beoogende, de kennis van her
goede (fcientiam optimi) ; beide la» gs denzelfden weg, door
onderzoek en waarneming, naar dat doel firevende ; zoodat,
gelijk de Sokratifche wijsbegeerle inderdaad begeerte naar
I jsheiti is , zoo oak de Hippocratifthe leer to regt zueht tot
waarheming kan genoemd warden ; en , gelijk de eerfte eene
Wijsbegeerte is vbor alle tijden en plaatfen , zoo ook de last.

fte eene Geneeskunds voor alle valken en voor alle ge/lathten,
en a15 2oodanig boven de minachting van eenige nieuwereti
ten eenemale verheven . Pag. III-VI . Nu geeft V A N D E R
fl 0 t; V E N dene korte fchets van deze leer, en wijst harem
oorfprong ban . V66r H I P P 0 it R A T Is s werd in Griekenland
de Geneeskunde door tweederlei foort van vereerders op verfehillende wijze beoefend, door de P#iesters van E S K U L Ap r v s , en door de Wijsheidsleeradrs bf Sophisten. Gene leiden hunne kennis of van waarneming en ondervinding ; deze
van de rede , naar weaker veelal verkeerde opvattingen en
valfche gevolgtreltkingen zij de Geneeskunde, zoo wel als de
Wijsbegeerre , tracliteden to verdrtlailen en to verwringen ;
zoodat 11 1 PP O K R A T E S moest optreden , am , als een andere S 0 K R A T E s, de Geneeskunde van de flavernij dier ingebeelde Sophisten . wijsheid Jos to rukken, en in hare nafuurlijke regten en vrijheid to herfletlen . Der Priesteren Ge .
iteesktmde , in de tempels van E S It U L A P I U s, voornamelijk
op bet eiland Cons, Net vaderland van H I P P 0 K R A T E S,
aangekweekt, beftond uit eene lange reeks van waarnemingeri
en opmerkingen over allerlei foort van kwal'en, finds onheugelijke tijden nit de dagelijkfche ondervinding opgezameld ell
to boek getteld , met oogmerk am daaruit bij alle voorko .
mende gevallen een voorgevoeln
van bet toekomende to kunnen opnraken, en in hunne raadgevingen en uitfpraken, die
al's zoo vele Godfpraken moesten gelden, zich zoo min mogelijk to bedriegerr en to falen . Dit was dus eene vdorfpel.
lende Geneeskunde, doch wier voorfpellingen geenszins op
losfe fchroeven flonden , mbar , op de Natuur zelve gegrond ,
en in de vergelijking van bet verledene met bet tegenwoordlge beflaande , daaruit telkens met meer of min volkomene zekerheid tot her toekornflige wisten to befluiten . Van dere
waarnemingen der Bsklepiaden (dus werden de Priesters en
volgelingen van E S K U LAP I U S genoemd) flamt de leer van
H I P P o K R A T E S af : zij maken den grondflag nit van zijne
zoogenaamde Praenotiones Coacae ; terwijl ziju Proguosticu ;u
er
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er de Commentarius van is . Aldus nit de zuivere en onvervalschte bron der Natuur voortgevloeid, en geleid door hot
gevoel van bet ware , fehoone en goede, moest de leer van
n I P P o K R ATE S van zelf juist datgene worden, hetwelk
bij ons Therapeutics ilraturalis,zoo wel als TherapeuticeVniverfdlis, (Natuurlijke en Algemeene Geneeskunde) genoemd
wordt. Zij is lijnregt ltrijdig met alle overdrevene Jlelfel.
xucht , reeds van ouds door a I P P o K R ATE s in de Cnidiers
berispt, en beftaat eigenlijk in de kennis van den mensch in
Mat van getondheid en ziekte(historia hominis fani etaegri) .
Op zekere inductie gegrond , door behulp van waarneming,
vergelijking en gevolgtrekking (obfervatione, comparatione,
analogla) , is zij , als ware bet, eene Phyjologia en Patholo.
gia comparata, dat is echte Phyflologie en Pathologie. Geheelenal gevestigd op ervaring en ondervinding (obfervatione
et experientia) , terwiji aan beider gezag de rdde (ratio) is
ondergefchikc en onderworpen, leidt zij hare beoefenaars,
met eene bewonderenswaardige natuurlijkheid, eenvoudigheid
en klaarheid, van de eene waarheid tot de andere, en telkens tot nieuave en tot meerdere waarheden . Pag . VII-XVI,
Tot dusverre over de leer van H I P P 0 K R ATE S . Ten bef uite zegt V A IQ D E R H o E V E it iets van zijne fchriften , en
van de beste orde , om ze met vrucht to iezen . Deze order
is dezeifde, die hij in deze Chrestomathie gehouden heeft .
Zij is, als volgt : Vooreerst de Praenotiones Ceacae , behel.
zende eene opgave van goede en kwade voorteeleenen bij zie.
ken, aanwezig. Van deze , als zoo vele overblijffelen der gewijde Priesteren-Geneeskundt, en tevens grondbeginfelen der
Hippokratifche leer , moec alle beoefening van III P P o it R ATE s een' aanvang semen . Daarop volgt bet Prognosticum
(d oorfpeiling- of Voorzeggingsboek) , bet allereerfte gefchrifs
van 111 P P 0 K R A T E s, en de Commentaries of uitlegging der
*oornoemde Praenotiones. Drama raadplege men bet eerfle en
derde boek der Epidemii (over de heerfchende of Volksziekten) , waarin wederom veel to vinden is , dac aan bet Prognosticum nieuw licht kan bijzetten . Dan opene men bet
guiden boek de Aere , Aquis et Locis (over de Luchts ., Ira .
ter- en PlaatsgeJleldlzeid) , hetwelk eveneens tot opheldering
van bet voorgaande f1rekc, en waarin de invloed van warmte
en koude, van vochc en droogte,kortom van allerlei luchts .
gefleldheid, op 's menfchen geest- en ligchaams - gebreken of
vermogens , op eene regt verilandige en wijsgeerige wijze door
1 .11 P-
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H I P P 0 K R A T E! verklaard words. Vervolgens leze melt her
werkje de hictu Jcutorum, waarin de behandeling der morbi
acuti, zich grootendeels bij her houden van een voorzigtig
dieet of levensregel bepalende, naar her voorbeeld van H I i~.
P 0 K R A T E S zelv', itaat aangewezen. De laatfte plaars kort
aan de flpharismi toe, die in korte fteiliggen de hoofdfom
van u rP PO CR A T E S' leer bevatten, en, als ware bet, even
zoo vele lesfen zijn van eep' grijsaard, wiens geheele levee
man onderzoek, ervaring en ondervinding was toegeiyijd ge .
weest. Waarbij men dan eindelijk nog her fusjurandum, of
de Eedzwering, kan voegen, die, hoewel van betwijfelde
echtheid, evenwel HI P P O K R A T E s niet onwaardig is, en
eene foort van complementum of toevoeg/el op zijne leer uit .
maakr. Zie Praef. pig . XVII fqq .
Behalve de opgenoemde fchriften, en de drie boeken de
Chirurgia, doch die bij dit werkje niec in aa-nmerking be .
boefden to komen , erkent v A N D E R H O E V E N er geene an.
4„ere voor cchte en oorfpronkelijke voorrbrengfelen van III P .
POK R ATE S. Mogt deze uitfpraak aan fommigen gewaagd en
al to beflisfend voorkomen , bij beroept zich op de ultkomst
van naauwkeurig onderzoek , en op her gezag van a R U N E R,
een der beste Uitleggers van H I P P O K RATE S in lateren
tijd, wiens gevoelen met bet zijne meerendeels overeenkomt,
gelijk men zien kan nit zijne Ce'nfura librorum Hippocratico .
rum , Vratislav . 177a , en nit her uittrekfel daarvan in PA.
E R I C II Biblioth . Graeca, ed. H A R E E S I O, Vol . II, pag .
szt , welk gedeelte van dat werk wij alienku prj,
zen, die eene uitvoerige notitia literaria van H t P P o K R AT E s en zijhe fchriften verlangen .
Uit deze aloude en echte bronnen dan heefc V A N D E R
110EVEN bet uitgelezeufte en gemakkelijkfte gekozen,voor
al datgeen , hetwelk tot goed ver'tand der leer van H I P P o.
K R A T E S , in her algemeen, bet best gefchikt was. Zoo
ontftond deze Chrestomathie, waarvan de inhoud is als volgr,
naar de bladzijden en verdeeling der laatfte nitgave van nI P .
P O C R A r I s Opera 0mnia , Gr . et Lat . CUM not. A . F 0 C S 1 1,
Genevac apud s, C 11 0 U E T, 1657 . fol.

(Het vervolg hierna .)
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Men kan weinig dichterlijk genie bezitten, en toch zeer ge .
ltuischte, gefpierde en zelfs beeldrijke verzen vervaardigen ;
terwijl men daarentegen Dichter kan zijn door Nacuur en
gemoedsttemming,en toch in de uitdrukking zljner denkbeelden verre beneden hen flaan, die oneindig minder echt poetifchen aanleg hebben . Eene volhardende fludie der groote
meesters en eene langdurige oefening in bet werktuigelijkib
der kunsc , benevens eene door vlijc to verkrijgene heerfcbap .
pij over de caal , zijn de middelen , door welke velen den
eernaam van Dichter verkregen hebben, zonder dat zij door
de Natuur eigenlijk tot denzelven geregtigd waren ; terwijl
anderen, door bet geheel of grootendeels verwaarloozen van
deze vereischten, wet al hunnen dichterlijken aanleg, in de
eogen van her publiek , dat meestal door necheid en gekuischt•
heid wordt medegefleepc , in eenen lageren rang worden ge.
plaatst . Deze aanmerkingen welden bij ons op, na de ann .
dachtigenhraldeorzingderbi dchtbunels,w-e
ke wij thans aankondigen ; want gelijk wij geloovea, dat de
Heer G I S I U S N ANN I N o door de Natuur meet tot Dich+
ter gefchapen is dan de Heer R I E T B ERG , ZOO zijn wij te,
vent overcuigd , dac zijne dichtvruchten op veel lageren prijs
zullen gefteld worden , dan die van zijnen kunstgenoot ; ell
to reps . R I E T B 1 R o heeft gewoekerd met bet hem ge .
fchonken talent . Hlj nioge den allesbezielenden gloed, de
nieuwe en treffende denkbeelden en de verrasfende wendin.
gen, welke door geene oefening verkregen, maar fiechts door
de Natuur gefchonken kunnen worden, ontberen, toch heeft
hij zich alles , wat door vltjc en oefening ce verkrijgen was *
eigen gemaakt ; hij befchikt vrijelljk over den rljkdom onzer
Cchoone taal, en heeft her werktuigelijke der kunst geheel
in zjne magi ; zijn dichttrant is vloeijend en gekuischt ; z ij .
n e uitdrukking meestal fierlijk, ja zelfs beeldrijk . Als een
kweekeling van den onvergetelij ken r• E I T a , wandelt hid
BOEVBESCII . 1825 . NO. 14 .
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waardiglijk in bet voetfpoor zijns meesters ; offchoon hij in
diepte der denkbeelden , treffende fchildering en doorgaande
dichterlijke behandeling zijns onderwerps verre voor hem
moet onderdoen . Gelijk zulks meestal bij Dichters , meer
door de Kunst dan de Natuur gevormd, bet geval is, heeft
de leertrant bij hem Reeds de boventoon ; eene eigenlijk lytifcbe ifemming, uitftortingen van het overkropte iudividueele
dichterlijk gevoel vindt men febnars of nooit. De aanhef zij .
ner ftukken belooft meestal veel ; doch deze meer kunftige
datr natuurlijke opwinding verdampt allengskens, en dan valt
zijn ftfjl foms tot gewoon proza ; hetgeen bij al zijne ban .
digheid in ftijl en uitdrukking wel eens bet geval moest zijn,
daar zijne deukbeelden meestal meer prozaTsch dan poetisch
gehalte hebben . - G I s i u s N A N N I N G, daarentegen , is
meer lyrisch geftemd, en dic reeds verraadt een dichterlijker
annieg . Men kan bet zijne ftukjes aanzien , dat hij zich niet
met bet ftellig voornemeu heeft nedergezet, om een vers op
dit of dat onderwerp to vervaardigen , dat z66 kort of zb6
Tang moest zijn ; maar dat zij hem ontvloeid zijn, als zijn
hart door bet een of ander gevoel van vreugd of fmart get'ehokc, en zijn geest door eene fchoone daad of een dichtertijk denkbeeld getroffen was . Hijkentdovrfchijne
len dier ideale wereld, in welke de dichterlijke ziel rond .
zweeft, en bet aardfche fchijnt hem nietig en goring, zoo
Tang hij bet niet veredeld heeft, door er den ftempel op to
drukken van eene hoogere , hemelfche beteekenis . Maar hij
verilaat de kunst nog niet, gom de idealen, die hij bezingt,
(en dit blijkt nit niets flerker, dan uit bet fluke van dezen
naam) fielder en duidelijk in zijne zangen to doen leven ; hij
weet nan zijne denkbeelden nog niet die fcherpheid van on : .
trek to geven , welke zij noodig hebben , om vast to worse.
Ten in de ziel des hoorders of lezers . Daarbij is zijne nit.
drukking nog verre van altijd edel en dichterlijk to zijn, en
hij heeft taal, ftijl en rijm nog niet genoegzaam in zijne
magi. Maar bij alle deze onvolkomenheden, welke misfchietu
bij meerdere jaren en vlijtiger oefening zullen verminderen,
beefs hij onbetwistbaar dichterlijk talent, en weet zijuen
zatrg, op verfchillenden trant, maar steeds eigenaardig, ook
In het luimige to ftemmen .
Wij willen thans , door eene vlugtige monltering van den
inhoud der beide dichtverzamelingen, door eenige bij gele .
genheid gemaakte aanmerkiingen, en eeu paar aanhalingen, dit
ons
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ons voorloopig oordeel haven, en beginnen derhalve, naar
regt en billijkheid , eerst met den Heer R I E T B E R G.
Het zijn meestal uitgebreidere gedichten, tot de leerende
of didactifche foort behoorende, en in de bij ons voor dit
genre vastflaande Alexandrijnen gefchreven, welke hij ons
aanbiedr . De Jeugd van c i M o N , den Athener, in drie k or.
to zangen, opent den bundel , en heeft over bet algemeen
die goede en minder goede eigenfchappen, welke wij boven
in de kenfcherfing van R I E T B E R G's talent breeder hebben
omfchreven . Doch er heerscht in dit gedicht nog een bijzonder
en vrij groot gebrek , namelijk bet volflagen gemis van eene
ancieke, eene Griekfche kleur ; alles is zoo modern, dat
men, andere namen voor de eigennamen van perfonen en volken in de plaacs ftellende , de befchrijving der jeugd van een
jong mensch nit deze eeuw zoude meenen to lezen . Zoo
doer b . V. E G E S I P II I L 14 met haren zoon c i m o rr gedurige
morgenwandelingen naar den berg Hymettus, en leert hem
door hare voorlezingeu de fchoonheden van x o mI E R U S opmerken ; alsof de facfoenlijke Griekfche vrouwen niet met
eene bijna Oosterfche ingetogenheid in haarGynaeceum ( vrou .
wenvertrek) waren opgefloten , en de Griekfche opvoeding
van hoc fchoone geflacht eenigzins berekend was op letter
kundige befchaving . Ook de geheele vrijerij van ctmlom
is alles behalve antiek, Inaar heeft, gelijk zijne niet onaardig
befchrevene vlinderachtigheid, magtig veel overeenkomstmet
die onzer Modeheertjes . -- In bet gelijkfoorcig gedicht EPA .
pi i N O N D A s , echter, is bet kostuum beter in acht genomen,
en in deszelfs laatfte gedeelte onderfcheiden zich de fchilde .
ring van den flag bij Mantinea en van bet fneuvelen des
fields zeer gunflig door kracht en dichcgloed ; maar hierbij,
en bij den doorgaanden rijkdom aan opzette!ijke en uirgewerkte vergelijkingen, van welke R I E T B ERG een groos
liefhebber fchijnt to zijn , fteekc ce meer of de prozalfche verdedigingsrede, welke hij zijuen held in den mond legc, bl . ioza
Thebanen! (vangt hij aan) de daad, die ik beging,
Is ftrafbaar voor de wet , en 'k wit die flier verfchoonen .
't Waar misdaad, zoo ik u mijn onfchuld aan kon toonen .
enzv.
Het Geweten , een Leerdicht, wel eenigzins in den trant
van F E I T Ii , fchetst ons in deszelfs eerflen zang dezen inwendigen regter als ftraffer van bet kwade, en in den tweeden
T t 2
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ais belonner van bet goedc . Op de verdeeling volt this nietq
aan to merken , maar misfchien meer op hot voorflcilen vai1
N E R O tot een toonbeeld der wroeging . De treffend geteekende angst van dezen Keizer zal toch wel meer toegefchreven
ploeten worden aan den onvermijdelijken dood,die hem voorr
oogen flond, dan aan gewetensknaging, voor welke hij , vol .
gees R I E T B E R G zelven, weinig vatbaar fcheen ; want de.
ze zings :
Mogt hij flechts eenen dag , cen oogwenk flechts regeren I
Hoe zou bij al den boon, then hij thans lijden moet,
Afwasfchen in con zee van fchuimend bnrgerbloed!
Zoo , waarlijk , fpreekt geen mensch , bij wien bet geweten
wakker is . Wij hadden , ten toonbeeld van de kracht des
gewetens , de fchildering van cenen man verwacht , die , op
bet toppant van mcnf'chelijke magc, en midden in den firaalglans van aardfchen rijkdoni en wereldfche grootheid , onophoudelijk gejaagd eu gepijnigd words door bet bewusczijrr
zijner begune misdaden ; men denke flechts nan eenen T Iu E R I u a . -- R I E T B E R G gedenkt, bij bet noemen van
N E R O , aan B I N G'L E Y, en brengt hem eene verdiende h ul .
d e toe ; maar hoe kon hij , die bet Ceweten bezingt, verge.
ten , dat de hoofdrol in bet gelijknamige flak van I F F L A N n
de meescerrol was van dezen grooten Acceur, en dac niemand
beret dan hij door gebaren en gelaat de wroegingen wist na
to bootfen, die den ongelukkigen op bet einde zijns levens
wegens eene gepleegde misdnad folteren? - In den tweeden
sang verdient de zeer gelukte fchildering van een tevreden
boerenhuisgezin lof en onderfcheiding .
Nog een paar kleinere Leerdichten vindt men in dezen
bundel r bet eerfte, Menschlievendheid, is een der beste,
door meer dichcerlijken gloed en gelijkheid van fierlijke nit .
voering ; bet andere, Verdraagzaamheid, beefs eenen lyrifchen aanhef , en behelst de leer eener verlichte wIjsbegeerte, fchoon dezelve op fommige piaatfeu wet wat dichterlijker mogt zijn voorgedragen . Intusfchen vindt men, gelijk
overat, krachtige pasfages ; dene ftrekke ter proeve :
God ziet alleen op 't hart . - De vrome zucht eens braven
Zegc meer dan tempelpraal en geurige offergaven .
De traan der droeve weeitw , in eenzaamheid gefchreid,
Het ernftig fmeekgebed der teedre onnoozelheid ,
De'
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De daukbre vreu6deiach der pas genezen kravken,
Wen ze in de lentezon den eeuwig Goeden danken ,
De blik des flervenden, wiens dof en brekend oog
Zich hopend en gerust wendc naar den hemelboog ,
Is meer, oneindig meer dan al bet biddend fchreeuwen
En daavrend kerkgedruisch van wodnde Farifeeuwen . Vrij ftichte een. fnoode Flips, terwijl hij ketters moordt,
En vrijheid met den dolk de zuivre borsc doorboort,
Een reeks van kloosters en roemruchte Eskurialen I
Ach ! zal hij dus zijn fchuld, zijn zware fchuld betalen .
Wischc dit de bloedviek uic , die nimmermeer vergaat .
En ceuwig op zijn hoofd met vuur gebrandmerlit that
Onnoozleu I die 't gelooft. - enzv.
Eenige weinige dusgenaamde Lierzangen worden ons bier
insgelijks aangeboden, en deze hebben natuurlljk meerdere
verhefling ; doch ook in dezelve heeft de leercrant de boven .
toon, en heerscht eene zekere zelfbehagelijke gerektheid,
welke boar gebrek ann kracht zoo veel mogelijk door zoet
vloeijendheid
d verbergt . Bijna Dimmer vindc men een dier
trelFende , nit de volheid van bet genie opfchietende denkbeelden , een dier ftoute fprongen, welke den waarachtigen
Lierzanger kenfchetfen, en bet geheel mist [feeds then gloed
en then gang, welke ors medeflepen, en geen cijd iaten, ou4
fommige gewaagde uitdrukkingen op to merken en of ce ken .
ren . Zoo is dan ook de Gelijkheid eigenlijk Diets anders dan
ecu Leerdicht in lyrifche ftrofen, en als zoodanig befchouwd
beefs bet hoogere waarde dan de Leerdichten ex profesfo in
Alexandrijuen , want hetzelve is beter aan elkandcr gelijmd en
beeft minder prozaifche volzinnen . Eenige hoogere vlugc is
or in de hoop ; doch ook bier beftaat de verhefhng meer in
do woorden dan in de gedachten . Meerder vuur doorgloeic
de zangen, 1813 en r8ig geticcid , en ingegeven door de
geestdrift over ons pas herwonnen en weder fpoedig bedreigd
volksbeftaan . Bier is de echte fnaar der Ode dikwijis ann .
gegrepen . - Her bier bij herhaling gebezigde woord bloedbarbaren heeft de eer Diet van ons to bevallen .
Thans volgen Dog een aantal kleinere ftukjes van gemengden inhoud, gedeeltelijk reeds in Muzenalmanakken en elders
geplaatst , welke meestal door vorm en gehalte uitmunten ,
en, "hoc klein zij ook wezen mogen, dikwijis, in ons oog,
ueerdere waarde bezitttn dan de uitgebreidere gedichten.
T c 3
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Daartoe brengen wij : de gure hesfstdag op het land, waar
It I E T B E R G zich als meester toont in her befchrijven van
flille landelijke tafereelen ; aan Rofalie, aan Carus, op mijrten to,ehtigjarigen Notenboom , de Leeuwerik , de Schaapherder ; om van de overigen , die ons van mindere waarde fchij .

nen, Wet bijzonder to gewagen. Nog vindc men eene goed
geflaagde navolging van eene der heerlijkfle Elegien van den
Ylaamfchen TIBULLUS, SIDRONIUS nosscHIUS, en
eene dergelijke van eon brokfluk uit bet verlost Jeruzalem
van r A s s o, doch helaas 1 in Alexandrijnen , welke her eigenaardige en zangerige van den dichccrant des grooten Italiaans
zoo flecht kunnen wedergeven ; terwijl eindelijk eene zeer
vrije bewerking van bet bekende fink nit de Gedaanteverwis.
fclingen van o v I D I u s , Pyramus en Thisbe, de lange rij befuit : wij twijfelen echter, of dezelve de fchoonheden van
bet oorfpronkelijke wel genoegzaam doe gevoelen .
Op enkele obeigenaardige uitdrukkingen , zelfs op een paar
taalkundig flechte regels, willen wij geene aanmerkingen maken ; maar wij mocten waarfchuwen tegen tautologien, als
door dwang genooddwangt, bl . 91 , en golvend golfgeklots, bl .
123 ; tegen bet wonder lijk gebruik van toch , dat bij R I E T .
IIERO altijd de zinfnede opens, bl . 120, 137, 173 , 182 ,
waar her nls bevescigend voegwoordje flechrs de tweede of
derde plaacs moest innemen, en geene regtilreekfche tegen .
ilelling aanduidt ; en eindelijk tegen bet zonderlinge woord
jlimfemen , blimfemJlralen , dat tot eene verzachting van blik .
(em moet dienen, maar welks Nederlandsch burgerregt ons
onbekend is .
Thans ligt de Heer N A N N I N G aan de beurt ; en , d iar
zijn dichtbundel kielner en zijne flukjes alien van minderen
omvang zijn, zullen wij he, met hem ook korter kunnen af=
doen . Aanleg voor poe'zij heeft hij , die hebben wij boven
reeds erkend ; maar dezelve is nog niet genoegzaam ontwik_
keld ; hij heeft nog flechts zijne eerfle fchreden gezet op de
baan, op welke men reeds vrij ver gevorderd moet zi'n, oin
zich voor een eenigzins bereisd perfoon to kunnen uirgeven .
Reeds in bet flukje , dat den bundel opent , en getiteid is ,
de ecs~?e Zang , is dit blijkbanr . Die jongeling, die daar,
up de duinen nedergezecen, zijne oogen vestige op de Noorderbaren, en de groote daden onzer Vaderen in zijn geenn .
gen cerugroept , Ievert Cell eeht dichterlijk tafereel op ; maar
de
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met bet poetdche

van bet denkbeeld
Ja, grootsch was in des jonglings oogen
Daar Hollands oeverzand ,
En de aanblik van den vloed , door zachten wind bewogen,
Heat fchooner daa 't uitheemfche ilrand .
Wij laten die grootschheid van het oeverzand, fcboon reeds
eenigzins zonderling, doorgaan, en willen bet hem ook niet
betwisten, dat hij hec gezigt op de zee fraaijer vindt dan bet
uitheemfche flrand, hoewel wij bier geen punt van vergelijking kunnen vinden ; maar wij nemen bet kwalijk, Oat h j
iets anders zegt dan hij meent, want hij wilde fpseken van
den blik op bet uitheemfche flrand, en dit fchijnt bij Met in
de maat to bebben kunnen wringen. Dergelijke febijnbaaj
kleine gebreken in de uitdiukking vindt men telkens, en zij
geven zelfs aan de beste tukjes eerie ondnidelijkheicj, eerie
onbepaaldbeid, welke bet gewoon gebrek zijn van eeueu
aanvanger in de kunst. Daarbij komc dan fo :ns dat andere
gebrek van gerektheid, dat insgelijks aan nog niet genoegza .
me oefening toe to fchrijven is ; b . v. in dit couplet van
heczelfde fluk
Dan zal ik fours bet fpeeltnig flemmen,
Door 't fcboon der deugd en kunst ontglocid,
En welgemoed de fnaren klemmen
Voor 't lied , dat nit mij n' boezem vloeit .
Dit is reeds tweemaal heczelfde ; maar bet komt nog eens
weder op bet einde . Ziedaar bet gevolg van dat gcweldig
klerrien ; dan geven de fnaren to lang denzelfden Coon.
Dan zal ik ook in andre tijden (waarom niet eeuwen ???)
Nooic de aanvertrouwde lier ontwijden,
• Door 't fpelen met onheilge hand .
Neen, nooit zal ik die tier befnaren,
Dan voor bet fchoonst, waarop wij fnaren : ( dit flaren zijn wij aan
VoorLiefde,Godsdienst,Vaderland . hetrijmverfchuldigd) .
Voor bet overige heerscht in dit flnkje een regtvaderlandfche,
hartelijke , dikwijls zelfs dichterlijke toon , den echtcn Nederlandfchen Zanger waardig .
T t 4
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Doch de ftukjes zijn to klein van omvang en to veel is
getal, om dezelve alle zoo naauwkeurig in bet aangezigt to
zien . Onder de beste behooren : Zelfkennis, het Kerkhof,
bet waatlljk lieve kYederzien, in hetwelk wij eehter een"
boom vigden, onttogen aan zijn' ,/Yam, bl . 23 . Minder bevlelen ons de Blsc_mem van Celuk , en o,p fief affierven van
`en Kind, In welk laacile de allegorie wel eens niet doorgnat en oubeflaanbaar is . filet afoopen van het fcheepje heeft
veel aardigs ; maar dot gedenken aan een zieltje, dot nog niet
geboren is, op b1 . 41 , is vrJ gek : bet fcbtjnt, dot NA Niv I N o tot die wljsgeeren behoort, welke de ziel aIs reeds in ova
snaterno aanwezig ftellen. Daarenboven bad bet flukje wel
wat beeer geverfificeerd moeen zijn , en bet denkbeeld van
bet van ftapel loopen niet moeten verwisfeld worden met dot
der ultreis, gelijk op bi . 4s . Miskennlaag en Eigenwaarde is in
een' hoogeren coon dan gewoonlijk , deftig en krachrig ; goetie Naoht, een lief` en zangerig ftukje . Blfred en Bertha,
cene Romance, ten betooge dot ware Ifefde van alien hartstogt vrij moet zijn ! 11 (wie had in N A N N I N G zulk eens
$tolciju gezocbt?) is sardig verteld, maar zon cock door
eene overziening veel kunnen winnen, wanneer herhalingetk
wegvielen, als ;
dwaalt, o Ridder I ja g1j zij ;
Geheel van 'c (poor gewekeq.

GU

en trivialite ;ten 3 als
*k Kay zopdez u uiet ]even.
731jzonder beviel ons bet uicgebreider fluk, de twee Codinnem,t
dot het verhaal beheist van een pleidooi, tusfchen Venus,
bier eenmaal vrij raar Cytherds Godin genaamd (*), en Mi.
nerva in den hemel voorgevallen , over baren onderlingeA
voorrang, en wie van beiden de menfchen toch wel bet ge .
lukkigst zou waken. De verhaaltrant is los , en tie verzen
vloeijen gemakkelijk ; foms flrijken zij wet wat digs bij bet
sroza been, maar men vindt ook telkens vonken van vernuft
en
(*) Venus zelve heel Cytherd , of Cytherla , naar bet eiland Cythdre , dat den klemtoon op de Iniddelfte lettergreep
heeft.
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t luim . Dan volgt Gui de Furnichon, eene Romanco, in
welke de ed.ele ongehoorzaamheid van dozen Stadsvoogd van
Lifseux, die weigerde nan s Konings bevel tot ombrenging
der Hugenooten to voldoen, bezongen wordt . Vooral trof
ons de aanhef, welke zeker wel iets heeft van de inleidiog
van een ftukje van T o 1. L E N a , de twee Spaanrche Brooders
voor Haarlem, maar echter dubbel verdient, tot een proefje
Van N A N N I N G'S poezlj genomen to worden :
Neen, fchoon moo oog op Nederland
AlciJd met wellust ftaart ;
Neen, fchoon lk Nedrlands deugden eer
En vaderlandfchen aard ;
Neen , fchoon m1J 't harte gloelt en k1opt
Voor daden fchoon en grooc,
Bn tlterker kiopt, wanneer ik lees ;
Dat deed een landgenoot ."
Toch boeit mij 't fchoon van nabuors deugd a
En (zijn) adeldom en moed ;
Toch huldig 1k den eedlen mensch ,
Waar ik hem ook ontmoet .
Geen grenslijn, die mIja' lof wgdrhoudc,
Noch werkkring, noch gewaad ;
Om 't even, pij of ordekleed ,
Als 'c hart maar edel (last .
Geen onderfcheid van leer of kert
Verdooft die item in mij ;
Den menfchenvriend waardeer ik hoog,
Wat leer hij ook belij' .
Getuig daarvan, mijn zwakke zang t
Vermeld een edel feit
Van christenliefde en christenzin
En van verdraagzaamheid .
Getuig daarvan op zulk een' toon ,
Dat ieder laudgenoot
Met mij, verrukt, ontgloeid, erkenn' :
Ja , dat was fchoon en grooc
T E 5

Dc .
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Deze inleiding is zoo in den echten, dichterlijken volks •
coon, dat er bet verhaai zelf zeer bij affteekt .
Dan, wij hebben voor deze aankondiging waarlijk reeds veal
meer plants ingenomen , dan ons vergund is ; wlj willen due
de overige flukjes in dezenbundel, met al derzelvergoed en
minder-goed, laten rusten , en nog feehts met een woord zeg .
gen, dat de Eucht naar I-Iolland en T'ranen ons niet alleen in
vergelijking de beste, maar ook op zichzelve zeer goed toe ,
fchenen.
De Luitenant der Genie toone ons in bet vervolg, door
fleeds fchoonere dichtvruchten, dat hij , ook in eenen poetifiRhen zin , zijne aanftelling in dit zoo deftig betitelde krijgskundige vak dubbel waardig is t
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Wij

fchrikten inderdaad bij bet zien van den (lapel boek.
deelen,, ons, nu juist gelijktijdig, weder van dezen Schrij .
ver ter hand gelteld, niet omdat wij voor verveling vree .
zen, maar omdat de fpoed, met welken deze nit bet Engelsch
vertaalde flukken elkander opvolgen, ons overtuigen van den
fmaak, then onze Natie in deze verhalen vindt , en alzoo bewijs is, dat men van dezelve eene fpoedige melding ook in
onze Letteroefeningen verlangt, daar intusfchen een santal an .
dere werken , van . verfehillenden card , finds Lang reeds op
aankondiging wachten ,, en de portefeuille van den Redacteur
daarenboven van beoordeelingen overvloeit , tot welker plant .
fang hem tot nog toe ruimte ontbrak . Maar een thans bij
onze Natie zoo gezocht en geliefkoosd Schrijver vorderc met
regt eenigen voorrang ; en onze Lezer moet ons , om gez.egde redenen , bij bet misfchien to zeer beknopte der beoordeeling, veroncfchuldigen .
De zwarte Dwerg .
den Pretendent .

Een

Schotsch >rerhaal uit de tijden van

(1701-1715.)

To Groningen, bij W . Wou-

ters . 1824. In gr . 8vo. 224 BI. f 2-2o.
Toen wij in bet begin van bet vorige jaar (Letteroejf. 1824,
bl. 34) den halerisss aanmeldden , opperden wij eenigen twijfel , of de Nederduitfche Vertaler, die dat werk aan w . S C o T T
toefchreef, voor die gisfing wel genoegzamen grond had :
niemand zal zich echter de lezing van die boekdeelen bek laagd
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klaagd hebben . Wij gaven finds (mede aldaar, bl . 675) een
gunfig verfag van des Schrijvers Ivanhoe, of de terugkomsh
der Kruisvaarders ; en niec minder gunfig was ons oordeel
(Letteroef. 1825, bl . 131) over zijnen Waverley, of zestlg
jaar geleden, can welk boek wij vele lezers wenschten . Ons
gunfig gevoelen over des Schrijvers werken is bij dezen zijnen zwarten Dwerg niet verminderd. Zijn eigen gevoelenover
dczen Roman fch,jnt wel minder gunfig . In bet werk, waar.
van wij zoo fraks zullen fpreken, legt hij zekere snodenraak.
fler, zijne vriendin, bet volgend berispend vonnis in den
mood ; „ Gij hebt uwe eerfle gefchiedenis (de zwarte Dwe#g)
zeer haastig en onbcdreven afgehandeld ; en hadde rnijn jongfle leerrneisje in haren arbeid zoo flordig hare taak volvoerd,
ik zoude haar de leviten hebben voorgelezen ."
Dit moge nn

ernst of fcherts zijn, wij vinden geene reden, om den Schrijver vooraisnog de leviten to lezen . Het boek beviel ons ook
om deszelfs beknoptheid ; en bet zet, dunkc ons, den lezer
op goede plaacs en fandpunt, van waar hij zich bet juiste
denkbeeld vormen kan van Schotlands gefeldheid in dien nog
altijd onrustigen en woeligen tijd, toen men bet opdagen
van den bekenden Pretendent verwachtte , en , heimelijk of
nicer openlijk , ontevredenheid , biigeloof en dwaze vooruitzigten bet fmeulend vuur van oproer aanbliezen , en de meest
waakzame voorzigtigheid van bet gevestigd Befuur vereisehten . De woeste zeden en bet domihe bijgeloof van dien tijd
komen bier voortreffelijk tilt ; terwiji zich , aan den anderen
kant, hartelijkheid en rondborfige eerlijkheid kenmerkend
voordoen en groote belangfelling opwekken, zeer edele en
wezenlijk verhevene karakters bewo odering afperfen,het Lang .
zamerhand verminderen van bijgeloovige begrippen van ge .
flacht tot geflacht de opmerkzaamheid sevens geenszins ons .
fipt , maar voor bet vervolg de gunfigfe vooruitzigten opent .
Dat intusichen de liefde bier mede eene aardige en voor
jeugdige lezers en lezeresfen eene aandoetilijlt onderhoudende
rol' fpeelt, behoeven wij bijna niet to zeggen . De zwarte
Dwerg, een aardig en fpookachtig perfoontje, dat echter,
nog al natuurlijk , aan bet clot, bekend words als de man, die
bet lot der Incest belangrijke gelieven in handen had, verwekt doorgaans medelijden, ontroering, huivering,maar diep
gevoel cevens van bet zedelijk bederf bij de menfehen en
achting voor bet goede . Hij maakt bet aan bee floc uitneme . :d w ;l met de gelieven .
Voor-
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Vooral roerde ons, uog meer dan eenige andere roerende
trek in dit verhaal, de flerke gehedhtheid en liefde van eeneu
anders bij uitfiek biJgeloovigen en woescen man aan eene eenvoudige vrome grootmoeder, die hen. , van wege deze lief
de, ook bij zijne hevigfie woede , bedaren en leiden kon .
Maar genoeg ! wij zouden anders, tegen ons verklaard
voornemen, to tang worden.
Ve oude Pelgrim . (Old Mortality .) 11 Deelen . Te Rotterdam, bij J . Hendrikfen . 1824 . In gr. 8vo. Te zamen 6o9
Bl. f6-zo .

D

it werk, zegt bet Voorberigt, wordt onder de uitmun-tendfle van de werken van s C o T r gerekend door alle kest .
ters ; wij zouden dus den naam van kenners verliezen , ten
zlj wi) bet mede aanprezen ! De oude Pelgrim komt alleen
in de Welding voor ; hi) doorzwierf bet land in lateren tijd,
gm de opfchriften op de graven en gedenkileenen der martelaren, die in Schotland voor bet geloof gevallen waren, op
to zoeken en weder to herftellen ; vanbier noemde men hem
den ouden Pelgrim der ilerfelljkheid . Van hem en nit eenige
andere brounen bad de Schrljver, zoo NJ voorgeeft, de berigten van den ouden ttd , die hi) hier ophaalt. Hat cooneel
van bet verhaal is dus Schotland, en wel onder de regering
der laatt' e 8 T V A a r e , en begint met bet jaar 167, . Het
ongelukkige land werd in die djden, door de vervolgingen en
twigten der Bisfchoppelijke Kerk en de Presbyterianen, in
vuur en vlam gezet . De laacften waren dolle, woedende en
domme dweepers, of zi,) waren gematigd, en met de bun
toegeftane vrijheid zoo tamelijk tevreden . Mar de ver.
voiging maakce niet altijd en behoorlijk onderfcheid ; bet
krijgsvolk veroorloofde zich allerlei geweld en wreedheid,
cok tegen ftille burgers ; en nu werd de flrijd voor bet ge .
loof algemeen , en van wederzijden verviel men tot verfchrik .
kelijke uiterflen . Tooneelen van wreedheid, bloed en ver .
woesting, en vooral godsdienflige dweeperij in den hoogfleu
graad, vinden wj bier met de flerkfte kleuren geceekend, en
zulks door eene meesterlijke pen ; en alzoo is dit verhaal
voor de liefhebbers dier oude gefchiedenisfen en van Iborcge .
Jijke onbegrijpelijke uiterften der dweepzucht niec onbelang,
rijk . Lesfen van gematigdheid en gezond verftand zijn bier
ook overvloedig op te' zamelen . Moge de berinnering *an
dus .
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dusdanige

verfchrikkelijke wereldgebeurtenisfen, en burgercorlogen om den Godsdienst , niet onvruchtbaar zijn voor de
nakomelingfchap ! De eigenlijke held, zoo wel, in de liefde
als in den oorlog, is zekere HENRY MORTON, een ge.
matigd en veritandig Presbyteriaan, wiens moed en deugdtot
bewondering dringr, en voor hem de hoogfe belangftelling
imboezemt ; zoodat bet den lezer verheugen zal, dat hij,
san bet einde van dic werk, bet toppunt van zijne wen .:
fchen mag bereiken.
(~ U E N T I N D U R W A R D,

of de

Schot aan het

Hof ran

L O D E W ij K XI . II Deelen . Te dmferdam, bij Visfer en

Comp . 1824. In gr. 8vo . Te zamen 84o BI. f I - 5o.

D

e vrij uitvoerige inleiding itaar tot bet werk in gpen antler verband , dan dat zij de bronnen wil aanwijzen , nit w el.
k e de Schrijver bet fonds voor zijn verhaal zal geput hebben . FIet werk zelf brengc ons op Franfchen grond, ten tijde van L O D E W ij K XI, in bet begin van wiens regering he6
rijk bijua overweldigd werd door eon bondgenootfchap
der Leenmannen van de kroon ; en , offchoon dit mislukte,
was bet rijk nog altijd in gevaar,, en moest hij voor K A R E L
D E N S T O U T E 13 , Hertog van Bourgondie , vooral op zijne
hoede zijn. Voor de gefchiedenis en de zeden van dien tijd
is deze Roman dan vooral ook belangrij k . L o D E w iflc,,
zien wij bier, was een ftaatsmau, koel , listig en oplettend,
zijne gevoelens steeds ontveinzende . Hij was wreed en wraakgierig, maar daarbij voorzigtig . Hij was gierig, maar, met do*
fshijn van verkwisting, wanneer de laatfle tot zijn doel leiden kon, en noch de liefde, noch de jagt, waaraan hij harts .
togtelijk was overgegeven , deden hem bet ftaatkundig belang
uic bet oog verliezen . Hij was ook een zeer bijgeloovig
man . De Schrijver brengt eenen jongen edelen Schot, die
alles in zijn vaderland verloren had, op eene zonderlinge wij •
ze in aanraking met L o D E W Ij It, plaatsc hem onder bet be .
roemde korps , de boogfchutters der Schotfehe Iijfwacht go.
noemd, en doet hem door den Koning fpoedig gebruiken tot
ltoutmoedige en geheime verrigtingen, waartoe bet den jon .
gen edelmoedigen mensch noch aan moed , noch aan beleid
onthrak ; maar tot sets , dat de eer of goede trouw kwetfen
kon , was hij nimmer bruikbaar.
Dit hinderde intusfchen
1. o D E w ij K niet , dien bet niet fchelen kon , of de jongeling
her ilagtoffer werd, wanneer hij hem tot
oogmerken
zijne

dien.
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diende . Maor bet goed geluk diende den jongen Schot, en
(want wij kunnen de gefchiedenis bier bij doze lijvigeboekdeelen niet volgen) alzoo word hij binnen weinig tijds de
echtgenooc eener jonge, fchoone, beminnelijke Gravin, bet
doel en de twiscappel van onderfcheidene Grooten , met wed.
k e hij land en goed bekwam . - Geheel bet verhaal is van
onwaarfchijnlijkheden niec vrij to pleiteti ; maar 'bet geefc een
voldoend denkbeeld van de wreedheden en beroeringen dier
woeste tijden, en doer bet echt en edelmoedig Schotsch karakter, met alle de ruwe wijzigingen en bet eigenaardige van
die beroerde ttj jden, zeer goed uickomen ; zoodat men dit
anders war Lang gerekt verhaal met genoegen lezen zal , en
sevens zich opgewekt gevoelen , om de gefchiedenis van Eu.

ropa, van

Frankrijk , Engeland en Schotland vooral ook, in
die oude tijden, met meerder opmerkzaamheid gade to flaan ,
dan doorgaans bet gevat is . En in dit opzigt kennen wij dan
ook aan de Romans van W A L T E R S C O T T eene bijzondere
waarde toe.

(Het vervolg in een volgend No .)

jEN

N E R O. Gandae, typis

EYcK

I I

J. N. Houdin. 1824. Svo .14 pag.

immortali Genio . Gandae, typus ejusdem . 1824 .

8vo . 29 pag . cum duabus tabulis lithographicis .
EPe& G. BENTHEM REDDINGIO et CORNELIO FORT 1s IN I o ,

Kal . Jan. 1825. Groningae apud

8vo . 4 pag.
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J. Oomkens.

D e Ridder j.

B . G. C A M B E R L Y N D'A M o U G I E s, die met
nusteloozen ijver de Latijnfche Tier behandeit, en zelden eene
gedenkwaardige gebeurtenis laat voorbijgaan zonder d ezelve.
ee bezingen, ja zelfs de niet zeer roemrijke overwinning van

bet Trocadero heeft trachren to vereeuwigen , wijdt in de
beide bier eerstgenoemde ftukken zija talent nan waardiger
oflderwerpen, -- aan de nagedachtenis van den Weldoener
der Menschheid , j E N N E R , en aan die van den Schilder
U U B R E C H T V A N E Y C 11 .

Beide ftukken hebben ech ter op
verre na geene gelijke waarde . Dat ter eere van j E N N E R
verdient ruimfchoors geprezen to worden ; terwiji de u1tgebreidere bulde , aan V A N a Y C K toegebragt , zoo geweldig
met

J E N N E R O, ETC. ETC .
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met fabelkundige fleraden doorzaaid, met zulk eene barbaAr .
fehe optelling van de Schilders van alle volken en tijden
doormengd is, en derzelver verfchillende gedeelten zoo flecht
zamenverbonden zijn , dat bet geheel de wonderlijkfte hou .
ding heeft, en er zelfs zeer bajertachtig en dikwijls zeer onlatijnsch uitziet . Onze Lezers zouden bet ons weinig dank .
weten , indien wij zulks in bet bteede aantoonden ; want eene
wijdloopige beoordeeling van Latijnfche dichtitukken heat
bier geenszins op hare plaats . Wij moeten hem echter de
nieuwe oncdekking mededeelen , door den leer C A M B E P.L Y N gemaakt , dat niet, gelijk men gewooRlijk gelooft , j AN
V A N E Y C K de ontdekker (wij zouden liever zeggen de we .
derinvoerder, want de zaak zelve fchijnt reeds vroeger be .
kend geweest to zijn) der lchilderkunst met olieverf geweest
is, maar dat deze eer nan H U B R E C H T, zijnen ouderen
broeder, toekomt . Jammer flechts, dat hij in de Franfche
sanmerkingen, met welke zijn dichtftuk verrijkt is, geenen
enkelen grond opgeeft, op welken deze zijne meening be .&
rust, en dat wij dus deze bewering flechts voor een ligtvaardig praatje kunnen aanzien , alleen ftrekkende, om aan de
woonplaats des Dichters, nan Gent, dat ook bet verblijfoord
van If U B R E C Ii T was , eene eer toe to kennen , welke aaa
Brugge algemeen gegeven words . Tevens kondigen wij bij
deze gelegenheid aan een Latijnsch Nieuwjaarsgedieht van
V O P I S C U S H O R A T I U S A C K E R, zich teekenende Profes .
for Poefeas honorarius,(welken wij echter in geenen der ver .
fchillende Akademifche Almanakken op de lijst der Hoogleer,
men hebben kunnen aantreffen) gerigt aan de Predikanten
R E D D I N G I U S ce 4Isfen en F O R T V I N to Zwolle , en dat
meerderen fmaak en *neerdere kennis der klasfieke poezij vet+raadt, dan de gedichten van onzen Zuideljjken Landgenoot,
wiens al to weelderige dichtader bet fnoeimes der antieke
eenvoudigheid dubbel noodig beefs.

Gedicht door j. L, N I E rcTe Rotterdam, bij 1. Immerzeel, Jun. 1825.
In gr, 8 vo. 13 Bl, f : - 4 0 -

Flan Mr.
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S T R A S Z,
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R.

had in zijnen beruehten Ceestelijken Lhapen •
kreet cenen fchendigen uitval gedaan op bet Genootfchap tot
r.cdelijke verbetering der Gevangenen ; de edele N I E R
DA C O S T A

•

STRASZ,
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s T R A s z, een der oprigters van deze voortreffelijke vereeui .
ging, begreep denzelven niet onbeantwoord tejkunnen laten .
Hierin heefc hij misfchien onregt ; want war heipt her , den
Mooriaan to wa'sfcben ? ,Dock van den anderen kant verheuge
l;et ons , dat hij dit gedaan heefc ; want daaraan hebben wij
een allerliefst dichtftukje to danken , dat zeker n A c o s T A
wet niec verbeteren zal , maar toch bij velen , door den bar.
telijken, echt Christelijken toon, op welken bet geftemd is,
de overtuiging zal doer geboren worden , dat de waarheid
moet zijn aan die zijde, waaf men fcheldwoorden en vergul.
zing met zoo veel Christelijke liefde en met zulk cenen bedaarden ernst weec to beantwoorden .

Kortbegrip der Rozneinfche Gefchiedenis in Theznata , ten
gebruike der Franf he Scholen. Door j. G L A s r tt , Kostfchoolhouder to Kampen . Te Zutphen, bij H. C . A. Thieme,
i8a3 . In kl. 8vo . f : - 55]Her is goed, dat er voorraad en verft:'heidenheid is van
Themaboeken, en wij prijzen her zeer, dat die boeken,
vooral voor de hoogere klasfen, op cene wijze worden ingerigt, welke her veriland van de leerlingen re gelijk met nut .
tige kundigheden verrijkt . Dat gefchiedenis , en ook bijzonder de Ronteinfehe , tot dat odgmerk zeer gefchikt is, be .
hoeft wet geen betoog . Her komt er flechts op aan, dat
die gefchiedenis op een' duidelijken , onderhoudenden en wa .
ren crant gefchreven zij . De vertalingsproeven van D o R IN G,,
voornamelijk het eerfte deel, hebben veel nuts gedaan op de
Lacijnfche fcholen, en doen bet nog . Her werkie van den
Veer G L A S L R heeft daar wet eenige gelijkheid mede . Her.
zelve zal den ook, dit twijfelen wij niec, met genoegen oat .
vangen warden ; en her is over her algemeen vrij van die
gebreken, welke men dikwijls aantreft bij lieden, welke de
oude Schrijvers niec in bet oorfpronkelijke kunnen )ezen . De
zucht, am duidelijk to willen zijn, doet hun fomcijds eene
onnaauwkeurigheid begean, en nieutiverwetseh zijn, daar ze
ouderwetsch moesten blijven . Zoo lezen wij b . v, bl . 117,
dat Nero bij den verfchrikkelijken brand van Rome de ver .
zen van Homerus op den brand van Troje zong ; dear bet
waerfchijnlijk is, dat dit monflerzijue eigene verzen opfneed,
van Etomerus ten utinfle is er van dien card niets op Trojes
brand,
Tuwaalf

C . S, R U P P E, TWAALD' MUZIJKSTUKJES .
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Tvaalf flukjes uit de Cedichtjes voor Kinderen door Mr . H.
V A N A L P H E N, op muzijk gebragt voor den zang en pia .
no-forte door c. s. R U P P E , Lector in de Toonkunde en Kakelineester aan de Leydfche Iloogefchool, en door hem opgedragen aan de Nederlandfche .reugd. Uitgegeven door den
Ruteur . f i - 8o .

De

vrienden der Toonkunst in ons vaderland zijn aan den
arbeidzamen en kundigen R U P P E , voor zijne onderfcheidene
in/lrumentale en vokale muzijkwerken, groottlljks dank ver .
fchuldigd . HiJ is met orgemeenen lof bekend, en bet voor
ons liggend werkje draagt van bet welverdiende van dien lof
weder overvloedig bewijs . Wie kept de roerend fchoone , zoo
kinderlijk geftelde , kindergedichtjes van V A N A L P H E N niet?
De Heer RUPPE doct volftrekt hetzelfde gevoel door de
n;uzijk uitdrukken . Dit is de kunst, en zeker de grootfte
lof, then hij met dezen arbeid beoogen kon! Wij wenfchen
hem beftendigen lust en gezondheid, opdat hij ons publiek
nog meermalen op zoodanige vruchten van zijnen geesc mag
vergasten . Aan den goeden aftrek van her werk valt niet to
twijfelen .

Muzikale Mengelflukken, van voorname Componisten, ten ge .
bruike van godsdien/lige Zangkoren , bijeenverzameld door
w. o u n s u o v r . To Rotterdam, bij Menfing en van
Westreenen . f a ilet vervolg van deze Mengelffukken kwam ons nog niet
ter hand , offchoon wij geenszins twijfelen , of bet zal wet
reeds bet licht zien . De fmaak voor godsdientigen zang is
toch bij ooze Natie zeer verlevendigd, en de verzainelaar
heeft voortred'elijke flukken van uitmuntende Componisten bij .
eengezocht. OA de liederen, deels nit bet Evangelisch ge .
zangboek, deels nit bet Hoogdnitsch vertaald, en deels ook
oorfpronkelijk, zijn zeer goed gekozen . Wij wenfchen zeer,
dat de verdienftelijke 0 U D S 11 0 r F zijn doel moge bereiken ,
en dat alzoo de edele Zangkunst meer beoefend, en tot op .
luistering van de openbare Godsvereering zal worden aangewend .
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6a9 W . 0 U D S H G F F, DS MUZtEALE VR1$Nb DER JnUGD .

De muzikale Friend der Jeugd, of bevttllige ZangJlukjes voor
het opkomcnd Gefacht, ook tot Schoolgebruik . Uitgegeven
door w. o U D s 11 0 F B . Ifle en hare Stukje. Te Rotterdam ,
b :j Menfing en van Wgstreenen . 1825 . In kJ. 8vo . Te za.
men 96 BI. f 1 -20.
13 ij de aanmelding der bier boven genoemde Mengelflukken
bleef ons de opwekking tot lezing en herlezing der voorrede
in de pen ; maar bij dezen muzikalen Friend der Jeugd moeten wij die ook vooral flier vergeten . De voorredenen van
den Heer o U D S H o F F zij n belangrijk en leerzaam , en wij
moeten de daar gegevene wenken ieders behartiging aanbevelen. War deze flukjes nu betreft, zij zijn voor de fcholen
gefchikt , en zoo wei de dichtflukjes als de muzijkwijzen
nitmunrend gekozen . Er heerscht eene progresfive orde in
beide de flukjes, en dic zal bij bet derde en laatfle nog
sneer bet geval zijn. Dat laatfle flukje words fpoedig be .
loo£d . De dicbtflukjes zijn van onderfcbeidenen acrd, grootendeels echter godsdienftig ; maar, gelijk de Beer o v D snoF F to regt zegt : „ Bet verhoogt de waarde der Zang„ kunst, dat dezelve niec flechts tot haar eerfle en voorna .
„ me doel , den ]of des Allerhoogfien , kan gebezigd worden,
„ maar ook kan worden nangewend tot opwekking en uicboe .
„ zeming van betamelijke vrolijkheid ." Zoo words dan bier
ook to regt godsdienflige ernst met onfchuldige vreugd afge .
wisfeld. De goedkeuring en lof, welke wij aan deze lieve
verzameling geven, zal wel niemand betwisten .

Cezangen, voornamelijk ten dienfle der Scholen ; gefleld op onderfcheidene zangwijzen der Evangelifche Gezangen, bij de
.Uervortnde Genteenten van Nederland in gebruik . Door
L T. K R 0 L L. Te Groningen , bij A. Hazelhoff. 1823. In
kl. 8vo . 85 Bt. f : - 30.

O

p eene andere wijze words voor de behoeften der fcholen
door dic werkje gezorgd . Her is waar, men kon dit boekje,
in zekeren zin, voor overbodig houden, daar bet enkel de
zangwijzen der op den titel genoemde Evangelifche Gezangen
volgt ; maar de inhoud dier liederen kwam den Heer K R o L L
vocr, minder voor kinderen, dan wel voor vol wasfenen, gefchikc to zijn ; en, daar kinderen van allerlei Christengezind .
ten
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ten in dezelfde fchool vereenigd zijn, kon een of ander Evan .
gelisch gezang misfchien fommige ouders hinderen. Deze
verzameling uu is doorgaans eenvoudig en lief, en wij dur .
ven dezelve wel aanprijzen . BU de voortzetting, waarop
hoop gegeven wordt, zou het ons niet ongevallig zijn, dat
ook eene meer of min gewone of ougewone Pfahnwijs, en
ook eene en andere melodic uic de gezangboeken der Luter .
Ichen, Doopsgezinden en anderen, wierd gekozen . De bier
gegevene gezangen ziJn 68 in getal .

AANBEVELING VERDIENENDB WEREJES VOOR DE JEUGD.

Voor zeer jonge Kinderen :
Prentgefchenk voor de Jeugd, om bet .1-B al fpelende to
leeren . Naar hot Engelsch . Be/laande in a6 Plaatjes . Te
Am/lerdam, bij G . J. A. Be1jerinck . In iamai
f : - 8o .
Lees . en Prenteboekje voor jonge Kinderen, vooral ten dienfie
der Scholen ; door B . V A N n 1J x , Schoo1meestPr to Oude
Pekela . To Croningen, bij W . Zuidema . 1823. In hi. 8vo.
32 BI. f :-i2j.
De kleine Lcesgraag . Een Leesboekje voor Kinderen ; door
E . J . Z E L L I N G , to Eekfla . To Winfchoten , bij H. V.
Huifingh . i8ae. In ki. 8 vo. a n BI. f : .Io.

Voor Kinderen van 6 tot 8 jaren
J:ifvrouw Vroomhart's Vertellingen voor deffeugd . Naar bet
Engelscjt . Verfierd met vele Plaatjes. Te 4mjierdam, bij
G . J. A . Beijerinck . In 12m0. 83 BI. f i - 10 .
Keetje en Frits,of de kleine Wdndelaars ; eon Perhaal,avaarnit de Kinderen kunnen lceren, dat nil zich zelven, door
ongehoorzaamheid, de grootfie onheilen veroorzaken. Uit
het Engelsch . Met Platen . Te !4m/lerda ;x, bij G . 3. A. B-ei .
jerinck. 1823 . In ki. 8vo . ON. f : - 6o .
1)e moederlooze Maria ; een Verhaal, waaruit de lieve Kin .
deren kunnen leeren , dat braafhcid en dcugd in iederen
hand hare belooning vinden . Uit ket Engelsch. Met Pla .
ten . To lin lerdam , bij G. J . A . Beijerinck . 1823 . In
kl. Svo. 66 BI. f : - 6o .
FY1-
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Willem, Karel en Betje ; een Verhaal, waaruit de Kinderen
een nuttig gebruik van bet geld kunnen leeren. Door A. B.
VAN MEERTEN, geb. SCHILPEROORT .Met 16 Plaatjes . Te ImJlerdam, bij G . J . A . Beljerinck . 1825 . In
12mO . 17 131, f : - 55 .
De kleine Veerman ; eeor Verhaal, waaruit de lieve Jeugd kan
leeren , dat mededeelzaamheid en hulpbetoon de goedkeuring
van alle brave menfchen wegdragen , en door Gods zegen
rijkelijk beloond worden . Uit het Engelsch. Met Platen.
Te dmflerdam, bij G . J . A . i3eijeriuck . 1825 . In kl. 8vo .
54 Bl. f : - O o .
NatuurlijIe Lees -leerwijze . Door R . 0 . R U K EN a , Onderwijzer to Groningen . Met fraaije Houtfneeprentjes . In V
Stukjes. Te Groningen, bij J. Qomkens . In I2mo . f f .25 .
De kleine Emma, of het voorbeeldige Meisje . Ben leerzaam
Tafereel voor de befchaafde Nederlandfehe Jeugd . Met
Plaatjes. Te Jmferdam , bij J . Meeuwisfen. In 1nmo . 62
Bt. f :-8o.
Voor Kinderen boven de 8 jaren

Bet Eiland Rotfenburg ; een Leesboek voor de Jeugd. Met
eene Koart van het Eiland. Naar het Hoogduitseh van
KARL L A PPE . Te Deventer, bij A . J . va ;I den Sigten .
horse . In kl. 8vo. 156 131. f : - 85 .
De kleine Savinius , of de Cefchiedenis van eenen jongen 13'ees.
Door Mevrouw D E R E N N E V ILL E . Met Platen . Te Deventer, bij A. J . van den Sigterihor3t . In kJ. Bro. 212 Ill.

f

I - 10.
Voor de geoefende en befchaafde Jeugd

Het Leven en de Daden der beroemde Vaderlandfche Zeehelden ,

TROMP, en JAKOB,Baanderheer van en tot Wasfenaar, Heer van Opdam . Door J . A .
O O S TK A M P. Met Platen en Portretten . Te Deventer ,
bij A . J . van den Sigtenhorst. 1815 . In kl. 8vo. 2oa E1.
f 1-7 0.
MA-RTEN ME RD ERTSZ .

Zelfs (Zelf) opleiding aanberolen, of WWenken voor Jongelin .
gen , die de School verlaten . Door 1 s A A C .T A Y L 0 R, Evangelie-dienaar to Ongar . In twee Stukjes. Ifle Stukje . Naar
den vierden Druk uit bet Engelsch . Te Delft, bij de Wed .
J . Allart. 1825 . In 8vo . XIl, 178 131. f I-8o.
Voor OnderwUzers :

Korte en eenvoudige Handleiding tot bet vervaardigen van
fchriftelijke Opflellen. I/te Stukle . Te Leyden, bij A . en J .
fjpnkoop . 1825 . In dl. 8vo. 30 1:1, f : - 15 .

BOEKBESCHOUWING .
T u . P . HER G S M A, de Zoroastris quibusdani placitis
cum docttina Christiana comparatis. Traj . ad Rhen.
apud 0 . Y, vu'r jaddenburg. a8a3 . 8vo& VIII ec
124 pag.

IIet is viij algemeen bekend, dat men federl : eenigen
tijd, in bet naburig Duittchland, verfbhillende pogingen
lieeft aangewend, om denGoddelijken oorfprong van den
Christelijken Godsdienst z66 to verklaren, alsof dezelve,
under het befluur der Goddelijke Voorzienigheid, alleen nit
menfchelijke bronhen oncflaan zij, en men dus j R z v a,
als eenen Goddelijlten Leeraar, flechts in zoo verre be .
hoore to erkennen, als hij, met de uitflekendfie geestvertnogens van nature begaafd, de beste hulpmiddelen op de
verflandiglie wijze gebruikt heeft, om de voortreflhlijktte
leer, die door de Voorzienigheid aan den mensch gefchonken Icon word -en , voor to dragen . Hiertoe heeft men,
tinder andere brotmen , dienstbaar widen maken de Gods .
dienstleer van z o R 0 A S T E tt . De Zettd- Ivesta van de .
zen beroetnden man, eerst door A N Q U z T r t: n U r t, Rit o N in de Fraitfehe taal overgebragt -, en hieruit in de
Hoogduitfche door tc L E U K E R , die 2ijne vertaling wet
betangrijke bijiagen verrijkt heeft, kwant dus, in de laarfle heeft der vorige eeuw, onder het oog van vele Geleerden, en trok de aandacht des to meer, daar men gee .
he redett tneende to hebben, out aaf de echtheid van het
werk to twijfelen . Al ras ontbrak bet fn Dtiitschland niet
aan de zoodanigen , die in de openbaarmaking van dat
wetik ten nieuw middel, met grangre, vonden, om de
nudervetfche, en in omen wijsgeerigen leeftTjd Met meet
aenneineliike, denkbeelden, betrelFende deri bovennatuur.
lijken oorfprong van den Christengodsdienst , aan to vallen en to ontzenowen . In 'et algemeen ni kte men zulk
BOaKBESCIi . 1825 . NO . 15 .
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eenen ophef van z 0 R O A S T E R ' S leer, dat zelfs een
E W A L D , hoe zeer in zijn hart overtuigd van den Goddelijken oorfprong des Bijbels , in een werk, gefchreven
om die overtuiging ook aan anderen mede to deelen, (de
Godsdienstleer van den Babel, Ifte D . bl . 139 . van de
Nederd. vertaling) zich in dezervoege heeft uitgelaten
„ Ik maak geene zwarigheid , eene abort van ingeving
(infpiratie) ten aanzien van Z o R o A s T E R aan to icemen , dewijl zijne leer , in reinheid , verhevenheid en-allesomvattend licht , alles overtreft , wat men toenmaals
kende . Ten minfte , wanneer men de Ghristelijke Open .
baring voor waarheid houdt , kan men de Zend- boeken
en derzelver Schrijver naauwelijks anders befchouwen,
omdat dezelve in zulke wezenlijke ftukken met het ftclfel
des Christ elij ken geloofs overeenftemmen . Z o R OA S T E a
was derhalve ook een voorlooper van j E Z U S ." (!) Daar
velen nu , in Duitschland , uit hoofde van die groote
overeenkomst tusfchen de leer van z o R o As T E R en
van j t: z u s, de eerfte als eene bron der laatlte befchouwden, meende de Heer B E R o s iz A in de vergelijking van,
beide, ter handhaving van JE z v s' leer, eene gepaste itof
to vinden voor eene inaugurele Disfertatie , ter verkrijging
van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid . Eene
Route onderneming, voorwaar, voor een jong mensch,
en op zichzelve , en ook, daar zelfs de doorgeleerde en
tevens zeer voorzigtige M U N T I N G ii E (in zijne Gefchic .
denis der Menschrheid naar den Babel, VIIIite D . bl .
346)verklaard heeft, dat otntrent den perfoon, het leven
en de daden van z a R o A S T E IL ZOO veel onzekerheid
heerscht . Met dat al l ;unnen wij wel begr~pen , dat een
jongeling , die in zijnen Akademietijd vele Haogduitfcbe
fchrificn , volgens de mode , gelezen heeft , op het denk,beeld gekomen is , om fommige ftellingen van z o R 0 A S~
T E R met de Christeliike leer to vergelijken , en , met
affnijding van alle geleerd onderzoek , tot grondflag to ne*
men hetzelfde werk van K L E U K E R, waarvan zich de
Heeren Duitfchers bedienen, ten einde aan to toonen ,
dat de overeenkomst, welke men meent to vindentusfchen
de
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tie leer van z o tt o A s T E R en die van J E z u s, omtrent
God, den mensch en bet toekom(lige leven , niet zoo
groot is als men voorgeeft, en geenszins ten nadeele
van den Goddelijken oorfprong van j E z u s' leer kari
worden aangedrongen . - Over bet geheel komt bet ons
voor, dat de Schrijver zijne taak vrij wel voldongen heeft .
Wij weerhouden ons van lanmerkingen to maken , indachtig en aan de jeugd des Schrijvers , en aan zijn lofFelijk
oogmerk . Dit alleen kunnen wij niet nalaten op to merken , dat de (tijl beter had kunnen en moeten zijn . -- On.

thefes trof ons de 16de : dat
J E s . Vii : 14 op C H a I s T u s niet gezien wordt . Zoo.
danige (telling ware beter weggebleven . Er zijn kundige
der de achteraan gevoegde

en liberale mannen , in ons land, die dit niet zouden too .
geven .

De regte en gezonde zin der hoofd-grondflellingen yarn
rye Critifche W sbegeerte aangewezen , opgehelderd, tit
ruder ontwikkeld door J . J . LR ROY, Predikant to .
Oude Tonge . Te Utrecht, 0,Y J . van Schodilhovens
1824 . In gr . 8vo . VIII, 15e BI. f i - 8o .

W

ij ktmnen den hoofdzakelijken inhoud dezer verhattd

deling, en ons gevoelen daarover, met weinige woorden
opgeven . De fchrijver wil, dat

K A N T 's befchouwing

van ruimte en tijd , als bloote vormen onzer zinnelijkheid, niet influite, dat hij plaats en voottduring aan do
dingen op zichzelve ontzegt . Dit zoekt hij to bewijzen,
en Vet voorts voor bewezen aannemende , past hij bet insgelijks toe op de verklaring der Kantiaanfehe leer over dd
vormen des verflands . Welk alles dan inderdaad eene
gansch andere , met de gewone befchouwing meet overcenkomilige , gedaante aanneemt . En nu waagt bet de
fchrijver zelfs , deze theorie nog dieper op to delven ca
verder to verklaren, dan de Koningsberger gedaan of
gelfs mogelijk geacht heeft .
Wij willen den heere L E It 0 Y zijne fclierpzinnigheid
cn
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VA J . J . L E ROY, CRI'rISCUR WIJaBEGE RTE .
en bekendheid met de kritifche wijsgee-rte niet betwisten ;
maar meenen echter to moeten oordeelen, dat hij in dezen wel degelijk dwaalt, en alles op een' valfchen grondfaag bouwt . K A N T is geen Idealist , want hij ftemt toe,
dat er zekere dingen z1jn, die door ons word en waargexromen ; maar hij beweert echter , dat uitgebreidheid , vorm,
in r n woord alle phyfifche eigenfchappen derligchamen,
alleen in onze waarneming , en verdet (onzes wetens althans) niet , tot dezelve behooren, omdat uitgebreidheid,
bt'jj voorbeeld , beteekent bet innemen van zekere ruitpte ,
het vulten van zekere plaats ; denkbeelden , die buiten ons
rtiet beftaan . De gezegden , door L E R o Y bi}gebragt , om
hhet tegendeel to bewijzen , bewijzen alleen, dat deze vooronderflelling uiterst vreemd I ja zoodanig is, dat wij over geenerlei zaken bijna kunnen fpreken , zonder dezelve to vergeten, of ons er tegen to vergriipen . KA N T gnat dus,
in dezen, oneindig verder . dan die algemeene erkentenis, bij welke wij kleur, geur en fmaak flechts voor uitwerkfelen op onze zintuigen, geenszins voor hoedanigbeden der gekleurde , riekende of fmakende ftoffen zelvee
hoaden . Hij ontneemt ons de ganfche tloffelijke wereld,
als iets bekends befchouwd , en nadert hier'ioor wezenIijk tot bet Idealismus . Hierom echter veroordeelen wig
hem niet. Bet Idealismus is niet onaannemelijker in bet
bog van den gewonen mensch , dan de draaikringen van
C'& a T E s i u s, of de harmonia praestabilita van L E I Bsa 1 T z ; de wijsgeer vraagt daarnaar niet . Wat ons betreft, r,A N T is een hoogst belangrijk man in ons oog,
die eenn nieuw fchemerlicht over bet onbekende land , waarnaar wij geftadig vorfchen teeft verfpreid . Doch , zoo wel
als anderen , heeft hlj een ftelfel gebouwd , dat flechts beftemd is , om bouwftofFen voor andere flelfels op to leveren. Nog immer werken wij aan den toren van Babel ;
maar de fpraakverwarring der bouwlieden zal wel altijd be .
letten,1 dat deszelfs opperite niet tot den hemel rake .
\Vij geven dit ons gevoelen vbor beter ; doch meenden
hetzclve, uit liefde tot de waarheid , niet to mogen terzwijgen .
Proe-
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Proeve eener omfchrrvende Verklaring van het Evarrge
. Te 4mflerdam, baf Sehalekamp,.elinarMthw
van de Grampel en Hansfen . 1824- In gr. Svo . VIII
en 338 B1. f 2,- 6o .
-V ewijl , in onze dagen, de zucht tot Godsdienst- ew
Bijbel[tudie bij den ongeletterden befchaafden hand tow
neemt , is bet Diet to verwonderen , dat er van tijd tot
tijd meerder fchriften uitkomen, waarin kundige mannen
daaraan een verflandig voedfel trachten to geven . Onder
deze fchriften bekleedt , onzes inziens , geen geringe rang
bet onderhavige , wiens Autheur verkozen heeft zijn' naaut
to verzwijgen, offchoon hij , wie hij ook zijn moge, zich
over zijn werk niet behoeft to fchamen . Al aan(tonds beviel bet ons, dat de Schrijver in zijne Voorrede verklaar .
de, van bet voornemen, hetwelk hij eerst had, om bet
een of ander werk, van foortgelijken inhoud, nit bet
Hoogduitsch over to zetten, bij nadere bedenking to heb,
ben afgezien , vooral aangefpoord door den zoo vaak herhaalden wench der onderJcheidene Recenfenten, van toeh
Never zone eigene krachten to beproeven , dan altld vruchten van vreemden bodem to leveren . Dit voorbeeld verdient navolging ; en wanneer iemand z66 gezind is , en
z66 oordeelkundig de pen weet to voeren ter leering en
itichting van zijne iandgenooten, als deze Schrijver , doet
iiij veel beter , zijne eigene lettervruchten to geven , date
onriipe en voor den Nederlandfchen godsdienftigen fmaak
ongefchikte produkten , gelijk er , helaas ! zoo vele uit
Duitschland onzen iandgenooten worden voorgediend . Wij
wenfehen den befcheiden' Schrilver alle aanmoediging en
zegen op zijn nuttig werk , en twijfelen niet , of hij zelf
zal zees wel inzien, dat bet nog voor volmaking vatbaar
is, indien hij het vervolge, waartoe wij hem ten fterkte
aanfporen .
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L . N IJ tbO F F, HERINNERING ONZER fELIJDENIS .

Herinnering onzer Christel~Vke Ilervorrnde Bei'ajdenis en
blijdfchap over die onzer Kinderen . Naar aanleiding
Van 2 .7oh - vs . 4 . Door J . L . N IJ H o F F , Predikant
to Gouda. Te ,frnhem , bij P. Nijhoff. I8a5 . In gr.
8vo . 31 Bl. f : - 40 .

D

eze leerrede is uitgefproken ter hoogst zeldzame gelegenheid, dat de Eerw . N IJ H 0 F F een groot aantal meest
jonge menfchen , en daaronder dris van zijne eigene kinderen, tot ledematen aannam , of als zoodanig bevestigde,
Her fchijnt, dat zulks to Gouda bij her houden eener
zoogenoemde Belijdenispredikatle plaats heeft. Wat intusfchen dat, gedeelte der leerrede betreft, zoo was dit thans
bijzonder kort, en beflaat flechts in herinnerende wenken,
In bet eerfle tuk van her eerfle hoofddeel der leerrede .
Dit eerfle deel betoogt : in de waarheid to svandeken , is
yoor alien hoogst belangrijk . Ilet tweede toont aan, dat
wij dit anderen to leeren en selve to broefenen als een gebad van den Yadsr hebben ontvangen . - Kinderen, jongs
lieden alzoo to zien wandelen, is yoor eene Christengemeente allergewigtigst ; - en de Leeraar kent geene boogere, reinere en zaligere blt7dfchap I voor hem , de overige Ouders , Leeraars, Opzieners , ja voor ieder Christenhart . Dit maakt her derde en vierde hoofddeel der leerrede uit . - Her flukje is wat vol , en daardoor hier en daar
misfchien minder roerend en duidelijk ; echter is bet goed
en met oordeel gefleld . flet is voorzoker Gene aangename
en nuttige herinnering voor des Leeraars eigene kirderen
en die der gemeente . Ook elders zal men bet , bij foortgelijke gelegenheid vooral , met genoegen lezen . Hat verdient allezins lof, dat de Leeraar niet to zeer, noch vooral , als vader zijner eigene kinderen fprak , maar tot alle
de aankomelingen en heel de gemeente . Bet tegendeel
ontmoetten wij wel eens bij anderen, en moet altijd hinderen, offchoon men her ook at eenigermate kan toegeven .

Ta-
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Tafereelen uit de tijden der Aartsvaders ; naar de Heilige Schrift . Door MiSf O' K E E F F L . Naar de derde
uitgave uit het Engelsch vertaald. Me Deel. Te Franeker, bij G. Ypma . 1825 . In gr. 8vo . IVen 296 Lii.
f 2-9o .
13 de aankondiging van bet eerfte deel dezer AartsvaB
derlijke Tafereelen , in bet vorige jaar, hebben wij ons
oordeel over dit werl: voorgedragen , voor zoo verre wij
hetzelve uit bet eerfte deel opmaken konden . In dat oordeel zijn wij, door de lezing van bet tweede deel, bevestigd ; welke lezing ons zoo zeer is bevallen, dat wij
door dezelve, als 't ware, weggef eept werden, en ons
meermalen op bet gevoeligst aangedaan vonden . Hoe zeer,
intusfchen, de groote en fchitterende fchoonheden des
werks ons , meer nog dan bij bet vorige dcel, troffen ,
hebben zij ons, echter, deszelfs weinige, doch wezenlijke, vlekken niet over bet hoofd doen zien . Hiertoe willen
wij nu niet brengen bet gebruik, dat, bl . 28, gemaakt
wordt van de fahelachtige overlevering betreffende den pi .
laar of de pilaren van Seth , den zoon van fldam, daar
F L A V 1 u S J o s E r n u s van .dezelve in zijne ,Joodfche Ozidheden gewag maakt, en dat gebruik, in een werk als
bet onderhavige, misfchien niet geheel is of to keuren .
Miar of to keuren is, in ons oog, dat menigvuldige aanfpreken van redelooze fchepfelen, hetwelk wij reeds bij de
aankondiging van bet eertle deel hebben opgemerkt . Zoo .
danige aanfpraken, to dikwerf gebezigrl, worden krachte .
loos, ja wekken ten laatfte een' onwillekeurigen lath op ;
zoo als b . v . bl . 294, alwaar de roofvogels aangefpoord
worden, om aan to komen vliegen, bij gelegenheid van
cene oferande, waarvan de overblijffels op den grond
verfpreid liggen . - Ook hebben wij met leedwezen
opgemerkt, dat de Schrijffter, welke anders zeer gelukkig zich in den toeftand en de gevoelens der perfonen ,
die zij ten tooneele voert , heeft weten to verplaatfen , aan
de aartsvaderlijke tentbewoncrs huizen toefchrijft, waarin,
X x 4
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in, behalve verfcheidene kamers , ooh eene groote zaal 1s,
in welke zich dagelijks bet gezin tot den gewonen gdds,dienst vereenigt . -- Dir, en meer andere in bet oog loopende onnaauwkeurigheden , vinde geene navolging .

I'rael-treyn , Plegtigheden, Yreugde - feessen en Vercia
ringers van hot vyftig-jaerig 7ubild der Martelie van
den Heyligen R u m o t, n u s, .posted en Patroon der
Stad Meehelen, 1825. LYaerby gevoegd is een kort begryp van het Leven van then H. Martelaer , cenog
flag op Mechelon, etc. etc . To Mechelen, by van Vel.
fen- van der Elst. In 4ta. 65 ,81.
iet alleen omdat de heilige man in onze Noordelijke
N
gewesten niet naar verdienften genoegzaam bekend is, maar
ook opdat wij in befchaafdheid van ft ijl en godsdienf ige
verlichting Wet to zeer teu aehtere zouden raken bij onze
Zuidelijke hroeders, moeten wij vap dit werk, betwelk
van vele regt curieuze platen verzeld is , eenige melding
doen . - NN bet plan der flad , waarbij aanwijzing van
alle de gebouwen , zoo als die daar in 1775 aanwezig waxen, volgt de Oag-fag op den titel genoemd, en daarop,
bet leven van den H . R U Nl 0 r.1) u s , een geboren ler ,
en 13isfchop to Dublin ; een man , die niets van alles hot•.
,geeno waerdoor God wordt verkregen verzuymd heeft, en
die in handen van Paus S T E P x A N u s den tweeden zija
Eisdom heeft nedergelegd, en hot apostelyk amptderzen.
ding ontving . Befchermd van den Graaf o n o en E L i s At
diens huisvrouw, welke, als weleer SARA, onvrucht.
haar was en bloeyendc door de houwelykfche reynigheyd,
voorfpelde deze aan dit paar cenen 1 s A a c , die dan ook
bij zijnen doop den naam van L I D E R T U S ontving, en
daarna aan den heiligen man ter opvoeding werd toevertrouwd. Toen dit kind een knaapje geworden was, vie!
jet eens fpelende in de rivier de Dyle, en VERDRONK .
Fr ontflond eon drvcf geluid om het kind ii$ bet water to
hae-

PRASLTRRYN, ENZ . POOR DLN It. R VAIOLDUS.

633

Eindelik riepen de ouders
den Ti . R U Al 0 L D U S , (hetgeen wel vroeger had mogee
gefchieden !) en deze heeft bij de rivier, in een vurig gebed , j E z u s dry of vaermael atnrocper , terwijl de me.
nigvuldige droeve om(tanders den uitval waren verwach.
tende. Na bet gebed zag hij fiet kind, zonder dat het,uelve allcenlyk nat tips, baven op bet water komen . Natuurlijk dat bet herleyende kind den heiligen man wederge.
geven werd, en deze her zoo opvoedde, dat betook daer
vaer met de kroone der martelie /lonrl vercierd to wordett .
Deze kroone verkreeg de H . tt V r o L D U S self A°.
775, den 24 van de maand Junius. Waarlijk, hot is geed
wonder , dat men ter eere van sulk eenen Heilig A° . 1825
wederom to Mechelen her ;whale heeft gevierd t Rijk is
bet ,Reliquie - kastje , waarin de waardige overbli}ffels van
dozen Heilig bewaard worden ; bet was al finds t 366 van,
silver, en , omdat bet van zilver was, ging hot meerma .
Ion verloren ; doch telkens werden de overblijffpls van bet
kostbaar lijk van den wonderman gored, zoodat wij nu
dan nog bier een naauwkeurig afbeeldfel van her bekkeneel
ontvangen , zoo wel als van de nieuwe zilveren Reliquie .
has, to dezer plegtige gelegenheid wederom vervaardigd .
Wij prijzen grootelijks de naauwkeurige zorg voor all*
de overblijffels van den grooten man , to meer daar die
overblijffels nu nog bevonden werden geheel, onbedorvevr
en welriekende. Reeds van in bet jaer 1823 werden er nu
ook (te regt) door heel de flad mactregels en fchikkingen
igenomen , tot bet vieren der tegenwoordige 3ubel- Feest ,
hetwelk nu den 28 Junij, 5 en 12 Jul :j 1825 heeft plaats
gehad ; tot welke viering ons dan ook de Bereydfels, als.
mode de Prael-treyn, warden medegedeeld, en onder .
fcheidene Programmata, hiertoe betrekkelijk . Wlj mogen
geen ver(lag doen van deze prachtige en plegtige optogten, bij welke men H. H. Majest. onze Koninq en Koningin enz . Inede de eer heeft aangedaan , van dezelve to
plaatfen op den vyfden pracl-wagers, echter niet in per.
foon , maar bij vertegenwoordiging door L U D o v I C u s.
JOS, VICTORINUSDRWARCNYenELEONOAA .
X x 5
C A~

haelen, maer to vergeefsch.
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maar wij kunnen de aanmerking nier terughouden, well
eene vrolijkheid bet bier in onze Noordelijke Provincien
zou hebben gegeven, indien deze Prael-treys (waarvan
de betchouwing in plaat ons reeds zoo zeer vermaakte)
eens herwaarts ware opgetrokken, of indien bet zijner
Majesteit behagen mogt, alhier mede eens tot zoodanige
fraaijigheden vrijheid to geven , of wel dezelve to gelasten .
Wlaar vooral doet bet ons genoegen, dat wij bier mede bet
welgelijkend afbeeldiel vinden van bet vermaard Signorken,
ofte den vuylen Braidegom, offchoon hij to Mechelen federt verfcheidene eeuwen in egtenis wordt gehouden ,
daar men hem eertijds, tot vermaek van het yolk, bij foortgelijke vreugdefeesten, plagi laaten mede-to-gaen . Te
meer geeft dit ons genoegen , daar dit den armen fukkel
toch cenigermate tot troost is, blijkens bet volgend versje
Signorken , wat een droevig kruys ,
Verwezen om to blyven to huffs g
Maar word my 't meegaen niet gejond,
Do konst voert my de wereld rond .
CAROLINA JOSEPHINA DUTRIEU,

De platen , waarop het vier Gebroeders Peerd, de Reufe
Familie, het Rad van flvantuur, de Kernels, en wat niet
al meer ! worden vertoond , zullen onze kinderen bij uitf}ek
vermaken . Maar wij hebben genoeg gezegd , om to doen
zien , hoe ver men nu, A° . 182.5 van deze negentiende
eeuw, to Mechelen in verlichting gevorderd is. - Post n u.
bila Phoebus ! Maar dat zal daar, vreezQn wij , wel wat
laat worden .
Verhandeling over do Eindoorzaken , door j . V A N D E tz
(JANI VAN DER HOE,HOEVEN, to Leyden.
v E N , Disputatio de caufarum finalium doctrina ejusque in Zoologia ufu .) Uitgegeven door het Provinciaal
Utrechtfche Genootfchap . Te Utrecht , bij J. Altheer.
1824- In gr . 8ro. 81 Bl. f :-75-

D e fchrijver dezer verhandeling , broeder van den Rotter
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terdamfchen Predikant en den Leidfchen Hoogleeraar van
denzelfden naam , was , zoo wij meenett , Dog kweekeling aan laatstgenoemde fchool , toen hij bet eermetaal
met dezelve wegdroeg . Schoon Recenfent de eer had van
bij de vergadering tegenwoordig to zijn, waar deze prijs
werd toegewezen , herinnert hij zich nogtans de gronden
Met, waarom juist de bekrooning met zilver plaats had .
Op bet ftuk zelve lettende, zouden wij bijna wel durven
oordeelen , dat de wijze van behandeling , bij welke flechts
een deel aan hot eigenlijk oogmerk der vragers fchijnt gewiji to worden, hiertoe grootendeels aanleiding heeft ge .
geven . Do vraag toch was : of men uit de bekende in .
rigting der dierlijke ()igchaams) deelen altijd en met ga .
noegzame zekerheid teat hot gebruik kan bef uiten , betwelk deze deelen in de dierlijke huishouding opleveren ,
fchoon er ook geene gelegenheid befta om bet levende
dier waar to nemen ; invoege, dat bet beginfel der eindoorzaken Diet aileen als nuttig, maar ook als zoodanig
in de natuurlijke historie der dieren to befchouwen zij,
dat men er to alien tijde veilig door geleid wordt? - Inthen wij regt aien , dan is bet laatfte deel dezer vraag
niet veel meer dan eene gewij4igde herhaling van bet eerfte ; en de fchrijver had , dunkt ons , kunnen volftaan met
eene eenvoudige opgave van hetgeen men door bet beginfel der eindoorzaken gewoon is to verftaan . Ilij heeft dit
echter anders verkozen ; dat wood eindoorzaak , daar
als in bet voorbijgaan vermeld, heeft, zoo bet fchijnt,
zijnen geest wel bijzonder opgewekt, om de zaak, van
deze zijde befchouwd, hooger op to halen, en dus de
kwestie , in zekeren zin , veel grondiger to behandelen .
Hij geeft ons eenigermate eene gefchiedenis van bet gevoelen , " dat men uit de doelinatige inrigting der dingen
in de natuur tot eene wezenlijke bedoeling en dus ook
tot cenen bedoelenden (Schepper) mag be(luiten," en
toont ons deels de oudheid van dat gevoelen , deels de
reden, waarom fommige wijsgeeren hetzelve verwierpen,
deels de bepalingen en oplettendheden , welke tot deszelfs
regt gebruik zijn in acht to nemen . Wij danken hem voor
de .

63,6

J.

VAN DER HOEVEN

deze weluitgewerkte en belangrijke fehets ; ondertusfchets
kan men niet ontkennen, dat deze prolegomena, zoo ais

de fchrijver zelf ze noemt, meer dan de helft van bet
geheel beflaande, in geene gewone evenredigheid tot bet
andere deel, bet regtftreekiche antwoord op de vraag,
ftaan .
De Deer V A N D E R H oB v is N heeft ook goedgevonden , in bet bijzonder van bet gevoelen van K ANT over
de bedoelde zaak vrij breed on bij herhaling to fpreken ;
fehoon bet zou kunnen fchijnen, dat een enkel woodd
bier belangrijk, ja, maar ook genoeg was . Immers, daar
deze wijsgeer den Godgeleerde bet bewijs betwist , Wt
de leer der eindoorzaken voor het beftaan van een alwijs
Opperwezen te ;trckken, laat hij bet echter den Natuuronderzoeker gaarne als regulatief over .
Wij kunnen , voor bet overige, niet anders zien , of
de jeugdige fchrijver heeft ook zijne eigenlijke ftof met
klaarheid , befcheidenheid en gepastheid behandeld. ledere
Ming doorgaans met voorbeelden ophelderende, is hii
voor bijua elken lezer verftaanbaar . En daar ook zij'n
Latijn losfer en zuiverder is , dan men van zijn vak of jar
3ren zou kunnen vorderen, is bet eene waarlijk aangename lectuur. Ret is waar, weinige bladzijden moeten bier
de zaak afdoen , een groote omflag van natuurhistorifche geleerdheid wordt er niet aangetroffen, - aan fijn
uitpluizen van de zaak geenszins gedacht ; maar Recenfent
hekent echter niet to zien , waartoe veel meer noodig ware . De leer der eindoorzaken in bet algemeen fchijnt hem
toe zoo vast to ftaan als bet gezond verftand zelve, waarboven wij wel nooit heel hoog zullen klimmen, zonder
dat bet hoofd begint to draaijen ; en de toepasfing dier
leer op bet onderhavige is , zelfs buiten alle befpiegeling,
van blijkbaar nut. De fchrijver heeft dit , ten overvloede, klaar getoond, en tevens de grenzen naauwkeurig
genoeg aangewezen .
WV} wenfchen bet vaderland en de wetenfchap$en goInk met eenen beginner van deze foort . Hebben wij pas
cenen B R U G U A N S verloren, en is R E I N W A R D T,
via
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ant wiett de wetenfchap Iwg een gewigtig werk blijft
verwachten, wel ruim to de helft zijner dagen geko,
men, bet ontbreke ons nooit aan Uchten op then heerIijken weg des onderzoeks, vooral van de dierfijke uatuur 1

Thegretifche Verklaringen der voorkomende Bereidingeit
in de Pharmacopcea Bedgica , vaargefleld in vragen eu
gastwoorden ; beneyens een aantal Chemlfche Verhanda
lingen, ten dien/le van de zoodanigen, welle zich veerbeeeiden tot hot ofeggen van examen. Door j o -us.
o V E a D u 1 N, dpothekee en Chemist (Chemist) tE
Breda. Te Dordrecht, b j Blusfi en van 13raam . 1825.
In gr. Svo. 159 Bl. f i - 8d .
D e Schrijver geeft orts eerst eene Inleiditlg, waarin de
eerlte beginfelen der Scheikunde worden ontvouwd, on .
der de volgende Hoofdftukken : Over de artfenijmengkundige Scheikunde en verwantfchappen ; de bettanddee.
len der ligehamen 0, de oayden ; de onderfcheidene Inch.
ten ; de warmtellof ; de veerkfaeht ; de lichtftof ; de op.
losfing ; de kristalfchieting ; de nederploffing ; de herken .
middelen ; de brandbare ligchamen (in 33 bladzijden),
en vervolgens de theoretifche verklaringen der voorkomende bereidingeh in de Pharmacoposa Belgicd (van bL
3-4-x,59), waarin hij den leiddraad van deze Pharmaea.
pea geheelenal voigt.
Deze Inleiding bevat derhalve dat aanta-l CJfremifc/i
Verhandellsgen, hotwelk ons de titel belobft . Wij had .
deft zeker ttveer verwacht . Het is eene op}iervlakkige ap.
gaaf van eenige feheikundige leeritukken . Er zljn daerenbeven ettnaauwtreurigheden in . Zoo wordt b . v . op bI'.
9 geleerd, dat Iota deelen datnpkringslueht uit 27 deelen
ztlutftofgstz en 73 ltikftofgaz befaan. De Schrijver had
deze nude opgave thans door de tneer naauwkeurige moo .
ten doen vervangen van 7 .9 deelen ftikftof az en na deelen
zuurftofgaz ; hetgeen ook het refultaat is van de analyfe
der dampkringslucht door Iniddel van het gags nitrojrcn, ,

wel.
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welke wij aan G A Y-L V S S A O verfchuldigd zijn ; en dht
zulks reeds vo6r 16 jaren gebleken was uit de proeven
van ALLEN en r It p v s , had hij b . v . in de Grondbeginfelen der ,Yrtfeni mengkundige Scheikunde van den verdienflelijken s E E T s kunnen zien (bl . 26) , welk werkje
aan onzen Schrijver, die er op bl . 23, 24 niet minder
dan i5 regels, zonder eenige vermelding, geheel uit heeft
overgefehreven , niet onbekend kan zijn . - Op bl . i o
wordt van de flikftofiueht gezegd , dat men- die altijd bet
zuiverst tut de zwemblazen der karpers verkrijgt . Wanneer dit al ftellig zoo ware , hoe veie .karpers zou een
Scheikundige dan niet moeten dooden, om op deze wijze
eene eenigzins aanmerkelijke hoeveelheid flikftofgaz to be .
komen ! Doch aan de zaak zelve mag men twijfelen .
C o N F I G L IA C H I vond a1leen, dat de zwemblazen des
karpers bona allcen flik/lofgtzz (dus geene geheel zuivere
flikflofgaz) bevatten ; en anderen zeggen fleehts , dat de
hoeveelheid van flikflofgaz in de lueht der zwemblazen
zeer aanmerkelijk, die van bet zuurflofgaz daarentegen
gering is . Hoe ook geheel zuiver ftikflrofgaz in deze blazer aanwezig zoa kunnen zijn , words moeijelijk to begrijpen, wanneer men bedenkt , dat er bij de karpers cene
buis aanwezig is , die van den flokdarm tat de zwemblaas
geleidt. -- 13ij de bereidingen van bet ftikftof'gaz had men
dwwijze van bereiden uit vleescli, door middel van falpeterzuur, niet behooren voorbij to gaan . Dat het koolftofzuur gaz den groei der planten bevordert , (bl . r3) behoeft allezins beperking en riadere verklarirlg. Die verbinding van goa kydrogetaiuM carbonatum (hydrogenium deuto- carbotiatunz) met chlorium words (bi. ts) voorgefleld
als eene outbinding van bet acidum muriaticum oxygenatram . (Aan deze wijze van befehouwen geeft de Schrijver
de voorkeur . Zoo wordt b .. v . op bl . 443 de zamenflelling
van bet zoogenoemde acidum muriaticum nit chlorium en
waterflof eene gisling genoemd . Wij daehten, dat dit
meet dan eerie gisfing was, vooral na bet ontdekken van
bet Jodium ; en is de tegenovergeflelde theorie wel iets
Ineer datr; gene gisfi4ag ? Reeenfent kan bier niet hater
doen 2
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tioeh , Clan tot de doorwrochte Verbanaeling verwvijzen
van den Heer Ii . e . VAN b E It WO o N M E S C H, de
4cido muriatico oxygenato, Traj . ad Ab . i8ao.)
De theoretifche verklaringen der in de Pharmacopwa
Belgica voorkomende herkenmiddelen (teagenttd), op bl,
Q5-- 3I , zijn zeker voor hen , die nog nimmer de Scheikunde beoefend hebben, onverftaanbaar, en to vergeefs
zouden dezen in de voorafgaande 14 bladzijden de ophel.
dering zoeken der bier gebezigde ternien . Dat ondertusfchen bet boekje zelfs voor zoodanigen gefchikt zoude
zijn, had ons de Schrijver in de Voorrede verzekerd .
De theorie der verbrandlng, op bl . 3t. gegeven , ftrookt
weinig met den tegeriwoordigen ftaat der Srcheikunde . Nieuwe ontdekkingen veroorloven ons niet, aan de zuurftof
cenen zoo uitfluitenden invloed toe to fchrijveft, en wij
kunnen thans de verbranding niet anders befehouwen ,dan
als een algemeen verfch1jnfel, hetgeen altijd plzats heeft bij
de verbinding van ligehamen , welke met ontwikkeling van
warmte en licht gepaard gaat . Dat men van de oorzaak
der hierbij vrij wordende warmte inderdaad minder weet,
dan men in bet eerfte tijdvak der nieuwere Scheikunde
rneende to weten , hebben ons n U L o N a en r z T I T
geleerd .
Tot dusverre de Welding. Deter beviel ons bet tweede gedeelte , de Verklaringen behelzende van de bereidingen der nieuwe Pharnlacopcea . Maar meer dan bet gewone zal men bier echter niet aantreifen . \V1 willen nog
met weinige woorden aerie en andete aantlterklng t welke
wij bij bet lezen maakten , bier laten volgen . Op bl . 49
behoorde to zijr, voorgefleld , hoe men de bereiding van
bet acidum muriaticum oxygenatum ook zeer wel uit de
theorie, dat bet eene eenvoudige zelfftandigheid is, verkiaaren kan ; de . Schrijver had zulks in elk nieuw handboek
der Chemie (b. v . in dat van o It F I L A) kunnen vinden,
De Heer o v E It D U I N merkt bi. 122 , 12,3 aan , dat bet
hens niet onwaarfchijnlijk voorkomt, dat bij de bereiding
van bet fulphur auratum en van de kermes bet antimonium
eene eerfie verzuring ondergaat . De proeverk van B E zt•
zI-
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t. z tr s waken dit onwaarfchijnlijk , en uit then bootdo
sullen de flellers der I3elgifche Apotheek aan de benamin ,
gen van fulphueetum /libii hydrogenatum en hydrefulphuretai n #ikii de voorkeur gegeven hebben, Van bet bismuth wordt bl . ;27 gezegd, dat bet door A v R i C o L A
ontdekt is. De ontdekking van dit metal ligt echter a
volgens t H R N A R D, nog in bet duister y en bet fchijnt
atleen zeker , dat men bet door a a R z c o L A in i5so
list eerst vermeld vindt, waaruit nog niet volgt, dat deze
bet ontdekt heeft, De bereiding van bet fubnitras bis•
muthi wordt bi . xa8 door eene ontleding van bet falpea
terzuur verklaard . Integendeel fchfjnt bij deze bereiding
bet nltras bismuthi ontbonden to worden , terwiji bijna
t1 bet bismuth- verzuurfel met een weinig zuur nederploft,
bet zuur daarentegen zelve bijna geheel in de oplosfing
bliji't ; derhalve wordt er zoo wel nitras bismuthi met exces van grondftof , of een fupernitras , als een fubnitras
gevormd , welk laatfte nederploft . - Wat de plantaardige
Seheikunde betreft, de Schrijver geeft bij de bet anddee .
jenn simmer hunne evenredigheden op . %Vat baat bet b,
v . van de gom to zeggen, dat zij uit koalftof, waterftot
en ztturflof bettaat (bl . 136), daar hetzelfde van de meesa
to plantaardige zelfltandigheden geldt ? - Hetgeen over
de gistingen gezegd wordt, is zeer oppervlakkig . De
Sehrijver meent , bl . 149 , dat de wijngeest als zoodanig
Met in den wijn aanwezig is, maar in eene hooge temperatuur flit de grondbeginfelen van den wijn wordt daargefteld ; een gevoelen , hetwelk niemand ligt omhelzen
gal , wien de proeven van a AY - L v s S A o dienaangaand6
bekend zijn .
Deze zijn de aanmerkingen, welke wij op bet voor on&
liggende werkje to malten hadden . Uit dit sues volgt, dat
bet, hoewel misfchien zijne nurtigheid hebbende , evenwel geenszins xonmisbaar voor alle jonge beoefenaars der
Artfenijmengkunde geroemd mag worden (Vcsorrede ,
1?l . VI) . Tem flotte voegen w1 bier nog den wensch bij ,
dat de gauge beoefenaars der Axtfenititnengkunde zich voorta m op cone grondige kennis der Scheikunde mogen toeleg.
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leggen , en deze zaak niet enkel befeliouwen als cene voorbereiding tot bet afleggen van examen . Hun de beoefening der Scheiktlnde gemakkelijk to maken, zij derhalve
bet doel dier genen, welke to hunnen dienfte fchrijvh ;
en wanneer hunne kennis oder bet geheel meer naauwkeurig wezen zal, en niet sneer beftaan zal uit enkele van
buiten geleerde algemeene begrippen, zal hun ook de toepasfing van bet geleerde op de Belgifche zoo wel, a1s op
elke andere Pharmacopcea, niet meer moeijelijk vallen .

en het groote Leger, ga18 r 2 ; door den Generaal Grave D 8
S A G U R . Uit het Fransch vertaald . lie en Ilde Deal.
2'e Rotterdam, bif J . Imtnerzeel, Jun . 1825 . Ingr.
8vo . Te zamen 695 bladz . Met twee Portretten . f 6 -!

Gefchiedenis van

NAPOLEON

durende hat jaar

Vreene gebeurtenis onzer dagen is level z66 gewigtig,
z66 bells ende geweest , als N A P 0 L E 0 N'S veldtogt in
Rrasland. Bet is bet keerpunt, de kataf?rophe zijner Ge .
fchiedenis . V66r dien tijd onoverwonnen , fcheen hlj, en
waande zich , ondverwinnel~*k ; juist deze waan deed bent
bet fchoonfte leger , hetwelk Europa flog immer gezien
had , opofferen in de woestijnen van Rusland , en vat'
dien tijd of liet de Nemefii niet na , hem to vervol4
gen , tot dat zij hem ten vat had gebragt . lyit Dedeelte
zijner Gefchiedenis verdiende dus , v66r alle andere ;
eenen X E N O P t1 O N of s ALL v S T I v s to bezitten,
Doch men moest wanhopen , er eenen to vinden : hij d ien.
d e torah krijgs- en faatkunde met juiste kennis der gebeurtenisfen to vereenigen ; hij diende bijkatis ooggetuige ge .
weest to zijn der gebeurtenisfen , om dezelve in hare ge.
heele afgrijfelijke waarheid to kunhen fchilderen . Of dezd
man thans gevonden is, durven wij niet beflisfen ; maar
dat s A G u R die groote Modellen , althans in de voora
dragt , in levendigheid en nadruk van ftijl , nader gekomen
is , dan iemand der genen, die tot hiertoa de hand aan do
befchrijving van die ramp - voor den veroyeraar, in do
$es
1OEKBTLSCII .182$ . NO. 15.
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gevolgen hell voor bet menschdom -- hebben geflcigen,
dit gelooven wij to durven verzekeren .
Door zijn roeping als Generaal en Kwartiermeester bij
N APO LEO N 'S hnistroepen was hij in ftaat, alles met
de grootfte naauwkeurigheid to befehouwen, en als ult
de eerfte hand to ontvangen . Hij fchetst ons daarvan dan
ook thabs - na, volgens de leS wan H o R A T I U S , zijn
bewerkhag niet tot in bet negende, maar tot in bet twaalfde jaar aan hot Publiek to hebben onthouden , - een uitvoerig tafereel van bet begin der onderneming tot op den
Oval der Prulsfifche hulptroepen onder Y o R If . Onbegriipelijk veel moeite heeft blijkbaar s It G U R op zijnen
itij1 gedaan, (wij fpreken van bet Franfche origineel) en
men ziet d aarin blykbaar, dat de Franfche prozaftijl wezenlijke voorregten heeft, die de mededinging van atadere
Natien allermoeijelijkst maken ; vooral fteekt dezelve zeer
gunflig bij die barbaarfche voordragt af, welke de Duitfcbers zich thans veelal aanwennen . Onze Schrijver heeft
liet groote voorregt der oude Gefchiedfchrijers, van redevoeringen in zijn werk to vlechten , niet verzaakt , en do
raadplegingen van N A P o L E 0 N met zijne Maarfchalken
en andere Veldheeren of Staatslieden gaven hem daartoe
de fchoonfte gelegenheid .
De eerfte Hoofdftukken des works zijn niet aan krijgs-,
tnaar aan f1 aatkunde toegewijd . Zij behelzen de voorafgaande onderltandelingen, de verbonden , die N A P oL E o N aan PruisJen en Oostenrj k voorfchrijft, z1jre dwaze terging van den Kroonprins van Zweden , en zijne verachting voor de opvolgers van den ongelukkigen s E L I M
in Turk je, welke dear bet verbond tusfchen r. E R N AD O T T E en ALEXANDER, hier den Vrede tusfchen
Rusland en Turkije bewerkten . Als alle de bier medegedeelde bijzonderheden waar zijn, moet N A P O L,E o N reeds
in 1807 bet ontwerp gevormd hebben, om Turk!je, en
in I8o8 , om Oostenrlk to verdeelen : Rusland zou dan
Pruirfen en al bet land ten Noorden van den Donau en
de Elve , gelijk Frankrijk den zuider • oever dier rivieren
heb-

643

NAPOLEON EN HE? OROOTE LEGER .
hcbben bekomen ; alsdan zou hij ook

rafk

hebben

Spattjs met Frank-

vereenigd.

Vervolgens treffen wij , in eene reeks van meer of min
treffende fchilderingen, de raadplegingen aan over hat al
of niet beginnen van den ooflog met Rusland, -de bed
eenkomst to Dresden , wtar de Despoot zich voor bet
laatst in al zijne trotschheid boven de oude Monarehen
van

Europa

verhief, den Koning van

Pruisferr niet

wilds

ontvangen , zeggende : ,, Hij heeft mij reeds genoeg over,, last Aangedaan met zijne aanhoudende brieven 1" en dua
alle die Vorften ; in weerwil hunner kruipende hulde, tot
verkropte woede bragt , - her begin van den veldtogt -r
bet vreesfelijke onweder even na den overtogt over den

Niemen, waarin

tienduizend

paarden vergingen, - bet

gebrek, dat zich reeds terftond openbaarde, ten gevolge
van den fnellen togt, en diensvolgens de plunderingen b4
de

Litthauwers, die N A P o L E 0 14 toch

voorgaf

to wil-

len bevrijden , maar intusfchen dit woord van bevrijding
niet uitfprak , en dus bij dat yolk den ijver verlamde, did
voor bet leaer ten hoogf!e nuttig had kunnen zijn, -+
de ontruiming van
de

Rusfen

Mina , -- de

vergeeffche pogingen , om

eerst van elkander to fcheiden en huhnen linkett

vleugel of to fnijden , daarna hen tot het gevecht to bren.
gen, -- de meesterlijke

manceuvres van den Aus/ifche i

Veldheer

A A R C L A Y D E T 0 L L Y, die al de drift tot
aanval van M UP. A T to leur felt, en bij Witepsk, zoo
Wel als bij Smolensk , zonder eenig verlies , bgkans in bet
gezigt van N A P O L E O N, aftrekt , - het genomen be •
fluit van dezen , om tusfchen de Dana en den Dnieper
to overwinteren, en to Witepsk zijn hoofdkwartier op to

dat hq de dwczasheid van K A Ii B L D E N
1II Wet zal begaan ; dat de oorlog vdn Rusland een oorlog van drie j aren is ; doch dit befluit , niet door de drift
flaan, zeggende ,

van M U R A T , die hij breidelt, maar door zijn eigen

on.

geduld , door zijne teleurgeftelde hoop van vredesvoor=
flagen van A L E X A N D E R to ontvangen, en door de
zucht naar

Moskow ,

ter kwader tire verworpen

y ---

delijk 1Mt vreesfelijke tooneel der verwoesting van
I y 2

einz

Smo∎
lerask,

6-14

DE SIEOUR

lensk , (bet voorfpel van den Moskowfchcn brand !) bet
bloedbad to Ualoutina, en bet andermaal verworpen be(luit, om den winter to Smolensk, nog beter gedekt dan
to IWitepsk , to blijven . Tot zoo ver loopt bet zesde Boek ,
en bet eerfte Deel der vertaling .
Hot tweede Deel (hetwelk nog niet bet laatfte is) begint met den optogt naar Moskow . Meesterlijk is de bekhrijving van den grooten flag van Borodino , waar de
nieuwe Veidheer der Rusfen, tz u z u S o F F , eer hij 's Rijks
oude hoofdftad bpoffert, bet geluk der wapenen wil beproeven . Bijna veertig bladzijden (in de vertaling) vult
bet verhaal van dezen hoofdllag . De overwinning was ,
volgens s t c u it , onvolledig, door N A P 0 L E o N 's ziekte , die aan de koorts , een' droogen hoest , en een verouderd ongemak (de dyfurie) feed . (Dit laatfte is in de
Nederduitfche vertaling geheel overgeflagen ; wij kunnen
volftrekt niet begrijpen , waarom .) Deze fukkeling maakte hem mat en moedeloos, juist in bet beflisfende tijdRip ., N E Y werd ongediildig, en riep uit : that doer de
Keizer achter het leger ? Dew fl hij zelf geen oorlog meetroe", en niet meer Generaal is, daar hij overal den
Keizer wil fpelen, moe :- b! flechts naar de Tuilerien terugkeeren , en ons Generaals voor hem Ji ten z jn l --Het Rusfifche leger trok in orde terug, en het verlies
der Franfchen was ontzettend . De bijLonderheden mot .
ten elk gevoelig hart doen ijzen . De hardvochtige Ver .
overaar, die to voren koeltjes berekend had, dat hz~ Nettwintigduizend man kon verliezen, werd toch op dit vela
des doods getroffen , toen een gekwetfle (men reed over
lijken!) door den hoefflag van een paard uit zijn gevolg
werd verpletterd . Een andere Rus leefde dagen lang in
bet lfjk van een paard,dat door een' hauwitfer was op engeicheurd, en welks binnenfte hij doorknaagde!
Doch wij ftaan eerst in bet voorportaal van bet groote
jammertooneel, hetwelk zich nu ras voor bet ten ondergang gedoemde leger gaat openen . De intogt in het bijna
geheel verlatene Moskow, - de brand dier ftad (deSehrijver moest met N A P 0 L E o N door denzelven peen nit
het
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bet Kreml ontfnappen) , -- de onzeker'heid , de onrust
des Keizers , en zijne gedurig mislukte hoop op ALE xA N D 1. R. 's ontzag voor zijn' naam ; eindelijk d~ togt op
Kalouga, - de flrijd bij Mato-laroslawetz, --- de gelijktijdige aftogt (door onkundi van elkanders toefland)
van NAPOLEON en K U T U S O r F- bet fpringen van
het Kreml, en de vreesfelijke toeftand van M a R T i E It
even v66r lien flag, - bet wederzien van bet flagvekd
bij Borodino, als ter inwijding in de nu volgende ellenden, -- de gevechten bij Wiazma,-- de eerfte fneeuwvlaag met ftorm , en vervolgens alle de ontelbare , onnoemelijke, de menfehelijke kracht van lijden to boven
gaande rampen , die op dit verwaten leger nederftorten ,-de geluksfler,, die NAPOLEON nogtans in perfoon
fchijnt to blijven verzelren, daar K U T u s o v v 's ijS.
koude voorzigtigheid de fchoonfte gelegenheden tot den
aanval laat voorbijgaan, - de komst to Smolensk,
waar bet uitgeputte leger overvloed hoopt to vinden en
niets dan ellende ontmoet : ziedaar zoo vele tafereelen ,
door S A G U R met eene meesterhand ontworpen . - Tusfchen Smolensk en Orcha, omftreeks Krasnod, feheen de
laat{te ure des beers en van den Keizer geflagen . Te vergeefs zoekt w t L s o x (die edele vriend van de vrijheid der
wereld, en haar verdediger , zoo wel tegen N A P o L E o N,
als tegen bet Heilige Merbond) den grijzen Veldheer met
ziin vuur to verwarmen ; hij laat, ten verderve voor no;
honderdduizenden, den Doodsengel van Europe ontihappen Het fchijnt bier , dat s E G u R , wat de belangrijkheld der voordragt betreft , bet toppunt bereilu ; doch
hij overtreft no,- zichzelven in de fchildermg des aftogts
van N E sr, zijrren ftouten overtogt over den Dnieper, en
bijkans wonderdadlge redding. Over 't geheel is N E Y de
held van s A G U R ; en , wanneer deszelfs daden bier niet
overdreven zijn, moet men bet lot bejammeren van eenen
held, die zich door de omllandigbeden tot verraad heeft
Wren wegflepen , en dus , regtvaardiglijk , een' onteerenden dood is geftorven . Achter Orcha met v i c Tort en
a u L I N o T vereetribd, verneenrt N A P O L E o iv , dat hetu
Y y 3
door
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door T c u z T e u A c o F a Lie terugtogt is *Afjlo&,q . Wool
dend roept hij uit, terwijl hij cen' yreesfelijken blip ten
Hemel werpt : „ Is bet dan d4ar boven gefchreven , dat
„ wij niets dan mi$ lagen zullen began ?" En Loch zott
bij de Berezina nog overtrekken , en Frankr/k wederzien
Doch reeds zijn wij de Nedcrduitfe/is vertalitag , wier
tweede Deel bij de terugttoinst to Srole :ssk eindigt, voor-t
uitgeloopen .
Deform van s A o u it is dus uitmuntend . Maar is ook
de flof getrouwelijj ;, overeenkomitig de waarheid, gegeven ? Inwendige hlijken van onwagrbeid veftoonen zich
nergens. Zoo wij s v o u a niet mogen gelooven , ligbet niet daaraan , dat hij de waarheid niet weten kan ,
daar hij meestal onmiddellfjk deel$enoot en getui •ge was
van 't geen hij ver, •llaalt , maar dezelve , tot verfraaijing xijnett
tafereelen , moest verbloemd hebben . En n`agtans heeft niet
alleen de Generaal G 0 u tt G A U D, Adjudant en afgodiscit,
vereerder van N A P o L E O r4 , een dik boek tegen heiµ gar
fchreven, en hem zelfs tot een tweegevecht uitgedaagd,
pmdat hij niet eerbiedig genoeg van zijnen held heeft gefproken , maar aok de kundige Schrijvers du Revue En .
QyclQpedique zijn, onder plegtige betuigiug van hunnen ofkeer tegen den gewezen' Keizer, tegen hem in 't ftrijdperk getreden ; zij prijzen zijnen flijl , maar befchouwen
zijn book als niet veel meet dan een' gefchiedkundigen
Roman . Het is zeer moeijelijk , op den afftand, waarin
yvij verkeeren, dit pleit to beflisfen . Zelfs Ol&cieren van
ons, van bet Franfche leger, die aan alle de ratnpen van
18 12 waren ontfnapt , zouden naauwelijks in ftaat zijn ,
hier als getuigen op to treden, daar natuurlijk in deze ellenden elk ilechts met zichzelven bezig was, en zij dus
alleen zouden kunnen verhalen , wat bij bunne afdeeling,
bij hun fmaldeel gebeurde ; terwijl s A c u a zich voor4
uamelijk tot bet hoofdkwartier bepaalt . Wij hebben echter verfcheidene malen zijn verhaal met dat van L A B A uni z: , een algemeen geacht werk , hetwelk ook in 1816
zijnen vijfden druk reeds beleefd bad, yergeleken, en bet
doorgaans overeenftemmend bevonden . Sommige bijzonder-

NAPOLEON EN RET t31aOOTEt AEt;dtt3 ..
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t}erheden , b. v. bet voorgenotnen wii terverhlif van rr a .
afteldheid up be.r 414..
P o L _E o N to Smolensk ,_ zijne
behooren
well
uik{luiten
;d aatLs t a u a ;
weld bij Rorodino ,
I
.
A
maar his kon die ook beter weten dan . B A j 14 E , dear
hij in andere hetrekkingen geplaatst, was . Wij viinden dus
geene vrijheid, ons geloof aan dena kegrigen Schrijvet dear
Gefchiedenis van N A, r o z. E Q N en hit gnoaue 4 egar ;a
18 11 to weigeren,,die waarljjlt ool, den hoQfdperCc+on . du'
zelve niet beeft to kort gedaaa . Vgorts 7,gn wij hat that t ? k
Recenfent in de kevue Ena)clQpediqu1 w1 eet's,, dot bet
Aer verkeerd van den Schrijver is , noch Zmhaiid, noee
Register , noch Dsjlggen ten bewijze van zijtt geilelda is
hebben medegedeeld ; maar wij . befchouwen dit .yeriivt
geenszins als eon bewijs tegen z~ne geloofwaaedigheid .
Als oog- en oorgetuige behoofde hij, ja kon hij geene
bronnen aanhalen ; want hij wilde niet compildren . - Fguc
Kaart , zoo als in de kleine Frar{fehe ui3ga" ,had de Vu,taler er wel bij mogen- voegetl .
Doch verdient nu ook do vertaling alle de lo€lprakera,
die wij aan den itijl van bet Frtanfche werk magtden ge.
yen? Wij zoudeu der waarheid to kort doen met een be%
vestigend antwoord. Slecht is dezelve Wet ; grove fouten
tegen de taal, woordfchikking, of den ziu, hebben w4
wel Wet aangetroffen ; raaar van s A o u tt moet de over,
zetting meer dan rIaiddelWQtig zij#t . Allen vergelijke
eens eeflige der treffend(te plaatfen, b . v . bet verblijc
to Dresden, den overtogt over den Mere r, den uittog
uit Moskaw , bet gevecht van Malt'- Iarosslaweiz , de
eerite fneeuwvla4g, met bet vorfpronkelii"ke, en men zat
zekere ftgfheid befpeuren, die terRond doet zien, dat
wen cone vertailng, Ictst . 13eter is de brand van MoanLow gelukt . Wij hopen, dat de Vertaler, wiens verdienfte wj voorts, w4t gerrouwhead aangaat, erlzennem, an
bet volgende laatfte Deel meet ongedwongen zijnen Schrtjver zal volgen . Om onze Lezers over den Franfchen
ftijl to doen oordeelen , kiezen wij de meergenoemde befchrijving, van de geweldige fneeuw , die bet leger trof
op den 6 November . Men vergelijke die met do Hollandfche
Y y 4
ver-
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vertaling, bl . goS en 3o6 des tweeden Deels . - Le 6
Navembre le ciel fe declare . Son azur disparaft . L'artnde marche enveloppde de vapeurs froides . Ces vapours
fdpai;Jisfent , bient6t c'est un nuage inimenfe qui • J"abai.ffe
et fond fur elle , en gros flbcons de neige. Il femble qua
le ciel descende e; fe joigne d cette terre et d ces peoples
etlnem;s, pour aehever~ notre perle . lout alors est con .,
fondu et mdconnaisfable : les objets changent d'aspect ; on
marche fans favoir of l'on est , fans apercovoir- fon but ;
tout devrent abflacle. Pendant que le fvIdat • feforce pour
fo faire jour au travers de ces tourbilloras de vents et de
frimas , des flocons de neige, pousfes par to tempJte , f amoncellent et f arr6tent dens toutes les eayitds ; lettr furfacs
cache des profondeurs inconnues, qui f'vuvrent perfidement foes nos pas . La , le foldat f engoufre, et les pt"s
faibles f abandonnant y restent enfevelis . Ceux qui ftdvent fe ddtournent, mais la tourmente fotiette dans lours
vi/ages la neige du ciel et cello qu'elle enlkve h la terre ;
FNo femble vouloih avec acharnement f oppofer d leur marfhe . L'hiver moscovite, foul cette nouvelle forme, les
sttaque de routes parts : it penmtre au travers de lours
legers v&tements et de leer ehausfure ddchirde . Leurs ha .
pests mauillds fe gllent fur eux ; cette enveloppe do glaca
faaJit leters corps at roidit toils lours membres .
Un vent
algre et violent coupe leer respiration ; it J'en empare ate
moment ale its l'exhalent et en forme des glacons qui pen ,
dent par lour barbe autour de letir bouche . Les malhetreux fe trafnent encore en gt'elottant, jusqu'4 cc que
Ia neige, qui J'attache fous lours pieds en forme de pienre, quelque debris, one bitanche, ou ke corps de fun dts
jeurs compagnons, les fasfe trdbucher et tomber . Lh, ils
~6misfent en vain ; bient6t la neige les couvre ; de legP6as 'rainences les font reconnaftre : voile leur fdpulturel
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(I'ervolg en flot van bl . 604 )
li .

E

PRAEN¢TIONIBUS CO,jCIS , COac . 6 , 9 , 34 (niet 36) ,
87, 47, 489 519 54, 72, 80, 100, 115, 1179 127,
147 9 148 , 212 , 213 , 349, 497, 6oo, Losfe opmerkingen,
zonder merkbaren zainenhang , omtrent goede en kwade voorteekenen , bij zieken waar to nemen , b . v . in hunne woor.
den , gebaren , gelaetstrekken, Jigging enz . ; al hetwelk rich
door kortheid , eenvoudigheid en klaarheid ten Iterktte aanbeveelt . tie de Chrestom . pag, i fqq .
II . E PROGNOSTICO, Foes. pag. 36, T'ov iiirrp3v dox€e: Kos
Apro•Tav elvxi, 1rp6vorav E7rmi e6Eiv r- 38 , 1 . 29, al 3~ a'ix cuu4ov{9Jv OAEypcaviyq . (Chrest . pag . 6.) en pag . 46, 1. 35 fqq.

xpH a€ gov ptIAAovTs oporoo lrpoyivwaxsiv x T. a . tot aan bet
einde van dic werkje (pag . 14) . Twee belangrijke plaatfen ,
over bet voorregt van een' Geneesheer, die ult voornoemde
teekenen, waarvan ook bier eenige aangewezen warden, bet
toekomt'ig herltel of aftterven zijnet' 11j&cs weet to voorzien
en to voorzeggen , ten einde daarnaar de noodige behoedmida
delen aan to wenden, en voor zichzelven, blj onverhoopt
verkeerden uitfag, zich zijnet onfchutd bewust ce tijn. Bij .
zonder juist is de opmerking over bet zweet , pag, 23 fq. ,
die V A N D E It u O E V E N niet onaangeroerd voorbijgait .
III . Ex EPIDEMIO.RUM LIBRO I. Sect. 1. Slatu I pag, 938 ,
C,'Ev ®c&0, 09ivolrwpou - 941 , D, InI Ta7ai ar? iEahotca 1supaTa7aiv ovx €y€vovTo (pag. 17) . Gupi{ige of ongunfigetuchtse

gefteldheid voor vele ziekten , vooral tering . Sect . III. pag'.
958 , H , Tx aI 1repl TZ vovo 4pcxru , €g isv 'arEyivelaxoi EV --- 959 ,
B , E'x To6,rwy xx'i oax ara rodTwv axE1r -1oV (pag . 23). pag.
96o , G , IIUpe ral (01 pi iv) i vvsX,€ES - 961 , H , FvxTatog pixxp6TE4og xa ov 8avxrwaslS (pag . 24) . en pag. 953 , G , T prraroq
€Cxp43~q, rxXD xpiaipcoq - Fv xai ,repi6aoiai xpivovrxi , axe-mriov
(pag . 25 , waar we bij •T prxios , ter onderfcheiding van de
voorafgaande plaacs , wel een' nieuwen regel gewenscht had+ .
den) handelende zoo over epidemie in bet algemeen, als over
de koortfen in bet bijzander . -- Ex EPIDEM, L . III . Sect . III.
(Diet II), Descriptio febris ardentis et phrenitidisepidemicae,
van pag . io85, D,'14p~avro

lAiv ov'"v of xx"vaoi

Y Y 5

io86, E,
1t
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{.uxpas)q xzs AevrTok v~rvovq xosp aThej (pag, 28) , over eerie
epidemifche heete en ijiende koorts ; en pag. log
;, A, 13 -V
M€ya a? iAiPos ~yevpcap - xas drf xas ws aei asasTiv, wenken
over bet verband der epidemie-leer met de prognostice en bet
dieet. - Volgen, Pit hetzelfde werk , eenige ziekteverhalen,
4EGROTArTIUM HISTORIAE, C. W. Aeger VIII . p. 1'04, D,-F (pag . 3 ;.) . XI . P . sloe, H
11og, D. (pag . 36) . XIII;
p . ii i, G-Itt2, C (pag. 37k. XV . p . iii4 s. H--iii5
B (pag. 38), XVI, p, ;117, E---G . pag; 40) pile even een.
voudig, natuurlijk en leveud.ig, zoodat men zich hues vet
beelden zou, niet eene bcfchrijving to leven, meat den lijdek
zelven op bet ziekbed to aanfchouwen, beurie1ings of. eu
toenemenJe, herfiellende on weder inflortende, korcon ; wan,
kelende, cusfchen leven en dood , om ten laattle of weder op
to ban , of to fterven, Aan bet eind maakt v Art U E R H a EvErt de volgende eanmerking, waarvan wi3 ons de vettaling,
veroorloven : ,a Men woes in bet oog houden, dat in deze
Epidemie - boeken van vele mislukte cur-en bet verhaal dour
11I P P O K R A T E s gedaan word :, op eene wij tie , neat bet
zeggen van o R L S U S , eigen aan een gropt man , die op vet,
uonwen ju groote zpltea aatlfprsak heeft . Daarenboven be.,
oefende ii I P p O K R¢ T K S y warneiaingszwchl (qd fervan -.4 ,fM;man), mass gaf geeuszine gea4zewkennis of wetenishap (me,
dendi fiientiam) voor : hij fchreef ook met mot gogmerk on
den lof van eon of tinder geueesmiddel nit to bazuinen noch
om zichzelven een' grooten naam to verwervell ; maar om aaq
to toonen, hoe bet verhaal van eens Ujders omflandighedeu
op zoodanige wijze moot ingerigt warden, dat men or heilza .
me raadgevingen en de ware geneeswijze uit of kan leiden 1
lets, waardoor bij sevens den weg beeft aangewezen, om de
Geneeskunde to beoefenen en uic to breiden ."
IV. E ;.IBRO DE ACRE, AQUIS ET LOCIS, bet Exordium,
p29- 28o, 1 . 33, 'IaTpsxi,v JrTSq Poi/AMU op&&i6 CHTFTv - 281 p
1. 17, scai xar ' bplh 4p€posso s a iUX-icsov b rR riXvst (pag,
42 .) Algemeene aanmerkingen over de noodzakelijkheid om
wdl to lecten op allerlei luchugefleldheid en klimaatsverandering . Afrae et Europe comparatia, pag. 288, 1 . 30, BovAafcas 3~ vrepi siq 'Ariys --• 289, 1 . 28, atx spcus 991 aAOMI

(pag .45). .De Fhafianis , pag . 289, 1 . 53,
I1epI aI Twv iv Pdces - 290, 1 . 27, iv a 'Aa£ss xcis Tn Eirr
yii vsas Toig e liasciv

psSvr+ys ovTwg sxss (pag. 49) . De Scythis , pag . 291 t 1 . 5, 'Ev
ai zp Evpt'vr;t , icesy 'wo; ExuBcxov - 292, 1 .23 , xas Tis 0Aeoa
~o7q
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aniasi (pag. 5t) . De
oribus Europaeorum st .9'fatiC
corum, pag . 294, .1 . 4 fqq. IIEpigh o$v vwe suuaiwv oU7w5 Fzc+t
x . r . A . cot aan her einde des werks . Hoogstbelangrijke Iluk .
ken over lzie en europa in her algemeen, en over de inwo .
ners van Phafis en Scythi8 in her bijzander. Men zou bust
meenen , niec een' Leeroar der Geneeskunde, maar veeteer
een' of anderen opden Voiks, en Landbefchrijver, in den
ft42k vap >5 E R . .90 o T U $, :to baoreli vertejlien ea : rectenerea.
Bij uitflek trof ons de overeenkomst van de afdeeling ovei
de Sejihen, met bet verhaal van H R n: o•D or V s, IV, 29,
1 1 4s 110 en 117 ; maar vooral oak met F a M p o 13 i U a M
x. A , 11, x, 15 , an tit, 4, oven de Sorm4ten, walk kodfc4iluk nit dir gedeelte van u 1 pea It a A T E s niet wainig kchtfl
ontvangt, Her kon in bet beftek van v A Iv D E R u o z- v E Is
Uiat vaflen, 4it opzettelijt , aad-te wijzen ; maar u'ij mogea
bet Wet verzwijgen, ten behoeve der liefhebbeps van oude
Gefchied, en &Ardrijkskunde, die met daf meesteril!trk vLaa
den Vader der Geneeskunde nier bekond zijn .
V. E LIBRA DE VICTU ACUTORUM, bet .ExOrdiunl, pant
383, 1 . 29, Oi tL/ypk4xeres Tact K-vfdrxc xxlteopdvas ywipmy384 i extr. xcai eS 6, zc tiv >=acxa•r os R¢Xtt (pag, b4) . Hid
11 vert it j R P o it a A T E a zeer terk regen de Cnidilrr s, die,
uit her gros der Erapiirlxi Xijnde, en eane lymprolrrAti(1+1w •geO6
nezing aanwendende, der ziektep rlnmen., meet flan db osrz* .
ken , kehartigden . De Pti/ana i pag . 385 , init nr,wdvr pa v,
pav 3axdu - 0,87 , 1 . 4, Ta otpoyeype4 pe¢vas 4xpipa; aeapara
(pag . pal .) en pag. 390, 1 . 3, ,rpcs7exlaapTi 3i xa3 IG
892 , 1 . 18 , xax 4066rsiza xal xxpii t p5yv Pfz ;rosiEi (pag . 79),
alles over de beil3ame voedislgskraeht der pti/kna, dkt Is,
der gerst of gerffendrank, op verfekillende wij•z ert aa*ge4.
`vend.
VI . EX APIIORISMORUM LIBRO, Sect . F .etpk. I , 3-.13, 13 ,
18 (pag. go) . Sect. 11 . Bph, i, 3, 4, 7, 10, Icy, MI-24,
26, 27, 29 , 3), 31, 33, 34, 37 - 39, 44-46, 49
- St(P89- 94) . Sect. III . .4ph . 1--3, 8, 18-31 (pag- g,5), Sect.
IV . 4 11. 2-4, 9, 10, 13-17, 20, 28-30, 36, 37, 4p43 , 46, 48, 50, 52, 53, 56---5a, 63 . 64, 67, 7 3- 73, 79
(pag . 196) . Sect. V llph . 1-5, 7--9, Is-•20, 25.24,
3s, 33, 56, 57, 64 (pag . 115) . Sect. VI . 4ph. 6, 8 , lo,
11 , 14-17, 23, 25, 33, 37, 39, 42, 47, 51, 5$, 97
(pag. tat) . Sect. VII . ilph . I, 6, 9, 11, 14-16, 18, 25,
29, 41Y 49% 59* 67 (pag. ;24), Loefe flellingen .van verfchil.
4oIK
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fchilienden en genoegzaam bekenden inhoud , volgens V A N
DE R H o E v E N floor HIP P O K R A T E S In zijnen ouderdom
to boek gelleld , en to vergelijken met de Praenotiones Coacae, die als bet ware de grondbeginfelen zijn van hetgeen
bier voor fiellig words aangenomen . Niemand , of hij herlnnert zich des Grijsaards eerfte woorden, 3 g1os gpaxi's, ~ aF
si vy paxp3 ; ars longs, vita brevis ; het teven is kdrt, radar
de kunst is Lang , die zelfs tot een fpreekwoord zijn over-

gegaan.
VII . HIPPOCR ATIS JUSJURANDUM (pag . I2$) ,
mogelijk
wel van H I P P O K R ATE S zelv' afkomftig, maar, zoo als
bet gewoonlijk gnat, in lacer tijd bier en daar verand.erd en
uitgebreid. Daaruit heeft V A N D E R H o E YEN de woorden
de calculi fectione weggelaten , als welke blijkbaar van lace.
ren oorfprong zijn .' Mogc iemaad , gees' kompleten H I P P o.
K RATES bij de hand hebbende, dezelve evenwel verlangaen,
ze zijn deze, pag . 130, 1 . a . aehter T3v 1#4 in to voegen :
ov rgdw a oLdil ls~v 11i9cwvzas • ?x,~wpycw d;' IPVdV+pcw isvap i~
srpf~ :og Ti 0 E.
Met deze naauwkeurige opgave meenen wij alien beminna.
ten en lezeren van H I P P O K R A T E S geen' ondiensc gedaan
to bebben. Zij kunnen daaruit zien, war zij bier van de
werken diens achtingwaardigen Schrljvers zullen wedervin .
den, en uit de waarde der opgenomene itukken solve oordee .
len, of deze verzameling den tiaam van Chrestomathie, dat is
kkeur van nuttige en heilzame les/en , al of Wet verdiene. Naar
welke uitgave de Griekfche tekit is overgenomen, geeft v A N
I E R H O e v E N niet uicdrukkelij k to kennen.
Voor zoo
verre wij nit vergelijking van eenige ftukken hebben kunnen
opmaken, is bet de tekst van P o e s i u s Onder den cekst ,
aan den voet van elke bladzijde, zijn korte Aanteekeningex
gavoegd, tot opheldering - zoo van woorden als zaken . Vats
de laattle, die van touter geneeskundigen inhoud zijn, heb.
ben wij reeds boven een itaalcje gegeven, err laren de waar_
dering daarvan voor deskundigen over . De eertte zijn of
taal. of oordeelkundig, Qordeelkundig , of critisch, in zoo
verre de afwijkingen van don tekst bij G A L E N U S of in do
J-Jandfchriften, en de gisiingeu van latere Uirleggero, op derzelver plants worden opgegeven , boewel zeldzaani bellist en
1 ellig uitgewezen . Taalkundig in tweederlei opzigt ; deels
bet moeijelijke -van bet Grieksch in het algemeen becreffende ;
deels bet eigenaardige van bet geneeskundsge Grieksclt, dat is
vai
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van kunsttermen , bij H I P P O K R A T E S en andere oude Medici
voorkomende, in hec bijzonder . Wij ontveinzen wet niet,
dat er onder de ]outer grammatifehe nootjes fommige zonder
eenig bet minfle nadeel zouden hebben kunnen wegvallen .
Van lien acrd zijn onder anderen pag . 6, srp4/parct, lonice
pro grpdyua'rx ; pag . 45 , pcop04 , forma ; pag. 6o , vpjxefy ,
lonice pro zpuxe7cc, a rpxxvq asper, enz . Men houde hierbij
evenwel in bet oog , dat V A N D E R H O E V E N voor aankomelingen fchreef, en wet voor aankomende Medici, .die, eenige weinige knappe Graeci uitgezonderd, doorgaans al heel
weinig van n I P P O K R ATE 8 ' moedertaal weten, en, gelijk
bet fpreekwoord zegt, ignoti nulla cupido, er zich afmaken
met bet oude Craeca funs, non leguntur . Hoe bet zij , wij
geven alleen dit in bedenking, of bet niet beter ware ge .
weest , al wat tot woordenverklaring behoort , in een' afzonderlijken Index Graecus achteraan to plaatfen, en aldus hier
in hec klein to leveren , hetgeen F o e s j u s in bet grout ge .
daan heeft in zijne 0economia Hippocratica, die, gelijk men
weet, inderdaad een uitvoerig Lexicon Hippocrateum is . Oak
dit houde men in bet oog, dat VAN DE R II O E VE N, zoo
als hij zelf getuigt, Praef . p . XVIII, zonder eenige de min •
lle praal van geleerdheid to willen maken,, alleen met oog.
merle fchreef, am voor mingevorderden den weg to banea
tot eene welingerigce beoefening van H I P P O K R ATE S . Ware
dit niet, zoo had hij aan meer dan eene aanhaling der oude
Griekfche Schrijveren plaats kunnen vergunnen, en b . v. bet
Exordium de Victu Acut. pag . 66 kunnen vergelijken met
P L A T O de Rep . III . pag. 405 fq . ; even zoo als hij bij 4ph .
11 . 22 . p . 95 . juist van pas aanvoert PLATO'S definitie der
Geneeskunde, Sympos . pag . 186, D . Insgelijks had hij, pag.
62 , de lezing , le -rb srAh6oq, kunnen Haven met P L A T O de
Rep . II. P . 364, A, waar men den Scholiast nazie, Ed.
Tauchn. Vol . V. p . &94, alsmede, bij pag . 1o8, de meer
zeldzame fpreekwijze pcii xivilvg , voor a'xw,vfx of To ,u4xwsiv,
kunnen ophelderen met bet ou aahvciq van T H U C Y D I D E S,
waarover W Y T T E N B A C H, ad Set. Princ . Hist. pag . 365.
Dan dit viel niet alles evenzeer onder zijn beftek, en is nit
then hoofde met reden weggelaten . Wij maken er met een
woord gewag van, am man to toonen, met hoeveel belang.
felling wij dit werkje doorbiaderd hebben, en hoezeer de
lectuur van H I P P 0 a R ATE S ook voor den Literator niet
geheel onverfchillig is . Moest dit verllag in eene tweede
Bi-
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$iMiotheca Critica, hoedanige wij

er than wederom eerie
be2itten, in de taal der geleetde wereld opgefleld, geplaatsc worden , zoo zouden wij meet van then card
kunnen aanvoeren
Nu gaan wij dat alles met fcilzwij .
gen voorbij , door wij er niet van houden, om letterkrundige onderwerpen in de taal van ongeleiiterdeit to behande .
len . Slechts gene aanmerking veroorloven wij ons nog, betteffende dat gedeelte dezer Clirestoma$hie, hecwelk ondeend
IS Ult ii I P P o a: R ATE S' boek de Aere , Aquis et Locis. Hei
is jammer, dat daarbij geen gebruik geniaakt is van ae voortreffelijke uitgave van dat werkje, in bet 13rieksch en met
hene Franfche vertaling, bezorgd door den beroemden co .
De Grieitfehe tekst zou daaruic aanmer .
PL AV, Parljs r816.
kelijk gezuiverd en verbeterd hebben kunnen worden ; en bet
is to wenfchen, dat bij eenen herdrtik dezer Chrestomatliie~,
welke wij hopen dat weldra bet gevoig zijn zal van een fpoedig en gunitig debiet , daarvan beter partij zal getrokken
warden .
Zoo fpoeden wij ant don ten einde van de beoordeeling
deter Chrestomathie, die zich flier minder door uicerlijke zuitetheid en zindelijkheld van druk, letter en papier aanbe,
veeit , don door inherlijke waarde en naauwkeurigheid . Drukteilen of misfIellingen van aanbelang hebben Wij bijna geenel
a ongetroffen . Praef. pag . X . 1 . 19 . za l morbum zeker bij vergisilng zijn ingeflopen vbor morbo of morbi vi. In den Criek.
fhen tekst, pag . 5 . 1 . 8 , ftaat ,tpoi voor ,rp&i) . Pag, 2 4 . 116 . verandere men 6'0' frvrw in &P' Favrov ; alsmede pag . c6,
1 . 6 . rb srepov To"v asao€pew Ts, dat geen' zin heeft, in to Frepod
. beide volgens de uitgave vain v A N D E R L I N-1
rov e°r€pou 3 . r
in zr, die insgelijks gevolgd is pag . 113 . bij Aph . IV, 63 ;
6 } en 67 , waar eene aannierkelijke afwijking pleats beeft vats
den tekst van P o e s t u s, doch waartoe VAN D E R 1i o Ev n r zonder twijfel gegronde reden zal gehad hebben . Nog
morken wij met een woord op , dat pag. 118 , 1 . 7 , de le .
ting alpcopF ey€es
pc Arer ongetwijfeld de voorkeur verdient
boven de andere alpsopfay€ew p€ n es, onrfproten nit de ver .
wisfeling der s1 en v. Gene komt met Aph, 23. pag . 119:
overeen, en met de vertaling van F o e s 1 v s, juae fangui=
nem effundunt, aut brevi efundent . - Van deze, achteraan
den Griekfchen tekst gevoegde, Latijnfche vertaling van
t o c s i u s behoeven wij niets to zeggen . Niettegenftaande
de Gtiekfehe lezer die zeer wet zoude kunnen misfen s ketl.
ten
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iett wij echter her bijvoegen dafrvdn filet geheelenal af. V Arr
1) E R 110 E V L N , gelijk hij Pig. 132 in de noot zegt, deed
dit ten beheeve der gexen , die in 't geheel geen Grieksch ver.
flaan, en in de hoop, dat ook deze er eindetijk toe homen

mogen, om niet de afgeleide beekjes na to loopen, inaar de
bronnen zelve der Hippokratifche leer to raadplegen . Wij
wenfchen dit met hem ; maar durven bet eer hopen, dan met
zekerheid verwachten . Aiwie zich cock met de Latijnfche
overzetting kin ' vergenoegen , zal bezwaarlijk door deze
tot den Griekfchen tekst worden overgebragt .
Ign dit
is Loch, helaas I met een groot gedeelte van aankdmendd
Medici bet gevai, Waar geene Wet op bet Hooger Onderwijll
de beoefening van bet Grieksch in allerlei vakken genoeg .
zaam kin invoeren, zal daar eene ftroeve Latijnfche vertaling
den lust inboezetnen om Grieksch to leeren? Neen, dat ge+
looven wij uiet . Het eenige, zoo niet onfeilbare, ten mince
vrij heilzame middel, dat wij daartoe inzien, is dit, dat men
in ieder vak zoodanige Griekfche Schrijvers late verklaaen ,
wier beoefening tot bet hoofddoel van elke verfchillende foort
van ftudie kin henen leiden . Met den Literator heeft dit
van zelf plants , daar hij bet Grieksch om het Grieksch zelf
beoefent . De Theologant kan bet ook niet ontberen, en leers
Grieksch tegen wil en dank, zoo niet om bet Grieksch , al .
thane ox het Nieuwe Testament ; en daarover worden opzettelijke Uitlegkundige Lesfen gehouden . Den Medicos kunnen
wij bet vergeven , dat hij , kersversch can de Akademie gekomen, en daar tot een gewoon Grieksch Collegie, hod
vortef lijko pzichelvn,toeglaten,ziend atd rt
uit niet veel onmiddellijk nut voor zijn vak to halen is, dat
beroerde Grieksch last loopen , en voortholt naar de 4udito ,
ria Medica . Maar ftel eens , dat men hem noodzaakre rot
bet bijwonen van een Grieksch Collegie, waar de Vader der
Geneeskunde zelf, naar aanleiding van deze of dergelijke
Chrestomathie, die daartoe uitnemend we! zou gefchikt zijn,
korr en eenvoudig, taalkundig en zakelijk verklaard wierd,
zoo zoude hij to gelijk woorden en zaken leeren . Door eigene ondervinding overtuigd , dac bet Grieksch niet enkel
eene drooge disciplina verborum is , maar ook eene vrucht .
bare doctrina rerum, en dat er ook voor hem en voor zijne
rued fche ftudien vrij war goeds nit is of to leiden, zoo zoll .
de hij van lieverlede met dat hatelijke Grieksch verzoenen,
en er zich even zeer op toeleggen als op zijne avenge gepees•
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fleeskundige lesfen. Sloeg hij dan al den koninklijken weg
h?ec in , om Literator ex profesfo to worden (en dit behoeft
toch waarlijk iedereen niet to zijh) , hij zou er althans wel .
dra zoo veel van wecen , om niet to huiveren op bet gezigt
van een' Griekfchen H I P P O K R A T E S . Zeer fpoedig zou hij
uit eigene oogen leeren zien, en de bronnen zelve nagaan ;
en deze oefening zou hem in zijn vak vrij wac meer bacen #
dan alle andere Griekfche Collegian to zamen genomen . Her.
zelfde zou misfehien ook in andere Faculteiten kunnen plaacs
grijpen . Den Jurist zoude men , naar aanleiding der Griek.
fche Oratoren, de bronnen van bet oude Griekfche Regt
kunnen ontfluiten , of a wilde men zoo hoog niet gaan , hem
een fluk van T H E O P H I L U S kunnen voorleggen, om met
zijne Lati nfche IIflituten to vergelijken . De Phyficus , Maa
thennaticus, en liefhebber van Iljs(oria Naturalis, zou ook
nog al vrij wat voorraad van Griekfche letteren vinden ; als
hij ARISTOTELES, THEOPHRASTIJS, EVCLI DES,
A POLL O N I U S PER GAF u s en meer anderen eens in bet
oorfpronkelijke wilde doorbladeren . Van de Philofophia Theoi
retica behoeven wij niet to fpreken : deze words thans tot
de Literatuur zelve, gerekend . Niet alien lijkt bet , alle oude
,Schrijvers, zonder onderfcheid, door to lezen ; ja hoe vela
jiteratoren zelfs, die bet nooit zoo ver brengen : maar bei
valt iedereen Iigt, zoo veel to lezen,als hem in zijn vak en
voor zijn hoofdoogmerk to pas komt. Wil hij verder gaan, dit
ilaat aan zijne keuze, en hulpmiddelen daarcoe zullen hem
niet ontbrelcen . Men vergeve ons deze uitweiding. Deze
Chrestomathia Hippocratiea dan zou eene uitmuntende hand .
leiding cot aanleering van bet Grieksch voor medifche Scus
denten kunnen uitmaken ; en wil men haar als zoodanig be .
fchouwen, dan zal de mondelinge en openlijke verklaring
daarvan , indien hij bet verkiest , aan V A N D E R H 0 EVE rt
zelven vrijilaan , nadat hij , ruin een jaar geleden ; nan den
naar hoogeren werkkring opgeroepen Leydfchen Hoogleeraat
B E R N A R D met den grand van Extraordinair Profesfor toegevoegd , deze zijne niPuwe loopbaan met eene fraaije La .
tijnfebe Oratie, de Senfu fimplicitatis, aanvaard, en reeds
tang cen begin met zijne Akademifche lesfen gemaakt
heeft Het kan voorzeker aan een zoo ijverig voorftandet
Tier Hippokratifche leerwijze, als BERNARD zich toonc to
wezen, niet dan hoogscaangennam zij n , in VAN D E R H O E
v t, N een' plaassvervanger ce zien, bereid wn zijn voeOpoot
be
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to volgen ; en bet moet aan V A N D E It H Q E V E N gene groo.
t o zelfvoidoening verfchaffen , zichzelven geplaatst to zien
nevens een' man als B E R N A RD, en als Leeraar op to tre,v
den aan dezelfde Hoogefchool , die eens de zetel was van
onzen grooten B 0 E R 11 A A V E, en waar de nagedachteuis van
lien tweeden H I P P o K R A T E S nog heilig en ougefchonden
vereerd wordt . Wij wenl'chen hem dus geluk met zijnen Profesforalen Leeritoel ; en wij mogen billijk verwachten , dat
hij zijue weleer aan dezelfde Leydfche Hoogefchool verkre .
gene theoretifche kennis , naderhand door eene aanhoudende
praktijk en ondervinding uitgebreid en bevestigd, ook nu we .
derkeerig ten nutte der thans ftuderende Akademifche jeugd
en tot bevordering van ware en grondige Geneeskunde zal
aanwenden en terugbrengen . Daartoe worde hem de noodige
gelegenheid, lust en krachten verleend! Zoo moge hij zijue
ITtoria ilrtis D7edicae , ons in de Voorrede dezer Chresto .
inathic beloofd, in rust bewerken en voleindigeu, zijnen welverdienden roem meet en meer Raven,, en zichzelven eene
eerzuit flichten, hechter en duurzamer dan mariner en arduin t - Met dezen wensch leggen wij de pen neder .

Expofitio quaestionis ab Academia Bruxellenfi propotitae :
De vita ac doctrina omnium Belgarum , qui latina carmina compofuerunt, fervato temporis ordine, additoque de facultate fingulorurn poetica judicio . Auctore P . 11 0 F M ANN 0
(Eene bekroonde Prijsverhandeling, geP E E R L K A M P.
plaatst in de 111denoires etc. de Bruxelles.) Brux . 1822 .
4t0. Sao pag .
Sedert de beltrooning dezer prijsverhandcling hebben de liefhebbers van dit gedeelte der Philologie lang naar derzelver
uitgaaf gewach t , en wij weten Wet, door welk toeval de
nankondiging of beoordeeling ook at lang genoeg achtergeble .
ven is . Zeker niet, omdac de verhandeling ten onregte bekroond, of omdac zij minder goed bewerkt was, dan men
van P E E R L K A M P kon verwachten , die een fijn kenner van
de Latijnfche poezij en van de letterkundige gefchiedenis on .
zes vaderlands is .
Het komt ons voor, dat de I-loogleernar met wijsheid den
zin der prijsvraag gevat, en minder de letter in het oug ge
Z Z
huu .
1IOEKZLSC1i . 1825 . NO, 15 .

Q$S

P. HOFMAM PEEALKAMP

houden heefr. Er wareq eenige bonderden poeten to behandelen, en Loch werd gevraagd de vita ac doctrina van alle
die menfchen . Hoe had de fchrijver, die nu reeds een' reuzenarbeid verrigt heefc, daarmede klaar kunnen komen, indien l:ij alles had moeten mededeelen, wat over de levens
der dichters to vinden was ? 13 E E R L K A M P is hieromtrent
fpaarzaam geweest, en bij heefc datgene opgeteekeud, wat
-van eenig belang was . Wij wecen niet , of bet aan ons ha-pert, dat de bedoeling van hec woord doctrina ons eenigzins
duister is : wij vinden in de verhandeling zelve niecs ,date
ze zwarigheid opheldert : immers de facultas poetica words
Loch niet bedoeld? daarover fpreekt de vraag afzonderlijk,
en hierop kwam bet in een gefchrift van dezen aard hoofd .
zakelijk aan .
Wij bewonderen die kennis en den fmank van den Hoogleeraar, die zulk een getal dichters heeft wecen bijeen to
brengen, en, waar zijne oordeelvelliiig door bewijzen moest
gefiaafd worden, zulk eene gelukkige keuze gedaan heefr,
dat zijn werk een fchat voor de liefhebbers van de nieuwere
Latijnfche poezij en eene ware anthologie is . Mogen wij er
bijvoegen, dat wij bet geduld van P E E R L K A M P bewonde •
ren? De prijsvraag gold alle de Nederlandfche Latijnfche
dichters en verzenmakers, en de verzamelaar moest wel pluk .
ken, wat hij vond,'fomtijds doornen en distels .
Alleraangenaamst is de inleiding , waariu de geleerde fchrijver over de beoefening der Latijnfche poezij in bet algemeen , en bepaaldelijk in de Nederlanden , handelt . Hij vraagt
zicb af, waarom zoo vele geleerde mannen bet waken van
Latijnfche verzen afkeurden, of zelfs voor fchadelijk hielden? en zijn antwoord is tweeledig : vooreerst, omdat die
mannen zelve van nature niet gemaakt waren voor de Lacijn .
fche dichtkunst ; en ten tweede, omdat zij , fummige flechce
verzen of middelmatige dichters ziende, de geheele kunsc
meenden to mogen veroordeelen . Hier zij bet ons echter vergund ann to merken, dat de opgave der tweede oorzaak geen
Reek kan houden : immers wie is waanzinnig genoeg, em de
Hollandfche poezij of to keuren, omdat wij to huidigen dage
nu en dan eens middelmatige verzen hooren, of zoo gewel .
dig op den Parnasfus zien flcormloopen? In plaats van deze
tweede oorzaak , konden er eene menigte anderen opgegeven
worden . De mannen , door P E E R L It AMP bedoeld , duidden
niec, dat men met geweld leerde Latijnfche verzen waken,
waar.
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waaraan zoo vaak to veel tijd gegeven werd , zoo bet heette
om de profodie becer to leeren kennen, terwtjl echter iER_
MANN, GAISFORD, BOECKFI,LANGE,APPEL en ande .
ren genoegzaam getoond hebben, dat men, zonderzelf verzen to waken, ver, ja verder dan de Ouden, in de eigen .
fchappen en natuur van rhythrnus en tnetrum kan doordringen .
ZIj hadden eenig mistronwen in eene kunst , waarin, reeds
federt o v 1 D I U s , zoo veel wanfmaak en valsch vernuft in .
geflopen is ; en wauneer zij zagen, dat bet proza Reeds on.
leesbaarder en walgelijker werd, terwijl de verzen leesbaar
en dragelijk bieven, tees bij hen bet vermoeden op, dat
goed Latijnsch proza alleen voort kan komen uit een zuiver,
oubedorven brein, betwelk de natnur volgt, en weinig kunst
noodig heeft ; dat de Latijnfche verzenkunst daarentegen,
met hares grooten toeftel van profodie en imitatie, geheel
kunst kan zijn, en treffend naar poezij kan gelijken, zonder
dat de kunftenaar wezenlijk poeet is . Wij willen de gegrond .
heid van dit vermoeden, en de gevolgtrekkingen daaruit ge .
maakt, nu niet beoordeelen ; maar de zaak der Latijnfche
dichtkunst ware krachciger to verdedigen met de voorbeelden
van S C A L 1 G E R, 161 U R E T U s en anderen , geleerden in den
geheelen omvang van bet woord , en nieccemin Latijnfche
dichters. Voor bet overige is dit gefchilpunt geheel fubjec .
tief. Wie zich dichter gevoelt , make verzen , bet zij hij
zich in zijne moedertaal of in eene vreemde uitboezemt ; doch
wie als geleerde moet optreden, late zich niet door deze
liefhebberij , vooral niet als kunstgefutfel befchouwd, wegflepen, of tot eene uitfluitende vooringenomenheid met de
dichters verleiden .
Als bijdrage tot de letterkundige gefchiedenis 4er Nederlanden is bet werk van P E E R L It A M P hoogstbelangrijk , en
de geleerde wereld is hem opregcen dank fchuldig . Tot bet
leveren van bijvoegfels, index enz ., die hij belooft met dea
tijd to zullen geven, wenfchen wij hem eenige uren van nit .
fpanning . De aard zijner bezigheden is geheel veranderd .
De Leydfche Hoogefcbool is bet aan zijne onvermoeide werk .
zaamheid verfchuldigd , dat de Gef'chiedenis aldaar naauwkeurig behandeld wordt . Zijn poetifche blik en zijne levendige
en rijke voordragt maken zijn onderwijs gefchikt voor de behoefte der leerlingen. Van deze gewigtige taak verpooze hij
zich fours met de Latijnfche her, zoo hij niet zelf, bij bet
diep en dieper indringen in de gefchiedenis , ondervindt , dat
Z z 2
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Were eeuw haar karakter heefc, en, dat bet karakter van de
tegenwoordige moge zijn wat bet wil, maar zeker minder
dichterlijk is dan de vorigen .

Proeven, voortfpruitende xit de eerjle oprigting eenerJavaanfche Drukkerij , naar het ontwerp van P. V A N V L I S S I N..
G E N , en onder deszelfs toezigt ter Lettergieterij van j o H .
E N s e H E D IE E N z o N E N to Haarlem vervaardigd. To
Haarlem, bij J . Enfchedd en Zonen . 1824.
Indien de waarde van een werk van deszelfs uitgebreidheid
afhing, zou bet voor ons liggeude ongetwijfeld op geenea
zeer hoogen trap flaan . Hot geheel vreemdfoortige van hetzelve, reeds . door den titel aangekondigd , maakt intusfchen
de aandacht gaande, en met gretigheid Nat men bet boek
open.
Uit de welgefchrevene inleiding vernemen wij , dat zoo wel
de voormalige regering van Neirlands Indie, als bet opge .
volgde Ettgelfche befluur op Java, vruchtelooze pogingen
beeft gedaan, om eene Javaanfche drukkerij tot fland re brengen . De onoverkoombaar fchijnende moeijelijkheid beflond
voornainelijk in de groote menigte van letterteekenen en derzelver veelvuldige wijzigingen, to zamen een getal van niet
minder dan I4,6oo uitwakende . De fchrijver, door den Gouverneur Generaal Baron VAN D E R C A P ELLEN opzettelijlt
met bet befluderen der Javaanfche taal belast , meende een
middel gevonden to hebben, om dit verbazend groove getal
tot 325 to verminderen ;enbtwasdorez aniu
lijke vermindering, dat hij de oprigting eencr Javaanfche
drukkerij your uirvoerlijk hield .
Door den Minister
Lettergieterij van

F A L c c zijnde uitgeuoodigd ,

E N S C II E D ~ ,

to

Ilaarlem ,

om , ter
zijn ontwerp

ten uitvoer to brengen , heeft de fchrijver zich twee jaren
met dezen moeijelijken arbeid bezig gehouden , na verloop
van welke hij zich in z1jn voornemen gellaagd zag .
Her werk bevat vervolgens proeven van bet

Javaansch al-

phabet, naar bet ontwerp des fchrijvers, met verklaringen en
ophelderingen, door hem daarbij gevoegd ; en wijders een
Javaanfche lecteren ,

drietal brieven van inlandlche Vorflen in
met

derzelver

overbrenging in

Italiaanfche,

en eene vertol
king

PROEVEN VAN EENE JAVAANSCIIE DRUKKERIJ.

Get

king in bet Nederduitsch en Fransch ; zijnde ook de inleiding in beide deze laatite talen gefchreven.
Wij kunnen ons geese bevoegdheid toekennen, om to beoordeelen, in hoeverre bet ontwerp des Heeren VAN V L I s .
S I N G E N in de uitvoering zal blijken bruikbaar to wezen .
Natuurlijk wenfchen wij dit van harte, zoo voor de eer on .
zer natie, van eindelijk eene zoo lang, ook door de Engelfchen, to vergeefs beproefde zaak to hebben daargefteld, als
wegens bet groote nut, dac door hetzelve zoo vele miliioe .
nen onzer natuurgenooten en mede-onderdanen kan worden
aangebragt . Dat de arbeid des Heeren V A N V L I S S I N G E N
door 's lands regering ten minite als belangrijk befchouwd is,
blijkt uit zijne .benoeming tot Ridder van den Nederlandfchen
Leeuw ; hebbende wij vernomen, dat zijn Ed . doze onderfcheiding aan bet onderhavige work to danken heeft.
De typographifche uitvoering is allerkeurigst .

De Gouden Bruiloft , Gedicht van W ILL E M
Te Leyden , bij L . Herdingh en Zoon .
93 8l- f I . 25 .

M E S S C II E R T.
1825 .

In i2mo.

De dichters der oudheid bezongen eene gouden eeuw , eenen
that van onfchuld en geluk, die reeds federc lang verviogen
was . Later zochten zij under de nog levenden eene flaauwe
herinnering van dat gezegend voorleden op to fporen ; en dit was
de aanleiding tot de tafereelert nit de herderswereld, alwaar
de eenvoudigheid en tevredenheid meer nog dan in bedorvene
fteden fchenen to huisvesten . Doze dichtfoort, zoo gelief.
koosd bij de Ouden , en waarin T II E o C R I T U s en V I R G IL I U S zoo vele fchoonheden ten coon fpreidden , fpeelde oolc
een' tijdlang eene hoofdrol in de nieuwe lecterkunde, maar
verviel, met to veel kunst en to weinig gevoel beoefend zijn .
de, weldra tot wanfmaak . Spoedig verveelde de eentoonige
vooritelling van zeden , welker fpoor in de wezenlijke we .
reld niet meer gevonden werd, en bet herdersdicht zonk, in
fpij t van G U A R I N I en F O N T E N E L L E, bij na in vergetelheid terug . Toen echter in de tweede helft der achttiende
eeuw de dichtkunst op vele plaatfen door een' nieuwen oorfpronkelijken geest bezield werd, gevoelde men de behoefte
weder, om een levee van onfchuld en geluk to fchilderen,
Inaar gcwijzigd naar de denkbeelden, welke do Nieuweren zich
Z z 3
van
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van dat geluk maakten . Niet meer in de hutten der herders,
maar in den nijveren , onbezorgden middelftand , waar nog do
godsdienst bet heiligst en de zeden bet zu .iverst waren,
meende men dit geluk to moeten zaeken . De Luife van
v o s s, de Hermann and Dorothea van o o THE waren tafe . .
reelen van then ftempel, welke door ieder' beminnaar der
Hoogduitfche letterkunde met verrukking en dankbaarheid ono,
vangen werden . Hier vond ieder zich in bet midden der ze.
den van zijnen eigen' leeftijd verplaatsc ; bier aanfchouwde
men een geluk, dat voor een' ieder bereikbaar fcheen, en een
leven, aan den godsdienst geheiligd , of aan de teederfte gevoelens van bet harte gewijd, waardoor dan ook de eerwaardige leeraar van Grunau en zijne Luife eene belangftelling in .
boezemden , waarop de T H I R S I S S E N en D A F N E ' S geene
aanfpraak meer konden maken . De Engelfche dichter c R A BB E beoefende ook deze dichtfoort , hoewel hij tot eenen min .
der gegoeden Eland der zamenleving afdaAlde, en niet alleen
de genoegens , maar ook vaak de rampen des levens fchilderde. -- Te verwonderen was bet, dat in Nederland, alwaar
zoo veel huisfelijk geluk , misfchien meer dan in, eenig under
gewest , bezongen of genoten werd , deze dichtfoorc weinig
beoefenaars en navolgers vond, daar de Hugo van 't Woud
V90 IMMERZEEL, welk gedicht eenigzins op die leest ge .
fchoeid is, en de Gouden Bruiloft van M E S s C H E R T de eerfle voorbeelden daarvan in ooze letterkunde opleveren . Wij
vinden in dit lantfle een echt afdrukfel van Nederlandfche ze .
den , een tafereel van huisfelijk genoegen , van opregte harce .
lijkheid, en van dat dankbaar genot van de zegeningen dezes
levens, hetwelk op de geloovige uiczigten voor bet toeko.
mende rust.
Welkom moec derhalve dit gefchenk wezen in een land,
alwaar zoo velen bet geluk hebben, den rijken zegen van
God in bet huisfelijk heil to genieten . Het onderwerp des
gedichts is eenvoudig ; de morgen, de middag en de avond
van bet gouden feest, ziet dear de namen der drie zangen,
wearin her geheel is afgedeeld . Ben paar eerwaardige oude
lieden nit den deftigen koopmansfland , vroeger bij ons Heeds
de nooit verdroogde bron van welveart, vieren bunne gouden
bruiloft ; kinderen en kindskinderen fieren hunnen feestdisch ;
eene nog ongehuwde dochcer, de vreugde en troost van hunnen
ouderdom , words op dezen dag aan den vcrdienftelijken dokcer
B L 0t M ver!oofd ; .terwijl nog ditzelfde feest aauleiding geefe
tot
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tot eene verloving tusfchen twee der kleinkinderen. - Als
eenne fchaduw in dit tafereel ftaat de oude G L O E D M AN, de
vriend des huizes, de eenige overgeblevene der gasten, die
vb6r vij fcig jaren aan den bruiloftsdisch van VAN D E R W O UD E aangezecen hebben , en die, minder gelukkig dan deze,
vrouw en, kinderen, alles wat hem lief was, v66r zich ten
grave zag dalen . Aileen de troostelijke woorden van den jongen leeraar , V A N D E R W O U D E's kleinzoon, ftorten eeni.
gen balfem in zijn gewond harte .
Ziet daar bet hoofdzakelijk beloop van dit gedichc,teeenvoudig om eenige nadere ontwikkeling to behoeven . Wie bet.
zelve leest, zal zich tninder gefchokt ;ian aangedaan gevoelen ; de tafereelen van huisfelijk geluk , vroeger gezien of ge .
noten, zullen op nieuw voor zijn oog verrijzen, en hij zai
bekennen moeten : Dit is waarheid f
Doch vraagt men van den anderen kant : Is deze waarheid
altoos dichterlijk ; en is bier de Muze, die dochter des henlels , beftemd om de tolk onzer verhevenfte aandoeningen to
wezen, Diet wel eens tot eene gemeene dienstmaagd verve .
derd? Is bet poezij, om in dicbcmaat eene naauwkeurige be .
fchrijving van de fchikking der familie aan tafel , of eene
ftukswijze optelling van alle de fchotels to geven , welke op
den disch verfchijnen, zoodat alle geregcen in dezelfde orde
in bet gedicht rondgediend worden , als dit op een welinge .
rigs diner door de zorg van de vrouw des huizes ge .
fchiedt? Is bet der moetee waard, zal men zeggen, datgene
in poi zij to befchrijven, wat men dagelijks aanfchouwt ;
Moet Diet de dichckunst zich boven bet gewone leven verheffen ; en is bet wenfchelijk, om in haar, die ons in bet
rijk der fchoonheid moec doen ]even, alleen den fpiegel van
bet proza des gewonen levens weder to vinden? . . . . Veel
zoude men hierop kunnen antwoorden . Moeijelijk is bet ze .
ker, alien to behagen . ledere dichtfoort heeft haren eigen .
sardigen ftijl, en deze, de Idylle der nieuwere letterkunde,
wil zich Diet door verhevene vlugt of weelderige beeldfpraak
onderfcheiden ; zij bepaalt hare verdienfle bij de getrouwe
fchildering der natuur, en waar zij dit doel mag bereiken,
rekent de dichter aan zijne taak to hebben voldaan . Voor dl-n
Nederlander, die in zijne fchilderfchool zoo wel de eigen .
nardige verdienfte van O a TAD E en T E N I E R s, als van
R U B B E N s en V A N D u It weec to waarderen , behoeft dic
geeue verdere verklariug ; en ziet daar dan ook eene voornaZ z 4
me
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me verdienfe van dit gedicht en deszelfs ftijl . Moge bet d.an
eenvoudig fchijnen en eenvoudig zijn : wie bewondert niet de
gemakkelijkheid van verfificatie , en de magi over teal en uit .
drukking, waardoor bet den diebter gelukt is, die bijzonderheden , welke, naar bet fcheen, voor geene poetifche be .
handeling vatbaar waren, in de vloeijendtle verzen to befchrijven? - Een nieuwe grond van bet belang , dat dit dichtiluk
inboezemt, Iigt ongetwijfeld in then toon van eenvoudige
godsvrucht, weike vooral in bet gedrag en de gefpreklten
der nude lieden doorilraalt . Wie vindt er niec lets piegtigs en
aandoenlijks in , een pear brave grijzen, die de hun aangewezene loopbaan, met een kalm opzien tot God , onder de
beoefening van hunnen dagelijkfchen pligt , aflegden , aan den
rand des grafs te,zien ftaan, met eene genoegelijke herinnering van bet voorledene, en een blijmoedig uitzigt in de toe .
komst ? Vandaar dan ook bet treffende aan bet flot van bet
gedicht, wanneer de oude lieden zich, na den voor hen onvergecelijlcen dag, ter ruste begeven, zonder de lezing van
bet hoofdtluk uit den Bijbel over to flaan ; eene gewoonce,
weike hun zoo dierbaar geworden was .
De dank befluit den dag, met hun gebcd begonnew.
Wanneer men nu van eenen anderen kant de Camden Brui.
loft met de Luife van v o s s en de Hermann and Dorothea

van G 6 T II E vergelijkc , vindc men bij dezen , en vooral bij
den eerflen, bet levee meer geidealifeerd , en over deszelfs
tafereelen eenen warmeren gloed verfpreid . Zou het verfchil
tusfchen beider wijze van befchouwen misfchien eenigzins in
den eigenaardigen geest dier natien zelve liggen , en bet
buisfeeijk leven van den Nederlander minder vatbaar zijn voor
cene poetifche befchrijving ? . . . Wij meenen dic niet geheel
to mogen tegenfpreken ; doch wij gelooven, dat de voorname grond
moct gezocht worden in bet meer eanlokkende van bet landleven ,
door de bovengenoemde Hoogduitfche dichters verkoren, bo .
ven bet meer ftijve en eentoonige van bet fladleven . Wanneer
de Ileer M E S S C H E R T zich, bij eene volgende gelegenheid ,
ook eens op dezen grond verplaacfen wilde , gelooven wij ,
dat hij daarbij nieuwe voldoening, en zijne landgenooten
nieuwe genoegens zouden winuen . Indien men echter aanmerkingen wilde maken, zoude bet joist deze zijn, dat de kopij
misfcihicn al to getrouw is, en dal-, naar bet voorbeeld der
por .
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portretfchilders, de afbeeldfels wel eene hoogere en levendigere tint mogen hebben, of wel iets gevleid mogen zijn .
Behalve bet oude paar, waarvan de moeder vooral uitmuntend geteekend is, zijn de overige perfonen misfchien to gewone menfchen ; en welligt had de dichter, door aan den
een' of anderen hunner eenig talent toe to kennen , of hun
eenig bijzonder lotgeval to doen ondergaan, eene meer poe .
tifche kleur aan bet geheel kunnen geven . De eene of andere Epifode, de terugkomst b . v . van eenen vriend der jeugd
uit verre gewesten , of jets dergelijks, had welligt bet middagmnal wat verkorten, en eenige afwisfeling in de genoe .
gens van den avond kunnen brengen . De vrijerij van dokter
B L O E M met bet „ blonde S A A R T J E ," wier eerfle jeugd
al eenigzins vervlogen is, boezemt juist geene bijzondere be .
langftelling in, daar zelfs de dichter moeite gehad heeft, de
declaratie tot den derden zang nit to flellen . Ook had mis .
fchien eene zilveren boven eene gouden bruiloft de voorkeur
verdiend . De laatfie toch is zoo zeldzaam ; bet afgeloopen
tijdvak is zoo groot , en meestal door mike bedroevende gebeurtenisfen geltenmerkt 1 Hadden er dan ook al eenige plaatfen, voor kleinkinderen beftemd, moeten openblijven, zoo
had men dezelve door vrienden , die vroeger brui lofts gasten
geivecst waren , kunnen bezetcen .
Doch de kriciek verliest hare regten, waar onze toejuiching van zoo vele kanten opgewekt words , en waar de
bedoeling van den dichter even zeer de behoefte van ons
hart , als de uitdrukking van dezelve ouzen fmaak bevredigt .
Met regt zij dan bet gedicht aangeprezen aan hen, die vaderlandfehe zeden en vaderlandf"che poezij liefhebben ; en
daar deszelfs matige'prijs bet voor een grooter publielt, dan
zulks gewoonlijk met ooze tegenwoordige dichtbundeis her
geval is, verkrijgbaar flelt, zoo ware bet overtollig, uitge .
breide aanhalingen bier in to lasfchen . flet volgende diene
2lNeen ter proeve ; bet is een ftuk nit den eerfen zang, wattneer de grijsaard, nadat zijne kinderen , die een ochtendbezoek bij hem hebben afgelegd, vertrokken zijn, nog eons
zijne pijp opgeftoken heeft, en over de gebeurtenisfen van
zijn vorig leven gemoedelijk nadeukc :
Nu fchikt zich de Oudeman gemaklijk in zijn floel,
En zoekt in ftii gepeins verpooziug van 't gewozl ;
En
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En haalt de pronkpijp aan, zoo even versch ontttoken,
En blaast den damp omhoog , en wekt zich op door 't rooken .
Hij haalt zich voor den geest den long verleden cijd ;
Den blijden dag, toen hij, door menigeen benijd,
Van K L A A R T J E N't jawoord kreegl de vreugde van zij ne Ouders
Bij 'c huwlijk van hun Zoon ; de koopzorg op zijn fchouders
Gelegd, en 't handelhuis vercrouwd aan hem alleen ;
Het prachtig Bruiloftsfeest, juist vijfcig jaar geledn ;
De vreugde , die er heerschte ; en de opgeheven zangen
NJ 't rondgaan des bokaals , door %egenwensch vervangen ;
't Beklijven van dien wensch na d'afloop van bet feest ;
Den zegen in zijn huis ; zijn handelzaken meest
Met goed geluk bekroond ; zijn naam in Hand gebleven
Bij braaf en dierbaar kroost, hem op zijn bed gegeven ;
Zijn drempel immer van den fchrik des doods verfchoond ;
Zijn huwlijksliefde door zijn x LA A R T JE N s deugd betoond ;
En d'echtknoop, beider heil, door 'c deelen van de zorgen,
Steeds naauwer coegehaald ; de feestvreugd van dees morgen ;
De liefde van zijn Kroost , betoond met woord en daad ;
De gunst van God, die hetu dien zegen fmaken laat,
En op dees blijden dag nog meerder vreugd doet wachten .
Een zweem van weemoed mengt zich foms in die gedachten .
Op d' afgelegden weg, hoe vol genot en vreugd ,
Staat menig voetftap , die van rouw en kommer heugt .
De vrienden van zijn jeugd zijn aan zijn zijde ontvallen .
Eens deelden zij zijn Neil ; nu dekc bet graf hen alien .
Op 't Zilvren Bruiloftsfeest was nog een kring bij een ,
Die met hem fchertfte en zong ; nu zijn zij alien been.
Toen was zijn Vader nog, die brave man , in leven ,
En wist, doch onbemerkt, aan 't feest den coon to geven .
Hij minde lach en boert, maar mengde er wijsheid in,
En elk zag hem naar 't oog, als hoofd van 't gancsch gezin.
Nu is die Grijzaart ook zijn minnend kroost onttogen .
Nu is bij zeif bet hoofd, nu ziet men hem naar de oogen .
En ach 1 een korte poos - dan ligt aan hem de beurt ,
En 't Kroost, dat heden juicht, ftaat om zijn graf , en treurt.
Dan neemc een nieuw geflacht, dat hij nu aan ziet rijpen,
Zijn plaats ; tot dat de dood bet als zijn proof zal grijpen .
Zoo peinst hij voort, en fchudt bet hoofd, en merkt bet niet,
Dat de uitgedoofde pijp de onvaste hand ontfchiet .
„ Maar,"denkthij,eneentraanglijdtlangszijnwangenneder,
„ Maar, wie ik hier verloor,'k vind hen daar boven weder .
„ War
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„
„
,,
„
„

Daar zijn mijn vrienden, daar tnijne 4uders, en weldla
(1k voel 't) genaakt bet uur, waarin ik tot hen ga .
God' dank, mijn levcn is niet vruchtloos afgeloopen .
Was Christen ; 'k waakte en ftreed ;'k durf Gods genadehopen,
En wacht Zijn toekomst,voor den doodsftrijd niet verfchrikt :'

4lmanak voor he : Schoone en Goede, voor 1826.
dam , bij G . J. A . Beijerinck . 18 zg . f I - 8o .

To 4mfler,

Met voile regt draagt dit papieren kind ook bij zijne tegen .
woordige verfchijning den naam van bet fchoone en goede op
bet voorhoofd ; want bet ftrooit liefelijke bloemen, die door
haren aangenamen en weldadigen geur verkwikken . Trouwens ,
alles, wat die lieve boekje bevat , is van een' goeden ftempel , en
beveelt zich aan door inhoud en vorm . Even ais in vorige
jaren , wisfelt proza met poezij af . Hec was ous aangenaam ,
den verdienftelij ken kunftenaar c . It a U s E M A N, in de mede.
gedeelde uictrekfels nit bet dagboek van deszelfs reis near Rome,
als bevallig fchrijver to leeren kennen . Bijzonder beviel ons
ook bet prentje, een Zwitfersch tooneel voorfiellende, dat
naar eene teekening van hero is vervaardigd . Het eerfte en
laatfte plaatje was ons van elders bekend ; bet andere verdient
den lof, in bet bijgevoegd versje daaraan toegezwaaid, en
bet portret van de jonggehuwde Prinfes beeft, bij bet be .
zoek van bet vorilelijk gezin ce dmj7erdam, omdetrfn
de gelijkheid , de algemeene goedkeuring weggedragen . Voorts
verfieren flukjes van LOOTS, TOLLENS, STARING,
WALR~, BOXMAN, WARNS INC!, LULOFS, VAN

en andere minder be.
kende dicheers dit boekje . Zbo wij lets konden mededeelen„
zouden wij eusfchen L o o T s en T o L L E N s weifelen ; doch
waarfchijnlijk zonden wij ous toe den Iaatfen bepalen, wiens
vercaling van cen lied van c L A U D I u s niet fleches al bet een
voudigee en kernachtige van bet oorfpronkelijke behouden
heeft, maar wiens poezij zoo frisch en krachcig is als de
winter, then zij verheft .
LOGUEM, MEIJER, WESTERMAN
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668

AANBEVELING VERDIENENDE WERKJES VOOR DE JEUGD .

AANBEVELING VERDIENENDE WEREJES VOOR DE JEUGD.

Eenigermate in opklimmende leesorde gerangfchikt .
Uitfpanning voor de Jeugd, beflaande in aangename en leer.
rijke Yertellingen en Gefprekken, gefchikt ter befchaving
van her verfland en veredeling van her hart . Door J . A . C .
L o H R. Naar her Hoogduitsch . Met Platen. Te Haarlem ,
bij de Erven F . Bohn . In hi. 8vo. 146 Bl. f I - 25 .
Nuttig en aangenaam Onderhoud, toegewijd aan vlijtige Kin,
deren. Naar her Hoogduitsch van J . A. C. L o II R . Met
Plaatjes . Te Haarlem , bij de Erven F . Bohn . In 12mo.
ig2 BI. f :-go.
elltijd gelukkig ! of de Cefchiedenis van Feliks en zljne Zuster
Serena . Eene Yertelling, gefchreven door eene Moeder
voor hare Klnderen . Uit her Engelsch, door G . E N G E LB E R T S G E R R I T S.
Met Platen . Te Amflerdam , bij
Schalekamp , van de Grampel en Hansfen . 1824. In kl.
8vo . 136 Bl. f i - to .
Uitfpanningen voor de Jeugd. Naar her Fransch van p B L A N •
C II A RD .
Met Platen . Te Deventer, bij A . J . van den
Sigtenhorst. In kl. 8vo . 2o© 131 f 1-So,
De kleine Natuurkenner : een nuttig Leesboek tot uitbreiding
van de kennis der Natuur en der Yolken . Eon Gefchenk
voor de Jeugd. Uit bet Hoogduitsch . Met 24 nieuwe Plaatjes , waarop 89 verfchillende vooruweypen . Tweede Uitgaaf.
Te Deventer, bij A . J . van den Sigtenhorst . In I2mo . 165
Bl, f I . 70 . In kleuren f 2 - ao .
Keur van leerzame Yerhalen voor her opkomende Ce/lacht .
Een Lettergefchenk voor jonge Lezers en Lezeresfen boven
Uit her Hoogduitsch . 11
de tien jaren. Door J. G L A .T Z .
Deeltjes . Met Platen . Te Franeker, bij G . lJpma. In
kl . Svo. Te zamen 344 Bl. f 3 - :
Zedekunde voor de Jeugd, in Yerhalen , Kernfpreuken en Bijbeltek/len . Naar her Hoogduitsch van J . P . L. S N E L L,
Christenleeraar to Dachfenhaufen . Een Cefchenk voor do
lieve Jeugd. Te Zutphen , bij H . C . A . Thieme . 1324 . IN
kl . 8vo . 176 Bl, f -- -75 .

BOEKBESCHOUWING .
Des pnfehen ziel,tZerft niet, maar leeft in eeuwigheid;
door J. G . H E I N I G . Naar den achtJien Druk uit
het Hoogduitsch vertaald, door w . G o E D Ii , rustend
Christenleeraar . To Utrecht , bij 0. J . van Paddenburg. .18a4 . In gr. 8vo . 278 Iii. f a- 2o .
filet eerfte hoofdfuk dezes fraaijen vertoogs wijst bet
-begrip en de overeentemming van alle vroegere en latern
volken, aangaande een ]even na dit leven, aan, en be .
paalt, ten flotte, bij bet hooge gewigt dezer waarheid .
Het tweede toeft ons bij den zamenhang en de orde
van alles, wat de ruimte en ruimten vervult, en at verder evenzeer in de verfchijnfelen van den tijd en de tijden , en eindelijk in den mensch zelven . Deze zamenhang
en orde komt niet van bet toeval ; de wereld beftaat niet
van eeuwigheid , maar had oorfprong en begin ; zoo lei'dt
ons de fchrijver tot bet denkbeeld der Godheid , een werkelijk eerst , oorfpronkelijk en onafhankelijk wezen ., de
grond, onderhouder,wet- en doelgever der wereld . Hier .
uit beredeneert de fchrijver de onfterfelijkheid der ziel .
Voortduring en onfteifelijkheid neemt hij in eenen eigenlijken zin ; in dezen tin zijn dezelve geene voorwerpen
der gefchiedenis , die flechts in eenen. oneigenlijken zin
Van de voortduring der menfchen getuigen kan . Het is
niet veritandig, bij bet beftaan en beftuur van eenen on .
fterfelijken God, aan once eigene onfterfelijkheid to twij .
felen ; maar de vooronderftelling, waarbij God in eene
grootere volmaaktheid, dan bij eene andere, verfchijnt,
is de beste en verftandigfte . De wereld en de mensch
kunnen niet zonder plan en doel zijn ; een wijs en beer1ijk plan en doel ; en dit heeft niet maar alleen betrekking
op de toeneming in volmaaktheid en gelukzaligheid van bet
geheel . - Na dit bewijs , uit de befchouwing van God.,
brengt ons de fchrijver tot eene nadere befchouwing van
.5 . NO . 2.16.
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onszelverl, en ftaaft onwederlegbaar, dar onze zAel niet
vernIetigd worden kan. Zij duuft voort met zelfbewustzijn. Geheel doze leer words tegen twijfeling uitmuntend
bewezen . Onze onfterfelijkheid is geene zaak enkel van
gelooven en hopenn ; maar bet kostbaar bezit der waarheid onzer hoogere beftemming en voartduring is , gelijk
flat van a elite waarheid , flechts de prijs van onvermocid
nadenkel. Met een krachtig woord wegon niguwsgierigheid en waanwijfheid i en vermetele invallen. en oordeelvellingen, words dit wijsgeerig hoofdftuk geiloten . HHt
derde wijst de waande van bet ChIliszendoro aan, ten aanzien van deze leer, en hoe lletzelve daarmede gelaeelen .
a l taat of volt ; en diir duet ook hot Jaodfche en NlahoL&.
medaanfehe leerftelfel, ja de retie en de menfchelijke natuur zelve . Voor bet overigeis geheeL dit hotbfdituk aan
bet betoog der booge waarde van bet Christendom , etc
deszelfs uitwerkfelen ., gewijd, en voelt men bij bet lezen
en nadenken, hoe weinig de ware verlichting, geestbefclzaving en kunst bet Christendom en de rede ontberen
kunnen . I-Iet vierde en laatfle hoo€dttuk geeft bet ouont.
be: clijke dezer leer en van geheel bet Christendom up,
voor de rust , 1Jij den tegenwoordigen en volgenden toe,
stand der wercld en der menfchen ; bet heeft eene uitmuntend zedelijke ftrekking , en words met de aanwijzing van
eenige dwalingen en mistlagen , die vele Inn chen bij
bet denken over bet toekomende leven en den toekomen .
den toefland begaan, befloten .
Zulk een uitmuntend en voor onzen tijd zoo berekenct
gefchrifs voorziea in eene wezenlijke behoefte ; en bet
verdiende eenen goeden vertaler, dien bet in den Eerw .
G o E D E , wien wij hartelijk dank zeggen , heeft gevonden .
\Vij, durven bet ieder ruimfchoots aanprijzen . Iederen lazer , indien hij namelijk nadenken kan ; want wij wipers
bet c 0 E D E nazeggen : Het i6 geen roman , dien men
,, maar zoo half in den droom kan weglezen ; maar een
„ gefchrift, bij welks lezing en overdenWng men alle zlj
„ De aandacht verzauneld bouden rabbet , ow er bet bedoel„ de nut uit to trekken ." Doch niemand zal zich doze
mpeite en infpanning beklagen .
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Lrnflig- vrolJke Befchouwingen van de rnerktvaardigfe ,
zoo fiaatkundige als vooral godsdienflige verfchfwfels
dezer Eeuv, inzonderheid B9belverfpreiding en B#Iellezen . (Len Boek voor Roomfchen en Onroomfehen .)
Door Dr . F It A N Z OBE It T H U R . Uit bet HoogduitscA
vertaald . Te Franker, bij G . IJpma . 024 , In gra
8vo. 268 Bl- f 2 - 4© .

Z ekerlijk
zullen bier liooth1Ehen en Onroomfcheh veet
dat bun bevalt, maar ook veel, dat bun hindea

vinden ,
ren zal ; en ware dit ook anders, dan mogt men deli
Schrijver wel een ftandbeeld ftichten, want dan had hij
de groote feheure geheeld! De titel is goed gekozen ; des
Schrijvers uitzigt€n voor Godsdienst, en volksgeluk dbof
Godsdienst, ziju vrolijk, en het is vooral Bijbellezing en
Bijbelverfpreiding, waarop hij hecht . Het overibe fchijnt
flechts hijwerk, en loopt in go bladzijden af, (in welke
van hl . 8 tot 14 ook reeds over de Bijbel enonti lchappen
gel'proken wordt .) flij handelt daarin over eene grondwcttige Jiaatsinrlgting , - de &fchaving der Yoden,, -- de affchafcng der fiavern1j, en bet H. Ferbond. In bet derde lloofdttuk pleit hij de Bijbelgenootfchappen van onedele
flaatkundige t edoelingen , en ook van de bevordering van
bet mysticisme, vrij . Het vierde Hoofdauk handelt over
Bobelverfpreiding en Bi bellezen, onaangezien alle bezwaren daartegcn ingebragt, op zich zolf geoorloofd, raadzaam en wenfchel~'k ; en hier reeds zal de kundigc en optnerkzame Protestantfche lezer, bij al de fchoonfcbijnende
voorfpraak en verdediging, de adder, die zich onder bet
gras verfchuilen wil, niet over bet hoofd zien . Bij bet
drieledig mid(-W, orn alle misvet (land en misbruik by bet
Bijbellezen , zoo veel mogetyk, voor to konzen ," (Iloofdft.
V opgegeven) kan men haar wel niet lancer miskennen&
Verder redeneert de Schrijver over de Kerk en hare betrekking tot bet Folk . De Bijbel ligt tusfchen de Openbaring en de Kerk in het midden (!), en gelijk onder bet
A a a
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Oude Verbond, ter ontwikkeling van den zin en inhoud
der H . Schriften, de Profeten en Priesterfiand noodig warn, (gij vat bet wel, Lezer?) zoo is dit ook thans bet
geval . Het drieledig middel, om bet gebruik van den Bijbel
onfchadelijk en allezins nuttig to maken , is, volgens den
Schrijver,, met andere woorden , en als wij wel zien
zich geheelenal meester re maken van bet onderw~s der
jeugd ; bet openbaar onderwajs des valks in den Bijbel aan
to wenden ter veering van zoogenoemd misverJland en misbruik ; en eindelijk, bet doen vervaardigen en in omloop
bsengen van eene nieuwe, doelmatige overzetting en uitgave des B~rbels, met de noodige authentifche fanction,
dat zegt : goedkeuring en bekrachtiging . - Deze middelen
zullen zeker beproefd bevonden worden , zoo men maar ,
met den Schrijver, de noodzakelijkheid en verpligting gon
voelen kan, om zich aan elke uitfpraak der Kerk onatrent
iedere Bijbelplaats to onderwerpen , dewijl door bet voorregt der onfeilbaarheid van den PRIESTER- en LEERAARSTAND voor de eenheid des geloofs gezorgd is (! ! !)
Indien nu de Kerk deze maatregelen in bet work Jlelt,
en in allo mogelijke volkomenheid ten uitvoer brengt, dam
mogen yr j B jbelinrigtingen van allerlei foort opgerigt,
en de Bijbel door alle Leeken in de Moedertaal gelezetz
worden, zegt de Schrijver. ; en iedere Roomschgezinde
zegt daar immers AMEN Op ? Maar, als Protestanten, zien wij .
aan dit gefchrift van den geleerden Doctor o B E R T u ii R,
(zou de man ook lid van zekere welbekende Societeit zijn?)
dat het in de Roomfche Kerk nog bij ver of na geen dag
geworden is , noch ook , vreezen wij , vooreerst nog worden zal .
Redevoering bij gelegenheid van de injlelling van openl~ke
Gebeden na de groote Stormvloeden op 3 en 4 Febr .
i8a5 . Gehouden in de Synagoge to Emden ; door A B It AHADI LEVIJ LOWENSTAMM,Opper-Rabbijn .Uit
bet Hoogduitsch . Te Groningen, bf C . L . Meijer .
18a5 . In gr . 8vo . 32 BI.

B edelijke Godskennis , gezonde zedekunde , in eenenvlocivrij
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vlocijcnden , fomwijlen zelfs fraaijen ftijl , willen wij aan dit
Joodiche voortbrengfel niet ontzeggen . Indien wij gisfen
durfden, en dit met 's mans hooge waardigheid niet mogt
ltrijden, dan zouden wij den fteller voor een jong mensch
van vele verwachting houden . Doch , tenzij om bet vreemde , ja heugeliijke van zulk een verfchijnfel , achten wij de
vertalinniet noodig , en de leerrede , in verfcheidene opo met vroeger uitgekomene , vaderlandfche en Christelijke , near ftof en vorm , geenszins to vergelijken .
Tot bewijs, vooral van bet laattte, wilien wij eeri paar
Icalen bijbrengen : „ Hat gebed , bet berouw en de daad zijn
dus de drie noodzakelijke bouwftoffen, die tot bet bolwerk
vereischt worden , hetwelk wij tegen bet ongeluk willen
oprigten . Maar om ons to doen begrijpen , hoe onmisbaar
deze drie bouwfloffen zijn , zoo willen wij bet veld in
oogenfchouw nemen, hetwelk in dit geval geheel aan bet
hart gelijk is. Het veld wordt bemest , om hetzelve los
en gefchikt to doen worden , om bet daarin geftrooide
zaad to ontvangen ; bet words geploegd , om bet van doornen , onkruid en ander onraad to zuiveren , hetwelk bet
zaad verhindert, om wortel to fchieten, en den wasdoni
verhindert ; bet wordt eindelijk bezaaid, daar flechts hij,
die zaait, oogften kan . En zoo is bet gefteld met bet
hart, hetwelk gelijk aan een veld is . Kortom , een zuiver,
Gode welgevallig berouw is de ploeg van bet hart, die
hetzelve van alle onraadd der driften zuivert ."
Vervolgens vragende , welke daden zij nu zaaijen moeten , antwoordt hij met eene uitbreiding van den XV Pfalm ,
en gekomen aan de woorden : Die met zijne tong niet
achterklapt, roept hij uit : „ 0 laster , de fchrikkelijkfte
alter ondeugden 1 want dit zegt de Talmud, en na dezen
de Maim on : er zijn, drie hoofdzonden : afgodendienst,
tioord , bloedfchande ; tnaar alien overtreft de veel grootere zonde : laster . Niet alleen , zegt de groote 1llaimon,
is bet laster, wanneer men valfche, leugenachtige misdrijven van zijnen naasten verdicht ; maar wanneer gii bet
inlet op de plaats doet, waar gij hem of verbeteren of bejlraWen , maar alleen de verachting der toehoorders op den
A a a 3
hall
Z5

674

A . L.

L

O

W E N S T A Id bI , REDEVOERING .

pals halen kunt , dan zijt gig , zoo wel als diegene , welke gehoor aan uwen laster geeft , erger dan de afgodendienaar, moordenaar en bloedichender ."
Eindelijk voegen wij er nog dit uit bet nagebed bij :
„ Hij komt, hij komt, die beloofde, groote dag, op welken uwe kinderen, o hemel£che Vader , alle to zamen vlek.
keloos voor U zullen verfchijnen , --- en de voo.rfpelling
van F?efaia , H . XL : 5, zal vervuld worden. Wel is waar
zijn de voorwaarden groat , die genoemde Profeet - mar
mijn oordeel - in een zinrijk ideaal in bet voorgaande
vers, tot voorbereiding van dir groote tijdtlip voordraagt ;
want hij zegt aldaar : 4/le dalen zullen verhoogd worden
de diep gezonkene, lage vleijer zal zich tot zijne ware
grootheid als mensch verheffen . - 4lle bergen en heuvejen gullen vernederd warden -- de hoogmoed en overmatige trotschheid zullen verdwijnen, - Wat krom is , zal
regt worden - iedere kromming van bet menfchelijke hart,
die hem van bet ware pad afbrengt, zal refit worden ; En seat hobbelig is, zal tat eene vallei gemaakt worden de itl-ile en onoverkomelijke hoogten der godsdienflige
verfchillen zullen een regte, door bet geheele menschdoua
even zeer bewandelde grand warden ," enz . enz. NB.
131t: allies in bet gebed!
Disfertatio Medica inauguralis de Nifu formativo ejusque
erroribus . D . i . Bkademifehe herhandeling over de
jlormElrift en derzelver afdwalingen . Door G . C . BO
S U R I N G A R . 1e Leyden, bV H . W . Hazenberg,Jun,
1824 . In gr . Svo- 2-) Q BI,

B

leer onitrent de Vormdrift en nr E eHandboek der Pathologifche Anatomie fchijnen den
?rleere S U R I N G A R aanleiding to hebben gegeven tot bet
plan der voor ons liggende Verhandeling . Dezelve is in
twee Hnofddeelen verdeeld ; bet eerfte handelt : de nifty
for ;uati1'o fano, of over de vormdrift in den gezonden
toefland ; zij bchelst bet phyfiologifche gedeelte . Flee
t weeL v rI E N B A C 11's
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tweeeie betrefc de afwijkingen, der vormdlifs . Ben twit .
tigtal thefes befluit de Verhandeling, in wwelke hot hitr
en daar verftrooide over dit onderwerp met 'eel vlijt
is bijeenverzameld. De jeugdige Schrijver rmdervinde al1e
aanmoediging op zijne pas ingetreden loopbaan !

Befclariving van den Redactor ter her/lelling van den
ontwrichten Opperarm , door F . J . T E R B O R G 11,
Stads Heel- en hroedrneester to Groningen . .Met gekleurde Platen,. Te Gromrigen, bf J . Oonikens . I824 .

In gr . Svo . 49 BI, f i - 5o .
I,1-V a eene . opgave en beoordeeling van de tot riog belcende methodes , ter herllelling van de luxatie van den opperarm in gebruik ., gaat de Schrij.ver over tot de befchrijving
van, een nieuw, door hem tiitgedacht werktuig , waarbij,
tot meerdere opheldering , twee gekleurde ;afbeeidingen ger
voegd zijn . Eene aanprijzende Voorrede van den Grotdnger Geneesheer 1 . rl U N N I i s is aan 't hoofd van dit
v~erkje geplaatst, 't geen wij aan de overutteging en toot
Ping onzer vaderlardfche Heelkundigen aanbevelen .

Brazilie, als onafhankelijk Rijk, uit een gefchied-, koophan :
del- en faatkundig oogpunt , ook in betrekking tot Ruropa ,
befchouwd, in cen historisch taf ereel van deszelfs affch, iding
van Portugal en verheing dot zelfflandig Keizerrijk, be .
nevens een uitvoerig ve7 flag der ftaatkundige gebeurtenisfen
in dit Rijk, gedurende de jaren 1821, 1822 en 1823 , door
den Ridder v o N s C TI fi F F F. R, Majoor der Keiz . Brazil.
Eeregarde . Uit hot Hoogduitsch . In II Deelen . Te lbnflerdarn ,
bij C . L . Scbleijer. 1325 . Met eene volledige Kaart van
Brazilie, volgens de nieuwfte ftaatkundige verdeeling . In
gr. 8vo . Te zasnen XX en 602 BI. f 6 .6o .

W

ij hebben dozen langen tire] gebeel medegedeeld, onldat
dezelve oils bijna de moeite befpaart, om den inhoud nader to
doen kennen . In het Itoogd<<hc .i is dezelve veel eenvoudiger ;
lsrafili~n
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fcher and politifcher Beziehung gefchildert Yom Ritter v o w
s c H a F F E R . En waarlijk , de Vertaler bad zulk een groot
uithangbord Diet, uoodig gehad, ocn de aandacht tot zich ce
trekken . BrQzIlii is tegenwoordig een land , meer dan eenig
ander bet voorwerp der fpeculatie van Europefcke kooplieden,
kapitalisten , nacuuronderzoekers en volkplanters , die, in dit
heerlijke land, zoo rijk nan allerlei natuurlijke voortbrengfels, son diamanten en goud, koffij , fuiker en katoen, buiden en cochenille, rijke winst, voordeelige uitzetting hunner
gelden, groote fchatten voor de wetenfchap, of een beter
Vaderland meenen to vinden . Voor Nederland is Brazilie
(deszelfs oude, verwaarloosde volkplanting 1) ook federt eeni .
gen tijd , zoo door de werkzaamheden der Handelmaatfchappij, als door de rustplaacs onzer Oostindifche fchepen, die
thans liever to Rio Janeiro dan ann de Kaap de Goede Hoop
binnenloopen, een gewigcig oord geworden . Men bezic federv tien jaren verfcheidene werken over dic Rijk , van Engelfchen , Duitfchers, en wacht er nu een van Franfchen ;
doch alle deze afzonderlijke befchrijvingen bepalen zich tot
de delfttof., plant- of dierkunde, of tot de fchildering der
wilde ftammen , in Brazilie oorfpronkelijk. Er is ons geen enkel werk bekend , hetwelk zich bepaaldelijk uit een Jlatistiscltpolitiek oogpunc met Brazilie bezig houdt, dan bet voor ons
liggende van den Heer v o N s c H a F F E R, hetwelk wij reeds
in 't Hoogduitsch kenden, en 't welk in de Litteratur . Zei.
tung zeer geprezen wordt . Inderdaad fchijnt de Schrijver een
man to zijn, met vele kundigheden toegerust, van eene zeer
onbekrompene denkwijze, hartstogtelijk met zijn onderwerp
ingenotnen, en wien zijn aangenomen Vaderland, Brazilie,
boven alles gnat. Wij nemen bet volgende uit zijne Voorrede over, (die in de vercaling niet gevouden wordc) : ,, Wle,
• gelijk de Schrijver, de wereld gezien heeft, wie, zoo als
• hij, dezelve Diet flechts rondzeilde, maar ook gelegenheid
• had, bet binnenfte der grootfte Rijken van Europa to be.
• fchouwen, then moet de merkwaardige tegenfielling der
• ttaatsinrigcingen in Bmerika en in Europa des to treffender
„ voorkomen, en wie Diet geheel onbereisd is, zal erken .
„ Den, dat Brazilie onder alle landen der nieuwe wereld bet
„ heerlijkfe, bet meest gezegende is, en de fchoonfte ver .
„ wachtingen aanbiedt. Met fierheid noemt de Schrijver zich
„ burger en ingezeten van dic nieuwe, groote Rijk, en ge„ voelt zich genoopt , alles , wat hij van deszelfs lotgevallen,
„ toe .
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• toPfland en betrekkingen weet en vernemen kan, met Duit• fche rondborfligheid aan zijne landgenooten mede to deelen .
„ Door reizen ce water en to land in alle vijf Werelddeelen
„ finds meer dan twintig jaren verflrooid , heeft hij weinig
„ gelegenheid gehad , zijn talent als Schrijver to vormen ."
Het is ons zeer zonderling voorgekomen , dat de Vertaler
de oncworpene ConJlitutie van Brazilie vooraf last gaan, waar
zij Loch volftrekt Wet behoort , wear men haar niet begrijpt,
vermits bet verhaal der gebeurtenisfen, die bet nieuwe Kei .
zerrijk hebben gevormd , noodzakelijk v66r derzelver flotfom, de Grondwet van den nieuwen Staat, moecen worden
vermeld. Ook is de Schrijver daaraan onfchuldig, welke deze Conflitutie als' aanhangfel achteraan plaatst . Vooraf gaat
(en dit volgt ook in de vertaling dadelijk op de flaatsrege .
ling) des Schrijvers kort verhaal van zijne drie Reizen haar
Brazilie, in 1814, 1818 en 1821 . Bij zijn derde verblijf
leide hij er de Duitfche volkplantitlg Frankenthal aan , en
deed uitflappen van belang naar de gewigtige Provincien S .
Paulo en Minas Gerals. Hij fchetsc S. Paulo als een aardsch
Paradijs, ,, waar klimaat, levensmiddelen en inwoners aan de
wenfchen des sankomenden in zulk een' hoogen graad be .
„ antwoorden, dat reeds in de eerfle dagen bet verlangen
„ ontflaat, bier to blijven wonen . Men ademt de zuiverfle
• lucht , en geniet eene bijna onafgebrokene lencewarmte ;
„ zoodat hij, die in S . Paulo zich niet herflelt gevoelt, ge„ wis regt van harte krank is, ja ik zou bijna S. Paulo bet
• Braziliaanfche Montpellier noemen ." - Hierop volgt eene
fchets van Brazilie, zoo als het was, in zijnen ouden, verne .
derden toefland als Portugefche Volkplanting , eerst wel door
gelukzoekers aangelegd, die men ontzien moest, maar nader .
band door drukkende handelwetten bekneld , zoodat de Bra.
zilianen niec eens de wol hunner eigene kudden mogten fpinnen ; bet zout was een monopolie, en daarom zoo ontzettend
duur, dat men de geflagte runderen niet kon inzouten, maar
bet vleesch lief bederven, en alleen de huid gebruikte ; ja de
wijn_, olie , graanbouw en fcheepstimmerwerven werden ver .
boden . Alleugs begon zich meer en meer bet gevoel dezer
verdrukking to openbaren ; to meer , omdat de Brazilia .
yen zelve, zonder bijiland uit Portugal, van 1 6 41 tot 16S4
bun Vaderland op onze voorouders, die zich bier niet met
bun gewoon flaarsbeleid en voorzigtigheid gedroegen, heroverden ; -doch fuimerden de denkbeelden van onafhankelijkA a a 5
heid
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beid nog long in de kiem, (hoewel Brazilie door bet vinden
der goudmijnen , in her begin der achttiende Eeuw , van veel
sneer belong was geworden) tot dot de komst des Konings
met zijn geheele gezin, hof, fchatcen en zeemagt, in 18o'l,
dezelve ontwikkelde . Brazilid werd in 1815 tot een Koning .
rijk verheven . In 1820 bad , ten gevolge der gebeurtenisfen
3n Spanfe, ook in Fottugal eene Omwenteling plaats ; de Bra .
zilianen noodzaakten hunneu Koning tot de atkondiging van de
liieuwe Portugefche Conflitutie (die nog niet beflond), waar
ap dezelve zich weder naar Lisfabon begaf, en zijuen loon
als plaatsbekleeder in Brazilie achterliet, (April 1821 .)
-De Cortes to Lisfabon, geenszins met de liberale beginfelen ,
die zij in den mond voerden, bezield, verfnipperden BrazilW
-under verfcheidene Regeringsbefluren, en gelastcen Don p Ev R o, naar Europa terug to keeren, en , under opzigt van
eenige Heeren uit de Cortes, to reizen . Men gevoelt, dot
Don PE D R O liever in Brazilie wilde regeren, dan als een
jong Heer onder Gouverneurs den grooten tour doen : er outBond dug een optland in Brazilie ; hij flelde zich aan bet
hoofd van denzelven, verklaarde to zullen bt .ijvep, deed de
Portugezen nit Rio de faneiro vercrekken , en werd tot altijddurenden Befchermer van Brazilie uitgeroepen,(13 Mei 1822 .)
Ondertusfchen hadden de uic Rio verdrevene Portugezen, met
nieuw aangekomene troepen vermeerderd, zich vastgenesteld
in de oude Hoofdflad Bahia, en aldaar, (zoo wij den Schrij .
ver gelooven mogen) no een nonnenklooster to bebben bemagtigd , de nonnen eerst verkracht , en dan, benevens de Abdis, doodgefchoten . Zij bielden zich bier meer dan een jaar,
en ontruimden toen Bahia, zonder bet over to geven . - Alle
deze gebeurtenisfen hadden den haat der BrazWanen tegen
Portugal nog flechts vermeerderd ; zoodat, toen de caries
volflrekt hardnekkig bleven, om aan Brazilie geese gunflige
voorwearden toe to flaan , de inwoners den Prins Befchermer,
nog datzelfde jaar , (io October) tot Con/litutionelen Keizer uit .
riepen, waarop hij eene Wetgevende Vergadering bijeenriep,
en die in 1823 , den 3 Mei, plegtiglijk opende . Deze Vergade .
ring ontwierp eene Conflitutie, en toonde zich , vooral on .
der de leiding der magtige en verlichte Gebroeders A N D R ADE, wel wat al to flout tegen'sVorflen gezag, zoodat Don
P E D R o (die nog niet regt fchijnt to weten, war onveran .
derlijke Conjlitutionele Regten zijn) deze Vergadering feitelijk outbonden, en de genoemde drie Gebroeders, benevens
nog
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nog eenige anderen, heeft doen in heehtenis nemen ; waarop
hij nogtans , dit moet men erkennen , aan Brazilie eene bij
uitftek liberale Grondwet gefchonken heeft, die zelfs bet
fuspenfive veto der Spaanfche Conftitutie heeft, en aan de
Vertegenwoordigers des Volks zeer vele mzgt toekent, doch
van de Spaanfche Grondwet daarin verichilc, dat zij tweet
Kamers flelt . De leden van de Hoogfle Kamer , of den Senaat, worden nit drievoudige lijsten, door de Grondvergaderingen opgemaakc, door den Keizer gekozen ; die Grondver
gaderingen benoemen de, Afgevaardigden door Kiezers . Ook
de algemeene Raden der Provincidn hebben eenige tnagt, en
gelijken meer of min naar onze Provinciale Staten . Het S
Art, dezer Conftitucie is hoogstmerkwaardig ; „ De Roomsch .
• katholijke Apostolifche Godsdienst blijft voortdurend de
• Godsdienst van het Rijk . Aan alle andere gezindheden zal
„ de uitoefening van haven Godsdienst, in bijzonder daartose
• befiemde huizen, zonder eenig kerkelijk voorkomen, toe• gelaten worden ." De godsdienftige verdraagzaamheid zal
dus ook eindelijk blj de Zonen van Portugal en die van Span .
je in de Nieuwe Wereld hulde ontvangeal Wij meenen toch,
-oat zij ook in Columbia plaats heeft .
Dusverre het meest historifche eertte Deel der vertaling .
Bet tweede is meer flatistisch, en begint met een zeer be+
langrijk en onderhoudend overzigc van Brazili , hetwelk met
andere Europefche Rijken , vooral Oostenrijk en. Rusland,
vergeleken wordt . Het bevat thans , behalve eenige kleine
Eilanden, in achttien Provincin en op 113, iig
mijlen,
$,3o6,4I8 zielen, dus niec meer dan ons ruin honderdmaal
kleinere Koningrijk, Daarop befchouwt men de handelbetrek .
kingen, den landbouw en de nijverheid van Brazilie. Do
Schrijver weuschc niec, dat handel of fabrijken to flerk door .
gezet worden ten nadeele van den landbouw, die, door een"
verderfelijken slender, door overblijffelen der nude verdrukking, mar vooral door gebrek aan menfchen, fterk lijdt on
dringend opbeuring noodig heeft, daar alsdan BraziliE, zegt
hij , driehonderd millioenen menfchen kan vaeden, (Ilde D . bi,
33 .) Men lokke dus vreemden in her land, zoeke door in .
voer, ook van elders gefabriceerde goederen, den goedkoop
to bevorderen, en wachce zich vooral voor belemmeringen er;
verbodswetten, (bl . a8 , Qy.) Krediet is het voornaamfle
(De Schrijvcr legt , in 't aigemeen, de fchranderfle inzigten
loot in koophandel en ftaatshuishoukunde .) Nu volgen
eeui .
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eenige ilaatkundige bedenkingen ten aanzien der betrekking
van Brazilie tot Portugal en de andere Staten, zoo van Europa als .4merika, een tafereel van de zeden en leefwijs
der Brazilianen, (waaronder eene fchets van bet hnisfelijk
leven des Keizers en der Keizerin gewis elk Hollandsch hart,
op guile eenvoudigheid en gemeenzaamheid in zijne Regenten
gefteld, ongemeen zal behagen) wenken voor Emigranten
naar Brazilie, en bewijs, dat bet onmogelijk is, Brazilie
weder tot eene afhankelijke Kolonie to waken . De Vertaler
beeft bier nog een zeer nnttig Hoofdiluk , over de wilde Volksflammen in Brazili., bijgevoegd .
De Heer s cH a F F E R heeft in een driejarig verblijf, en in
dienst des Keizers van Rrazilie, de waarheid zeer goed kun-

wen weten . Heeft hij zulks altijd gewild ? Deze vraag omtrent
eenen Schrijver, waarvan men geen kwaad weet, die overal
de edelfte gevoelens ten toon fpreidt, en die in verfcheidene
recenferende tijdfchriften zeer geprezen is, zal menigeen ligtelijk ongepast en ergdenkend voorkomen . Het zou met ons
betzelfde geval zijn, indien niet s c ii a F F E R Brazilie id zulk
ten bijna volmaakt licht befchouwde . Dat bet op vele plantfen een Paradijs is, daaraan is geen twijfel ; maar de Prins
van Neuwied en andere onbevooroordeelde Schrijvers hebben
coch ook vele ongemakken en onaangenaamheden des lands
opgeteld , waarvan S C H a F F E R geen enkel woord rept. Y"aarom ? Wij vreezen, dat hij zelf deze reden , in zijne derciende
Afdeeling : „ De uitwijking naar Brazilie, en wenken voor

„ de zoodanigen, die zich derwaarts willen begeven," at to
onvoorzigtig verraden heeft. Men zie flechts bl . 19t des
tweeden Deels , waar eene flellige oproeping nan de Duit.
fchers voorkomt, om zich aan de zorg van den Brazilifchen
Keizer toe to vertrouwen , en fcheep to gaan naar Brazilie.
Alle zwarigheden worden nit den wag geruimd, en de zaak
zoo aangenaam en gemakkelijk voorgefteld als flechts mogelijk
is. Zou de Heer s c n a F F E R ook in last bekomen hebben,
menfehen to werven voor Brazilie, hetwelk daaraan zoo arm
is? Dan laat bet zich gereedelijk oplosfen, waarom alles bier
in zulk een rozelicht voorkomt, en fommige natuurlijke on .
gemakken, die men niet loochenen kan, of flechts ter loops
vermeld, of zoo veel mogelijk vergoelijkt worden . Ook herinneren wij ons, kort geleden, geheel andere, veel minder
gunflige berigten over Brazilie gelezen to hebben ;zoo als van
den Engel/chen Reiziger C A L C L E U G H, die zegt , dat er in
Rio
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105,000 Negerflaven zijn , die door so,ooo Ulan .
ken moeten worden in orde gehouden, welke zeer onmen .
fchelijk met hen ce werk gaan : een zeker Abt had, onder
anderen , vier kinderen bij eene Mulattenvrouw ; twee derzelven
verkocht hij in hunne kindschheid, en twee hield hij bj zich
afs haven, om zijnen draagfloel to torfchen I De openbare
Boekerij to Rio de Janeiro beflaat meestal uit oude godge.
leerde en kerkelijke Schrijvers . De befchaving van deu geest
heeft in de gewezene Spaanfche Volkplantingen, yooral in
Buenos (lyres, groocer vorderingen gemaakt, dan in Brazilie-.
Men vergelijke hiermede hetgeen onze Schrijver beweert .,

Rio de ,Tanedro

dai de blanke bevolking in Rio de overhand heeft gekregen
(Ilde D . bl . 16o) ; - dat de Keizerlijke Bibliotheek, rijk
aan historifche , natuurlijke historifche (natuurhistorifehe) en
regtsgeleerde we, ken , zeventigduizend boekdeelen Jferk is,

(bl . 159.) Wie meet bier nu geloofd worden? Wij zijn althans ftellig van meening, dat s c II a F F E R de zaak wat at to
fraai gekleurd, en de onaangenaamheden daar to lande zoo
veel mogelijk op den achtergrond heeft gefchoven .
De Kaarc van Brazilii, achter bet eerfle Deel, komt niet
overeen met- den tekst , (fide D . bl . 4) die zegt , dat Minas
Cerais in bet binnenfle des Rijks (niet aan de kust) Iigt ; terwiji bet op de Kaart ook aan zee geplaatst words . Wij gelooven, dat deze kust tot Riv de Janeiro behoort . De of
hand tusfchen deze Hoofdflad en S. Paulo fchijnt ons ook
wat to gering opgegeven voor eene reis van drie weken , die
gewoonlijk tusfchen beide fleden worden doorgebragt.
De Vertaling is redelijk, en, in weerwil der door ons ge .
opperde twijfelingen, bet werk allezins lezenswaardig .

M . T U L L I I c I c E R o N I s Cate Major et Lelius. Ad
optimorum librorum fidem edidit atque adnotatione inGrouingar aped R . J. Schierflruxit P . A . R E Y N D E R s.
beek . 1825. 8vo . II , 146 pag . f :- 75 .
Sympofium fq . edidit P . A . R E Y N D E R S . Gro.
ningm spud J. Romelingh. 1825 . 8vo . IV , 75 , 176 pag.
f s-8o .
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De I-leer R E Y N D E R s, Doctor in de Befpiegelende Wijs .
begeerte en Letteren, en Prxceptor aan de Latijnfche Scho .
lea
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ten to Groningen, toont door bet uitgeven van deze boek,
jes, dat hij din tijd, die hem van zijn beroep overfchier,
steer vlijtig en nuttig beileedt . Wij zullen van ieder werkje
met een enkel woord verflag geven, waarmede wij thans volftaan kunnen ten aanzien van deze en dergelijke gefchriften,
daar bet to denken en to hopen is , dat de Uitgevers van de
nieuwe Blbtiotheca Critica, welke door die ondetneming niet
flechts hunne oude beroemde Leydfche Hoogefchool, maar
ook bet vaderland en de ganfche geleerde wereld verpligt
bebben, bun oordeel over die gefchriften zullen zeggen .
Dt twee gulden boekjes van c a C E R o, over den Ottderdom en de hriendfchap, zijn in banden van alien, die met
de Romeinfche taal bekend zijn , en eenigen fmaak voor bet
goede en fchoone bezitten . De Heer It E Sr N D E R s heeft den
tekst gegeven meesc naar bet voorbeeld van G R A V I U S,
maar is bier en daar ook E R N E S T I en s c u VI T Z gevolgd .
Zijn Commentaire is ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd ;
bet historidle , filozofiCche en taalkundige words in then zin
verklaard ; zoodat dit ilulcje voor leerlingen van eens Rectors fchnol en jonge iludenten zijn nut kan hebben,
De Heer R E Y N D E R S heeft zich hetzelfde oogwerk voor_
gelleld in bet bearbeiden van bet Castrnaal van P L A T o Hij
maalct goed gebruik van den arbeid , welken geleerde mannen
in onzen tijd aan P L A T o befteed hebben . Ook is bier en
daar eege niet onbelangrijke onuitgegevene aanmerking van
w Y T T E N B A C H uit de Leydfche Bibliotheek medegedeeld .
De aanteekeningen van I: E Y N D?: R S zelven dragen alijken,
dat hij veel iii bet Grieksch en over bet Grieksch gelezen
heeft, en niet ontbloot is van oordeel . Evenwel fchijnt ons
deze arbeid minder gefchikt voor jonge lieden, da+I die aan
Er words to veel en to velerlei bijeengeGI CER0 gewijd .
gehaald , voor geleerden van geen belang , en voor leerlingen
meestal to geleerd .

Disfertatio Juridica ad ArticuJum 340 Codicis NapoleQntici,
quam fq . defendet d. S . Al A TT H I E S S E N . Lugd . 1824 .
8vo. 54 page
.Dar What eene naauwe verwantfchip en wederzijdfche in .
vloed van wetten en zeden . De fchrijver dezer verhande .
Zing, welke door deszelfs i>rd~di ing bet Doctoraat in de,
keg .
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ltegteit ann de Hnomefchool to Leylen bekonien heeft, vindt
di' •'.'.ing ook bevestigd -i3or Artik . 34;o van den Codex
Napol. ,, La recherche de la paternite est interdite-.
Nit
eene korte inleiding onderzoekt h%j , wat in dit geftl oudtijd.s
in 1-[blland en in 1rankrijk Rep tuns ; wet •ke de beweegrede .
lien tot die Franfche wet waren ; het voor- eti na+deel van
dezetve . Eindelijk ftelt hij eenige gevallen do vragen voor,
betreil'ende de zaak in qtr stie, do befluit met de gewone
thefes .
Her is wel re bejammeren, dot jonge lieden, die zes en
iiieer jaren son eene Hoogefehool doorbrengen , meestal op
her ta,atst aan eene ftoffe tot hiinne Disfettatie denken . Men
zal dan eensklaps een huis bouwen ; men mdakt fpoedig een
plan , en heeft geen of weinig materieel. Her is dan ook aan
die overhaasting of draling toe to fchrijven, dot deze ver .
handeling , offchoon voor her oogmerk voldoende, en zelfs
vrij wat goeds bevattende, zoo wel in flof als vorm veel
had kunnen winner . I-let onderwerp verdieut wel eene nade,
re behandeling, en daarroe ontbreekt het den Beer as AT.
T H I E s S E N noch aan oordeel noel aan geleerdheid .

Nagelatezz Redevoerlcgen, Verhandelingen en Pertoogen over
verfcheiden onderwerpen, door A L E X A N D E R B E N I A M I N
F A R D 0 N . 11 Deelen . To Aznflerdam , bij G . Portielje . In
gr . Evo IV, 226, 240 Bl. f 3 -60 .

D

e fleer F A R i) ON was aflcomflig van Franfche vlugtelin .
get] , welke zich , no de herroeping van bet Edict van Nan .
tes, in Holland nederzettedeu . Opgeleid tot den koophandel,
was hij tevens een ijverig beminnaar en beopfenaar van we,
tenfchappen en fraaije letteren . Hij overfeed in den jare 794 ,
De (leer W I T S E N G E M S SEE is, die deze Redevoeringen
uitgegeven en met eene Voorrede voorzien heeft , gaf reeds
in zijn Apollineunm eene proeve van s A RD O N'S dichttalent,
en eene Per/eandeling over de Zangpofzlj en Theorie van het
Heldendicht. Behalve deze bellaan er nog in handfchrift vele
midere ftukken, zijnde gefchreven ter beantwoording van vra .
gen , voorgefleld door verfclTiilende Maatfcbap,pijen in ons
vaderland,
zonder bekroond to worden . Len echter was
den buitengewonen eerpenning waardig gekeurd door eera
Amfterdamsch dicht- eu letteroefenend Genootfchap, over de
be$.
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beste wljze, ow Burgertooneelfpelen voor onze Natie to ver+
vaardigen , die een' regt/lreekfchen invloed hebben op de burgerlijke zeden . Uit een en ander, en ook nit bet thans aangekondi,gde werk , blijkt genoegzaatn , dot de Heer F A R D o N
een zeer vlif tig en Ietterlievend man geweest is . Geestige
xedeku.nde was her voornamelijk, waarin hij behagen vond .
Men ziet dit reeds aan de titels zijner Verhandelingen . Over
• Wijsbegeerte, ten betooge dot ieder mensch bevoegd en verpligt is dezelve to beoefenen . Over de Onj1ofelijkheid en On/leifelijkheid der Ziel Over het menfchelijk Verfland . Her
toekomend Jaar MMDCXXX, een profetifche Dream . Betoog,
dat de Mensch met zijn' flaat niet tevreden kan zijn . Be .
toog, dat de Codsdienst niet noodzakelijk is . Het nut der
Kwaadfprekendheid. Over de Nieuwsgierigheid. Onderzoek over
• kennis van de waardij der dingen na derzelver gemis . Over
• zucht tot uitblinken. 's tlienfchen verpligting om anderen
nuttig to zijn . Over de Zedigheid. Redevoering aver de redenen, waarom men trouwt ; gefchikt om ter vervrolijking van
het gezclfchap op eene bruiloft uitgefproken to warden . Over
het berispen . Over den Nijd en de Wangunst . De voordeelen der Eenzaamheid. De Zelfverveling, een Droom . Over
het fpreken. Over de Beminnelijkheid Over de Treurfpelen .
Over het beoordeelen van werken van vernuft. - Wij willen
gaarne gelooven, dot deze Redevoeringen, Verhandelingen en
Vertoogen, gefchreven tusfchen de jaren 1780 en 1790, in
de vriendenkringen, waar ze gelezen zijn, zullen bevallen
hebben ; moor of G E Y s 8 E E K wdl gedaan hebbe, die in den
jare 1824 alle uit to geven, is eene vraag, waarop bet de
mortuis nil ni/i bene ons verbiedc to antwoorden .

Redevoering, gehouden bij gelegenheid van de plegtige ultreiking der Eerepenningen aan de bekroonde Tentoon/lellers
van voortbrengfels der Nati.onale Nijverheid to Haarlem,
op den 10 11ug . 1825, door Mr. j . H . O N D E R D E W TJ Nf. L . M. Phil, et d. U. D. Bene.
G A A R T C A N Z I U S,
Yens een Dichtfluk op den Lof der Nederlandfche Nijverheld, ter zelfde gelegenheid uitgefproken door VINCENT
L O 0 s J E S . To Haarlem , bij V . Loosjes . 1825 .
In gr.
8vo . f : - 5o.

Wij

kunnen juist niet zeggen, dot de Redenaar en de Dichter,
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ter, welke de plegtige uitreiking van de eerpenningen aan
de bekroonde Tentoonilellers door hun proza en poezij poog .
den to verheerlijken, bijzorder gelukkig zijn geflaagd .
De Heer O N D E R D E W IJ N G A A R T heeft al eenen zeer
zonderlingen Nederlandfchen fliji, die zoo wel zoetvloeijend .
heid als helderheid mist, ja zelfs in fommige opzigten eene
dubbele uitlandfche kleur draagt ; want door bet overdadig
gebruik van deelwoorden helt hij over naar bet Fransch , en
door uitdrukkingen, als uitfpotting, nijverheidskrachten, veld
der wezenlijkheden, enz . naar bet Duitsch . Ook kiest hij
diet altijd bet regte woord ; hij laat b. v . de bronnen van den
Staat aankweeken , even alsof bet boomen waren , en brengt
ons dikwijls in de onzekerheid , wat hij eigenlijk bedoelt,
wanneer hij b . v . zegt , dat zij eene groote aanl'praak hebben
„ op de verpligting (lees dankbaarheid) van bet Vaderland, die,
„ op bet veld der nijverheid arbeidende , hustle talenten fchit .
„ terend doen uitkomen in de juiste evenredigheden ." Wat
wil dit laatfle bijvoegfel? Wij begrijpen bet niet regt . Doch indien wij den vorm laten varen , en flechts op de
flof, op den inhoud zien , dan is ons oordeel gunhiger, en
wij erkennen gaarne, dat de Redenaar van de weinige tijd .
ruimte, welke hem was toegemeten, een goed gebruik ge .
maakt heeft , om , door eenige korte uitweidingen , gelijk hij
zelf zich uitdruk-t, zijne ho rde s in die h m ing to bren,
gen, welke de plegtigheid vorderde . Men verwachte bier
dus geene uitgewerkte Redevoering , geene eenheid des on .
derwerps, geen kunstfluk , gelijk bij zulk eene gelegenheid
misfchien gepast ware geweesc ; maar eenige nit bet hart ge .
vloeide woorden , die moesten ftemmen tot dankbaarheid en
liefde voor den Vader des Vaderlands , tot tevredenheid bij
bet minder uitgebreid vercier voor de vruchten onzer nijver .
lleid, tot hoop voor de toekomst, tot moed en volharding
op de ingeflagene baan , en tot heeds grootere bevesciging
van den broederband tusfchen Zuidelijke en Noordelijke Ne.
derlanders.
Dezelfde goede geest hraalt insgelijks door in bet Dicht .
link van den Heer r, 00 s j E s , dat zeker meerdere verdien.
flen bezit dan bet ongelukkige klinkdicht , waarmede de Feestredenaar zijn proza befloot, doch echter in geenen deele op
de tegenwoordige hoogte onzer poezij flaac . Reeds de aan,
hef is , naar ons gevoel , mislukr ; en bet 2de en 3de couplet ,
in welke de herhelde Rederijkkaluer, de Wijngaardra ;iken,
B b b
EOeita sca . 1825 . NO . 0.
on-
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onder de zinfpreuk, Liefde boven at, words ingevoerd, om
de honneurs van dit nationaal feest waar to nemen, hebben
eene zonderlinge houding .
Moog op der Kunstvlijt zegepralen
Een ftroom van zegen nederdalen
Uit Liefde boven al , gekweekc bij 't druivenfap .
Die zegenftroom, nit een glaasje wijn gekweekc, geeft ge .
reede aanleiding tot onwillekeurige fcherts . Maar als wij dan
tevens op bet einde hooren , welk eenen glansrijken opgang de
Uichter, in eene profetlfche verrukking, aan deze Rederijk .
kamer voorfpelr
Eendragt, op ons nedrgedaald,
Heersch'l dan bloeijen Wijngaardranken
Door gansch Neerlands lieflijk dal,
Ook door Liefde boven al.
dan weten wij waarlijk niet meer, hoe wij bet met die ijverige Wijngaardeniers hebben . -- Doch ernftig gefproken, hoe
kwam men op de gedachte, om dergelijke geheel plaatfelijke
toefpelingen to pas to willen brengen in een Dichtftuk, dat
voor zulk eene gelegenheid vervaardigd , en voor de bloem
van geheel Nederland uitgefproken werd? Waarlijk, de Rederijkkamer zelve werd er even min door verheerlijkt, als
door bet Zinnefpel, dat zij bij gelegenheid der Tentoonftel .
ling heeft uitgegeven . - Wij hebben betere verzen van den
Beer L o o s J E s gezien .
Het fpijt ons, dat deze beoordeeling niet gunftiger konde
uitvallen, daar wij zoo gaarne gewenscht hadden, dat men
deze ftukken tot een bundeltjs had kunnen inbinden met die
van VAN D E It PALM en T O L L E N S, bij bet Kostersfeest op
dezelfde plaats uitgefproken .

Kunstwoordenboek, of verklaring van allerhande yreenide
woorden , benaneingen, gezegden en fpreekwijzen , die, uit
verfcheidene talen ontleend, in de zamenleving en in gefchriften, betrefffnde alle vakken van kunflen, wetenfchappen en geleerdheid, voorkomen ; door P . W E I L A N D . In
's Gravenhage, bij de Wed . J Allarc. 1824 . In gr. 8vo.
XVIII en 498 Bl . Bij Inteek . f 5 i en zoodanig Woordenboek behoefden en misten wij,

Wij
zou .
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touden deze woordenlijst Dog zeer veel kunnen nitbreiden,
en vonden op dezelve eene groote menigte Diet . Welke? Ja,
waartoe derzelver opgave bier, die toch bladzijden vullen en
nog met ezv . eindigen zoude ? Mogt dit werk eene tweede
uitgave beleven, of anders een vervolg op hetzelve verfchijnen ! Elk der inteekenaren , en menig ander , zoude zich dit
gaarne aanfchaffen . Dit Woordenboek behelze dan , op verre
na, Diet alle bedoelde woorden, bet bevat er zeer velen. Op
den titel wordt ook Diet van alien, maar van allerhande, de
verklaring beloofd ; en dat deze een' grooten voorraad uitmaken, daarvan overtuigt zich elk, die bet getal der bladzijdea
in aanmerking neemt , welke zeer compres zijn gedrukt , in
twee kolommen, terwijl de verklaring fomtijds nit maar ddnen
regel beftant, waar dan ook niec meer vereischt werd, b . v.
„ A . b . aurea hulla, de gouden bul ." A . In . arnica manu, op
adresfen, met vriend ." ,Karine, fchac des Sultans :' „ Pover,
pauvre , Fr . arm ." „Tonologie , de toonleer ," ezv . Laat ons, uit
de uitvoeriger geftelde , ook een , doch flechts ddn, artikel
overnemen : ,, Ultra, Lat. verder, ginds . Plus ultra, altijd verder. Non plus ultra, niec verder , de hoogfte trap of graad . Ui .
tracrepidamie , de dwaze neiging om zonder kennis to willen
bedillen . Ultracrepidiferen , zonder kennis alles beoordeelen ;
van bet Latijnfche gezegde : tie futon ultra crepidam ; fchoen
maker,, bond u bij uwe leest . Ultramarin, Lat . color ultra •
narinus, overzeefche kleur ; bergblaauw, fchoone hemelsblaauwe kleur . Ultramantain, aan de andere zijde der betgen . Ultramondain , buiten de wereld , of de aarde , dat is ,
hemeisch of in den hemel . Ultra posfe nemo obllgatur, niemand kan gedwongen worden am boven zijn vermogen to
handelen . Ultrarevolutionair, overdreven omwentelingsgezind .'
Eenige woorden zochten wij vergeefs , die wij elders von .
den, onzes oordeels verkeerd geplaatst .
In de Voorrede fpreekt de geachte Schrijver over woorden
uit andere talen in de onze zoo good als ingelijfd, hoewel
voor dezelven even goede Nederlandfche to bezigen waren
(evenwel Diet bedehuis voor tempel, meenen wij), en waarfchuwt zeer billijk tegen her gebruik van nog niec gewone
bastaardwoorden, van welke nette fchrijvers en taalkundige
redenaars zich wel onthouden zullen . Ongunftig wordt de
mode beoordeeld , die de vreemde woorden in een Nederlandsch
kieed fteekt, waardoor zij er zoo misfelijk tweeflachtig uitzien, als b . v . rekwest, okkazie ezv . Te regt zegt w E ILAND :
B b b %
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P . W E t L A N D, RUNSTWOORDENBOEIt :

Zoo verrij kt men niet , maar verbastert de taal ."
Men leze hemzelven hierover .
Harcelijk zeggen wij den verdienflelijken Schrijver dantt,
en wenfchen hem van alle belemmeringen zijner taallludie
vrij . Ook wij verlangen naar de werkzaamheden van bet K.
N. Inflituut in dezen, opdat deszelfs gezag omtrent bet gebruik en de fpelling van vreemde woorden, zoo veel mag en
kan, befisfe.

L A N D : „

Beknopte Handleiding tot den Nederlandfchen Still, of llanwijzing ter vervaardiging van allerlei foort van fehriftelijke Op/lellen , ten dienfle van Nederlanders ; door j. c.
B E rJ E R , Onderwijzer aan de Artillerie- en Ceniefchool to
Delft . Te Rotterdam, hij Menfing en van Westreenen
1823, In hi. 8yo. II en 192 Bl. f : - go .

D e Heer

BE rJE R heeft zich, door zijne Handleiding tot
den Nederlandfchen Stijl, waarvan dit boekje eeue beknopte
voordragt is, groote verdienften verworven . Ult hoofde, ech .
ter, der grootte, en daardoor kostbaarheid, van dat treffelijk
werk , konden niec eens alien, voor welken bet bijzonder dienflig was, zich hetzelve aanfchaffen . (Het ware een best gefchenk, aan dozen of genen Schoolonderwijzer to maken, die
bet verdient, maar voor foortgelijke boeken, helaas 1 niet ge .
noeg misfen kan .) Tot fchoolgebruik deugde bet natuurlijk
niet . Deze beknopte Handleiding, die bun to gemoet komr,
welke bet groote werk niec bekostigen kunnen, is vooral tot
fchoolgebruilt beflemd . Doch, meenen wij, zal het daartoe
diensc doen, onmisbaar is de oncwikkeling eens bekwamen
Leermeesters . Wij keuren bet nuttige boeksken vooral ge .
fchikc, om, in privaat onderwijs, met een of meer jongelie .
den van reeds geoefende kennis en welgevormden fmaak, to
lezen, met afzonderlijke ophelderingen en proefnemingen,
Men vindt bier eene beknopte fchets der redeneerkunde, de
vereischten van eenen goeden Nederlandfchen Ilijl, de pulp .
middelen om tot denzelven to geraken, en deszelfs verfehillende karakters en de foorten van ongebonden opflel . WiJ
achten bet niet noodig op to geven, welke bijzonderheden al
rot elk dezer vier rubrieken gebragc worden . Van een' man ,
die z6o over denkbeelden, derzelver verbinding , de middelen om onze kennis op ce helderen en uic ce breiden, de vereischten en hulpmiddeleu tot denken , en de behoedmiddelen
te .
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tegen dwaling , to fchrijven weet , als B E ij E R , kan niets ,
dan hetgeen klaar, juist, ordelijk en rigtig is, gewachc wordetn . Mogten vooral de jongelieden nit ooze aanzienlijke Nederlandfche buizen van dit werkje gebruik maken, zoo wet
als in onze burgerklasfen ; opdat bet Heeds meer bltjke, dat
onze taxi , en voor de redeneerkunde , en voor de welfpre.
kendheid , althans niet minder dan eenige andere , alle ge .
fchiktheid bezit
Vader Oscar ; of een oog op Cod . Het middel ook voor jonge
lieden ox altijd vrolijk en gelukkig to levee . Door A . B.
Met eene
VAN MEERTEN, geb . SCHILPEROORT .
Plaat. Te Breda, bij W . van Bergen en Comp . 1823 .
In ki. 8vo . i99 Bladz . f t -8o .
1Jit lieve boekje , aan de Maatfchappij Tot Nut van 't Al.
gemeen opgedragen, zou niet zijn uitgegeven, zoo de fchrijf .
tier vroeger van de opgave eener prijsvraag ten dezen door
gezegde Maatfchappij geweten had, daar zij wel overtuigd
is, dat er nu veel bondiger en verdienflelijker flukken over
betzelfde onderwerp to wachten waren . Dit zou inderdaad
Loch jammer geweest zijn, want de bekwame vrouw heeft
hetzelve met oordeel en in goeden fmaak bearbeid ; en, daar
zij zoo regt hartelijk en godsdienflig , in bet bijzonder voor
de befchaafde jeugd, en vooral voor meisjes, fchrijven kan,
vertrouwen wij , dat hetzelve zeer welkom was en veel nut
zal doen . Nu, nederige befcbeidenheid Nat eene vrouw bijzonder wet, en Mevrouw VAN MEERTEN wilde die den .
kelijk ook bij deze hare verklaring door haar eigen voorbeeld
aanprijzen . De titel doet reeds genoegzaam blijken, dat bier
de leer der Voorzienigheid als hoogstbelangrijk aangewezen
en verdedigd words . Dit gefchiedt op eene bevattelijke, on .
derhoudende en waarlijk hartindringende wijze. Wij hebben
bier gefprekken van den ouden Oscar met zijne kleinkindereu
en andere jeugdige vrienden ; en ~ hoezeer wij over bet on .
derwerp reeds veel bevattelijks en goeds bebben, was een
boekje, zoo beknopt en in dezen trant, en met zoo veel
fmmaak gefchreven, onzes inziens, nog wet behoefte . Ilet
loopt in zes Hoofdflukken of Gefprekken af . Het eerae be.
toogt de Voorzienigheid ; terwijl bet tweede'smenfchenvrij .
beid , en bet derde Gods beftuur, ook over bet kleine, handbaaft. 1-let vierde handelt over de fcl :ijnbare wanorde in bet
l3 b b 3
Gods.
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Godsbeftuur. Het vijfde lost de meest gewone en gewigtige
bedenkingen op . Het zesde, eindelijk, fpreekt, op eene
voorzigtige wijze, over de blijken van eene vergeldende en
ftraffende Voorzienigheid reeds in dic leven .
Wij wenfchen, dat de fchrijffter nog Lang nut zal ftichten,
en tijd, lust en krachten vinden tot foortgelijke hoogstnuctige en bevallige gefcbriften . Aan lezers zal bet haar wel niet
ontbreken . 5cij1 en taal zijn zoo ,ale men die van eene onder .
wijzeresfe en opvoederesfe van eene befchaafde jeugd verwachcen mag . Hebben zouden blijven fluimeren , bl . 77, is
eene kleinigheid, waarop wij hare aandacht flechts met dit
enkele woord willen vestigen, opdat zij die opeenvolging vats
den onbepaalden tijd bij eene tweede uirgave, die wij vertrouwen dat dit boekje zeer zeker beleeft, verhelpe . Een
regee Criticus onder onze ambrgenooter, heefc zich , daar hi)
cock jets wilde zeggen , een weinig vergist ; hij meest , dat
Mevrouw V A N M E E RT E N pier Bijbelvast is , en den eenen
Herodes met den anderen verwisfelc, bl . 184. Dan, Flavius
Jofephus , then de fchrijffler zoo wel als den Bijbel raadpleegt,
bl . 103) kan hem onderrigten , door welk eene ziekte oolt
ilerodes de kindermoorder om bet leven kwam . Wij willen
voorzigtiger zijn, en, daar wij den Jofephus thans Diet bij
de hand hebben , eene vraag nopens Daniel, waartoe ons an .
ders bl . 152 nanleiding gaf, ook liever terughouden .
Het es nige, dat ons bij dic boekje tnishaagc, is her plaat .
je ; wij zouden bet lieve jonge gezelfchap bij eene zoo lunge zamenfpraak ook zitplaatfen aaubieden ; en - ja, ook dit
mishaagt ons-aan bet floc is bet onnatuurlijk en hinderlijk,
dat, eer men bet lijk van den in de opene luchr gel}orvetren Oscar in huis draagt, her jonge gezelfchap nog een lied
van vier couplecten zingc : een uur of wat daarna, in bet
fl erfhuis , of, wilde men , op de eigene plaats , waar de brave man geltorven was , had dit voegzamer kunnen gefchieden .
Wij houden van geene overdrevenheid .
Cedichten voor Kinderen, door E . M 0 L E M A, Schoolonderwij .
zer to Euvelgunne. Te Groningen, bij W . Zuidema. 18 :4.
1n kl . 8vo . 44 BI. f : - 30 .
Deze lieve versjes voor tien- tot twaalfjnrige kinderen durven wij gerust aanbevelen . Zij onderfcheiden zich door eene
goede keus der onderwerpen, door juistheid van denkbeel .
den, en door verftaanhaarheid der uitdrukking ; terwijl zij
flechts zelden in bet platte en triviale vallen : want regels als
deze : „ De trotschaard , in ziju' waan verzopen," hl . 19,
„ Om vleitaal van ntijn tong to tokken ," bI . 21 , dient men
met eene lantaren op cc zoeken ; waarom wij dan ook met
reden durven hopen, dat zij bij eenen herdruk geheel zul .
lea verdwenen zij n .
No . XIII . Boekbefch . bl . 539, reg. 7, meet
En bl . 543 , laatfte reg . , clasfeccation .
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Deelen . Rott . bij ,7. Immerzeel, ?un .
385
Linden, (,7. van der) Proeve over den Heidelbergfchen
365
Catechismus . Gron . bij 1P Y . Boekeren .
Link, (H. F .) De Voorwereld en de Oudheid, enz .
Ilde D . Amit . bij de Wed. G. A Diederichs en
269
Zoon .
Loghem , (H. van) Proeve van Liederen . IIde St . Dev .
475
bij Y. de Lange .
Loman, .7z. (' .) Betoog wegens de Handelmaatfchappij . Amtt . bij M. Schooneveld en Zoon .
434
Loots, (C.) NIenschlievendheid . Dichtftuk . Amft . bij
Y. v . d . Hey en Zoon .
263
Lowenflamm , (4. L.) Redevoering. Gron . bij C. L.
Meter .
672
M.
Matthiesfen, (C . S .) Disfertatio 7uridica . Lugd . 682
Maygrier , (Y. P.) Handboek voor de praktifche en
theoretifche Ontleedkunde . II Deelen . Amft . bij C. G .
Srilpke .
234
Mebius, (T. E .) De Pfalmen kortelijk opgehelderd . IIde
St . , (tweede gedeelte .) Leeuw . bij ,' . IF. Brouwer. 446
Me-
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Mebius, (7'. E .) Eenige eenvoudigeLeerredenen . Sneek '
bij F. Holtkamp .
44.6
Meerten, (J . B . van) geb . Schilperoort, De Lijdens•
gefchiedenis en de Christelijke Feesten . Amit. bij G .
A Beiferinck .
367
Reis door bet Koningrijk der
Nederlanden . Ilde D . Amft . bij Schalekamp, v. d.
Grampel en Hans/en .
565
-- Vader Oscar . Breda, bij IV. v.
Bergen en Comp .
689
Meeuje, (C.) Godsdienftig Handboek voor Zeelieden .
Ilde St . Middelb . bij de Gebr . Abrahams.
488
Meinsma, (117
. Y.) Bij de OveritroomingeninFebr .1895.
Asfen, bij C. Y. Gorcum.
352
1Mlesfchert, (IF.) De Gouden Bruiloft . Gedicht. I eyd .
bij L . Herdingh en Zoon .
661
Mom (P.) en W. H. Warnfinck, Bz. 's Menfchen Begin,
Midden en Einde. Amft . bij ten Brink en de Fries . 47
Molema , (E .) Gedichten voor Kinderen .
Gron . bij
IFl Zuidema .
690
Molhuyfen, (P . C.) Leerrede over Hofea XIV : ioa .
Dev . bij A . ,7. Y . d. Sigtenhorst .
196
Moniteur (De) der Vaderlandfche Letterkunde . No . I .
Amft . bij de Gebr . Diederichs .
139
Moock , (S . J. M . van) Nouveau Dictionnaire Franc .Holl. et H oll. -Franc. etc . Ie . Partie . Zutph . chez
302
H . C . A . Thieme .
More, (H.) Over bet hedendaagsch Stelfel van Vrouwelijke Opvoeding . II Deelen . hlaarl . bij de teed. A.
go
Loosjes, Pz .
N.
316
Naberigt .
Nanning, (F. P . Gifius) Mengeldichtjes . Delft, bij
6o5
P . de Groat.
Nasfau, (H. J .) Oude Aardrijkskunde . Tweede Druk .
Gron . bij Y. Romelingh .
88
Nederlandfche (De) Watersnood . Dichtftuk . Amft . bij
264 .
G . .7 . A Be erinck.
Niesflrasz , _7r . (,5 . L.) Aan IL da Costa . Rott . bij j .
619
Immerzeel, Sun .
Nieuwenhuis, (G .) Algemeen Woordenboek van Kunften
en Wetenfchanpen . IIfde en IVde I) . F-M. Zutph .
336
bij H . C. f1. Thieme .
Nijhof, (Y. L.) Herinnering onzer Belljdenis . Arnh .

bij P . Nijhof .
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Oberthur, (F.) Ernftig-vrolijke Befchouwingen . Fran .

bij G . Iypma .
671
O'Keefe , (Mist) Tafereelen uit de tijden der Aartsva631
ders . Ilde D . Fran . bij G. I.?pma .
Onderdewijngaart Canzius (f . H.) en V. Loosjes, Re684
devoering en Dichtftuk . Haarl . bij V Loosjes .
Oosterwijk Bruin, (Y. van) Luimige Dichtftukies. Amft .
bij M. Westerman.
390
Oudemans, (A C.) Het Leven en de Lotgevallen van
386
Hrrgo de Groot . Amft . Uij G. Portielje .
Oudshof , (W.) Muzikale Mengelftukken . Ifte St . Rott.
621
Uij Menfing en v. Westreenen.
- De Muzikale Vriend der Jeugd . Ifte en
622
Ilde St. Rott . bij Menfing en v. Westreenen.
Over den Oorlog tusfchen Frankrijk en Spanje . Amil .
bij C. Schaares .
81
Overduin , (,'.) Theoretifche Verklaringen der Bereidingen in de Pharm . Belg. Dordr . bij Blusfd en v .
Braam .
637
P.
Palm , ( H. van der) Verhandelingen , enz. Ulde D.
?4
Amft . bij Y. v. d. Hey en Zoon.
--~-Leerrede . Leyd . bij D . du Mortier en Zoon.
191
- Tweede tiental Leerredenen .
Leyd . bij D. du Mortier en Zoon.
225
Bijbel voor de Jeugd . XIVde
St. Leyd . bij D . du 111artier en Zoon .
485
Paspoort, (Z.) Beichrijving van Zeeland . Middelb . bij
S. Y. Benthem .
340
Peerlkamp,(P .Hofman)Expofitiouaestionis .Brux . etc . 6S7
Philopaedion . Tijdfchrift voor de- Jeugd . Jaargang 1823 .
Amft . bij 4. pink .
184
Plaats , (,' . van der) Gezondheidslesfen voor Zwangeren, enz . Amft. bij C. G . Sulpke.
415
Plutarchus, over bet verwijl der Goddelijke Straffe, door
C. Groen . Dordr . bij Y. de Vos en Comp .
89
Polilz, (K. H . L .) Wijsgeerige en Staatkundige Gefchie .
denis der Wereld . VI Deelen . Amft . bij G. Portielj e. 458
Punic, (H.) Handleiding voor de Landbouwers . 's Hag.
bij A. Kloots en Comp .
5.S
Prael - treyn , enz . van bet 5o jarig Jubild van den H .
Lumoldus . Mechelen, bij v. Velfen - v. d. Elst. 63z
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Proeve eener omfchrijvende Verklaring van Matthew.
Amft. bij Schalekamp, v . d. Grampel en Hcrnsfcu . 629
P!1-t-) (H. G .) Het Vrouwelijk Gevoel, in twee Zangen .
Medembl . bij L . C. Fermande .
526
R.
Reddingius, (G . B .) Maria, do Moeder van onzen Heere. Gron . bij W Zuidema.
1 io
- Ontwerpen van Leerredenen . II
Deelen . Derde Druk . Gron . bij W Zuidema.
191
Reis naar Mark en Bergsland . Gron . bij LP lFouters . 433
Reynders , (P . A .) M . T. Ciceronis Cato Major et Lcelius. Gron . aped R . J . Schierbeek .
681
Platonis Sympofium . Gron. apud J.
Romelingh .
681
Rietberg, (L.) Dichtbloemen . Rott . bij 7 . Immerzeel,
605
.Inn .
Roemer, (,7 .) Hot vijfde Halve -eeuw - feest van Ley
dens Ontzet . Leyd . bij C. C . Y . d . Hock.
260
Roode, ( . .Et . de) Leerrede . Am(L bij A. $ . Saakes. 283
Roordae (T .) Commentatii in aliquot .7cremiae Iota . Gron .
apud W . v. Boekeren .
533
Rovers . (J . A . C .) Commentatio de Herodot . etc . 326
Roy , (Y. Y. le) Een woord voor onzen tijd . Dordr . bij
Blusfd en v . Braam .
63
-- Is dan de Christelijke Opwekking, enz .
3a ;
Sommelsdijk, bij G . .ongejan .
De re2te en gezonde zin der Critilche
1Vijsbegeerte . Urr . bij ,Y . v . Schoonhovcn .
627
Royaards , (H. Y .) Leerrede over 2 Cor . V : i . Utr . bij
281
.7. Y . Schoonhoven .
Ruppe, (C. S .) Twaalf Stukjes uit H. van Alphen's Kin621
dergedichtjes op muzijk gebragt .
S.

Salomon, (G .) Het Huisfelijk Leven, Amft . bij de Gebr.
v . Arum .
540
Sander , (Y. C. A.) Over den invloed der Geloofsfor441
mulieren. Koog aan de Zaan, bij A . 7. May.
Gefchiedkundige Befchouwing der
Monnikenorden en I(loosters . II Deelen . Haarl . bij
do Erven F. Bohn.
556
Schaf-
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Schafer, (Von) Brazilie. In II Deelen . Amft . bij C.
L . Schleijer.
6y5
Schaick , (_Y . van) Tweetal Bijbeloefeningen . Rott . bij
Menjing en v . Westreenen.
280
Scott , (IV.) Waverley , of zestig jaar geleden . II Deelen . Amil . bij G . J'. 4, Beijerinck .
131
De zwarte Dwerg. Gron . bij W Wouters. 614
- De oude Pelgrim . II Deelen . Rott . bij ,Y .
Hendrikfen .
616
---- Quentin Durward. II Deelen . Amfl . bij
Visfer en Comp.
617
Sdgur, (De) Gefchiedenis van Napoleon en bet groote
Leger . Ifte en tide D . Rott . bij ,Y . Immerzeel, sun . 641
Senden , (G. H. van) Zur Vermdhlung des Prinzen der
Niederlande, u . f. w. Gron . bey "W . Zuidema .
351
Siegenbeek , (M .) Memoria Y . M. Kemperi. Lugcd. Bat.
apud S. et J . Luchtmans .
8o
- Redevoering en Gebed . Leyd . bij L.
Herdingh en Zoon .
196
- (D. Tieboel) Responfto ad quaestionem literariam etc . Lugd. Bat . apud S . et J . Luchtmzns . 560
Smits, Yz ., (7.) Verhandeling over den alouden Staat
van Zuid-Holland . Dordr . bij BlusfE en v. Brawn . 5o8
Southey, Rodrigo de Goth. Tile D . 's Hag . bij de Wed.
7. A11art.
429
Stolberg, (Van) Over de Liefde . Leyd . bij Y. W. V.
Leeuwen.
65
Stuart, (M.) Vaderlandfche Historie. tilde D. Amfl. bij
E. Maaskamp .
500
Studenten-Almanak . Jubeljaar. Leyd . bij L. Herdingh
en Zoon .
476
Sulzer's Gefprekken over de Schoonheden der Natuur .
Derde Druk . 's Hag. bij A Kloots en Comp.
213
Suringar, (G . C. B.) Disfertatio Medica . Lugd. Bat .
apud H. W. Hazenberg, Jun .
6 `4
Swart, (N.) Verhalen, Schetfen en Gefprekken . Leeuw.
bij G. T. N. Suringar.
217
Swaying, ( .7. G.) Galerij van Rootnfche Beelden . Dordr.
by BlusfE en v . Braam.
104
T.
Tafereelen der Broosheid van bet Menfchelijk Verfland .
Amft . bij ,Y. C. Y. Kesteren.
13.G
van Dweeperij en Bijgeloof in Spanje . Am(1 .
bij C. L. Schle~ftr .
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Taylor, (Mrs .) Gefchenk eener Vrouw aan eene jonge
1Dienstmaagd. Leeuw . bij G . T. N. Suringar.
267
Teutem, (H. N. van) De origine et progresfione spud
Antiquos Allegoricae fabularum interpretatisnis . 326
Thelwall, (1i. S.) Keert u tot Hem, die flaat . Amft. bij
P. den Hengst en Zoon .
137
Thomasfen k Thuesfink , (E. Y.) Nader Onderzoek omtrent de Gele Koorts . Amft . bij Pieper en Ipenbuuf . 589
Titfingh, (I.) Bijzonderheden over Japan . Ifte D . 's Hag.
bij de Wed. Y. Allart.
373
Toorn , (A v. d.) Handleiding over bet LIcidum aceticum .
's Hag . bij W K. Mandemaker.
545
Trojes Ondergang . Gron . bij ff . Y . Boekeren.
428
Tijdfchrift voor Geneeskundige \Vetenfchappen , enz.
iflen D . ifte St. Amft. bij 4. Fink.
453
Tzfchirner, (H. G.) Het Stelfel der Terugwerking, enz .
Dev . bij A .7. Y. d. Sigtenhorst .
319
U.
Uilkens, (7. A) Almanak voor 1825 . Gron. bij -7. Oomkens .
46
Uren, toegewijd aan de boogfle belangen des Levens .
Leeuw. bij G. T. N. Suringar.
537
V.
Verhalen . (Nederlandfche) Breda, bij F. B . Sterk. 482
Verhandelingen (Natuurkundige) van de Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen to Haarlem . XIde D . Haarl.
11
bij de [Fed. .4. Loosjes, Pz .
- van dito .(Wijsgeerige) Iften D. 2deSt. 250
(Nieuwe) van let Genootfchap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst , voor 1822 .
's Hag . bij de Erven Thierry en Menling en 90011- 357
- (Register en Bladwijzer op de) over
1787- i8to .
357
-~
- (Nieuwe) van let Genootfchap ter bevordering der Heelkunde . IIIden D . 3de Se. Amft . bij
R . .7 . Berntrop .
497
lerwey, (B.) De Weg door dit Leven . Amft . bij G.
Portie je .
log
Uren voor de I euwigheid geteefd . Marl.
bij do Erven F. Bohn .
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Yisfcher, (L . G .) De Overfltooming . Lierzang . Brusfel,
bij Brest Y . Kempen .
Igt
hlisfangen, (P . van) Proeven varl eene Jav+aanfche Drukkerij. Haarl . bij 7. Enfchede en Zonen .
660
Voltaire, De Brieven van Memmius aan Cicero. Amfl,
427
bij 3 . 3. 4bbink .
Vreede, (P.) Proeve over de, Vrijheid des Zee1 andels .
Itle en Ilde St . 's Hag. bij de I'Ved. 3'. Ztlart .
12
Pries , (4 . de) Aanfpraken , enz . Rott . bij .7. Y. Baalen .
Vruchten en Refultaten van eta zestigjarig Levers . Amft,
bij Y . Y . d. Hey en Zoan .
s14
, yxckt , (L . ,3. Y . van der) Nederlandfche Beroerten o-der Filips II. Iide D . Aml} . by ,Y. C. Sepp, en Zoom . Sgo
W.

Wagener, (G . L . F.) Overzi~gt der Ge£chiedenis van
Spanje . Gron . bij LP. v. Boekeren.
gI
]Yarnfinck, Bz . (W. 11 .) Tafereel van een gelukkig
Burger-gezin . Dichttluk . Amft . bij C. de Fries, enz. 526
Watervloed van 4 en 5 Febr . 1825. Leeuw . bij G. T.
N. Suringar .
352
X-eiland, (P .) Kunstwoordenboek . 's Hag . bij de Ihed.
3'. 4llart.
686
Wenken, enz . over den Omgang met bet Vrouwelijk Geflaeht . Gron . bij W. Y . Boekeren .
I55
WPerner, (C. F.) De Vormkracht der Aarde . Dordr . bij
Blusfd en v. Braam.
269
Westerhoff, (R.) Commentatio. Gron. apud J. Oom5 14
kens .
Westerman, (M.) Marco Bozzaris . Tooneelfpel . Amtl.
bij M. Westerman en C. v. Hulst .
3o6
IlTieling, (S . E .) Opwekking . Zaand. bij .7. Groot en
.
I
taigad , (7 . H.) De Geboorte van den Mensch . IIde
D . Amfl. bij R. Y. Rerntrop .
lVilmfen , (E. P .) Belangrijke Tafereelen . Amf' . bij4G
Portiel'e .
dhilion Philip, (A P.) Over de zwakke Spijsvertering 3
Gorinch . bij 7. Noorduyn.
10
Wifelius, (S . Iz .) Nog een Blik op de Sadducein van
I. da Costa . Amfl . bij ,7. Y. d Hey en Zoon .
493
lt'ispelwey , (A) Rouwklagt aan Overijsfel. Gron, oxi
352
.7. Oornkens .
Y
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'Young, (E .) Nachtgedachten . IXde of laat(le Zang . Rott.
bij Y. Immerzeel, .7un.
516
tpey (A) en 1. -7. Dermout, Gefchiedenis der Nederlandfche Hervormde Kerk . IIIde D . Breda, bij F.
B. Hollingerus Pipers.

141

Z.

(7. Decker) Kinderen der Vergetelheid.
480
Ifte D . Amtl. bij G. .7. 4. 6c#erinck .
Zfchokke, (H.) Gefchiedkundig Tafereel van den tegenwoordigen toeftand des Christendoms. Fran . bij G.
Zimmerman,

I.7pma.

97
185
-- Vervolg en flot.
Zutphen,(.fi. van) Vaderlandfche Spreekwoorden. Go224.
rinch. bij .7 . Noorduyn.
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TIJDSCHRIF T
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KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
WAARIN DE

BOEKEN EN SCHRIFTEN,
DIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKOMEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRIJMOEDIG
VERHANDELD WORDEN.

BENEVENS

MENGELWERK,
tot Fraaije Letteren, Kunlien en Wetenfchappen,
betrekkelijk.

TWEEDE STUK.
V00R
I 8 5

MENGELWERK.
Tc AMSTERDAM, bij

G. S. LEENEMAN V

AN DER KR OE

en

W. IJ NT E A.
8 25.

INHOUD
VAN HET

MENGELWERK.
ver het aangename en nuttige van de kennis onzer
OAarde
en derzelver Bewoners. Door den Eerw.

W. R.

Predikant te Cillershoek.
'Waarneming eener belangrijke Hoofdwond met fractuur
in het Bekkeneel en beleediging der Herfenvliezen, ver.
gezeld van gedeeltclijk verlies der Herfenzelfaandigheid ,
bij een' Brigadier van het Regement Huzaren , No. 3,
te Gent. Door w. C. VAN LEERSUM , Officier van Ge,
zondheid der derde Iaasfe bij hetzelfde Kegement.
9
forte Schets van het Leven en de Schriften van RII1GAS,
een der voornaamfle Bewerkers der Omwenteling , ten
doel hebbende de Onafhankelijkheid van Griekenland.
Door C. NICOLO-POULO.
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Viertal Brieven aan eenen Vriend , over de Tentoonftelling
der Kunstwerken van nog levende Nederlandfehe Meesters , te Amflertlam , van den jare 1824. Eerfle Brief. 28
Bijzonderhecien uit het eigenhandig Verhaal van JAN FRANC.
KEN , laatften Dienaar van 's Lands Advocaat , JOHAN
VAN OLDEN13ARNEVELT wegens hetgeen dezen zijnen
Heer bejegende , bij en gedurende de'szelfs gevangenis
en teregtaelling , en wegens hetgeen hem , FRANCKEN,
zelven wedervoer , tot in den avond van den dag van
zijns Heers onthalzing. Door den Eerw. A. STOLKER
te Rotterdam.
36
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49
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Ilet Broederfeest op Aeydens Jubel. Door Mr. A. Box.MAN. Dichtflithje. 149
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MENGELWERIC.
OVER HET AANGENAME EN NUTTIGE VAN DE KENNI8
ONZER AARDE EN DERZELVER BEWONERS.

Door
W. R. VAN IJSSELSTEIN,

Predikant te Cillershoek. (*)

Er is veel te weten veel te leeren. Veel kunnen ech:
ter velen niet. Tijd en gelegenheid ontbreekt niet zelden:
Beroep , buisgezin , betrekkingen vorderen , in de eerfte
plaats , onze infpanning en onze aandacht. Het zou dwaas
zijn , van elk de oefening te willen in hetgeen hem minder
noodzakelijk is , met ter4deftelling of verwaarloozing van
hetgeen eer en meer dient te zljn. Er is echter iets , dat
velen zich kunnen verkrijgen; iets , hetwelk geene diepe
geleerdbeid geen moeijelijk en langdurig onderzoek vereischt , waarvan het weinige reeds veel geeft , en waarvan
geen mensch , de geriinfte zelfs niet, geheel verfloket1
behoorde te zijn ; de kennis, namelijk , van onze aarde en
derzelver bewoners. Met het aangename era nuttige
'an deze kennis wilde ik u tbans , geachte hoorders ! eenige oogenblikken onledig houden.
Weetgierigheid behoort tot de voortrefrelijkheid van ohzen aanleg. De bevrediging van dezelve is behoefte. Elk
zoekt den kring van zijne begrippen te verwijden. Maar
niets is er hetwelk aan deze behoefte meer voldOet , dan
de kennis van den bol -dien wij bewonen, van het go.
flacht waartoe vVij behooren.
Wij doorloopen met onze gedachte de aardti. Alles
trekt en bekoort. Nu eens boeijen ons cue vervaarlijke
ijsklompen , met welke een eeuwige winter onze noorden
(*) Eene Voorlezing in de. Maatfehappij Tot Nut van 't
illgoneen , Departement Ithjnsheerenland.
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en zuidpolen omkorst; dan wear verrukken ons de para.
dijsdreven van- warmer gewesten. Hier, vernemen wij,
wentelen zich golven van zand, als baren der zee, door
gloeijende vlakten; daar treft ons de onafzienbare breedte
van fiatige vloeclen eri ftroomen. Hier verheffen de Bergen hunne kruincn tot boven de wolken; ginds vormen
zich eilanden, pas even gelijk met bet opperfte des waters. Nu cens dalen wij in de diepte der aarde, befpieden
de verborgene fchatkameren van het verleidend gotid, of
toeven bij het keurigst marmer, of in de, aan alle zijden , van kristallen fchitterende zontgroeven.
Gij fchept ve.rmaak in de kennis van kruiden en planten.
Eene ontelbare tnenigte biedt zich u aan, in kleur, in
vorm , in kracbt duizendvoudig van elkander onderfcheiden ; de trotfche eik en het nederig mosplantje , de ceders
van den Libanon , en de vergroeide flruik der klippige
gronden van Afrika's woestenijen. Of gij verkiest liever
jets te weten van het Ievend fchepfelenheer. Rijk is ook
bier de voorraad, onuitputtelijk de verfeheidenheid ; van
den elefant , dat ontzaggelijk gevaarte, tot het diertje,
dat zich in den waterdroppel heweegt.; van den forfchen
leeuw tot het zwakke pert; van de giftige flange tot het
aanvallige eekhorentje. Talloos het beer , dat in bosch
en velden dartelt; anders zijn zij gedekt , gefierd; anders is bun voedfel, hunne leefwijs; van den condor,
wien het lam ter prooije ftrekt, tot het kolibrietje, dat
honig uit de bloemen zuigt ; traai door fchitterende verwen, of afzigtelijk door kleur en geftalte ; liefelijk van
gezang , of onaangenaam van gefchreeuw ; opmerkelijk door
hunnen rnoed, of kenbaar door hunne vreesachtigheid.
Talloos niet minder bet beer, dat zich in de diepte der
zee wentelt. Scharen van millioenen vervullen den ongemeten Alas; en wij ftaan verbaasd bij de reusachtigheid van
den walvisch , of bij den glans van bet infekt , dat de
golven vet-kilt; bij den visch , die zich in de lucht verheft, of bij het fchelpdier, dat zich tragelijk van zijne
plaats beweegt.

Maar mogelijk wenscht ge uw cigen geflacht te ken nen ,
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nen , — wilt ge den mensch zien, zoo als hij, over de
aarde verfpreid , in afgelegene oorden onder geheel andere luchtftreken , beflaat en leeft. Dan wijst men n,
bier den gitzwarten , ginds den roodbruinen, elders den
koperkleurigen ; bier woest ongedekt, van wortels en
kruiden levende; daar gekleed befchaafd, vindingrijk.,
vernuftig; — in dunne horden over onmetelljke vakken
gronds geworpen , of digt tpeengepakt in arduinfteenen
gebouwen; vrij , zonder teugel teen beer darn zichzelven kennende , of veraehtplijk den nek ender bet juk
krotmnende; fidderende voor bet, oog van den tiran, of
door wijze wetten en geliefde , vorften geleid. 13ij de flan&
vastigfte eenvormigbeid, waardoor gij overal den mensch
herkent , treft u bet zoo wijd verfchil In vermogens, in
krachten, in fmaak en gewoonten; het vernuft der menfchen zich bij derzelver grilligheid voegende_, en het onderfeheid verdubbelende , dat reeds grond en behoefte
geeft. De verwonderlijkfie kleederdragten de zonderlingIle gebruiken , de tegenfirljdigfle bezigheden vertoonen
zich aanAlw oog. Verfcheiden is de taal, verfcheiden de
tegeringsvorm , verfcheiden doel en ftreven, verfcheiden
odsdienst en zeden.. Naauwelijks herkennen Wij onszelve
in de • ellendige, half naakte, van koude fidderende bea•
woners van het Vuurlarid. Maar opgetogen zijn we van
'verwondering bij de meesterflukken van menfchelijk verinogen en kunst, bij de trotfche gevaarten , van Egypte4
of de bouwvalleti van Grieken en Romeinen. Opmerkend
zien wlj den gang der berchaving, den bloei der volken#
of derzelver helling ten verderve, Alles levert de onder-+
boudendfle ftof op van befchouwing, en het meeste vet•
tnaak voor den weetgragen geeft.
Waant filet , MA H ! dat verzadiging hier eenmaal het genoegen zal doer" kwijnen4 Onuitputtelijk is de voorraad.
telbaar veel is nog verhorgen. Onbekend nog, wat Afrika.,
wat AuftraliE , in derzelver middelgewesten , befhtiten. Matte
de vlijtigheid der menfchen ontdekt geftadig nietiwe fehattend
Meerder en beter wordt ons voortdtirend aan de hand gedaati4
Nieuwe bronnen van genoegtn openen
Naauwketi4
A
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righeid vervangt tie plaats van oppervlakkigheid, volheid
die van gebrek , en wij zijn geene vreemdelingen meer in
eenigen hoek der aarde.
Erkent ge het niet , M. H. er is geene kermis , die
-sneer behaagt; geen onderzoek dat meer bevalt, dat, op
veelvoudiger w4ze , tot de verlustiging van onzen geest
werkt ?
Maar, het is Diet flechts vermaak, dat wij te zaeken
hebben, de bevrediging bloot van onze nieuwsgierigheid , — edeler drijfveer moet ons bezielen; nuttigheid
bet troofdcioei zijri van hetgeen wij willen ; en fret is van
deze zijde voornamelijk, dat zieh de kennis onzer aarde
en van derzelver bewoners aanbeveelt.
Van belang is het, dat wij onzen geest met hetgeen,
dat wezerilijk en waar is, volt/en. Genoeg geven , wij der
verbeeldinge toe, eri draorrien we ons in eene verdiabte
wereld. Hier zien wij, wat is, wat waarlijk beftaat , en
wat wij inderdaad van Gods aardrijk en van Zijn frrenfehengeflacht te denken hebben. Wij vermaken ons niet met
fabelen 'en vertelfels , met herfenfehimmen, met hetgeen
aileen in het brein van dezen of genen beftond; neen!
wij verplaatfen ons, met onze#gedachten, in oorden, die
waarlijk beftaan, bij menfehen , die er waarlijk zijn; wij
mogen vergelijkingen naken, gevolgtrekkingen afieiden;
want wij bouwen op een' grond , die wezentijk is. Ook
bier mag onvolmaaktheid plaats hebben, ook bier Beats
begin van kennen en weten; wij volgen ten minfte eenen
vasteren leiddraad; wij raadplegen hetgeen gezien, gehoord is, en wij hangen niet of van de zoo vaak tegenftetidige begrippen van bovennatuurkundige wijzen en ge.
leerden.
Nuttig kan gezegd worden dat, wat ons beter over
menfchen en zaken kan doen oordeelen. De ondervinding
is de beste leermeesteres. Maar de ondervinding ontbreekt
ons in zoo veel. Binnen een' engen kring beperkt , hebben wij niet veel gelegenheid om gade te flaan. War anderen voor ons zien en opmerken ,treedt in de plaats van
eigene ervaring. Wij zien met hen ; wij leeren kennen,
wat
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writ w5 niet dachten. Wij befchouwen den mensch in
allerlei flanden , in allerlei maatidappijen , in allerlei !Licht.
flreken, Wij bcoordeelen hem niet meer naar de weini.
gen , die wij om ons hebben. Wij gelooven ons niet meet
bet Unige wijze , vernuftige volt. Wij zien ook elders,
dat goed, ook dat beter is, dat navolging verdient; en
wij }louden op, onszelve met onszelve te meter.).
Betere, juistere begrippen vervangen de ruwe, onwa•
re, ongerijmde denkbeelden , welke wij dikwerf hebben
van de gedaante der aarde , van derzelver zaMenftel, van
verafgeicgene landen , derzelver voortbrengfels en gedier.
ten. Lene naauwkeurige kennis vertoont ons dezen gan.
fchen bol gefchikt tot eene woonftede voor den mensch;
en wij verwerpen het gevoefen der ouden I die ha zuiden,,
door hitte , en het noorden , door koude, onbevolkt ge.
loofden. Wij weten, dat de brandende aardgordel zoo
wel menieben draagt-en voedt , als de randen der ijsvelden.
Maar, wij hebben tot grootere nuttigjieid te komen.
Wij eerbiedigen de wijsheid en de magt van Hem , die
alles nit bet niet te voorfchijn riep ; maar Diets predikt
die magt en die wijsheid 'nadrukkelijker , dan de berchouwing van doze aarde en derzelver bewoners.
Verbazing grijpt ons aan bij den gang der dwaalller;
die wij bewonen. Ben gevaarte van meer dan zevenduizend uren omtreks I met eene ongeloofelijke fnelheid, door
de ongemeten ruimte beengevoerd, en , in hetzelfde oogenblik , met Beene mindere fnelheid, zich om deszelfs eigene
as wentelende! \Vie befeft de wijsheid en do magt van
Dem , die dezen loop regelt en beftuurt? Wie gevoelt
zich niet met eene huiverende eerbiedigheid vervuld? Wig
fpreekt de grootheid nit van grenzenloos vermogen?
Het is zoo, wij behoeven Diet verre te gaan , om de
'wijsheid, de magi, de liefde van Hem op te merken
door wien alle dingen zijn. Onze eenvormige velden , on.
ze eentoonige, maar rijkbewasfene gronden revereu ons
flof genoeg van opmerking en bewondering. Naar.; hoe
veel meer than we getroffen en verbaasd, als wij ons in
den geest verplaatfen bij die onderaardfche vuren bij die
ontA3
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ontzettende flookplaatfen der natuur, blj dat eeuwig koken en gloeijen diep in de ingewanden der aarde , bij dat
fchuimend, vlammend florten over den rand Bens ziedenden afgronds , bij dat rotfenwerpen in de lucht , bij dat
geloei en gebrul van den fchuddenden grond ! Sidderend
itaren wij op den vuurgloed , en onwillekeurig vloeit het
woord : „ Almagt !" van onze lippen. Of wilt gij liever een minder vrees aanjagend fchotiwipel, maar niet
minder flatig, niet minder grootheid en magt predikende?
Zie dezen breeden waterval; ftil en ellen gaat de ftroom,
Ineller en fneller wordt zijne vaart , prachtig fchiet hij
Haar beneden , donderend flort en woelt en fpat hij in de
diepte. Veelkleurig fchitteren zijne droppels. In fpra,
kelooze vervoering Nan wij daar,, en onze 66nige gedachte
is: „ Ileerlijkheid en Magt!"
Dan , waar zoude ik eindigen , wilde ik u alle de wonderen der aarde optellen — u voereri op de toppen der
Bergen, of u dthir brengen , waar rats op rots zich fta,
pelt , en gezwollene baren zich aan derzelver voeten breken ; of in die verwonderlijke grotten en fpelonken, waar
de natuur in duizende gedaanten , op bet vreemdst, zich
vertoont cn werkt ; of bij zoo veel, dat ons , meer dan
gewoon , wijsheid en vermogen predikt ? — waar eindi7
gen , wilde ik u wijzen op dat onnoembaar aantal gewasfen , dat dezen aardbol tooit en fiert 'op dat ontelbaar
beer van levende fehepfelen , dat bijna elk oord vervult
en vervrolijkt Op de oneindige goedheid, in dit alles
zoo zigtbaar ; fpijs in allerlei gedaante aan mensch en vee
gereikt heelende kruiden met eene milde hand geltrooid ,
iapijten van duizend en duizenderlei bloernen , balfemen,
de geuren van zoo vele bloefems en vruchten, tallooze
kudden , ons to; voedlel , tot kleeding, tot verthaak
geven , overvloed 'van alles, wat tot bellaan en tot gcnoegen van vee en mensch behoort? — waar eindigen ,
de ik u de gepastheid van alles aantoonen voor elken
ftapd en elken grond? Of ziet ge dat mos niet, diep
der de fneeuw voor het zoo nuttig rendier van Lapland
bereid? Bewondert ge niet de gefchiktheid van dat voer,
wig
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tuig der woestijnen , den dorstduldenden kameel ? Kan de
Samojeed zonder zijne honden , de Esquimaux zonder zijn
traan leven? Wie roemt den grond zijner geboorte niet ?
Allen lieven , loven denzelven. Elk acht zich bet gelukkigst yolk der aarde; en wij aanbidden de wijsheid en de
goedheid van Hem , die het alles zoo verordende, en ger
zegend is ons de kennis der aarde en van derzelver bewoners.
Welkom en gezegend is zij ons , daar zij ons het onwaardeerbaar voorregt hoog doet fchatten van in eene befchaafde maatfchappij geboren te zijn , aan een geregeld
en verlicht befluur onderworpen te wezen. Beklagelijke
toeftand*dier flat-men, waar fterkte wet is! Onbekend
met de edele genoegens van wetenfchap en kennis, zijn
ellendige holen of armzalige batten hunne droevrge verblijven , roert hen flcchts het tegenwoordige; zorgeloos
voor bet toekomende, is hetzelve fteeds zwanger voor
hen van hanger en gebrek; door woestheid en driften geleid , is onrust en vreeze aanhoudend bun lot. Wie wenscht
zich den ftaat eens Boschjesmans , eens Kaffers, of van
den oorlogzuchtigen Indiaau in de wouden en vlakten
van Amerika ? — wie zich den ijzeren fchepter en de
willekeur van den Oosterfchen gebieder? Wie roemt niet
laudbouw en befchaving, bij het ellendig zwerven der
Bedou'inen , der Kalmukken en Tariaren? Wie fchat zich
niet gelukkig, bij de leefwijs dier volken , welke hun gering voedfel aan de fchaarfche bronnen der woestijnen ,
of fangs den klippigen oever der barite gewesten , zoeken
moeten? Wie gevoelt niet de waarde van zijn gezegend
vaderland, van maatfchappelijke orde, van overvloed en
genieting , van wetenfchap en kunften? Zwijge de ontevredene ! Hij werpe het oog om zich henen , en hij roeme het plekje, dat hem draagt , den vorst, die hem beftuurt, de veiligheid en rust, die hij geniet!
Aangelegener nut nog geeft ons de kennis van andere
volken. Nimmer zien , gevoelen we meer de grootheid
van ons geluk in het bezit eener ouenbaring , van eenen
waren en redelijken godsdienst , dan wanneer wij de jamA4
MU-
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merlijke en ongeloofelijke verblinding vernemen , in welke
het grootst gedeelte des menschdoms zichgimg bevindt.
Medelijdend zien wij dat edel , verflandig' wezen , dat
wij met ons mensch noemen , zich voor bout en (teen
buigen , zich tot het verachtel ijkfie en vervverpelijkfle wenden , zich door kwcllingen en ijdele boetedoeningen afmatten , zich met inbeelding en misleiding troosten, zich
de gruwzaamfte gewoonten of fnoodfle misdrijven geoorloofd achten , omdat het ziine goden willen. Ontzetten
ons nict de menfchenoIrers der Zuidzee-eilanders , moord,
en verraad tevens , door godsdienst geheiligd? Treurt ons
hart niet bij de ongelukkige weduw,, die zich op den
brandflapel werpt , omdat eon onzinnig geloof haat , dit
als pligt en zaligheid predikt ? Beklagen we den verblin.
den niet, die zich laat verpletteren door den wagon zijns
afgocls ? Gevoelen we Diet, hoe gelukkig we zijn ; en
rijst bij deze kennis niet onze b.elangftelling in den besten
godsdienst , en , bij deze, onze belangffelling in de teregtbrenging diet verdwaalden? Het heil van niemand onzer
meclemenfchen , wie en waar ook , kan , behoort ons onverfchillig te wezen. Maar wij kennen , wij gelooven
hunnen diep ongelukkigen toefland niet , wanneer wij geehebben van verdere gcwesten en derzelver
ne
bewoners.
Nuttige — neen laat mij zeggen , onontbeerlijke kenhis y our elken mensch ! Zullen we de gewijde oorkonden
regt verflaan, zonder ten minfie eenig begrip van andere
landen , zeden en gewoonten te hebben ? Zult ge de
nieuwstijdingen , met genoegen, • ■ et eenig nut your uzelve, lezen , wanneer gij gansch ontbloot zijt van de kennis van vreemde volken en gcwesten ? Zal men eenig
voordeel trekker' van anderer uitvindingen, ontdekkingen ,
bij de onkunde van derzelver beflaan en doen ? \Vat ware
de handel , de geleerdheid, de befchaving , bij het niet
weten van hetgcen elders gevopden worth of orngaat ?
Zondcr wederkeerige, regte en goecle . kennis van elkander,, is het menschclom nicts clan cone verzameling van
afzonclerlijke hoyden , die ell:at-Icier haten en vreezen , oatdat
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dat zij plkancler niet kennen , noch weten , dat elk den
anderen nttli zijn kan.
Doch ik Irefpeur,, M. H ! dat ik mlj in eat te wljd
veld zou begeven. pan doel was flechts om de kennis
pnzer aarde en van derzelver bewoners , ook dan, wanneer dezelve , bij geniis van weer tijd of gelegenheid , niet
dan opPervlakkig kan zijn, als voor een ieder dienflig,
aan te prijzen. Laat ons trimmer gelooven , dat dezelve
voor iemand onnoodig zijn zoude. Moedigen wij veel*
eer het onderwijs in dezelve , op de fcholen , nadrukke.
lijk aan; en voor onszelve zij deze aangename bezigheid
needs uitfpanning en leering!

WAYiliNEMING EENER BELANGRUKE HOOFDWOND MET

pitACTUUR IN HET BEKKENEEL EN BELEEDIGING DER
IIERSENVLIEZEN VERGEZELD VAN GEDEELTELIA
VERLIES DER. HERSENZELFSTANDIGHEID 1113
EEN ' BRIGADIER VAN HET REGEMENT

Door w. C. V AN
LEERSUM, (*der van Gezondheid der
hetzelfde Regernetit.
derde Klasfe

REN NO.

8,

TE GENT.

en 17 Junij 1824 werd in het Garnizoens-Hospitaal
D
te Gent opgenomen de Brigadier LooEwt J K

J A N S-

SENS, ()lid 25 jaren , met eene aanmerkelijke wond aan

het hoofd, veroorzaakt door een' fabelhouw, welke hem
des avonds van den 36 Junij in een tweegevecht was toegebra,gt, en alstoen provifioneel door den Heer V Art
SEVENDONCK (4ide-Majoor bij het Regement) was
verbonden , die hem den 17den, des morgens reeds vroeg..
tijdig , naar het Hospitaal deed transporteren , alwaar hij
dan ook v66r de morgenvifite aankwam. 1k (als belast
zijnde met het verband in bet Hospitaal) tnaakte, in te.
genwoordigheid van mijn' Chirurgijn-Majoor , den Heer
DELEMARRE , en den bij het Hospitaal geattacheerden
4ide-Majoor, den Heer DECOURTRAy, het eerfie
A5
ver-
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verband los; wordende alstoen het volgende door ons
waargenomen. De wond be yond zich aan het linker zijdelijk gedeelte des hoofds , zich uitftrekkende van het mid.
delfte gedeelte des wenkbraauwboogs (opwaarts loopende over het zijdelijk gedeelte des voorhoofdbeens en
over het linker wandbeen) tot aan het middel zijdelijk gedeelte des winkelnaads , in dezen loop een' halven kring
befchrijvende. De wondlippen in de uitwendige bekleedfelen waren zoo zeer van elkander verwijderd, dat men
zeer gemakkelijk in het micklelfte gedeelte der wond twee
vingeren kon inbrengen ; en de aard der uitvloeijende ftof
liet geen' den minften twijfel over, dat her bekkeneel be.
nevens de herfenvliezen zelve beleedigd waren , dewij/ er
verlies van herfenzelftlandigheid plaats had, welke bij bet
afnetnen der verbandflukken in eene ruime mate door de
wond naar buiten vloeide ; terwijl bij nader onderzoek duidelijk bleek , dat het linker wandbeen in de uitgeftrekt.
heid van circa twee cluimen gefractureerd was , en de yen.
wijding der beenflukken was zoo aanzienlijk , dat dezelve
zeer gemakkelijk flan een vrij dik ftilet doorgang verleende; beenfplinters werden er niet waargenomen: Voor bet
overige was de geheele omtrek der wond van eene zeer
fterke kneuzing vergezeld , welke zich ook aan het linker oog mededeelde , zoodat het bijna onmogelijk was,
door de beftaande zweliing , de oogleden van elkander to
verwijderen. Bet geheele fenforium was zeer flea. aangedaan. De pals (niettegentlaande des lijders robuste
ligchaamsgefteldheid) was zeer klein ; daarentegen waren
de kioppingen van de kropflagaderen aanmerkelijk , en
het aangezigt zeer rood, — teekenen, dat er eene bevigo
congestie naar het hook/ plaats had. De lijder was geheel
fprakeloos en tevens zeer onrustig , zich telkens oprigtende , en vooral veel beweging met de ledematen maken.
de..0-Er werd oogenblikkelijk eene mime aderlating voorgefchreven , welke echter , uit hoofde van de bewegingen,
welke de lijder met zijne Armen maakte , niet dan met zeer
veel moeite bewerkftelligd werd, en dus ook geene genoeg.
zame bloedontlasting ten gevolge had ; weshalve men genood-
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poodzaakt was, ten einde zoo veel tnogelljk te deriveren , een zeker getal bloedzuigers op de voeten aan te
tetten. De wend werd, !la dezelve zoo veel mogelijk
gezuiverd te hebben , zeer eenvoudig verbonden, uit
hoofde er,, door de hevige gaping der wondlippen , en
den aard der beleediging , aan geene hechting (reunio, korten weg) te denken was , zoodat men genoodzaakt was ,
de genezing , indien mogelijk, door de verettering (fuppuratio, langcren weg) af te wachten. Dezelve werd dan
ook alleenlijk gedekt met een zeer fljn doorgaat auk linDen , waarover fijn nitgehaald plukfel, ten einde de uitvloeljende flof te kunnen abforberen , vervolgens eenige
in suiver kntid. Water p ax gemaakte drukdoeken ; wordende' dit een en ander met het drieboekige hoofdverband(ettpitium triangulare) bevestigd. — Des avonds vond men
den lijder nog in 'denzelfden bewusteloozen toelland; de
pols Was echter iets voller. Ten einde, zoo veel mogelijk elken prikkel van het hoofd af te Ieiden , werden
hem twee lavementen , een paar uren'na.elkander , toegediend, en , voor drank , eene limonade ex "kid: tart. ,
5acchar. alb. et .dq. commun. voorgefchreven.
Den: Odell. De lijder heeft nog geene bewustheid,
om op eenige vraag• hoegenaamd te antwoorden. De pols
is zeer zacht , en men belpeurt in denzelven eenigekoortsuchtige beweging. De aandrang van bloed naar het hoofd
is nog zeer aanmerkelijk. Uit dien hoofde werden hem
eenige bloedzuigers aan beide zijden van den hals , in de
rigting van de lime fugulares externee, aangezet, en in•
wendig eene oplo ging van den tartar, emetic, en alle twee
!men prikkelende klisteren toegediend; terwijI men tevens
mostaardpappen om de kuiten deed aanleggen. Bij'het at.
nemen der verbandllukken deed zich weder eene aanzien.
lijke hoeveelheld herfenmasfa voor ; de zwelling was iets
minder, en men ging dns met dezelfde uitwendigebehandeting voort; voorts was, zoo als van zelf fpreekt , de
lijder aan een' gellrengen leefregel onderworpen.
Den 'Oen bey ond zich de lijder iets beter. Hij gaf
door teekenen genoegzaam te verflaan , dat hij de aan
hem
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bem gerigte vragen begreep maar was nig in (teat, eenig
verilaanbaar woord te kunnen fpreken. Aan de tegengeiielde zijcle der beleediging (dus refits) was de mondhoek
fcheef te zamen getrokken , en de lijder Diet in (twat , de
.tong willekeurig uit den mond te ficken ; eater befpeurde men geene teekenen van verlamming aan eenig ander
gedeelte des ligchaams. De verettering begon zich in te
liellen , en met deze ontlastte zich nog altijd , eerie geringe
hoeveelheid herfenmasia; ook vas nu zeer duide14, door
de befiaande vaneenwijking Apr beenftukken van het wandbeen , de kjoppende beweging der berfenen waar te nemen. Men bleef met dezelfde, zoo in, als uitwendige,
behandeling voortgaan. — Des avonds werd weder een lig"
te aanval van koorts waargenonien,
Den 23ften. De wond that thans zeer zuiver ; de Cuppuratie heeft zich volkomen ingefield, en er ontlast zich
geene berfenzelfilandigheid meer. De lijder gevoelt in 't
geheel geene pijn, en begint reeds enkele woordenverftaan;
baarder nit te fpreken. De fpieren van den uitwendigen mond
zijn Diet nicer krampaeinig te zamen getrokken 4 en de lij.
der is beter in flgat , de tong naar willekeur te bewegen.
Men gnat nQg altijd voort met bet toedienen. van zacht
afvoerende rniddeien, en veroorlooft- hem het gebruik vats
lets meerder voacirel,
Op deze wijze ging men dagelijks:voott en men had
bet genoegen te zien , dat de patient van . dag tot dag in
heterfcIpp toenam , het fpraakvermogen langzamerhand terugkeerde , en de wond een beter aanzien kreeg. Niettegenftaande er in den grond der wond zich reeds vleeschheuveltjes begonnen op te doen en de ontlasting van
berfenzelfilandigheid geheel ophield, zag men echter nog
bij aanhoudendheid zeer duidelijk de kloppende beweging
der berfenen ; weshalve men , dewijl de wpndlippen nog
zeer van elkander verwijderd waren „ den 17 julij ge,
bruik begon te maken van lange kleefpleisterftrooken, ten
einde , zoo veel mogelijk , eerie wanftaltige eicatrifering
wool' te konien; en, out tevens de zamengroeijing der ge•
bro.
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brokene beenllukken te bevorderen , werd het verband
iets meer iluitend aangelegd.
Dagelijks , bij de vernieuwing van het verband , werden de wondlippen nader tot elkander gebragt , en zoo
doende de vorming van het likteeken begunfligd. De yeny
ettering werd van dag tot dag minder , en men zag niet
meer zoo duidelijk de kloppende beweging der herfenen.
De lijder hield nu niet meer zoo geftadig het bed, maar
wan'lelde door het Hospitaal werd dagelijks vaardiger in
het fpreken , en was volkomen bij zijne bewustheid; weshalve men alle reden had om te hopen , dat hij nog aan
de Maatfchappij zou kunnen worden teruggegeven ; welke
verwachting dan ook ten voile bewaarheid werd dewijl
de cicatrifering op het laatst der maand Augustus gelled
voltooid was, en men hem den 6 September daaraanvolgende, op eene geringe belemmering in het fpraakvermo•
gen na, volkomen heraeld , het Hospitaal zag verlaten.
KORTE SCHETS VAN HET LEVEN EN DE SCHR1PTEN
VAN RHIGAS, EEN DER VOORNAAMSTE BEWERKERS
DER OMWENTELING , TEN DOEL HEBBENDE DE ON..
AFHANKELTIKHEID VAN GRIEKENLAND.

Door

II

C. NICOLO-POULO.

HIcAs, de voornaamfte oorzaak van den ur ger' opnand, die de omwenteling en den oorlog voor de °nat.hankelijkheid der Grieken moest voorbereiden , werd,
omareeks bet jaar 1753 , te Velestini, eene kleine flad in
Thesfalie, geboren. Hij nraakte uitmantende vorderingen
op de beste fehelen van zijn vaderland , en daar onderfcheidde hij zich vroeg, zoo we/ door groote viugheid van begrip , als door buitengewone vhjt. Daar hij Beene fortuin
genoeg bezat , om vrij en eervol het moeijelijk veld der
letteren te bewandelen , wijddc hij zich aan den handel
toe , om hiermede cen onafhankelijk bettaan te verwerven.
Hij begaf zich, nog jong zijndo , naar Bucharest,
hij tot bet tijdltip der Franfehe omwenteling, in 1789 en
1790)
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1790 ,,bleef ziinen tiid tusfehen de werkzaamheden van
den handel en zijne geliefkoosde Undies verdeelende. Te
Baeharest Wen\ nog, eene ftad, die rijk was in mannen
van verdienflen uit verfchillende volken en voorzien van
eene-nitgelezene boekerij over de verfchillende deelen der
letterkunde en. -wetenfchappen , was het , waar 11 s,
altijd begeerig naar meerder onderrigt , de uitgebreidlle
kennis iopdeed. De oude letterkunde van Griekerdand ontvlamde zijne verbeekling; de Zattynfehe .# .Fratifehe , Jtaa
liaanfehe en :bait fche talen waren hem, eigen ; hij voerde
de pen zoo we! in het Grieksch als in bet . :Preinsch. Ook
was hij dichter en muzikant tevens. Zijne aangenaamfte
bezi glaeid was de aardrijkskimde , met anderewatenfehappen
in' vergelijking gebragt. ldij voegde bij al zijne kennis een
diep 'en bartstogtelijk gevoel voor zijn fchoon en ongelnkkig vaderland welkt fchandelijke Ilavernij kipniet icon verdragen; .en bet voorwerp zkiner vurigtle hegeetten was , al=
les uit te denken , wat anstot bevrijding van hetzelve dieneft
kon. Deze bepaalde.neiging, die alle zijne verftandelijke
vermogens zoo zeer wist,te verheffen , bragt hem op het
Route en ontzettende denkbeeld , am in flute een groot
Genootfchap op te rigten , hetwelk geen ander doel zou
Lebben , dan geheel Griekenland in opffand te brengeft
tegen de Porte, en zijne ongelukkige medeburgers te verlosfen van bet hatelijk juk der barbaren. Vol ljver
werkzaamheid , in den hoogllen graad het vermogen van
welfprekendheid bezittende , en reeds eene groote achting
genietende bij de aanzienlijkften des yolks , baastte hij
zich, het vaderlandsch Genootfchap te vestigen waarvan
wij zoo even fpraken; en hij haalde vele Bisfehoppen,Archonten , rijke kooplieden , geleerden , Kapiteins van de
land- en zeemagt, in an woord , de bloern der Griekfche
natie , tot zijne partij over , behalve nog verfcheidene vreetndelingen van aanzien. Maar hetgeen in Europa ongeloo..
felijk fcheen , en niet minder het natuurlijk gevoel van
afkeer verraadt , dat een volftrekt onafhankelijk Gouvernement moet inboezemen , wanneer bet nimmer eenigen
waarborg voor iets aanbiedt, noch de bezittingen of het

VAN RHICAS.

!even zelfs niet in de hoogfte ftanden , onbedreigd laat ,
was , dat RHIGAS, op welke wijze 'Paten wij niet ,
verfcheidene vermogende Turken insgelijks aan zijn GenootCamp deed deelnemen, onder anderen den beroemden
p A s s w A N -0 £ 0 die langen Ajd de magt der Poste
weerftand bood. Na de oprigting van dit Genootfchap
vestigde R III G A s zich te Treenen, waar zich een groot
aantal rijke Grfekfche kooplieden ophield, eu eenige
wekene geleerden van dat zelfde yolk. In deze hoofdttad
onderhield hij eene geheime briefwisfeling met de voornaamite leden zijner partij in .Griekenland en _Europa.
Te zelfden tijde ging hij voort, met gelukkig gevolg, de
letteren te beoefenen. Hij gaf een dagblad uit , tot on+
derrigt zijner medeburgeren. Hij vertaalde de Reizen van
den jongen Anacharfis , waarvan verfcheidene deelen in
het licht zijn gekomen. Hij fchreef eene verhandeling
over de krijgskunst , en eerie over de beginfelen der natuurkunde voor bet algemeen. Hij vertaalde in •hedenr
daagsch Grieksch het Franfche werk : School der teedere
Minnaars, (Ecole des Amans &Cleats.) Iu deze overzetting volgde hij volinaakt den 41 der Archonten van Kon.
flantinopel , die ook anders Phanarioten genoemd werden. Dit werk was zeer gezocht. Te gelijk gaf hij eene
peck vertaling van de Herderin der Alpen door AI AI1.•
M ON TEL. Maar niets deed hem meerdere en algemecnere achting in geheel Griekenland verwerven , dan zijne
vaderlandfche liederen , in den voliz g aij1 gefchreven , die
dienen moesten om de verbeelding der Grickfche jeugd te
ontvlarnmen , haar te bezielen met de brandendae.liefde
voor bet vaderland , en den fterkften haat tegen de dwingelandij der Muzelmannen. Zijne navolging van den Marfeillaanfchen marsch , (Allons, enfans de la patrie !) die
nog gezongen wordt door de helden van Griekenland,
wanneer zij in onze dagen tegen hunne onderdrukkers ten
ftrijde gaan , en zijn fchoon berglied: (Si.`; 51-670 weanutiptx
'vr?‘ Pula.) Haden! tot hoe lang zullen avg op
de bergen !even?) hebben , onder alle de vruchten van
zijn dichterlijk genie, de meeste geestdrift en de grootfle
wer-
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Werking op den gcest eener jeugd gebaard , uit Karen aard
vurig , ondernemend , en doordrougen van bevvondering
der groote Baden van eenen MILTIADES I THEMI sTOCLES, CIMON en PEitict,Es. RHICAS heeft
ook eene groote kaart van &heel Griekenland`gernaakt , in
twaalf vellen , gegraveerd te Weenen , op kosteii van zijne medellanders , waarop hij , zoo wel door de oude als
Tiiettwe naMeil , alle plaatfen heeft aangeteekend, die in
de jaarboeken van Griekenland betoemd zijn. Deze kaart,
die, onder andere fchoonheden , oak een groot aantal
de gedenkpenningen bevatte , heeft den roem van it n IGA s in de geleerde wereld van Europa voor altijd bevestigd.
Deze onvermoeide en buitengewone man, die, &leen
door de kracht van zijn vernuft, de Griekfche omwenteling had Weteft voor te bereiden , of liever , die daarvan
de voornaamtte aanlegger wa g , eindigde zijne loopbaan op
eene noodlottige wijze. Een valfche broeder,, een affchuwelijk mensch , die geen ander oogmerk had, dan
fortuin te maken , al ware het ten koste van zijne eer.,
verraadde den ongelukkigen It IIIGAS en acht zliner vrienden , als zamenzweerders , aan het Oostenrijkfche Gouvernement. De Keizer van Duitschland deed hen in heelr
tenis nemen en aan de Porte uitleveren , met ultzondeting
van drie , die in Oostenrijk genaturalifeerd waren. Alle
de dagbladen van Europa waren vol van deze betreurenswaardige gebeurtenis. Zie ilechts , hoe er de IVIoniteur
(jaar VI, 1798, No. 271) over fpreekt , onder de rubriek
Semlin „ Wij hebben door deze [lad de acht Grieken
zien komen , die te Weenen gevat waren als fchrijvers
r1 van oproerige fchriften, en die zullen uitgeleverd wor„ den aan de Porte, als onderdanen van den Grooten Heer.
Zij waren twee aan twee gebonden , en begeleid door
„ faldaten , twee Korporaals , een' Opperoilicier en
een' Commisiaris. Het hoofd der partij , tot welke deze
Grieken behoorden , was R HIGAS, een rijk koopman ,
een Thesfaliêrvan geboorte,die in den hoogilen zin bezield
was
met het denkbeeld der bevrijding van zijn ongeluk12
„ kig
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kig vaderland, ottlij3s door vrije menfchen bewoond:
3, Eenigen tiid v66r dat de Politic van Wrenen last had
„ gegeven hem in hechtenis te nemeil , had RHIGAS1

hiervan door eenig voorgevoel ondenigt, zich uit
„ !tad verwijderd; maar desniettemin werd hij te
achterhaald, waar hij zichzelven eenen dolkfteek toebragt: zijn arm weigerde echter hem den dienst te doen,
dien hij wilde ; de neck was niet doodelijk. Hij is ono
3, der het getal der acht gevatte Cricket; , waarvan er vijf
,, zullen worden uitgeleverd aan de Porte, en de drie an• deren , als onderdanen van den Keizer , zijnveroordeeki
„ tot eene eeuwigdurende verbanning: Maar RHIGAS
,, was niet het ednige hoofd der partij, door hem opgeJ
3, rigt ; hij Was daarin flerk bijgeflaan door MAPROYE.•
3, NI, neef van den beroemden Hospodar van dien naam ;
5, doch M Auno y ENI, die voorleden jaar zich had wega
„ gemaakt , leeft ongemoeid te Paris , terwijl de onge/ukkige RHIGAS de doodaraf te gemoet gaat."
Te vergeefs verzochten RHIGAS en zijne ongelukkige lotgenooten, als eene bijzondere genade, niet uitgeleverd te worden aan de wreede Agenten van het Gouver.4
nement van Konflantinopel , maar te molten flerven indent
fehoot hunner huisgezinnen en in het midden hunner
nieuwe vrienden ; hunne fmeekingen worden niet gehoord:
Gelukkig vreesden hunne geleiders dat PASSWAN-0
L o u hun deze achtingwaardige flagtoffers mogt ontnemen ; daarom wierpcn zij hen in den Donau, waarmecki
zij hun alzoo de verichrikkelijkfte pijnigingen befpaarden
die hen wachtten:
Dit droevig uiteinde, dat geheel Griekenland en een
groot deel van Europa met affchrik vervulde , had plaats
in het jaar 1798., omftreeks het midden der maand Meis
RHIGAS was toen niet ouder dan 45 jaren. Na dit trettrig voorval gaf AN THYMUS, Patriarch van yeruzdlemi
Deken der Gh-lekfehe Prelaten , die eene groote achting
genoot en eenen vermogenden invloed bezat, op last Ira/
de Porte, een gefchrift in het licht, dat echter te Eon.:
DIENOELW: 1825. NO. I.
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flantinopel gecirukt was, getiteld: raderlijke rondgaande
brief aan alle Grieken.
In dit gefchrift, dat opgegeven was door SELIM
toen beheerfcher der Turken, gaf de Patriarch aan alle
zijne geloofsgenooten van het Oosren den raad van te vol.
harden in hunne trouw aan de verhevene Porte, en den
Grooten Heer te befehouwen als hunnen wettigen Souverein.
Deze rondgaande brief werd ten voile wederlegd door
-een' vriend van RHIGAS, in een auk , ten titel voerende : Broedertilke rondgaande Brief aan alle Grieken , die
onderworpen zijn aan het Otton2annisch Keizerr0 , in antwoord op den vaderlOen rondgaanden Brief, te Konflantinopel in het licht gegeven, valfchelzyk onder den naam
Tan den -eerbiedwaardigen Patriarch van yeruzaletn. Rome, (Parts) 1798, in 8vo. 58 bladz. In de voorrede
zegt de fchrijver , met een gevoel , de fchoonfle tijden
Laat ons aan de geheele
van Griekenland waardig :
wereld ftellig verklaren , ten einde dit uitzinnig gerchrift
te wederleggen dat de haat tegen de wreede Muzetmannen diep in onze harten geworteld is, en, zoo wij
, nog bet juk niet bebben afgeworpen, dat onze hoofden
• drukt , wij daarorn geene befchuldiging verdienen,
• alsof wij te lafhartig zijn. De naijver van eenige Euro11 pefche Mogendheden is alleen oorzaak , dat het uur der
vrijbeid voor ons nog niet geflagen heeft." — De fchrijver betreurt vervolgens- den flood van RHIGAS en zijne
lotgenooten : „ lk zie ," 2egt hij, „ in mijne verbeelding,
„, Engelen van den bemel nederdalen, zegepalmen der onfterfelijkheid in de band hebbende, om deze martelaars
van
den Godsdienst en de Vrijheid te omkranfen !"
,
Ilij cindigt zijne welfprekende voorrede met deze opmerkeWke woorden : „ Verwaardig u , o miju geliefkoosd Va„ Berland ! gunflig aan te nemen , ontvangt met goed, held , o geliefde Medeburgers , die afflammelingen zijt
„ der oude Grieken! deien broederlijken rondgaanden
„ brief, zoo zeer verfebillende van dien , welke den val1, fchen titel draagt van vaderVen Dat noch boeijen
„ nocfw
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noch brandaapels in uwe bust de gloeijendae trader, landsliefde verkoelen , of den onverzoenlijkaen haat
tegen de dwingeIandij unblusfchen! Houdt altijd voor
„ oogen , Wat kwaad van allerlei aard de wreedheid der
„ Turken u elken dag doet ondervinden. Brengt u de
„ verhevene, uitdrukkingen uwer voorvaderen voor .den
geest , toen zij'elkanders moed tegen de Perzen tracht„ ten to ontvlammen: „ Zonen van Griaenland gaat be,„ nen, verlost uw vaderland , uwe kinderen , uwe pro uWen ,
„ de Goden uwer vaderen , de graven van het voorgellacht !
, voor alle deze heilige belangen le fit-1j„ Nu is het
„ den.” (AEsen y t.. Peri. V. 2oa. 4.) Ziet daar de
woorden , die ik alien Grieken in bet algemeen toeroep.
, Maar tot u fpreek ik vooral, die aan bet hoofd des
I, y olks ftaat. Wereldlijke Beautirders , vereerd onder
„ den naam van Archonten! Leden der Geestelijkheid,
„ die heilig gehoemd wordt U roep ik nog eens toe
• dat (la voorzigtigheid of de godsvrucht der geloovigen
u deze gewigtige namen niet gegeven heeft , dan opdat
gij hun ten leidslieden zijn zoudt, gelijk bet verlichte
„ en waakzame herders betaamt ,die in waarheid dienaars
„ van God zijn , gelijk de Bijbel zegt , niet nit kedwzing,
maar gewillig, i Petr. V: 2 ; opdat gij hen beauren
„ zoudt., bun regt en geltyk doende , Colosf. IV: i , en
„ opdat gij voor alien het zout der aarde en het licht der':
wereid zijn zoudt, Matth. V: 13, 14."
De dood van RHIGA$ gaf aanleiding , dat eenige werkjes en gefchriften in het hedendaagsch GriekSch uitkwaMen, onder welke er edn zeer merkwaardig is, dat ten
opfchrift heeft: Nornocratia, geheiligd aan de, fchim van
R HI GAS, dien ongelukkigen , maar waarlijk buitenge.
wonen man, 'die in de jaarboeken van bet tegenwoordig
Griekedand met de thecae billijkheid eenen onfterfelV
ken naarn verkregcn heeft.

Z. t6 Nov. 1824.
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ij hebben, te zijnen tijde, de toen aanftaande verkooping van den aanzienlijken en atom vermaarden
fchat , door wijien den Heer ME ERMAN nagelaten , aangekondigd, en zijn thans in de gelegenheid gefield, om van den afloop dier verkooping eenig berigt te
geven. In vertrouwen, dat dit velen onzer Lezeren niet
onaangenaam zal zijn, dee/en wij bet bier mede.
Thar de verzameling zoo veel keurigs, kostbaars en
zeldzaams bevatte, was het te voorzien , dat , van heintie en verre, velen de verkooping zouden komen bijwonen, of hunne commisfien zouden inzenden, en dat dus
bet voornaamfte duur Terltocht zou worden. Beiden is
dan ook bewaarheid. Zelden zhg men, op onze Auctien,
zulk een' toevloed van mannen , die wat konden en durfden befteden , en zelden waren op eenige zoo vele aanzientijke laStgevingen. Behalve vier voorname Boekhan,
4:Ielaars uit Londen , an uit Edenburg , en een uit Parijs ,
waren er nog een Engelsch Baronet en een Hoogleeraar
van Oxford tegenwoordig, welke alien groote fommen
befteed hebben. Aanmerkelijk hebben ook gekocb: de
Hecren Boekhandelaars, welke de verkooping hebben
gehouden , waarbij anderen uit Amflerdant , 's Gravenhage enz. gevoegd moeten worden. Voorts hebben een aantal onzer Aanzienlijken en Geleerden zich bier zeidzame
en kostbare werken aangefehaft, en is er gekocht voor
de Koninklijke Boekerijen van Frankrijk en Koppenhagen,
de Hoogerchoo/ te Warfchauw , de Bibliotheek van Zijne
Majesteit 's Rage; voor het Koninklijk inflityllt te A mfierdam , voor de Akademien van Leiden , Utrecht , Groningen, Leuven, Gent, Luik ; voor het Athenaeum te
Franeker , de Bibliotheek van Antwerpen, den Raad van
Adel, de Maatfchappy van Letterkundc te Leiden_ Nog
is eene aanzicnlijke fom befteed voor den Rus - Keizerlijken Gezant te Stockholm, en is er, fchoon minder, ge=
kocht
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kocht voor Italiaanfche en .Noord-Amerikaanfche reke.
ning. — Zoo wijd en zijd, ziet men, is deze verzameling , welke , federt twee derden van eene eeuw , met
vele moeite en kosten, werd bijeengebragt, verfpreid; en
vermoedelijk zou dit nog al meer blijken , als men wist
waarheen al, wat in commisfie gekocht is , gegaan zij, —
Het moge waarfchijulijk zijn, dat het verfpreide nu van
meer nut zal zijn, daft wanneer het was bijeengebleven ;
maar wij gevoelen toch grievende fpijt , dat er geen middel is te vinden geweest, om aan den uiterften wil van
den Heer MEEKDIAN, volgens welken deze fchat in
zijn geheel moest blijven , te voldoen , en wij beklagen
het te meer, omdat ten minfle de helft van denzelven,
en vooral van hetgeen van de meeste zeldzaamhcid en
waarde was, is heengegaan, om den luister van buitenlandlche Boekerijen te vermeerderen. Gelukkig echter,
dat een aanzienlijk deel binnen bet vaderland is gebleven,
en thans de kasfen onzer vermogende Boekverzamelaars,
en, door 's Konings gocdheid , ook die onzer Akadeini.
fche Bibliotheken en van andere onzer openbare
lingen, zoo wet als de Koninkliike Bibliotheek zelve,
helpt verlieren„
Het laat zich nu klaar begrijpen , dat , bij zoo vele
ntededinging van koopers, de geheele verzanteling eene
buitengewone fom heeft moeten opbrengen. Wijdverfchiliend hebben wij die , door dezen en genen , hooren
opgeven. Wij kunnen met zekerheid melden dat van
alles te zamen gekomen is honderd en dertig duizend en
ruimnegen honderd guldens. Buiten twijfel zouden velen
wel verlangen , om de bijzondere prijzen te weten', waarvoor het voornatzmfle verkocht is; doch wij twkjfelen
zeer , of het getal van zulken , die zich eene lijst dearvan zouden willen aanfchaffen , groot genoeg zijn zou,
om de kosten van derzelver vervaardiging en uitgave goed
te maken. In het algemeen kan men zeggen, (gelijk wij
reeds genoegzaam hebben te kennen gegeven) dat, wie
bier tot het doen van zoogenoemde koopjes van bet uitgekene ell .;C140/Tie mogt gekomen ZVJO er Diet veel
13 3
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(fchoon toch nog bet een of ander) zal hebben kunnen opdoen ; maar voor veel van het meer gemeenzaam voorkomende, althans in fommige vakken , vooral in dat van onze Nederlandkhe Letterkunde en Vaderlandfche Gefchiedenis , fchijnt 's Gravenhage de verkieslijkfte verkoopplaats niet to zijn , alzoo men er mindere prijzen you,
gernaakt heeft, dan er elders voor betteed worden. Docli
glwat den naam van zeldzaam bij uitnernendheid verdient 7
alwat of tot de vroegfte , of tot de laatfte en beste uitga'y en der oude Griekfche en Lattynfche Schrijveren behourt,
en in bet algemeen alwat bij de beroemdfle Drukkers van
de vijftiende Eeuw en later, vooral op parkernent of "velin, gedrukt werd, alle voorname en uitgebreide werken
van geleerdheid, alle vermaarde werken 'van kunst, al
bet uitgelezene in het vak der Natuurlijke Historic, met
woord alles, wat thans bijzonder in den fmaak valt
en gezocht wordt, is, met kleine uitzondering, duur,
bet een en ander zeer duur, vcrkocht, en voox fornmis.
gen der waardigfte Ilandfchriften zijn verbazende prijzen
belleed. Van deze Handfchriften zijn nagenoeg twee derden in getal, en voor ruim drie vierden in waarde ,
ten 'r land gegaan. Het uiterst gevaar, daarvan heeft
zelfs GROTII Parallelon rerun publkartan (No. 79 t
der Handfchriften) geloopen ; en de vier Vazen, het
kunstgewrocbt van onzen beroemden WILLEM VAN
hebben dat gevaar niet rnogen-,ontkomen, en
zijn den vaderlandfchen grond ontvoerd.
Vermoedende , dat het velen onzer Lezeren niet onbe,
langrijk zal voorkomen, dat wij met eenige voorbeelden
doen zien , welke prijzen hier,, in onderfcheidene vakken,
gemaakt zijn , laten wij , tot eene Proef , de onderftaande
lijst, met aanwijzing der nommers van den Catalogus a
yolgen.
Editiones Principes.
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VIERTAL BELIEVES AAN EENEN VRIEND , OVER DE TEN

room.

STELLING .DER KUNSTWEREEN VAN NOG LEVENDE NEDERLAND.
SOL-1E MUSTERS, TE AMSTERDAM , VAN DES PRE 1824.

doet mij waarlijk zeer vee! eer aan, geachte Vriend1
mij
zoo ernftig als vriendelijk te noodigen tot het me..
met
dedeelen mijner gedachten over de voorwerpen van kunst,
ons bij de onlangs afgeloopene Tentoonlielling voor oogen
gehonden. Ik beken bet gaarne, deze uitnoodiging , als ook
de ondubbelzinnige blijken van goedkeuring, waarmede onze
briefwisfeling bij eene vroegere gelegenheid is ontvangen ge,
worden, waren reeds drangredenen te over , om mij daaraan
thans niet -te onttrekken. Doe]] de aankondiging van eene
brochure, en daarna de verfchijning van nog een en ander 2
over bezelfde onderwerp , verkoelde niet weinig den lust,
waar-
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waarmede ik deze task dacht op te vatten. Immers moest ik
vreezen, dat hierdoor hetgeen ik voorhad te fchrijven
nutteloos zou worden; want, en gij weer dit ligt beter
dan ik, het is hoogstnioeijelijk , ielfs gevaarlijk, wanneer,
om eens met HOOFT te fpreken , het weeder , aan't quakkelen Jlaande, een' diepen dijk gemaakt heeft, zich een nieuvr
fpoor en eigen weg te banen, fangs welken men hoops zijn
doel te zullen bereiken. Bij de inzage, , echter, met name van
het bedoelde ftukje , meende ik in uve aanzoek wel te mo-gen bewilligen. Wat ik u intusfchen als nsijn oordeel weer',
te moeten kenbnar 'taken, moet gij geenszins als eene aldoende uitfpraak aanzien; maar gij moogt u gerust verzekerd
houden, dat eene ftrenge onpartijdigheid, geen ander inzigt,
mij in mijne befchouwing zal geleiden. Deze bekentenis
ftrekke alzoo tot eene verontfchuldigiug, wauneer ik in eenig
opzigt dwalen mogt.
Te regt merktet gij reeds op , dat de tijd tot het houden
der Tentoonftelling in dit jnar, 1824, vroeger gefteld werd,
dan bevorens. De reden dezer vervroeging heeft men te zoe4
ken in de aankondiging der expofitie te Brusfel, Welke
paald was tegen October, en dus bijna gelijkcijdig met de
onze zoude hebben plants gehad. En zeker, indien niet van
hoogerhand daarin ware onderhnndeld geworden, zouden
de, die te Brusfel en te ihnlierdan daardoor merkelijk heb.
ben geleden. Wij Voor ons, althans , zouden van onze Zuidelijke kunstbroeders nog minder ftukken hebben-ontvangen,
dan thane. De Brusfelfche, daarentegen, heeft nu weitlige of
geene fchilderijen van de onze overgenomen. Immers het:
grootlie annul, en daaronder de voornaamfte, werden of wa.
ren reeds verkocht, en wel zoodanig verkocht, dat men zich
omtrent de tevrederiheid der kunftenaars deswege in geenen
deele behoeft te verontrusten; terwijI zulks aan vele der teruggezondene voorzeker mede zoude zijn te beurt gevallen,
indien derzelver vervaardigers daarvoor geene prijzen hadden
gevorderd , welke de lielhebbers van den koop deden af.
zien.
Wij moeten ons verheugen over ons kunftenkweekend en
kunftenminnend Noordelijk Hollands deel, dat in dit opzigt,
aismede door het gedurig en gecrouw opkomen te dezer ge.
legenheid, getoond heeft , hoeveel belang men voortdurend
in deze inrigting blijfc ftellen. Men verzekert , dat er
15,50o Lijsten atilt uicgegeven; en clit getal ware, buiten
al•
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alien twijfel, nog annmerkelijk vermeerderd geworden, wanneer niet, het gunftig jaargetijde vele aanzienlijke liedon op
hunne Buitenverblijven had teruggehouden.
Het Lokaal, dat men reeds meermalen tot de Tentoonftellingen bezigde, en waarfchijnlijk voor deze inrigting needs
2a1 gebruikerr, blijfc bij uitnemendheid tot dit einde voldoen.
Het Ito= mij echter voor, dat men, bij een toenemend ge.
tel van ftukken , hetwelk dit jeer reeds plaats vond , en bepaaldelijk van zoogezegde. kapitale fchilderijen, omtrent derzelver plaatfing nog .wel: sent eenige ongelegenheid zal ontmoeten. Doch waartoe te zorgen velar den tijd ? De Kamrvisfie , die altijd en ook nu wederom , met zoo veel zorg
en vlijt hare teak volbragt heeft, zal ook alsclan wel middelen weten te beramen, al ware bet flechts (om iets te noemen) doer' eene ruimere terughouding van zulke aangebodene
ftukken, welke niet zoo geheel den toets kunnen doorflaana
Zij heeft inderdiad,eene gewigtige en moeijelijke teak te veryullen. De .firengfie onpartijdigheid , vauwaar zij moet nitgaan, brengt hear niet zelden in aanraking niet lastige en on.
tevredene bedillers , het zij dan om de verwerping, het zij
om de plaatfing hunner ftukken. mag echter bij deze gelegenheid Diet' voorbijgaan de breede omfchrijving, met welke men twee der ftukken vau NAVEL en die van n. i cqui&
beeft verwaardigd, aft hadde men daarmede de aandacht bepaaldelijk willen vestigen op deze twee Meesters, terwiji
andere, desgelijks zeer verdienflelijke, kunfle,naars under den
vloed van medewerkers als verzwolgen werden. — IVIaar het
worth tijd, dat lit ter zake toetrede.
De Tentoonflelling van 1824 dan , gelijk ik reeds aanmerk.
te, overtra, in gets! van flukken, de vorige, welke echter
offs vootal niet minder kapitale en belangrijke fehilderijen
vertoonde , dan die,van dit jaar. Beider betrekkelijite waarde tot elkander te bepalen , is moeijelijk, dewiji men thane
in alle vakken zeer verdienflelijke ftukken konde anderfcheiden, hetwellt , indien eene meer algemeene medewerking hadde pleats gevonden, ontwijfelbaar tot een voordeelig belluit
voor deze, boven die van 1822, zoude geleid hebben. En
tilt last zich reeds nit een oppervlakkig inzien der Lijaten van
beide jaren van voren of maker,
Hoe vele namen van met roem bekende Schilders mist men
op die van 1824! Gaarne zouden wij er p iENEMAN, y.
VAN BREE J", PH. VAN BREE, VERSTEEGII, PAE.
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ODEVAE RE, CELS, DE CAUWER, VAN A S•

SCHE, BRAECKELAER, GABRIeL en anderen in heb.,
ben aangetroffen. Van r. I E ENJ E 5/FA N, als verbonden aan het
Koninklijk Militant van Kunflen en Wetenfchappen, als Bev.
ften -Directeur der Altademie, uitfluitend aan de beoefening
der Eeeldende Kunflen gewijd, had men , ik ontveins het
niet, lets op de Tentoonftelling verwacht; geenszins , dat hij
zich, met VAN BREE• en anderen , die in foortgelijke be.
trekkingen Haan, herhaalde malen ons zijne kunstvoortbrengfelen zoude hebben onthouden. Het is waar, de vervaardi.
ging van bet groote fink , dat finds langen tijd de Algemeene
aandacht en bewondering heefc gaande gehouden, en wegens
deszelfs afzonderlijke bezigtiging een zoo groot opzien
baart, t heeft dezen kunfienaar zeker veel tijd ontnomen;
doch .,;... Maar wij fporen liever den grond van hunner al.
ler teruighouding niet na, leder beminnaar van kunst gevoel.
de, dat zij alien, genoegzaam verzekerd van den algemeenen
bijval, zich tot mededeeling niet ongehouden konden rekenen jegens een publiek, hetweik hunne tentoongeftelde finkken altijd met groote coejuiching en geestdrifc heefc ontvangen, en zich daardoor geregtigd achtte, om de openlijke befebouwing, hunner kunstvoortbrengfelen te vorderen,
opdat zij niet flechts hunnen eigen roem in bet vak der
fchoone kunflen , maar ook dien van het Vaderland, fteeds
meer en meet zbuden helpen verbreiden. Vleijen wij ons intusfchen, dat zij bij eene volgende gelegenheid aan den al.
gemeenen wensch zullen gehoor geven; en, op dien grond
bouwende, mogen wij f:4 ilreelende verwachting koesceren,
dat de eerstvolgende Tentoonftelling, niet alleen in Rance en
belangrijkheid, maar ook in voortreffelijkheid, alle de vroe.
gere zal te boven flreven,„
Na deze bedenkingen, waarbij ligt nog andere te voegen
waren, zal de aangevoerde vergelijking gemakkelijker zijn op
te losfen. De Meesters , die ons voor het eerst hunne fchi/derijen aanboden, konden, uit den card der zake, niet weI
met de meer geoefenden wedijveren of gelijk gefteld worden;
offchoon er zich onder bevinden, (bij voorbeeld een P. P.
LE R. o y) die reeds een zoo gunflig vermoeden van hunne
bekwaamheden hebben doen opvatten , dat zij, indien de
verwachting, die men van hunne talenten voedt , niet worde
teleurgefleid , cenmaal Neb-lands luister in her yak der fchoone kunfien krachcig zullen help en fchragen en handhaven.
Het
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Het blijfc gezegd, wat ik u eens als mijn gevoelen tnetid.4
deelde, nopens de moeijelijkheid tot het maken van afdeelin.
gen in de kunst. Dit jaar .ontmoette ik er wederom een dui•
delijk bewijs van in het fink van BARBIER.S te Haarlem
het ligten van de Cataract voorftellende. Als onderwerp eener
werkelijke gebeurcenis, mag men aan de gefchiedkundige
waarheid niet twijfelen ; en echter zou ik voor mij hetzelve
niet, ander de Historifche ftukken durven rangfchikken. Hoezeer dan ook deze eens gernaakte-zwarigheid blijft beflaan
.zal ik evenwel verpligt zijn, eenige regelmaat in aeht te
men, en, den weg houdende, fangs welken ik u vroeger
•rondleidde, wederom eerst van de Historifehe itultken en
Portretten fpreken, am daarna van het tableau de genre , de
Scillevens, Bloem- en Fruitftukken, Scad- en Kerk-, Zee'
en Watergezigten enz. enz, te gewagen.
Het eerfte 'en hoogtle y ak der kunst , het Historiefchilde
ren , is gansch geene gemakkelijke taak. Het vereischt niet
flechts eene meer gezette en uitgebreide ftudie dan de avey
rige, maar ook werkt bovenal tot het welflagen in dezen me.
de eene localiteit , en, ten gevolge van dien eene aanmoediging, welke in onze Noord -Nederlandfche gewesten fchaars
voorkomt of gevonden words. De kunitenaars der Zuidelijke provincien hierin gelukkiger zijnde, Ilan het zelden misfen , dat wij van hen Historifehe voorilellingen ontvangen:
Doch ook de onzen wijdJen zich finds eenigen tijd, met goed
gevolg, aan dit y ak toe. De beroemde moRIT z, die zich
thans niet heeft willen ontrrekken heeft bij deze gelegenheid , en ook vroeger, toen ,hij de Kruifiging en de Afne.i
ming van het Kruis ten voordeele van het oude Mannen- en
Vrouwenhuis liet bezigtigen wederom aan den dag gelegd , hoe
volkomen hij het penfeel meester is, hetzij hij in dit of in
eenig ander vak zijne kunst uitoefent, en hoe hij edelmoedige
belangeloosheid met ware kunstverdienften weer te paten. Het
bezoek der Vrouwen bij het Graf getuigt van zijne zeldzame begaafdheden, die misfchien alleen aanmoediging behoe.
y en , oat het geheel ontwikke/de talent van dezen verdienst.;
vollen kunflenaar in meerdere grootfehe prbeven te zien
fchitteren. De Koopman in Prenten, door denzelfden Mees•
ter, draagt mede blcken van eene uitnetnende fchildering;
her vreemde en zonderlinge des onderwerps , tevens het
merk van m 0 R IT z' genie , heeft nog al eenigen aanftoot ge*onden.

c.
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C. KRuSEDIAN gaf van zijn tweejarig verbltjf in hafie
tprekende bewijzen. Al betgeen door hem is ingeionden,
draagt blijken van zijne vorderiug in juistheid van teekenen
en goede penfeelsbehandeling. De aanmetking wegens kletit
en houding, op dezelve te maken, mag men redeliikerwiize
verwachten, dat ..eenmaa/ zal wegvallen. In den bedelenden
t eels/tutus had men meer oorfpronkeliikheia gewenscbt.,De vaderlandfche Zeeheld M. A. D E RUTTER bij het lijk
van M. u. TROMP, eene afgewerkte fchets, door den jon.
gen PoRTMAN, doet de fchoonfte verwaehtingen in dit
yak van dezen kunflenaar oprijzen. tit ftuk vond veel bij
vat, en bezic hooge en bijzondere verdieniten, vooral ook
was het koloriet betrett welke den vervaardiger groom eer
handoen. De eenzelvige gelijkheid der portretten, en eene
foortgelijke aanmerking ten opzigte der kleeding, beletten
niet, hem onder die jeugdige kunitenaars te noemen, die elail
le aanmoecliging overwaardig zijm.
De komst van Hu g o DE GRooT aan het his van zlig
ten vriend DAATsEL AAR,doOr p ollen. vervaardigd, was
niet ontbloot van verdienaen, maar met dat al niet beter dant'
de A L B R E C H T BEILING, dien men in 18E2 van denzelf:
den aanfchouwde. (De openflaande dent fcheen mii toe,
met de zoo noodwendige geheimhouding kwalijk te 'hood
ken.) Men veiwacht van dezen jeugdigen Schilder, en zij.i
ne vorderingen op zijne kunstreize, bij eene volgende
genheid, belangrijke proeven.
Uit de Zuideliike provincial troffen wij aati den verdienite.
lijken RI cqurz rt , die met volhardenden liver voortgaat bee
1-listoridle vak uitnemend en met vordering te beoefenen , en
daarvan drie afdcende bewijzen beefs ingediend. Reeds de
onderwerpen , of nit onze Gefaiedenis ontleend, of daartod
eenigermate te betrekhen, boezemen belangflelling in ; derielver behandeling, zoo krichtig als uitvoerig, vol uitdruks
king, doen verzekering van ziin Went, en verdubbelen den
lof, dien ik hem vOtir twee Jaren waardig achtte. tend
teer ftotte behandeling zoude zijner ftukken eene nog boogere waarde btjzetten. De kleurigheid, waarover ik vroeget
inijne danterking maakte, was thane minder, en de zamenflelling der groepen behagelijker. Het bezoek van oRANJE,
bij EGmOND tvss bevallig en vol'genie. Ook de j A e'oD
had geene geringe verdienaen, en B A 1.130 A Wektep doot
krachc van uitdrukking, te regt belangftelling.
MENGELW. I82S. Flo. X.
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Geestfg in vinding was de voorftelling door

BPRU T T

te

.Brusfel, wiens kunstvoortbrengfeien wij nimmer, zoo veel
mij bewust is, op onze Tentoonftellingen aanfchouwden.
Het ontevreden gelaat van den Borftelmaker , wieri het bedrijf
van KETEL, daar hij met den vinger fchiiderde, thans weinig
voordeel zoude aanbrengen, was wel uitgedacht, het geheel
vrlj goed zamengefteld en gefchilderd. Dit ftukje werd met
genoegen gezien, en doet naar andere vruchten van zijne
hand wenfchen.
Ducq, te Brugge, leverde twee flukken , beide betrek.
kelijk tot de fabel van Daphnis en Chloe. Zoo het gerucht
ons niet bedriege, zoude deze kunftenaar door eene beroerte
zijn aangetast, die hem het gebruik zijner handen fchier once
nomen heeft; en indien dit noodlottig berigt zich mogt be..
vestigen, Han heefc men dit jaar welligt de laacfle vruchten
zijner kunst "aanfchouwd. Eene goede compofitie en fraaije
behandeling deden den bekwamen kunftenaar terftond herkennen , die echter te zeer den geest der Franfche School heefc
aangenomen,
Doch de verdienften van alle de reeds genoetnden werden
overtroffen door de fchilderijen van xi AvEz, die wederom
de pronk der Tentoonilelling waren. Deze zevenendertigjarige kunftenaar gaat met vaste fchredeu voorwaarts ; zijne
Reeds toenemende vorderingen bieden een allerftreelendst voor•
uitzigt aan. leder werd telkens tot zijne tafereelen als tee
ruggetrokken, om telkens meer voldaan zich van dezelve te
verwijderen. Allertreffendst en vol uitdrukking waren de
Meisjes. , door eenen Kluizenaar vermaand wordende; en de
booge itemming, waarin hij de befchouwers zijner beide andere ftukken wist te brengen, was bovenal opmerkelijk. Ver.
beeld u eene voorftelling uit den Bethlehemfchen Kindermoord afgebeeld te zien met de fprekendfte uitdrukking der
karakters , gevoegd bij eene edele, grootfche, breede, N
v E z eigene wijze van behandeling, om u flechts eenigermate
een denkbeeld te vormen van den indruk , dien deze fchil.
derij heeft achtergelaten. Het afgrijfelijke dier gebeurteis , waarvan wij in de gewijde fchriften lezen , boezemde
eene hartstogtelijke huivering in, die in weemoedigheid en
een me6warig godsdienftig gevoel overging op het zien van.
de Familie, welke de genezing van haar ziek Kind van de
H. Maagd komt affmeeken. NAVEZ verdient met het hoog.
fie regt de eervolle onderfcheiding, waarmede zijn talent
reeds
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reeds is verwaardigd; hij heeft aanfpraak op duurzame hoogachcing van alien, die de fchoone kunften weten te fchatten.
Dicmaal heeft hij zeker wederom reden , om over het onthaal , door hem genoten, cevreden te zijn. VOOr het openen der Tentoonftelling had reeds ddne fchilderij haren kooper gevonden , en de beide andere werden zeer fpoedig verkocht. Wij wenfchen hem kracht, lust, tijd en !even, om
ons nog dikwerf op zulke keurige vruchten te onthalen. —
Hij vergunne ons echter wine aanmerking Alles is nog te
heel en te kleurig, te weinig in den besten Hollandfchen
trant. Hij ZOU van VA 'N DER IIELST, KAREL DU JAR-.
DIN, en anderen van dien flempel , veel, ten beste van de
barmonieuze ineenfmelting van kleuren en nuances, kunnen
leeren.
Een leerling nit de fchool van iv A vEz liet zich fpoedig
als zoodanig -herkennen. De manier, in welke D E LANT SHEER zijnen Meester yolgt, werd met genoegen opgemerkt.
Zijn Visfcher, met twee Kinderen bij zich, onderfcheidt
hem op eene voordeelige wijze.
MAES, een der ,genen, welken de Koninklijke gunst van
een vierjarig penfioen tot eene kunstreize, de hoogfte bed
looning bij de voortreffelijke inrigtingen der Koninklijke Akademien van • Beeldend! Kunflen te Anilierdam en te Antwerpen, werd toegewezen, zond ons, onder anderen, een' H.
SEEASTIAAN, die, wat de kleur, teekening en nitdrukking van den lop betreffen , minder de aandacht trok ,
dan zijne Pirerari , voor eene Madonna zingende, hetwelk
eigenlijk tot het tableau de genre behoort.
Doch ik merit, dat ik reeds een' camelijk langen brief heb
gefchreven; weshalve ik omtrent j. A. KRUSEMAN, die
veel aanleg toont en vooruitgaat J. F.TIIIJS, GEIRNAERD,
BAUER niec mag uitweiden. Elk had zijne bijzondere verdienften. GEIRNAERD flaagt veel gelukkiger in huisfelijke
tafereelen, dan in het Hiscorifche y ak. Allen verdienen aanmoediging. Et meen u echter het voornaamfte eenigzins te
hebben doen kennen van hetgeen de beoefenaars van het
Historiefchilderen hebben geleverd. Mij dacht , over het
algemeen , meer vooruit- dan teruggang te befpeuren. Onze
jonge kunftenaars fchijnen zich meer en meer op dit gedeelte
der kunst toe te leggen.
De minfte ook onder hen late den moed niec zinken, wanneer hij beCcheidene aanmerkingen over zijn werk boort. Her
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is , wel is waar , een fleil en moeijelijk pad , dat zij ce bewandelen hebben; maar een volhardende Jiver, gedurige oe.
fening in alwat tot bet daarflellen van de gekozene onderwerpen
betrekking heeft , zal langzaam , maar zeker , tot het doe(
geleiden. Dit, en eene onderlinge vergelijking, waartoe de
Tentoonflellingen mime gelegenheid aanbieden , zullen het
hunne toebrengen, om eindelijk op den Ons met vaste fchreden betreden weg den palm der eere weg ce dragen, en der
nakomelingfchap bewijzen achter te laten dat de geest der
Nederlanderen in tijden van onderdrukking wet kon verfagen,
maar nimmer geheel warden verdoofd , ja zelfs veeleer, naar
'c fchijnt, krachten verzamelde , om met nieuwen moed zich
op ce befit], en glansrijk ce fchicteren, als Ileum aan den
onbewolkten hemel.
(De tweede Brief hferna.)
BIJZONDERHEDEN UIT HET EIGENHANDIG VERHAAL VAN JAN
FRANCKEN, LAATSTEN DIENAAR VAN ' S LANDS ADVOCAAT y
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT WEGENS HETGEEN DEZEN
ZIJNEN HEER BEJEGENDE, BIJ EN GEDURENDE DESZELFS
GEVANGENIS EN TEREGTSTELLING , EN WEGENS HETGEEN HEM (FRANCILEN ZELVEN WEDERVOER , TOT
IN DEN AVOND VAN DEN DAG VAN ZIJNS HEERS
ONTHALZING.

(Medegedeeld door den Eerw.

sT OL c E R te Rotterdam)

Bet is bekend genoeg, dat JAN FitANCKEN een Verhaal
gefchreven heeft van hetgeen hiervoor is opgenoemd. De
Schrijver der Historic van het (even en flerven van Heer,
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT, voor de tweede mad.
gedrukt , in quarto, in jaar 1658, en welke Schrijver,
blijkens den brief aan Burgemeesteren en Regeerders der ftad
Rotterdam, welke voor zijn werk geplaatst is , geacht werd
te zijn Mr. CORNELIS B os cn, voornaam Regtsgeleerde,
heeft van de aanteekeningen van FRAN CKEN (echter zonder het te melden) gebruik gemaakt , en ze, vooral van bladz.
92 tot 262, genoegzaam letterlijk , ter bekwame plaatfe zijner Historie, ingevlochten. Zoo ook heeft de Citgever der
warachtige Historie van de gevanckenisfe enz. van wijlen Heer
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT, welke gedrukt is in
den jare 16zo , zijn verhaal , zoo als hij, op den titel , zelf
zegt,
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zegt , mede te zamen gebragt R A.14 C K E N ' S verklaringe; hetgeen , met andere woorden , ' re zeggen is , dat ook
hij , doorgaans , doch vooral van bl. 64 en vervolgens tot
het einde , het verhaal van FRANCILEN flechts letterlijk in
het zijne heeft overgedragen. Wat meer is , ook GEERAERT
BRANDT, in zijne Historie van de Rechtsileging van OLDENBA RNE VE LT enz. beroept zich, op bl. 12 5 14-16,
19-21 enz. , op FRANCKEN' S aanteekeningen , wier eigene
woorden hij telkens in zijn verhaal opneemt, en welke hij
zegt gedrukt te zijn te Rotterdam, in den jare 1670. 1k
heS aan die uit aaf geene -kennis ; doch bet blijkt, uit de
plaatfen , door BRANDT overgenomen , dat dezelve uitgaafj,
ten minfte in fommige opzigten , veel breedere aanteekeningen behelst , dan die, welke de twee vorige fchrijvers te
hunnen gebruik gehad, hebben. Hergeen mij hieruit waarfchijeltjk was voorgekomen , dat namelijk FRANCKEN, in
den beginne , eeti verhaal van ,het gebeurde gefteld heeft,
voor zoo ver het hem eerst in het geheugen kwam , doch
daarna ;bijvoegfels op hetzelve heefc gefthreven , beheizende
bijzonderheden welke hij zich van tijd tot tijd herinnerde,
dit is mij that's, volkornen zeker geworden, federt mij een
mijuer geeerde Stadgenooren, de neer ABRAHAM NOORDwIJN s , Hier lang geleden , een boekdeel in quarto brag[,,
in hoornen band gebonden, en dragende kenteekenen van midheid ; biedende mij hetzelve aan , om te onderneken , of ik
er lets bijzonders in vend , en mij , zoo ja vrijheid latende,
am daarvan zoodanIg gebruik te maken , als ik zou goedvinden ; van welke vrijheid ik mij that's bediene. Het gemelde
boekdeel was, v6Or vele jaren , bezetcn geweest bij zekeren Neel
van des Ileeren NOORDWIJNS ' Moeder ,DE BRUIN geheeten , welke Neef, volgens haar berigt , in betrekking van maag.
fchap had geflaan met de familie van OLDENBARNEVELT;
van dezen Neef was hetzelve, te gelljk met twee gerchilderde afbeeldfels`van BARNEVELT eu zijne Vrouw, MARIA VAN
U T RECUT, welke verloren zijn gegaan, bij erfenis, gekomen aan de ouders van den Heer NOORDWUNS, uit wier
nalatenfchap het aan zijn Ed. gebleven is. Et vond in dit
boek , behalve de bekende Remonfirantie van OLDENBAR.
N E V E L T aen de Staten van Holland van 1618 , de Propogedaen aen de Staten Generael, door den Franfchen
Cezatit al A uniE tt , den I May /P. 1619 , cn eenige ge.
fchrevene en gedrukce ftukjes van minder belang, Vooreerst,
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de Historie van het Leven en Jierven van Hem . JOHAN VAN
OLDENBARNEVELT; ten tweede, de warachtige Historie
van de gevanckenisfe enz. van denzelven, beiden hiervoor gemeld; maar eindelijk, en ten derde, een oud HANDSCHRIFT
van 63 bladzijden, dragende den volgenden titel: Waerachtige

iiistorye van 't gene gefchiet en gepasfeert is, van tyt tot
tyt, geduierende de gevanckenisfe van myn Heere J o x A X
VAN OLDENBARNEVELT, didvocaet van Hollandt-, Rid•
der , Heere tot Berckel, Roderys enz., te famengebracht meest
uyt fyn Eds. eygen gefchriften, behendelyck uytgefonden, ende
,nede thuys gebracht , en in myn kleederen bewaert, door my
fynen Dienaer JOHAN F It A N C K E N, die geduierende fyne
gevanckenisfe altyt by hem gefeeten heeft, mitsgaders oock de
verclaeringe van myns Heers eygen woorden, den lesten Ana,
y acht ende morgen voor fyn doot gefproocken. 41ks gefielt in
oprechte eenvoudicheyt ende waerheyt.
Van dit gefchrift zijn de eerfte twintig bladzijden met eene

wel niet fraaije, meat toch vrij duidelijke, hand gefchreven,
en that, op gemelde twintigfte bladzijde, van onderen, de
volgende aanteekening van eene nettere en betere hand: ,Dit
„ naervolgende is door my D. V. K. uyt de cladden en me„ mor g en, by JAN tRANCICEN gehouden, getrogken,
alfoo die in fyn fterffhuis heb gevonden. Ter mem.” En
volgt nu het overige, met de hand dezer aanteekening gefchreven , tot op gezegde bladz. 63, waar alles eindigt met:
onderfiont JAN FRANCKEN. 1k meen this het daarvoor
te mogen houden, dat de meergemelde twintig eerfte bladzijden van dit gefchrift van FRANCKEN ' s eigene hand zijn,
en dat hij het, uit zijne vroegere memorial of aanteekeningen, heeft begonnen zamen te ftellen , doch door den dood
Diet heerc mogeti voltrekken, hetgeen daarna door den mij
onbekenden D. V. K. gefchied is.
Uit vergelijking nu van dir gefchrift met de beide voorgemelde gedrukte Historian, zoo van het Leven en flerven, als
ran de gevanckenis enz. van OLDENBARNEVELT, is mij
gebleken, dat in deze, zoo als ik gezegd heb , genoegzaam
letterlijk , van hetzelve is gebruik gemaakt; doeh de bree•
dere aanteekeningen bij BRANDT zijn mij daarin niet voorgekomen: en dit heefc mij doen aannemen , dat FRANCILEN
zijne aanteekeningen op onderfcheidene tijden, en afgezon•
derd van elkander, gefchreven heeft, dat zij daardoor niet
alle aan alien zijn bekend geworden, en dat de uitgaaf, door
BRANDT
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gebrulkt, en zeker de jongfte, bijzonderheden beheist, welke elders, en zelfs in ons Handfchrift, niet voorkomen. Dit laatlte zou verwondering kunnen baren; doch
D. V. K. zegt, in zijne aanteekening op bladz. 20, niet,
dat hij alles gaf, wat FRANCKEN gefchreven had , maar
alleen , dat hij zijn volgend verhaal uit de kladden en memoriên ,
ten Jierfhuize van F R. A N C K E N gevonden, had GETROKKEN
hetwelk niet meer behoeft te beteekenen, dan dat hij daaruit
had overgenomen, wat hem belangrijkst , en tot bet cogmerk , dat hij zich had voorgefteld , dienftigst, was voorgekomen; terwiji zijne uitdrukkingen ons gevoelen, dat het
ten fterfhuize gevondene uit verfcheidene afzonderlijke auk*
ken beftond , fchijnen te begunftigeu. Ondertusfchen bevat
ons Handfchrift mede bijzonderheden, welke noch in de beide
meergemelde Historian , noch bij BRANDT gemeld zijn; en
vond ik zoo ook nog eene en andere , in Bijvoegfels of Aanteekeningen van dezelfde hand , welke de eerite twintig bladzijden van bet Handfchrift gerchreven heeft , (dat is , naar ons
gevoelen , van FR ANCEEN zelf) op de gedrukte waracktige Historic van de gevanckenisfe enz., in ons boekdeel mede ingebonden; zijnde die Historic daarin , door gezegde
hand, ook, op vele plaatfen, zoo op den kant , als tusfchen
de regels in, verbeterd.
Ik zal nu , wat ik, zoo in het Handfchrift, els in de gefchrevene Aanteekeningen op de gemelde gedrukte Historic,
oprnerkelijks, en mij althans onbekends , heb aangetroffen ,
den Leper mededeelen, in vertrouwen , dat het in dezen tijd,
waarin men doorgaans dergeliike bijdragen tot de gebeurtenisfen van vroegere dagen met blijkbaar welgevallen opneemt,
niet onwelkom zijn zal.
BRANDT

I.
heerc , in het Tide Deel van zijne Historie
der Reformatie , op bladz. 842 , gemeld, dat, op den dag
van des Advocaats gevangenneming, de Heeren VAN SCHAE.
GEN en VAN ASPEREN, voorname leden der Hollandfche
Ridderfchap , met gedruisch , door de %yacht van Prins m A um T s, waren ingedrongen tot aan de kamer,, waar B ARNEVELT gevangen zat, eirchende zijne loslating ; doch dat
M AuatTs, op het gerucht, was uitgekomen , gemelde Heeren deed aanhouden en van hun zijdgeweer berooven , en van
bet geval kennis lief geven aan de Staten Generaal , met vet.klaring, dat men , naar zijn oordeel , gemelde Heeren , met
eene
C,4
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eene bertraffing , under handtasting, ZOU mogen ontflaan, go.
lijk gefchiedde; doch noch hij , noch anderen, zoo veel ik
%%met , berigten, hetgeen ik, in FRANCKEN'S Handfchrifi
(ter plaatfe, waar hij verhaalt dat hij zich , in den namiddag van zijns peers gevangenis, naar de plaats derzelve
begaf, om te vernemen , of men
bet Hof van MAURITS
hem bij den gevangenen Wilde toelaten) omtrent VAN ASPEr
REN, dus leze: „ Soo ick nae boven ginck, is den Heer
" VAN ASPEREN my , op de trappen, tegengecomen, en
" feyde: Jan, fyt gy daer? Secht u Heer , dat ick ende Heer

den rniddag , by fyn Exi le fyn
„ VAN SCHAEGEN,
„ geweest, uyt den naem van de Heeren Staten van Hollandt
ende hebben ten ho&gflen geprottesteert tegens het vangen
, van de dry Heeren , buyten haere kennisfe, ende dat oack
„ wel qualyck genomen is, dat u Exile fyn holt' tot eene get.
vanckenisfe heeft geleent.' Syn Ex ile heel ontJlelt fynde
feyde: „ Heer TAN ASPEREN houdt u bachuys toe
by doen fetten," Den Heer VAN AS+
• ofte ick falder
PEREN feyde tegen my : Secht Heer vry , dat ick foo
refolut tegen fyn Exile gefproocken hebbe , ende dat wy ons
beste Pullen doen, om de Heeren gevangens los te krygen,r
voor

Ore
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Vervolgens gemeld hebbende , dat hij, tegen den avond, bij
zijn' Heer befcheiden werd, zegt hij , dat hem derwaarts des.
zelfs twee Merkel), CAR EL DE B RI EDER en EDU W A ERT
EVERWYN, volgden , latende den gevangenen vragen, wien
zijner Dienaars hij geliefde bij zich te hebben , en dat hij
daarop hem , FR ANCKEN, verkoos , als gewoon hem te
dienen. Ik vond dit ook nergens aangeteekend.

H.
In de Historie van het !even en flerven van Heer J on A N
VAN OLDENBARNEVELT, op bladz. 99, is verhaald,
dat, als men den gevangenen , nit naam der Staten Gene.
Taal, aanzeide, dat men hem, uit het Hof van MAURITS,
2ou overbrengen naar de kamer, waar hij vervolgens de geran
vangenis doorbragt, hij zich daarop dus lief hooren:

wegen de Heeren Staten Generael hegeer ick niet te gaen.
Ick en hebbe haer Hoyt yet in 't alderminge te kort go„, Jaen. Van wegen myn Heeren ende lifeesters , de Staten
van Hollandt ende Westvrieslandt , ende fyn Exi le , als
„ Stadhouder , wil ick geerne gaen ; maar de Staten Generael en hebben over my niet te, commanderen.” Maar ik

.29

*out eiders merle uiet , dat hij dit nog wel tweemalenhhaeaz
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fiealde, gelljk dit Handfchrift aldus meldt: „ Den Liiite„ nant (die de aanzegging gedaan had) by fyn Ex tie geweest
, ende wederom by myn Heer comende , maer alfoo
f
• ynde
by foetjens met myn Heer fprack, hebbe ick niet wel con„ nen verftaen , wat fy feyden , dan alleen, dat by prottes, ceerde tegen de -Staten Generael, met de voren verhaelde
Nae den middag
• woorden.” En done bladzijde verder :
omtrent twee ofte dry uyren , quam den Luitenant ende
,' den Venderich , om myn Heer te brengen in een ander Ca• mer,, daar tegen by wederom prottesteerde , niet te gaen,
„ uyt naem van de Staten Generael , maer wel , enz. Sy
feyden , dat fy haeren last mosten voigen; ibo heeft by
• moeten gedogen.' — Men brag; hem nu , door eenige van
de vertrekken Oiler Ex tle (*), door de boven-galerijen der
Franfche kerk, en door de kamer der Staten Generaal, tot
in de gevangenkamer, en , eer hij daar kwam , had de oude
zwakke man „ wel vier ofte vijffmael moeten rusten, op een
„ leunfloel, die den boetfu (boute - feu) (t) hem naedroech,”
III.
De volgende bijzonderhei4 kwam mij almede elders niet
voor. De gevangene werd , zoo lang hij 's Prinfen hof
gehouden werd , onder anderen mede bewaakt door twee Dnitfche Baronnen (4.) , ,, de Baron DE GEER o (zegt FRANC• KED) en nog een Hoogduyts , ofte Edelman uyt Bobethen,"
Adelborflen der Garde van zijne Extie, die des middags en
's avonds met hem aten. Nu verhaalt hij , dat zijn Heer,
den laatften middag van zijne bewaring in 's Prinfen hof, nadat men hem de bovengemelde aanzegging, wegens zijne aanflaande overbrenging , had gedaan , over den maaltijd welgemoed was , alsoff by geen fwaerlcheyt hadde , en veel
„ ende verfeheyden discoerfen (hield) met de Adelborften.
„ De enen (zegt hij) hadde fcbryvens gecregen uyt Duyts„ lane , ofte van die quartieren , oft van Bohemen, die b.y
myn Heer verhaelde, alfoo de Palsgraeff doen begon den
„ oorloch by de p ant te nemen Van Bohemen. Myn Heer
„ feyde , dat de Palsgraeff geenen goeden Raedt en hadde,
„ dat by de faecke niet wel foude uytvoeren connen , dat
bye met het fwaert foude moeten haeren , dat by daertoe
„ niet
Zie de Historic, als boven.
I00.
) In de Hisiorie,als boven,heet hij de bottelier van fyn Excel!.
Zie de SW. bl. 97.
C ss

BVZONDERHEDEN

filet machtig genoeg en was, dat by bedrogen foude fyn

met de Duytfe Vorften , dat bet een faecke was van een
groot en fwaer gevolch en periculeus, foo onfen flaet haer
daer mede vermengden , dat het te beduchten was, darter
niets goets van te verwach ten was." — De uitkomst heeft
getoond, hoe wel de grijze Staacsman dit had ingezien.
IV.

NEVEL zelfs tot daags v6Or zijnen dood,
berigcen van buiten kreeg , eerst door middel van hem toegezondene peren , waarin men behendig pennefchachten flak ,
welke briefjes bevatteden , doch 't geen ontdekc werd, en
daarna door andere, en vooral door edn middel, hetgeen men
nook ontdekte (*) , is mede elders gemeld; doch FRAN cHEN geeft , in ons Handfchrift , wegens bet een en ander ,
een bijzonder berigt , dat mij nergens voorkwam , op volgen.
de wijze: ,, In 't eersc cregen wy d' advifen door peeren ,
maer alfoo die door veel handen mosten pasfeeren eer
wy die crygen conden , en elcx p ant was erger, dan een
grypvogel , foo meynden die luiden , dat daer niet aen te
„ :verbeuren was, al onthielt men de Arminianen wat', foo
• noemden fy de Heeren gevangens. 't Is gebeurt , dat myn
„ Heer fyn vrouw, oft kinderen , hem gefonden hebben eenige fchbone groote peeren , die boven in de cruyn uytge, boort waeren, en eenige pampierkens , in een fchaftien
van een pen gedaen , ende dat gefteecken in de peeren,
• ende bet gat boven weer . toegemaect. Den Sergiant PIE" TER BYL,foo ick daerna verflaen hebbe, heeft de fchoon„ fte peer uyt de fchootel genoomen, feggende die is al te
fchoon voor dien ouden fchelm , heeft fe chuys gebracht ,
ende op de kas te -pronck gefet, en noemde fe de Arta„ tienfche peer. 't Is daerna gefchiet , dat deefe Sargant,
„ met eenige foldaten uyt den Haege, na Alcmaer off' Hoorn
moste crecken, om de Itemonftranten te quellen ende ver„ volgen. Van buys fynde heeft de vrouw eenige gasten ge, noot , ende feyde, datfe voor bancket een Armiaenfche
, peer hadde, die op Iafel gebrocht fynde heeft men fe be..
„ ginnen op te fniden. Daer vont men een fchaftien met
een befchreven pampiertien in, dat geleefen hebbende is
O het overal verhaelt, dat wy fchrivens door peeren cregen.
Graeff
(*) Hist. van het Leven, enz, bl. zo8. 131. BRANDT'S
Rethtspl. bl. 13. 324 WAGENAAR, D. X, bl. 287.
Dat BAR
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• Graeff w I L M VAN NASSGU wiert het in de kerck aen„ gedient , overmits fyn Excel. in den Haege niet en was,
• maer in talle fleden de Magistraten was veranderen. Dit
• wiert terilont verfpreyt door den Haeg en het heele lant.
• Elck feyde het fyne, de eene dit, de andere dat. De lie.,
„ den fpraecken nadac fe gefint waren. Soodat wy daerna
• geen peeren noch appelen meer crygen en conden. Soo
„ wierden daerna verfcheyden andere middelen gebruict, om
• advifen te becomen, maer voornaementlyck de dooffcolen,
„ die wy dicwils mosten gebruicken, omdat het met eenige
winden feer roocte in de camer , daer tot leste toe met
„ continueerden, — met welcke colen_ wisten heele paccetten met brieven, boecxkens, pennen en inckt in te laten
„ paccen , ende ons toe te laten comen, ende die te con.
terfeiten, als dooffcolen, elide ander de andere warden
• geleght, die wy continuwelyck tot den lesten faterdach
• gecregeri hebben, fonder dat fe oyt fyn gevonden ge, warden.”
B R A N D T verhaalt (*):dat , naar fommiger meening, de
Kapitein des 4rmes van de Garde zijner Excellentie , (PIE.
TER) VAN DER MEULEN (f), die bij de gevangenen
voor Cipier diende, en gewoon was 't geen in en uit kwam
fcherpelijk te doorzoeken, wel gemerkt heeft, dat de Advocaat fomtijds brieven en tijdingen van buiten ontving;
maar dat hij 'c, met eenige oogIniking, door de vingeren
zag, mog,elijk meenende , dat de gevangene weder uit den
kerker zou komen , en dat hij dan, ook van zijne zijne ,
eenige vergelding had te verwachten. Ook de Schrijver van
het Leven en flerven dacht alzoo (4.). Doch wij vinden niet
deb alierminflen grand ' voor zulk vermoeden. VAN D BR
MEULENwas jegens den gevangenen zeer kwalijk gezind , en
had, gelijk nit her verhaal blijkt, te goede correspondentie,
om niet te voorzien, welke de eindelijke uitkomst van zaken
zijn zou, dan dat men, te zijnen aanzien , zulke onderftelling maken mogt. Meer dan eens lief hij zich omtrent den
gevangenen onhebbelijk uit ; en, toen deze hem onderhouden
had over het onbehoorlijke van geen genoegzaam toezigt te
houden op het onvoorzigtig iloken der foldaten, waardoor
brand
( P) Hist. der Rechtspleging, enz. bladz. 131.
(t.)„ Len laag voorwerp. Zie van hem Hist. van het /even,
enz. bl. 179.
(4.) Zie hem op bl. 227.

44

DIJZONDERIIEDEN

brand ontitaan geweest was in den fcbooifteen van de kamer
der Regteren, en waardoor de gevangenen zoo wel, als het
geheele Hof, 's lands Charters enz., in gevaar , geweest waren, zeide bij , heel verfloord , tegen , F RANCKEN: 1k beloge hem , dat ik 't we? onthouden zal (*), en (gelijk ons
Handfchrift er bijvoegt) hem to pasfe brengen: en hij wist,
op het laatst , re verzekeren , eerst dat het geen veertien,
daarna dat hec -geen acht dagen , en eindelijk, dat het vier tot
Donderdag zou duren, dat de gevangene in den kerker
zou (f), hergeen van achteren bewaarheid werd.
V.
FRANCK EN geefc, in ons Handfehrift , de volgende lijse
van de flukken , welke zgri, Heer, van cijd tot tijd, door
Middel der nagemaakte doove kolen, ontving:
Het Placcaet van 't bloetbadt, dee:, de drie Heeren
0, vangens mede befebuldigt waeren."
Placcaet tegens de druckers."
•
„ Het Placcaet van het Hoff van IIollant tegens de Re, monftrahtfe preditatie."
Den Brieff van den Staet Generael wegens den Biddacb."
„ Pointen vain befcbrivinge van de Staten van Hollant."
, Den gidructen Brieff van eenige Remonffrantfe Predican„ ten uyt Dordrecht; in jannewary gefehreven aen fyne Ex„ celentie (4.).”
Alle de Thieven, die de Heer VAN DER MYLE aen de
Staten
Generael, fyn Excelent. ende den Raedt van Sta.
,
, ten gefchreven badde."
„ Alle de Propofitia , die den Ambasfadeur van Vranck, ryck gedaen hadde (S)."
„ Advyfen en Boecies van 't geene in de Grifons gepas.
feert was."
„ Alle de Requesren (en) DeductiEn, die Mevrouw VAN
OLDENBARNEVELT met de kinderen en vrienden aen
„
bl 132.
(*) Zie het levers,
(f) Zie als boven, bl. 227.
(4) Men kan dien brief lezen in de Ala Synod.-Remonfir.
p. 584, en deszelfs voornamen inhoud bij BRAND T, Hist.
bl. 416-418.
der Ref. D.
(§) Men vindt ze in de Mist. van het Leven en flerven
24.
als boven , bl. tit—i13. BRAND 7'S Rechtspl.

501-112. en elders.
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, de Staten Generael en de Rechters overgege yen badden (*)".
0, Den Christelycken Spiegel."
„ Het Vale, ofte Scheic van bet Synode (t)."
, Het Boecxken , dat de Heer GRoOTiu s over den doop
, van fyn dochter gemaect hadde."
De Brieven van JoHANNEs HYTENBOGAIRT,,
„ daerin by hem verantwoort aen de Staten Generael ende.
• yn
f Excelen. over 'c indagen van fyn perfoon (f)."
0, Synen Brieff aen een particulier out vrient (§)."
• Synen Brieff tegen BERCIC van Uytrecht."
, De Afbeeldinge van de Dortfe Synodie."
• Voorts veel meer andere dingen ende Advyfen, die ick
niet ontbouden en hebbe."
Na deze lijst melds het Handfchrift, war OLDENBAR.
Nay ELT op een en ander der bovengemelde flukken no..
dat hij die gelezen had , zeide, aldus
„ Op het Placcaet van het bloedbadt (f f), daer de dries
Heeren gevangens mede befchuldigt waeren , feyde fyn Ed.
x Dat louden fy met haer goet oft bloet niet waer maeeken,
„ noch voor Godt noch de weerelt connen verantwoorden. Wit
, men ons daer met befchuldigen , daer fy felve oorfaecke
, van fyn ?"
, Op bet Placcaet tegens de druckers (1.1.) feyde fyn Ed.
• Had men dat over dry ofte vier jaren gedaen , het hadde'
bee.
(*) Zij Zijn gedrukt in het leven en flerven, als boven
bl. 129-148 en 184-224.

(f) Zie daarvan BRANDT, Hist. der Ref. D. III. b1.548
Zij zijn gedrukt in 16:9. Zijn lange brief aan zijne
Exc. is to vinden in zijn Lev en , kerkl. bed. en verantw. Cap. XI.
(§) Gedrukt als boven. De oude vriend was JoHAN p E•
TERs REAEL,

Oud - Burgemeester en Ontvanger - Generaal

to .dmilerdam.
(ft) I)it was het Billiet, dat des avonds van den dag der
gevangenis, zonder eenige onderteekening of naam van druk.
ker, door den drukker der Staten uitgegeven en alom verfpreid werd. Men vindt het bij BRANDT, Rechtspl. bl. 2.
Schoon bet den naam van Plakkaat niet, dan leugenachtig,
dragen kon, dewijl het nook ergens afgekondigd , of op hoog
bevel aat.geplakt werd, is het echter opgenomen in het Plac.
caetboek o'er Generaliteit , op bl. 385.
(+I) Dit fink tegen het uitgeven van argerlicke ende fediti
CU -
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better geweest. Doen beet men 't niet willen, maer
moet men het we! doen. Nu fy fien , dat het op haer cop
• aencomt, wil ment beletten, dan fy fullen noch foo veel
• moeten doen , dat fe te vooren niet hebben willen doen."
• Op den Brieff, door de Heeren Staten uytgefchreven
• wegens den Biddach (*), daerop feyde fyn Ed. Met wat
een loosheyt gaet dit vokk te werck , om het volck te abui, feeren. Daeraen can men Wel fien , dot fe niets goers met
ons voorhebben. Ick en fie foo haest noch geen uytcomfle."
• Op den Brieff van de Remonftrantfe Predicanten uyt
, Dordrecht (f). Daerop feyde fyn Ed. Hy is al te feer
„ verbittert, ende sport er 'loch alk dagen Meer in geflyft.
, Hy wil maer eene party hooren. De andere loopen hL'm
„ alle dagen foo ter ooren , en verherden hem foo, dat defe
„ geen gehoor connen crygen."
„ Op het Placcaet tegen de Remonftrantfe predication (4),
„ dat fyn Excel. de Magistraeten in veel fteden van Hollant
verandert hadde, en foldaten in fommige fleden geleyt wae, ren, om het prediken te beletten. Daerop feyde fyn Ed.
bier fal war wonders na
Dit is een vreemden
gen. Dit is . altyt fyn defeyn geweest ; maer hy fa! 't hem
beclagen , dat hy hem met deefe Jaecke foo feer getnoeit
„ beefs; ten is noch maer begonnen werck."
VI.
Door den Schrijver van OLDENBARNEVELT 9 S leven en
flerven, door B R A N D T en anderen, is gemeld , dat de oude
man, vooral als hij nit de kamer der Regters kwain en ont.
roerd was, veelal zijne toevlugt nam tot zijn Fransch Pfalm•
boek , en dat hij dit ook in den laatflen nacht , dewiji hij
niet kon flapen , eischte , om er in te lezen. Zijn Dienaar
meldt ons, in zijn Handfchrift , welke de opmerkelijke
men waren, die hij meest las, namelijk Pf. 3, 5, 41 , 52,
54, 55, 59, 6a, 63, 82, 88, lox en 146.
,

De Schrijvers , boven genoemd , bebben ook berigc, dat
de
eufe Boecxkens , Liedekens , enz. is mede te vinden in bet
Placcaetboek , als boven , bl. 387-389.
(*) Men zie dien bij BRANDT, Hist. der Ref. D. III. 702.703.
(t) Deze is 6f die bij BRANDT, als boven, bl. 416—
418 , Of die op bl. 545, beide aan VI.AURITS gefchreveu.
(4.) flier wordt het Provifioneel Plakkaat van het Hof van
Holland, van ao December 1618, bedoeld, dat ik nergens
vond, dan in.het Hollandsch Placcaetboek , D. I. b1.486. 487.
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de gevangene, op den dag, waarop hem de dood werd aangezegd zich, des namiddags , nog onledig hield met fchrijven,
tot dat hij , door zijnen knecht , bij herhaling , gewaarfchuw. d, om toe te zien , dat hij flier overvallen werd, de.
wij1 de Regters vergaderd waren, en dew zijn gefchrifc,
naar gewoonte, weder zouden wegnemen, Heide:
Laet ons

het feker voor 't onfeker nemen; doet pen en inks weg, en
„ fleect het fchrift onder 't bedde , — foo ban men 't altydts
crygen." Dit fchrift nu , waaraan hij federt geene letter
meer kon toevoegen, en dat onvoltooid bleef, was de Meinorie aan de Staten van Holland , welke , zoo ver zij ging,
door den Schrijver van het leven en flerven zijner I4istorie

is ingevoegd op 131. 228-238. B R A N D T gewaagt er van ,
in de Hist. der Rechtspl. op bI. 132, en zegt , dat hij niet

weet , door wat middel zij in de handen van BARNEVELT's
vrienden kwatn. Ons Handfchrift verklaart ons dit. Zij was

onder de papieren, die FRANCEEN in zijne kleederen vet.borgen had en mede huis bragt. Hoe hij ze, in weerwil
van het fcherp toezigt der foldaten, die den laatilen nacht in
de kamer gezet waren, magtig werd, daar hij ze, op zijns
meesters bevel, onder het bed geftoken bad , verhaalt hij ,
na gemeld te hebben, dat hij zijn' Fleer had te bedde geholTe bedde fynde, ben ick achter her ledicant
pen , aldus:
gegaen , de myne maeckende , off ick het bedde wat ver, fchudden wilde, ende -nam doen noch eenige fchriften,
die ick daer dien felven namiddach onder het bedde geleyt
• hadde , elide ftacfe by my, dat de foldaten het niec en fagen."
VIII.
Verhaald hebbende, hetgeen men mede, uit zijne aanteekeningen, elders lezen kan, dat, ,als de gevangene zich, dda
of twee uren vOdr zijnen dood, met zijne hulp gekleed had,
deze zelf het mutsje , dat hij gewoon was onder den ,hoed
te dragen, paste en voor de oogen trok , doch , bet te kleiu
bevindende, tegen hem zeide Neemt de flaepmuts en fleect„ fe in u fack , ende geeftfe my , als ick Je eyfche ,” laat hij
daar , in eene aanteeketing op de gedrukte warachtige Historie,
op bl. /57, onmiddellijk op volgen, hetgeen men weder nergens
elders ontmoet, ende feyde: Legt den Bybel op de taefel,
ick fal wat lefen; ende die opilaende, quam my den Pro.
, feet MICAHY onbedacht in de hant. Myn Heere, fiende
het 7 cappittel, fIaende fyn hands daerop, begonde te iefeu.

Oth het gaet met my, als eenen die in den svynberge nae.
leest , 4ver men geene druyven en vindt te eeten , ende wou, de dock gerne de beste vruchten hebben. De vrome lieden
f wech in defen lande , ende de rechtveerdigen en .13in
• yn
niet meer onder de lieden : fy poogen flechts bloet te vergie, ten. Een yegelyck jaecht den anderen, opdat by hem ver, derve, en meynen fy doen wel daer aen , wanneer fy poet
d
• oen.
Wat den 6 orst dat fpreekt den Rechter , dat
• ybhem weder eenen diens: doen fal: de geweldigen raden
" nae hares moetwille fchade te doen, en draeyent , hoe fy
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willen. In 't leefen fynde comen.de Predicanten in de ca.
mer, ende vraechden," enz.
IX.
Dat MAURITS de onthalzing des Advocaats aanfchou*de,
werd, volgens Il R A,N DT , ,*), fterk verzekerd, en van fon5..
migen geloofd, van anderen tegengefproken. Hij meld[, wat
vOOr en tegen te zeggen viel, en wat deswege was aan te
merken. FBANCKEN beflist bet, als hij wederom, in eend
,aanteekening op de gedrukte warachtige Historie, op bl. 79,
Myn Ileer op het fchavot fynde, hebbe ick
dus fchrijft:
verfcheydemalen oingefien, omdat foo veel foidatenen volck
,, op het Binnenhoff was , en fach Prins MAUWERIS voor
, de glafen then, in fyn gaelderye. Naderhant is my verfcheydemalen gefecht, dat Prins inAuvvERis foude ge,, feyt hebben, als myn Heer naet Cant ginek, om te knieten
voort fweert : Siet den ouden hontsvot beven:l'
Ziet daar, wat ik, in ons Handfchrift, bijiondet meldeni.
waardig vond, zonder gewag 'van kleinigheden te maken,
zoo als, bij voarbeeld, dat BARNEvELT, boorende, dat
DE DnooT en II00GERBEETS ook gevangen genomen
waren, zeide 1 Hebben die de lever ook al gegeten?; dat het
geld, hetwelk hij zijnen Dienaar , den laatften morgenon.
der het aankleeden, overgaf en fchonk, omts'ent honde;d en
zeventig guldens bedroeg; dat v000 toen de veroordeel.
de , on zijne fententie te hebben hooren lezen, eenige woor.
den had gefproken, bij zijn zeggen, uwe fententie is gelezen,
voort , voort , voeide, volbrengt fe , enz. — lk hebnu hiera
onitrent niets rneer te berigten; doch wil, te dezer gelegen.
held, een' groven misting, door Ii RANDT, in de Hist. der
Pechtspl. bl. 578, en door , WA GENAAR, Fader/. Hist:
D. X , bl. 367, van hem overgenomen, opmerken. Belden,
namelijk, verhalen, dat BARNEVELT, woor bet zwaard
knielende, den Scherpregter zeide : maak het kort, maak'
het kort ;dar nogtans deze woorden, zoo in de Historie van
het leven en flerven enz. , als in de warachtige Historie ,
waaruic zij hun verhaal ontleenden, ten duidelijkfle voorko.
men, als tot zijnen Dienaar gefproken, letterlijk zoo, als'
fRANCKEN ze heeft in zijn Handfchrift: „ Als myn Hem'
op 't fast kuielde (flaat in hetzelve) nam ick myn leste
'
Syn Ed. feyde: maect kort, macct
atfcheit van myn Heer.
„ kart. De geweldige ende fcherprechter feyden tegen my:
gaet aen d'een fyde," enz.— \Vat ‘, ijders , bij BRANDT,
als boven, nit het Leven van WALAEGS, verhaald worth,
dat BARNEVELT, door zijn' Dienaar Harr het zand geleid
wordemie aan hem gevraagd zoo hebben: Jan, komt er niemand? alsof hij toen nog eenige hoop gehad had van deer
dood te on t gann is niet anders clan een lomp verdichtfel.
Uit bet gansch verhaal van des onden mans gedrag, federt
hem de dood was aangezegd , blijkt ten klaarfle, dat hij diets
ilellig zeker heeft verwacht, en de gezegde vraag, waarvart
bij niemand elders gewaagd wordt, Met heeft kunnen doer.
(*) Hist. der Rechtspl. bl. ,179. 180.
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Een Dansmeester' 're Parijs beweert,:dat niers .noodzakelijker is voor den Mensch , dan de Danskunst; dat hij , zon.
der haar, niers zotr kutinen verrigcen, en odic al de onheilen,
die het menkbetifk gellaCht bejegenen , geenen anderen oorfprong hebben,, ddn dat' hij'geen danfen geleerd heefc I —
Inderdaad, wanneer men het 'belangrijk -Onderwerp wet overweegt , komi ons de 7aak zoo paradox niet vow*. Hoe vele
Generaals zijn niet geflagen, omdat zij geene goede pofitie
wine) re nemen I Hoe vele Eerzuchtigen zijn niet gevallea,
omdat het hun sap buigzaamheid ontbrak I Hoe vele Ambtentagers hebben hunne bevordering niet ce danken aan hunne
lenigheid van rag .64 beetten 1 Hoe vele Echtgenooten zou.
den hunne gedane keuze •nimmerliezuurd hebben, wanneer
zij hadden weten te. balanceren I ,In 't kort „hoe vele faux
pas zou men niet vermijden, wanneer elk, Iii navolging der
even ligthartige als ligtvoetige Parijzenaren, ,de edele Dans.
kunst beoefendel

IPSAR A.

Waarom heft ge om Iprara,
zijne Wallet);
Bij den florin
Zangers zuiit eelrf trentroon aan?
Id. dan Vara gevallen Y...
Opgevlogen tilt de vest
Zijn.de vite Heldenicharen,
Als ;14''s pagers euvelmoed,
Uit- hub rounest de Adelaren.
OpgevIogen, ja; als zij ,
Die den Godenblikfem tlingren,
Plertren
, met forfchen klastm,
De overmagt van bun befpringren.
„ Welk een dander," roept gij uit ,
„ Die dit Paradijs verplerte I" —
Weer, dat mij die felle flag
Niet den geest , als u, ontzette.
NENGELW. 1825. NO. I.

'k Was

So

IP(ARA.

'k Was to moede , of, in diets flag ,
Ik de Vrijheid niezen hoorde ,
En een luid: , God zegene
Lucht en volken als doorboorde.
ja, God zegene .ut Die wench
Kan de Staatkunst zelfs niet doemeu,
Zoo ze (in waarheid of in fchijn?)
Zich een Christlijko wil noemen.
Naar bet Hoogduitsck.

j. w.

WIISHEM EN GELEERMIEID.
't U bevermildelipt, dat elle teleerdea
elle Wijzeu 'okai aija.

I

-.1loch *let, dat

k heb mij menigmaal beklaagd,

Dat ik Geleerdheid derfde,
En rdat men die voor geld nosh goes
Kon koopen, of niet erfde.
Ik dacht, in mijne eenvoudighelar
Geleerdheid Loch en Wijsheid
Zijn den, en de allergrOotde fchat,
De kroon vooral der grijsheid.
Maar, als ik eens rondoin mij keek,
In folianten gluurde,
Waaruit fchier ieder , wat hij weer,
Of wat 'hij leeraart , puurde;
En als ik met geleerdheidsvracht
Dees zag zijn brein bezwaren,
En eindelijk dien wijsbeidsberg
De muis der kindschheid baren;
Weer andren, die, door kamerlucht
En eindloos letterblokken,
De ziekte der geleerde lien
Moedwillig tot zich trokken;
En als ik nu het Bijbelboek,
Die levensgids op aarde,
Eens opiloeg , en op 't dwaas bejag
Van vele wijzen ftaarde:
Dan werd het mij zoo bang om 't hart,
Etr'k dachte Lou 't wel zoo wezen,
Dat
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SI

Dat alwie naar geleerdheid itreeft
Als wijs mag zijn geprezen,
Wat flooft men web,
Dan riep ik
Om kennis op te Oren/
Zijn dat de vruchten, dat het loon,
Men kon de moeite fparen
ja, zalig dan de hotterik,
Waar Gellert eens van dichtte:
Hij leefde, nam een vrouw, en flied,"
Dat hij niets weer verrigttel
En zalig dan de burgerman ,
De landman boven alien ,
Die, werkend voor zijn daaglijksch brood,
Zich dit laat welge4allen,
En, van geen kwade maag geplaagd,
Door roemzucht niet gedreven,
Die feller nog dan maagpijn knaagt,
Gezond en blij mag levenl
En als ik verder onderzocbt,
En lette op 't eind van velen,
Van kop tot teenen doorgeleerd,
(Dus wijs in alle deelen)
En vond, dat deze erkennen moest,
Na levenslaug fluderen,
Als refultaat van 'c onderzoek,
Dat hij nog niets mogt leeren,
En dat bet tenigst, wat hij wist,
Bettond in niets te weten;
E go ander twijfelde„ of zijn 1k
Virel waarlijk lk mogt heeten,
ja , of er jets op card' beliond,
Als werkelijk beftaande,
En alles niet denkbeeldig was,
En dat men 't flechts zoo Avaande;
Een ander wear aan d' eeriten menach
Den aap gaf tot een' wader;
Schoon, naar de kracht van 2i111 bewlis,
Scheen de ezel ons veel nader:
Toen ik dat alles had bepeinsd ,
Liet ik het denkbeeld varen,
Dat Wijsheid en Geleerdheid din
En onverdeelbaar waren.
D2
Maar

WIJSHEID EN GELEERDHEID.

Maar toen er nu, v66r korten tijd,

Een drietal op kwam dondren,
En men elkaar , veroijsterd , vroeg :
Hoe! komt zij nu van ondren,
De Wijsheid, die needs werd gezegd
Van boven af to dalen?
Toen fprak een oud , eerwaardig man:
„ Neen , vrienden I 't zijn geen gralen
„ Van wijsheid, die gij 1ikkren ziet;
( giskent nboit haar waardije
, Maar 't is geteerdheids overmaat,
, Die brengt tot razernije.
Geleerdheid zonder wijsheid, ach!
„ Een vloek in plaais van zegen ,
Door roemzuchts prikkel voortgezweept
, Holt yank het dothuis tegen." —
Sinds werd ' ik voor Geleerdheid bang,
En, met mijn deel tevrede,
Heb ik flechts om 't behoud gefineekt
Van een gezonde Rede
'En voelde, zonder hoovaardlj ,
Mij waarlijk wijzer nog dan zij,
En veel gelukkiger daarbij.
J. W. UNTEMA._

DE TROOSTELOOZE WEDUWENAAR.

Heer Ligthart had zijn vrouw verloren,
Een dag of drie geleen;
Hij Wilde van geen croosten hooren:
De Dood , de Dood alleen ,"
Dus riep hij onophoudlijk uit,, Is 't , die op aard' mijn droefhaid auk!"
IIen klopt. Wie daar ?" --„De Dood." Ja , waarlijk;
Hij b:edt zijn' dienst hem am:
Och, vriend , mijn buurman ligt getaarlijk;
Ei , doe hem met u gaan!
, Want," zegt hij, 'Os diens jonge vrouw,
Die ik zoo gaarne hebben wou."
D.
Bkr BET BERIGT VAN DE N DOOD BENS GIERiGAARDS.

Hoe! Harpax, juist van daag , bezweken?
Stied hij den hongerdood, of wel aan lijfsgebreken?
is klaar,
Och neen, met opzet,
Aileen om vrij cc zijn van fooicjes op Nieuwjaar!
Jan. 1825.

MENGELWERge
tIENSOHLIEVENDHEID RENE HOOtriDEITGD ONIER V214
DEKENi WELKE NOG HEDEN dNS VOLKSKARAKTER.
GUN34110 RENMEEKT.

Door
J.
Leel'aeit der .Dolsgezitstie Getheente to Bort). (*)

Dat het land onzer inwdning dens itt de rij der volkeri
tnet ,fchitterenden luister praalde , en nevetls ilechts wet.
hjgen zeifs ., den eerften rang bekleedde, Chat in de gekhiedrol/en der berthaarde natiEn eenttemmig geboekt,
kan alleen door den onkundigen betwijfeld, door niemanci
worden weerfproken. ja , op den bodem die , te midden
van ontelbare moeijelijkheden , door de nijverheid onzee
Vaderen aan het geweld der gol9en onttrOkken , en als uic
moeras en meren eigenhandig door hen werd voortgebragt*
zap, men allengskens een Vblk zich . ontwjitkeien en eenett
that gevestigd , waarop geheel de bekende wereld
met ontzag en bewondering flaarde. Gelijk eertijds Grim
kenlatid en Rome, zoo telde ook Nederlands gemeenebes
iijne ftaatslieden , zijne helden; en , niet minder dan td
ifthetie of aan de boorden van den Tiber, hadden weten.
rchap
(*) Deze Redevoering werd in het Departement det Maar:
Hoorn, 6 Oct. 184,
uitgefproken, ter gelegeuheid Van de operilijke nitreiking det
fellappij TOT NUT VAN ' T ALGEIVIEEN te

eereblijken, door dezelve aan eenen Jongeling toegekend ,
die, met eigen lijfsgevaar, een Kind aan een' wisfen dood'ontrukt had. Wij hebben gemeend , no deze vermelding, bet
plaatfellike (de toefpraak des vereerden, enz.) te mogen ach.

terwege mon.

iZedaet.
14ENGELW. 1 g25. NO. ao
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fLhap en kunst ook' hicr hares zetel getlieht. Aan onze
irlag , aan onze kusten. was de wereldhandel geboeid , aan
Maas en IJ de (lapel- en marktplaats van alle yoortbrengfilen der aarde gevestigd. Nederland was door zijne betrekkingen tot alle volken , voor elke natie onmisbaar geworden ; en op dit kleine plekje gronds , dat middelpunt,
waarom al/es zich wendde en ,keerde , was het , dat onze
vaderen , door hunnen rijkdom en ' invloed , tusfchen de
magtigfte Vor(kn der aarde de fchaal van gansch Europa
in het evenwigt hielden.
Maar , bchoefde eons B A T o 's kroost voor geen yolk
ter wereld in magt en aanzicn te wijken , groat oak was
het door zijn karakter en zijne zeden , die hetzelve tot
zoo hoog eenen trap van uiterlijke welvaart opvoerden.
Ncderilands rijkdom toch was geen, zaamgepakte roof ,
door verbvering of het .regt van den ilerkiten verkregen
umar de 'zegenrijke vrucht dier geregtigheid , welkelde vol7
ken ye-I-hoop. .Wakkerheid van geest , Werkzame geaard.:
hekl , fpaarzaainheid en ore , gepaard . met eerlijkheid en
trouw , dete given het tellaan , gaven' ziel en leven aan
dien handel en zeeviart , waaruit Nederlands grootheid
werd geboren ; terwijl vooral oak, de deugd' der menschlievendheid daartoe nierweinig 'medewrocht , en voorze.=
ker a1s eene der luisterrijkfle paarlen in de kroon van ons
volkskarakter praaide. Ja ! zij, menschlievendheid , wa s
Nederlands roem. Maar zij ook is , wat ons ontviel ,
den Hemel zij dank ! van uit ons midden nog niet geweken ; en het is de overtuiging van doze waarheid , M. H. ,
die de keuze van mijn onderwerp tot haar bepaald&; aaar
ik u, met eenige trekken , de rnenschlievendheid , als
eene hoofddeugd onzer vaderen , en voorts als eene eigenfchap , die ook thans nog ons volkskarakter gunitig keninerkt , zal trachten voor te
Schoon woest en onbefchaafd , warden ons echter de
Batavieren reeds vroeg als van eene goedaardige inborst
befchreven. Eerlijk in den echt , bezorg,'d voor hun kroost,
en zeer gevoelig omtrent hunne dooden, aan Welke met
fin art
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titan te gedenken zelfs den 'held tot eer werd gerekend,
moesten zij; ten gevolge van zulke grondtrekken tot een
.edei karakter, bij elke vordering iti befchaving, ook in
de deugd der menschlievendheid vorderingen maken, en,
betgeen eerst, met betrekking . tot deze deugd, als ware
het, binnen den huisfelijken kring befloten was , zich
lengskens verder en .verder near buiten uitbreiden. Berigt
ons TACITtTs 5. dat zij in oordeel en fchranderheid nitbionken , en. tier bij, hen de goede zeden 'weer vermogten
dan elders de goede wetten , het was cAKs AR, dite
reeds, meer dan vijftig jaren v4Mr onze tijdrekenitig, bij
ervaring van , hen getuigde dat zij openhartig , trouw
herbergzaan waren. Van nlenfchelijkheid in het Woeren
der wapenen en het behinctelen der gevangenen vinden
yet, onze vaderen, in vergelijking met andere volken,
ook reeds-Vroeg de fchoonfte bewljzen; en van hunne be.
reidvaardigheid , tot hulpbetoon en redding tin, nooden en
gevaren , uit overftrooming of andere volksrampen gebofen , that menig treffend voorbeeld gdboekt. Maar toen
Nederlands 'genieenebest op het groot tocineel der- onder•
maanfche bedrijven eene aanzienlijke rol begon te fpelen;
toen men iich, in , let aanfcbijmvan Europd, tegen den
magtigtten der . dwingelanden , over wiens uttgettrekte
teerfchappij de zon nooit onderging , durfde verzetten,
en men zwoer en alles , zich aangoidde, om het ijzeren
dwangjuk voor altijd te verbreken ; toen men voor godsdienftige en burgerlijke vrijheid eenen zetel had gefticht,
en men .om dien zetel, ter handhaving van de heiligite
regten der menschheid, zich fchaarde toen was het,
dat ons volkskarakter , bij deszelfs heerlijke ontwikkeling,
zich vooral door menschlievendheid op bet voordeeligst
begon te onderfcheiden. Verdraagzaamheid ontfloot toen
bet eerst Nederlands vrijen grond eene veilige wijkplaats voor' hen , die elders alom , wegens hunne Overtuiging , de dieptte vernedering, het grievendst onregt,
en niet zelden de wreedaardigne vervolging ,moesten vetduren. Het deerlijk gezonken , maar eertijds Godgewijde
kroost 2 Bit ABRAHAM gefproten Vernet Italas en
Span.
Ez
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Sparijes vruchtbare oorden , om bier , Diet meer als eetl
uitvaagfel der menschheid mishandeld en vertreden, in
Synagoge of bedehuis , openlijk jr,HOVAtedienen.
zenden ballingen , duizenden, dig, om veilig te zijnvoor
lijf en goed , voor gade en kroost , de infpraak van hun
geweten moesten antveinzen , traden uit hunne ichuilhoe•
ken her voort , en ontweken hun vaderland, am bier, op
vreemden bodem , in de voorregten van eenen' that en in
bet genot eener vrijheid te deelen , zoo dour gekocht en
dierbaarder dan het !evert.
Doch , lbtekte ons gemeenebest ter toevlugt voor alien, die, om hunne overtuiging miskend en verdreven
herwaarts eene wijkplaats zocbten, nog meer deden onze
vaderen tot afbreuk en verligting dier menfchelijke ellende', Welke zoo dikwetf,, nu ginds dan elders, door het
moniler, gewetensdwang , gefticht werd. Getuige hun
gedrag omtrent de bewoners van Piemonts nederige dalen.
In bet midden der zeventiende eeuw door den Hentog van
Savoie trouweioos overrompeld , am hunne gehechtheid
aan, het cenvoudig Apostolisch geloof en zuivere zeden
voor een aanzienlijk gedeelte verrnoord, en Voorts door
brand en verwoesting ,van al bet bone beroofd , werden
zij met meer dan twee tonnen goods , dear de ingezetenen van ons vaderland, in hnnnen jammetlijken toeftand
onderPceund , werden er, brieven van onzen ftaat naar de
hoven, van Frankrijk en Turin te hunnenbehoevegezonden , en vertrok Neerlaods gezant , revens die van En.
geland,, om bun ,; met behulp van, Zwitferland , vrede en
veiligheid te doen hergeven. Getuige bet ftaatsbefluir, in
den jare 1709 ten voordeele der Franfehe vlugtelingen
openlijk afgekonligd , waarbij verklaard weld , dat men
hen en hunne kinderen als geboren Nederlanders zou aan•
merken , en te dien einde zelfs , voor alien , die znlks be•
geerden , brieven van inboorlingfcbap aanbood. En,
vloeiden nu , bij zulk eene weldadige en wijze regering,
te gelijk met vele duizenden uit bet nijverigst gedeelte der
natin , de rijkdommen hoe Langer zoo meer herwaarts za.men , het was min door fehitterentie pracht en ijdele vertaa-

IN OATS VOLKSKARAKTE11.

57

tooning, min door praalzucht en weelde , dan door werken van weldadigheid en liefde dat men Nederlands rijk.
dom in al zijne ,waarde en in zijnen fchoonften luister aan-,
fchouwde. Waar werden ,00it elders , gelijk in ons va.,
derjand voor ellendigen , voor nobtilijdenden en hulpbehoevenden, zoo vele kostbare gebouwen getticht, zoo
vele belangrijke inrigtingen gemaakt? ,Behoef ik ze op
to noemen , zaf, ik ze telldn, die : aan God ,gewijde verblijven , waar:alom Voor de opvcieding van het ouderioaze kind , waar in vele tleden voor de behoefte van den
zwakken ouderdom , en in: Nederland: hoofdttad voor
varlatenen en-,ongetukkigen., hoe ook genaamd , federt
eeuwen. reeds, lan wage het beftuur werdzorg gedragen ?
Qtf noet ik u Verwijzen op die geftichten van weldadig:,
heid , welke voor rekening van bijzcmciereperfornin werden
Charge/ (id g die :ginets,:en :elders wegens hutine tritwendige
pracht onze fleden , maar veel meer nog wegens hunne
Menigte , maar :bavenal wegens HIM doel"dn.ltrekkh*,
reeds eeuwen. lang , ens volkskarakter ten fieraad ftrelt4
ten?. Neen ! lifer ,kon geene :der befebaafde nation
mer met Nederland gelijkftellen; Been yolk ter wereld
mogt ooit op zoo groot eene bezotdheid voor de redding,
hulp en' onderfteuning der lijdende- menschheid zich
roemen. Waar ook .. elders het weesje,der ellende ter prooile werd, fin her onnoozel wicht,S in ontucht geteeld, zich
yerwbrpen crf. aan verachting zag blootgefteld, in Nedert
find, werden zij steeds liefderijk opgenomen en tot nuttige
leden voor den ftaat gevormd. Waar ooit de afgeleefde
de zwakke of gebrekkkge , door armoede gedrukt, zijn
kommervpl leven vborttleepte , hier werd bij regering eta
ingezetenen ondertteuning gevonden. Waar ooit duizen-,
den door ramp en onheil van hunne bezittingen beroofd
werden , het was hier, dat tienduizcnden hunne milde
hand onttloten , om het verlorene to berftellen . en niemand werd ooit elders , behalve door eigene fchuld , zoo
weinig , als in ons gezegend vaderland , van 13 .. 0fland to
tijner redding veritoken.
E
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ja, heil'ge vaadren ! ja, gij die van 't eind der aard'Door nijverheid en vlijt
fchatten bath Vergaard,
61j .bragt die fchatten niet den wellust wuft ten offer;
Geen vrekheid Boot die weg , verloren in den koffer :
Neen, onbekrompen ftondt ge een deel den armen af,
En danktet God, die u de vreugd van 't fchenken gaf.
13w huizen waren klein; maar om den wees te fpijzen,
Om d' ouden ftok te van , deedt gij paleizen rijzen.
De wreemdling ftond verbaasd, daar hij on uwen grond
Mom de merken van uw liefde en weldaan vond,
Mom de nooddruft , zag voorkomen of befchermen.
Arm waart gij voor uzelv' , maar mild.en rjk voor de armen.
Geen Brit , geen Gauler ftreefde u in die deugd voorbij,,
Wat zeg ik ? neen,‘ geen y olk kwam 00it u hies
zij':
Gij hebt herwoorbeeld aan die voikeren gegeven.
Genoeg was 't voor hunn' rdem i vativerre is na te ftrevetu

Dan, M. H., zijn: deze dichtregels- van .onzen :ontlerfe:
Aiken HEL1VERS tot roem onzer vatierwop de War,
heist gegrond , nog houdt de menschlievendheid 'op
Nedsrlands dierbaren bodem , meer dan ,eiders, haren zeta gevestigd. Neen! hoe luid ook nijd en wievel, of
heersch- en ba -atzueht , met den mantel der fchijnheiligheid
omhangen , van verbastering mogen fchreeuwen; hoezeer
ook eenigen , die, bij de .fnoodfte lastertaal tegen de
groote wet der liefde , het Nederlandsch hart verzaakten
of wel ondankbare vreemdelingen, in wier boezem nooit
Christelijk gevoel of Nederlandfche geaardheid huisvestte „
zich , als vrienden der duisternis , als vijanden van het
goede , mogen geregtigd wanen , om het thans levend goflacht , behalve zichzelven en hunnen aanhang, ten afgrond
te verwenfchen , wij behoeven ons, Gode zij dank!
onze afkomst van de vaderen nog geenszins te fchamen.
Nog woont de aloude verdraagzaamheid onverminderd ,
ncenl verhoogd, verdubbeld , in ons midden. Schoon bet
Glom verachte y olk fchoon ABRAHAM 'S naneven het
eerst op onzen bodem eene veilige wijkplaats vonden,
wcrden zij nogtans in vele fteden niet geduld, moesten
zij
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zij in andere hun verblijf tot een' afgclegen hock bcpalen,
en waren hun velerlei neringen en bedrijven tot een cerlijk bellaan ontzegcd, Ira onze dagen werden die onregtmatige uitwerkfels van afkeer en vooroordeel Opgeheven,
en , als inboorlingen -des lands, als kinderen van den !bat ,
genieten zij thans Met' de 'belijders van 's Heilands naam
dezelfde regten. En wie ook kan wie zal het ontken-,
nen , dat de voordeelen , eertijds aan de bellidenis van
den Godsdienst des lands verbonden , dat de gerchillen en
partijfchappen , de haat en miskenning , daaruit geboren,
met dien roem der verdraagzaarnheid , welken zich onze
vaderen met zoo veel regt par buiten verwarven haddeu,
maar al te weinig itrookten ; terwijl thans niemand meer,
om zijne gevoelens , van eenigerlei waardigheid of bediening ihnordt uitgefloten. Ja , groot zijn de vorderingen , die
w6 , tett aanzien van dit gedeelte der menschlievendheid
gemaakt hebben. Wij zijn bier niet flechts op het (poor,
door ons voorgeflacht bewandeld , flandvastig voortgetreden, maar hebben reuzenftappen gedaan. Wat de grondlegger van onzen that , _de ontlerfelijke WILLEM DE
EERSTE, reeds zoo hartelijk wenschte , reeds zoo ijverig zocht , maar als onuitvocrbaar moest laten varen , het
grootsch , het edel ontwerp , om alien ingezetenen , zonder eenigerlei uittluiting wegens godsdientlige begrippen,
gelijke regten te doen genieten , dat is onder het vaderlijk
befluur van zijnen hem zoo waardigen naneef,, onzen Koning, tot 'land gebragt; en Nederland, voormaals de
wijkplaats der verdrukten , geeft thans te gelijk aan de
wereld een voorbeeld van onderlinge rust en vrede, zoo
als het nooit te voren gaf,, en waarop , zoo al eenig
voorzeker flechts weinige natièn kunnen bogen. Bij bet
aanzienlijkst gedeelte_, bij ver de meerderheid is hij afgelegd , die oude wrok , is zij vergeten , die partijIchap,
welke, federt het jammerlijk uiteinde van den eerften Vader des Vaderlands tot op Koning wiLLEm, telkeils onzen that inwendig beroerden ; en zij, die zich niet ichamen , onze vrijheid in fpreken en fchrijvcn laaghartig to
misbruiken om den ouden wrevel te doen herleven , yinden
E4
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den in de ondubbelzinnigfte blijken eener fchier algemeene
verachting hun loon.
Maar zijn wij nu alzoo , M. H., ten aanzien der verdraagzaamheid niet verachterd ook met betrekking,tot de
weldadigheid heeft ons volkskarakwr zich volkomen.ttaande gehouden. Hoe zeer oak vele bronnen van weliaart
Piet meer vloeijen als weleer; hoe zeer koophandel en zeevaart en fabrijken kwijnen; hoe veel wij aalt te midden
der overheerfching in onze bezittitigen hebhen geleden;
hoe aanmerkelijk ook onze inkamften, bij gebrek aap
buiten- en binnenlandsch vertier,, zijn verminderd, —nog
vindt de ellendige zich in Nederland niet van hulp verttoken, nog fchreit de armoede ons niet vruchteloos aan om
broodb Dringend mogen de omitandigheden, molten eigene behoeften bezttiniging gebieden, nog worden zij
ftaande gehouden , die geftichten der weldadigheid, door
onze vaderen nit hunnen avervloed .daargefteld ;4.. die inrigtingen , door hen ter verzorging van weezen en verb,tenen, ter onderfteuning 'van awaken en gebrekkigen,
van efgeleefden en , onverinogenden gemaakt ; nog words de
hand ten dientle der noodlijdenden door Nederlogds ingegetenen steeds mildeiijk geopend, en zoo ergens, dan is
men hier , en zoo ooit , dan is men thins opmiddelen ter
voorkoming, ter verligting en herftelling , van allerlei men.
fchelijke ellende bedacht. Moet ik ze opnoemen, de
vele fteden, als het ware wedijverende, am gedurende hot
barre jaarfaizoen den hongerigen te fpijzigen , en in de
fchamele woningen de verborgene armoede te verzachten
Dehoef ik lets meer, dan u flee/us de milde bijdragen in
den jongften voorbeeldeloos firengen winter, of wel die,
welke bij de laatfte overftroomingen of andere beproevingen zijn ingezameld, to herinneren, ten einde u in dezen
van de waarheid te overtuigen? Neeri, M. H. , ik zoek
geene ijdele zelfverheffing, die het regtfchapen hart met
wraken, en die uwe kieschbeid kwetien zou. Het is mij
genoeg, u fleclus dankbaar bet voorregt to doen gevoelen.,
dat Nederlanders zijr. Toont mij het land, wijst mij
bet volk , betwelk op zoo vele inikilingen, op zoo vele
maat4
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maatfchappijen en genootichappen kan bogen , als er
titans , zonder moeite of kosten te fparen , in ons vaderland tot heil der menschheid werkzaam zijn. Hoe zeer
men in Nederland geene middelen onbezocht , geene po.
gingen onbeproefd laat, om in de behocfte aan nuttigen
arbeid te voorzien , en voor elk gewigtig bedrijf de geestdrift op te wekken en aan te vuren , dit mogen onze
volkplantingen iFillems- en Fredriksoord , dit mogen onze
maatfchappijen van landbouw en koophandel , dit onze
inrigtingen van nijverheid en volksvlijt getuigen ; terwiji
Pr daarenboven geene ondernemingen , waarvan men zich
tot bevordering van vertier en welvaart flechts met grond
sets goeds beloven mag , gevonden worden , die bij het
beiluur geene aanmoediging , geene onderaeuning vinden.
Hoe zeer hier alles wordt aangewend, en hoe •velen onzer landgenooten in den echtcn geest der Christelijke
de daaraan het hunne toebrengen dat ook die ongeluk.
kigen , Welke door zintuigelijk gebrek voor de maatfchappij•
verloren waren , zoo veel mogelijk aan die maatfchappij,
en te gelijk als aan zichzelven worden her ;even ; dit ma.
ge de bloei onzer inftellingen ter onderrigting van blind.
en doofgeborenen bewijzen. ja , geene inrigtingen, die
den toeftand der ellendigen verbeteren , die het lot van
den rampzaligen en voor hemzelven ulcer dragelijk , en
voor anderen min nadeelig kunnen maken , ziin er fchier
bekend, die, het zij hier uitgevonden, of wel van elders
overgenomen , niet in A'ederiand hare voorfianders vin.
den, die niet thank met eene deelneming, eene belang.
flelling worden behartigd , zoo als men alomme buiten
ons vaderland vruchteloos zoekt , en ook zelfs binnen
hetzelve in vroegere dagen niet aanfchouwde.
En wat al , M. /-1. , is er Diet , bij onzen leeftijd , tot
bechaving en veredeling van den mensch ten dienfle onzer landgenooten verrigt ! War bleef ter verbetering der
openbare opvoeding van het aankomend gellacht , wat ter
ontwikkeling van het verliand, ter vorming van het hart
der jeugd onbeproefd ? Hoc groot is niet de zorg , Welke
vog bij voortduring daaraan befleecl worth ! Ziet men Diet
duiE5
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duizenden nog heeds cm den ftandaard van wader N I E UNVENIIUYZEN zich fcharen en broederlijk vereenigen ,
ten einde zulk cen gcwigtig werk , zulk eene voor de
menschheid allerbelangrijkfle zaak , door de ,gefehilafle
maatregelen, met ijver voort to zetten , en op alle mogelijke wijze 're bevorderen ? hntners bet is toch de Nlaatfehappij tot Nut van 't Algemeen , wier verdienflen in
dezen boven alle tegenipraak verlieven ziju; ja , zij,
op wier doel , inrigtingen en werkzaamheden it; mii , als
een Iaatfte bewijs , dat menschlievendheid ook heden nog
ons volkskarakter gunftig kenmerkt , beroepe , zij is het ,
die zich het eerst de oplciding der onmondigen , op eene
doelmatige wijze , met nadruk heeft aangetrokken. Door
haar werd tot een verbeterd , verflandig onderwijs' de
grondflag gelegd. Door haar kregen de lagere fcholen
welhaast eene geheel andere gedaante , hetwclk dan ook tevens op de hoogere vorming als van zelve den heilrijkften
invloed hebben moest. Door haar werd de norrche dwang
van bet leergettoelte verdreven, en de onderwijzer,, eertijds de fchrik , de vijand der kleinen , in eenen kindervriend herfchapen. Het werktuigelijk onderrigt werd met
verflaanbare lesfen , de boeken over onverklaarbare leerfiukken , de couranten , en oude , voor deskundigen alleen
ontciiferbare brieven , werden met ftukjes , naar de vatbaarheid der kweekelingen ingerigt, verwisfeld. Reeds
vroeg worden de nuttigfle wetenfchappen en de voorfchriften der zedelijkheid het jeugdig gemoed ingeplant , en het
fchoolgaan , eertijds voor zoo velen eene bron van moeite
en verdriet , wordt titans , bij naijver en geestdrift , met
blijdfchap volbragt. Doch ook ten hehoeve van volwasfenen heeft zich in dezen de Niaatfehappij Reeds op de
weldadigfle wijze werkzaam betoond , en is het , dat zij
nog haar loffelijk pogen met dien zelfden geest der liefcle
voortzet. Welk eene reeks van gefchriften , inzonderheid
voor den minbefchaafden ftand gewigt1g , maar ook tevens
voor velen nit elken kring belangrijk , heeft zij niet , ledert hare oprigting, tot °cloning in velerlei nuttige !sundigheclen , tot beftrijding van vourourdeclen , tot uitbreiding
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ding van godsdienflige kennis , tot aankweeking van goede
zeden , in 't kort tot opbouw van het rijk des lichts en
tot afbreuk van dat der duisternis, reeds vervaardigd !
Hoe zeer wordt niet dit getal , zoo door hare opgave van
hoogstbelangrijke vraagftukken , als door hare eervolle belooningen , nog beftendig met de fchoonfle voortbrengfelen vermeerderd ! En op welke fchikkingen , M. H., op
welk eene medewerking ter bevordering van alwat goal
en edel is , van alwat het wezenlijk geluk van onzen naasten ten doel heeft , mag ook zij bij dit alles geeue aanfpraak maken ! Zij is het , die , naar de verfcbillende gefteldheid van hare onderfcheidene afdeelingen , bier den
weetgierigen , maar minvermogenden , in that ftelt , om kosteloos op de nuttigfte wijze voor zijnen weetlust bevrediging te vinden, dthlr belangrijke fcholen fticht , en elders
wederom , door inrigtingen van eenen anderen aard , ten
dienfte van hare leden of tot Neil' van ftad- en dorpgenooten , volUverig werkzaam is. Maar zij ook is , in ha•
re geboorte en in geheel haar wezen , eene vrucht der
menschlievendheid , die gelukkig werd aangekweekt , en
den fchoonften bloei mogt bereiken. Maar zij ook is het
eindelijk , die deze deugd , waaruit zij haren oorfprong
ontleende , inzonderheid met nadruk aanprijst , die , tot
redding van hulpeloozen , en ter opwekking en aanfporing
om waarlijk groot te handelen , elk fchitterend bedrijf van
edelmoedigheid , in bet behouden van eenen natuurgenoot ,
eenen broeder , openlijk met hare goedkeuring , met goud
of eereblijken kroont. En wat toch , M. H. , behoef ik
dan nog meer, ten betooge , dat wij den roem onzer vaderen ten aanzien tier menschlievendheid luisterrijk ftaande
hielden , dat zij ook titans nog in ons midden meer dan
elders haren zetel gevestigd houdt , en het fieraad van ons
volkskarakter uitmaakt , aan te voeren ? Neen ! op zulk
eene Maatfchappij , op eene inflelling, die zich met zoo
veel zorg en ijver de bekngen van het opkomend geflack , en de befchaving , de vorming en veredeling der
minvermogenden aantrekt , die en zelve in zoo vele opzigten tot weldadigheid wcrkzaam is, cn cicrwijze den
gcest
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geest der menschlievendheid tracht te voeden en te flerken , kan Been yolk zich nevens ons beroemen. En waar
zulk eene Maatfchappij Heeds welig groeit en tiert , waar
zij bij de twaalfduizend leden telt , en door het aanzienlijkst gedeelte der natie hare pogingen dankbaar worden
toegejuicht, daar kan de deugd der goedwilligheid niet
zijn verachterd. Zij moge dan al in hare ondernemingen
niet alomme even gelukkig flagon ; er mogen zelfs ginds
en elders in hare werkzaamheden zich gebreken openba,
ren , — wie daarom hare liefderijke oogmerken miskent ,
en op haar fmalen durft , omdat Naar de voltnaaktheid ontbreekt , handelt even dwaas als onregtvaardig , en kept
voorzeker den geest van her Evangelie niet. Ondankbaarbeid en wrevel mogen dan ook hier met domheid en vooroordeel zamenfpannen , om ons, als waren wij van alle
voorvaderlijke deugclen afgevallen , te lasteren ;,wij , M. H. ,
flaan erkentelijk eenen blitz opwaarts tot onzen Vader hier
boven, dat wij in een land en in een tijdperk geboren wetden , die zich door zoo vele treffende bewijzen van echte
hroederliefde , van verdraagzaamheid en weldadigheid , ZOO
gunaig ondericheiden ; wij veiblijden ons dankbaar in zoo
vele blijken van goedwilligheid, van milddadigheid en
hulpbetoon , als wij gedurig onder onze landgenooten mo,
gen aanfchouwen ; wij verheugen ons met geheel ons hart
over zoo vele zegenrijke geftichten , over zoo vele Uhllingen en verordeningen , die ons de flreelende overtui,
ging felrenken , dat menschlievendheid nog den room van
ohs vaderland uitmaakt.
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oen , COD ige jaren geleden , de Bezorgers van T E
's Genootfchap eene prijsvraag uitichreven , die ,
door het de overhand nemende Mysticism us bij vele G oclgeleaden en Wijsgeeren (?) , noodig fcheen to worden behoefden zij zich lleehts bij doze beide vatiien te beraiciq
ZU3

itN WWI IS NOODIC

65

al$ nit den aanhef dier vraag, dus luidende, blijkt:
quibus caufis factum fit , ut multis Theologis ac Philofophis , ab aliquo inde tempore,oblcurus guidon ;. fenfus , qui
etiam Mysticismus appelletur,,in prirnis placerevideatur?
Indien zij nu nog maest uitgefchreven worden, zij zoude
zich ook tot de Geneeskunde hebben mogen uitftrekken;
want het fehijnt i of , hetgeen eenigen tijd geleden flecks
Dp Godgeleerdheid en Wijsbegeerte invloed oefende, zich
ook verder verfpreiden wil, en dan ligt de Geneeskunde
wel het eerst aan de beurt , als die vooral met de Wijs.
begeerte zoo naauw verbonden is, en , al ftaat zij in zekeren zin tot de Godgeleerdheid in geene betrekking, toch
tie Godsdienst haar Diet onverfchillig tan nosh mag zijn.
Integerideel , it kan geene echte uitoefening der Genee.
kunde ,Meer beftaan , die aan den invloed van den Gods
dienst zich zoude willen onttrekken; en, even als de
Wijsbegeerte de Geneeskunde tnoet verlichten , zoo moet
de Godsdienst haar verwarmen. Maar, wanneer het nu
bij de beoefenaren van Wijsbegeerte en Godgeleerdheid
gaat donke y worden; wil het wel eens bij aanverwante
vakken fchemeren. Wel zijn de verduisteringen tot heden
.vrij zeldzaam geweest , en het fcheen , of er vooralsnag in
bet gebied der 'Geneeskunde flechts enkele en kleine verduisteringen re beipeprexi waren; maar , gaan er fointijdsjar
ren voorhiWdarin Europa geene verduisteringen aan zon
21 c h maan zigtbaar. zijn., zij keeren evenwel terug , en
rein:men in den, loop der dingen onvermiidelijk. Nu zijn
ile.beweners van ons werelddeel grootendeels verlicht ge,
nog, (tat zij bij dergelijke gelegenheid niet met trommels
Ditioopen , om den - draak. te verfchrikken , die een der
lichtende bollen wil opflokken ; maar zoo geheelenal zijn
alien toch van vooroordeelen niet vrij te fpreken; men
znag en mciet fotutijds nog uitleggen , hoe eigenlijk deze
verfchijnfels worden voortgebragt , en hoe de ware toedragt
der zake zij. Nu., alien kunnen het ook niet even goed
weten , en er zouden dan geene Hoogleeraren of Leeraren
meer noodig , en , lieve hemel ! hoe flecht zoude het
er dan niet met de geleerdheid uitzien!
Doch,
g at)
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Doch , genoeg hieryan. Hoezeer :clan vele Geneesktmdigen bij de lezing van de verhandeling over het Mysticismus , door de boven gentelde vraag uitgelokt , door den
onvergetelijken: BORGER. zoo fehoon en onnavolgbaar
beantwoord, zich verheugden, dat de Geneeskunde tot
Bien tijd toevan die. wijze van behandeling Arrij was gr.bleven , de vreugde heeft van geenen langen ‘ 'dutur mogen
zijn , want de teekenen der tijden zijn chiar , zoo als men
oanflonds hooren zal.
BORGER kent aan fchoenmakers en kleermakers.eenen
grooten aanleg toe , om Mystieken te warden; Inaar men
behoeft niet alt4d op de fnijtafel of 'gebogen met den fpan«
riem te zitten, ,oth . tot bet Mystieismus' over te:hellen;
ook bij den beoefenaar :der Geneeskunde, die, bij het anibachtelijke zijnet kunst , wel: het mint van alien zit,
kan zich die gefteldheid ontwikkelen ; trouwens B.o
GElt zegt ook ter zelfde plaatfe (*): Idem in ceteros
minum os dines transferri,potest , en. men verwondere zich
derhalve niet meer over bet-navolgende.
In den loop van dit jaar is bij den boekhandelaar c N o BLOCH, te Leipzig , intuit omen : ueber -etwas , das der

Ileilkunst Noth thut. Ein Verfuch zur Yereinigung diefer Kunst mit der Christlichen Philofophie , von KARL
3. H. WINDISCHMANN, , K. Pr. Med. R. u. Prof.
d. Philof. u. Med. zu Bonn. 1824. 52* S. Einl. u. 288 S.
Len belangrijk, opfchrift! en de aankondiging van den
boekhandelaar (trouwens-, ieder brengt zijue waar gaarne
tan den man) gaf het werk op , als van zeer yea belang,
en voor den waren, Geneesheer niet wel te misfen. Met
•verlangen zagen wij near de gelegenheid nit , om dit werk
magtig te worden ; maar, eer wij zoo verre gevorderd
'zijn , komt ons eene beoordeeling ter hand, die, hetgeen
haar nog belangrijker maakt, met een aftonderlijk woord
van BUFELA ND words betloten. Wij kunnen niet na.•
laten , dezelve den Lezeren van dit Tijdfchrift mede te deelen , opdat , indien dit werk een' vertaler mogt vinden ,
men

(*) Disputatio de Mysticismo 2 ed. alt. gag. 74.
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men er vooraf eenigzins mede bekend zij , al,smede ,otndat her oordeel --van eenen HUFELAND, in eene zaak
van zoo veel. gewigt , van veel belang is. Wij hebben
denzelven meermalen zien .optreden, om %de beiangen -der
Geneeskunde te Yerdedigen , en- wij hebben hem fleeds
den onbevooroordeelden man bevonden , eenen Geneesheer,, die waarheid lief heeft en Godsdienst op; prijs flelt,
.,Doch laat -ons hemzelven booren.
.
„ Een bock , als het onderhavige , is een teeken des
zijds. Welk een ? dit moet uit- den inhoud blijken. De
Schrijver zegt dat zijn doel is , „ een volkomen voldoend
beginfel voor tie beflemmipg der Geneeskinide, en door
deze de Metbode voor haat. „re, vinden."- Men lette wet;
pep begipfel (:frineip) voor de beftemming (Beliimmung)
der Geneeskunde ! l3ehoeft- zij zulk beginfel ? Is zij niet
zefve, het beginfel der Geneeskunde? Derhalve een fophistisch kunstje; doch dit beteekent niet veel; desgelijks (bh VIII) de bepaling i ',.wat Wijsbegeerte is , (wtt
te vertlaan) „ het bijkomen der buiten haarzelve geraakte Rede." Dit zijn bepalingen van den Schrijver;
mar hij met_ zoo te werk gaan , om te betoogen, dat

flechts de Christeliike .Mystiek de buiten haatzelvegeraakte,t,Rede te regt kan brengen; deze Mystiek, is derhalve
tie ware Wijsbegeerte. Dit moet in de voorrede , uiteengezet worden , als eene voorbereiding tot het werk zelf,
lietwelk gem ander doel heeft, dan te toon,en , dat de Christe/ijke Mystiek de eenigfie ware Geneeskunde zij; gelijk
de zeven Sakratnenten der Katholieke , Kerk tie dernige ware Geneesmiddelen , en de gewijde Priester de ednige waarachtige Geneesheer. -r- flelfels der Geneeskundigen worden beoordeelend toegelichr ; maar welke ,kritiek ! Telkens
fpreekt Ii i P P O C R A T E S als een in de Mystiek ingewijde; desgelijks BAC() OD, MORGAGNI, SYDEN•
HAM, STAHL. Gezegden uit derzelver werken , en
bijbelplaatfen, , uit ,alle verband gerukt , en-, naar bet doel
van den Schrijver , op eene wijze gebezigd , tegen welke
alle deze mannen zouden opkomen. (Het fchijnt thans
aan de orde van den dag te zijn ter fla ying van dwaalge-
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gevoeTens, de woorden van anderen buiten alle verbatiCt
te gebruiken, en zoo' de waarheid tegen wil en dank aan
den ilogengeest dienstbaar te waken. Hoe moet men zulk
eene onwaardige handelwijze noemen , en welke ftraf
dienen atilke plagiarii ?) Voor bet overige bevredigt bet
refultait van alle menfchelijke Itudien den Schrijver niet.
Integendeel (bl. 6o) ,, de ondervinding van het diep indringen der lijdensgeichiedenis van den mensch in het leaven brengt geheel andere:ialten wort ; de diepten des lijdens roepen ow de verborgenheden der kunst. De Gey
steeskunde is tot ha natuttrIgke gedaald; behoeft de
wedergeboorte.' De genezingen door Sympathie zijn nog
de denige , tot welke de arme lijders , welken de tot het
natuurlijke gedaalde Geneeskunde geene hulp verleenen
kan , hunne toevhigt kunnen nemen. Magnetismus en
Magie hebben nog iets:gedaan; maar het ware ontbreekt.
De voldoende oorzaak van alle ziekten is verftemming tusfchen. den geest en de natuur. Ziekte is de inwendige
twist der drie Elementen van den mensch : deze zijn lig-chaam , ziel , en geest. (? !) Het is eene dwaaSheid, dat
de Artfen nog naar eene ftoffelijke oorzaak der ziekte zoeken ; want de ftof is de tegenwerking der werkzame ziel,
naar bekleedfel (6) 4), hetwelk de geest Weil* Verwinnen kan , het caput mortuum van den geest. — De ware
oorzaak der ziekte is geheel onfloffelijk. De Arts moet niet
-de knecht der eeuwige 'natuurwetten zijn , maar derzelVer
Heer ; en hij kan dit , omdat de geest het ftof beheerscht.
Zonde en ziekte zijn hetzelfde ; tegen beide , is flechts dn
middel , de Heiland. Het Christendom is- de balls der
Natuurkennis. De Christelijke kunst beeft drie kreatuur.
kike (?) traPpen : i) Genezing Tangs den weg der natuur a) hangs 'den weg der ziel , -3) Tangs den weg van
den geest. - De ,onwiddellijke uittlarting der genade is het
getuigenis der Goddelijke kunst en iiefde. De geest werkt
door oog, woord en hand magtiger en zekerder,, naarmate de mensch weer rein is en zijn wil zich vaster bepaalt. Werkt hij echter , vertrouwende op den geest der
Natuur of op zichzelven zoo is de Arts een beoefeniar
der
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der zwarte kunst , of een Magnetifeur; werkt hij To het
vertrouwen op den Heiland, zoo is hij een kunflenaar
des lichts , een Magus van den echten flempel ,. wiens
geheele kracht beitaat in het geloovig: „Neer , Uw wil
gefchiede I" leder Priester (der Roomiche Kerk, wel teyerflaan) is zulk een witte Magus, en de Kerk deelt hare
genademiddelen vooraIntede door de Sakramenten,-die zeven in petal zijn , en waardoor de gewijde Priester tot
een' Witten Magus wordt verheven. Derhalve zijn de
zeven Sakramenten de ddnige ware geneesmiddelen, en een
Katholiek, Priester de denige ware Arts." Qua eras de-

monfirandum
HOPEI-AND edit het vergeeffchen arbeid , zulke
ling= te wederleggen ; derzelver doel is te duidelljk ; lie.
vet wit hij over eene zaak van zoo veel belang mede een
Meer dan twintig jaren zijn er verlooword zeggen.
pen , federt hij den 1-loogleeraar WIN DISC n M A N N ge.
kend heeft; hij heeft hem Reeds voor een' der achtingwaardigfte Geneesheeren gehouden en hooggeacht ; hem
ook als denkenden Geleerde op prijs gefteld: hoe heeft
zulk een man zoos verre kunnen verdwalen? Doch dit is
niet de item van 66nen enkelen, tpaar bet trachten van
zekere partij, die, in fpijt van alle befluiten tegen geheime verbonden , zulk een verbond fchijnt te willen op.
rigten, hetwelk in alle landen , onder alle ftanden, en zelfs
bij de meest verfchillende Christelijke kerkgenootfchappen,
aanhangets en leden zoekt te winnen. De geest der dais*
ternis waart over de aarde , zoekende bet Licht der waarheld , hetwelk den ,kinderen der duisternis hinderlijk is,
nit te dooven. Doch men hoore HUFELAND, den bes.
ten pleitbezorger dezer zaak , zelven:
„ 1k geloof desgelOks, dat de vreeze Gods het beginfel
der rysheid is, en dat, volgens het fchoone getuigenis
der H. Schrift, de rysheid in geen vat der oneere huisvest ; dat derhalve ook de Geneeskunde heilig moet gehouden worden, en dat zij ilechts gedijen kan in de hand
desgenen, die waarliik godsdienftig is. Ik geloof, dat
IfIENGELW. 1825. NO 2.
F
het
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het Christendom de hoogfte en, zaligfle openbaring van
God is, en dat het geloof in c nmisTus en zijn woord
alleen ware Godsdienst en hoogfte Wijsbegeerte is ; Wijsbegeerte, hetzelfde als hoogtte Wijsheid (Sophia). Maar
ik: geloof ook even zeker , dat God niet te vergeefs duizende geneeskundige krachten in de Natuur heeft gelegd,
en dat den mensch niet te verge9fs de insgelijks Goddelijke
kracht (het verfland) is verleend, ow die te kennen en
ten nutte der mei-Schen te gebruiken. dagelijks ,
dat doer derzelver gebruik de. gelukkigfle. genezingen volbragt worden , en ik vind zelfs , dat in de H. Schrift
zulk een verflandig en natuurlijk Arts getoemd words,:
waar men leest : Eer den ifrts , *ant h? is !van God gefield. • k, geloof :fierhalve , dat .de:mensclv zonde bedrijft
en tegen Caodl3 wi1 duet wanneer bij . de krachten der Na,
tuur -van bet verfland , door God gefchonken , miet
ten voordeele zijner medernenfchen gebruikt. Ik geloof
voorzeker , dat dit gebruik echtet eerst dhn vruchtba*zal
zijn , wanneer dit -met godsdientlig, .gevoert gefclriedt; dat
zeggen ter eere Gods en tot heil des "naasten,
baatzuchtig en nit zuivere liefde ; oak , dat Gods zegen
e}ke genezing, gal zij voltooid worden, zoo onmisbadr
is als • tot seen' goecten oogst en bij aLles , betgeen de mensch
onderneemt. , ik geloof, dat de kracht van het vertrenwend geb,ed groot is; doch altijd met dit• biivoegfel ,
door Gods Zoon,in , bet volmaaktac gebed voorgerchrei,
wil radar Uw'wil gefehiede !I Maar ik
yen: „Niet
geloof , dat men een gewijde Priester behoeft te zijn,
om dus te bidden ; althans ,men vindt er nergens in het
Evangelic eenig fpoor van, hetwelk integendeel ons dap.
delijk naar God, onzen hemelfchen Vader,, henen yvijst:
1k geloof, vooreerst, ook, dat, om Gods zegen en hull)
deelachtig te worden, de mensch op eene redelijke wijze
behoort te werken , en gebruik te =ken van de krachten
des ligchaams en der ziete, die God hem .verleend heeft
of, om met FRANKLIN te fpreken, dat God degenen
helpt, die zichzelven helpen ; en ten ,andere , dat men
niet behoeft katholiek (of lie,ver Pausgezind, want bet
woord
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0/nerd katholiek is van eene geheel andere beteekenis) CC
zijn , om een goed Christen le heeten."
Deze zegt HUFELAND zijne geloofsbelijdenis te zijn ,
tegenover die van wINDISCHMANN. Zij zal ook die
der meeste Artfen zijn,in fpijt van de aantijgingen welke
men dezelven zoo gaarne ten laste jegt, als minder godsdienftig doorgaans dan andere ftanden. tit blijve voor
rekening der 'befchuldigers ; genoeg, dat de ondervinding
beter leert. Daartegeii getuigen, van vroegere dagen ,
BNERWAAVE, FR. HOFPMANN, HALLER en
ZIMMERMANN. Dit hebben velen van het nag levende
geilacht enders gezien in T ODE,BARTON,F.Li.BANO;
VAN a E trt4 s en N. O. OOSTERDIJR. Dk getuigen
geheel antlers tie fchriften van A. HEINROTH,HUIPE-4
I:AND, den zich noemenden Canditha ;614 T If n en meer

anderen. floe dan de geest der duisternis zich verheffe,
hoe hij trathte OID'USt en woeling te wekken en befchuldigingen voort te brengen , ieder ga gerust voort in den
ftrijd voor waarlieid en regt , en houde vol in de beoefc.
ping der edelfte pligten! •1-Ietgeen LAVATER, de oak
dikwijls miskende brave man eens aan zijnen vriend , den
wijsgeerigen Arts ZIMMERMANN, dat licht der Geneeskuncle , fchreef , zij nog aan eenen ieder gezegd :
„ Verhef dan uwe ziel dikwijls in de zekere, in de na.
bijzijnde , in de met eiken dag meer naderende in de lichtvolle ; iris de eindelooze pekomst , en beur u, onder den
bijkans ter neclerdrukkenden last van uwe weldadige werkgaamheden , welker prijswaardigheid zelfs geen nabijzijnde
en .verre afgelegen nijd ooit zal kunnen verduisteren ,dikWkils op met deze waarachtige en groote gedachte : „ 1k ,
Menseh ,offer mij op aan menfchen ik hide voor lijders —
om 66ns 'voor zaligen zalig te zijn. Deze weldadige bezigheden , hoe veel onfchuldig vergenoegen ik ook daaraan
-opoffer,, 'en hoe vele verkwikking , anders voor mij zoo
noodig-, ik ook daarbij maet laren varen, ftellen mij
nut , om mij Uns in het toekomende bezig- te houden
op eene voor mijzelven zalige en voor duizend andere
wezens gezegende wijze
op_ eene wijze , die niets ,
F2
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dat vervelend voor mij is, hebben zal , die voor mijaaa-,
genamer zal zijn , dan de alleraangenaamfle rust zelve."
X.
IETS , OVER HET WEDERVAREN VAN JACOBUS TRIGLAND
DE STAATsVERGADERING VAN HOLLAND, OP DEN 8STEN
MAART DES JAARS 1650, `TOT BEANTWOORDING VAN
MR. DA COSTA' S JONOST GESCHRUP DAAROVER,
ENZ. Door A D R. S L E R.

In de Letteroefeningen van Maart 1824 (in de Boeibefchou.
wing, bl. 133) given wij, in eenen Brief aan deli neer B I LDERDIJK, die ons , cot hiertoe, antwoord is fchulc4 gebleven, .zeker berigt, wegens hetgeen, op den Men Maart
165o, aan den beruchcen J 'ACOBUS TRIGLAND, ter
Staatsvergadering van Holland , bejegende, Coen hij aan de.
zelve zijne zoogenoemde Kerkelijke Gefchiedenisfen kwam aatr.,
bieden. Het heeft den Heere DA COSTA gelust, dat berigt,
in zijne Inlichtingen omtrent het Karakter van den Stadhou.
der , Prim MAURITS VAN NASSAU, Op bl. 7a-74, als
trouweloos en , in vele opzigten, bezijden de waarheid, te
doen voorkomen. Ons gelust het thane, het gaerd Publiek
in that te ftellen om daarover te oordeelen.
Uns berigt is geweest, „ dat TRIGLAND, Coen hij , op
gezegden dag, in perfoon, met den Profesforalen tabbaard
aan, en zijn kostelijk boek onder den arm, ter Staatsrier„ gadering verfcheen, • om het aan Hunne Edd. Groot M.
M, eerbiedig aan te bieden, de vernedering moest ondergaan, van zijn boek terug te moeten nemen, dewijt eett
„ der leden, de Heer a I K K E it`van Amiterdam, aan de var.
„ gadering kennis gaf, o dat in dat boek pier alleen vele abut„ zen, maar verfcheidene moedwillige leugenen waren.” De
Heer o A COSTA heeft hier tegen gelled de Refolutie zelve
der Staten van Holland van de gemelde dagteekeuing. 011zenthalve • had dat niet behoefd. Wij kenden ze, zoo uit
G. BRANDT ' S Verantsvoording tegen H. RULAEUs, als uit
de Voorrede (van J o. DE GoEDE, weleer Remonftrantsch
Leeraar te Amiterdam) voor PH. NT A N LIMB ORCH 'S . kort
Yerhaal wegens de Gefchillen over de Praedestinatie , bij welke beiden zij , hoofdzakelijk, is te bock gefleld op bl. as.
Ea
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En wat zegt nu deze Refolutie ? Dat „ by de Heeren van
• Amfterdam eenige confideratieu zynde gemoveerd , als eenige kennis van den inhoude van het vootfe'nieven boek ,
„ door eenige van, den barer, ,verklarende te hebben,,na de„ liberatie en verfcheiden diseourfen daarop gevalle 4 , goer).• gevonden ende verftaan is, dat men hetzelve boek in zijn
• weerde en onweerde zal lawn blyven ter tyd en wylen
• toe, du eedge leder, nit hetze/ve fullen , voortbrengen fa„ ken , nader delibericie van Haar Edel Groot Mogende -van
• nooden bebbende.” Nu vraagt de Heer DA COSTA: ), Waar
• is bier een woord gerept van 'abuizen en moedwillige
„ nen? Waar een enkel bewljs of befchuldiging 'van ontrouw,
, in het werk van den- Historiekhrijver? Waar een bevel tot
• het terugnemeil van bet aangeboden boek ? Waar een woord
van verttederingvoor den Hoogleeraar V" Zoudt niet
zergen-, Lezerb/ dat' wij , in ons berigt, met zoo vole WoOr.
deb gefieldl hadden, -dat de opgemelde bijzonderheden alien in
dit Staattrefolutle te vinden waren? Doch daarvan hebbeti.
i'ij geen weord gerept: Maar had de Heer D A cos TA eon
weinigje willen overdenken, dan zou bij , zoo wij hopen,
Mbben kurinen begrijpen, dat de vernedering niet, met woorden , in de Refolutie, behoefde uitgedrukj te worden, zoo
bet waar was , dat TRIGLAND zijn boek terug had tnoeten
nemen, dewiji de daad zelve ze dan genoeg bewees ,en, daar
bij waarfehijnlijk een hoffelijk bedankje, en gefchenk gewaeht
bad , ook gevoelen deed. Had ook. DA COSTA maar half
ZOO veel ghlezen, als hij'aanboDdend voorgeeft , of half zoo
veet opregtheid als behoorde , dah zou hij, of nit de Voorrede vtin den Heer DE Go EDE bovengemeid (op M. 38) we,
ten, ,of niet ontveinsd hebben , dat deze berigt heeft, dat de
gevonden exemplaren aan TR1GLAND weder werden ter
hand gelleld, hetgeen wel hetzelfde zegt, als dat hij ze
rug most nemen; en, zoo bij maar half zoo oolijk was , als
elk mensch van eenig gezond verftand, zou hij bevat hebben , dat de overige bijzonderheden niet behoefden verdicht
te wezen , maar van elders ontleend konden zijn , en de bron
zou hij dan hebbeti kunnen vermoeden dezelfde te zijn, welke door den Heer DE GOEDE was aangewezen , wanneer hij
den fpijker juist op her hoofd zou getrolFeu hebbcn. Gezegde Leeraar, namelijk , heeft, ter aangehaalde plaatfe,gemeld,
dat zijn berigt getrokken 'was uit het fthrifteltjk verhaal van
den !leer WILL,EM VAN DER AA, Wel= Secretaris der
E3
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ftad Rotterdam , ELI uit de Refelutiin van Hunne Ed, Croot
Negenden. Dit fchriftelijk verhaal van den Heer v AN DE tt.
A A kwam mij wel (zoo veel ik weec) nook under het oog;
(fchoon het wel mogelijk is, .dat het, bier of daar, nog
fchuilt onder de duizenden van oorfpronkelijke brieven en
flukken van de zeventiende eeuw, welke onder rnij berusten) •maar lit tan te berde brengen den eigenhandigen brief
VEDCHRISTIAAN HARTZOEKER,weleerRemonarantsa

Leeraar le Rotterdam, gefchreven t December 1675, aa%
De Hoer
0. BRANDT, waervan tiler ita lee vqlgend Bot
• v AN DER A A was in de vergaderinge, omtrent Mart
1650 , pis TRIGLAND, met zyn 'Psofesforale rabbard
„ aen, in de vergaderinge det H. H. Staten qbant. Sye Soon
• droeg drie of vier exemplaren, en leyde die op de tafel.
„I Hy haranguerde men u T arts O G iva R o fear feherp, Lek
• al
f het relaes felve , by gelegentheyd. Uwe eons ,nader over.
• chryven,
f
De Heer A. BIKKER feyde, dat, eer men yet;,
• over die reek delibereerde , hy . de vergadering had te feg
• gen, dat in dat boek niet alleen veele abufen, rem', ver,
moetwillige leugenen waren &c. Daerop Ns/laden
• eheyde
f
, de exemplaren wederom gegeven , en by henen gefonden,
Dit Cchryf 1k ten buyfe,van
Vale." (Air P. S. 'teat t)
n den Burg. Pesf. (llurgemeester PE s s E a) die Uwe. doe;
groeten, als ook de Heer vAN DER A A."
Gij ziet, Lezers1, dat ons eerfte berigt met het verhaal in
den medegedeelden brief in zoo ver verfchilt ,dat niet T I G.
LAND zelf, maar zijn zoon, en flier ddn, maar drie of vier
exemplaren, in de vergadering droeg en op de tafel leide.
Dit verfchil is daaruit oorfpronkelijk dat wij , ons berigt
fcbrljvende, eke( op o, ns geheugen , wegens bet verhaal in
den brief, afgingen , zonder denzelven nader in te zien;
doch Gij moogc nu oordeelen , in hoe vat wij buiten de
waarheid gingen , en of de vernedering, welke TRIG LANA
onderging, minder was , omdat zijn zoon de boeken droeg ,
den wanneer hij ze zelf gedragen had. 1Vtaar waaroin beef;
de Heer DA co s TA nu ook niet gepobgd te wedrfpreken,
hetgeen wij , in de Letteroefiningen, ook verhaald hebben,
dat TEIGLAND reeds, door tie Wethouderen van Leiden,
verpligt geworden was , eenige bladen , waarin hij zijne eigene medebroederen vinnig doorflreek, nit zijn boelt te lig.
ten, en dat dcszclfs oitgaaf kort daarna, om zijne partijdig.
bcid, door Burge= esterca van Amnerclam , op ;?"ware boete,
Ver•
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verboden werd , en de overtreding van dat verbod tweeboelt_
verkoopers en ednen van derzelver kneclus in ongelegenheid
bragt? Ilet antwoord is , oirdat hij dat niet warfpreken kon,
en bet gewag daarvan in zijne kraam niet diende. En nu is mij
al, wat hij over de Regenten van Anfflerdam , als firthiniaanschgezind, en over hunne confideratiEn op TRIGL AND ' S werk,
heefc uitgetlagen, Diets nicer , waardig , dan dat ik zegge , dat
zU bet zekerlijk verre beneden hunne waardigheid geoordeeld
hebben, oin verder, bij 's lands Staten , tegen dat work, het.
welk vast elders verfpreid was, eenige movie te doen, te.
vreden met zijne ondergane v‘ernedering, .en met hunne eige.
ne, voorziening tegen de verfpreiding zijner leugenverdichtfe.
len in hunne flat]. — Waarom , ondertusfclien , heeft Tit ID.
LAND, wien het toekwam, de eer van zijn werk , indien hij
konde, te handhaven, zich nimmer nader ter Staatsvergadcring aangeineld, om aan Blume Edd. Gr. M. M. aanIciding te
geven tot nadere deliberatie daarover? Of wan= .hebben an.
dere Staatsledcri dat , te zijilen gevalle , nict gedaan, zoo er
ender dezen waren, die meenden, dat de Gcdeputeerden van
Amtlerdam , en inzonderbeid de Beer BIKIIER, hem verongelijkt hadden? Dat noch bet een, noch bet ander gefchied
is, bewijst , dat men, hetgeen door gemelde Ileeren was ingebragt , niet in nader onderzoelt brengen durfde.
De Ileer DA COSTA evenwel beweert , dat bet nict ver.
der vervolgen van de zaak ter Staatsvergadering een bcwijs
is , dat men nict in Rant is geweest , TRIGEAND ' S abuizen
en moedwillige Ieugencn aan te wijzcn, en verzekert , dat
hij nook andere, dan zeer weinig beduidendc tegenfpraak, op
fommige punten, bij B R A N D T 011CMOCC heat — dat L E
DEKKER hem daartegen, op eene apes afdoende wijze, verde.
digd heeft, en dat hij daarvan , in zijne Sadduceen, op b/.
45 en 46, een voorbecld hceft aangewezen. De geoefende
Lezer zal van zelf de onberchaamdheid van dat voorgeven
beoordeclen, en zien, wat man van Union voorhoofd en flij.
y e kalten, die voor geen blos vatbaar zijn, die iVlijuheer DA
COSTA is, daar,, ilechts weinige maanden gcleden, de Re.
cenfent zijner Sadduceen, in de Letteroefeningen, en de Beer
WISELIUS, in zijn tegenichrift , TRIGLAND ' s kwadc
trouw , juist in liLc voorbeeld , waarop hij zich beroept, onwederieggelijk bewezen hebben. Wie er ecliter nog under van
overtuigd wil worden, zal daarorntrent bier achier voldoeDing erlaugen en wie, met een enkel final van TitioLAN D's
14
011-
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ontrouw niet tevreden, er meerdere begeert , kan ze, in de
gefchiedkundige fcbrifcen , van de zijde der Remonftranten
uitgegeven, overvloedig vinden, maar nergens zoo veel blj
elkander, als in de Trouwhertige aanwyfing der bedriegelijcheden ende valscheden , fchuylende ander de Permaninghe j A.
COBS TRIGLANDII enz., gerchreven door UITENBOGAERT, en gedrukt t6a3, in 4 to. Hieromtrent zegt DA
COSTA: „ BRANDT

„ dat

verzwygt , (naar lofelijke gewoonte)

deze zoogenaamde Wederlegging, door
eene Tweede Cbristehjke Vermaning , insgelijks in het jaar
„ 1623 niigegeven, geheel en al omvergefiooten heeft , mar.
, op die van de Itemonftrantfche zijde gezwegen hebben."
Wij zeggen , op onze beurt , vooreerst , dat B R A N D T'S
INerk , door zijuen dood afgebroken, eindigt , midden in het
verhaal van 16:3 , v66r dai. TRIG L AND nog zijne Tweede
Vermaning had uitgegeven, zoodat hij van derzelver uitgaaf
Wet gewagen kon, tenzij hij,in'zijn verhaal, zichzelven ware
vooruitgeloopen; en dat ook BRANDT die zelfde Tweede
Yermaning van T R I G L A ND gewisfelijk vermeld zou heb•
ben, als hij , in zijn verhaal , tot den tijd van derzelver ult..
gave gekomen was, blijkt daaruit , dat hij ze reeds in zijn
tweede deel , op bl, 498, en elders , had aangehaald. Maar
van zulke bijzouderheden is DA COSTA ZOO onkundig als
een eerstgeboren kind ; en zijn zeggen ;„BRANDT verzwifgt
dat, naar zijne loffelijke gewoonte,” moge hem nu, tot zijne
fchande, voor den neus fpringen ! Wij zeggen ten tweede
een nieuw bewijs van zijne ellendige bekendheid met de get
fchriften van den tijd , waarover hij onderneemt te fehrilven,
of van zijne logehjke gewoonte, om onbefchaamd , tegen de
i.vaarheid aan , openlijke verzekeringen te doen , is dit, dat
(gelijk hij reeds uit BRANDT, ter aangehaalde plaats, had
kunnen leeren) UITENBOGAERT de Tweede rermaning van
TRIGLAND geheel en al omvergeflooten heft met zijn Coed
TRIGLAND

ende Christelyk befcheydt , ghegheven op J A C O B I TRIGLAN7
Tweede Vertnaningh , gheflelt (zoo als op den titel ftaat)
1624, en ghedrukt 1627, in 4to., welke wederom eene
inenigte bewijzen bevat van TRIGLA N D ' S bedriegelijkhe.
den, en waarop hij, zoo wij niet beter weten, gezwegen
beeft.
En hiermede, zonden wij kunnen zeggen, vare hij met
zijnen T R I G I. A N D en deele hij , en nu , en in het
tuekomende , in al de zoo wel verdiende achting, welke deze
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ze, tot hiertoe, bij elle onpartirdigen, heeft weggedragen I
Doch wij bebben er 'nog wat bij te voegen. -- -Hoe onnoo.
zel ijvert en roast •de man , met zijnen B I L DE S p un, Ian.
houdend, Om tech crediet te winnen voor zijne Prulfchrijvets en huune verboten, en om , de Roervinken te verciedi..
gen, die, .hr bet voorst der zeventiende eeuw , in Stoat -en
Rerk, hunne febtridrolien fpeelden, en' de geregtigheid en
waarheid verdrukteni Item, bij jUIst blerdbor te weeg brengt ,
dot haunt kwaadaardigheid en trouweloesheid; door velen,
op- nieu'w worden in , bet iieht gefleld I Had men zijne rust
gehouden, wie west, hoe tnenig iikundige, die eenen s A uDARIN, TRUCLAND, RUIL, LEYDEICKER',,Flit11.TjElt

enz. in'intuden haddeh gekregen , en; in hunne `onnoiizelbeid, hen voor • geloufWaardig badden gehouden, 'allengt
geloofd-zemdetr bebben, hetgeen men bun nu te vergeef's
ittekt •wijs waken, deWij1 atier oogen geopend worden P
Wien in de blue' van den firijd, in weerwil van bet veelVtildiegefehreeuw der Zeloten, de- febriften der Remonftrantfebe Sehrilvere zoo veel .irivioed 'hadden,ols n it'cos+
T A One, op hi. 5 en 6 van zip ittukje, Verzekert , -inched
men die fchriften even -las, en ze (gelljk bij er belagehelijk
bijvoegt) geliefkoosd werden, terwiji men de tegenfehrifien
van zijne eigene partij ongelezen liet, (dat beet liegen, dot
men het voelen en tascen kan!) en indien daardoor de geese
*met eeuw gevoruid is geworden, zijn ze dan geene
gene gotten , die wanen, dat zij , ill de tegenwoordige &gen
van kihnte, de"oude liver nieinand, dan hen alleen, weer
verblindt eh her- hOofd op dembol belpt„ de pubtieke opi.
ate veranderen zullen ? :Deus tnifereatur • illorum
Dowijl' zuJ ,nu, , ten laatfle, bet flee& zoo geweldig gels.
den bebben op den Gerchiedfcbrijver • 3. BRANDT, en -Zeck
sanhoudend blatfen• van zijne partijdigheid, wit ik bier nog
jets bijvoegen, waardoor zij, die hem Diet genoeg mogen
kennen-, - g n thin kunnen geraken, om hun oordeel over hem
re vestigen, en benktelk sevens dienen zal tot voldoening san
onze belofte, bier vddr gedaan , van T. IIIGLAND-! 1 kwade.
trouw nog nader te zullen toelicbten. Bekend is BRA ND T'S
twist Met den Aratterdamfchen Gereformeerden Leeraar
tt t.) L A z U s , of Ittl y 1.. Ben voornaam punt van dien twist
liep over y et Gt. A No's opgaaf (*), wegens tie beruchte,
voor
(`') In zijne Kerkel: Gefet. op bl. oat env.
F5
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voor ARMINIDS zcer nadeelige aanteckening , die te vinden
was in het Protocol van den AmtIerdamichen Kerkeraad,
Door die nanteekening re plaatfen op bet jaar 1603 , had
TRIGLAND dezelve doen voorkomen , als een !Ink van den
Kerkeraad zelven , en , op dat jaar , in het Protocol gebockt,
De fchrandere BRANDT kon niet begrijpen, dat de Kerkeraad, in hetzelfde jaar, waarin dezelve aan . Nius, bij
zijn vertrek naar Leiden, bet lofrelijkst gecuigenis gegevt;n
had, dat men bedenken kan , hem met de zwartfle kool , in
deszelfs Acta- bock, zou geteekend hebben, Hij verzocht
derhalve den Amflerdamfchen Gereformeerden Leeraar L A URENS LAURENTIUS, dat hij het Protocol, op bet jaar
1603 , en op de door TRIGLAND aangewezene bladzijden
eens wilde nazien. Deze deed dit, met voorkennis van
R u V L. en in weerwil van deszelfs rand, om zich daar Met
rnede in te laten , dewijl I3RANDT hem zou bedriegen, zijn
fenijn daaruit zuigen , en dat tot nadeel hummer (dat is der
Gereformeerde) Kerke gebruiken zou. De Leeraar verklaarde
vervolgens rondelijk aan BRANDT, dat,- ter aange.wezene
plaatfe , tail , noch teeken gevonden werd van 't geen TRIG,
LAND verlmaide. 13 RANDT echter , die van deze verklaring geen openlijk gebrk had kunnen maken LA 17RE N T I U S ' ICVell, was huiverig , om dat te doen na deszelfs dood , dewijl hij vreesde, dat nu zijn beroep op deszelfs
mededeeling , welke hij niet bewijzen kon, geen genoegzaam,
gezag zou hebben. Hij vervoegde zich dus tot eenen tweeden AmflerdarnIchen Gereformeerden Leeraar, die (zegt hlj ,
toen hij dit openlijk fchreef) nog leefde , en door zijne wel.
fprekendheid genoeg bekend was, met bet verzoek , van de
„ zaak , ter zijner meerdere verzekering en gerustheid , nog
eens te onderzoeken." En wat berigtte hem nu clue , niet
Lang daarna? Dat hij de Protocollen van den jare 1603 rot
,, 1612 had opgeflagen en overloopen, zonder het gezochte
te vinden." In het gefprek met dien Leeraar bood BRANDT
't geen hij. van de zaak in zijne Historic zou
hem aan ,
flellen , zijn E. eerst te laten zien , om niet tegen de waar, held te fchrijven , noch de waarheid niet hatelijk voor te
flellen." Doch de Leeraar wees dit beleefdelijk van de hand. —
BRAN DT , dit verhalende , merkt aan , dat men hieruit
„ wel ken afnemen , hoe groote viiit en naarfligheid hij had
„ nangewend , mu de regte waarheid der znke, met al le nmonderzocken ,
„ gelijke vourzigtigheid en oinzi6tigheiti
s9 1:11
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„ en met des te grooter verzekering te fchrijven. Ook (voegt
„ hij er.bij) zal mij , dit weer ik zeker, niemand, die leeft *
overtuigeu noch bewijzen, dot ik ooit eenige onwaarbeid,
„ willens of wetens, heb ter neder gefteld; wider mij daar„ om te laten vootitaan , dat ik nergens , in mijn fchrijven,
9, uit verkeerd berigc , of onnoozel misveraand , eenigen mis.
2, flag zou hebben begun." Hij gaf dan zijn tweede deel
van de Historie der Refortnatie in her Licht, en fchreef
daarin, op biadz. 48, dat bent van zeer goede head was
verzekerd , dat eenige van de :aka', door TRIG LA N D ver.
meld, in het frotopl niet gevonden werden, en dat , hetgeen
men er vond, Wet zoo breed , noch op die wijze, waarop hij
bet hid opgegeven , seas itoporgefleld. Timis verfpreidde
LARDS slat, hergeen TRIGLI AND gemeld had, wel dege.
BA in het. Protocol ge onden werd, maar op eege andere
fprak derhalve , wederom den geraadpleeg.
lolagis4 B
den Leeraar ,aao„ en deze zeide hem: „'t Was niet vreemd,
dat ik (de aasueekening) niet gevondeu heb. Zij frond dant'
• niet, maar op eene‘ andere plaats„'t welk mij D, RULAB.
9, u s heeft _aangewezen. Die cte is gefleld in .het -Oar
1617, en toep te boek g@zet. Toen hebben eenige Predi1, konten, hoorende, zoo 't fchijnt , dat: T
BDGAIIRT,
„ of iernand anders, eette kerkeigke historie wilde fchrijven,
„ die dingen op 't papier gebragt, en met haar onderteeke.
^ ningen. , bekrachtigd." BR-AN-DT kwam , te diet gelegen.
held , met denzelfden Leeraar, in verder gefprek over zijne
Historic der Raformatie, Due
„ wel te kupnen zien,
• dat'hij onpartUdig had zoeken te fctirilven; maar men kon
wechter wel.merken, dat NI den Remonaramen zeer gunftig
„ was, dewiji er zoo vele pubiieke refolutien, acten en be.
„ fcheiden, in zijn boek, tot hun voordeel,, gevonden wier.
0, den." BRANDT antwoordde: „ dat zulks daaruit woe
• ontilaan, dewijl hij weer gelegenheid, had gehad, om
• Bakken re bekomen; dat hij zoo veel niet gevonden bar/
„ tot voordeel der Contra - Remonitranten,'t welk die zeker.
^ heid had; doch du, zoo hem de broeders Predikantea der
„ publieke Kerken daar wilden aanheipen, .hij zich daarvas
„ zoude dienen, met zoo groote trouwigheid, als bij zich
van die andere ftukken had gediend ;" hem verder aanbie;.
dende, „ van, in het toekomende, alwat hij fchreef, hem,
„ v6Or 't uitgeven, te laten lezen, opdat zijn E. hem mogt
st aanwijzen, wat te Kemonftrantsch was , of te veel, zuchts
toony
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toonde voor de eene zijde , om alzoo alien fchijn van partijfchap te meer te vermijden." Ook nu iloeg de Leeraar.
die aanbieding hetfchelijk af, doch wees BRANDT naar
RULAEU s , hem , wegens kennis van zaken waarheidslief.
de, rekkeiijkheid , befcheidenheid enz., prijzende ; maar
BRANDT, die den man reeds anders meende te kennen, (en
boven zagen wij reeds , hoe hij over BRANDT dacht) toonde zich ongenegen , orn , over bet werk zijner Historic, met
hem eenige gemeenfchap te houden. Het teed ook niet tang,
of hij gaf een bitter gefchrift tegen BRANDT tht, waarin
hij, ander anderen, vertelde , dat de Leeraar, wiens herhaald
onderhoud met BRANDT wij hebben opgegeven , „ hem
overtuigd zou hebben , dat er niet een blad in zijn
tweede deel was, of bet toonde zijne birtere partijrchap,
, en dat hij hem dat ook zou hebben aangewezen , zoodnt
hij verlegen (fond en verliomde :" man BRANDT verklaart
dat dit zoo ver van de waarheid was, als de hemet van de
aarde, en dat zijn E. zich , integendeel , op deze wijs had
linen hooren (de Lezer boucle wet in 't oog , dat de Leeraar
nog leefde, BRANDT nook weerfprak , en dus de waarheid
van 't geen deze fchreef bevestigde): ,, 1k wil niet zeggen,
dat ik , zoo een Historie zullende fcbrijven , mincer zucht
„ tot onze partij zou toonen. Elk is gewoon de partij, daar
hij bij is , voor te fpreken en gunflig te zijn. Danrom is
„ 't zeer bezwaarlijk voor iemand , die onder d' eene partij
is , zoo een Historie te fchrijven. Doch ik beken dat er ,
federc de fcheuring, can beide zijden , niemand heft ge, fchreven met meer moderatie en onpartijdigheid." Dit verhad betuigt BR A N'DT,in opregtigheid , en als voor de oogen
en ooren des genen , die alles ziet en boort , aangeteckend te
hebben, en hij gaf het, breeder, dan wij 't bier konden of
behoerden mede te deelen, openlijk tegen R U Ira, nit , in
bet jaar 1675. Men vindt het herdrukc achter j. BR A ND T'S
Ferantwoording van zijns Vaders Historie der Reformatie tegen
j. LEIDEKKER, uitgegeven in 1705, in 4to. — Laat nu
DA COSTA, zoo hij kan, eens iets dergelijks wegens zijnen TRIGLAND, voor den dag brengen , en hem van de
bezwaren , tegen hem ingebragt , in 't bijzonder met betrekking tot zijne valfche opgaaf nit het Protocol , fchoon wasfchen.
Doch hieromtrent , Lezers ! hebben wij nog geenszins alles
gezegd. lietgeen TR1GLAND daaruit vonrnamelijk ,
van
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van wege den Amfterdamfchen Kerkeraad, daatin geplaatst
16©3 toen A a MINIUS Amfterdam verliet, deed voorkomen, werd, gelijk wij hoorden , eerst 14 jaren , later, 8 ja's mans dood, in 1617 , toen men te Ainfierdam
pe!:
hevigst tegen de Remonaranten woedde, geboekt. En bij
welke gelegenheid en hoe? Dit zegc ons het hoofd van de
aanteekening, hetwelk door Tit tut, AND is teruggehou.
den , aldus: Alzoo D. SMOUTIUS verzocht heeft kennis,, fe te bebben van eenige dingen , die van A It MIN 1 0, by
„ zyn leven, metten Kerkeraad in 't gemeen, ofce met foin-;
„ .migen van denzelven in 't byzonder, gepasfeert ende ge„ handelt zyn , fo is 't goedgevonden,(alfoo in de Proto.
„ collen weynich daertoe werd gevonden) D. H A L L I 0,
• D. PLANCIO, D. uzsitto ende D. LAsizaio op
• te Leggett daervan verklaringe te doen, als zynde de oudfle
, in de dienst dezer kerke. Deefen volghende, hebben de
• voorsz. fchriftelyk ingebracht ende overgeleevert 'c geene
• hierna volcht. Ende is van 't felve hem D. sm 017 Tittle
overgeleevert den 13 Januarii een Copie. „ Alfoo j A co„ „ BUS ARMIN1US"" enz. Alzoo ftaat het in het Pro.
tocol No. 4. 12 Jan. 1417. fo. 192 en volgg. Het auk werd
dan opgemaakt op verzoek van A DR. SMOUT, die zip: vij.
andelijk hart (zoo als n R ANDT zich uitdrukt) tegen A aMINIUS zoo dikwijls en zoo openlijk had te kennen gege.
yen, en die , (voegen wij er bij) in den jare 1613 , door de
Staten van Holland. , om zijn oproerig fchrijVen verbannen
werd near 's Gravezande, en in 163o, door Burgemeesteren
van Amfterdam , met voorkennis •en goedkeuring der Vroed.
fcbap, om zijn oproerig prediken , werd uit de clad geweien
bij welke gelegenheid TRIG LAND voor Burgemecsteren
beweerde, „ dat hij vrijheid had, als hij be yond, dat Sche.,
penen kwalijk gevonnisd hadden, zulks op den predikftoel
hij mogt werk begin..
ft te brengen;" doch hooren moest:
, nen ; maar zou zulks bejegend worden , dat het hem tang
• beugen zou." Men kan dit een en ander breed verliaa1d
vinden door WAGENA AR, in zijn iftrillerdam , 4de St. bf.
445-459 van den druk in 8vo. Ten gevalle van S m o dan
werd het beruchte fluk opgeaeld , en dat door de 'vier vooinoemde Predikanten , doch ver het meest door P L A ziC rut ,
mede een oud benijder en vijand van ARMINIUS, die den
Remoidtranten in 't gemeen den bitterfteti haat toedroeg, een
der eerften, die de gefchillen op den predikftoel brag:, eene
voor.
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voorname oorzaak was_tler Ccheuring, bog lasterde,fchold,
tierde en raasde als een krankzinnige, voor de uitvoering
der plakkaten tegen de Arminianen ijverde, ja Self& 2ich niet
Ceivaamde him annbrenger te zijn. bit alles Atm men breeder
lezeh bij BRANDT, Hist. der Ref. D. 1V. bl. F57, en de
plaatCen, op den kant aldaar aangehaald. En nu, Lezersi
war geleof oordeelt gij na dat het beruchte fink wel very
dient? Wat denkt gij van de trouw vat TR1GLAND, die
het,— Os een werk van den Kerkeraad , in ifo3, deed voorkomen? En echcer, fehoon reeds door nit AN n T voor hetieenliet was beirend gemaakt, wetd het , door R UYI.,,LE
E If g E R en anderen, vdn tijd tot tijd, op nieuw
gevoerd , en, hoewel telkens op nieuw ten loon
ech t et door D A cosTA nogmaals te berde gebragt Meg
fchaete hu de opregtheid en waarheidsliefde van het ge.
teele zOodjel

VIERTAL BRIEVEN AAN EENEN VRIEND , OVER DE TENTOONSTELLING DER KUNSTWERICEN VAN NOG LiVENDE NERARLANDSCHE BiEESTERS TE AMSTERDAM, VAN DEN
JARE 1824.

(Tweede Brief.)

Gij geeerde Vriend I wanneer het vermcteden bit it
veld wint, afsof ow- aanzoek mij eenigen last zoude viroorzaken, Integendeel , een onderwerp , gelijk aan dat, waarover 1k u crnderhoude, kan ons niet ongevoelig doeh blij.Ven; het is onmogelijk, onverfchilligheid aan den dag te
leggen , wanneer men tafereelen befchbuwt , die het haft
aandoen en de ziel bewegen. lk ging de zalen der Tentoonftelling niet rond met een' kouden , kritifchen geest , om al.
les tot in de, minile bijzonderheden uit te pluizen , en elke
kleine vlek, die, hier of elders mogt te vinden zijn, op te
fporen, ten einde dam..mede onzen briefwisfel te flofferen. Wij
Intel] zulks den itrengen beoordeelaar over', die, hiermede
zijn, voordeel doendc , ligt den moed der mingeoefenden ter
nederflant. Onze wijze van befchouwen moet de belangilel.
ling tusfchen den vervaardiger en het vervaardigde verdeelen.
En deze regel zal . mij , ook met betrekking ;ot de • overige
deelen der kunst, waarover it u thans zal bezig houden, gelier
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Het wel nimeren , en bet juist trefren der gelijkenis, die
den voorgeftelden dadelijk doet herkennen, ziedaar de twee
hoofdvereischten van het Portretfehilderen. Beide deze yen,
eischten bezit onze beroemde. HODGES, en .hij beef( ens
nu wederom overtuigd, dat hij, met de heal altijd eigene
bevalligheid en fmaak , dit vak roemriik blijft bearbeiden.
DA1WAILLE, van wiens ftukken wij finds langen djd ver.•
floken sbleven, heeft nu twee portretten gegeven, van welke
het eene, de ideale 'Indic van een Kinderkopje, tot een
fchitterend bewijs flrekte van zijn 'bekwaam penfeel ; dan,
hoezeer die waarlijk groote Schilder met deze voorftelling
welverdienden roem heeft behaald, zoo . heeft het ook den
algemeenen wensch uitgelokt, dat hij zijnen aanleg tot een
grootfcher onderwerp 'moge befteden. Het Mansportret had
eene • treffende gelijkenis. Geen'. minderen aanleg beefs MORITZ allergelukkigst aangewend in zijne eigene afbeeldiug.
P ontm A it weet zijner portretten een uitmontend koloriet
bij te zetten. Zoo voldeed ook het Mansportrec van c. R R O.
SEMAN bij nitftek , •gelijk ook .die van j. A. stax SEM A N,
die mede ,vorderingen in dit vak blijft maken, en intlerdaad
aanmoediging verdienr. VAN DER ROOI heeft voormaals
meer voldaan dan thans. Genoeg zij het voorts, dat ik,
buiten de reeds 'oekenden , nog met een enkel woord melding
snake van GEENS en LOEFF, kunftenaars , wier ftukken wij
nimmer zagen, en die thans met zoo veel bijval zijn ontvangen, dat wij reden hebben te hopen, hunnen nu reeds vet:
worvem roem bij volgende gelegenheden meer en meer te
zullen zien Raven en verhoogen.
Het is geene vlugtige opmerking geweest , dat de Schilders onze Hollandfche fchool door een' hun eigenen en
suet den card des yolks overeenkomenden ernst worden ger
kemnerkt in het tableau de genre ; terwijl 'die der Raab's/eke, of, wilt gij hewer,,onze • Zuidelijke kunstbroeders , gen'
geest van vrolijkheid en fcherts. ten won fprefden, die bij
genen , met uitzondering misfchien, te dezer gelegenheid,
van de voorftelling eener bekende fprenk van c A T s„
zaam gevonden words. Denken wij flechts aan den Onnoqzelen. Kinderdag van EECKHOUT; eene voorfielling, uitftekend van behandeling en fraai van zamenflelling, .zoodat het
ender de eerfte in deze foort van, ftukken eene eerfte plaats
tekleedde; — aan COENE, wiens .Gevecht van twee Voer-fieden te. Btusfel ons met , eene vrolijke' herinnering terugriep
naar
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Haar het Dorpfeest van vdOr twee jaren, en tevens verzekering gaf van zijne meer gewone gefchiktheid voor dit vak ;
aan II EY NDRICK s, die zijn flapend 1Vleisje door Jongens
deed plagen. Deze karakteristieke opmerking zal nog helderder voorkomen , wanneer ik u een voorbeeld ter vergelijking
opnoeme. Steffen wij het Kinderfeest van DE BoER tegenover dat van EECKI-IOUT, en een iegelijk zal het verfchil in dezen ras kunnen zien. Deze foort van vrolijke voor.
flellingen wordt veelal met groot genoegen befchouwd , en
derzelver waarde aanmerkelijk verhoogd , indien men aan de
behandeling zoo veel voortreffelijks heeft weten te verbinden , als , bij voorbeeld, EECK ROUT heeft gedaan. Alles
Loch , war in deze fchilderij voorkwam , was waarlijk filtsch
en krachtig ; de beeldjes waren zeer fraai geteekend, de ka.
rakters duidelijk uitgedrukc, het bijwerk uitnemend uitgevoerd; met den wootd , de trant van den in dergelijke foort
van fchilderingen weergaloozen j A N STEEN was door hem
meesterlijk nagevolgd , en wij twijfelen geenszins , dat de
enkele aanmerking wegens donkerheid van toon, die hij ligt
vermijden kan, door hem met welgevallen zal worden opgenomen. Hij beveelt zich voor de eerfte reize zoo gunflig
aan, dat het fchier noodeloos is , hier te zeggen, hoeveel
hij van zich verwachten laat.
Dic is in nog ruimere mate toe te pasfen op den kunflenaar,, die het flukje, ten Jongen met een' dooden Vogel in
de hand , leverde. De vervaardiger , P. F. LE R oY , te Brusfel ,
leide .een talent aan den dag , hoedanig men welligt nimmer
van cenen kunftermar, die ons voor het eerst op de vruchten
van zijne bekwaamheid onthaalde , heeft aanfchouwd. De
voortreffelijke behandeling van dit zeer kleine fchilderijtje ,
°invent welks verdienften bijna niet te veel kan gezegd worden, heeft mij te gunflig ingenomen met den maker, otn
niet te wenfchen, dat hij in een meer zamengefteld tafereel
ons , even gelukkig als nu , zijne kunst Toone, ten einde ook
hij eens fchittere naast hen , die hij zoo waardig naftreeft,
en, in de dagen van Hollands kunstroem , tot eer en luister
des Vaderlands ftrekren.
Nog fchijnt de herhaalde aandrang op den zeer verdienfte.
lijken M o te Haarlem , dat hij zijne krachten eens te
koste legge aan een Historisch tafereel, waar zij , blijkens
eene daarvan geleverde proef, wel voor berekend zijn, geen'
invloed te hebben kunnen maken. Offchoon de Schilder in
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ziju audeerv .2rtrek nevens een teekenend Jongeling, van dit
jaar,, ten hoogfie gelijk gefleld kan worden met eerie gelijke
Voorlieliing door hem in 1822 gegeven; evil ik anderinaal
bet algemeen verlangen niet verbergen , maar er op blijven
aandringen , opdat hij eenmall gehoor geve, en den regtmatigen roem, hem billijk toekomende en toegekend, ook
HistoriefcI!ilde handhave.
Duiten tie reds eduoethclen, leverden nog itukken in dit
genre BERKNIAN, BRIAR „ VAN CUYLENBURGII,VAN
EYCK EN, FRANCOIS, GEIRNAERD, R I, JON.
xIS, VAN S TRU, Mevrouw DE LA TOUR en vele ancle.
ten, alle , in meer- of niinde're mate, getuigenis dragende
tan de bekwaamheid der inzendereti. B E R icrn A N is emi
ijverig kunilenaar; getuige, nevens deze, ook vOorgaande
Tencoontlellingen , die altijd vele ftukken van zijne hand onc.
Vingen; hij is zelfs misfchien wat al te ijverig , waardoor de
aannierkingen , die op tijne ktinst gemaakt , gewettigd
Worden. V A N. CCYLENBURGII, die vier vooraellingen
levcrde , toont . mede een niet onverdienftelijk Schilder te
zijn, geNic ook VAN EYCKEN, (Wiens beide ftukjes, war
de behandeling en kleur aangant , uitnemend voldeden hetWelk
echter niet belette, dat op de teekening veel viel aan te merken) FRANCOIS en tr.IRN AERD. DeZe laatfle ilaagde be•
ter in dit genre, dan in bet Ilistorifche vak. De zeven fchilderijen, door hem ingezonden,. flrekken, dunkt mij , tot een'
genoegzamen Waarborg , dat hij iijne vlijt ten beste der
kunst en ten mute van zichzelven kan blijven nanWenden.
De Vischmarkt Van Jo N NIS , te Utrecht , hield den naara
flaande , welken deszelfs vervaardiger Bens verkregen heeft,
en werd met welgevallen opgemerkt. KNOLL, mede te'
door- eenc behagelijke uitvoCrigheid
Utrecht, zette
net. finkken eene aanbe/eing bij, die hem Hier out.
gaan is.
Indien de aankornende kunflennar, cot verdere nitbreiding
en vormaking zijner bekwaamheden, eerie gepaste aanmoediging behoeft, hij , die in de beoefening der kunst grijs ge.
Worden is , en bij het klimmen der Laren nog met jeugdigeti
lust en ijver werkzaam blijfr, verdient voorielter onze hoogfanning , dankbaarbeid en erkencenis. De bekwame VAN
TRU , IC Dordrecht , die, in meer dan 7olarigen onderdoin ,
ons andermaal onthaalde op de vruchten van zijn penfeel,.
hancilnafde , door den Knnitliefhebber ,Teekeningen befchouweb.
MENGELW. I3^_5. NO. IP .
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wende, met eene va-ite hand, den roem, hem billijk toege.
kend. De verdienftelijke behandeling van dit iluk is bij het
Publiek niet voorbijgezien, en werd naar waarde gefchat.
Ten flotte, mijn Vriend 1 wilde ik u nog doen opmerken,
hoe eene aangename verfcheidenheid oiler oogen itreelde; hoe
de vereenigde Flaamfehe en Holland/elle fchool alles heeft
aangewend , om den luister derzeive in een fielder Licht te
flellen. De uitmuntende ftukken , die ik ook in het tableau
de genre heb mogen aanwijzen, geven hoop , dat wij nog eens
de J A N sTZENS en anderen zullen zien herleven. — Vaar.
wel , tot nadere gelegenheid

(De derde Brief hierna.)
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Kunstliefde fpaart geen vlijt. Onder dit motto ziJn den Spectator de twee volgende brieven ter hand gekomen :
Mijn Nvaarde Vriend!
I)aar ik weet , dot giJ heeds innig deelneemt in het geltrk
van mi) en de mijnen, zoo moet iit u melden , dat mijn
zoon Hans niet alleen groote vorderingen maakt op de Aka.
demie, maar dat zelfs fpranken van genie rich bij hem beginnen te openbaren, zoo als Profesfor X. her noemt, dot
wil zeggen
dot hij Dichter is.
Nu vinde ik , eenvoudig man , wel veel behagen in een
goed dichtflult, zelfs in een cretin. of blijfpel , mits dat het
niet vervelend en ftichtelijk is, dat wil zeggen, dat er wat
flit to leeren valt ; maar de gedichten van Hans kan ik niet
altijd regt beoordeelcn , omdat — ja, waarom zou ik er biJ
u niet voor uitkomen? omdat ik niet altijd het fraaije of het
verhevene er van begrijp , dat reker aau mij moet fchorten.
Zie, dat durf ik u. alleen zeggen, en niemand ter wereld
anders. Ook ben ill altijd met mijne figutir verlegen ,als mijn
jongen een gedicht van zijn maakfel opfnijdt ;. want zeg ik
clan , dat ik er niet regt behagen in kan vinden , zoo zou ik
afkeuren, en van die afkeuring redenen moeten geven; en
hoe zou ik mij ooit daardoor heen kunnen helpen?
.en Loch mete': zijne gedichteu wel zeer fraai zijn : WANT -CM
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CI; let iwel op dit want ! zij worden in Almän'akken en Weekblade') geplaatst, en dus, voor altijd , voor de vergeteiheid
bewaard ; ooh heb ik nog nimmer door iemand onzer vrienden hooren zeggen, dat ze — flecht zijn; en daar tij min
of meer tot de kenners behooren, zoo meet; ik, dat dit Mica
afdoer.
Ook wil mine vrouw van Hans volflrekt een' Predikant
waken; hoezeer hij er geen' tin iii heeft en mak van borsc
is. pit heeft nu wel Diets met ztjne gedich;en uitftaande;
maar — hij kan dan poezij in zijne preken brengen; deze
zullen er te fraaijer om zijn , zoodat ook deze alzoa voor de
vergetelheid bewaard zullen worden; want men zal ze in de
eene of andere Boekzaal onder het Mengelwerk plaats geven.
Hoe het iij; hiernevens eerie geheele rot van ,zijne dichtftukken. Lees ! en, vindt gJ het geraden , Iaac er een' bunt
del van drukken, onder den titel van AIENGELINGEN , of MEN.
bELDrcuTEN; maar, zoo als hij uitdrukkelijk wil dat ik
verzoeke, in groot octavo , op zwaar fchrijfpapier,, in geplaatt
drukt kartbn , Met meet dan twee ddupletten op eene blaci;
zijde, met een prachtig vignet, en vooral een ruim aantal
exemplaren, om Met zoo fpfbedi een' tweeden druk cc be.
hoeven. Befluit gij daartbe, dan zendc hij ti nader eene
voorrede, eene opciragc, een lets aan den lezer,, eene inleit
ding, aanteekeningen , ten nafchrift, en eene lijst van misftellingen en drukfeilen 5 alles kant en klaat liggende, om
/Poor en achter te plaatfen; want, zegt hij, het :Hoer een
goed uurwerk of huisorgel aan geen kastwerk met ornamen.
ten ontbreken. Doe zoo als gij geraden vindt; en fchrijf
tnij openhartig, hoe gij er over denkt.
13w welmeenende Vriend,
TOBIAS.

Ik heb , mijn waarde vriend! met uwen mij aangenamen
brief, wel ontvangen eene flevige rol papieren, zijncle ge.
dichten van uwen zoon Hans.
Gaarne wil ik ze voor zijn Ed. ter perfe betorgen; doch
vooraf een woordje onder ons 5 en dan Beef ik u ieiven in
bedenking, of de t aak vooreerst wet zoo veel haast heeft.
Verbeeld u Met, vriend Tobias! (fat het dichtlievend pn.
Nick tegenwoordig zit te hongeren en te fmachten naar nieu.
we vruehten van den Helikon. o Neen! het zit aan eene
G2
groo-
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groote, weigedekte tare!, die onder den last van alleriei,
min of meer keurige en finalrelijke, geregten zucht. Her
eene worth niet weggedragen, of het andere brengt men weder op. Men heeft er van het beerlijkIle Duitfebe grof wild
tot de'luchtigae opgeblazene Franfche cremes. Ge kunt het
u niet verbeelden!
Wat zal het nu toe. of afdoen, dat er , bij zoo vele profun'e , een fchoreltje nicer of minder wordt opgedischt ? Althans
tits men het den gasten niet zeer bijzonder kan aanbevelen,
zij dat dr kok , die het klaar gemaakt heefr, een man be.
romd in zijn vak is, zij dat het kersversch nit een zeer
afgelegen land komt, 't zij dat de beftanddeelen zeldzaam of
kostbaar zijn , en war men niet al meer kan aanvoeren, mu,
aan een gastmaal , een kostelijk geregt aan den man te he!pen. Het fpreekt van zelf, dat in alles het vreemde en ongcwone het meest tot aanbeveling arekken kan.
Het ontbreekt aan den maalcijd ook niet aan keurige voorproevers, waarvan fommigen al vrij war vies vailen; en als
die voorproevers het eens niet fmakelijk, te veel of te wei.
nig aangezet , niet gaar of al te gaar, te zout of te laf be.
vinden , dan zullen welligt alle de overige dischgenooten ,
die meenen , dat zij het insgelijks aldus en niet anders bevinden zouden, zelfs niet eens de moeite nemen, om er het
geringae proefje van te verlangen.
Zoodat ik maar zeggen wil man Hans zich vooreerst ver:
genoegen met zijne geregten in den huisfelijken kring op re
disfchen , of op eengemeenznam vriendenpartijtje , waar men den
goeden wil voor de daad en het gaarne voor lief wil nemen;
dan zal men zich welligt nog bet best daarmede vergasten , en hij
zal er zeker nog de meeste vaioening van hebben: want,
welverre dat ik hem raden zon om vim de liefhebberij of te
zien, wil ik hem veeleer aanfporen om haar te blijven beoefenen , al zou hij , als Sifyfirs , een tijdlang den zwaren !leen
vruchteloos Haar ,boven werken. Nil volentibus arduum. En
als hij dit eens eenige jaren lang gedaan heeft , en in geene
verkeerde handen valt, (want het zijn alien geene koks, die
lange mesfen dragen) dan zal hij zien, dat gelijk heb , en
nil den grootfien dank weten voor eenen rand, van welks
gegrondheid hij dan volkomen overtuigd zal zijn. Op die
wijze zal bij er van tieverlede achter komen ; en als hij dan
(hij vergeve deze mijne openhartigheid!) den ma vervaardigden bunci:.1, in cell verloren uur,, weder eens opencolt , dan
roept
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roept hij welligt nit: „ Hoe is 'tmogelijk , da t ik eenninal
deze rijmelarij wezenlijk voor poezij heb kunnen houden!"
Evenwel moet ik hem , aan den anderen k het regt
doen wedervaren, dat zijne verfificatie, Aver 't algemeen,
vrij vloeijend is, en hij het al eenigzins ver gebragt heeft in
het werktuigelijke der kunst. Wat weer is, hij komt mij
voor, wel aanleg te hebben; maar (mag ik het zeggen?) het
hoofdgebrek is —'te veel woorden en te weinig wezenlijke
denkbeelden; van oorfpronkelijke denkbeelden wil ik liefst
niet fpreken.
Dit is waarlijk geen klein gebrek , zult gij zeggen , vriend I
doch gelukkig hebben wij daarin troostgrond , dat dit
gebrek niet zelden Diebters aankleeft, die nog al gewild
zijn, ja foms nog al, voor een' tijd, eenige figuur makes.
Het gebeurt wel eens, dac men in hoogdravende, vloeijende
en bij uitnemendheid zangerige dichtflukjes, Welker vorme.
lijke behandeling de hand des meesters aanduidt , bijna niet
dan woordklanken, en fchier in 't geheel geene denkbeelden
aantreft.
Soros zijn ook de denkbeelden niet klaar,, duidelijk, juist,
en als 't ware troebel, zoodat zij al ligt een knip weghebben van valsch vernuft; en dit zijn wezenlijke roestvleklien
in de fterrenkroon der poezij.
Iles gebeurt ook wel , dat de denkbeelden , ja, bevattelijk
en cl .,:nkbaar zijn, maar dat zij, op de keper berchouwd ,
blijken, niet naauwkcurig, niet waar te zijn ; en dit heeft
altijd eene flrekking, om aan de poezij haar krediet te benemen, vooral bij koel deukende, wecenfchappelijke en wijs.
geerige menfchen.
Nu is het wel zoo, dat een dichtftuk geen redekundig of
wiskundig betoog moet zijn ; maar bet is tevens waar , dat,
bij elk gewrocht van den redelijken geest , het gezond veriIand altijd en in alles het voorzitterfchap bekleeden moet.
Men fpreke hier niet van hoog opgewonden gevoel, van
dichterlijke geestdrift, van Oostergloed (een woord , thans
aan de orde van den dag); want — om bier in geen afgecrokken betoog te vervallen — wel geene tterve/ingen waren
weer begeisterd, (zoo als de Duitrebers zeggen) dan de
Pralmisten en Profeten onder Israel; en toch , hoe hoog de
zielsverrukking bij hen ook fteigeren mogt , altijd wisten zij,
als Dichters, writ zij zeiden; en geene hunner dichtfpreuken, die niet "zoo zuiver is als een dauwdroppel, en zoo
G3
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fielder als een diamant, in zoo ver althans hunne taal door
ons nog verftaan wordt. Niels was bun vreeinder, dan het
in 't wild met groote woorden fchermen, en benamingen en
denkbealdeu door elkander te warren.
Nu zou ik nog wel kunnen fpreken van denkbeelden , dio
wel goed en bruikbaar, maar alledaagsch , verbruikt en *elle;en zijn; doch ik doe dit niet, omdat men, vooral van aankomelingen, niet al te veel vergen moet.
En dan aou ik niet willen beweren, dat fin denkbeeld
volarekt nieuw zou moeten zijn. Wat fterveling loch kan,
in den eigenlijken zin, een geheel nieuw denkbeeld , dat nog
nie t gedacht is, te voorfchijn brengen? Maar ik meen de
nieuwe wijze van voorftelling, de inkleeding van's zelve,
zoo dat men er door verrast wordt , in den eerften opflag geo
neigd is het voor nieuw te houden , en dit is inderdaad het
hoofdkenmerk van een waarachtig Genie; trouwens, dit is in
de pozi.) alleen niet, maar in alle vrije kunflen, het geval.
penk epns aan de welfprekendheid, en bijzonder aan die van
den kanfel, welke zich altijd met algemeen bekende waarhe.
den moet ophouden; en toch denkt gij, met mij, anwille.
keurig, aan nog levende Redenaars, die deze kunst van oud..
;Weak nieuw (als men het zoo noemen mag) al in hoogen
graad meester zijn; terwijl bier het veld voor de poEzij, bij
ineerdere vrijheid en rijkdom van hulpmiddelen , nog oneindig

vuinier 15,
Als ik nu een Jong beoefepaat van, of nankomeling in de
pazij eenen raad fchuldig was, dan zou het deze zijn:
$ehrijf uw dichtfluk , of gedeelton daarvan , over; niet afgebroken in verzen , maar doorloopend als proza. Tracht
dan, zoo veel mogelijk , de rijmwoorden door andere, nagenoeg van gelijke beteekenis te veryangen, en door omzet,
king, of wegneming van ometting, den laatften zweem van
versmaat weg te nemen. Lees het dan, zoo als men klaar
'en duidelijk proza wil gelezen hebben, en vraag u-zelven,
vat ge hebt willen zeggen, en was . er werkelijk that. Be.
vindt gij dan, dat het , voor het koel.gezond verfland,geen'
cdragelijken zin oplevert, zoo haal er de pen door , en wil
edelmoedig voor uw geweten belijden dat het werktuigelijke
der kunst , waarann men ligtelijk maar al to veel hangen
vooral het rijm , uwe aandacht te veel heeft bezig
gehoude,i , om aan uwe denkbeelden de noodige wezenlijkheld en een hehoollijk verband te geven, Wat in geed pro.
ZA
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2a filet zakclijk en geleidelijk is, kan geene gangbare mum
zijn, en, men vergeve dit mij, in de pazij ten minfte even
zoo weinig,
Men zegt wel eens : De Rcdenanr alleen is aan de wetten
der logika en aan die der waarheid fireng gebonclen ; met
den Dichter moet men bet zoo naauw niet Daar
mag dus wel jets van Sint Anna onder loopen ! Maar men
bedenkt niet, dat men, met zoo lets te beweren, de pazij
vernedert , beleedigt, en in een onwaardig daglicht fieit.
Zij moet de tolk der waarheid zijn , en de menfchen onderwijzen en veredelen ; maar hoe zou zij dit , als het haar vrijflond , om de regels van rede en gezond verfland of te wijzen en te verfmaden?
Maar als de proza - proef in diervoege volbragt is, dan
fcbiec er, mijns achtens , nog over, de rijmwoorden opzettelijk onder handen te nemen„ Het is een flalen regel, dat,
als men tempel gezet heeft , er Hempel of drempel op volgen
:p oet; Hemel treedc govemel , gunst , kunst enz, Reeds ge;roues op de hielen. Nu is de vraag tweederlei ; vooreerst:
is het rijmwoord op zichzelf wel bet regte woord ; of is het,
bij gebrek van beter,, als het naastbij komende, en dus nit
nood, gebruikt? Zoo heeft men (ten voorbeelde) den don..
der eens hooren knorren , omdat het in den voorgaanden rijmregel gefnord had, Ten tweede ; is ook, om bet rijmwoord
eenigzins te pas te kunnen brengen, den zin zelven geweld
aangedaan, of als een floplap gebezigd? Zoo ziet men wel
eons op Oranje fcbrik van Spanje volgen, hoezeer de oude
gefchiedenis , waar die benaming op doelt, bij het onder_
werp volfirekt niet re pas komt, en zelfs als ongepast meet
befchciuwd worden.
En ow no den jongeling, naar mijn gering vermogen, goo
doenlijk, nog 'nader op den regten weg te helpen, zal ik , in
een' volgenden brief, een en ander der onderhavige dichtflukjes in 't bijzonder vrijmoedig befchouwen, en ge kunt dan
met Hans de zaak eens tinder ernftig overwegen. Blijft hij
dan nog bij zijnen wensch , om den bundel gedrukt te zien,
(titre imprime tout vif , zoo als de Franfchen zeggen) wel
nu, zoo moge het fchip van flapel loopen, en bij er alle
mogelijke vreugd van beleven!
Verder: uwe vrouw wil van hem een' Predikant maken,
fchreeft ge mij , hoezeer hij er geen' zin in heeft en zwak
van Goat is. Begrijpen laat het zich, dat eene vrouw, emu)
me*.
4
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laic:leder, bet zwak heeft van Karen zoon zeer geleerd en eer.,
wvardig te willen zien: bet is toch zoo fireeiend voor haar
zelfgevoel , to mogen denken , dat hij eenmaal het °rakel van her
dorp kan worden, terwiji zelfs geen Sellout pf Ambachtsbeer hem in de retie zou durven vallen , en hij der geheele
bevolking zeggen durft , waar bet zoo al op flan. Maar,
last de goede vrouw toch bedenken, dat het ook bier al
geen good is, wat er blinkt.... Doch zij zal, bij al hoar
vrouwelik zwalc, web te veel verfland hebben, pm bur
kind aan eene grilzieke neiging welligt op te offeren.
Dit zij in 't voorbijgaan gezegd en raakt mij minder ; maar,
lwaar ik eigenlijk op komen wilde , is dit:sls uw jongen toch
volflrekt Predikant worden moet of zal, laat hij clan voo;a1
niet in zijne preken brengen datgene, wat hij poezij noemt,
want dit zou geheel verkeerd aangebragt zijn. Ilet is der
gemeente tier om klanken (daar is de klok voor), maar om
taken to doer:.
Wat &mkt u, Tobias ! maakt het geene misfelijke figuur,
alg een Leeraar, die de gemeente eenvoudig wil opgewekt
bebben , om , in het morgenuurl ball en aandacht hemelwaarts te heffen, zijne aanfpraak op dezc of foortgelijke wijze inrigt:
„ Toeboorders! In dit plegtflatig unr,• nu de vale nacbt,
• met fladderende vlarmuisvlerken, zoo even de vlugt hecf;
• genomen voor de liefelijke dagbodinne, Welke , met hare
• rozenvingeren , de gulden poorten van den dageraad °milt:), ten heeft; nu de lichtheraut in bet morgenbarend oosten
so te voorfchijn is getreden en zijne diamanten karos betleeg,
• terwijl "hii zich ziet verwelkomen door den wild9ng der
^ boschkoraUn , en bewierooken door de liefelijke geuren
4, der veldbloemen, die, met de paarlen van den morgen.,
4,1 dauw overllrooid , hare balfemkweekende knoppen ont.
fluiten: in dit plegtflatig uur voegt het ems, dat wij ouzo
gedachten , op vlugge adelaafsvieugelen , boven bet nietige
flof der garde verheffen, om in reinen ether te zweven , en
ons met wellust te baden in het matelpos ijdel, boveA
ruimte en tijd verheven," enz. enz.
Dan , genoeg hiervan voor dirmaal, en gelouf n ij Heeds
Uwen bereidwilligen Vriend,

JUSTUS.

KI1 DE XCI1TVIRKINDTENIS MIJNER DOCI10ER,

111j DE ECIITVERBINDTENS MIJNER DOCIITER MET MR. II. I.
ENGELKENS , OP DEN

to juNu

1824.

6 Ilpe fnel vliegt de tijd ! hoe roIlen de jaren daar henen!
Nog , nog hpor ik de blijrnaar in de Doren mij liefelijk fuizen;
„ Vader en moeder , verheugt u , een dochtertjen is u geboren!"
En Du vieren we hoogrijd ; nu is die geborene dochter
Koningin van het feest , de build Bens gelukkigen jonglings ;
Nu , nu flaat reeds die dochter (die moeder met fmarten gebaard
heeft
Aan hare borflen gezoogd , verzorgd met de teederlle liefde,
Toen zij hulpeloos was) gereed om nit de armen der ouders
Over te gaan in de armen eens vreemden!...Zoo wiltGij't,Algoede!
Zoo is uw' wet , 0 natuur! uw' magt , albezielende liefde !
Vreemden? ja, vreemd waart gij ons, mijn VC;e1101 nu zij t gij reeds
cigen;
ook noemen wij zoon ; gij behoort tot.den kring olizer liefde
En wij geven met blijdfchap aan u onze dochter ter vrouwe :
Want gij zijt braaf en regtfchapen , en mint haar met heilige liefde,
Neem dan die dochter , mijn zoon ! zij was mij van jongs of zoo
dierbaar ;
'k Noemde haar dikwerf mijn' liev'ling
!mar , die de plaats der
ontflapen'
Eerstgebpor'ne vervulde ; hear paIll was de naam mijner moeder,
Ach ! te vroeg mij ontrukte , mij heeds on vergeec'lij ke moeder:
Mogt zij base naarn Diet flechts dragen , maar ook haar gelij ken in
deugden
, ontvang nit de armen eens vaders het kind , dat hij lief heeft!
Neem cleze doch ter als gade I ze is jong nog en onervaren ,
Maar oufchuldig en goed , maar niet door de wereld bedorven ;
Wees haar een leidsman en gids op ' t kronk'lende pad dezes !evens!
Leid haar met wij sheid en zach theidlde man moet de jeugdige gade
Niet Ilechts befchermen , maar ook haar vormen en liefd'rijk bey
!Wren,
En gij , dierbaredochter bereft gij de waarde uwer roeping?
Voelt gij , wet het beteekent, alleen voor den echtvriend te !even;
Alles voor hem te zijn ; het ouderlijk huis te verlaten ,
Om den geliefclen e volgen,waarheen hem het lot ook mag voeren?
Ja ! gij bedachE dit , mijn kind , 'vO t'ar nog aan uw' bevende lippen
Plegtige ja is ontglipt ; met diep gevoel en met eerbied
Hebt ge in den tempel der Godheid den eed der trouwe gezworen;
G5
Nog
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Nog herhaalt gij lien eed : 6 bond, om uw' pliigcen to kerma, ,
En voor uw' echorriend co zij n een' teedere en deugdzame gad e
Steeds uwe moeder voor oogen! zij blijve u in alio een voorbee/dI

Veel , 6 jonge geliefd en I veelwacht u in 't echtlijke ?even:
Zoet en zuur , en kommer en blijdfchap , en zegen en rampen ;
Neen ! sties fteeds zal voor u de beker omkranst zijn met bloemen;
Soms ook zal uw kelk met bict'ren alfem gevuld zijn ;
Maar de Almagtige blies, met den adem, den mensch een gevoel in,
Dat,niet ontaard,hem veradelt,verheft tot den rang von den Engel;
'c Besse gefchenk van den Hemel, een' wond're neiging , eene Randrift,
Heilig als hare bran , en in hare werking aim agtig ;
Alter harten bezielt zij in al de deelen der wereld,
ender den gloeijenden hemel vant oosten,in't lanctvan den avond,
In de valleijen van 't zuid' , op de klippen van 't ijzige noorden ;
'tZure verandert ze in zoec,den kommer herfchepc zij in blijdfchap;
Rwren minikt zij cot zegen , en toovert een hemel op aarde.
loopbaan betreden;
Met hoar moogt gij , geliefdenl vol moed
Zonder haar is er geen hell, en met haar geen' dourzame fmarte ;,.,
Doch gij gevoelt haar , die aandriit ; fteeds blijft ons haar wezen
verborgen
Sterrlingennoemenhaar liefde,en liefde is een' fprahk van de God.
1164.,
Mogt deez' heilige (prank uw hart en ad'ren doortintlen I
g ij di t Godd'lijk gefchenk, dat de aard' met den Hemel vermaagfchapt
En den mensch met den Engel , uw deel , mijn' dierbare kind'ren t
Vat u bejegen' of treff' , bemint , 6 bemint needs elkander!
Dan , dan draagt gij gelaten het lot , op aarde u befchoren ;
Dan berust ge in den wil des goeden Hemelfehen Vaders ;
Jo , dan worth zelfs het lijden een zegen ; het touters uw' batten
En verbindt u nog naauwer , met heiliger fnoerea der liefde.
Blijve die hemelsch gefchenk needs taw deel ! dan vindt gij 't ge.
noegetA
In law' huis'lijken kring , en zoekt het niet buiten u zelve.
6 ! Het geluk dezer wereld beflaat niet in pracht en in luister ,
1\laar in de liefde van 't hart. De vreugde des huislij ken levees
Die in 't verborgene tiers, is een'bloern barer bloeijende Ichepping.
Stil is zij , rein ook . en zaeht , die heilige liefde des harten :
als de 4wijgeude Imlay, die cii;ij ft a4n cleu woliCluozen
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Kein * als de maagd'lijke bloemknop , met dauw van den nchtend
bepareld;

Zacht , als de adem des zuig'lings , die fluitnert aan 't hart zijner
ntoederi
la , liefcle , die 't heelal omvaamt,
Op de aard' gedaald van boven !
De gloed, waaruit gij oorfprong naaint,
Zal kwijnen noch verdooven;
Wie uw' verheven magt miskent,
Gij blijft het eeuwig vast cement,
Dat ziel met ziel vereent en harten bindt aan harten;
Gij zijt, in d' allerhoogtlen nood ,
De ramp te Iterk, het Teed te groot;
Gij balfemt elke wonde, en lenigt alle fmarten.
Gij, reinel die v66r de eeuwen waarc ;
edri met d' Onbegonnen ,
Die op; u 't aapzijn fchonk aan de aard',,
En aan miljoenen zonnen ;
Gij , hemelfchoone I zijt de band,
Waarmed de onzigtb're Vader- hand
Het Seraftjnen koor en Adams kroosc omftrengelt;
Gij zijt een licht , dat nimmer dwaalt,
Maar 't dwaalziek hart met hoop beltraalt ;
Pij blinkt in 's !evens flack, als gij den mensch verengelt.
En wat, wat zou de wereld zijn ,
Met haar' bekoarlijkheden?
Ach zonder u een rampwoestiju,
Met u een bloeijend Eclen :
Wee hem, die, onbevlekte zon!
Uw' zachten gloed verfmaden kon,
Die blaakt van 'krielen lust en joelt bij
4ardsch gewemel
Hij kep t de bron niet van genot,
Die vloeit nit God, en keerc tot God;
Hij heeft geen' hoog'ren zin, en rijpt niet voor den hemef,
Kweekt aan, mijn kind'ren , kweekt haar aan,
De liefde , die wij !oven!
Ze is rein , zij heiligt ow beftaan,
En voert uw hart naar boven:
0 Mogt ze uw duel en deet Heeds zijn !
Koint op deez' bce, den bescen
Voor
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't hooge feest beflemd, op 't echtatmar vergoren!
Ja, zwier, in deez' gewijden fond,
De feestbokaal de rijen rond,
Ter eere en voor het heil der jeugdige echtgenooten!
Voor

We nacrren, Bruidegom en I3ruid !
Om d' eerewijn re plengen;
Elk fort voor u zijn' boezem uit ,
En komt ziju' wensch u brengen:
Ziet broeders, zusters, maagfchap aan;
Iloort aller barren voor u Ilaan ;
Zij jub'len u ter eel"; hun heilbed ruischt u tegen;
De vreugd, die moeders borst bewoog,
Lokt tranen ult haar Iagchend oog;
Zij ftemt met heel haat hart in vaders achtb'ren zegen,
Ontvang dien zegen, minnend paar!
Heil, hell zij u befehoren!
Mogt, 6 mogt de Alzegenaar
Eens vaders bed verhooren
Dan blaakt feeds rein uw' ltefde-vlam ;
Dan fpruiten loten nit uw' flam ,
En fchieten welig op, vol groei, en kracht , en levers;
Dan zal uw heuglijk trouwverbond
Nog in uws levens avondflond
hoop op reiner liefde en kalme zielrust geven,
SPANDA W.

LAND BE SCIIRIJVING,

Kent gij dat magtig Land, befchut door hooge Bergen,
Wier fang befneeuwde kruin den hemel fehijnt re tergen,
Op :vier verheven top de laatfte zonftraal blinkt,
Waarmed ze Europa groet, eer ze in de golven zinkc?
Kent gij dat magtig Land, dat wereldze6n omvloeijen ;
p at zes rivieren telt, die zijnen grond befproeijen? (*)
Kent gij dat magtig Land, dat, uit zijn' rijken fchoot,
Zijn fchatcen aan Karthaag, aan Rome en Tyrus bood?
Kent
(*) Men zal ligcelijk begrpen, dat ik bier Aileen de
hoofdrivicren bcdoel.
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Dent gij (tat heerlijk Land , waar glonde oranjebosfchen
Zich fpieglen in den glans der eelfte druiventrosfen;
Waar 't fchoon olijfplantfoen der beuvlen voet verrijkt ,
En hooger op den top de amandelbloefem prijkt ;
Waar , in verhoogde gunst , Natuur haar fchoonfte gaven ,
Met milde hand, erfpreicit; waar, niet met angftig flaven ,
Maar luttel moeite en zorg en vlijt , worth voortgeteeld,
Alwat de mensch behoeft , alwat zijn zinnen ftreelt?
Kent gij dat heerlijk Land , dien tuin der Hesperiden?
Helaas het firekt ter prooi der razende Eumeniden,
Wier helfche pektoorts zwiert , en roost , en blaakt , en brandt
Van de een tot de andre zee, van 't een tot 'c ander ftrand.
Vergeefs zien wij Natuur hare eelfte gaven fpillen:
Voor menfchen bioeit geen hell, waar menfchen dit niet
Men vloekt haar' bested fchat ; men dreef de Vrijheid uit,
En gaf, alwat zij fchonk , der razernij ten Mt.
Verfchriklijk werkt Natuur, wanneer de orkanen woeden;
Verfchriklijk werkt Natuur in de opgeruide vloeden;
Verfchriklijk werkt Natuur, wanneer eene Etna brandt:
Maar weer verfchrikking baart een domme` Dwingeland.
0! flechts voor korten tijd mogt bier de Vrijheid bloeljen,
En alletmenschlijk hell, in hare fchaduw, groeijen:
Thans alert*, wat Vrijheid heet, tot op de battle fpruit,
Door dwinglandij verflikt , vertrapt, vertreden , nit,
En met haar vlood de rust uit deez' gezegende oorden,
Waar tijgers , in den naam van hunif befluurder, moorden;
Waar dweepzieke eigenbaat , met heerschzucht in verbiand,
Hare offers gierig zoekt en wreedelijk verbrandt.

licerscV hier die Vader nu, Wiens eerzucht en verlangen
Met heel zijn talrijk Kroost, onicheidbaar, zamenhiangen;
Die vaderlijk verzorgt en vaderlijk gebiedt,
En mien 't erkentlijk Kroost met kindrenhart ontziet?
dit die Neer-feller nu , bevrijd van band en keten ,
Die Stedehoudcr Gods , verbonden door 't geweten,
Wiens Borst gelladig hijgt veer 't welzijn van zijn Volk ,(*)
Al verwt het burgerbloed des fnooden wreedaards dolk ?
Neen!
(') Deze curfijf gedrukte regeis bevatten, bijna woordefijke , ainhalingen nit de dichtflukjes , getiteld: 't Vorscirgehwaak en Tyranny , in de Krekelzangen van Mr. w. s 11,D F. a D 13 K.
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Neen ! moge onk vIcijerij de fnoodite dan verbloetnen ,
1k zal dieu Dwiugelaui een Volksverdrukker noemen,
Al noemt een flaaffche ziel, die met de menschheid fpot
Hem Vader van zijn Volk en Heerfcher onder God. —
0, diep rampzalig Land ! waar regt noch wetten gelden ,
Uw we-m.1oz Titan de BeuI is van uw Heiden ,
En martelt , wie vol moed voor zijn belangen !treed,
TerwijI hij 'r regt vertrapt en eer en eed vergeet;
Die flechts op vreemde burp zijn dwinglandij durfc bouweni
Zijn eigen lijf en heil flechts vreemden durfc vertrouwen ,
Bevreesd voor 't hollend Graauw,bedncht voor 's Tijgers rand,
Dien zelf hij to onbedacht ontdeed van boei en band.
0, diep rampzalig Land! waar Godsdienst, waar Geweten
Niet eens in vrijheid ae‘mt , gebukc gnat in de keten ,
Vervolgzucht Godsdienst beet , verraad cen hoofddeugd is,
Verdacht van vrijheidsmin de fnoodftd misdaad is;
Waar de arrnoe , fchrikbre teelt van 't zinneloos verdrukken
DenDwingland-zel v'benaanwt,zij n magt hem dreigt to ontrukkerr;
En , fchoon hij vraagt ter leen , alom voor 't aanzoek doof
Schenkt , na't verbroken woord , hem niemand meer geloof:
Zijn dit de weldaa nu van 't onbeperkt regeren ?
0, blijf dan, goede God ! did weldaen van ons weren ,
En fchenk , in Uwe gunst , aan dat rampzalig Land
Een 'nag met evenwigt, in wettig ftaatsverband
Kent gij dat kleine Land , ontwoekerd aan de barer;
DR Land , door kunst geteeld , dat kunst flechts kan bewares
Kent gij dat kleine Land, als in de zee gebouwd ,
Waar,wat ze in 't Zuiden fchenkt,Natuur den mensch onthoudt?
Kent gij dat kleine Land , dat zijne klaverweiden ,
Door dijk en darn , van vloed en zeeflag nioet bevrijden?
Kent gij dat kleine Land , waar, van alouden tijd ,
Alwat her heerlijks heeft, de vrucht is van de vlijt ?
Kent gij dat kleine Land, waar Vorst en Volk, als vrinclen ,
Tot hell van Vorst en Volk, eendragtig , zich verbinden ;
Door zedelijk beftaan , nog meet. dan door zijn magt ,
Van elken Stant geCerd , van elken Stoat geacht?
Daar heerscht , (een Ilaaffche ziel moog' dit onmooglijk wanen)
Daar heerscht een vrije Vorst op vrij zijnde Onderdanen ;
Mar heeft de Wijsheid zelv"t gebouw van F mat geflicht.
Neen ! 't is geendroontgerel , die magt wet evenwigt;
Geen Staten van het Land zijn opgeraapte Voogden ,
Die nooit met Vaderzucht op Volk of Kinders oogden ;
Geen
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teen ff,eirlsmttnr , die het Volk zichzelven heeft gellicht ,
tot aardoor de Koningsmagt te deerlijk werd ontwricht.
Neen , waanziek Lasteraar ! niet op den troon geboren
Maar door den vrijen wit van 't vrije Volk verkoren,
Verkoos die wijze Vorsc , die willekeur veracht,
Geen teugeltoos gebied, maar welbepaalde magt1
Met hart en ziel bemind door al zijne Onderzaten ,
Bevordert Hij hun heil , vereenigd met 's Lands Staten,
En fchept het Volksgeluk met Nunn' vereenden wil.
Aanfchouw dit , Lastertong en zwijg eerbiedig flit
Geheel Europa ziet , met eerbied en verrukking
Hoe Hij de ,worden heelt , die vreemde Volksverdrukking
Aan 't wreedgeteisterd Land , dat vreemde ketens droeg,
Met gierige euvlmoed en trotfche wreedheid , floeg.
0, hooggezegend Land! befluurd door zulk een' Vader;
Ilij voert u, elken dag , uwe oude grootheid nader.
0, hooggezegend Volk ! dat al 't geleden Teed,
Bij 'E vaderlijk beituur van zulk een' Vorst, vergeet.
Eerbiediglijk vereerd, als Vader, door zijn Kindren ,
Eerbiedigc hij de Wet : wie zou zijn' wit verhindren ?
Hij fpreekt, en vindc zijn Volk, Haar zijnen wit, bereid:
Een Volk, dat vrijheid mint, haat flee& losbandigheid.
Geen dikbemuurd paleis , toeganklijk ilechts voor Grooten,
Houdt van 't beminde Volk zijn' Koniug afgelloten :
Daar Hij de vrijheid ecrc en niemands regt verkracht ,
Houdc eerbied, liefde , en trouw , om Hem een zeekre wacht.
Vlock zij der Lastertong ! wie kan bier taster dulden ? (t)
Door fpaarzaamheid geleid , floopc Hu den berg van fchulden,
Die vreemde kneevlarij , in tijd van druk en last,
Door fchraapzucht , had gegrond en hoog opeengetasr.
Zie, hoe die fpaarzaamheid, bij 't ftadig fchuldvermindren,
Geen edel plan vertraagt, geen grootsch ontwerp kan hindren.
Nog naauwlijks doer de Vorst het Volk zijn' wensch verflaan ,
Of 't biedt, van alien kant , Hem willige offers aan.

Zie
(*) Als boven.
(t) Indien het nog noodig mogt Itunnen geacht worden de
befchuldiging van laster te regtvaardigen , leze men , met
eenige aandacht , het dichtftukje , getiteld : het Vrtjheidsfpook dezes Ttjds , en de beide ftraka genoem'de , in de Krekelzangen ; en men zal , gelijk ik vertrouw,, geene aanwijzing

van ineerdere verlangen.
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Zie Hem bet volksbelang met zijn belang verbinden;
Zie Vorst en Volk vereend ; zie Vorst en Volk, als vrinden
(Wie echte grootheid
eerbiedigt het als wij)
Vereenigd tot an doel , in Handelmaatfchappij.
Wie telt de weldaa op , wie zal ze in orde noemen ?
Wie kan elk grootsch gefticht , naar nett en waarde, roemen
Dat Vorst en Volk bier fchiep , voor elken ftaat en Rand ?
Waar vindt men zulk een'Vorst ? waar vindt men zulk een Land?
Met elken Staat in rust, in Vredes fchaattw gezeten ,
Van binnen orde en wet, bij vrijheid van geweten ,
Geniet elk , ongeftoord , van zijne vlijt de vrueht ,
En maakt vereende kracht den jongen Staat gedueht.
Ontdaan van boei en band, gaan kunften , wetenfchappen ,
Door Hem vercerd, befchennd , vooruit , met reuzenflappen ;
Want, zelf to zeer verlicht , fchroomt Hij het fchrikbeelcf niet,
Dat m' elders in de toorts der Wijsbegeerte ziet.
En blijft , bij al dit hell , (want Vorst en Volk zijn menfchen)
Nog veel, wat niet befiaat , nog ovrig is to wenfchen,
Er is , daar 't gunilig lot den Volke tegenlacht ,
Geen hell, wat het niet hoopt, niet van zijn' Vorst verwacht.=
Zijn dit de vruchten nu van zulk een Staatsregering ,
Wie weigert clan dien Staat de eerbiedigfte vereering ?
Wie roept niet met mij nit : behoud o God ! dit Land,
Voor eenwig , Zulk een' Vorst, bij zulk een Staatsverband I
Kum gij , voor de eerfle fchets, den naam van 't Land niet vindeni
Welligt verklaart u dien een van de. Dompervrinden ;
Maar vraagt gij naar den naam van 't laatstgeteekend Land
Zoo juicht u ieder toe: a! dit is NEDERLAND !

Ootmarsfum ,

BLOEMEN.

den 9 December 1824.

Meng. No. XVI , bl. 766, reg. o , ftaat : voor hetwetk bij
fnij; lees : hetwelk bij mij voor.
Ibid. laatfte regel , ftaat 1452 , in plants van 1552.
J. VAN
Meng. No. I, bl. so, laatfte regel , leze men :
BREE,

VAN BREE, JR.

MENGELLVERK.
KERKERNACHT EN MORGEN.

V

reemd aan de fchepping Gods , aan zijn natuurgenooten ,
ja , vreemd aan zijn geflacht, van elk veracht , verftooten ,
Leeft bier, zoo 't leven beet, van deugd en pligt ontaard,
De zondaar kwijnend voort , als vreemdling op deze aard'g
Door 't misdrijf diep verlaagd , van uit zijn' rang vetvallen ,
Scheidt hem de kerkermuur,, waarop hij Nan , van alien,
Hem eenmaal lief en waard , van elk genoegen af,
En 'c oord, waarin hij Aeint , is 't ocrd van boetgftraf
Wie kan , maar ongeroerd , dien bangen kerker nadren?
Wien jug geen kille fchrik het bloed met drift door de adren,
Als ' c zware kerkerflot zieh opdoet voor zijn oog,
De blik onrustig flaart op welffel , wand en boog,
En 't oar de fchrikbre deur op 'r hengfel digt hoort kraken,
Waar blijdfchap balling is, en nook de vreugd mag naken?
Hoe angftig klopt 11:er 't hart, fchoon door geen fchuld beanet,
Waar, in dit naar verblijf,, de trage voet zich zet I
Met kracht doet zich 't gevoel, den ftervling aangeboretl,
De zucht om vrij to zijn, in d'engen boezem hooren ;
Die zucht, bier onvoldaan , fehokt oils en( oogenblik ,
Ontlokt aan 't oog een' traan , vervtilt de ziel met fehrik.
't zijn die kluizen niet, 't is Met dat muurgevaarte
Neen
Dat ons den boezem prangt en toeCchroeft door zijn zwaarce*
Neen — 't is die ijzren poort, die zich voor 't tnisdrijf fiuit ,
Sprak eens het heilig regt 't onkreukbaar vonnis uit ;
Het krakend kerkerflot, dat telkens luid doet hooren :
„ Voor wie bier binnen treed:, is 't waardigst goed verloren,
„ Het rijkst gefchenk verbe.urd,flechts voor de deugd bewaard,
De vrijbeid , voor den mensch de grootile fchat op aard'r'
'k Dnal in den nacht niec af, die vroeger eencv bodekCe ;
Ik zing niet van de fchand', die 't kleed des regts bevlekte;
Ik maal de jammren niet, ten boon der menschlijkheid ,
Door 't gruwzaamst foltertuig , vaak de onfchuld toebereicl.
AIENGELIN. 1825. NO. 3.
ten
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Een dag van lic brak as een nownan werd gebor'en;
Ijij fprak — de nacht verdween voor 'c eei fte morgengloren,
En waar zijn taal wearklonk , en 't hart zijn woord ontving ,
Daar droeg het misdrijf ftraf, geen wreede foltering.
Dank , Hemel 1 't is voorbij , dat aklig , zwart voorleden !
De vriend der menschheld mag wear kerkers binnencreden,
En treureu bij 't befef, hoe diep tie broeder zonk ;
HO hoort den noodkreet niet , die eens hem tegenklonk ;
Hij hoort geen' raauwen vloek , uit onderaardfche kuilen
En heeschgefchreeuwde keel , hem aklig tegenhuilen ;
Hij admt geen pestlucht in, noch finetftof van den dood ,
In 't donkey kruisgewelf,, dat zich voor eeuwig floor ;
Hij ziet geen' kerkervoogd , voor wiens ontmensclne blikken
En wreed , misvormd gelaat een tijger zou verfchrikken ;
Hij vindt geen beulen meer , wier dondrend , woest gefchreeuw
Voor't hart meer fchriklijk klinkt, dan 't brullen van den leeuw;
fiij ziet geen monffers meer, verwoeder dan barbaren ,
Die, 't zwaard der wet ten boon , de ftraf met ftraf verzwaren;
Hij vindt wear menfchen in 't verblijf van rouw en pijn,
Niet meer een duivienras, gehuid in menfehenfehiju.
Gezegend vaderland ! — zelfs binnen kerkerwanden
Wilt gij der menschlijkheid uwe offers doen ontbranden.
De boosheid vindt er ftraf voor 't kwaad door haar verrigt ,
Maar tevens 't fpoor gebaand naar 't pad van deugd en pligt.
Daar zien wlj d' afgrond in der fnoodheid
duizlen
beven,...
Maar juichen om den mensch zichzelven we 'argegeven ;
Daar worth, door werkzaamheid , door orde , tucht en wet,
Weer de eerfte zwakke flap op 't fpoor der deugd gezet ;
Daar ftrekt het vlijtbetoon ten gids , tile nook doet dwalen ;
De onwetendheid verdwijnt ; het oog vangc wear de ftralen
Van waarbeids heidren dag, die in den kerker bloost,
En Gndsdienst ftraalt er zacht , en biedt can't hart zijn' [roost.
Wie is zoo zwart van ziel , zoo laag en diep verbasterd ,
Dat hij zoo grootsch een tank befchimpen durft en lastert ?
Wie fmaadt een' liefdrijk'Vorst,die,fchoon hem't purper kleedt,
Schoon hij een rijkskroon torscht , de kerkers niet vergeet ?
Wie vloekt den nacht wear op , en durft zijn gruwlendekken ,
Die, ach , mijn vaderland ! ook u cot fchande flrekken ?
Wie vxasgt de kerkers weer, door vroeger eeuw hervormd
In jammerkuilen , waar de wanhoop 't ban beftorait?
Hoe'
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Hoe I derft de zondaar, die In kerkers voort moet levee ,
Dan niet den groot [ten (chat , den mensch op de aard' gegeven?
Dwingt hem zijn misdrijf niet de dierbre vrijheid af?
En is dat droef gemis niet de allerzwaarfte ftraf?
't Genot van 'c aanztin , flechts den vrijen mensch befchoren,
De fchoonheid der Natuur,, gaat voor zijn hart verloren.
De vreugd van 't leveu ftrooit geen bloemen voor zijn fchreen ;
En, naakt do Ientetijd , 't Mils winter am hem been.
De breede kerkerdeur,, eens achter hem gefloten ,
Scheidt elken onigang af met vroeger lotgenooten.
Zijn misdrijf rukt hem bier, van wat hem waard is ., af.,
En , levend , daalt hIJ neer in 't fomber kerkergraf.
Geen reine huwlijksvreugd kan hem hear' wellust geven ;
HiJ is geen vader meer , fchoon nog zijn kindren !even;
Geen leedre moeder hoort , hoe bang hij klaags , zijn item ;
HiJ is zijn' varier vreemd, zijn vader vreemd aan hem:
En vriendfchap?... ach! zij knoopt voor hem geen zachte banden;
Haar vnurgloed wordt gedoofd in duistre kerkerwanden 1
Nog dieper grieft de fmart , den zondaar hier bereld ;
Nog zwarter wordt de nacht , die bier zich om hem fpreidt
,t - Ontwaakt geweten doer hem luide en telkens hooren s
Gij hebt , door eigen fchuld , 't anfchatbaarst goed verloren;
, Door ' c misdrijf u verlaagd ; uw waarde en rang verbeurd ,
„ En's !evens fchoonften band, in woeste drift, verfcheurd
0 ! als dan naberouw en wroeging 't hart doorwondeu ,
De ziel naar redding fmacht , die nergens wordt gevonden;
Als dan, to middernacht , het eens bedreven kwaad,
Een dreigend fpook gelljk voor 't oog Lies boetlings !teat,
Hem opfchrikt uit den Nap, of martelt in zijn droomen ,
En de angst van 't jongst gerigt 't rampzaligst lot doet fchromen ,
Waar drukt dan op deze aarde een lijdenswigt meet groat,
En hij, die 't torfch en moet, is — mijn natuurgenoot
Misdadig werd hij eens, en diep Is hij gevallen ,
De zondaar ; maar,, als mensch beklaagbaar boven alien.
Op , broeders 1 fchenkt zijn lot meer, dan een' droeven traan,
En trek k' menschlievendheid zich zijner Iiefdrijk aan I
't Bedreven felt alleen , de misdaad , doe ons beven ;
Maar zij de broederhand ter redding opgeheven!
Wee hem , wiens trotfche blik ,hoogmoedig nederziet ,
Waar zwakker kracht de deugd voor 't lokkend kwaad verliet I
Ha
't Veit

10 4

KERKERN `.CUT EN VIORGF,N,

't Veit ligt als de overvloed ons coelacht in dit !even,
Te roemen : „ lk bzir rein en onbefinet gebleven !"
Ligt, waar geen nood gebiedt, waar nook verleiding vleit,
Te ftofTen op 't behoud van dertgd en zeedlijkheid!
Maar bagenlijk is de ftrijd , onlijdbaar mar het kampen,
Als ' t hoofd wordt neergedrukt door tel en last van rampen,
De wanhoop 'c hart beftonnt
gebrek aan 't leven knaagt,
Dc nachr al z warier wordt , en nergens uitkomst daagt !
Dan moedig pal re than; bij "t fchokken van het lijden,
Met onbezweken kracht, den ftrijd der dengd te ftrijden;
Dit eischt een' heldengeest, een fterkte van de ziel,
Die rehears den zoom van 'c ftof, in 'c flof, te beurte vidi.
Ts u die roem bewaard , 'c bewustzijn u gege.ven,
Dat , wie ook vie! en zonk , gij flaande zijt gebleven,
0 ftervling! deal dan of uit uw' verheven Rand,
En reik, wie tiruiklen mogt, de trouwe broederhand
Of maakt zijn wanbedrijf hem 't liefdrijk mededoogen,
En hulpbetoon en raad, onwaardig in uwe oogen?
0 , raadpIceg dan uw hart I en , is 'c van fmetten vrij ,
Volg dan uw' Schepper na gedraag u dan als
Die ,nimmer 'c weldoen moede, op 't veld des braven regent,
En , met zijn' zonnefchijn , ook d' oogst des zondaars zegenc;
Zijt alien alles ! help ea raad , vertroost en hoed ,
En fmaak der heemlen vreugd in 't onbevlekt gemoed!
ja, dat is hemelvreugd , wat vleI weer op te beuren;
Rampzaalgen aan den rand des afgronds weer te ontfcheuren;
Wear wroeging , naberouw , of wanhoop ,'t hart doorboort,
' Van troost te fpreken ,dien de Godsdienst biedt ; elk oord
Van ramp te nadren , en er hulp en read te geven;
In 't felgefchokc gemoed de zucht voor beret leven
Te ontvonken door een teal, die flechts de liefde fpreekc,
verflealde hart der misdaad zelfs voor breekt
En wear
la, dat is hemelvreugd , de nevels weg re vagen
Der drieste onwetendheid; en, bij het helder dagen
Van 't Hein der kennis in 't nog onverlicht gemoed ,
Te flaren op den oogst, die 't znaijen eens vergoedt! —
Die oogsttijd 'laden , wear zieh 't zaad der deugd ontwikkelt ,
De florin der togten zwijgt , geen drift de ziel meet prikkeit;
Als hij , die firuiklen kon, van hulp en fteun beroofd,
Dour menrchentuin gefchraagd , der deugd zijn' clienst beloofc
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De boetling zich bekeert , en, bij Gods Englenfcharen ,
Het lied der blijdfchap klinkt om hen, die zondaars waren!
14 dat is hemelvrengd, a's , van rt verderf gered ,
De zondaar wear zijn' tred op 'c goede voetfpoor zet .
Getrouw blijfc aan zijn' eed , hoe ook zijn pad moog' kronklen;
Als wij een' dankbren traan in 't vochtig oog zien fonklen, —
Een' traan, die, 't zaligst loon op elken liefdepligt ,
Met meer dan paarlengloed ons fionkert in 't gezigt!
O! wie hem voelen mogt , dien handdruk , die , ten teeken
Der warmfte dankbaarheid , meer zegc dan woorden fpreken ;
Dien blik heeft aargeftaard , zoo vol van reine vreugd ,
Die d'adeldom getuigt der wear herkregen deugd ;
hij verwierf een' fchat , meer waard dan al de krooPen
En fchepters, die deze aarde in at Naar praal kan toonen,—
Een' fchat , die, "; lot tegroot , 't geweld des aids verfmaadt
En waar de Seraf zelfs begeerig 't oog op flan!.
Gezegend vaderland! uw lof kan 't hart bekoren.
Hoe eng uw grens ook zlj , nook gaat uw roem vertoren.
GU wilt het ; en die wit ,. in 't Oost en West verflaan ,
Schenkt Gods geheiligd woord aan Moor en Indiaan!
GU wilt het ; en in heide en nooitbebouwde ftreken
Mag de armod 't eigen brood . op eigen' akker kweeken I
baant uzelv7 het fpoor,
Gij wilt het, edel yolk I
En ' t licht der menfchenmin dringr tot in kerkers door !
Ontzaglijk zwaard des reps is , in uwe oogen hellig ;
De maatfchappij alleen door tuck en wetten veilig ;
Maar in den boos wicht zelfs ziet ge op den mensck ter near;
Gij haat het wanbedrijf,, maar mint den broeder tear
GU wilt niet , dat de fchand' van 't diepbetrenrde leven,
Als onuitwischbaar merk , den boetling aan zal kleven :
Hij heeft voor zijn vergrijp , maar zwaar en diep , geboer,,
En d' eisch des reps voldaan : o , fchraag zijn deugd en moed
Sterk zijn nog zwakke krachc ; help hem in 't voorwaartstreden;
Rigt op het moeilijk fpoor zljne eerlle en wankle fchreden !
zonder u van hulp en fteun ontbloot
Daft ftaat hij
Voltooi uw liefdewerk ! herneem hem in uw' fchoot!
Schenk aan zijn noeste vlijt eon' werkkring'; goof zijn hander
Aan nutten arbeid wear ! hij drijv' wear door uw landen
Het kouter, fchenke u 'we& de vruchten van zijn tweet
En wisfch' door weldoen uit alwat hij Bens misdeed;
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Gij zult dit , edel volk f en, door 't weldadigst pogen,
Uw' naam verheffen , en uw' roetn , als y olk , verhoogen /
Maar neen : nit hooger bron vloeit zoo veel grootheids voort.
't Is liefde en dank aan God, die u tot weldoen fpoort ;
'tIs zucht,om daar,waar'tkwaad den zwakken mensch deed zwichMeadoogend wear zijn' voet op 't goede pad te rigten ; ten,
't Is mensch. en broedermin , door geestctrift aangevuurd ,
Door wijsheid voorgelicht, door pligtgevoel bettuurd ;
't Is deugd , zichzelv' genoeg, die, wars van ijdel pralen ,
Meest in den kerkernacht haar' zachten glans doet Itralen ;
't Is Godsdienst , die, bij God , in 't vlekloos, hemelsch licht,
Zijn waarde en proef behoudt , ook zelfs in 't jongst gerigt ;
't Is doelwit , om reeds bier, geplaatst in lager orden ,
Cods beeld , ons voorgefteld, feeds meer gelijk te worden ;
't Is ftreven naar de kroon , die , wat bier 't oog ontzinkt,
In beter toekomst nog met fchooner luister blinkt.
Volhardt in 't edelst werk, mijn broeders, landgenooten
Dat werk is pligt en zaligheid.
Verbreedt de grootfche baan , voor 'c weldoend; hart ontfloten!
Bens is u 't heerlijkst loon bereid.,
Het offer dat gij fchenkt , de gift , door u gegeven
Hoe klein ze ook fchijnen moge , is groot:
Gij fpreidt in kerkers licht ; gij fchept er heil en Leven;
Gij reds er zielen van den dood.
Gij zult, wie eenmaal vie] , niet fmaden , niet verachten ,
Maar zien op hem in liefde near ;
Den hoetling trekt ge u aan ; gij fchraagt zijn zwakke krach ten ,
En geeft hem aan zichzelven wear. —
Hoort gij dien juichtoon niet ? hij ftijgt , langs kerkerwanden ,
Ten hemel en tot God omhoog ;
Een fchaar van zondaars dankt , met zaamgevouwen handen,
Met crane': in het biddend oog :
Treedc nader,, broeders I ziet die boetelingen knielen,
De Algoedheid nadren in 't gebed :
Hoe hoog rijst nu uw vreugd ! uw liefde heeft hun zielen
Van d' afgrond des verderfs gered.
Aanfchouwt de fchoone vrucht van uw weldadig pogen ;
Een vrucht, die eeu wig 't hart verheugt:.
kerker is niet meer met duistren nacht omtogen ;
Hij werd , door u, een fchool der deugd.
Ann-
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Aanfchouwt het—dankt uw'God y noetgoed,dat gilmogtkureeken,
Daar u de Borst van welinst blaakt ;
En voelt, zoo als geen teal het !miner uit ken fpreken,
Dat u het weldoen zang maakt !
1825.

W. H. WARNSINCK7.112.

EENIGE AANTEEEENINGEN , OVER HET K1'BLNET VAN
VERGELIJKENDE ONTLEEDKUNDE TE
Door
J. VAN DER UQEVEN,

I

te Ra t t erda m.

n den voorledenen zomer heb ik gedurende mijn verblijf te Par is, het Kabinet van vergelijkende Ontleedkunde bijna dagelijks bezocht , en te mijner herinnering
het een en ander daarvan opgeteekend. Mijne aanteekeningen naziende, kwam bij mij de -gedachte op , dat een
uittrekfel uit dezelven voor fommigen mijner landgenooten mogelijk eenig belang zoude hebben ; terwiji ik , door
hetzelve bekend te maken , tevens aan het aanzoek van
enkelen mijner vrienden , die omtrent deze verzameling
iets van mij verIangden te weten , het best fcheen te
nen voldoen. Het is waar, F x sc trta,ft U DoLlin I',
OKEN en anderen hebben , in onderfcheidene tijden, bunne opmerkingen over deze verzameling door den druk
bekend gemaakt. Ligtelijk zou men dus dezen mijnen arbeid voor overbodig houden. Het zij verre van mij, dat
ik mij met deze mannen op Ube rij zoude durven fcharen; dock ieder van hen heeft , van hetgeen hij in het
Paripfche Kabinet vond , datgene het uitvoerigst berchreyen, wat voor hem het meeste belang bezat.- Zoo zal
men ook uit deze bladen ligtelijk zien , wat voor mij meer ,
wat min belangrijk was ; en daarom vlei ik rnij, dat ook
voor hen, die met hetgeen buitenlanders over deze verzamelhig gezegd- hebben bekend ziju, deze aanteekenin,Teir
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gen nog wel bier of daar iets behelzen zullen . , hetgeen
zij elders niet aantroffen. Ook is bet Paritsfche Kabinet
zeer toegenomen fedcrt den tijd dat R U D 0 P III zijne
aanteekeningen daaromtrent fchreef,, Wiens berigten anders zeker niet de minst gewigtige zijn. Zoo ik voor bet
overige niet nalchreef hetgeen anderen hadden opgeteekend ,
maar mijne aanteekeningen gaf,, gelijk ik ze volgens eigen
onderzoek nederfchreef, (en dat ik zulks deed, kan
opregtelijk betuigen) dan kan , dunkt rtf, doze mijne onderneming billijkerwijze niet herispt worden. Men verwachte bier echter geen volkomen verflag; ik heb flechts
eenige aanteekeningen beloofci, en begin met derzelvet
imededeeling,
Het Kabinet van vergelijkende Ontleedkunde bevindt
zicb , even als het Mufeum van Natuurlijke Gefchiedenis
in den Plantentuin , en grenst aan de •woning van c uv I E R. net gebouw zelve is onaanzienlijk , en de ingang van hetzelve heantwoordt niet aan de verwachting ,
die men daarvan hebben zoude. Wij beginnen met de
benecignvcrtrekken; zij zijn zgs in getal , en van oxlerfaeiclenp grootte.
In de 07* kamer vindt men verfeheidene osteologifche
preparaten , die tot de natuurlijke gefcbiedenis van hot
menfchelijke geflacht behooren. Men vindt bier drie fke..
lotten van MumiEn uit Egype. Een van dezelven is door
GROFFR o v pit de Catacomben van Theben medegobragt, Op de etiquette that (aan bet voorwerp zelve,
flat Acliter glas in eene kast bewaard words, kan men dit
niet zeer duideliik zien) : Ce fquelette esc fort inareslant
foils l rapport de Part chirurgical , en ce qu'il ofre les
indices de pitifiears fractures parfaitement reduites. Voorts
zijn bier geragmten van onderfeheidene volken ; drie van
Negers , twee van vrouwen van Baschjesmonnen van de
Kaap, cep van eenen Italiaan, van eenen Engelander,
'Ad/ander,, Vlatninger en Franschmay , ern een van eene
,VranIche vrouw, Er is bier wijders eene reeks van geraamten
van bet foetus in verfchillencle tijdperken , een was - preparaat van het bekende fkelct van vannv souv 4QT, wanvan
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van het origineel in het Kabinet van de Geneeskundige
School te Pars berust, eene verzameling Van crania
Van verfchillencie leeftijden , eh het geraamte van den dwerg
B Bt i Buiten eene geringe fcoliofis , is dit fkelet natuurlijk, Men vindt een wasbeeld van dezen dwerg in de
verzarneling van de Geneeskundige School , gekleed met
de kleederen , die hij zelf gedragen had. — Er bevinderi
Bich daarenboVeti in deze kamer twee pleisterbeelden , een
van mien, Neger, het andere van eene vrouw Van het
yolk der Baschlesmannen. Zij was vroeger (in ,t8t6y-td
"'arils in het Palais royal te zien geweest , en droeg den
naam van Venus Hottentotte. Het pleisterbeeld gaf juist
geene hooge denkbeelden van deze Kaapfche Venus, Mansfnae , pendulae fans , rugofae, flaccidae; Crates maximae;
eminentes; labia pudendi pendula , ut in Hottentottis
vicolis defcriplere BLUMENBACHILIS et alii: Wrj
den van dit zelfde voorwerp het fkelet in dit vertrek en
in bet geheele Kabinet verfcheidene organek,
De tweede kamer, die van de benedenvertrekken het
grootfte is, bevat fkeletten van de geflachten Canis,fljae
na, Urfus , Felis, Phoca. Men ziet hier - het zoo zel&
zame geraamte van den Dugong (Halicore x G.) , waarvan ook her Leydfche Mufeum een exemplaar bezit, -en
het nog, zeldzamer fkelet van de Trichechus rosmartts-,
waarvan de. _ricer 14 AUR.ILLARD (*) eene zeer fraaije
;eekening vervaardigde, die voor de tweede uitgave van
de .1.echerches fur les osfemens Joshes befternd is. Et zijn
in deze kamer wijders geraarnten van den .Rhinoceros indicus en africanus, twee van de Hippopotami's, een van
de Elephas africanus , en twee van de Elephas indicus.
Bijzoncier genoegen deed mij het fkelet van de Girdle.
Het is niet de humerus , ook niet de carpus die de voorBoo,
(') Deze is Confirvateur du Cablnet d' Anatomie comPa-,
rde , en niet flechts een bekwaam teekenaar, maar tevens een
goed ZoOloog. Hij vergezelde c u VIER op zijne infpectiereiZC door Holland, welke op last van den toemnaligen FrattMen Keizer oadernomen was.
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pooten van dit dier zoo veel langer dan de achterpootett
anaakt; humerus en femur zijn beiden vrij kort en even
lang ; ook de metatarfus en metacarpus zijn bijna even
lang; de tarfus is zelfs grooter dan de carpus ; maar de
voorarm (radius en ulna) is zeer lang, en meer dan een
voet langer dan de tibia. (Men kan de afmetingen nicer
uitvoerig vinden in A. VOSMAER. 's Befehryving van
het Kameelpaard , 1787.) Het belangrijkfte fink in deze
kamer is echter het reusachtige geraamte van eene Balaena (mijn vriend w. NTROLIK gist , dat het de Bal. glachills is), welker baarden in de bovenkaak van het fitelet
zijn bevestigd gebleven , en even als het (boo van eene
but nederhangen, waaronder verfcheidene perfonen kunnen fchuilen. Eindelijk vindt men bier verfcheidene
geraamten van Doifijnen, en onder dezelven een van de
Delphinus globiceps. (Cuvt g a, titan. du Mus.)
In de derde kamer , die, gelijk de drie overigen , veel
kleiner is dan de twee vorigen, than fkeletten van de
twee Tapir-foorten (*), van een Pdcari (Dicotyies c u v.),
van verfchillende Zwijnen , van onderfcheidene PaardenE
rasfen ,. en van de Zebra.
In de vierde kamer vindt men fkeletten van.den Camelus
dromedarius, Camelus bactrianiss „ Camelus lacma en

vicunna.
In de viffde kamer waren fkeletten van het genus Cervris
(*) De ontdekking van eene nieuwe Tapir -foort in Indit ,
welke Maiba genoemd wordt, en die in de I gatfte jaren heeft
plaats gehad, leers ons, dat men niet to onbepaald hechcen
znoet aan de uitfpraak van CUYIER, die, in het Discours
prdliminaire van zijne onderzoekingen over de gedolvene been.
deren , van meening is, dat er weinig kans is, om groote
mansmalia, die nog onbekend waren, to vinden. De nieuwe
wereld heefc daarenboven door deze ontdekking het eigendommelijk bezit van een gellacht verloren , dat men tot biertoe als zoodanig befchouwde. Veelligt zal men nog vele dergelijke ontdekkingen doen, dewijl onbetwistbaar de oude we-

reid eene veel grootere verfebeidettheid van vormen bezit dan
de nieuwe.
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vus ; onder dezen C. alces, C. elaphus , C. tarandus ,
C. virginianus , C. dams, C. axis.
In de zcsde lamer bevinden zich geraamten van de ge.,
nera Capra, Ovis , Bos en Zntilope. Bij alle rutninuntia zijn 13 costae, behalve bij den Kameel , die er 121.
de Girafe en de Bos urus, die er 14 hebben. Zij zijn
dunner bij de Antilopen dan bij de Herten, worden
trekkelijk breeder bij de Bokken en Schapen , en zijn zeer
breed. bij bet Osfengeilacht , bijzonder bij Bos bubalus.
Bij alle foorten van bet geflacht Los bereikt het os intermaxillare de osfa nal' niet , behalve bij Bos bubalus, waar
het hoog met de osJa nafi verbonden is. De Heer As A c
1. 0 T , die te gelijker tijd met mij te Parils was, maakte
mij hierop opmerkzaam, en hierdoor werd ik opgewekt,
om deze verbinding ook bij de overige ruminantly nader
te onderzoeken. Bij het genus Capra en Antilope vond
ik, even als bij Bos bubalus sene verbinding tusfchen de
osfa nag en het os interrnaxillare. Bij de meeste.voorwerpen van het genus Ovis , daarentegen , zijn , even ige1ijk bij de Osfen, de tusfchenkaaksbeenderen niet to%de
neusbeenderen verlengd. De fkeletten der Antilopen zijn
meest zonder etiquetten. Onder die van het geflacht Bos
bevindt zich B. bubalus (2) 5 B. taurus ;was, (varied
•
fans comes); de Zebu, B. urus , B. bifon.,
Boven zijn in het Kabinet van vergelijkende Ontleedkunde tien kamers. Aan ,de eerfte benedenkarner, die wij
befchreven hebben , grenst een portaat , met een' trap,
die oils in het eerfle bovenvertrek geleidt.
In hetzelve bevinden zich verfcheidene crania van Zoogdieren. Vooreerst zijn bier fchedels van verfchillencie vo
ken. Deze verzameling komt mij geenszins zoo rijk voor,,
als die van het anatomisch Kabinet te Leyden. Men had
er drie crania van Egyptifche MumiEn. Onder de fchedels van Negers ( I') was er een , die bet dierlijkfte was;
bet.
(*) Het is bier de plaats om op te merken, dat ik in bet
anatomisch Kabinet van den beroemden SOEMMERING.;
se Frank'ort Neger-fithetiels gezien heb met 6 maaltanciem;
het,
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hetwelk ik limner zag. Niet flechts de voorultilekende
facies , maar ook het fmalle voorhoofdsbeen deed dezen
fehedel volkomen op een cranium van den Orang in het
groot gelijken. Op de etiquette flond Itlakoea. Dit is de
naam van een fterk , woest en ltrijdbaar y olk dcr oostkust van 4frika, achter Mofambique. Verder was bier
ook een fchedel van een' Botocudo uit Brazilie, in 1818
door AUGUSTE DE ST. HILAIRE gevonden. BLUItIENBACH hceft , in het laatfte dental van zijne afbeeldingen van fchedels , eene :afbeelding van eenen fchcdel van dit y olk geleverd (Tab. 58. 1820). — Bijzonder
trok een zonderling veriengd cranium, dat door den Graaf
,IIREUNER gegeven Was , mijne aandacht. Het was een
afgietfel, en men heeft tnij naderhand verhaatd , dat het•
zelve ook in Nederlandfche verzarnelingen gevonden word'
Het voorhoofdsbeen belt zeer achterwaarts , en heeft van
-boven bij de futura coronalis een' fterken knobbel. De
-osfa parietalia zijn zeer in de hoogte verlengd ; bet ach-.
-terhoofd is kort. Hierbij was de kop vrij final. L UDI EN B AC H heeft eene afbeelding geleverd van eenen
fchedel , die hiermede zeer veel overeenkornst heeft (De-,
cad. I. Tab. III. iffiatae inacrocethali); maar de futura
fagitalis, die in den fchedel van BLUMENBACH was
uitgewischt , was bier zigtbaar.: Men bezat geene berigten over dezen fchedel, en COVIER was van oordcel,
dat het een pathologisch geval , en dat het de fchedel van'
een gek was. Een Duitsch Genecsheer , die to Pariis
was, zeide mij ook, wen ik hem de fchets toonde ,
welbetwelk , hoewel geene overeenkomst met de Apen in het algemeen, (die der oude wereld hebben 5 maaltanden) echter
met fommigen outlet hen, met de zitouates, dteles, Sajous,
Saimiris, Sakis, en daarbij eene meerdere dierlijkheid aanduidt ; hetgeen ook andere bijzonderheden in de hewerktuiging des Negers ons leeren. Met dit al houdt de Neger niet
op , even zoo zeer Ids de Europeaan , mensch te zijn; en het
moet ons niet verwonderen, bij alle de trappen en overgan,
gen in de natuur, ook trappers en verfchillende graders va4
tneufchelijkheid eau te tieae4.
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welke ik van dit cranium vervaardigd had, dat hij bij

RSQUIROL een' dergelijken fchedel onder de verzameling der crania van gekken gezien had. — In deze zelfde
kaA hevonden zich daarenboven verfeheidene belangrijke
pathologifche flukken , die ik echter thans niet zal optellen of befchrijven. — Onder de fchedels van zoogdie-ren, waarvan men in dit vertrek eene vrij volledige verzameling vindt, mag men , als zeldzamer flukken , die
van de Girafe, van den Rhinoceros indicus en R. africanus , en van een Dicotyles (Pecari a gorge blanche)
tellen. Men heeft hier ook drie crania van Ornithorynchio
In de tweede kamer,, die regts aan de vorige grenst,
vindt men crania van amphibian on visfchen en osfa
disfoluta, ook osfa jlerni van eenige vogels. Met
eene groote naauwkeurigheid zijn de afzonderlijke beenderen van den fchedel van vele geflachten van zoo„ dieren
in bakken achter glas gerangfchikt, en elk, afzonderlijk
benoemd. IIierdoor is de fludie der vergelijkende Osteologic in het Paraisfehe Kabinet zeer gemakkelijk en Mina
tot een fpel gemaakt. Dikwerf zijn daarvoor, gelijk men
kan nagaan, fchedels van jonge dieren genomen. Dit kan
echter, voor dengenen , die deze preparaten beftuderen
wil, weinig moeite geven, dewijl hij elders in het Kabinet de crania en geraamten der volwasfene dieren dubbel
of driedubbel aantreft. — Met nog meer genoegen doorliep ik de bakken met osfa cranii disfoluta van visfchen
waaronder men zelfs die van de iltherina niet miste,
Felker preparatie zeker zeer tuoeijelijk moet geweest zijn.
Men zal mij wel Vergunnen , dat ik hier eene aanteeke;
ning late volgen, welke ik over de osteologie der visfchen
alhier maakte.
WO den Efox osfeus (Lepisosteur LACLP.) js bet ploegbeen verlengd en naar achteren toe gevorkt , gelijk ook het
zcefbeen zeer lang is , thinner dan bij den fnoek , en diep
gegroefd. Bij de Fistularia tabacaria zijn met bet verlengde cranium de beenderen van het kieuwendekfel ook
zeer verlengd. Het eigenlijk op erculurn is niet veranderd;
het fuboperculum is klein en fmal maar het interopercu-
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culum en praeoperculum zijn lange , rmalle beenen geworden. Bfj Sparus aurata maakt het interparietale van
CUVIER (os occipitale) eene fcherpe crista. Het osfroncephalus , enz.
tis is in twee ftukken verdeeld bij
In de derde kamer, die met de tweede in gene rij geplaatst is, gelijk ook de zeven overigen zulks zijn , vindt
Men fkeletten van kleine mammalia, terwijl de grooteren
iich in de benedenvertrekken bevinden , waarvan wij reeds
melding maakten ; deze than alle in glazen kasten; de
grootere fkeletten, daarentegen , fIaan vrij.
Onder de geraamten van Apen vindt men hier , behalve
dat van Simia fatyrus , ook dat van de Simia troglodytes (Chimpanfer) en den Pongo. Daar ,ik van deze laatfte
loon nooit dan een was - afgietfel van het cranium gezien
had, was mij bier het geraamte zeer belangrijk. De hals
is kort, de borst menichelijk; de lendenwervelftreek beflaat uit 4 wervelen , en is kort; de radius en ulna zijn
veel !anger dan bij den mensch ; de femur is kort, gelijk
ook de tibia en fibula ; het bekken is plat, lang en final;
in den woord, dierlijk. Het is bekend , dat CUVIER
den Pongo voor den volwasfenen Orang houdt (*).; zeker is het , dat de verfchillende voorwerpen van den Orang,
die men in Europa in verzamelingen of levend-in menagerien gehad heeft, jonge dieren waren. Men zie flechts
de afbeelding van de tanden van den Orang in het belangrijke werk van FR. CUVIER (des Dents des Mammifires , 8°. Paris, 1821. Premi8re Livraifon , No. II);
de achterfte rnaaltanden zijn nog in de tandkasfen verborgen , en de voorfle tanden zijn nog melktanden. Een mij•
Tier vrienden , de Heer G. DE vos, Med. Dr., fchreef
mij v66r cenige dagen uit Berlyn, dat Profesfor a u n o Lp n I hem eenen fchedel van een',,Orang had laten zien,
waar men onder de melktanden de andere tanden in de
bo(*) Het is ten onregte, dat s C ^1 I N in zijne Duitfche
vertaling van bet Regne animal, bij den Chimpanfe (S, troglodytes) aanmerkt, dat Cul/1ER dezen als den volwasfenen
°rapt. befchonwt,
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boven- en onderkaak zag zitten. Men mag dus de zaak
als afgedaan befchouwen ; en , is de Pongo nu werkelijk
de volwasfen Orang , dan wordt de afftand ontegenzeggelijk veel grooter,, die den mensch (ook den meest
gevormden mensch) van de dieren fcheidt.
De Simia troglodytes heeft eene rib weer, dan de mensch
en de Pongo. Ook fchijnt in de geheele klasfe der zoogdieren het gemiddelde en , als ik mij zoo uitdrukken mag,
normale getal der ribben 13 te zijn.
Ik moet onder de vele geraamten van Quadrumanes nog
opnoemen het fkelet van de Simia fyndactyla van Sumatra. Behalve van de vierhandigen , vindt men hier uit de
volgende genera geraamten : Galeopithecus, Pteropus,

Yespertilio, Melo, Ga la, Procyon, Nalica , Mustela,
Yiveria, Felis (kleinere foorten), Didelphis (fkeletten
van Did. ,gigantea;deze heeft men te Leyden fchooner),
Phascolomys Pedetes, Pteromys, Sciurus Cavia , Lepus, Dafypus, Manis, Myrmecophaga, Echidna, Ornithorynchus en anderen. Onder dezelven merk ik bijzonder op : Squelette d'un Castor pilori , ou Rat musqud
des ilntilles de la Martinique, par M. PL 1821
(Mus pilorides) ; een geraamte van Mus maritimus (Kaap
de Goede Iloop); een dito van Dafypus 6 cinctus (et 18
cinctus L.); een groot en zeer fchoon geraamte van de Myrmec. jubata (*), en eindelijk een van Ech. fetofa en E.
histrix. Alle ruminantia ontbreken hier , en zijn beneden geplaatst. Van de Pachydermata vindt men hier
alleen Hyrax capeafis, In deze lamer zijn daarenboven
vele preparaten voor de dentitie bij den mensch en de
overige mammalia in bakken onder glasfchijven. Hieronder zijn er van den Orang , Kangaroo, Olifant en

Sus babirousfa.
(*) Bij den Dafyp. 6 cinctus, bij Manis pentadactyla en
Myrmecophaga jubata vindt men apophyfes fpinofae inferiores
aan den than; men Ilene dus deze foorten bij die, welke
Inijn vriend w. VROLIK en ik reeds hadden opgenoeinci. Zie
zijne Verhandeling de mutato vaforum fanguijerorum decurfu.
Ainfleiod. 1823. 40. p. 33.
(Het ye:vol . hicrna.)
I.E
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LEVENSSCHETS VAN MARCUS BOZZARIS.

M

ARCUS'BOZZARIS,deLBONIDASVaIl het Hetboren Griekenland, was afkomilig van een owl geflacht
der Souliote n, uitilekend door vaderlandsliefde : en dapperheld. Zijn vader, de onverfchrokkene KITSOS f3 ot.
z AR is , was een dier -weinige Soulioten, welke, na de
overgave van de bergvesting Souli(*) aan den than A L IPacha van yanina, in 1804 , de verraderlijke aanvallen
van deszelfs foldaten ontgingen, en de Tholehe eilanden
bereikten. Van duizend Soalioten van, alle'jaren en beiderlei fekfe, welke met KITSOS van Burgdreli nittrokken 1 blcven ilechts.55 . matinen en eene vrouw over , en
tot dezen behoorde. ook Is 1 T s o s.
Flu leefde hierop eenige jaren in Franfchen dienSt , tot
dat de bezitneming der lönifche eilanden door de Eageifchen 18112) zijnen flood. berokkende. Engelfehe Agen•
ten,' geheime zendelingen van den tiran, met Wien Engeland over 't algemeen op den besten voet fond, eti herd,
tot fchande der befchaving en menfchelijkheid , ' de aller.'
laatfte fchnilplaats der Griekfche -. vrijheid Peirga , vet..
kocht, — deze aterlingen haalden hem Over, de duurbe•
zworene beloften van den Pacha te vertrouwen, en zich
naar Arta te begeven, waar hij in januarij 1813 vermoord werd.
MARCUS. BOZZARIS was zijnen vader naar de Pinifche eilanden gevolgd , en bragt aldaar zijne jeugd door.
In Franfchen krijgsdienst oefende hij zijnen artn'ten ftrij.
de ,

(*) Soul i, in bet gebergte van fllbani , of het onde Epirus, wa's weleer een klein Geineenebest van de Porte al',
hankelijk, door dappere mannen bevolkc,. en hetwelk langen
en moedigen tegentland bood aan den Wreeden en heerschna vele vruchtelooze pogingen
zuchtigen A r, - PacItt ,
hetzelve eindelijk , in 1804, in zijne magt bekwam , — de
flu! namelific , maar niet de heldhaftige inwoners , die alien
ballinglchap boven flavernij yerkozen,
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rle , en zag verlangend naar de bergen van zijn Vaderland , in alwacliting dat hij zijn zwaard'voor deszclfs
vrijheid zou Lumen trekken. De oorlog der Porte, in
1 ii20 tegen deli dwingeland van Epirus, die zich onafhankelijk zocht te rnaken, gevoerd, riep de gevlugte
Soul/wen tegen hunnen ouden , wreeden vijand te wapen;
zij keerden naar hun Vaderland terug , en ook nozzAA
RI s volgde de roepflem van ismAeL PACHO- Bey,
en begaf zich met den kleinen troep der wedergekeerde
ballingen uit Souli onder de Turkfche banieren ; want de
verwijderde Despoot to Konflantinopel fcheen dragelijker
clan de naburige. tiran van yaniiia. De Soudioten eischten
voor hunne hulp geen ander loon, dan het verlof, oni
met bun bloc(' de vaderlandfche bergen en het graf
ncr ouders en magen , de flagtofFers van A L te mogen
heroveren. — MARe us BOZZARIS was een man in
do kracht van zijn leven hoog en rijzig als de pijnbootn
der bergen van So.vli , en zijne vlugheid was zoo groot
dat men hem in liederen met den wind vergeleek , die over
een korenveld waait, zonder de aren te buigen. Niemana
evenaarde hem in bet wothelen, fchijfwerpen en Caen,
men; en wannecr hij, met zijne Lange vlottende haren
glad gelchorene kruin , blaauwe fonkelende oogen, daai
op cene klip flond , zou men hem voor eenen zoon diet
oude Kurcten gehouden hebben welke deze fireken het
eerst zouden hebben bevollit (*).Makende van verlangen,
om den dood zijns vaders te wreken , eischte hij y ou zijil
kleine hoopje Celle plaats onder de voorposten des legers
hetwelk Prevefo' tnoest aanvallen. Tevens , om, volgen4
do oude zeden zijns lands , (even gelijk onze Bata'affCha
4inorouders) vrouw en kind in den flrijd achter zich to
hebben , deed hij zijne gade, de fchoone CHRYSE, en
zijne beide kinderen tot zich in 't veld komen. Welk
cene verrukking doordrong hem , bij het wederzien van
zij.

(*) Oolc zij Loch weren vaa achteren

large hare•i,

veren kcal gefcberen, vaivvaar zij den imam van Kum,
ten outvingen. Zie STRABO, L. X, C,
3,
NZNGELIV. ,1845. No
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zijne va.lerlandfche bergen! Hij begroette die met gezangen : want de Namur had hem met den gerpierden heldenarm tevens de bekwaamheid verlecnd om de Tier te hanteren , en , gclijk ACHILLES, bezong hij de daden zijner Vaderen , wanneer hij van eigene heldendaden nitrustte.
Maar de goede verflandhouding tusfchen ISMAgL
de Soulioten duurde niet lang (*). De fluwe ALI merkte
zulks , en begon met zijne oude vijanden onderhandelingen aan te knoopen. Reeds begon de geest der vrijheid
Griekenland te bezielen , en de Soulioten zouden de eer(ten zijn, die de banier der onafhankelijkheid midden in
het Turkfche leger plantten. MARCUS B O Z Z A R I S
verzoende zich , ten behoeve van het algemeene belang
even als M.'BRUTUS, met den moordenaar zijns vaders, en leverde aan A L I zijne zwangere gade en beide
kinderen als gijzelaars over. Nog eer bet berigt van den
Ilfoldavifchen opfland de Griekfche kusten bereikt had,
ftonden de Soulioten onder de banier van bet kruis tegenover de Turken. B o z z A s verwijderde zich des
nachts uit hun leger , en beklom den berg Paktoras , bij
3anina. Toen de dageraad aanbrak , ontilak hij een vreugdevuur , en wekte de Turken met een krijgsgefchrei uit
den flaap. Op het onverwachte gezigt van de kruisbanier
boven bun hoofd namen zij de vlugt, werden tot Variades vervolgd, en n o z z A tz Is vond bier eene nog groo.
tere rchaar zijner getrouwen. )-lij verrigtte in dezen veldtogt nog vele dappere daden tegen den .Bey I sm A e L en
den overwinnaar van A 1.1, CHOURSCHID-Pacha. 13,4
de vhf bronnen, eene dagreis van yanina , floeg hij vijfduizend Ottomannen op de vlugt ,en jaagde hen als kudden geiten voor zich been ; aan c HOURSCHID-Pacha
ontnam hij zijne Arabifehe hengtten bij Variades , alwaar
de
(*) Na zich van hunnen arm bediend te hebben, zegt de
Schrijver van Griekenland in 1821 en 1822 , (bl. 62, Noot)
werd de vrijdom van belastingen , welken zij needs ender
hunne Landvoogden hadden genoten, ingetrokken.

VAN MARCUS BOZtARIS.

119

de Turkel; op de vlugt floegen, eer nag het zwaard hen
trof. De gevechten bij Kumchades , "Ind, Reniasfa en
Derera , prijken oncier zijne zegepralen. Bij Arta (het
nude simbracii)`ftreed hij als een leeuw. 1-lij was de eel.,
fte , die, den 26 November 1821, de Turkfche batterijen
voor die !lad beklom , en in dezelve binnendrong; maar,I
te zwak zijnde, om die tegen CHOURscHID-Pacheei
geheele magt te houden ontrtlimde 14 die na eenige de.
gen, en week in de bergen.
Tot hiertoe had MARCUS Bort Ants, zoo het
heette, als onderbevelhenber van A L I .Pacha geareden.
Maar niet hij diende den tiran; de tiran moest dienstbaar
worden aan zijne ontwerpen, en de vrijheld van Grid.,
kenIand was het, voor welke hij zijn !even waagde. Al
zijne bait en gevangenen zond hij naar de bergen van Saudi,
waar thans de vrouWen de zegeteekenen barer mannen
dezelve plantten, en de kinderen zijns Voiks en
Beys onder geefefflagen tot den arbeid aandreven. Maar
de echtgenoote des helds was niet onder bet getal hare
zusteren. Met de oVerige gijzelaars was zij, bij de in.
nerning van yanina,in handen van c H o o asc H I n
vallen; en BOZZAR.IS, door den welverdienden dood
van A L I - Pacha van alle banden ontilagen, waarmede de
harde noodzakelijkheid hem aan den nioordenaar zijns vaders geklonken had, fnelde als gezant zijner landgenoo.
ten, naar Korinthe , om aan de Griekfthe Regering den
dienst der dappere Soulioten aan te bieden , en over de
uitvvisfeling der gevangene gijzelaars van yanina re onderhandelen. N O T H I BOZZARIS I oom van MAltc u s , de Nestor der Soulioten , had zijnen neef eenei
brief aan de Griekfche Regering medegegeven van den:
volgenden inhoud: Mijne voorzaten , mijn vader,, mija
geliefde broeder zijn voor de zaak geftorven, die ons heden te wapen roept. Zij waren onze voorloopers , dit
weet gij , Broeders! want wie heefc niet gehoord van dent
itrijd en het lijden van &lull ,dat laatfte bolwerk der vrijheld ? Doch ik wil thans niet tot u fpreken van trisIn lijden : het wreecille poet ilt thans verduren , doordien mijne
12
laud-
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landgenootcn en bioedverwanten in handen der vijanden
zijn. Daar ik gehoord heb , dat Engelfi,he A genten , de
verkoopers van Parga, met nlieden over den losprijs van
CHOURSCHID-Pacha ' s veroverden Harem regcn klinkende mint onderhandelen ,zonder te fpreken van de gijzelaars , die in het kasteel bij Yanina in 's Pacha's handen gevallen zijrt, zoo moet ik u berigten, dat onze vij3
anden daardoor tweedragt onder ons zoeken te zaaijen,
Let op den ftrik , die u op deze wijze geregd wardt! De
Sonliotcn zijn gereed ; bun Leven te geven voor de vrij,
heid huns Vaderlands , en zij gaven de Irunnen ter prooije
can den titan, die hen zou vermoord hebben , wanneer
hij overwinnaar geweest was. Thans zijn
door Gods
genadige befehikking , het zwaard hunner beulen ont,.
gaan moet de wereld Bens zeggen , dat de Regering van
Gdekenland hen verlaten heeft ?"
De eenvoudige, opregte won van dezen brief , onderfleund door de krachtige welfprettendheid van den over.
brenger,, werkte Clerk op de -vergaderde Griekfche' Regering , en de gijzelaars van Soule werden, zonder nitzonderirig , in den prijs voor de uitlevering- van. den gevanc‘
gen' Harem mede bedongen. Na eenige maanden was de
zaak ten chide gebragt, en M A R C us omheIsde , na eene
zoo lange en harde feheiding , zijne geliefde c HRYs g
en zijne kincleren weder. Maar zijn jonger broeder was
reeds vroeger door den Pacha ter dood gebragt , eer de
onderhandeling wegens de losfing van zijnen Harem hem
tot eeliige toegevenciheid voor de gevangenerr noodZaalt=
re, en MARCUS moest tranen van lima met die van de
vreugde des wederziens mengen (*).
Bij de opening van den nieuwen veldtogt--(1822) verzametde MARCUS BOZZARIS in Trifonia , een eiland
in de golf van Lepante, vierhonderd dapperen onder zijne
vanen, om met hen den oorlog naar Epirus over te
bren-

4

(*) Behalve den bier bedoelden , had MAR CUS nog een'
broeder , RONSTANTIJN nozzAct a, die t hans in zijne

plans het bevel over de Souliaten voert.
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brengen. P rins M A onoco RDATO, die deze undermining als Dictator moest belluren , landde den 5 junij
1822 in • de nieuwe vesting , en de Graaf
NOR MANN-E 11R EN EELS, OppeF1100fd van zijn' Ge.
neralenaaf, vormde twee uitgclezene geregelde krijgsben.
den , het eene van Europefthe Grie,f:en- vrienden, het andere van Grieken , die in Frankr0 of Rusland den krijgs.
dienst hadden geleerd. Ondertusfchen hielden honderd
Soulioten op hunne bergkruinen tegen duizend hunner
vijanden (land. In hunne rijen waren grij ,;aards , vrouwen en kinderen; tegen ben flonden CtIOURSCHIDPacha zelt en de bekende Albanee,r 01NIER V R IONE;
bij de barbaarlche wapcncn voegden zij de zoete , vcrleide.
lijke taal hunner geheime Bondgenooten, de Znseycheii:
want deze, Heeren der 1On/fate cilanden , zonden van daar
Agenten op Agenten nit , om de verblinde vrijheidsvrienden uit dat vanhe licht in de befchermende fchadmv der
Hooge Porte tern- te brengen. Alles vergcefs. De Soulioten vierden het berigt der komst van MALJROCOR.
p A T o bij bet leger door ten' algcmcencn aanval op de
Turken, en verdreven hen van de hoogten van Kiapha- ,
eene der fterkfte bergvestingen van Scull. Nict lang Iced
het , of BOZZARIs bragt den zijnen de lang gewensehte
hulp. Zijnc bencle moat ten hooglie nit boa mqn
ftaan , maar daarooder was gem enkele lafaatd; het wa..
ren zones der bergen , ten oorloge geboren en opgekweekt,
tegen alle mocijclijkheden van eeuen veldtogt gehard, die
den krijg als eene jagtpartij befchouwden. Zoo flocg hij
rich door naar zijne afgeihedene, omfingclde landgenoo..
ten , die clken duimbreed gronds aan de ontzettende over.
magt der Turken betwistten. Ilii floeg do Turken in de
engten van Dcrera, en hield bier fland om de verove,
ring der anderc vaste pitmen , vooral die der yrjf
Tien, of te Avachten , zonder wake men Met verdcr
lion voornitdringen. Dan , den 12 Julil strong eene
sneer dan tienvoudigc overmagt op den held in , en druk-.
te hem terug naar Weinige dagen daarnn we2rden
tic Crickc7J-vrienden bij Petit verplettcrd „en het verraa,1
I
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van eenige Hoofden der Akarnanifchd Grieken voltooide
den ongelukkigen uittlag der onderneming tegen Epirus.
De Soulioten , thans van alle hoop op onderfteuning van
MAUROCORDATO afgefneden , en door de onver.
pnoeide Engelfchen met veel ophefs onclerrigt van den ,
zoo fcheen, gelukkigen veldtogt van CHOUR,
SCHID- Pacha in Morea , lieten den moed zakken , llo.
ten den 9 Augustus een verdrag met q M E R VRIONE,
en werden op Engellcyrkhepen naar Cephalonia overge.
bragt, Het fcheen wezenlijk, of de Griekfcfie opftand ten
ginde lien c II o u R s c H in had .zikro-Korinthe hernomen,
Naupli ontzet , en was in Argolis de bezetting van Pa.
fras tiond op het punt zich met hem te vereenigen , toen
de Griekfclie Opperhoofden , met de onbezwekene stand.
vastigheid onzer Vaderen in 1574 , den arijd volhielden
Bien Turk de levensmiddelen affneden , hem in k1eine ge.
vechten vermoeiden , en eindelijk , met verlies van de
keur zijner troepen , den heiligen grand van den Pelopen•
Wu.; deden ontruirnen.
In dezen flaat van zaken kon MARCUS BOZZARIS
piets voor zijn Vaderland doen , dan hetzelve beweenen.
Want gedurende den veldtogt in den Peloponnefus werd het
kleinc leger der Grieken in Etolia zeer in het naauw ge.
bragt , en het kwam er flecht og aan, Misfolunghi ,het
boliverk van westelijk Griekenland , te heln-mden, wartegen de geheele magt van OMER VRIONE en RUT,
SCHID- Pacha van alle kanten aanrukte. Na vele ge.
jukkige en ongelukkige itrooptogten , gelukte het MA R.
CUs BOZZARIS, zich bij Dervendista met MAURO?
C O R n A T o te vereenigen ; en , terwijl deze zich met
*ljnen kleineri troep in de veoingllfisfolunshi wierp, hield
gene de Turken bij Krionero, aan den berg Aracynthus
den geheelen dag bezig. Deze ftrijtl der zeshonderd van
BOZZARIS, di, den 4 November 1322 , is een tegeniluk tot het gevecht der Thermopylen. Naar aloud ge.
bruik , wiefchen de helden hunne lange Wren , en kamden
die glad van het voorhoofd naar achteren. Vervolgens
Leiden zij hun fchoonile fieraad aan , even alsof zij naar
een
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een feest gingen , en wijdden zich under elkander tut broeders. Een kruis ilond in het midden ; voor hetzelve wierpen zij zich neder,, en een Priester zegende ben. Zij wisfelden de wapenen met elkander , reikten elkander do hand ,
en ftonden zoo in g ene linie. Hierop fpraken zij deze
woorden : „ Mijn Leven is uw leven , mijne ziel uwe
ziel." De Priester gaf het eerst aan MARCUS den kus
des vredes ; dezelve ging van mond tot mond de gcheele
rij Tangs , en toen begon de kamparijd op !even en dood.
Van de muren van Misfolunghi zag men het vuur de:
heldenfchaar , van des morgens vroeg tot laat in den avond,
in de ftofwolk des gevechts uitfchitteren. In den nacht
brandden de wachtvuren der vijanden op het fiagveld , en
den volgenden morgen trok MARCUS BOZZAR1S met
tweeentwintig van de zeshanderd Soulioten binnen Misfaluaghi. Alle de overigen lagen hand in hand nit geftrekt
op het flagveld.
De verdediging van Misfolunghi door M A U R oc oat) AT o behoort tot de belderfte punten in de gefchiedenis van
den Griekfchen vrijheidsflrijd. De bezetting der plaats was
zwak , de vesting in fleetiten that, voor kriigsvoorraad en
leeftogt flecht gezorgd , de hoop op ontzet onzeker,,
en althans zeer verwijderd. Verfcheidene Offlcieren drongcn
bij den Vorst MAUROCORDATO aan , de plaats op te
geven , en met de zijnen fcheep te gaan. Maar bij antwoordde : „ De inwoners dezer Provincie verdienen wei
niet , dat wij ons voor hen opoireren. Maar, wanneer
ik mij van bier verwijder , zoo zal zich het geheele Volk
van Akarnania en Etoliä aan den vijand onderwerpen , en
de horden der Albanezen-zullen naar Patras voorttrekken.
D. Peloponnefus , die reeds genoeg to dragen heeft , zo:t
voor dezen nieuwen aanval. bezwijken , en de zaak de
Griekfche vrijheid ware dan onherilelbaar verloren. Nee,n,
mijne Vrienelen hier moeten
fierven."
Nadat DOZZAR i s in Nisfalunghi was aangekomen
dacht litj het eerst aan zijne pligten jegens zijne famine,
welke reeds vrocger naar deze vesting gcvlugt was. Zijn,:
zustes was gclutwd met cm' dies verraders welke de
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kruisbanier fchandelijk verlaten , en zich bij de Turkem
gevoegd hadden. Deze ongelukkige wilde hij niet eer
zijne zuster noel-nen , tot zij plegtig van haren onwaardit
gen echtgenoot gefchciden was ; en zij zelve was eene Souliote, die in ftaat zou geweest zijn, eenen man om to
brengen , die zijn Vaderland kon verraden. De Aartsbisfchop van iirta fprak dus de fcheiding nit over het paar,
betwelk toch buitendien onherroepelijk gefeheiden was ;
en BOZZARIS huurde een fchip , voor deze zuster ,
voor zijne geliefde CHRYSE en zijne kinderen , pm dezelve naar Italic over to brengen. Want hij wilde het
dierbaarfte, dat hij op aarde bezat , niet aan de Engel-_
fphen toevertrouwen ; en de bezetting van MisAlunghi
Vas den dood tpegewijd. Den 6 November zegende.hij
zijne vro.uw en kinderen , en gaf hun den aficheidskus.
Den 7 reeds was Misfolunghi ter zee en to lande
geld. Het fchip vertrok naar tincona, en .....DOZARI$
Zag de zijnen niet weder.
Gedurende dit beleg onderfcheidde hij zich even zeer
door cooed als door beleid ; en hij was het vooral , die
penal Adjudant van OMER VRIONE. 9 dien hij in per..
loon kende , door valfche beloften van Qvergave en afval, gedurig ont den ruin leidde, en op deze wijze den
wapenftilaand , den Grieken zoo voordeelig, verlengde.
IVIaar toen de Turkcn, deze list cindelijk merkende, de
Vijandelijklieclen weder begonnen , was het gunilige tijdftip verloopen , en BOZZARIS bleef overwinnaar in yen,
fcheidene kleine gevechten. Ondertusfchen kwara er hulp
voor de belegeraars uit den thans ontruimden Peloponnefus, en zij waagden op den 6 Januarij 1823 een'
fenden florrn, die echter met de volkomene nederlaag van
OMER VRIONE eindigde. Nu floeg hij op de vlugr,
BezzARts volgde hem , viel hij de moerasfen van den
:debt-lops zijne achterhoede aan , en hieuw alles ter neer,
war zich niet wilde overgeven. .0ok eel) groot gedeelte.
der bagaadje van OMER VRIONE word een buit des
overwinuaars, die kort daarna door m A o c o RDATO.
t;,-)t 4,iPwtarcfi (Logerhoefd) van westelik Griekeniandaaa.
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aangefteld, en door het Congres to thtros In die waardigheid
bevestigd were!.
Maar het gevaar was nog Met voorbij. De verftrooide ho y
-denrBabhigdenzc,wrloieu
ligtingen van illbanezen voor zware foldij verfterkt. De held
van Illisfolunghi gaf her Congres van deze toebereidfelen kennis , en verflerkte intusfchen zoo wel die vesting, als het
tegenoverliggende eiland Anataliko in de golf van Lepante,
als veilige fchuilplaatfen voor de bevolking van Etollë tegen de
weder aandringende Turken. De ondervinding ftaafde zijn voor.
uitzigt, OMER vRIONE en ju ssuF-Pacha drongen in
Mei weder voorwaarts naar MisfolnnOi ; doch is OZZAR IS
maakte van den naijver tusfcher; die oeide legerhoofden be.
hendig gebruik , tastre laatstgemelden bij Olpe aan den voet
des bergs Spartan, am, floeg hem , en veroorzaakte
door eenen opfland der Albanezen in ju ss v F's leger. Zoo
groeide de roem van MAR c u s ciagelijks aan ; de zijnen noemden hem den adelaar ran Seidl; alles , wat de wapenen dra.
gen kon , fchaarde zich onder zijne zegerijke hanieren. Eerie
nieuwe vreugde was hem nog bereid ; hij kreeg berigt, dat
zijne vrouw , kinderen en zusrer to Ancona behouden waren
aangekomen , en dat de Zwitfers hun een veilig en eervol
verblijf hunne bergen hatici f;in aangeboden. Vreugdetranen
befproeiden de wangen des heltIs op deze blijmare, en na
langen zou hij wen voor het eerst weder de fuaren getokkeld, en een lied daarbij gezongen hebben. Daar zat hij
dan des naehts hij de wachtvuren ; en, wanneer hij zong,
wilden zijne Sauliaten , hoe vermoeid ook , Diet liven. Want
hij zong liederen van Soul i, van het Vaderland der dapperen,
en, alsof hij reeds een voorgevoel had van den dood , die
zijnen naam voor alajd met dien van LE o NIDA s zou vet.binden , flrpomde de naam van dien ouden Griekfehen held
in deze zwanezangen vaak van zijne lippen
Een derde Veldheer , musTAr- Pacha kwam in Jullj
met eerie groote magt den Acheloos al, en drong Etaliè binnen. Reeds had hij zich van de bergen van 4grapha mees.
ter gemaakt , en verdreef een hoopje y olks, onder Hopman
STURNARIS, van Vrachori. Toen nozz Ants berigt van
de vorderingen der Torken ontving, fnelde hij den Pacha re
gemoet. Hij vroeg Met: „ Hoe fleck maar: Naar is de
vijand ?" Van zegepraal of dood was hij immers zeker!
fchreef dos , %S& ziju vertrek
, eenen
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fcheidsbrief aan de zijnen, en een' anderen aan den Aartsbisfchop IGNATIUS, destijds te Pifa. Hij fchildert in
laatstgemelden den gevaarlijken toefland van Grieke nland, en
eindigt met deze woorden: „ Moge de Goddelijke Voorzie.
nigheid mij kracht en hulp verleenen, om den vijand het
hoofd te bieden !"
Bij Karpenitzi ontmoette de beldenfchaar van BOZZA It 1 s
de benden der Turken. Den 19 Augustus kwam hij met
450 Soulioten in de engte van den berg Kallidromos aan. Hem
volgden buitendien nog 30 0 jongelingen, die hij in de gebergten van Etoli, had sangeworven. Dezen vereenigde hij
met de weinige. troepen, die de Hoplieden M A R it vs en
ZONGOS tegen de Turken hadden aangevoerd, en gelastte
bun, de bewegingen des vijands gade te flaan en hem te
verontrusten, doch met den nacht alien aanval te doen op.
bouden , tot dat bet fein zou gegeven worden ten algemee_
nen aanval. Allen gehoorziamden het bevel van den Stratorch ; en, gelijk bongerige adelaars , gereed op draken near
se fchieten, ftonden in den volgenden nacht videntwintighonderd Grieken op hunnen post , en verwachtten ongeduldig
bet rein ten aanval op een leger van twintigduizend Turken!
De Seraskiir was met de voorhoede (8oco•man) bet naast
bij ; en n oz z A It 1 s beiloot , deze afdeeling het eerst aan te
Lama.
. Naar de aloude gewoonte sljns Volks , bereidde zich de
held door een feestmaal tot den ffrijd , en riep daarbij de gekroonde heilige befchermfler van Sot& , aan. Hierop
baadden zich de krijgs!ieden .in de rivier Kampyfos, die van
deze bergen in den dichelous valt, en traden vervolgens voo;
bunnen Veldheer, om deszelfs bevelen te vernemen.
Hierop fprak MARCUS BO Z ZARIS de volgende woo::
den (*) : „ Lieve Broeders en Strljdgenooten I Wie aan
cnRisTus gelooft , wiens heilige banier voor ons wappert , die bereide zich voor tot overw:nning of doodl Vergelijken wij onze magt met die der ilarbaren, zoo zijn wij
ongetwijfeld de zwakften; maar nit de maatregelen, die ik
genomen heb , moogt gij befiniten, dat , fchoon het ons onmogelijk is , derzelve in hun geheel bet hoofd te bieden , wij
toch in flaat zijn, den vijand bij gedeelten aan te grijpen en te verfiaan. Dus was mijn plan. Thans zijn wij omfingeld, en er
blijrc

(*) Deze aanfpraalt is getrouwelijk wedergegeven.
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151ija ons niets over . dan eenen beflisfenden flag te flaan.
God heeft ons herwaarts gevoerd. Het Vaderland en de na.
komelingfchap verwachten van ons een groat voorbeeld. Dezen nacht, mijne Breeders! dezen nacht tog heb ik
ten , ender begunftiging der duisternis , in het leger der vijanden te dringen, zonder ddn fchot te doen. Sabel en dolk
zullen onze dénige wapenen zijn, ow deed, fchrik en vet.
woesting om ons been re verfpreiden. Het waagfink is flout,
ik gevoel het met fierheid. Leder van u bedenke het gevaar,
en beflisfe vrijelijk: want ik begeer voor dezen fchoonea
ltrijd flechts mannen, die denzelven waardig
Zoo fprak MARCUS pozz4rtts, en tweehonderdveertig
helden traden voor , en riepen uit 4,0nen mond: , Wij gaaa
met u! God fla ons bij !" Hij zegende en omhelsde de dap..
peren , en wendde vervolgens zijne blikken op de Soulloten,
die tot hiertoe gezwegen hadden , en thans eerst te voorfchija
traden, Nepn , mijne Breeders!" fprak hij tot hen; „ God
heeft elk van ons zijne plaats aangewezen. Gij moet voor
ons een vaste ruggefteun zijn. U geef ik de wacht bij de
kruisbanier over, en mijn broader KONSTANTUN za4 u geleiden."—Thans nam hij het diploma bij betwelk de Griek.
fehe Regering hem tot Stratarch had benoemd, kuste het
eerbiedig , en verfcheurde bet wen.
Ons diploma zullea
wij met ons bleed fchrijven!" riep hij.
De Turkfche voorhoede lag bij het pas bemagtigde vlek
Karpenitzi, in eene vlakte, die rondom door wUnbergen en
grachten omgeven was. B OZZARIS (tend een pair urea
vandaar,, en ging na zonsondergang op marsch. Aan zijne
Onderbevelhebbers, de Hoplieden BELEZES, KARA n vsKOS TZEGURIS TSAVELLAS en RITSOS, waren hunne
flellingen aangewezen, die zij onveranderd moesten bewaren,
tot de iron:pet zich zou doen homer:. Sternari (vuurfteen)
was de leus. Boaz ARIS met zijne uitgelezene.: flond alleen,
en tegen den ure riep hij , God ziet en geleidt ons l"
Zijne dapperen fpraken het na , en tegen in een diep ftilzwij.
gen voort. Tegen middernacht was de vijand bereikt. Zijne
voorposten werden overrompeld, en in een uur bedekten meet
dan yigh9p derd lijIten der Barbaren het veld. De vijanden
grepen • nog half bedwelmd door den flaap ,naar de wapenen,
In d2 eerfle verwarring meenden de, Tnrken door de 41bane•
zen in hun eigen leger verraden te zijn , en zij begonnen op
dezen Le vuren. Dit hocrt ROZZARIS, ChallS tot het Leger

zel-
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zelve genaderd , en roept zijnen foldaten. toe : „ Grj hoort
bet , Broeders God levers de Ongeloovigen in onze handen,
Op ! volgt mij !" IIij is thans tusfchen de tenten, roept met
Wider ftemme de Pacha's , en bereikt de tent van den wree,
den n A Go BESSIARIS, den Onderbevelhebber van den Se,
raskier. „13eul der Soulioten !" roept hij , „ gij zult mij Met
ontfnappep," Met deze woorden grijpt hij hem bij den baard,
gn doorboort hem met zijnen dolk. De Pacha s E P.11 E R werd
in zijnen flan) gegrepen , en gevankelijk weggevoerd. Zoo
kwam de held alverder tot de tent van musTAI -Packa,
bieuw deszelfs wapendrager met eigene hand cer neder ,
ea had , met de zijnen, reeds zeven Beys voor den drempel
des Veldheers in 't flof doen bijcen, Coen een kogel hem aan
den gordel trof. Ben Neger,, mec wiens bloed hij zijne kling
vier had willen bezoedelen, had eene pistool op hem losgebrand. Hij ging een oogenbiik cer zijde, om zijne wond CC
verbinden, die wel ligE was , maar toch door zijne foldaten
vier snoest gemerkc worden. Ondertusichen hoorde hij de
vijandelijke Opperhoofden den hunnen moed infpreken met
te zeggen, dat het tlechts eene misvatting , was , en nag geed
Crick het leger betreden had. Daar fprong BOZZARIS ter.
florid te voorfehijn, en riep met Wider itemtne: „ Steekt de
trompet! Neen, Ongeloovigen! bet is geene misvatting.
MARCUS BOZZARIS is in tiw leger , en niemand uwer
zal hem levend oncfnappen !" De trompet doet zich hooren, en nu dringen de Tut-ken van alle kanten Haar de plaars
been, waar dit fein tot den ftrijd weergalmt. Teen trof een
doodelijk iood het hoofd van BOZZARIS, en hij vie/ bewusteloos ter etude. De dag brak aan; de Grieken zochten
bunnen Veldheer , en de gevangene SEPHER-Pacha , die
hem het eerst onder de lijken zag , riep julehend nit: M A R.
c us Bo zzA it I s is dood!" Terflond boette • hij deze nitroeping met zijn leven, en nu verhief zich een blocdige kampflrijd om bet lijk van den held der Soulioten.
Zijne iandgeuooten dekten met hunne lijken den afcogc
van T o u z A s, die het dierbare ligchaam van B o zz ARIs
vit het flaggewoel droeg. Van alle kanten deed zich intus.
fcben de zegekreet hooren, daar de achtergelatene fcharen , op het trompetgefchal , toefchoten , en de nederlaag
der Muzelmannen voltooiden. Maar BOZZARIS was geval.
len, en de inuweren der overwinning paarden zich met don4ou sing op co Licfcticen de zco.
kere lijkcipresfen.
14 3 ai
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f inal der Crieken. De Turkfi.he legerplants was, met alle
bagaadje , in hunne !Auden. De vijanden waren .in de ge.
bergten van Agraph4 gevlugt. Vffcienhonderd lijken der
Ottomannen bedekten den grond , en. op de tent•zelfs van
hunnen Veldheer prijkte de ftandaard van het kruis.
Voor dood was hij Van het flagvehl,gedragen , de man ,
wien men deze zege te danken had maar nog, was hij bet
niet: hij zou gelijk zijn oude landgenootEP A Alt DuaN D A si
nog het zaligend gevdel eener. overwinning: op de vijanden
van zijn Vaderland fmaken. Uit het-gedrang der ftrijders .gedragen, lag hij op • de baar oinringd van z ijne Hopliedeng
Toen fchoot zijn broeder • KoNs rarcrAIN toe, knielde Voor
de baar, en greep de hand des ileitis... IVIARcus BOZZA*
R is . floeg de oogen . op, en fpralt-tnet eerie bevende item tot
de ztjnen : Mijud Broeders 1 ik lieb den Vaderlande mijne
fchuld betaald. Ulieden beveel' ik mijne vrouw en kinderena
Weest • eendragtig , getrouw aan het -Vaderlinct , ootmoedig
voor God! Laat mij hier, en voltooit het begonnen.werk.".
Met deze woorden foot de held zijne oogen, en , zija.btoeder KONSTANTIJN trok de fabel , en deed de heilige gee
lofte , hem te zullen wreken, of, zoo als hij, voor het Va.
derland te fterven.
tier lijk van den held der Soulioten werd Haar Misfoluneri
gebragt. De Eparch ILONSTANTUN META X AS, met alle
Collegian der lands- en ftadsregering, en alle troepen der yes.
Ong , gingen den trein te gemoet , en bragten hem , als in
zegepraal , binnen de ftad. Vooraf gingen Turkfc'ze gevange.
nen , geboeid , de paarden der Paclia's en Beys, die bij Karpenitzi- gevallen waren , en lastdieren, beladen met wapenen
en vftnen , met tnIbanden en paardenftaarten. De oudfte krijgs.
!leder) droegen het lijk, onbedekt , in zijnen blaauwen wapenrok en met zijne wapenen, op }twine fchouders. Achtduizend geiten en fchapen , den vijand ontnomen , volgden den
trein , als 't ware om den herderlijken nand van het Opperhoofd der Soulioten aan te duiden ; en daarop de overige
buit , op vele lastdieren en wagens geladen.
In de woning van den Eparch werd de overiedene bijge.
zec tot den dag der ptegtige begrafenis. Eene eerewacht,
met_ fibers bedekt , omringde de baar. In alle kerken werden
zieltnisfen voor den grooten overiedene gehouden. Op den
dag der begrafenis was het porcaal , waarin de opene kist
flond , met vaandeis en zegeteekenen, als een tempel der
over.
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overwinning, verfierd. Een lauwerkrans omgaf bet vodrboofd van den nieuweren LzoNri) As, (gelukkiger dan de
oude, wiens lijk door de Barbaren rnishandeld werd 0 en in
zijne hand rustle zijn zegevierend zwaard, nog food van
Turken - bloed. Alle klokken luidden; de donder der kanon.
rien wargalmde van de wallen der beide vestingen Misfolunghi en Anatoliko. Alle ilraten, door welke de trein ging,
waren met lauwertakken en bloemen verfierd; op de dragers
van den heiligen last ftrooide men kranfen en loof, alsof zij
eenen bruidegom naar het sitaat geleidden. De Aartsbisfchop
PORPHYRIUS deed •den , dienst, met de geheele Geestelijk.
heid. De kerk was als voor een feest opgetooid. Onder ge4
zang en wierook ontvingen de Priesters het lijk , met den
Aartsbisfchop aan het hoofd. Eer de kist in het graf werd.
netrgelaten, kuste de geheele vergadering , in plegtige
de hand en bet voorhoofd van den gefneuvelden held. De
Aartsbisfchop nonce de heilige olie op zijn hoofd uit, en
gal hem den laatflen zegen.
Z66 vierde Griekenland den dood van zijnen held ,niet met
akelige fomberhe.d, maar met het fchitterend feestgebaar,
4,vaarmede ook de oude Hellenen hunne voor het Vaderland
gefneuvelde zonen vereerden, gepaard met de vrolijke hoop,
die de Christen boven de gevallenen aan de Thermopylen vooruit
heeft. Het floffelijk overfchot van den overwinnaar bij Kar..
penitzi rust aan de boorden van den tichelous ; maar ook to
zijnen opzigte words het bewaarheid, was PERIKLES zei.
de van de eerfte gefneuvelden in den Peloponnegfchen oorlog :
Poor doorluchtige martnen is de geheele 4arde een grafteeken.
Ook hier, in her Vaderland van DE RUE, It1PPERDA,
DOUZA en VAN DER WERFP, bezingen Dichters zijnen
lof, en noemt men fchepen naar zijnen naam. Nog eenige
Eeuwen, en de namen der YPSILANTI ' S, van nozz A.
RIS, MAUROCORDATO en CANARIS zullen tot aan de
boorden van den Misfifippi met die van MILTIA DES, I.
PAUSANIAs en THEMISTONLES in eenen
adem worden genoemd.
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EENIGE MINBEKF.NDE TREFFENDE RIJZONDERHEDEN E.AKENDE
DEN DOOD VAN MARIA ANTOINETTA KONINGIN VAN
FRANKRIJK.

(Memoires fecrets etc, de la mort de la Reine de France, par
M. LAFONT D' AVSSONNE, Paris, 1824.)
Het VOIThiS des doods werd over MARIA ANTOINETTA
uitgefproken op den t6 October 1793, ten 4 lire in den
morgen. Hare Advocaten hadden haar, uic een beginfel van
menfchelijkheid , gevleid met de hope, dat het Tribunal tot
hare verbanning naar Duitschland zoude befluiten. Op het
hooren van de woorden des doods ft:0nd de Koningin als verfteend. Hare gemoedsbeweging vertoonde zich plotfeling op
haar gelaat, dat , gtedurende eenige minuten, het onbezielde
marmer gelijk fcheen. HERMANN, als Voorzitter, zeide
tot haar: „ Veroordeelde I hebt gij iets in te brengen tegen
„ de toepasfing der wet?" MARIA ANTOINETTA, zich
herfellende, wendde de oogen naar hare Advocaten. De Heer
c 11ACIVEAU - LAGARDE zweeg. TRONCON-DUCOUD tt A I fond op , en fprak „ Ik doe het Tribunal optnerken , dat mijn dienst, ten aanzien van de Weduwe CA.
PET, geeindigd is ; gevolgelijk heb ik er n ets meet bij te
voegen of re antwoorden." De Koningin wierp op den trot:.
weloozen of bloohartigen verdediger ecnen blik van verbaascl.
held en verontwaardiging, zoo als bij verdiende, en verliet
deze plaats der verfchrikking , zouder bet Tribunal of het
publiek ann te zien. In de Conciergerie teruggekeerd, ver.
zocht zij fchrijfgereedfchap , en Itelde den bekenden treffen.
den brief aan Madame ELIZABETH. — Ten 7 lire des more
gens van den dag des doods begaf zich de dienstmaagd van
den Concierge, een goedhartig meisje , met name ROSALIE
LAM o R 1,1RE, (nog in leven) naar de rampfpoedige Koningin. , ik vond haar dus verhaalt zij zelve , geheel ge.
kleed, in rouwgewaad, te bedde , met de hand haar hoofd
onderfleunende. „ Mevrouw!" zeide ik bevende, ,gij hebt
„ gisteravond niets genuttigd, en bijkans niets den ganfchen
dag; war verlangt gij te gebruiken?" De Koningin fchrei.
de fterk , en antwoordde: „ Ik heb niets meer noodig, mijn
kind! 't Is met mij gedaan." Kort daarna zond men haar een
bededigd Priester,, met name GIRARD, om haar bij te than ;
maar
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rnaar zij begreep te regt dat hij, die in gunfle (Fond bij ha.
re vervolgers , het vertrouwen hunner tlagtoffers onwaardig
Was zy bedankte hem altoo , zonder bitterheid of eenige
aanmetking , en fprak , op zijn lastig aanhouden : „ Mijn
„ geweten is geriisc , Miynheer ! 1k zal Mei vertrouwen voor
„ mijnen God verfchijnen."— Ten 8 ure dus vervolgt het
Itraks genoemde dienstmeisje , „ keerde ik tot Naar terug
(gelijk ,zij mij , bij het nuttigen van eenige weinige lepels
bouillon op mijn. aanhouden , had verzocht) om haar, doot
zware vloeijingen geheel uitgeput, te helpen in het vets•
wisfelen van linnen voor de laatfle maal I Zij gaf mij een
teeken , om voor .haar bed te blijven dean, ten Linde zich
te verbergen voor den • Gendarme, die, in hetzelfde vettrek , haar bewaakte ; maar deze had de onbefchaamdheid
van ons te naderen, om er getuige van te zijn; De onge:.
Inkkige Koningin, zich terflond zoo veel moge/ijk bedekkende , zeide , met veel zachtheids :
In. iiaain der eerbaar.
heid , Mijnheer I vergun , dat ik onder getuige van linnen
verwisfele." Vergeefs! De ,Koningin zuchtte diep, en mo'est
zich deze fchaamcelooze vergtiizing laten welgevallen. —Ten
9 lire verfcheen de Rapporteur,-benevens. de Regters. (I) De
Koningin , geknield in den gebede yob's hare legertlede s rees
op , om hen te ontvangen. De Rapporteur zeide:
Luister
• aandachtig naar het lezen van uw vonnis!" — „ Dat is
niet noodig," ancwoordde de Vorstin -met waardigheidl
ik ken dat vonnis maar al te we! !" Het wederwoord was:
„ Dat does er niet toe ; men zal het u andermaal voorkezen."
Na voleindigde lezing trod IIENaV snmsoN, de Bed,
(wen 'seen jong, buitengewcion forsch man, die nog leeft)
Reik uwe han.
binnen , noderde de Koningin , en zeide :
„ den toe !" Geheel ontaeld deed de ongelukkige twee fehreden achrerwaarts, en riep: „ Is het om mij de handen te
• binden ? Men heefc ze L oDEW 1,1 it DEN XVI :der gebonden," De Regters zeiden tot s A M S ON: „ Doe uw'
• pligt!" — „ Mijn God!" riep de Koningi p . wanhopig
tit. De Bent greep hierop , zonder te aarzelen , hare banden , en bond ze hoar zee,- flerk op den rug. De Koningin
Hoeg, zuchcende, hare oogen ten Memel, maar bedwong de
tranen , die in. dezelve flonden. Vervolgens nam hij hare
muts weg , en faced hoar het hoar of. Bij deze verrigting,,als.
of zij dacht dat men haar in den kerker wilde ombrengen ,
keerde zij zich met veel gemoedsbeweging om , en zag dus
wat haar gebeurde. — Ten I i ure betteeg zij de noodloctige
kat ,
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liar, onder het dot gefchreeuw van: „ live la Republique!
„ 4 has les Rois I" Zij beefde — van koude; want bet was
een zeer gure herfstdag. Zij itaarde den ontzettenden y olkshoop aan, toegeftroomd op haren weg om haar to befchimpen , en haar blik was zacht en flit. Van tijd tot tijd fcheen
zij a1s uit eene diepe mijmering re ontwaken , en hare oogen
wendden zich naar de huizen, waar zij thans dezelfde menfchen aanfchouwde, die haar weleer toejuichten, wanneer
zij in het openbaar verfcheen, en aan venfters de drie.
kleurige vanen. In de ftraat St. Honore wierp een klein kind ,
door de moeder onderfleund , haar een lieftalig kushandje toe;
en een zachte blos van aandoening kleurde nog de wangen
der Vorstin, en hare oogen vulden zich met tranen. Aan het
plein van Chdteau-d'Eau gekomen, herkende zij het veriaten paleis van den moordenaar barer Familie. Alle hare denkbeelden fcheneu zich , voor een oogenblik, op eene zoo
hartverfcheurende herinnering re bepalen;zij zuchtte diep , en
wendde her gezigt af. Voor de kerk van St. Roch deed de Tooneelfpeler GRAMMONT, die de kavallerij kommandeerde ,
den ftoet hake houden, opdat her gemeen, op de trappen
des tempels opeengetast , op zijn gemak de arme Koningin
konde Konen. Hij moet voidaan zijn geweest over her wetgelukken van zijn doel. Innners, gedurende 15 of 20 minuten, wargalinde de lucht van den kreet:
M Enacts!
MESS ALINA! FREDEGONDE! " Na anderhalf uur
dens en onmenfchelijkheids, bereikte de kar de rue Royale ,
door drie dubbele rijen foldaten en verfcheidene flukken gelchut bezer. De Koningin begreep nu , dat de ijsfelijke togt
ten einde fpoedde; en hare lippen bewogen zich, terwijl zij
hare ziel Gode beval. Zij wendde met waardigheid her hoofd
om , en — het fchandelijk fchavot vertoonde ' zich aan hare
oogen. Die oogen floten zich onmiddellijk; doodbleekheid
bedekte haar gelaat; haar hoofd zonk op hare borsc neder .....
zij had opgehouden to leven ! Dank zij der Voorzienigheid,
die mededoogen had met hare ellende; di^ haar, in zekeren
zin, aan hare beulen ontrukte, en bun de 1 laatten triomf
Hier vergunde ! Eene plotfelinge beroerte maakte een einde
aan haar lijden, en her was alleen haar lijk , Hier haarzelve,
hetgeen de Republikeinen op her fchavor fleepten. — De
fchaanitelooze Scherpregter berchimpte het doorluchtig hoofd
met twee klappen, terwijl hij het vertoonde aan her y olk en
de foldaten!
MENGELW. 1825. MO. 3.
K
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Aldus eindigde , op den leeftijd van 37 Jaren , A is IA &N.
Frankrijk , hare dagen 1

T OINE T T , Koningin van

Wie onzer Lezeren , in weak licht de ongelukkige Vorstin
zich aan hem moge vertoonen , leest niet met aandoening
deze treffende hijzonderheden van ooggetuigen, die dezelve
met hunne namen bevestigen , en welke voorts met voldoen.
de bewijzen ziju geflaafci ? Wij vonden in bet opgemelde
werk nog vele andere, tot dusverre onbekende of min alge.
meen bekende bijzonderheden, het afgrijfeiijk tijdperk der
Franfche Omwenteling, die het befchaafdfle Volk van Euro.
pa, die Natie, welke zich , bij nittluiting, de Groote noemc,
in kannibalen en tijgers herfchiep , betreffende. Bij voorbeeld: Dat coumzots, Lid der Conventie, belast met het
Rapport omtrent de nagelatene geheime papieren van den befaamden. ROBESPIERRE, daaronder her Testament van
MARIA A INT ir oiN ET T A heeft opgedolven , door ROBES..
PIERRE bewaard, om hetzelve eenmaal aan de Dochter van
'LODEWIJK DEN XVI, en tevens haar de kroon en zijne
hand aan te bieden I Dat de Comites bet affchuwelijk plan be..
faamden , om de Koningin, in hare gevangenis , te verleiden,
of, voor minst , haar de klad daarvan , te Karen verderve,
aan te wrijven, door middel van een daartoe omgekocht jong
Mil , tair van zeidzatne ligchainelijke fchoonheid, wien men
het fchitterendst lokaas voorfpiegelde ingevalle hij flaagde
in zijne Judasrol van minnaar ; maar dat hij , tot nadenken
gekomen en berouw gevoelende, zichzelven bedierf, omdat
hij weigerde zijne gevangene Koningin te bederven , of re
verraden; immers het Schrikbewind deed den man verdwijnen
(fit disparaitre), van dit fchandelijk geheim bewrisc! Dat ,
na deze teleurfielling, CNAUMETTEen zijn handlanger u tism, op last des zelfden Gouvernetnents , eene Verklaring
opflelden van den jongen Dauphin tegen zijne eigene Moeder
en zijne Tante (dat zij beiden hem gedebaucheerd haddeni);
en , hem een Rekest voorlezende , waarin de jonge Gevangene verzocht aan zijne Famine te worden teruggegeven, bet
kind, door bedrog, in fiede van dit , de opgemelde affchu.
welijke Verklaring deden teekenen ; op welke aantijging, voor
hare Regters , door IIBERT, de diepfle verontwaardiging
hare wangen kleurde, terwiji zij , het hoofd met majesteit
verheffeude, op eenen toon, die alle de aanfchouwers ontAch I ik beroep raij op alle Moeders,
roerde , uitriep:
, hier
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bier tegenwoordig , of ztilk eene misdaad in de Natuur befloat !" waarop zij in rrtmen uirborst. (De gevangenneming
van eenige honderd perfonen in de zaal , wien onwillekeurige
blijken van aandoening waren onrfnapt , was het gevolg !)
Dat die zelfde H g BERT, wien zijne rol door it o BE sutz 11.•
E was gedicteerd , eenige maanden.daarna, op last van de.
zen , werd geguillotineerd. Dat de ramptalige Vorstin eenmaal , in bare gevangenis , het wanhopig be(lnit nam , om
zichzelve onder haar bedde te verftikken; dat een kermend
flenen haar vertied; en dat de 011icier, die Naar bewaakte ,
haar, als met geweld , in deze poging verhinderde , terwiji
zij uitriep Laat mij flerven! that mij flerven !" Dat , ein.
lijk , Madame ELIZABETH ? eerst door de debatten onder.
rigc van den moord barer Zuster,, met een kalm gelaat
noodlottige !car befleeg, en, door haar godvruchtig voor.,
beeld, aan hare ongelnkkige lorgenooten , waaronder vele Dames van rang, den mood bergaf ; dat, tie wind op de 1142t..
Neuf haar ligt hooftlhulfel medevoerende alle de met haar
veroordeelde vrouwen bet hare insgelijks wegWierpen ; dat,
te dezer gelegenheid , her monftreus Tribunal, op het fchavot , banken rondom het werktuig des doods had doen plaatfen ; dm men alle deze flagroffers . dwong , zich daarop neder
te zetren , en het Noed te zien flroomen en rooken van hare
geliefde medgezellen ; dat Madame ELIZABETH het eerst
opvloog, :mar de Scherpregrer haar gewelddadig op bare zitpleats nederdrukte , en, alvorens hear te vergunnen om te
flerven , weer dan dertig perfonen , onder hare oogen , ombragt !!! — Maar onze porn weigert meerdere gruwelen uit
dit pijnigend -belangrijk werk mede re deelen.
„
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Eerie rertelling,

.is wij jong zijn , zwerven wij , met onze verbeelding, in
tie onbekende ftreken , betrekkingen en omflandigheden rond
in welke wij ons eenmaal zullen (kunnen) bevinden. Ouder
geworden , herdenken wij Diet minder gaarne de wegen en
paden , die wij , als kinderen vooral, dadelijk bewandeld hebben. En even als een uitgebreid veld , bij afwisfeling met
boomen , koornvelden , gehuchten of landhuizen en hier en
daar een' ftroom bezet, van eene boogte. nit de verse waarKz
ge.
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genomen. zich menigmaal in een' zekeren mist vertoont, die
het geheel te zachter kleurc en a/3 ineen doet finelcen, zoo
zec insgelijks de vergetelheid , door de inbeelding vergoed,
ligt jets romanesks aan deze mijmeringen hij, dat niet weinig
aangenaam is. Met vreugde vertoef ik ten minae nog dikwijIs op een en ander dier vroegere tooneelen , en berchouw
fchermen, fpelers en voorvallen met een genoegen, hoedanig
ik toen welligt niec kende, en dat vooral zou moeten fchijnen, order zoo velerlei grooters , treffenders en verrukkelijkers, als ik daarna zag en genoot , lang verloren te moe.
ten zijn gegaan. Ik wit beproeven, bier een' dier droomen
nit het verledene ten papiere te brengen, als voorwerpen ,
door een' fpiegel we6/kaatst, nu wel eene-bloote fchim,
maar daarom ligt Diet min liefelijk om te aanrchonwen.
Niet verre van het dorp mijner opvoeding lag een zoogenaamd floe ; dat is te zeggen , eene heerenhuizing, met eene
Het huis beduidde trouwens, zoo
gracht daarom toe.
veel ik herinner,, joist niet veel, en miste althans geheel dat ontzagwekkende, of maar indrukmakende, het..
welk wij aan een overoud Gottisch gebouw niet kun.
nen ontzeggen. Hoe het met den ruin gelegen was, daarvan kan ik niet veel zeggen; want de grachcen omringden
ook dezen, tot welken her gezigt bovendien Diet doordrong,
wegens de hooge beuken heggen , die, als eene binnenfle
borstwering, denzelven al verder befchutteden. Maar buicen
dezen gewijden omtrek, inzonderheld v6Or,, doch ook nevens
en achter het huis, be y ond zich een tamelijk uitgearekt
bosch van oud en zwaar geboomte. Nog flaan mij de flange
lanen van veeljarige beuken , met hunne gladde, fchoone
flammen, door eiken bier en daar vervangen, levendig voor
bet oog , In welken wij meermalen fpeelden, de kleine eetbare vruchtjes verzamelden, of vogelnesten met eijeren en
jongen zochten. Vooral in het achterfle gedeelte van den
omtrek, waar meer kreupelhout en hier en daar een oud ge.
bouw werd gevonden, dat in vroeger' tijd ligt tot flal , coin.
rnanswoning of bergplaats had gediend, was de jags op
kleine zangertjes , of bloote fpeeltu igen van kinderlijken awedwil, jaar 1 ijks aan de orde. En niec minder vermaakcen wij
ons met de prachtige zwanen , die in reeds genoemde grach.
ten rondzwommen, en van welke eene Diet alleen buitengewoon in grootte, maar ook zoo kwaadaardig was, dat de
kerkganger q , die anders den weg naar het eenigzins afgelegen bedebuis gaarne door het koele en nine bosch namen ,
daar-
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daardoor niet zelden van dit voornemen werden afgefchrikt.
Wij , echter, fchepten niet dan genoegen uit deze kwelling ,
bet beest tergende en tot zekere fchutting lokkende , die bet
fcheen niet te kunnen of te wilien overfchrijden , terwijl bet
zich tot zijne voile grootce opblies , en waarlijk een prachtig fchouwfpel, vol mood en ijver ten ftrijde , vertoonde.
Het ontbrak trouwens aan ftrenge oppasfing en zorge voor
levend of dood. Want federt jaren bewoonden de eigenaars
de plants niet meer, en waren een hovenier en eene oude
huisbewaarfler bet ednige levee in de eigenlijke huizing,
aan welke echter ectie boerenwoning bijna onmiddellijk grensde. Eindelijk verdwenen zelfs ook deze, en voorfpelde alles
den naderenden, val des geftichts. Wel bood zich de een en
ander aan ,alsof hij alles te zamen koopen en aldus voor het
verderf behoeden wilde ; maar de hooge prijs, welken men
berekende van het gevelde hour ligtelijk te kunnen makers ,
terwiji men dan nog in bezit bleef van het , finds eene eeuw
met bladeren welgemesce, land , fchrikte elkeen af. En de
verflandigtlen onder de inwoners zagen het niet ongaarne, dat
men word afgefchrikt. Het bosch toch herbergde vooreerst
cone tallooze menigte van vogels, die de vruchten van den
landbouw gansch niet ontzagen. En dezulken, als tamelijk
hooge jaren bereikt hadden , wiscen van nog andere vogels
op bet for zelve te vertellen , welke voorar niet minder gevaarlijk voor veler dierbaarfie helangen waren. Leven en be, vrolijkheid en allerlei potfen ontflonden zelter, door
toedoen van de eene foort zoo wel , als van de andere; maar
fpreeuwen zijn kerfendieven, en de tijd, dat jeugdige ridders, met hunne knapen, de kuischheid van meisjes en vrouwen berchermden , was reeds aanmerkelijk veranderd. Hoe
weinig echter hunne folio verzuchringen ligt ook vermogt
hebben , de hand der verwoesting dreigde meer en mcer. ja,
eindelijk was het vonnis gereekend; •en de eertle openbare
handeling , die tot de uitvoering voorbereidde , was een feesc
voor het dorp.
De weinige, oude en ouderwetfche meubelen, welke rog
gevonden werden, zonden voor de deur geveild worden.
Daartoe echter moesten ze vooraf kunnen worden bezigtigd ;
en , alzoo opende zich bet beiligdom , dat zoo vele jaren tang ,
als een dik omiluijerd geheim , voor onze oogen had gepraald.
Jong en oud ftroomde toe , de eon oin zich te herinneren,
war hij in zijne jeugd, toen bet nog weal bewoond, ligt
bij
K3
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bij eene bijzondere , plegtige gelegenheid had annfchouvvd
de ander om nieuwe en ongehoorde dingen , of althans dezulke
te zien , als hem nit het verbal van vader en grootvader
llechts nog te grootfcher voor den geest flonden. Ik weet niet ,
hoe het anderen ging ; maar mij viol de verwachte heerlijkheid deeriijk uit de hand , en er is mij gees andere indruk
van bijgebleven, dan dies een bijna ledig , vervallen en tot
afbraak veroordeeld huis v6Or en na altijd op mij gemaakt
heeft. Nu echter volgde de bedoelde verkooping, en die
leverde irderdaad een regt grappig tooneel op. Hetgeen er
was, beduidde, gelijk ik zeide, niet veel ; ilechts het meest
oude en ouderwetiche , een bont allerlei , deels ook geheel onbruikbare dingen. Doch dit belette niet, dat er groote
koopdrift was. Het was toch heerengoed , vaak vreemd ge.
noeg , en prachtig en kunflig , in den flijl van eene eeuw
geleden. En zoo er ook al waren , die zich door kleuren
en krullen niet lieten verlokken , dan ilelden ze war genoeg.
zaam belang in de aanzienliike Camille en een of ander van
derzelver misfchien reeds afgetiorvene leden , om wch gaarne
een vergect 21.2'j niet daarvan te bezitten, Zoq gebeurde het
dan, dat deze eerwaarde verzameling van oud- en zeldzaam,
heden welhaast over het ganfche dorp werd verfpreid; even
als ongelukkigen , die , door onregtvaardig geweld nit hunne
voorvaderlijke bezitting verftopten , bij de gevoelige en goed.
'opgezetenen nog een herbergzaam dak aantreffen,
Wonderlijk was het om te aanfchouwen , wanneer men , van
tijd tot tijd , het eon of ander huis binnenkomende , bier in
het eenvoudige , boerfche vertrek een half dozijn prachtige
zetels met ligtblaanwe , gele of roode fluweelen kusfens aan.
trof; datir een of twee foortgelijke armfloelen, als vreemde.
lingen ender hunne Inge makkers-met marten zittingen prijken,
de ; elders een' verweC:rden fpiegel , met wonderlijk gellingerde,
eertijds gouden randen , die, terwijl hij alles fcheef en gebreltItig wee'rkaatfle , den aanfchouwer beurtelings aan fpotzucht en aan verfloordheid over zijne vernedering deed den.
ken ; nog al vender eene pod dingtromm el of dergelijke , want-van niemand de bellemming kende , als een pronkflnk anti den
witten wand fchitterencle. Zij echter , die geene pronkkamers
hadden , en fomtijds eene geheele menagerie van onderfcheiden geltleurde ftoelen, als romtnelzo , voor eon .' lagen prijs
geltocht , en voor hunne vorige armoecle in de plants geiteld
Fadden bcicefden or flechts eene korte vreugde aan , en leerden
de
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de broosheid van alle aardfche pracht welhaast op eene trefferle wijze kennen.
Maar niemand deed een' gewigtiger' koop , dan HANsj E.
Zij was eene goede, zuinige vrouw , die echter op haar lot
in deze wonderlijhe wereld joist niet EC roemen had. Een
fchoon , doch behoeftig meisje zijnde, had zij in hare jeugd
de oogen van een tamelijk bernieldeld jougeling tot zich ge.
trokken. En zijne ouders, die hem , als een' eenigen zoos,
regt hartelijk liefhadden , eu hem , als een bedorven kindje ,
niet min hartelijk wenschten in goede handen te zien , maak.
ten weinig zwarigheid , het ongelijke huwelijk toe te itemmen. Helaas! tot haar ongeluk. Hij beterde zich niet ; bragt,
als een loshoofd ,wat hij medegekregen had, al fpoedig door ,
en verwaarloosde zijne zaken. De moederlijke hand en n A N S.
E's oppasfendheid alleen hidden de huishouding , die met
geene kinderen gezegend of bezwaard word , nog drijvende;
maar waarlijk niet veel hooger, dan zulks met elken oppas.
fenden man , al had hij haar ook niets dan eene goede portie
kinderen gefchonken, zoo hebben plants gehad. Inzonderheid
beefde zij , wanneer er jets bijzonders op het dorp zou gefchieden, eu allermeest bij , even veel welke , publieke vei•
lingen. Dan dronit hij en dan kocht hij dan was hij de
wereld te rijk ; en gelukkig , wanneer hij maar vroeg genoeg
zoo diep met den kastelein inzeilde , dat men op zijn overig
vragen en bieden geen acht meer gaf! Maar hierop was, in
het tegenwoordige geval , weinig leans. De herberg was ver
van de hand; de voorwerpen waren' onkos tbaar en menigvul.
dig ; en, gelijk zijn geheele levee en bedrijf boerterlj en
potfen was, zoo trok bier het vreeincle en misfelijke telkens
zijne aandacht , our te koopen , war niemand, zelfs der onkundige menigte , dwaas genoeg was zich aan te fchaffen.
Order eene menigte prullen , die niet veel kostten , en hem
nagenoeg denzelfden dienst deden als anders de drank, van
namelijk het ganfche gezelfchap met hem en te zijnen koste
te doen lagclien , viol hem ook eene oude, met zwart ebbenhout afgezette kast ten deel , die meer liefhebbers gevonden- had, en dos zeer dour verkocht was. Helaas ! eer
clezelve , onder zijn eigenwijs beftuur, te huis was, misre
er reeds een poot en een en ander aan , en H AN S J E zag
met fchrik en droefheid het overtollig en onbruikbaar ding
hare poorte naderen. Van het paard van Troje had zij gelukkig Log Wet gehoord; anders ware zij zeker des te neer.
flag.
K4
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flagtiger geworden ; wart de omflandigheden waren mar al
te gelijk. Daar kwam de juichende fchaar van jongens , die
elk aan deur en venfler lokte, — daar kwam zij . in triomf,
den wonderlijken tt A n s , die zljnen hoofdkoop met al de
overige fnuisterijen op het bontfte had toegerust , en daarbij, toch halfdronken, de zeldzaainfle kabriolen maakte, in
toenemende menigte vergezellende. Nu was men voor de
deur, en , klagen noch knorren hielp meer, het werktuig
moest naar binnen. Maar het kon er niet in, en weinig
fcheelde het, of ook bier was, als te Troje, de deur gebroken en verwijd ; en toen de goede vrouw, begrijpende
dat het betel- was de kast dan het huis te breken, ten laatfle
doorgedreven had eene uiterfle poging te wagen, toen liet
zich mede een geluid in het binnenfle hooren, en deed aan
fpoken en kwelgeesten denken, welke de onvoorzigtige
mensch aldus mede in zijn hula binnenvoerde. Het ding zelf
geleek wel een fpook, zoo was het gehavend op dezen ongewonen togt! Ter naauwernood flaande op zijne gebrokene
pooten, vertoonde het niet dan ontbloote plaatfen en won..
den, als een edelman, die , door de oproerige boeren van
zijn kasteel gefleept en van prulk en finafflekleed beroofd ,
nog naauwelijks eerie gedaante van de oude grootheid overhield. H A Nsiz zag het al zuchtende ann. Daar ging nu het
laatfle geld p een, dat zij in huis , en tot eenige verzorging
in den winter hoofdzakelijk beftemd had ! Het gebrek had
zich nog nooit in zulk eene dreigende gedaante aan haar ver.
toond. Zij zag er eindelijk niet meer door. Zelfs bij moeder vond zij dikwijls kwaad befcheid en berisping, in plants
van toevlugt of troost; terwijl hij de oude vrouw , nu door
vleijen, dan door dreigen , (alsof hjj Haar Oostinclia' gaan of
zich verdoen wilde, fchoon hij voor het een zoo bang was
als voor het ander) nog telkens lets wilt al te troggelen , oin
zich te bedrinken. Met eon bezwaard hart , ja al fchreijende , gnat zij eindelijk mar bed , nadat hij . met dezen en
genen , die hem bijgeflaan hadden om het groote dagwerk te
verrigten , nog eerie hartige teug genomen hebbende , reeds in
een' diepen , fchoon onrustigen flaap was gevallen. Och Heer!
dicht z11, hoe ongelukkig is mijn lot ! Hoe jammerlijk heb
i't mij sail de fraaije kleecicren en al de grootheid vergaapt,
die 1k' met dit huwelijk dacht te winnen! Hoe ben ik door
de ijdelheid vefolincl , om de voorkeur te geven aan een' aanzienlijken Niettnetal , die, neen, niet kwaad is , maar zich,
he-
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helm t even zoo min door mij laat befturen , als hij ooit
zichzelven befluurd heeft of befturen lean ! Was ik in het bezit des gelds geweest, of hadden wij althans maar gelijk
geflaan , het ware ligt ring beter gegaan. Ik had dan genoeg
te zeggen gehad, om zijne dwaasheden te beletten, en aan de
zwakke toegevendheid zijner ouderen tegenftand te bieden.
Maar , alsof het eene -nooit betaalbare gunst ware, in deze
famine opgenomen te zijn, meent men nog altijd reden genoeg te hebben, om mij te befchuldigen, en mij inzonderheid de kwade gevolgen te doen dragen. — Zij zuchtte nog
eens, en wij zuchten met haar.
Dikwijls had zij inderdaad reeds pogingen gedaan, om eene
fom te verkrijgen, van welke zij eenen winkel-kon opzetten,
die, geheel aan haar zijnde, haar ook meesteres zou laten
van de penningen; terwij1 zij dacht dan ook ligt op de dorpelingen te zullen verkrijgen , dat niemand hem mUr verkocht
of borgde , dan hij van het zijne (het zij gefchenk of verdiend loon) kon voldoen. Maar noch zijne moeder,, noch
iemand anders , hnd er ooren naar. De eerfte duldde het gebeele denkbeeld niet; de anderen vertrouwden wel haren goeden wil, maar geenszhis hare magi, om zijne handen nit de
lade le houden. Misfchien waren er ook nog wel andere redenen. Althans, zij mogt nu de ledige kas des rijken, dat is
de weggeworpene fchaal, in bezit hebben, tot de voile had
zij nooit toegang kunnen krijgen. Aldus ingeflapen en in allerlei droornen verward, worth zij eensklaps wakker door een'
geweldigen flag , en terftond daarna door gerammel , als van
eene menigte gelds. Ook hij fchrikt op , en vraagt : wat is
dac? maar, nog zwaar beneveld door den dronk , flaapt hij
bijna even fpoedig war in. Maar zij, wel iets vermoedende , doch in de war gebragt door dat laatfte gerinkel , en niet
vrij van bijgeloovige vrees , that op , en valt, ftruikelende
over een deel van de nedrgeflorte en uit elkander gefpatte
kast, plomp verloren daar p ar , met de hand... in een' geheelen hoop gelds I Zij wist niet, wat haar overkwam, en
bleef wel eene minnut in dezelfde houding liggen, niet omdat ze zich bezeerd had , (want hiervan voelde zij inderdaad
niets) maar omdat ze nog niet wist, of onze Lieve Heer,
dan of Loch inderdaad en wel degelijk de Drommel haar deze
oude last in huis had gefchikt. Zich langzaam oprigtende,
liec ze echter niet na , eenige van de koude, ronde flukes,
daar zij zoo coevallig in getast had , tusfchen hare vingers
K5
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te bebouden; en zoo wear, nadat zij de lamp opgefloken
had, bleek het hear, geld , en wel goidgeld te zijn , van pa.
tuurlijke zwaarte en klank ; in den woord , bet fcheen geene
tooverij , maar wet waarachtige, klinkklare waarheid te zijn!
Nu begat zij zich (nu het wrak en deszelfs kostbaren inhoud
nader te befchouwen, de gordijnen intusfchen wel digs voor
bet bed fchuivende, opdat 11 A N s niet foms mede een oog op
de fchitterende gaven wierp. Inderdaad , daar lag Dagon,
dear lag hij ...I doch grooter en weldadiger in zijnen val ,
Zan hij flaande immer was geweest. Waarfchijnlijk had een
voorbijrijdende boerenwagen, den groat doende dreunen,
zijnen wankelen nand omvergeworpen; en , het drooge, bar.
de bout op den tleenen vloer re morfel geflagen zijnde , had
zich eene geheime lade geopend , waarin , misichien federt
vijftig jaren , deze fpaarpot - was geborgen geweest. Waar.
fchijnlijk was zij van eene oude , zuinige dame, die het
floc irede bewoond had , en eenigzins onverwacht was over.
leden. De fom beliep, aan onderfcheidene flukken , ruim
twaalfhonderd gulden, overgenoeg, om het wit, daar zij zoo
fang op gemikt had , ten voile re Taken.
Maar, was 't het hare? Mop zij er vrij over befehikkent
De erfgenamen der vermoedelijke eigenares in der tijd waren
bekend. En moesten ze al geacht worden het verkocht te
bebben , dan was H A ists de trooper, en pier zij. Ik weet niet ,
of bet inderdaad deze gewetensbezwaren zullen zijn geweest,
dan of er misfchien nog andere bedenkingen achter fehuilden , hoe zij het namelijk zou aauleggen, om, buiten iemends kwaad vermoeden, no aan den winkel en aan het verlangde bebeer en de inkomften te geraken; althans, zij be.
floor, den cap vooreerst maar ftilletjes te bergen, en ver.
volgens, bij de eerfte de beste gelegenheid, near Domind te
gaan, om met dien alles re overleggen. Zij wist trouweus
wel, dat Domino veel te goedhartig en veel te gearne in be.
fiuringe was , om hear niet , in plants van een hard vonnis,
den besten rand en aanwijzing te doen hooren. Ondertusfchen
kon zij den lust niet onderdrukken , om II A N s tot eenig loon
van zijnen gelukkigen troop , nog eens regt klein te maken,
en wegens zijne dwaasheid re doen boeten. Toen zij be.
greep, dat hij den roes nu zoo tamelijk zou uirgeflapen
ben, riep zij hem wakker,, zich houdencie of zij ook zelve
pas opfiond en de zaak outdckte. o Hemel! zie mij dien
bees eeus sail: Dear ligt de geheele kart aau itukkeu: Al het
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kostelijke geld weggegooid! ... HANS deed zijn best , om de
oogen zoo ver te openen. Hij krabde zijn hoofd. Hij zag
het eene ftuk na het andere Eindelijk begon hij er oat
te lagchen , en fcheen reeds naar het oogenblik te verlangen, dat
hij aan de maats in de herberg deze verd ..... grap zou kunnen vertellen. H A'N s jz hield echoer niec op , hem , met al de
gemaakce droefheid van eene tooneelfpeelfter,, de verprulde
fom op het hart te drukken. En hij beloolde/ wat hij reeds
honderdmaal beloofd , en ook waarach rig gemeend , maar echvoortaan wijzer te zijn.
ter nooit volbragt had,...
Maar welhaast fpeeide zij berer fpel. Zoo als zij verwacht
had, zoo gebeurde het. Na verloop van eene maand of
zoo , toen heette het , dat Domind iemand gevonden had ,,
die haar het noodige geld opfchoot. Er kwam een deftige
winkel ; er kwam nering ; er kwam roimte in huffs; en FLANS
leerde , hoe Langer 'Noe meer, naar de pijpen zijner vrouw te
danfen : vooral , toen , bij den dood van de oude vrouw,
bleek , dat er weinig of niets meer voor hem ten beste was ,
en hij dus inderdaad geheel op zijne vrouw moest hopen.
Kwaad was hij trouwens niet ; en , daar Domind mede in het
fpel was , waagde ook niet ligt iemand het , hem , op eene
of andere wijze, tegen haar op te zetten. Ondertnsfchen hield
zij , nit clankbaarheid , de oude kast in waarde. Met veie
moeite en zorge wedr in elkander gebragt , pronkte zij , tot
beider genoegen , in hun beste vertrek. Want, het is tech
bij den die en die , of met den widen kievit de zegen in hula
gekomen is , zeide hij ; terwijI zij hierhij zoo oolijk lachte,
dat hij bijna erg kreeg , en den fpijker meerinalen , al jokkende , vialt op den kop floeg. Maar Domind vertelde haar van
bet Tro;aanfche paard , en zeide , dat dit joist deszelfs tegenbeeld was. Elk was tevreden ; die het geheim wisten , en
die er flechts de goede gevolgen van zagen. Hadden alien het
geweten , het ware zekerlijk zoo wél niet gegaan. En zoo
is het yeelal in de wereld. Maak dos ook van owe kennis
maar geen misbruik , lieve lezer ! door , bij voorbeeld , deze
historic over te brengen, waar zij niec behoefc en niec beboort.
Het is immers nu toch maar , gelijk ik zeide.. eene fchim ,
een beeld uit den voortijd. Meest alien zijn ze dood , die
bet genoemde fpel medefpeelden ; of het is hun lang vergeten , en federt jaren niet waardig geacht , o n ook maar van
verre herciacht te worden. la , adieu nu ouk y our mij , ltaLiS

144

DE OUDE KAST.

tig bosch , geheimvol floc, bonte kraam van blinkende pm!.
len, alsof ze beftemd waren om de ijdelheid dezer wereld
of te beelden ! Mijn geheugen eenmaal van u onclast hebbetide , blijft niets dan ledigheid in het binnenfle over. Of,
wanneer ik er nog aan denk , dan denk ik er aan als aan doode
letter en papieren-fchilderij. Ik zie de zaken niet meer ;
ik zie f/echts mijne eigene onvolkomene en gebrekkige teekening. 0 , wij praatachtige en vooral febrijfach'tige menfchen! hoe leeg wordt ons gemoed ! hoe glad en vlak ons
uitzigt op de wereld! hoe verftandig en gevoelloos ons
ganfche zijn ! Maar, wat helps het klagen? Zelfs het geld
kan men immers maar eenmaal verteren. En H A N S had
daarover nooit langer dan een uur berouw.
„ Maar, wat leeren wij bier nu nit ?" — Genoeg, dunkt
mij, zoo ge flechts aanneemt en mij op mijn woord ge•
looft , dat het alles waarbeid is , behalve het geval met de
kast. Immers er zijn bosfchen en floten en prullenkramen niet
flechts , maar ook flimme en diefachtige vogels , onvoorzig_
tige en ongelukkige huwelijken , en dwaze koopen bij menigte in de wereld ; maar eene oude kast, die alles refit
en het kwade in goed Verkeert , is eene groote, groote
zeldzaamheid.

AA N

HET GROOT NOORD HOLLANDSCH KANAAL,

TE ALKMAAR,
DEN a DECEMBER 1824. (I')

Waar eertijds de edle vadren fireden ,
Verplettrend Spanjes flavendrom;
De vrijheidszon, voor Nee'rlands burgren ,
Plegtflatig nit de kit-amen kiom ;
Waar , voor een dubbel tweetal jaren ,
De koe nog mild haar melkbron bood ,
Dc wind de klaverbloempjes wiegde,
Het hooi tot gouden ftengels fchoot ;
Wan:
(*) Voorgelezen in het Natuur- en Letterkundig Genootfchap : Nemo folis lapis fatis , te Alkmaar.
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Mar kortling poort en wal nog prijkten,
En brug en fleenklomp werd gezien, —
Daar zien we, o flroom ! uw watren blinken,
En, in 'c verfchiet, ons oog ontvlien.
o Wonderaroom! ik fla verbijsterd,
Als ik uw' aard doorgronden wil:
't is zee! Ik proef — 'c is ziltig!
Ik peil
Het ftormt — en 'k zie u kalm en ail!
Wie heeft, o 11rooml ftw' fchoot bezoedeld
Door 't brakke vocht, waarme6 gij viler?
Nog onlangs hack gij , op de rouge,
Dien zilten fmaak der tranen pier.
Of hebt ge een ruime teug gezogenj
Van 'c pekelnat der Noorderzee?
o ! Dan voert gij een teem herdenken
Voor elk gevoelig harm meC.-t!
Dan is uw tout een deel dier golven,
Waardoor Iluisdninens heldenaoet,
Al zinkende in Gods arm ge7onken,
Het leven vond in haren vloed!
BL f kaim dan , ftroom! blijf zachtjes ruifchen,
o Gij , dier breven evenbeeld!
En meld, waar ge u ook been moogt kronklen,
De deugden, die deze eeuw nog teelt!
Maar meld ook , waar uw watren vloeijen ,
Van 't Noord Haar 't Zu id ,van 't West usar 't Oost ,
Dat Nederland in kunst noch krachten
Voor de aangebeden vadren bloost!
Die vadren wisten zee en aroomen
Te teuglen met hun forfche hand,
En poel en meren nit to droogen ,
Te vormen tot gouddragend land.
Maar. Blanken doet die zelfde wondren,
En overfchrijdt nog 't vroegre fpoor:
Hij vormt een zee , bezoomd met weiden,
En voert er oorlogfchepen door.
Ik

146

AAN HET GROUT NOMID .1/01.1,A:‘DSCH NANA:tt,

lk zag dm': wonder, op lien morgen,
Toen, door deez' aroom en kronkelboog,
Be!lona, longs de grijze veste,
Plegtaatig zwevend, henen toog.
't Gcjuich Monk luid. Dc vreugd deed weenen.
De hoop was nu tot zien verhoogd:
En duizend , duizend tongen prezen
Het werk , waar Fier onze eeuw op boogt.
1VIaar Blanken , in bet jagt gezeten ,
Ontdook e l ks blik op 't groot Kannal;
En 't krijgsgevaart* dreef voor hem henen,
Door zijne zee, in zegepraal.
Vermeld, o flroom! waarheen ge u kronkelt,
Waar men uw watren ruifchen boort:
Bellona heelt , tot in mijn kolken,
Het eerst mijn zoete rust veraoord!
Vermeld, dat zij , in arren moede,
Steeds ijvrig zocht naar uwen grond,
Om met boar kiel u fel to grieven,
Maar, tot haar finart , een' afgrond vond!
Pat gij een' wakkren floet mogt dragen,
Die 't vruchtbaar Java had bezochc,
En duizendmaal den dood zag grijnzen,
En d' afgrond gaper op zijn ' tog ;
Die, afgeaormd, ons ftrand zag blaauwen,
Dat nevlig over 't fchuimveld bong;
Maar, eer de zon nog was gezonken,
Bij Willemsoord zijn danklied zoug.
Dot danklied honk, zoo luid, zoo treffend,
Longs die zoo zcer gewenschte ree
De ftormwind huilde, loeide 't mode;
De zee, de branding brulden 't :nee!
Het was een hulde aan de eeuwge Goedheid ,
Op eigen toon, met eigen kracht,
Door 't flerkae, wat hare Almagt vormde,
In ddn koraal haar toegebragt.
INTaauw
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Naauw heeft die ftoet zijn' dank volzong-en,
Of hij verlangt naar Arn(tels ree ;
Maar fchroomt, dear Reeds de florm blijft Nvoeden ,
Voor 'c gapend graf der Zuiderzee.
Gij hebt, o vloed ! dien fchroom verwonnen,
Hem lokkende in uw' zachten fchoot;
Maar niet zoo als de misdeed toovert ,
Die rust belooit, en brengt den dood:
o Neen ! der zeeal bruifend branden
Worth ninuner aan uw' zoom gehoord:
Geen fchuim befneeuwt uw grazige oevers,
Al giert de flormwind Tangs uw boord.
Ik zag hun kiel naar d' Amite! zweven,
En flatig drijven door den ftroom:
Geen defining,golfing, ja geen rimpe/
Was zigtbaar aan uw' klaverzoom.
De (form zelfs kon die hulk niet wiegen
Op uwe fpiegelviakke bean:
Christina Bernhardina zweefde,
Zoo als op 'c flroompje drijfc de zwaan.
Triomf! 't Kenna! droeg zeegevaarten!
De honing ziet zijn' wensch voldaan,
En biedt zijn' dierbare onderdanen
Een nieuwe bron van welvaart ann.
Grijpt aan die weldaad van uw' vader !
Heft aan u ‘v danklied voor die gunst !
Bewijst den Vorst uwe eerfle hulde,
Uw tweede aan Blanken's wonderkunst!
Die hulde aan Vader Willem dure
Zoo tang als Neerland telgen teelt,
Zoo lang als aan dees groene boorden
De kunstzee vloeit en kablend fpeelt!
De nalm , de roem van Blanken klinke
Zoo tang zijn zee bier henen vloeit,
En bij hear monden, Tangs hare oevers
De welvaart ftilgt, de handel bleeit!
Wees
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Wees daarom, vloed ! voor Nedrlands kindren
Zoo mild als moeders borst voor 't wicht!
En zijt een ftroom van goud voor d' Amite! ,
En al , wac fangs uw boorden ligt!
Stemt hoog uw danklied, Alkmaars burgren!
Tot 's Konings roem, tot Blanken's eer!
Hun guest en kunst fchenkt u, uw' kindren
Voor rijke winsc een bron to meer.
Looft , Alkmaar ! ook uw Burgemeestren !
Door hunne voorfpraak, op hun bed
Vloeit langs uw vest , fpoelt door uw wallen
Dees tooverftroom , dees wonderzee.
Zoo veilig als aan moeders boezem
Haar teedre lievling tlaapt en rust,
Zoo veilig ligt gij , ftadgenooten!
Aan dezen ftroom, aan deze kust.
Hoop op nu , Zuiderzee ! uw banken f
Droog , Pampus! nu tot poel en zand!
Langs Alkmaar loops de vaart thans henen
Naar Amftels ree, naar:t verre strand.
Stemt hoog uw danklied, Nederlanders!
Tot 's Konings roem, tot Blanken's eer!
De Zuiderzee is afgeftreden,
En Pampus keert geen welvaart meer.
Hij leev' , de ftichter van dit wonder!
Tot hij , ten loon van vlijt en zweet,
Het bed van Haarlems, Hollands meren
Met de eigen zegepraal betreed' 1
Hij leev', de Vorst! de Koning leve!
Tot op dien blijden, zaalgen tijd,
Dat ieders lot , zoo kalm , zoo effen,
Als deze ftroom, daar henen glijd' !
En flerft Hij, dan , dan ijlen Englen
flunn' dierbren broeder in 't gemoet!
En Narland florte , om Vader Willem,
Als deze ftroom , een' tranenvloed!
G. J. G E RS EN.
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Hoe het lot de broeders fpreiden ,
Stand of rang hen deelen mogt,
Hoe hen berg en zeeen fcheidden,
't Hart bleef toch aan 't hart verknocht:
Naar het jubelfeest der moeder
Ijien alien vol van vreugd ,
En de broeder vindt den broeder
Weer in 't Eden van zijn jeugd.
Daar, daar knielen ze om de vrouwe,
Die hen alien kweekte en zoog,
En verninmen d' eed der trouwe ,
Met een' weemoedstraan in 't oog;
Want uit de opgetogen kringen
Mist er reeds zoo menig een,
Die geen bondslied med kan zingen,
Zwijgend onder zode of fleet].
Maar die pare! op bun wangen
Droeft der broedren vreugde vier ;
Zij veredelt flechts hun zangen
Tot een roerend affcheidslied,
En bij 't ernftig bekerklinken
Zings men : Sluimert , dierbren ! zach t ;
Dra zal ons ook de ochtend blinken ,
Dat ge ons juubiend tegenlacht."
IVIaar dat reeds zoo velen zwijgen
In der graven fchaduwdal ,
Does den danktoon hooger ilijgen
Van 't gefpaarde broedrental.
Rui.
(*) Dit ftukje ftrekke aan de oude vrienden, met welke
ik in den laten avond van den Aden Februarij, te Leyden,
zoo echt genoegelijk te zamen was, tot eene herinnering aan
de vreugde, welke wij vereenigd fmaakten; en aan hen , die
door de treurige omflandigheden hunner landflreek, of door
andere oorzaken, verhinderd- werden om deel te nemen in
ons genot, tot een blijk van hetgene zij gemist hebben. A. B.
MINGELW. 1825. No. 3.
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Ruimer vult men de bokalen ,
En het lied der vreugde klinkt:
,„ Nog mag ons de zon beftralen;
,, Op ! genoten , eer zij zinkt 1"
En, door vreugde en wijn aan 't gloeijen,
Valc een last van jaren af,
Vallen al de gonden boeijen ,
Die 't 'maatfehaplijk Leven gaf:
Rangen, ftanden zijn verzwonden,
Vaderzorg en echtverdriet;
't 16 vloeit uit alle y monden ,
En aan 't heden denkt men niet I
seen! men leeft in vroeger jaren ,
Toen, van alle banden vrij,
Ons geen dag voorbij mogt varen
Zonder vreugde of hooggetij ;
Toen ons de arbeid flechts verpoozen,
Zorg een zinleég fpotwoord fcheen;
Bacchus klimop , Amor rozen
Vlocht door Pallas lauwers been.
Toen het bloed met fneller flagen
Door de jeugdige aadren vloot 4
En de geestdrift ftout dorst wagen,
Als de pligt of de eer gebood ;
Toen men ander 't 16 zingen,
Met het wraakzwaard in de hand.
Frankrijks grenzen in dorst dringen,
Op den kreet van 't vaderland.
0! in hooger kleurgloed pralend,
Dan de werklijkheid omfeheen,
Zweeft dit alle y , vrevgdeftralend,
Voor der broedren blikken been;
Weer op de eigen plaats gezeten ,
Weer omringd door de eigen fchaar,
Js het heden hum vergeten,
En hun lentetijd weer daar!
Maar de zon, to vlug in 't firalen,
Hoe ze ook fpade rijzen moog
Glanst reeds op de feestbokalen,
Ln een traan vult alle y cog.
Ach !
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Ach! de broeders moeten fcheiden;
De al to blijcie droom verdween ,
En bun levenspaden leiden
Hen voor eeuwig ligt uiteen.
Ziet, zij vtulen de bokalen,
Ach ! voor 't laatst inislchien vereend
„ Vriendfchap !" klinkt het zevenmalen ,
„ Vriendfchap tot aan 't grafgeileent!
, Heil aan elken trouwen broeder !
„ Vivat Amicitia I
„ Heil aan onzer allcr moeder !
„ Vivat Academia!"

19 Febr. 1825.

I

A. BOXMAN.

MN MUNE, STADGENOOTEN BU DE RAMP VAN NOORD.
HOLLAND.

't groot Gebod, den Christen voorgefchrcven;
Is Liefde, Liefde alleen, vervulling van de Wet;
Is 'c Liefde , en Liefde alleen . die zondaars zal doer leven;
Maakt Liefde ons den met Hem , ten Voorbeelde ons gezet :
Miju Stadgenooten ! gij , hoe tergend ook gelasterd
Om zoo veel goeds en groots , als in uw veste troont,
Gij wont, in menfchenmin en weldoen onverbasterd ,
Dat nog de Liefdewet in uwe harten woont.
Gij hebt., in outmoed, en door dankbaarheid gedreven ,
En tijd , en vlijt , en fchat , en lijf, en leven veil ,
Om 'r Christelijk Gebod der Liefde klem re geven ,
En redc, en helpt , en troost , in rampen zonder peil.
Vaart voort , Getrouwen ! — 'k Zie alom uw voorbeeld werken.
Het ganfche Vaderland, uw Koning !hat u gi!
Dat edel voorbeeld zal de reinfte geestdrift flerken ,
En 't ganfche Vaderland , uw Koning volgt het na!
Maar,, boven menfchenlof en boven Vorflenblikken,
Beloont u 't Alziend Oog dat zeegnend op u ziet.
Gij voelt het aan uw hart , bij 't helpen en verkwikken;
Gij voelt het in den traan , die 't dankbaar oog ontfchiet.
Vann voort , Getrouwen! bij dat Oog , op u geflagen
Hier is het loon der Liefde en van het weldoen groot;
En eenmaal zal voor u de fchoonfie morgen dagen.
26(5 rijst nit nacht de dag, — het Leven ul t den dood!
16 Febr, 1325.
J. w. N TEMA.
S
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AAN ONEE VADERLANDSCHE TOONEEL- EN IHUZIJKGEZELSCHAT ■
PEN , B1J DEN JONGSTEN WAIERSNOOD.

E en jamrend revelaar moge uwen ijver doemen ,

Terwij I hij de oilers, door het doe! geheiligd, wraakt ;
Kuustminnend koor ik wit uw milde geestdrifc roemen ,
Die zelfs de fchoone kunst aan 't weldoen dienstbaar maakt.
die flechts van ftraf en oordeel weer te fpreken ,
],Veen I
En die Gods roede alleen, niec Zijne liefde erkent,
1-lij kan geen menfehenmin in 't wrevlig harte kweelten,
Dat de arrnod met een norsch : bekeer u !" henenzendt.
God heeft den gever lief , die, ma een dankbaar harte ,
Blijmoedig zijn talent, in nood, ten beste heeft,
En vraagt Met, op war wits hij bijdroeg in de finarte,
Maar ziet op 'c hart alleen van hem , die gaarne geeft.
Welaan dan fpeelt en zing en fpringt en blaast en vedelt ,
Gij wren de kunst betiaan of rein genoegen hie& :
En wie hoar fmaden durft , door zulk een doel veredeld ,
Die fmaadt ook David's kunst, die fmaadt der Englen lied !
Neen , kunflenk weekend koor 1 ik wit dat doel niec wraken ;
lk juich uw geescdrifc toe; ze is edel ; en, gewis ,
overtuiging fmaken,
Ook gij , bij fpel en dans , zult
Dat hij , die vrolijk geefc, God' welbehaaglijk is.
1825.

J. W. 1,1 N T E N A.

BIJ HET LEZEN VAN EENE, VOOFt HET VADERLANDSCH GEVOEL
AANSTOOTELIJKE PLAA TS UV EEN FRANSCH D.,.GBLAD

Hoe pijnlijk krijscht de lof des Frenschmans mij in de ooren!
Die lof is onze fchande ; en 't fmart mij , diem te hooren,
'ferwiji de nood des lands een Hollandsch harte vraagt.
o Gij , die Franfche kunst en Franfche weelde fchraagt !
Meng wierook , moet het zijn , op vreemde , op Franfche altaren;
Maar blijf een Hollandsch hart voor Hollands ramp bewaren !
Leef, fpreek, lees, eet , drink, k teed, vermaak u op zijn Fransch;
Maar geef, om 's Hemels wil ! geef op zijn Nederlandsch
1825.

J.

W. lj N TEM A.

(*) 17 est poctif que routes les nations continentales de
l'Europe acceptent volontiecs nos modes, nos ufages , et mime
nos arrêts litteraires. La Hollande, _pus ce rapport , est tin
pays a citer. La vale d'Amflerdam (les ilmflerdamois!) est
one veritable encyclopedie,— LE CORSAIRS (Cell Parijsch dagblad) van 5 Febr. 1825.

ME NGELPPE
HET LEVEN VAN FRANCISCUS PETRARCA IIESCHOUWD
IN BETREKKINd i'OT HET GEHEIM VAN
HART.

Door
J. TER 13ORG,

Leeraar der

vereertigde .Doopsgezinde Gemeente te 40,
flerdam. (*)

oor het godsdienaig getnoed is ha cen verbefrend
Verfchijnfel , dat de Geleerden , toegerust met de that.
kennis van het Zuiden en Noorden de oorfpronkelijket
fchriften der donkere Middeleeuwen-te voorfchijn halen,
en ze voor eens ieders oogen openleggen , te meet daar zulkst
gepaard gaat met zoodanige pragmatifche behandeling der
gefchiedenis, waardoor aan den eenen kant de Onzigtbare
als wancielencle over de aarde gezien worth, niaar ook aart
de andere zijde de fchrootn verdwijnt , om , ilarende op
den glans van roem en eer ,waarin vermaarde mannen der
Ondheid verfcliiinen, en eerbiedigende de dingen Gods in
bunne barten , vrijmoedig zonde te noetnen , wat waard
achtig zonde was. Zoo kan toch do heerlijklieid van deft
inwencligen mensch der Oudheid eerst openbaar en innig
belangrijk worden voor den nakomeling, die zich in de
bloemen van vroegere poEzij en welfprekendheid vcrlustigt, of in den nagelaten rijkdom van kenriis en wetenfchap. Overtuigd van het gewigt der zake, waag ik eene
poging , om u, M. H. I naar dicn geest , waarin de gefchiedenis niet flechts eene letterkundigeverlustiging,maar
ook eene kracht Gods words, eenen man voor te ftellen,
die een licht was in de duisternis , en de roem van Eit_
ropa bleef bij het wegrollen der Middelceuwen. De dag
zij(*) Uicgclproken in de MalltiChappij FELIX MERIT'S,
DIENGELW. 1825. NO. 4.
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zijner geboorte ileit hem tusichen D A N T E en BOCCIts
c ro, en daar flond hij welligt op zijne eereplaats. 1k bedoel FRANCISCUS PETRARCA. Mijne voorlezing
hebbe alzoo het volgend opfchrift : het leven van FRANCISCUS P E T R A It C A befehouwd in betrekking tot het
g,eheint van zip; hart. — Ik voel mij verpligt, twee op.
helderende aanmerkingen te laten voorafgaan.
De zinnelijkheid ligt over het Goddelijke in den mensch.
Ontftaat cr geene worfteling van binnen , dan is hij met
zichzelven tcvreden , en fpreekt hij in zijne vertrouwelijke
hrieven zclfs van geene gebreken en dwalingen, omdat hij
zc niet lent. G-aan hem de oogen open, dan gevoelt hij
eene verwijdering van het oorfpronkelijk beeld; bet harte
zwoegt , en hoe meer het , Goddelijke den boventoon aanneemt , des to nicer leggen zich de gebreken in klaarheid
en menigvulcligheid bloot voor het oog des gemoeds. Het
wordt dan vaak eene behoefte , zoo wel in brieven aan
vertrouwde vrienden daarvan te- fprcken, als zoodanige
onderwerpen, welke met die geheimen des barren in verband flaan te behandelen in openbaren gelchrifte, indien
men gewoon is wetenfchappelijke zaken ter kennisfe to
brengen. Nu is het natuurlijk , dat voor het oog der nakomelingichap , welke van zulke vertrouwelijke brieven en
andere fchriften kennis verkrijgt , het leven der zulken
zich veel meer bevlekt moot vertoonen, dan van andere
fchrijvers , die , met hunne gemoedsgetteldheid tevreden,
alleen den glans van room en eer zochten te verwerven.
Van dozen toch blijven de gebreken verborgen, of zij verraden zich flechts , als toevallig, in derzelver nagelatene
werken; van genen, integendeel , wordt alles openbaar,,
omdat het hun eene vreugde was , zich aan vrienden vertrouwelijk to ontdekken , of aan de wereld. zoodanige
fchriften in handen te geven , als gefchikt mogten fchijnen om een iegelijk in het eigen hart als in te leiden. Tot
deze laatften behoort PETRARC A. Men duide bet mij
dus niet ten kwade , wanneer ik van zijne gebreken veelmalen gewage; want mijn doel daarmede is alleen,
zijne inwendige h:.‘e:11111cid voor u bloot to leggen, als
gij
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gij hem Zia limn in den uitwendigen glans van eer en
ocm.

Mijne tweede. aainnerking is deze: /k befchouw PE.
TRARCA in •betrekking tot het geheim van zijn hart,
en fpreek met opzet hier van een geheim. Hij heeft namelijk , blijkbaar voor zichzelven alleen en nooit met het
doel om het der wereld in lidnden te geven , een ftuk gefcbreven , waarin hij het binnenfte van zijn hart bloot,
legt. Hieraan gaf hij den thel Geheimenis. Het
is vervat in den vorm van een gelprek tusfchen heni
en den Kerkvader AUGUSTINUS 1 die voorgefle14
wordt als een Heilige uit den Hemel te kdmen, om het
Oog van PETRARCA in deszelfs hart te leiden. Dit al.;
lerbelangrijkst gefehrift is gelukkig bewaard gebleven ; en
bet is bijzonder tot deze Geheimenis , dat wij bet IeVen
van den gemelden Letterkundige in betrekking willen
brengen.
PETRARCA mogt zich , wat zijn inwendig leven betreft , in waarheid een kweekeling van AUOUSTIFIUS
noemen ; want , als hij , IlleCCICERO en VIR.c/i.
u s en zoo vele andere Dickers , Redenaars en Wijsgee,
ren in de linkerhand , tot den Ouderdom van zeventig ja,
ren het leven doorwandelde , waren de mime fehriften
van gemelden Kerkvader , gedurende de laatflc helft van zijrt
verbW op aarde altijd in de regterhand; en het is oilmen*
kelijk , dat deze beide eerbiedwaardige mannen , bijna door
Lien eeuwen van elkander gefcheiden y too , veel overeenkomst hebben. Beide berdinden de Wetenfchappen , beide
bekiaagden zich over de jaren der jongelingfchap , beide
worilelden met gelijke firijdige hartstogten , beide Zagen
zich als door een gelijkfoortig toeval de oogen des ge4
moeds opener , beide hebben in gefebrifte hunne hartsgeheimen nagelaten. Zoo voelde PETRARCA zich ook
innig aan zijnen Heilige gebonden en verdichtte eend
wederverfchijning , als van zijnen Meester,, om ontzagge.,
lijke woorden van ernst en kracht tot hem te fpreken
die , hoe gevoelig ook voor regtfchapenheid en deugd
M
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echter nog , onder den blinddoek der verdorvenheid, voor
zichzelven een geheim bleef.
Na deze voorbereidende aanmerkingen, ga ik nu
over tot mijn doel, hetwelk drieledig is: I. Eerst zal
ik het leven van PE T RAR CA voorftellen in den nitwendigen glans van roem en eer; II. het oog vestigen
op zijn leven in de Wetenfchappen en de oude Letteren;
daarna , III , zijn leven in de Poezij trachten to fcbetfen;
telkens alles in verband brengende met het voormelde
geheim van zijn hart , toegelicht uit zijne brieven en
overige fchriften.
1. Met eene wolk van donkerheid waren de kindfche
A omtogen. Zijne ouders , van
dagen van PE T it
vrij aanzienlijk Itallaansch geflacht, hadden, wegens
Itaatson/usten, Florence, en daarmede ook hunne verbeurdverklaarde goederen , moeten verlaten. In die ballingfchap ontvingen zij hunnen zoon , te Arezzo , in den
jare 1304. Van zijne jeugdige jaren zeg ik alleen, dat
hij fpoedig de aandacht trok , door zijne beoefening der
oude letterkunde, en door de ontwikkeling zijner fchitterende talenten. De ouders waren met hem naar Frankrijk gewcken , en leefden in de nabijheid van ilvignon ,
werwaarts destijds de Paufelijke floe' verplaatst was. Na
hunnen dood koos PE T RAlt C A, destijds tweeentwintig
jaren oud , bij fchaarschheid van middelen , deze flad tot
zijn verulijf. Hier werd hij fpoedig opgenomen in het
huis van den Kardinaal COLONNA. Hoeveel dit bijdroeg tot zijn geluk en zijnen roem , daarvan moogt gij
hemzelven hooren fpreten : „ Welk een geluk voor mij !
Deze man liet het mij niet tens bemerken , dat hij in
alles verre boven mij ftond. Hij was een Vader — wat
3/
„ zeg ik ? een Broeder was hij jegens mij, en zijn huis
„ de verzamelplaats der mannen van wetenichap en talenten , die , als vreemdelingen, naar de Paufelijke ffact
„ henenvloeiden." Nog moet ik vermelden , dat hij door
J A K O B COL ONNA, Bisfchop van Lombez , hoogelijk
be-
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bemind, en tot de waardigheid van den geesteliiken (land
bevorderd, fchoon nooit tot Priester gewijd werd.
Ziet daar , M. H.! zijne roernrijke loopbaan geopend,
nu hij, door bet a'anzienlijk geflacht der COLONNAIS,
in betrekking treedt met de•Geleerden nit alle gewesten,
die zijnen naam alomme verbreiden, Spoedig ontvlamt
ook zijne begeerte om de wereld te zien. Hij doorreist
Frarikrtik en Duitschlatid, en komt met de vleijendfte
getuigfcbriften zijner letterkundige en dichterlijke bekwaamheden terug. Nu werpt hij bet oog op Rome; en
als, op zijnen togt derwaarts, de onveiligheid der wegen
hem den toegang tluit , wordt hij door den ouden C oLONNA, den vader nanielijk , destijds Senator, bege.
leid, door honderd ruiters ingehaald en naar het Kapitool
gevoerd, waar hem eene zaal tot zijn verblijf ingeruimd
wordt. Nadat hij deze flad met de groodle denkbeelden
omtrent zichzelven vervu/d heeft, komt hij weder te
iivigtion, en kiest het lancielijk Fauclufe, in derzelver
nabijheid gelegen , tot bet eenzaam en bekoorlijk heiligdom zijner poezij en letteroefeningen. Hier komen van
nit Italie en Frankrijk manncn van de meeste talenten
hem bezoeken, door zijnen roem gelokt, en zenden Vaak ,
om ingang te vinden , kostbare geichenken vooraf. „ Waar
„ zijt gij, mijn lieve PETRARCA? 1k heb aan de deur
van onzon vriend LAEEIUS (bier te ge„ klopt, maar kreeg geori antwoord. Kom toch uit
„ uwen fchuilhoek te voorichijn; vertoon n aan cenen
„ vriend, die van verlangen brandt , u te zien.” Ziet daav
een briefje , welk WILLEM VAN PASTRENGO,
destijds Gezant aan het Paufelijk Hof , achterliet , toen hij
den beroemden PETRARCA niet V011(1.
Het was omtrent dezen tijd, dat her voor 't Romein.
fche hart weleer zoo bekoorlijk en verheven denkbeeld,
toen reeds tien eeuwen verzwolgen , door do herleving der
poezij weder verlevendigd werd, — het denkbeeld eerier
openbare luistervolle feestviering ter krooning van den
uitmuntendtten der Dichteren. Het ging van hart tot hart;
cn daar bet zich door Frankrilk. en Italic verfprcidde
Moo
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zoo betwisteden Parffs en Rome elkander fpoedig de eer 9
OM PETRAR.CA binnen hare muren tot die hooge eer
te mogen opvoeren. Te gelijker tijd ontving hij uit
beide deze fteden de uitnoodiging. fan ROBBER T9
Koning van NapeIs, een vooritander en liefhebbcr der
wetenichappen , fchrijft hij, om voor hem in deze zaak
te beflisfen. Rgme fpant de kroon. PETRAR PA reist
bierop eerst naar Napel s , en, na afgelegd examen, door
den Koning met de vleijendfle getuigfchriften van bevoegcl.!
heid tot dien fchitterenden eereglans voorzien , en begs.
kid door een gezantfchap van RQ augR T zelven , treks
hij op naar Italiês hoofdflad, alwaar reeds eene groote
fchaar van Geleerden uit alle gewesten tot de plegtigheid
was zaamgevloeid. Noon ! De dag van den aebtften April
341 worth door trompet- en bazuingefchal aangekondigd,
Het volk ftroomt langs de ftraten. De plegtigheid heeft
eenen aarivang genomen. Twaalf edele Romeinfche joni
gelingen , in fcharlaken gekleed , openen den trein. Zes
egrwaardige mannen , in het groen uitgedost, en /louden.
de elk eene kroon van bloemen in de hand, volgen hieropt
verfchijnt de Senator, omringd van eenen trOep te
paard , en dragende eenen lauwerkrans op zijn hoofd.
De trein is gekomen aan het Kapitool. Ti-onwetten en
bazuinen zwijgen. Gek/eed in een lang en kostbaar ge,
wand, door Koning ROBBER T gelchonken , treedt de
Dichter te voorfchijn , en roept tot driemalen toe : „Lang
leve bet Rotncinfche Volk ! lang leve de Senator!'
Hierop knielt hij voor den Senator neder,, die nu, b%j
plegtige aanipralte , bet hoofd van PETRARCA Met den
lauwerkrans verfiert. „ Lang fla het Kapitool lang leve de
Dichter !" Deze juichtoon , met handgeklap vergezeld
wordt nu uit duizend monden gehoord. De Gekroonde
verlaat bet Kapitool. De trein b,egeeft zich door de ftraten der woelige ftad met hem ter kerke. Van balkons
uit venflerramen beftrooijen vrouwen en tnaagden het
dichterlbk hoofd met keur van bloemen en geur van fpecerijen. Ter kerke ingetreden, knielt de zegepralende
412110
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dankend voor het altaar,, en hangt, de lauwerkroon aan
een' der pilaren van het heiligdom.
Nu is de roem van PETRARCA ten top gefiegen.
Zevenendertig jaren is hij oud. De overige helft van
zijn leven words een beflendige drang van aanzoeken.,
door vleijende brieven en vereerende gezantfchappcn , om
aan het Keizerlijk , Koninklijk en Paufelijk Hof 'zich te
verbinden , of de leerfloelen . van Akademien te
men. Tot de meestgewigtige zaken van Kerk en Staat
ziet hij zich geroepcn of daarover geraadpleegd. De Geleerden , die PETRARCA nog niet kennen , fehamen
zich, er in 't openbaar voor nit te komen.. Het opfehrift van brieven luidt ; „ Aan FRANCISCUS
• TR.ARCA, den Koning der. Dichteren , in Italic ;" of
ook: „ Aan den Vader der Muzen , den Heere RAN-.
CISCUS PETRARCA, den. gekroonden Dichter."
„ Uit Frankri k , Engeland, Duitschland, Italie' en
„ Griekenland regent het brieven en verzen over mik,
„ alsof ik de Regter van alle Genien ben." Zoo drnkt
hij zelf zich uit. Ja , de ecrbied voor zijnen perloon gaat
zoo ver, dat hij den Keizer van Duitichlanden •den Maus
te ilvignon, in zijne brieven , waarhedcii i over welite zij
zeker moesten blozen , op bet hart durfde leggen, zonder daarover eenige berisping te ontvangen. —Hoo:tt van
zijne betrekking tot de aanzienlijkfle geflachten! Hijkornt
op eene reis , te Mantua. De Heeren van de flad Lazara , uit het geflachte der GONZAGA ' S, zenden eenen
renbode vijf mijlen ver, om den gekroonden Dichter tot
eenen avondtnaaltijd uit te noodigen. Hij komt. Zeldzame fpijzen , vreemde wijnen , een heerlijk nageregt,
een verpligtende gastheer, — alles fcheen op dien avond
tot vrolijkheid te wekken. Doch , daar de zaal van het
not zeer diep en vochtig was , werd men onthaald op (le
wanluidende muzijk van eon heirleger kikvorfchen, en
men verliet de tafel , eer het 'maal gaindigd was; want
niemand kon het in de feestzaal, thans ter eere van den
grooten r E T it ARC A geopend , langer nithouden. Duch
de kleitte 111ufici waren uiet genoodigd en do cer van p P.*
A a4
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blijft bewaard. Want het blijkt: de aanzien,
lijkfte geflachten van Italie wedijveren , om den Vadet
der Muzen te mogen onthalen. „ Bij de Heeren van
Carara," zegt hij zelf, „ werd ik is een zalige in
„ den Hemel opgenomen!" — Er is groot feest aan
het Keizerlijk Hof; want de dag werd verheerlijkt door
de geboorte van eenen Prins. De Koning der Dichteren
ontvangt ten aandenken , nit Duitschland , een' prachti.
gen gouden beker, zeer fraai gegraveerd, met een'vrienr
delijken brief van den Keizer. PETRARCA gebruikt
denzelven op zijne hooge feestdagen , en beef daarbij
den luister van zijnen roem voor oogen. — Het is onmogelijk, in den korten tijd , mij tot eene fpreekbeurt verguild :n den glans van roem en eer , waarin PETRARC 4 tot zijnen dood fond , te vertoonen. 1k kan mij echter bezwaarlijk wearhouden, het volgend verhaal nog bij
het vermelde te voegen : Te ,Bergamo, in de nabijheid
van Milaatz, woonde een zeer bekWame goudfmid , die
op zijne gevorderde jaren nog door eene.brandende begeerte
tot de wete.pfehappen en letteren als getrokken werd.
Deze was door den roem en de fchriften van PETRAR•
F A zoo zeer met hem ingenomen, dat men zijn ganfche
huis verfierd zag met den naam , de wapens, de portret,
ten en flandbeelden van den gekroonden Dichter. „ 0!
maar Unen dag mijn huis met zijne tegenwoor?
,
1)1 digheid vereert , dan ben ik voar altijd beroemd en ge,„ lukkig! — zoo fprak de man. Door gebeden en trapen liet PETRARCA zich overhalen , en reisde naar
13crgamo , vergezeld van eenige vrienden, die begeerig
waren , orn deze zonderlinge ontmoeting bij te wonen.
Maar , eer de Heel' CAPRA den Dichter naar genoegen
kcal naderen I was deze reeds door den Gouverneur des
lands , door den Beveihebber der troepen en door de Ede,
len der fad omringd , die Of op het Raadhuis 6f in eenig
paleis hem eene zaal tot zijn verblijf aanboden. Vol
vrees dat hem de eere ontgaan mogt, florid HENDRIK
CAPRA daar. Maar, wclk eene verrukking ! de gekroon,
de Dichter kiest zijn huis. Onbefchrijfelijk groote toebe-
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reidfelen waren daar gemaakr. Op bet pracbtigst vond
hij het ganfche huis verfierd. In de lamer , voor zijn
verblijf beftemd, was alles purper , en bet bed blonk
van goud; terwijI de beer des huizes zwocr , dat nog
nooit iemand daarop geflapen had , of ooit daarop flapen
zou , dan alleen de gckroonde Dichter. De man liet eene
vorfielijke tafel aanregten , en zijne vreugde was zoo din.
gelaten , dat men voor krankzinnigheid vreesde. Den
volgenden dag keerde PETRARCA, door zijnen Bast.
beer zoo weI als den Gouverneur met een groot gevolg
begeleid , terug naar Milaan, en men was bij de fchelding genoodzaakt , zijnen grooten bewonderaar met ge.
weld van hem te verwijderen.
Nu zou ik u , M, H.! nog gaarne wijzen op den ftillen, maar mecr wezenlijken glans van eer , welke p nT it ARCA ontving door de grijsaards te ilrezzo , door
den blinde te Parma, door den Doge van Venetia, door
de Regering van Florence, en, nadat hij omtrent dertig
jaren Lang bijna vergood was , door de plegtigheid eener
lijkftaatfie, die boven alles roerend was. Doch het words
tijd, dat ik fpreke over bet gebeirn van 's mans hart.
De waarlijk eerbiedwaardige man , die nu in den feint.
terendflen glans van roem en eer voor uwe oogen ftaat,
gevoelde zich, zijn ganfche leven door, diep ongelukkig.
Geene rust was in zijne ziel. Er kwamen oogenblik.,
ken, waarin hij zich bet leven zou benomen hebben, had
bij niet geftaan in de kracht der vroomheid. Nergens gevoelde hij zich wal. Nu meende hij het eenzamelandleven
te behoeven , dan wierp hij zie'n in de woeling der fteden , en overal vertoefde hij flechts korten tijd, of zijn
geest trok hem weder elders been. „ 't Is in mijn
nenfte als eb en vloed," dit zegt hij zelf. „ Soms
2, grijpt mij de verbeelding aan , en ik wil prachtige kas, teelen bouwen , Rome en Babel overtreffen; en een
„ oogenblik daarna is alle fponr die ijdelheid weder
„ verdwenen. Ik neem den H. AUGUSTINUS, we„ gens de opregtheid mijncr licide tot bem , ten getuige.
Hij is op eene plaats , waar bij Diet bedriegen Lan ,
„ Duch
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noch bedrogen kan worden. Ik hoop , dat hij met mg„ ne dwalingen medelijden zal hebben, voornamelijk wan, neer hij zich ziine eigene nog kan herinneren. Verre
1, van daar , dat de letterarbeid mij zijne leer als eenen
, droom zou vooraellen, zoo worde ik veeleer needs vas,
„ ter overtuigd , dat mijn leven maar een droom is , of
• liever eene bettendige 'afwisfeling van waken en flapen,
27 Het lezen van de fchriften •des heiligen mans verheft
,, Corns mijne ziel ; maar fpoedig wardt zij wear ter neer
gedrukt, Ik voel eenen firijd , die mijn binnenfle ver, fcheurt. De inwendige en uitwendige mensch zijn met
„ elkander in worfteling ; en zoo God het niet verhoede
dan vrees ik zal de laatfle de zegepraal wegdragen.”
Zulke treurtoonen, M. H. !itomen van alomine nit 's mans
fchriften tot ons , en zijn Geheim 'is de oplosfIng van alles. Daarin zien wij hem than als met ontblooten hoof.
de, om, te midden van zijnen fchitterenden glans re,
kenfchap met God te houden ; en wie , die het leest
fiat zich niet met gebogen aangezigt naast den beminne
jijken man ? De oogen waren hem opengegaan , om
zijnen boezem te kunnen zien. De duizenden zijner
genooten 'leefden tevreden met zichzelve ; hij kon het niet,
hemas het openbaar geworden, hoe de bedorvene zin.
nelijkheid over den mensch ligt en de heerlijkheid Gods,
onderdrukt. Daaruit ontftond hij hem eene worfteling tus.
ichen het aardiche en hemellehe, waarvoor hij God dank,
Le. En hoe vertcheen hem nu die ontzaggelijke glans van
eer en roeul ? Als eene verfoeijelijke ljdelheid , als eene
kwelling voor zijne ziele. Ja , bedroefd was hij over eene
wereld, die zoo dwaas zich vertoonde , dat ze zijne ijdel,
beid op zulk eene wijze kroonde , en zich door zijne uitwendigheid lien wegflepen ; bedroefd was hij voor God,
daar hij zich hefcluddigde , zelt heimelijk , en zonder nog
zijne eigene verdorvcnheid te kennen , alle pogingen in 't
denkheeld van de
werk gefteld te hebben, om het
krooning der Dichteren weêr te doen berleven , met het
verborgen uitzigt , om 'zelf de eer(te eere daarvan te hebben. Hoort wat hij in de dagen, toen de blinddoek
ver‘
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verderfs nog over bet oog zijner ziele hing , aan zijnen
vriend, THOBIAS VAN MASSINA 7 fchreef: " Ko„ ping ROBBE
is de roem onzcr eeuw. Alle lieden
• van talenten moeten tot hem de toevlugt nemen. Men
moet geen oogenblik verzuirnen. pe Hemel kan hens
van de aarde wegnemen. 1k zal mij fpoeden, mijne taLenten en fludien hem te wijden. Het fpijt mij, dat itt
77 niet eer deze partij gekozen heb ; maar ik zal alle rnoet.
„ te aanwenden , oni den verlorenen tijd weder in te win.
„ nen , ten einde door mijnen ijver (in de letteren) de
„ gunst van dezen Heer te verdienen.” — Waarom? Ver.
neemt het uit eenen brief aan Pater s T. D E N I S: Gtj
„ weet , dat ik Haar de dichterlijke lauwerkroon trachte.
„ Alles wAl onderzocht, wil ik dezelve aan niemand te
„ danken hebben , dan aan Koning ROBBER T. Wan" neer ik zoo gelukkig ben ,dat hij tnij tot zich noodigt ,
dan is het goed ; anders zal ik voorwenden gehoord
7, hebben , dat hij mij bij zich wenscht te zien ,of ik zat
„ aan eenige uitdrukkingen in zijnen brief aan mij die
,, verklaring geven , dat ik genoodigd fchijne." Ziet
daar , M. H. ! eenp enkele proef van dat draaijen en krommen van 's mans hart , waarin anders zoo veel ijver voor
deugd en waarheid flak. Ach ! toen hem de oogen opengingen , en hij van onder de verblinding des algemeenen
verderfs het hoofd opbeurde , joeg het onrust door 2Ijne
ziel , fiddering door zijn gebeente , als hij herdacht , wat
al moeite het hem gekost had, en welk een aardsgezind
jagen er in hem geweest was , om den lauwerkrans te
verkrijgen I Zoo had hij de wereld het eerst misleid; maar
iii zijne fchriften ligt het ltlaar voor oogen , dat hij het
eene flraf van boven rekende , dat de wereld op hare beurt
hem misleidde , door hem dien fchitterenden cereglans als
eenen blinddoek over 't hoofd te werpen, tot verontrqs.
ting van zijn gemoed.
Na dit in 't algemeen over 's mans hartsgeheimen , in
betrekking tot den glans , waarin hij flond , gezegd te heb.
ben, moet ik de gefreldheid zijns gemoeds nog een weinib meer ontwikkelen.
De

164

HET LEVER

De meest flrijdige hartstogten , driflen en begeerten
doorkruisten zijn binnenfte , en wortlelden niet allecn tegen
elkander , maar ook tegen de heilige vreeze Gods, die
hem van zijne jeugd af vervulde. Vandaar , dat men met
innig mededoogen den ecrbiedwaardigen man aanitaart bij
bet lezen zijner fchriften , met zijne Geheimcnis , als den
fleutel tot zijn hart , in handen. Het aangezigt gloeide,
als hij van zijnen roem hoorde ; het hart weende, zoodra hij daarbij weder aan God , of aan AUCUSTI,NUS,
zijnen Heilige, dacht. In bet eene oogenblik brandde
hij van verlangen naar verhooging zijner glorie; in het
ander wierp hij alle glorie weg voor het oog des Onziertlijken , gevoelende dat dezelve eene fchitterende vrucht
was van onzuivere bloefems in zijn hart; en dan werd
bet eene openbaring aan zijn gemoed , dat hij , bij al zijn
drijven en jagen, noch God, noch de heerlijkheid van
bet Itijk des Zoons Gods , -maar alleen zichzelven bedoeld
bad. Met weemoed zag hij het , dat de ijdelheid, om
bet oog der wereld tot zich te trekken, hem bij al zijn
doen , en ook in zijnen letterarbeid betluurd had , van de
jeugdige Oren af aan. Hoort , wat hij, zijner jongheid
gedachtig, in lateren tijd aan zijnen broeder fchrijft
5, Herinner u, dat wij witte kleederen droegen. De ge.
eene verkeerde
ringtle vlekken , de kleinfle vouw ,
plaats gelegd , veroorzaakte ons groat verdriet. Her, inner u, dat onze, fchoenen zoo naauw waren , eu ons
„ dermate knelden, dat het gaan mij eindelijk onmogelijk
zou geworden zijn, zoo ik bet niet had ingezien , dat
„ het dan toch beter moest wezen , de oogen van ande„ ren , dan mijn ligchaam te kwellen. En als wij over
• de flraat gingen, welk eene zorgvuldigheid was er dan
„ in ons , zoo wel om den wind te vermijden , die onze
„ haren in wanorde zoule kunnen brengen , als berpattin„ gen , die den glans onzer kleederen konden bevlek„ ken !” — 't Is waar,, deze jeugdige ijdelheid is op zichzelve weinigbeteekenend ; maar zij getuigt van 't geen al
vroeg op den bodem des harten lag , van de zucht , nomehjk, urn het oog der wereld te trekken, en zich
iet&
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iets veelbeteekenends te doen befchouwen. Die zucht
Ron zich , bij- den fpoedig ontwikkelden grooten geest
van PETILARCA, niet lang tot voormelde nietighederi
bepalen. Weinige jaren daarna zocht hij de lauwerkroon
op het Kapitool in de groote wereldflad.
Hoort nu , wat hem het eerst de oogen deed opengaan
tot eene woraeling van onder den druk des verderfs
der algemeene verblinding heen. Op een' majestueuzen
berg, werwaarts hij met zijnen broeder gereisd was,
voelde hij zich door de heerlijkheid der fchepping Gods
zoo magtig aangegrepen , dat hij zich als voor den Alvermogenden geplaatst zag, en vol ontroering eenen blik
in zijn binnenfle Hoeg. Hij haalde zijn handboek van
AUGUSTINE'S nit den zak , floeg het open, en las :
,, De menfchen gaan been om hooge bergen te beklimi, men, om de monden der rivieren op te fporen , om de
„ baron der zee te aanfchonwen om den wijden omvang
„ des Oceaans te bewonderen ; maar zij verlaten
ye " Toen PETKARCA gelezen had, weende hij. Waarom? Hij vond zichzelven gefchetst. Aan deze heilige
toevalligheid (mag ik Gods werk zoo noemen) hebben
wij welligt het gerchrift , lllijne Geheimenis genaamd, te
danken. Sedert dien tijd lag zijne ziel meer voor hemzelyen open. Op den top des bergs vloeide de zucht nog uit
zijn hart: „ Onder veel zweeten en vermoeijen heb ik
„ dezen berg beklommen , opdat mijn vleefchelijk ligchaam
„ den Hemel eene fchrede nader mogt zijn; zoude ik dan
„ niet alles doen, dat ook rnijne ziel nader kwame?"
Ach ! de ongelukkige bleef tot zijnen dood the met de
overblijffelen van die zucht naar roem en eer en glans en
glorie worilelen. Vergunde de tijd het mij, ik zoude het
,• op bet voetfpoor van anderen , aan den toon der brieven , in latere jaren gefchreven , ook kunnen laten voelen, dat bij in worfleling bleef, fcboon het hemelfche in
hem den boventoon verkreeg. Zelfs dit getuigt van zijn
worftelen , dat hij honderdmalen fpreekt en blijft fpreken
van zijn verlangen naar afzondering van alien glans der
aarde. Zoo fchrijft hij niet alleen aan vrienden, maar ook
•
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aan Pausfen , Koningen en Keizers; en mij chinkt , bij bet
lezen zie ik , dat zijn oog fonkelt , en dit is oak gehed
overeenkomftig met zijne Geheimenis.
In dat gefchrift legt hij AWGUSTINUS nob eene andere beichuldiging tegen zichzelven in den mond , die met
yermelde zucht naar den glans van roem en eer in verband
Nat. PET RARCA voelde , namelijk , dat hij te veel
den zin der menfchen I den geest der wereld, de denkwijze en zeden van den tijd volgde 4 om alien te believen,
tot eigene onrust en kwelling des gemoeds. kën voorbeejd nit vele z4 hier genoeg; want ik zal er nog meet'
yan moeten zeggen. Oud reeds en zwak, fchrijft hij aan
den Paus , tot wien hij, op diens dringend aanzoek , nog
tend reis zoude onclernemen : „ Heilige Vader! Ik trachte
" paarden tot mijne reis te bekomen. Ik weet wel, dat
„ CATO, de Cenfor , flechts an paard had; maar onze
,, door ijdelheid verdorvene zeden karinen zich naar die
oude Romeinfche eenvoudigheid niet fchikken. Men
meent thans zonder paarden en bedienden geen'voetflap.
„ te kunnen doen. Ik verzet mij tegen den ftroom van
„ verkeerde gewoonten, zoo veel ik kan. Twee paarden
„ zijn mij te huis genoeg; maar op reis moet ik er meer
hebben, om het gebabbel van het yolk te voorkomen.
Ik moet mij, tegen mijnen wil, naar de gewoonten
eener verdorvene eeuw fchikken." — Ik haal dit niet
aan , M. H.! als eene befchuldiging tegen den eerbiedwekkenden man, maar als een bewijs voor de geheimen
van zijn hart, en als eene zaak , geheel overeenkomilig
met zijne .Geheimenis. Volgens dit gefchrift, 't welk eene
fchuldbelijdenis voor God snag genoemd warden, worflelde de man altijd tusfchen den geest des tijds en den
heiligen geest van CHRIST US, die zoo rijkelijk in hem
afdaalde. Hij noemt de zucht naar roem zijne gauden flavenketen. Als hij zich vrij waande , was hij gebonden,
zoodra het oog des gemoeds zich opende. De glans van
roem en eer fchijnt hem ijdelheid ; en men kan voelen ,
dat hij bet in opregtheicl meent , terwiji het van tusfchen
de letters als doorvlamt, dat zijn harte brandt. Hij weet
het,
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het , en It'd zegt het : De wereld is eene leugen, en
„ doet niets clan liegen." Ilij zegt het , ziende op den
toem , dien men hem toezwaaide, zonder den grand van
zijn hart te kennen. Hij veracht die wuftheid der menig,te , welke zijn jagen en ftreven hoog verheft , en niet
weet, dat de bron, waartiit zoo vele hooggeprezene
gen bij hem vloeijen , alrein is. Hij veracht die leugen
der wereld; en toch , zijn oog fonkelt. Hij weet het,
en worflelt , en geeft zichzelven de fchuld van al zijne
onrustigheid en inwendige ellende. De volgende woorden
nit zijne latere dagen mogen nog than aan het flot van
dit eerfte gedeelte mijner befchouwing: „ Wij brengen
„ de eerfle jaren des levens door in de duisternis der on, wetendheid, do volgende in moeite en arbeid, het ge„ heel in dwaling. Geen enkele dag was rein en onbe,
„ wolkt. En als wij opregt zijn, moeten wij bekennen,
„ dat de fchuld aan onze zijde is. De ligtzinnigheid, ik
weet het Nv el , is eene oude , ingewortelde kwaal,maar
„ toch niet onherflelbaar. Er is niets, dat een flandvas, tige geest niet zoude kunnen te boven ftreven; maar
„ of magt of rijkdom of roem bedwelmt bet hoofd en
• maakt ons duizelig." — M. H.! zoo was het.
Wij gam over tot ons tweede gedeelte, waarin wij
's mans leven in de Letteren en Wetenfchappen wenschten
te beichouwen in betrekking tot het geheim van zijn hart.
(Het' vervolg en lot in No. V.)

EENIGE AANTEEKENINGEN , OVER HET KABINET VAN
VERGELIJKENDE ONTLEEDKUNDE s TE PARIJB.

I

(Vervolg van bl. 115.)

n de vierde karner zijn fkeletten van vogels en amphibiM. Onder de fkeletten van vogels bevinden zich twee
exemplaren van de Secretaris of Slangendooder (Gypogeranus I L L I o.) , twee van Strut hio Carnelus en Str. Rhea,
een van den gewonen Cafuaris , en een van de Coon uit
Nieuw•
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IVieult). Holland. Hier is ook het bekende fkelet van den
Ibis , die door GEOPFROY nit Theben is medegebragt.
Het bereiden van hetzelve moet met groote omzigtigheid
en handigheid gefchied zijn ; want ligtelijk valleri dergeIljke voorwerpen , als
aan de luck blootgefteld worden, to zamen. Op de etiquette leest men nog: Ibis an.
tique, trouve" dans les grottes de Thebes par le citoyen
GEOFFROY, monte par le citoyen ROUSSEAU. VOOr
het overige moet ik , zonder vodringenomenheid , getuigen , dat de verzameling van vogelfkeletten in het Leyelfrhe Mufeum beter is. Vele voorwerpen zijn hier in eenen
ilechten flaat.
Van de amphibian heeft men hier fkeletten van Testudo
rnydas en andere fchildpadden, Tryonyx gangeticus enz.
(In deze kast beyond zich ook eene groote flesch met de
organa genitalia feminina van den Eleph. indices; maar
door de gekleurde flesch kon men weinig hiervan onderfcheiden. Hoe dit preparaat bier verdwaald was , begrijp
ik niet.)
Boven de kasten Haan twee fkeletten van Crocodiles
porcatus, een van Alligator fclerops, en een van Alligator lucius.
In de bakken onder glas bey ond zich in deze kamer
bet volgende : Dentition de Crocodiles, de Squales di Dio.
don, Orthagoriscus Tetraodon, Salmo, Cyprinus , Scam
rus, Spares , Sciaena, Lophius. Langues et palais d'un
poisfon inconnu. Het zijn lenge beenplaten, die met kleine knobbeltjes even als met verbeende papillen bezet zijn.
Onder deze preparaten moet ik ook gewag maken van
een fink , dat de etiquette heeft : Os pharyngien de Scare.
Het is fymmetriek en aan een' langwerpigen regthoek gelijk , waarvan de kleinere zijden door kromme lijnen of
bogen vervangen worden. Het heeft aan wederzijden
twee takken , die dwars geplaatst zijn , en in het midden
frnaller zijn dan aan hunne bafis of uiteinde. Het middelftuk , dat wij met een' regthoek vergeleken hebben , is
aan deszelfs bovenfte oppervlakte geheel met tanden bezet die in rijen Haan, en eerie boogvormige gedaante hebben.

4

VERGELIJNENDE ONTLEEDRUNDE TE PARYJS. 169

ben. -- De naam os pharyngien is in zoo verre onbepaald ,
daar men osfa pharyngealia fuperiora en inferiora bij de
Visftlien aantreft. Daar enter dit been fymmetriek is,
betluit ik ,dat 1142.1 in de middeliijn des . ligchaams geplaatst
en een onpaar been is; en , daar nu de Scares twee osfa
pharyngealia fuperiora , mar flechts een it ferias heeft;
zoo is dit been werkelijk bet os pharyngeale inferius-of
bet criceale van GEOFFROY, dat bier , gelijk bij
phias , Belone, Chactodon en Labrus , enkel is. —Voorts
beyond zich in deze bakken voor de anatomie der articulate bet volgende : Parties folides du Linwle Cyclopes
du Po!/port , elu Bernard , de la Squille Mante, du Pence Brafilien. Nlen weet , hoe ver men het in de laatfte
jarcn in het onderieheiden der deelen van de articulata
gebragt heeft, en hoe uitgeilrekt de Terminologie daardoor geworden is. Wij weten niet , of het geringe nut ,
dat de 1i/0:of-Ili:be nierkunde daaruit trekt , deze meerdere omflagtigheid en moeiieliikbeid der kunstfpraak wel
goedt. Doch in alien gevalle is het belangrijk, deze deelen bier met zorg gelebeiden en gerangfchikt tezien. Men
vindt bier wijders ook vele dergelijke harde deelen van
cigenlijk gczegde infekten. Onder deze preparaten merk
ik op: Elytre de Hanneton (Melolontha vulgaris) trait'
par la potasfe caustique,,et reduite c2 l'Entonteline ; Jubilance propre aux tegumens des animaux articules, dont
clle conflitue la plus grande panic. Deze Entomeline is
Gene viiezige halfdoorichijnende zelftlandigheid , die gelijkt
op drooge mucus , met welke zij veelligt ook in chemifche eigenfchappen zcer veel overeenkomst hebben zal.
Illocl4Ve en pleitre d'une fibre musculaire des intestins dont
Ie diamêtre est Soo fois grosfi. Module d'une portion da
coeur des infectes pour faire voir la forme et la dispolltion des ouvertures anriculo-ventriculaires et des valvules
qui les accompagnent. 'Dit alles , hetgeen tot de artieu.
iota betrekking heeft , is bet welt van den Beer sTRAus
uit Straatsburg, die federt eenige jaren in Parjs woont,
en van wien ik tijdens mijn verblijf to Paris eenig onderrigt in bet ontleden der infekten heb molten genieten.
N
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Het laatite preparaat , waarvan ik fprak, heeft betrekking tot eene uitvinding , door hem gedaan , aangaande
het ruggevat der infekten , waarover men reeds zoo wet
gegist en getwist heeft. STRAUS, namelijk , verhaalde
mij , (daarna heeft hij zulks ook voorloopig in een der
nommers van het Bulletin univerfel van FERUSSAC
aangekondigd) dat hij bij de infekten eenen waren omloop
ontdekt had. Het hart is niet gefloten, maar, heeft zijdelingfehe openingen (trous auriculo-ventriculaires) en
klapvliezen bij deze openingen. In den kop zendt het aan
wederziide een' tak nit, die zeer fijn is, en waarvan bet
einde niet gefloten is. Het vocht wordt nu in het Hgchaam uitgeflort. De omloop gaat dus van achteren naar
voren (*), terwij1 door de openingen feeds nienw cambium (zoo mag men, dunkt mij, het bloed der infekten
wel noemen) in het ruggevat wordt geflort. — Met ongeduld ziet zeker elk de door het Franfche Inflituut be-.
kroonde Verhandeling over de Meloloniha van s T R A u s
te gemoet. Ik heb er de teekeningen van gezien , en kon
niet anders dan met LATREILLE toeftemmen, dat dit
Werk , geheel in den geest van dat van LYONNET vervaarDit wisten reeds vroegere waarnemers. Belangrijk is
ook in dit dpzigt de plaatfing dezer twee takken in den kop.
Zoo er takken waren, had men ze hier te zoeken. Het achterfte gedeelte van het ruggevat is wijder , en HEROLD had
bet reeds voor het hoofdzakelijkfte deel van hetzelve yen.
klaard, („ denn er bleibt dies auch im Verlaufe des Meta•

morphofe, and fcheint tick daher zum vordern engern Theil
wie ein Herz zu feinen Gefiisren zu verhalten." Phyfial. Un.
terfuchungen fiber das Rfickengefdsf der Infecten. Marburg,
1823. 8 0 . S. ii.) Daarenboven moet men nu (dewijl de
twee takken, die nit het hart ontfpringen , het bloed uit
hetzelve naar de deelen brengen en dus flagaders zijn) het
geheele ligchaam der infekten, buiten het ruggevat, als eene
ader berchouwen. Een zonderling befluit voorwaar, doch
niet te zonderling om de ontdekking van STRAUS omverre
te werpen , en om niet veeleer in de rij der wonderen, die

ens de infekten aanbieden, eene plaats in te nemen.
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vaardigd eene hoogstbelangrijke bijdrage voor de ontleedkunde der infekten is. Voor deze ontleedkunde der infek ten kan STRAUS rneerdere bijdragen leveren. Hij
heeft tilt bijna alle familien eenige foorten ontleed, en, hetgeen hij gevonden heeft , afgeteekend. Ik wensch niers
vuriger, daft, zoo ik krachten en lust behoude , in het
vervolg een gedeelte ran mljnen tijd aan dit onderzoek te
befteden daar ik verzekerd ben, dat men uit de onti
leedkunde der lagere dieren althans even gewigtige waarheden voor de menfchelijke phyfiologie kan afleideti, daft
nit het onderzoek der zoogdieren. — Mijne dankbaarheid
voor den Heer STRAUS vorderde, dat ik in deze aan.
teekeningen zijnen naam niet verzweeg. Hij is mijn leer.
meester en mijn vriend , en zijne onafgebrokene wet*.
zaamheid flrekt ten bewijze, met hoe veel geestdrift de
natuuronderzoeker zijne ftudien beoefent. — Doch keeren
wij, na dezen nitfiap, weder tot de verzameling terug.
In de vfifde kamer zijn fkeletten van amphibian en vise
fchen geplaatst. Onder de eerfien (haocelisachtigen,
vorschaehtigen en flangen ; de fchildpadden- zijn in de viers
de kamer geplaatst) merk ik Opt Sauvegarde elegant de
la Nouvelle Hollailde, de PERON. Een klein exaltplaar van illligator lucius. Een dim van een' zeer jongen Crocod. niloticus. (Ik konde hieraan geene epiphytes
ontdekken. CUVIER zeide mij , dat hij bij krokodillen
nooit epiphyfes gezien had , en dat hij niet geloofde, dat
ze die ooit hadden, hoe klein ze ook waren. In het algemeen fchijnen de lagere vertebraja, en vooral de vis*hen, nog aanmerkelijk te groeijen , nadat de epiphytes
reeds in apophyfes verandera zijn , en de beenwording
geheel voltooid is.)
Laccrta amboinet2fis; Draco volatas (een flecht fkelet);
verfcheideue kameleons; Lae. aurata ; Bipede,espke nouvelle rapporde par M. PERON; eene kleine Bea confirictor ; Couleuvre du Cap, par .111. DELALANDE; Col.
natrix ; finguis fragilis; Trigonocephale jaune (rip.
lanceolata); Crotalus horraus , verfcheidene exemplaren;

,Flaps lemniscatus; Pg:pera naja; Colub. laticaudatas ;
N z
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Hydrophis granulates; Rana.... de New -Torek , par
MILBER.T; A. ocellata; R. pipa ; typhonia ;
acerta falamandra ; Triton cristatus, drie exemplaren;
Tr. palmatus (2); Tr. punctatus (2); Tr. Gesneri (2);
Tr. alpestris (1); Siren lacertina.
Bij uirftek rijk is de verzameling van visch - fkeletten.
Ik heb van dezelve eene lijst vervaardigd, die ik zoude
mededeelen, zoo ik niet dacht , dat eene optelling van
meer dan 3oo voorwerpen voor de meesten mijner lezers
weinig belang zoude hebben. Zij zijn gefchikt naar het
Ichthyologisch fystema van cuvtaa, hetwelk men in
het tweede deel van zijn Ngne animal vinden kan. Met
genoegen vernam ik, dat c U vrE tt aan eene uitgebreide
Ichthyologie werkt, welke weldra het Licht zal zien. Hierin zal sevens de anatomic der visfchen uitvoerig behandeld
worden ; en wij molten Merin ook eene vergelijkende osteologie der visfcben verwachten waarin van den rijken
fchat, dien men hier vindt , behoorlijk gebruik zal zijn
gcmaakt.
Tot eene proeve mijner aanteaeningen , zij het mij vergund , bier iets over het fkeret van den Orthagoriscus moles
te laten volgen. De ruggraat befiaat uit zestien wervelen.
De bovenfte procesfus fpinofi vindt men alleen in de acht
voorfle wervelen; in de vier voorfte wervelen zijn zij
niet, gelijk s c nut, z a zegt , afwezig, maar zeer fchuinsch
en naar achteren geplaatst, en vioeijen met het breedere
doornachtig uitfteekfei van den viirden wervel ineen. De
laatite wervel heeft Beene ariophyfes. Het ligchaam eincligt in eerie vliczige uitbreiding, welke met de rug- en
aarsvin te zamen'hangt , en in welke zestien beenitrepen
gezien worden , die van boven de voortzetting fchijnen te
zijn van de ftralen der rugvin , van onderen van die der
aarsvin. SCHULZE heeft in zijn exemplaar zeventien
wervelen gevonden. Ik heb van dit verfchil in het getal der
wervelen bij tone en dezelfde foort van visch reeds meet-dere voorbeelden in mijue Disfertatie de feeleto Piscium
bijgcbragt, doch durf vooralsnog niet bepalen, of een
grooter aantat een' hoogeren ouderdom van het individu
be.

l
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bewijst , dan of het enkel tocvaliig is , en reeds in de
jeugd zoodanig was. S c nut,zz, die bet eerfle gelooft ,
heeft daaromtrent beloofd waarnemingen mede to deelen ,
waarnaar it: zeer verlangend ben.
In bakken vindt men in deze kamer vele osfa hyoidef
van zoogdieren, vogels en amphibin , en arcus branchialcs van visfchen.
In de .-.-,csdc kamer zijn myologifche preparaten. In de
eerile kast aan de linkerhand (zoo begint men in elke kamer) vindt men preparaten op liquor van de fpieren van
den rug en de onderfte ledematen bij kinderen ; een . waspreparaat van de fpieren van het aangezigt en den hats
van een' volWasfenen , en een dergelijk , waarin fommige
fpieren van de bovenfle laag, zoo als de orbiculares oculorum, zijn weggenomen ; myologie van een Orang en
andere apen; doze dieren zijn geheel in flesfehen, en meestal is enkel de huid weggenomen. Men kan aan deze preparaten niet veel zien , en , zoo als ze daar flaan, hebben
ze weinig nut. Men moot enter een groot gedeelte van
het Kabinet van vergelijkende Ontleedkunde als eon Magazijn befchouwen, waaruit voor bepaaide onderzoekingen bij voorkomende gelegenheid voorwerpen
nccmt.
Zoodanige preparaten vindt men in deze kamer ook van
Erinaceas , Tcnrec (Centenes Melcs,
.1/7verra nafica , Urfas lotor, Mustela faro , enz. Men
vindt bier ook eerie cavia acuti, nog onveranderd en met
Naar bedekt , niettegenflaande op de etiquette der flesch
het gewone Myologic d' ./lgouti femelle gefchreven flaat ;
verfeheidene fluid:en van den fruit van den Olifant ; fpieren van den arm en hals van een' bond , fpieren van cm'
jongen wolf, enz.; ex4rtimiteis anterieures injectdcs dune
Li01177C do 6 mots. (Eene opfpuiting kan men dit naauwclijks noemen; men ziet bier en daar eene roode flreep.
Ook ziin do mceste opfpu:tingen van dit Kabinet fleclit
uitgevallen.)
Onder de vele myologirche preparaten van vogels
co
er van den flruisvogel , arced en fperwer; van den Tai
N3
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ferpentarius ; van gene paauwin; ook eenige koppen en
pooten van vogels.
Onder die van amphibian ; van Tema° mydas de linker
voorpoot , bet bekken en de acbterfle ledematen; een
fpierpreparaat van den kaiman met den fnoekenkop (JR.
ligator lucius), en van den fclerops ; van den Ca?nekton, en van Siren lacertina.
Zie Hier de lijst van de myologifche preparaten van
visicben;
111yologie de la Lamproie.
de la queue et des appendices geinitaux de la
Role ranee (Raja rubus).
du Rldnobate.
de Squatina laevis.
de la Chimera.
Tetra5don laevigatus.
Crprinus gibbolus.
--.--- de la Tanche (Cypr. axe°,
de la Morrhue,
de l'
HipposlasfUs argus.
du Lump (Cyclobterus lumpus).
..---.-- de la Baudroye (Lophius piscatorius).
du Zeus Faber.
Wijders zijn bier eenige preparaten van de fpieren van
Sepia en Octopus.
Ook is in deze kamer nog een droog preparaat van de
vaten en fpieren van en kind. Het kind zal 6 of 7 jaren
oud zijn. Pit preparaat fchijnt te bederven en te verte.
ren, Hoe gedroogde fpieren zich voordoen , weer elk,
die met de verzamelingen op onze zoogenoemde fn jlzawrc bekend is, Ondertusfcben vindt men in Frankr0
nog vele dergell5ke preparaten, vooral in het Kabinet
van de Veartfenifchool to .41fort, waar men onder anOren een foetus humanus op deze wijze geprepareerd
heeft , rhdencle op een foetus van een paard Eindelijk
vindt men nog. in deze kamer de volgende ftukken van
- ontleedkunde (Juatomic artificielle): MyologifehQ
was.
ImP,••••••••

.
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waspreparaten van den mcnsch. Een kleine gladiator ; armen en beenen — verkleind en natuurlijke grootte ; zeer
middelmatig (*). Een gekleurd fpierbeeld in pleister van
den mensch , levensgrootte , in eene afzonderlijke glazen
kast ; de fpieren zijn te hoog gekleurd. De myologie
van het paard (verkleind) in gekleurd pleister, twee fpe,
cimina; zoo ook een paarden- en koeijenkop (natuurlijke
grootte); voorts ledematen van onderfcheidene zoogdieren in hunne natuurlijke grootte, van den leeuw,, van
het paard, enz.
(*) Verzametingen van waspreparaten, hoe kuni1ig deze
ook zijn mogen , kunnen nooit de natuurlijke preparaten verVangen. Het is daarbij te vreezen, dat velen, vooral jonge
lieden, meer nadeel dan voordeel zullen ondervinden, zoo
zij , nit zucht tot gemak of om andere redenen, de anatomie
aan deze kopijen willen befluderen. Met dit al kunnen deze
preparaten hoogst nuttig zijn, bijzonder voor myologie.

(Het vervolg hierna.)
VIERTAL BRIEVEN AAN EENEN VRIEND , OVER DE TENTOONSTELLING DER RUNSTIVERKEN VAN NOG LEVENDE NEDERL ANDSCFIE MEESTERS, TE AMSTERDAM, VAN DEN
JARS 1824,

(Derde Brief.)

H

et is zoo, geachte Vriend I zulk een grooc aantal Meesters, in onderfcheidene vakken der kunst werkzaam geweest,
wier Leerlingen, de voetflappen hunner voorgangeren drukkende, dikwijls zelfs hen te boven flreefden , wijst zeker
geen Land van Europa aan. Doch kon het wel anders, daar
beiden zich de denige gids tot het waarachtig fchoone , de
Natuur, verkozen, om die in hunne flukken, hoe verfchillend ook van onderwerp en verfcheiden van behandeling, onopgefinukt over te brengen. Het zou partijdig fchijnen, in.
dien wij zelve meer tot roem van onzen landaard in het yak
der fchoone kunften ophaalden. Wij vinden nog hoogere vol.
doening, wamieer wij vreemdeling en inboorling, hoe gering
de laatften ook in getal zijn , met elkander zien wedijvereu , om

N4
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zich het eigendom der heerlijke voortbrengfelen onzer &HT.
derkunst uit de XVIlde Eeuw Le betwisten ; wanneer wij op»
rnerken, hoe dezelve gedurig van nit hunne fchuilhoeken en
elders opgelpoorcl , en met Heeds opkliminende fommen wor.
den betaald. Neen! de onpartijdige kenner en beminnaar van
al , wat goed is , zal de hooge verdienflen onzer heroemde
Schilders nooit in twijfel trekken, naardien zij de waarheid
in al Naar eenvoudig fehoon zoo betooverend hebben weten
voor te flellen. Het behoort intusfchen niet tot het omnogelijke , dat men uit de vereenigde Hollandfche en Vlaandche
Schole manner zoude zien voortkomen, die de vroegere
kunftenaars op zijne ftreven. Dit is bij deze gelegenheid
reeds in sneer dan edn vak gebieken , en onze verdere befehouwing zal zulks door elken bevoegden en onbevooroordeelden doen toeftemmen.
Dan, ik zou wel van den weg afdwalen , en had u welligt
reeds vroeger moeten opmerkzaam maken op de Binnenhuizen, welke ons door KNOLL van. Utrecht , benevens de jonge kunftenaars L. J. HANSSEN en IIIILSWIT, op de Tentoonftelling werden gangeboden. De eerfte heeft ons meer
dan dens bewijzen van zijn kunstvermogen gegeven; terwijl
de proeven van bekwaamheid , door den laatflen overgelegd,
zoo wel voldeden, dat wij beiden ten ijverigfte aange.
fpoord mogen houden, om de nu betreden bean met gedUri.
gen lust en oefening te blijven bewandelen, en zoo doende
den roem te verflerken , die hunne namen aankleeft. Aan
aanmoediging, die medewerkt tot gegronde verwachting voor
de toelcomst, zal bet hun nu reeds niet ontbrolten hebben.
Dz Utrechtfche Schilder VERUEIJEN heeft zich wederom
op eene voordeelige wijze doen kennen. Zijne twee ingezondene Stadgezigten mogen welgeflaagd genoemd worden,
Zoo was mede her gezigt van het Stadhuis en de Groote
Kerk te 's, Gravenhage , door VAN HOOVEN, aldaar , refit
goed, ja zoo uitmuntend gefchilderd, dat het gedurig met
veel genoegen werd befchouwd , en fpoedig eenen kooper
yond. P. DE NP .FER., te Cent , bezit eene eigenaardige
gefehiktheid voor deze foort van fehilderingen. I-lij gnat ook
met vasren tred voort, en het ontbrak hem dianaal weder
niet 2an befchouwers, die in zijne flukken een ongemeen behagen fchepten. Zoo treft mede de onvermo,eide ijver van
den wakkeren JELGERIIINS, die zijne krachten meestal ,
en met goed gevoig , aanwendt tot het vourttelleu van Kerk.
ge-
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gebouwen van binnen te zien, en die ziymen uirgefpaarden
tijd op eene voortreffelijke wijze aan de kunst befteedr. De
St. Jacobskerk te tIntwerpen , door Nrco nn I 1, had vele
en groote verdienfien. V E R VLOET, thans te Rome, (niet
VERN, LOET van Mechelen) zec zijne fludie met grooten ijver
voort. De beide gezigten, uit de piaats van zijn tegenwoor.
dig verblijf genomen , getuigden daarvan fprekend; terwijl
derzelver verdienflelijke behandeling hem evgnzeer tot roem,
als de welgevallige ontvangst tot aanfporing ter verdere vol..
making dienen zal. De flukken van WE STENBERG in dit
gedeelte der kunst voldeden ons uitnemend, .zelfs:beter nog
dan zijne andere fcbilderijen., Hij fchijnt voor deze foort
volkomen berekend .te ziju, en zal ougetwijfeld hebben,on•
dervonden, dat men zijn werk met niet minder geneegen zag,
dan bevorens. Moge hij dan al , naar fommiger oordeel , niet
zoo gelukkig thans geflaagd zijn in het Landfchap . , men kan
Wet op 66ns alles te gelijk meester ziju. W E S ZEN BEE. G
hood ik voor een allerbekwaamst kunfienaar, wiens veritan.
dige lesfen in zijne jengdige leerlingen TEN .0 A T z en
PLITYM nu reeds zoo merkbaar waren, dat ook het werk
Van dezen niet zonder belangf/elliug werd gezien.
Behalve het Kermis -Waterpoortje te Utrecht, van den
Baron VAN HEECKEREN TOT 13 R A NTSENBURD, hetwelk door den zeer verdienflelijken P. G. VAN:OS geftof.
feerd werd , en daardoor zich re meer aanbeval, troffen wij
ook den geachten Utrerhtfchen Schilder I1 A ANEBRINK in
dit vak aan; . gelijk mede eene regt fiksch gefchilderde, kapi.
tale en zeer verdienflelijke Vischmarkt van den met veel lof
bekenden JONKIS. POELMAN, die, bij al de aanmerking
op zijne floffaadje , een' uitnemenden aanleg toont ; sTEF.
FELAAR, VEER LING en' andere , alien , met meer. of
mindere verdienften, blijken overleggende van eene loffelijke
zucht voor de kunst, en die eene billijké aanfpraak maken
op onderfcheiding en aanmoediging , zouden uitvoeriger
fpraak verdienen.
De met room bekende Bloemfchilder G. j. j. VAN o s, die
altijd zoo heerlijk heefr uirgeblonken door de fioute en natuurlijke behandeling van ziju penfeel fpreidde wederont
zijn voortrefrelijk kunstvermogen ten won. Schikking, kleur
en effekt, alles kenmerkt den grooten Meester, die ecl:rer,
(wij moeten der waarbeid hulde doen ,) gelijk ik vroeger eens
aanmerkte , in floutheid meer heels aai.gewonnen, clan tot:gegeIV 5
yea
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ven aan die bevallige harmonie en teedere zachtheid, Welke
dit yak in 't bijzonder vereischt. Het voortreffelijke evenwel des geheels deed deze fmet gaarne voorbijzien, en dwong
regtmatige hulde of voor den kunftenaar.
Maar niet minder voldeden de 13Ioemflukken van den nog
weinig bekenden BLOEMERS, te iltnfierdam. Deze heeft finds
korten tijd zulke vorderingen gemaakt, dat men er over verbaasd moet Haan. Bij hem was die aangename overeenftemming ,welke Men in voorwerpen van dezenaard teregt verlangt.
De getrouwe en juiste afbeelding van het oorfpronkelijke
doen in BEOEMElis den groocen man zien, die met v A rf
o s zal wedijveren , om de kroon der eere te bejagen. Het
Publiek dankc met ons zeker beide deze waardige kunftenaars, dat zij door dit hun werk niet weinig hebben bijgedragen tot den /ulster f clezer Tentoontlelling.
Ook de met vele bekwaamheden toegeruste kunitenaresfe,
Mevr. 1,2 Ott Tz, geb. REUERMANS, houdt niet op, ons
een waar• genoegen te verfcbaffen, wanneer zij de keurige
vruchten van haar penfeel aanbiedt. De getrouwheid der nit..
voering deed het flak met dood Wild en Vruchten , door
haar geleverd, eene -niet enbelangitite plants beilaan onder
de beste flukken.
MAT en ESMAN gaan merkelijk vooruit. De ingezondene
aukken van den kunstliefhebber SINGLNDOINIK waren bevallig en fraai gefchilderd , en voldedea niet minder dan be.
vorens, DE 1100P verdient even z,:or lof, en zou welligt
in een edeler vak, waartoe hem geenszins de aanleg ont.
breekt, nog beter Hagen; met an woord: in dit gedeelte
der kunst; zoo wel als in de Stilievens, =men vele beoe.
fenaars De hoogbejaarde HENDRIES gaf nu nog blij..
ken van belangfielling. De aukken van den dooff'commen
EELKENIA, bij vroegere gelegenheden aangeboden, voldeden ruim zoo wél als die van thans. Hij vermijde alle hard.,
heid en overbodige kracht. Hij wont zich echter een kunflenaar van uitftekende vlijc en fijn gevoel. Hij en vele
anderen kunnen, bij eene gefladige voortzctting hunner oefe.
ningen, niet misfen welverdienden lof in te oqften.
En nu nog jets over de Zeegezigcen, wier aantal , daar ik
flechts van de voornaamfte zal gewagen , zeer gering was.
Aan het hoofd der Zeefchilders plants ik den met room bekenden s CH o T EL, die ons aan onze oude Meesters herin.

nert. Deze rijkbegaafde man, die ons in den jare 1818
voor
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voor het eerst bekend werd, en Coen reeds zulk voortreffelijk werk leverde, dat men hem, indien hij zoodanigen gang
bleef houden, een' eerften rang onder de Zeefchilders toewees; SCITOTEL, zeg ik, heefE de verwachting vat zijne bekwaamheden niet to leur gefteld. Hergeen hij dit jaar
leverde, getuigc van zijn vast en geoefend penfeel. Hij heefc
daarin bet grootfche der Namur, krachtig, flout, dock Einar
waarheid , afgemaaid. De algemeene tevredenheid van het
Publiek geeft volkomen regt , om ook zijne beide fchilde•
rijen als pronkflukken der Expolitie to noemen. Dit ondubbelzinnig bewijs van belangflelling en goedkeuring flrekke
hem niet flechts tot bewijs van zijnen gevestigden roem,
maar ook tot een fireelend voornitzigt , dat zijn naam, met
'of en eer overladen, ooze vaderlandfche Schilderfchool tot
glans en luister zal verfirekken.
Zifn Stadgenoot en Leermeester, (zoo ik mij niet bedrie,
ge) de !anger bekende SCHOUNIAN, van wien wij een woe,
lend en een ail Water, fchoon in een' anderen tranc dank
s Cu O T E L, badden, blijfc geenszins achterlijk. Zijne bekwaamheden nemen toe met zijne jaren; dit bleek aan dezek
zijne flukken, welke ieder zeer voldeden, ja meer dan men,
dusverre van dezen beroemden Zeefchilder zag. Het ontbralc„
&Cu o o M Acv dus ook niet aan bewonderaars van zijn geoefend en geluk kig talent. Vaarlijk , Dordrecht mag zich verheugen in het bezit van daze en nog andere waardige mannen! Die grijze ftad blijfc Jp den duur zeer vele uitnemende
kunftenaars opleveren. — De overigen , die ons in dit ge.
deelce der kunst bijdragen fchonken, als daar zijn OUWER..
EEEIC, sjoLLE rd A, MOREL, enz. enz. kunnen in die
hunner tijdgenooten zien , war hunzelven ontbreekt, opdat
zij, bij verdere ontwikkeling en volmaking, met gelijk onthaal worden bejegend.
Hoe gaarne ik mij thans nog onledig wilde houden met een
overzigt van het Landfchap , waaromcrenc de oogst zoo ruin).
uitviel, dat eene der zalen naauwelijks coereikend fcheen
om derzelver aantal naar behooren to bevatten, moet ik zulks
betparen tot mijnen volgenden, In dezen hebben wij reeds
genoegzaam gezien, dat in de opgenoemde vakken veel voortreffelijks annwezig was. Het mindere getuigde van den ijver
der vervaardigers. Deze hebben door eene onderlinge verge•
lijking kunnen zien , wat zij nog behoeven, om , met onaf.
gebrokene vlijt en aauwending van alle krachten, tot dat top.
punt
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punt te. ftijgen , waarop zij in den ouden roem van het land
hunner geboorte kunnen deelen. Oorfpronkelijkheid , geene
flaaffche navolging , kan hen daartoe leiden. Aileen echte
kunst zal alcijd , in weerwil van hetgeen zich als fchijnbaar
geed moge opwerpen en voordoen , eene hooge en blijvende
waarde behonden. Die echte kunst , om met zeker Schrijver
te eindigen, is magtig te worden door te zien en te vergelij.
ken; die echte kunst is gegrond op de lesfen der Namur, —
lesfen, die altijd leerzaaiu, en zeker zijn, om hen cot her
fchoone en bevallige te brengen , gelijk zij er anderen toe
gebragt hebben.
Spoedig o p t% angt gij mijnen laatflen. Vale !

INVLOED DES CHRISTENDOMS OP o • TAIT!.

De Heer c I3 A irr Isso zegt, in One santeekecingen op

RoTzEnuc's Reize (Ned. Vert. bl. 332): iPij twijfaen
met aan het gebeurde op 0 - Taheiti (de algemeene invoering
des Christendoms aldaar); mater wij begrijpen het ook Met;
en de Heer siARI N , die dit eiland vroeger bezoc lit , berigtte
ens, hetgeen 011S zeer duidelyk was ,dat de inboorlingen meest
de Zendelingen bezoeken uit nietrwsgierigheid, en om zich
derhand met bet nabootfen banner ceremoniin te vermaken.
Wanneer alle berigten van den Heer clan nt Isso op geenen
bechteren grond fteunden dan dit, en wanneer hij in alies
even zoo gereed was , te gelooven hetgeen hem verhaald
werd, zouden wij zijne lezers beiclagen. Dit is echter het
geval in geenen deele.
Nogtans moet. de Heer MARIN het eiland 0 - Tatti zeer
.oppervlakkig befchouwd, hebben , of de hervorming in den
Godsdienst moet aldaar later veel dieper wortelen hebben gefchoten. Wij hebben ten minfte het verhaal voor ons van een
bezoek, op den 25 Julij 022 , door het Engelfche Schip Coact
Hope op het eiland afgelegd, medegedeeld in de India Gazette, en daaruit overgenomen in de Nouvelles zinnales des
Yoyages. Hetzelve doet volkomen regt aan de verandering,
door het Christendom aldaar te weeg gebragt; en wij mogul
met blijdfchap dic in onze Eeuw volbragte werk tegenover de
vorderingen des Ongeloofs in andere landen itellen.
„ Het is Met zonder belang," zegt de Schrijver,,, de groote verandering na te gaan , die federt de reizcn van c o o it in
tie
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de zeden der inwoners heeft plants gehad. Het Londelifche
Zendcluiggcnootfchap kan ten minite op C. One zaak roem dragen . dat is dat het alle deze volken eenen barbaarfchen en
afgrijfelijken Godsdienst, door veelvuldige menfchenoffers bezoedeld, heeft doen verzaken, en de weldadige voorfchriften
des Christendoms aannemen.
„ De verandering in hun zedelijk karakter, als het gevolg
van het voorgaande, is wezenlilk verbazend, vooral ointrent
de onmisbare onderfcheiding des eigendoms. COoK heeft
deze eilanders als het behendigfte flag van dieven berchreven,
die hij ooit had aangetroffen: thans was alles , was ons toebehoorde , aan hunne blikken blootgefteld , en ter genade van
hunne begeerlijkheid; zij onderzochten en befchouwden alles
met eene naauwkeurigheid ,die eenen tolbediende tePortsmouth
eer zou hebben aangedaan, — en toch misten wij niec de
geringfte kleinigheid.
„ Zij hebben thans een geregeld wetboek , en eene manier
van proced6ren; over elk Regtsgeding zitten ten minfle zes
Regrets, uit de Opperhoofden gekozen. De behandeling der
Regtsgedingen is allereenvoudigst: de befchuldigde wordt
ilechrs op eigene bekentenis veroordeeld , blijfc hij ontkennen , en komt de zaak naderhand nit , zoo wordt hij het
voorwerp eener zoo groote verachting, dat de vrees daar.
y our her zelden noodig maakt, tot het onderzoek van getui.
gen over re gaan. De Itraf van diefflal en onkuischheid be.
ftaat daarin, dat men den misdadiger een zeker eind ftraatweg
doer aanleggen." [Volgens andere berigren, ook in de Annales medegedeekl, flant die zelfde ftraf op den Laster: de lasteraar moet zelf, of met zijne bloedverwanten en vrienden,
een aan wcderzijden afhellend gedeelre van den grooten wog.
cen uur verre , en twaalf voet breed, aanleggen.] Ook
het tatolidren , anders zoo algemeen , worth op dezelfde wijze geftraft. Aileen op verraad en moord that de doodflraf,
en we! de galg.
„ Op het onclerhouden van den Zondag zijn de wetten ook
zeer geftreng. Men mag dien dag Beene fchuit in zee laten,
'loch zelfs kolten. Des Zondags en Woensdags wonen de
eilanders geregeld tweemaal den eerdienst bij. Behalve de
Zendelingen hebben zij ook vaste Predikanten, die lange
leerredenen houden , welke goede gevolgen fchijnen to hebben. De eilanders zingen goed. Vooral wanneer de Zende.
ling de muzijk verftaac , maken zij verbazende vorderingen;
Cri

182

1NVLOED DES CHRISTENDOMS

en het zingen in hunne vergaderingen overtreft verre dat
onze meeste kerken.
„ De kapellen zijn welgebouwd ; de floelen met houten
fnijwerk. Te Eimeo vervaardigde men op dat oogenblik eene
kapel geheel nit koraalrots.
„ Men mag zeggen, dat het eigendom in zekeren zin gemeen is; want zij weigeren nooit een verzoek. Dikwerf,"
zegt de Reiziger, „ bleven onze kostbaarite gefchenken aan
de Opperhoofden geen oogenblik in hun bezit, ten zij er
vooraf beloofd was, dat zij , nit achting voor ons, zou•
den bewaren. Zij hebben in hunne tact zoo min het denkbeeld
van dankbaarheid, als het woord: ik bedank u. Het trot* ons
op eene onaangename wijze, hun de rijkfle geichenken zoo
geheel onverfchillig to zien aannemen. Doch ook liefdadig.
heid berchouwen zij niet eens als deugd. Goede zielen in
Engeland wilden een Genootfchap ten behoove der weezen
in 0 -Talti hebben opgerigt ; zij wisten niet, dat er op het
geheele eiland geen enkele verlarene wees beflaat. Bij de
geboorce van een kind ,worden drie of vier eilanders , boven
en behalve de natuurlijke ouders , tot 's kinds vaders en moeder: benoemd. Zij nemen aan, het re helpen en to befchermen , en ftellen er hunne eer in , aan die verpligring re vol..
doen. Het kind words ook ais eene groote aanwinst voor
bet huisgezin en de maarfchappij aangezien.
„ De bevolking , federt co o tc zeer verminclerd , groeit
tan , ten gevolge der nieuwe orde van zaken volgens welke
de vrouwen meer geacht, en de huwelijken aangemoedigd
worden. Het verfoeijelijke Genootfchap der ErroLr of Arreoys, door c oo x befehreven , is geheel afgelchaft; de fporen daarvan zijn nog overig , door het aan de mannen niet
evenredige getal vrouwen."
Er zijn op het eiland eenige weggeToopene matrozen: deze zijn een ware geheel voor de inboorlingen, door hun los
bandig leven. Niet zonder blozen verhaalt de Schrijver , dat
de Unige dieffial gedurende zijn verblijf het werk was van
eenen Engelfchen vlugteling nit Nieuwholland, die echter ook
in 't openbaar, ten aanzien der inlanders, gebonden en teregtgeileld werd.
Maar bet grootile gebrek der eilnnders, en hetwelk hug
met alle wilde of halfberchrinfcle Volken gemeen is , beflaat
in eene buitenfporige zncht tot aerken drank. Nogtans heb.

ben ziJ krachts genoeg over zichzelve gehad , om alle middelen
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len tot bereiding van gistenden drank (ava) te vernietigen , en
die bereiding , op ftraf van ballingfchap , te verbieden. (Het
distilleren hadden zij van eenige Engelfchen geleerd.)
COOK, die onwaardeerbare vriend en weldoener van dit
eiland, is door de dankbare TartiL,rs als eene God held vereerd;
doch deze buitenfporige eerbied, die awl den groocen man
menig menfchenoffer had doen toebrengen , heefc ook met de
invoering des Christendoms opgehouden. Thans zijn de Zendelingen de weldoeners van het eiland. Een hunner bereidt
fuiker (het fuikerriet van 0 .Tairi is voortreffelijk), en
het Zendelinggenootfchap heeft eenen wever derwaarcs gezonden , om den inwoneren het bereiden onzer lijnwaden te leeren. Zij dragen. reed.; veel de Europefche kleeding. Hoeden,
in navolging der Engelfche ftroohoeden, ftaan der vrouwen
zeer wel.
Het is merkwaardig, dat er op wile de Gezellige Eilanden
thans ingefehreven worth ten behoeve van het Zendelinggenootfchap. De Westmoreland, een vaartuig van 400 ton,
werd door de inlanders gehuurd , en bijna geheel bevracht
met hunne vrijwillige bijdragen , beftaande in kokosnoten, ca.
rowortels, katoen , enz. Eene bijzonderheid van minder belang , doch die het fprookje wederlegt , alsof de Engelfchen ,
door middel der Zendelingen , het eiland in bezit genomen,
en dos de heiligfle zaak flechcs tot eenen dekmantel der
heerschzucht gebruikt hadden, is deze, dat het eiland thans
eene eigene ring (rood met eene net. ) heeft aangendmen ,
waarvan de Koningin, Weduwe van den bekenden POMARRE , den grooten voorflander des Christendoms, de Engelfche
Regering behoorlijk heeft doen verwittigen.
Dit is dan de eerfle rijpe vrucht, die de pogingen van het
in 1797 opgerigte Londenfche Zendelinggenootfchap hebben
mogen drag en. De bekeeringen van eenen X AVE Rios in
Oostindie; en Japan , en van andere Jezuiten in Paraguay , zijn
zekerlijk in fchijn talrijker maar welk een Christendom leerden
zij aan hunne nieuwelingen I Waren het meer dan namen en
formulieren? Doch bier zien wij een beminnelijk Volk de
eenvoudigheid zijner zeden behouden , en [evens de ondengden en misbruiken , die het ontfierden en allengs vernielden,
uitfchudden , om zich door den besten Godsdienst geheel te
laten geleiden. Hier kent men den boom aan de vruchten:
godsdienflige, verflandelijke en zedelijke befchaving gaan hand

*an hand. , Wie zou bet ten tide van coos hebben kunnett
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or,

nen gelooven ;" zegt de Schrijver der Annales , „dat merl
eens een wetboek te 0
zou vervaardigen , op het eiland zelve drukken, en dat de meeste inwoners het Zoudett
kunnen lezen ?" Waarom misfen de zoo fchrandere , vernuftige
en nijvere bewoners der Sandvich-eilanden , die welt in handel en fcheepvaatt de Europeanen zoo gelukkig navolgen ,
die verflandelijke voorregten en beginfelen van letterkundige
befchaving? Dezelve zijn vruchten des Christendoms; en
T A H ME AMA ' s Staatkunde heeft hem de invoering van hetzelve verboden. De befchaving, die hij trachtte in te voeren , was dus op een' zandgrond gebouwd ; zij was niet tegen
de flormen holland , die na zijn overlijden zijn opgefloken.
Die van 0 - Taal rust op een' rotsfleen; de Staatkunde zal
haar Met vernielen.

A AN

EDWIN,
OVER HET

HUISSEL IJ K GELUK.
(Fragment.)
Beklaag u niet, mijn vriend ! wiji , in 't kortflondig Leven,
IIet lot , u toebedeeld , met zorgen is doorweven.
lk voel haar zwaarte ; doch gij torscht ze niet alleen:
De fpitfe pijl des leeds grieft elken mensch, niet den'.
Voorwaar , zoo iemand moge op aarde zalig heeten,
't Is hij , die , in den kring van kroost en ga gezeten ,
Na de afgeloopen taak, een wiji veraming fchept ,
En uit den kelk der min met kuifche lippen lept.
1k ken dat naamloos boil, uit liefde en echt gefproten,
Dat eeuwig nieuw genot , fchoon duizendwerf genoten,
Die voiheid van gemoed , die Teed noch ledig duldt,
Maar jaren zorgs beloont en elken wensch vervult.
Ook mij werd , in een uur van 's liemels welbehagen ,
Het voorregt toebedeeld, den vadernaam te dragen.
De Godheid zag mijn ziel ontgloeid van liefde en trouw,,

En fchonk me een Engel peen I veel sneer een brave vrouw.
Hoe
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Hoe juichte ik in mijn hell ! hoe borst ik uit in klanken ,
Poor tranen half gefmoord ! hoe was mijn denken danken ,
Toen zij me , ontroerd , haar hand voor 't heilig outer fchonk,
Mij trouw zwoer tot den dood , en mij in de armen zonk!
Ach ! 't- is geluk 3 mijn vriend , met haar vereend te wezen,
oog te lezen,
Die ons bekoort; altijd in 't
Dat, fpiegel van 't gemoed, een fchuldloos hart vertoont,
Waarin de deugd alleeil en onze beeldtnis woont.
Maar , fmnakte ik reeds een vreugd , ver boven teal en Zinnen,
Die me, in mijn ga, mijn lot, mijn feed zelfs deed beminnen
En alles om mij been omgaf met hooger fehoon.,
Hoe zeer verhief zij zich, bij 't worden van mijn' zoon!
0 leende de Englenrij , die 't grenzeloos verrukken,
Dat zielen kneedt en fmelt, gewoon is nit te drukken ,
1V1 ij , ftof, de hemelgaaf, tam 't overilelpt gemoed
Te ontlasten In een' firoom van woorden — neen ! van &fedi
Hoe fchetfle ik clan 't gevoel , dat in mijn levensader
Nienw aanzijn goot , toen 't al' mij toeriep: gij zijt fader r
Ilt zag mijn' eerstling, die, met fchemerend gezigt
En fchreijende, ons . begroette en 't pas gerezen
Drukte in vervoering hem aan 't hart, en duizend kusfen,
Verteederd , op zijn' mond , of ik zijn wee mogt fusfen,
Maar had geen woorden , had geen , klanken, beefde, en zonk
Haar, illaakloos , aan de borst , die Mil den lievling facia!
Neen! hooger hell is nooit den ilerVeling gegeven,
Dan, in beminlijk kroost, zichzelven te overleven! —
Tot driewerf roe viel mij die zaligheid te beurt.
Gelijk een Zonnebloeni , van hoogen blos gekleurd ,
Die , pralende in den hof, drie knopjes , pas ontfloten,
In al de pracht der jeugd haar' itengel uitgefchoten
En fchuilende in haar' dos, met uitgefpreide blaan
Bedekt voor 't iniddagvuur, de ftortvlaag en d'orkaan,
Zoo lachte mij wel ras de dierbre moeder tegen,
Met mijne zoontjeS , in haar' fchoot en arm gelegen.
Hoe viel mijn denkkracht weg in d' aanblik van die groep
Betoovrend harpfpel was mij 't kinderlijk geroep ;
En, met gefchokte ziel in kroost en ga vetloren,
Voelde ik , in mijn gezin , een' hemel mij befchoren,
Verheug n in mijn lot, o Edwin! en geniet
Den voorfmaak eens geluks, dat de echt alleen ons biedd
MENGELW.
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Verwarm u flan den gloed , die vlarn fchiet door mijue adren!
Ilij is Beene afkomst waard van onbefproken vadren,
Wiens hart , fchoon 't poolijs waar' , niet van verrukking fmelt,
Als hij de tranen ziet, tilt oudervreugd geweld ;
Verachting fchandmerk' hem, wiens borst, met aaal omtogen,
Den invloed wederflaat van liefdes alvermogen!
Doch niet op u zij met deez' fchampre taat gedoeld:
Ook u doorftroomt het vuur, dat bruifend mij doorwoelt;
Ook gij , al wierd uw naam bij de ovrige aard vergeten,
Zoudt , waart gij echtgenoot, mogt ge ook u vader heeten,
In {bite heemlen bij uw' onwaardeerbren fchat;
Het kostelijkst juweel, in gouden fchelp gevat,
Zoude even min voor u met zoo veel boeijends pronken,
Als 't oog der ga, zoo rijk aan glans van minnelonken;
Geen aadlijk parkement, geen vorstlijk hermelijn
Zoude u meer, dan 't bezit van uwe telgen, zijn.

Maar, Edwin, blaakt ge, als ik, voor 't heil des echtenlevens,
Befeft gij zijn geluk, doorgrond ziin jammer tevens!
De fmart treedt met de vreugd altijd ter woning in ;
Zij plaatst zich aan den disch , te midden van 't gezin.
'k Wil niet van zorgen , uit behoefte ontaaan , gewagen ,
Niet fpreken van ' t gebrek en al zijn zusterplagen ;
Maar fchets u , wat men lijdt , als de onafwendbre fchicht
Des doods zich op de borst van onze dierbren rigs!
Zaagt ge ooit het laaije vuur, dat, heimelijk ontaoken,
Al fineulend voedfel ga ,^ de, een woning uitgebroken ,
En, van hun erf ontzet, met bleek en wild gelaat
Der huisgenooten fchare omzwerven langs de ftraat?
Verdubbel hunne fmart, en de onverbidbre rampen,
Met wier vereende kracht het noodlot hen doet kampen;
Ach! 't is een fchaduw nog bij 't namelooze feed,
bedekt met doodlijk zweet,
Dat oudren griefr, wier
In 't vuur der koortfe, ligt te worstlen en verkwijnen,
Of ' t wan ter prooi verftrekt van niet te Hien pijnen.
Hoe foltrend is de klagt in des onnoozlen mond ,
Die hun om hulpe vraagt ! Zij zoeken raadloos rond
En zien naar redding uit; doch ijdel is hun trachten;
De ziekte groeit ; de kunst beproeft vergeefs haar krachten;
' t is vruchteloos, dat zij in 's aardrijks Nolen dringt,

En;tgeen ye er heilzaams vindt, hun g' duistren fchoot ontwringt;
'L Is
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't is vruchtloos , dat ze in 00SE en West , in Noord en Zuiden
Naar balfem cast, en leest de velden kaal van kruiden;
Vergeefs ! de Dood befpot het mongrel in haar hand ;
Hij grijpt zijn offer, jaagt d' ontzenuwenden brand,
Met floopende almagt, door zijne aderen en buizen,
En doet hem 't ziedend bloed door 't bonzend harte brnifen,
Tot dat het veege lijf, voor fchok op fchok te tear,
Iu blaauwe fluipen ftikt en zielloos Iigt ter near.
Wie fchetst der oudren fmart , 11u zij hunn' lievling derven?
Hun leven en gehilc onrwortelde zijn fterven.
Met tranen vochten zij het ftroo , waarop hij rust;
De vader fnikt bij 't lljit , terwijl de moeder 't kust ,
En, fchier ontzind van rouw, nog troetelt als te voren.
De fchepping heeft , voor hen , hare orde en fchoon verloren;
Er is een ledig in, dat huivring hun verwekt ;
Ze is onvoltooid , nu de aard hun dierbaar telgje dekt;
Afzigtlijk beeld des doods grijnst overal hen tegen ,
En bluscht niet fchaars een hoop, die 'c lijden op kon wegen.
Nog droever is 't, wanneer twee zielen, lang vereend,
Wier wederzijdsch geluk tich aan elkaar ontleent ,
Gewoon om onverdeeld te juichen en te treuren,
Den band , die haar omwindt , zien door den dood verfcheuterfi
Befchquw den droeven man, van weedom als verplet,
Met roodbekreten oog, gezeten voor het bed,
Waarop de teedre ga. met afgepijnde leden ,
Bet laatst vaarwel hem zegt en plengt haar laatfte bedent
\Vat offer is zoo groot , dat hij niet brengen zou,
Zoo 't tot herfielling wane der aangebeden vrouw ?
wierd zijn •bloed vereischt tot redding van haar leven,
Zijn bloed , zijn leven zelfs , hoe willig zou hij 't geven!
Hoe gaarne Need hij zich de levensader- af,
Wien haar zuilt een daad het veeg beflaan hergavi
Helaas! hij drukt een' kus op haar beflorven lippen,
En r— hoort den laatflen zucht en d' adem haar ontglippen.
Nu vaart hij op , verflomd van fchrik,,verlamd van kracht6
Gebroken is hear oog; voor eeuwig dook 't in nacht ;
Bevrozen is haar mond , die eens hem zalig kuste ,
Haar wang verbleekt en blaauw , waarop de lente eens rustte.
Een oogwenk hoopt hij nog op droom. en zinbedrog.
Neen!" roept hij , „ neen zij leefc , gewis zij ademc nog!
02
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't Zon heiligfchennis zijn , o Hemel ! te gelooven ,
Dat Gij me een ga, zoo trouw, een vrouw, zoo braaf, zoudt roo„ Gij fcheidt Been zieien af, zoo tear gehecht aaneen ! ven
Uw goedheid is re groot !”
Hij vliegt naar 't rustbed been;
Maar de ijskoil van bet lijk ilort al zijn hoop ter neder.
Ontwaak !" zoo roept hij , fchudt bet ligchaam been en weder,
Slaat , van zijn lot bewust , wanhopend de oogen rond ,
Gilt fiddrend „ Dood i" — en zinkt bewustioos op den grout!.

„

De Godsvrucht beurt in 't eind hem op; door hare ftralen
Verlicht, ziet hij , meer halm , zijn ga ten grave dalen ;
Maar, ach ! in de eenzaamheid, die nevelt om zijn fpoor,
Houdt heel natuur hem 't beeld der dierbre weerhelft voor.
Het vriendlijke ochtendrood brengt hem haar' blos te binnen;
Het blanke licht der maan haar zuiverheid van zinnen ;
De flanke populier maalt hem haar fraaije lees[;
Het fpieglend beekkristal haar helderheid van geest ;
Het argelooze lam, dat huppelt door de weiden ,
Schetst hare eenvoudigheid en vrolijke onfchuld beiden;
En als hij treed[ in 't bosch , is 't of de nachtegaal
Haar zangen nabootst en Naar liefdevolle taal;
Elk voorwerp doer hem fleeds haar deugd en fchoon herdenken,
Isom[ telkens nieuwe kracht aan tine droefheid fchenken ,
En rift zijn diepe wond weer elken dag aan bloed ,
Tot dal: hij de oogen lu:kt en ;us. in 't graf outmoet.
Befchouw nu 't leed des echts , en's Neil , dat hem omfchittert.
Hoe lucre! worth een vreugd , door zoo veel wee verbitterd !
War blijfr er van een' glans, zoo zeer bewart van fmart ?
Weegc al 'c genot re zaam een fcheiding op voor 't hart ? —
En waar' ze an fchok ! — Maar de angst, her jaren lange kwellen,
Die hij verduurt , wiens geest den tijd vooruit durft fnellen,
En 't vreeslijk affcheid peilt , dat dens toch dagen zal ;
Die kwelling plet hem 't meest , die angst verpest hem 't al'.
Hoe geefelt hem de vrees , wanneer zijn telgjes klagen I
waant akee den flood , die hem ze ontrukt , geflagen ,
Zoo vaak een ligre pijn den frisfchen lentegioed ,
Die hunne koontjes fiert , verdooft en flaauwen doer.
Hoe krimpt zijn hart ineen , als de oogenblikken naken ,
Wier komst zijne echtkroon zal een parel rijker maken !
fig ziet zijn ga , befeft haar lijden , en geloofc

Dour 't teugellooze wee haar reeds zijn' arm ontroofd.
Zoo
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Zoo, eindeloos gefleurd , flijt hij met wakende oogen
De nachten , gaat des daags van zorgen neergebogen ,
En weent op 't keurgebloemt, dat om hem henen praalt,
Een' dauw van tranen , die zijn geuren ruim betaalt.
Zoo flaan wij dan aan 't doel, en zijn met vaste fchredeo,
Mijn Edwin! 'c kronklig pad des doolhofs uitgetreden.
Wij hebben van nahij de trotfche praal befchouwd,
Die ons het oog verblindde, en vonden klacergoud.
Wij toetflen de oudei vreugd en ' c zoet van 't huislijk leven,
Maar vonden grooter heil van grooter ramp omgeven.
Waarom u dan onteerd door magteloos geween,
Wiji 't lot u niet vergast op keur van wijn alleen ?
Waarom zou 't, u ter gunst , zijn flalen wet verkrachten ?
Ontleendet ge uw bellaan uit edeler geflachten ?
Op 't levenspad, zoo wel van Prins als bedelaar ,
Staan roos en distelftruik gellingerd door elkaar.
Welaan dan ! moedig 't oog , als ik, vooruic geflagen ;
Geduldig 't feed getorscht , dat we elken mensch zien dragen,
En de ontevredenheid gewenteld van ons hart,
Die 't ftomp maakt voor de vreugde, en krimpen doet voor fmart !
Getroost en kalm te zijn in voor- en tegenfpoeden ,
Naar onvergald genot nook d'ijdlen wensch te voeden ,
Dat is geluk. Een dwaas , door dwalingen verhic,
Die reikhalst naar een goed , dat de aarde niet bezit,
Kan, wat hem vleijen moog', geen waar genoegen fmaken.
De wijze is needs vernoegd , door nergens naar te haken:
Tevreden in zijn lot , verbeidt hij , hoopt en duldt ,
En juicht, zoo de alfem niet alleen zijn' beker vult.
C. G. W.

SETS OVER HET NADEELIGE VAN GESLOTENE SCHOLEN
VOOR DE JEUGD.

Door bijzondere betrekkingen , al federt lang, tot Wen.
ken over een bepaald onderwerp genoopt , waag ik het ,
mijne bedenkingen over hetzelve mode te deelen. Doze
bedenkingen bettefien de vraag: „ welke zijn de nadeelen
03
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eener geflotene fchool , vooral voor de jeugcj , tot nut van
welke z ij is opgerigt ?"
Vooraf then ik mij dnidelijk te verklaren , wat ik verfta
onder eene getlotene fchool , opdat men mij niet ten onregce
van partijdigheid berchuldige.
Eene geflotene fchool noem ik zulk eene, op welke
bet den leerlingen nimmer geoorloofd is, buiten de muren
van het huis hunner inwoning te komen zonder geleider ; op
Welke het geen' van hen vergund wordt , met eenig mensch nit
de groote maatfchappij te verkeeren, ten zij zoodanig iemand
's kweekelings vader, , moeder,
, broeder , zuster,, oom of tante
zij ; in 't kort, eene fchool, alwaar de kweekelingen nimmer
een oogenblik op eigene voeten , maar , zelfs in het huis des
gebeds, onder bepaald opzigt ftaan.
Men zal welligt twijfelen, of er dusdanig eene fchool be.
fla , en mij , in dien waan , van nutteloozen ijver befchuldi.
gen ; doch men zij verzekerd , dat ik geene denkbeeldige fchool
mij heb voorgefteld , maar van derzelver beftaan, bij eigene
pndervinding , ten voile overtuigd ben.
Van kweekelingen of leerlingen fprekende , gelieve men
zich te vertegenwoordigen jonge lieden van zestien tot vijfentwintig jaren , menfchen dus , welke reeds met de gave van
onderfcheiding zijn bedeeld,— menfchen , van welke de meesten reeds gefchikt mogen geacht worden , om de intrede in
de ruime wereld te doen. Men houde mij intusfchen niet
voor zoo dwaas, dat iIt die gefchiktheid, alleen en in alien
gevalle, zoude willen afmeten naar het getat der jaren, daar
deze maatftaf, in mer' ,7, opzigt, niec juist zoude zijn ; maar
toch, in de meeste gevallen, zullen jongelingen van boven.
gemelde jaren, wel eenige oogenblikken althans, op zichzel.
y en kunnen ftaan.
Welke zijn nu de nadeelige gevolgen, die zulk eene op.
uniting of afzondering, als ik bedoel, hebben kan, of hebben moet, voor zulke leerlingen , als waarvan ik ge.
waagde?
Het is eene door de gefchiedenis bevestigde waarheid , dat
zulke geftichten , welke men wel Bens fchuilplaatfen Z-ler deugd
noemde , en welke bijna eene wereld op zichzelve uitma.
ken, maar al te dikwijls in tempels der ondeugd herfchapen
werden„ Hierover hebben menschkundigen zich niec zoo zeer
verwonderd ; en de zwelgerijon, onmatigheden en onkuischhaen der I;loosters bedroefden de zoodeUigen ten alien tijde
sneer,
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meer,, dan zij hun bevreemding baarden. — Er ligt trouwens
in onze ziel een trek naar het verbodene. Veelal fchilderen
wij , in onze verbeelding , ons de dingen anders en bekoorlijker,, dan zij werkelijk zijn. Naar mate wij de begeerde za.
ken minder kunnen deelachtig worden, naar die mate vergunnen wij vaak onze verbeelding te ruimere fpeling ; niet ten
alien tijde bedenkencle , dat ook veeltijds het begeeren zonde
is, en door daadzaken wordt achtervolgd. Intusichen wordt,
door dusdanige gedurige vooraelling , het beste hart bedorven , en de doorgaande begeercen wordeu onrein. Men wiegt
het gewisfe beftendig dieper in flaap , door de bedenking ,
dat men toch het voorgefielde kwaad niet kan deelachtig
worden, uit hoofde dat de gelegenheid tot deszelfs verkrijging
te eenemale is afgefneden. Men waagt eene fchrede verder.
De gedachten uiten zich in woorden, achtende men alleen
de daden zondig te zijn. En wie berekent nu de gevolgen
eener zoodanige zielsziekte , die zich weldra aan alle leden
des gezins mcdedeelt ? Eindelijk zijn de driften tot zulk eene
hoogte geltiommen , dat zij , op eenen alles overfchreeuwenden coon, bevrediging vorderen , en de mensch wordt niet
zelden het flagtoirer eener doeltooze en onmenschkundige inrigting. Deze tracht nu zijne zinnen te verbijsteren , en wiegt
zich in eene bedwelming , door het heilloos misbruik van fterke
dranken ; gene zoekt zoo veel voldoening als hij vinden kan, en
wil voor het minst zijnen buik tot Afgod hebben ; een ander....
Doch zwij gen wij , opdat wij niemands zedelijk gevoel kwetfen.
Indien het waarheid zij , dat klooscers , op zoodanige wijs ,
voor velea hail/ooze gevoigen haciden , welke redenen hebben wij dan niet, om foortgelijke te vreezen op eene fchool ,
welke met een klooster inderdaad veel overeenkomst heeft ;
vooral , wanneer wij hierbij denken aan de vacantin , die ,
Langer of korter,, toch overal gegeven worden! Naauwelijks
hebben zich de poorten des gebouws voor den jongeling ontflown , of hij fnelc dezelve uit. Na eene lange opfluiting,
gevoelt hij nu op dens al de waarde der vrijheid. Zijno
horse ademt ruimer,, zijn hart that vrijer,, en uitgelaten van
vreugde, en hakende naar genot , weet hij hetzelve niet al.
tijd binnen de Palen der macigheid ce beperken , maar vergeet
hij zich to ligt in het midden der vteugde , en ziet hij niet
zelden met ijzing terug op het oogenblik, waarin hij vergat
deugozaain te zijn.
Ziet de breede wateren van Gelderland , van tijd tot tijd
0 4
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bet land overfiroomende, zouden welligt een' fchat van
vruchtmakende fib achterlaten , indien men dezelve niet binnen re enge ruimte bepeikt hadde. Nu eenmaal opgehoopt
zijnde, en dan losgelaten wordende, of hunne dijken verbre,
kende, verwoesten zij velden, dorpen en fteden. Doch, at
heeft de opfluiring, welke wij bedoelen , niet zulke oogen.
blikkelijke, vacanti6le gevolgen, zoo zal toch elk de on.
rloelmatigheid hefeffen eerier onfluiting van jongelingen, die ,
overeenkomftig hunne beftemming, welhaast iu de groote wereld zullen moeten verSchijnen. Inderdaad, geene menfchen.
kennis hebbende verkregen, weten zij niet altijd. de; klippen
te inijden , waarop zoo menige deugdzame ziel gefirand is ;
mar lawn zij zich , vaak re verleicien door de arglistig.
heid eens eigenbatigen vriends. Onbeltend met de verleiding,
vn aan de hand des meesters niec geleerd hebbende te than,
zullen zij bij den eerflen storm vallen; even gelijk het kind ,
nog immer aan den kinderftoel gewoon, bij den geringflen
foot nederflort. Doch waar is de moeder, die haar kind , rot
op gevorderden ouderdom , met gebondene beenen , in dien
floel houdt, en het dan eindelijk , eenaklaps, midden op de
drokke firaren eener groote ftad zet?
Zoude her ook voor leerineesters Diet wijzer, niet voor,
zigtiger gehandeld zijn, wanneer zij hunnen kweekelingen
eerie niec re zeer afleidende, goede verkeering bezorgden ;
dat zij , in het geheim hunne gangen nagaande, dezen
raadgevingen, vermaningen , en, waar het noodig was,
beftraffingen mededeelden, opdat de kweekelingen, aldus
voorbereid en met ondervinding toegerust, de wereld einde,
Itjlt geheel alleen konden intreden?
Hoe veel van dien card wordt er intusfchen niet verzuimd
op eene geflotene fchool! — Het is waar, dat elk mensch
zijne bijzondere goede en flechte zijde heeft , en bijzondere
aainnoedigingen of bijzondere beftraffingen, op eene eigene
wijze befluurd, vorderr. Van dien kant befchouwd, is de
opvoeding van een goed aantal jongelingen niet voor zeer gernakkelijk , j t zeifs voor zeer moeijelijk te houden. Doch,
war hiervan zij , de kennis aan her karakter van elk der leerlingen is voor den meester omnisbaar , en de grondflag , waarop alle zijne haudelinget; bellooren te rusten. De meester
can ook eerst, na het verkrijgen van dusdapige kennis, eeu'
goeden uitflag vnu zijne pogingen verwachten.

Het Low- mij nausichen voor, dat niec alle leerlingen zich
ZCSa
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gemakkelijk laten leeren kennen in het bij zijn van hunne leermeesters; dat velen dan met eene bijzondere omzig.
tigheid en fchroomvalligheid te werk gaan; dat de grootfte
gebreken dan wel eens voor het fcherpziendst oog verborgen
blijven, Waar zal de Ieermeester zucht cot verfpilling of
gierigheid , waar trek tot overdaad of losbandigheid , waar
zucht tot het fpel ontdekken , alwaar de ieerlingen Dimmer
aan uitgaven naar eigene willekeur worden blootgefleld; al.
waar ,door de flrenge tucht , het jeugdige hart , ondanks zich.
zelve, immer in dezelfde plooijen gehouden words, en al.
waar geene fpeeltafel te bezoeken valt?
Het is waar, voor den leermeester is bet gemakkelijker,
zijne leerlingen altijd onder zijne oogen te houden , en hen
aldus , gedurende den tijd , dat zij aan zijne zorg blijven
toevertrouwd , voor misftappen te behoeden ; maar het is
geenszins de vraag: „wat•is het gemakkelijkst voor den leermeester ?" maar:
wat is het nuttigst voor de leerlingen ?'"
n het lijdt geen twijfel , of alle weldenkenden zullen hierop
antwoorden: „ Dit is het nuttigst voor de leerlingen , dat
hunne ondeugden en gebreken worden gekend, uitgeroeid of
verbeterd , in plants van onderdrukt en flechts voor een' tijd,
verborgen."
Of waant men welligt de ondeugden der jongelingen te
kunnen uitroeijen, door dezelve te onderdrukken ? Hoe! is
het dan reeds deugd, als ik niet doe, hetgeen met mijnen
pligt ftrijdt ; ook dan , als ik niet anders handelen kan? of
vooronderftelt deugdzaam handelen een handelen naar vrijen
wil en nit edele beginfelen? Doch , wac behoef ik
hierbij langer flit te Haan ? Small dan de gefchiedenis der
gevangene misdadigers niet mijne meening ? Worden de dieven
daardoor eerlijk , als zij, gedurende eene reeks van jaren ,
voor de gelegenheid tot ftelen bewaard blijven? of kan men
hen dan alreede eerlijk noemen, wanneer zij, achter hunne
tralien opgefloten, niet meer het eigendom buns naasten zich
toeeigenen?
Heil den edelen mannen , die ,door menfchenmin gedreven,
niet alleen de gevangenhuizen , maar ook de gevangenen zel.
ye, door eene gepaste leiding, willen verbeteren, en hen/
gefehikt maken voor de maatfchappelijke zatnenteving!
Heil ook den leerrneesteren , die het bun verleende gezag
wijsfelijk gebruiken tot leiding en befturing der leerlingen ,
en, te dies einde , geene middelen onbeproefd laten, um het
05
verZ 00

HET NADEEL1GE VAN GESLOTENE SCHOLEN

verfchillend karakter hunner kweekelingen te leeren kennen !
Heil hun, die , door geene eerzucht verblind , of door geene
bijzondere eigenzinnigheid of gernakkelijkheid geclreven , zich,
zelven het doelmatigite middel tot zoodanige kennis aan de
kweekelingen voorbehouden, en daarvan een gebruik maken ,
waardig hun openbaar karakter !
De deugd moet altijd nit liefde tot de deugd volbragt wor.
den; of liever,, men moet zijne pligten volbrengen nit liefde tot Hem , die ons dezelve voorfchrijft ; en 'geene handelin.
gen, hoe deugdzaam ook voor het oog, kunnen dien namn
dragen, zoo zij uit eerzucht , eigenbelang of andere on.
zuivere beweegredenen zijn volbragt geworden. Hoewel er
nu, buiten bovengemeld grondbeginfel van deugd, geen ander mag geacht worden te bellaan, zoo mogen wij nogtans ;
als hulpmiddel ter deugd, veilig ons oog op eene te verwachtene belooning vestigen. Trouwens, dit is de leer van
bet Evangelic; en het is ook da'arom , dat wij belooningen,
mks goes gewijzigd en door eene bekwame hand uitgedeeln ,
op de fcholen niet kunnen misprijzen.
Zulke belooningen , welke het minst aanleiding geven tot
trotschheid , eerzucht , nijd enz., kunnen gewis voor de
meest gefchikte gehouden worden. En waar is nu gefchikter
belooning op welvolbragten arbeid , of op een goed gedrag ,
clan de vergunning , dat de kweekelingen zich, op bepaalden
tijd , naar dien kring mogen begeven, alwaar zij het liefst
zijn , of welke men weet , dat voor hunne zedelijke belan.
gen de beste is? Zij verwekt geene opgeblazenheid of te
grout gevoel van eigene waarde; want alle kweekelingen kunnen van dezelve gelijktijdig gebruik maken , en er blUft geen
zinnelijk teeken , geene zolfitandigheid over, welker aanfchouwing den leerling aan eigene meerderheid telkens zou.
de kunnen herinneren. En no8tans geeft deze zelfde vergun.
ning een gepast gevoel van eigentvaarde. Zij verwittigt den
leerling, dat zijn meester hem niet houdt voor zoodanig een',
die geene beginfelen van deugd bezit ; maar dat deze in hem
verrrouwen lick. En juist dit blijk van het vertrouwen zijus
meesters zal elk welgeaard kweekeling aanfporen , om hetzelve niet te befehamen , maar zich waardig te maken , en
den meester, door een goed gedrag , ook buiten zijne oogen,
te verblijden.
Van den anderen kant, welk eene krachtige itraf is het intrekken van zulk eene verguuniug voor elken leetliitg , die
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gevoel bezic en de deugd waardeert ! Zij geeft toch een wantrouwen omtrent 's kweekelings deugd, eene twijfeling aan
de goede gefteldheid van zijnen zedelijkea toefland te ken.
nen. En zoude zulk eene firaf niet oneindig meer vermogen , dan honderd vernederende , y ank onvoegelijke , altijd
in drift 'fiitgefprokene fcheldwoorden ? — niet oneindig meer,
dan een flag of hoot, of andere ligchamelijke kastijding, die
het ligchaam pijnigt , 'mar het hart verbittert tegen den leermeester ? Hoe I de menschheid verheugt zich , dat er zich
eene flemme verhefc tegen de openbare lijffiraffen van misdadigers , die zoo menigeen alle zedelijk gevoel deden uitfchudden
en men zoude dezelve billijken op eene fchool , opgerigt ter
worming van nuttige mannen voor de maatfchappij ; op eene
fchoot , der wetenfchappen geheiligd ?
Wij laten deze bedenkingen over ter bepeinzing van alle
leermeescers en vormers van zoodanige jongelingen als wij bedoelen , en willen hun met nadruk gezegd hebben, dat zij in
deze woorden eene bijdrage kunnen vindeu tot de kennis van
het jeugdige hart.

TOEGIFT TOT HET STUEJE :

g AN DING /S NOODIG. " C)

Verflag gedaan hebbende van zekere, in Duitschla,2d uitgebroeide , misgeboorte van wINDIscu a: A N N, vordert de
onpartijdigheid , dat wij , door de mededeeling van een paar
zinfneden Ult R. U S T 's Repertorium, onze Lezers in flaat
fiellen , om te oordeelen , hoe, behalve H ureLA ND, ook
andere Duitfche Geleerden over dusdanigen dweependen onzin denken ; hetgeen, helaas ! (want Dweepers zijn elkander,,
in alle Landen , in vele gelijk) ook bij ons ,,te midden van
het helder Licht, dat ons beftraalt , wel niet geheel onnut
kan geacht worden.
„ 1k heb ergens gelezen," zoo luidt het ter aangeduide
plaatfe , dat men de Egypt:* ;the duisternis op flesfchen ge.
kurkt heefc , om dezelve als eene heilige reliquie voor het
geheele menschdom IC bewaren. De Heer WINDISCHMANN heeft hier eene dergelijke prove geleverd , — fcherp•
zinnigen onzin , heldertichtende donkerbeid."
Wie ons zou willen verwijten, dat wij bij de inleiding.
van
(*) Zie het Illcdgelwerk van No,
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van dit gefchrift, hetwelk zichzelve weerlegt, te lang vertoefd hebben, die bedenke, welke middelen men van alle
kanten gebruikt, om de vrije ontwikkeling der Rede te fluiten. De bezadigde onderzoeker wordt Diet verleid; maar de
jeugd, wier verbeelding buitendien levendig, en wier voet
nog onvast is , geeft zich gaarne aan het fchemerlidlit over,
waarbij het moeijelijk navorfchen en nadenken wegvalt. , Daarenboven behoorden Vorften en volken te waken en te over.
wegen, dat zulke pogingen geensz.ins de bevestiging van een
levendig en werkzaam geloof ten doel hebben, maar ten bewijze verftrekken ,dat Rome Diet vergeten kan ,dat het tweemaal de wereld beheerscht heefc.''

NA DE INZAGE VAN DES HEEREN A. S. THELWALL'S
ZOOGENAAMDE CHRISTELIJKE OPWEEKING.
Wii fchenken, met blijdfchap , aan de armen ons brood ,
En redden den broeder, zoo graag , uit den flood;
Wij helpen en geven, in kommer en fmart,
En 'c helpen en geven bezaligt ons hart.

Wij hooren in ftormen en onweer Gods Item ,
En buigen ons seder en knielen voor Hem ,
En danken den Vader, in Chriscus , den Heer,
En roemen Zijn grootheid- en prijzen Zijne eer.

Wij zien in de rampen des !evens geen ftraf;
Want zegen is al, wat de Godheid ons gaf:
In voorfpoed en onheil , in vreugde en in druk,
Eedoelt toch een Vader ons duurzaam geluk.

Wij eeren dien Vader en dienen Zijn' Zoon;
Geen pligt is den Christen meer eervol en fchoon;
De liefde tot Hem drijft tot weldoen ons aan,
En zalig is 't ons, in Zijn voetfpoor te gaan.

Wij kleeden den naakren en geven hem brood ,
En doen, wat de Heiland der wereld gebood;
En, als iets verkeerds dit ons pogen bevlekt,
Dan wordt door Zijn liefde die zwakheid bedekr.

Wij
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Wij vragen noch gisfen met angftig gefteen,
IVIaar lawn het oordeel der Godheid alleen
Ondenkbaar verheven en eeuwig is Hij ;
Maar ftof zijn wij alien — van gistren zijn wij.

Wij knielen

maar zetten ons niet op den troon,
Den troon van den Vader en Christus , Zijn' Zoon;
Wij eeren Zijn lesfen en volgen Zijn' wil ,
In ootmoed des ballet:, geloovig en ftil.

Wij eeren de dienaars , die Hij ons bier lief ;
Wij lastren, beliegen en fmaden hen niet ;
En zijn zij ook menfchen , ons alien gelijk,
Zij zijn toch gezanten van 't hemelfche rijk.
Wij houden hen immer in achting en eer,
Als knechten en dienaars van Christus , den Heer;
In Hem zijn zij alien ons dierbaar en waard,
Door wie onzc Koning Zijn rijk hier vergaart.
Wij laten bier fchelden en fmaden, wie wil;
Ook Jens zweeg eenmaal op lastertaal flii :
Wij volgen het voorbeeld , dat Christus ons Het,
En fchelden en fmaden den lasteraar niet.

Wij ftenen noch zuchten van oordeel of ftraf.
Eens fcheidt onze Meester het graan van het kaf;
Eens rigt Hij en oordeelt; de Hoogmoed fort neer,
Maar Liefde verwerft dan de ftraalkroon der eer.
Wij wachten dat oordeel, en zwijgen bedaard.
Dan toch wordc het kaf en het koren vergaard;
Dan dragen Gods Englen het graan in de fchuur,
Maar werpen het kaf met het onkruid in 't vuur.
W. H. WARNSINCK,BZ.

HET EDELE TURKSCHE MEISJE.

Eene ware Gebeurtenis.

Ten fchrikkelijken dage , in het jaar 1822, dat de fad/Rep.
po , in Syrie , in een' puinhoop verkeerde , had zich een jong
meisje naar de wijk der Franken begeven, om kondfchap op
to

198

BET EDELE TUTIKSCIIE MLISJE.

to doen wegens haren bruidegom , een Franschman , die be•
roepshalve naar zijn land gcgaan, en wiens terugkomst aanftaande was. Juist toen zij cot hare familie wilde wederkeeren, kwam de eerfle fchok der aardbeving. Vol angst wegens
het gevaar , dat haren oudenvader cireigde , wilde de jonge Illakoincelane haren tred verhaasten , toen een tweede fchok haar doel
bijkans onmogelijk maakte. vrienden haars bruidegoms
vereeuigen zich, om haar den onvermijdelijken dood en de
nuttelooze opoffering haars !evens voor oogen te houden.
Vergeefs ! Niets kan haar van het voornemen afbrengen , om
of haren vader to redden, of met hem ce -flerven. De
taal der rede , de bekoringen der liefde , de voorftellingen ,
uit haren Godsdienst ontleend , dit alles moest zwichten voor
bare oudermin. Men fmeekt haar eindelijk in den naam haars
hij kan eene andere famibruidegoms. „ Ach !" zegt zij,
lie,
eene
andere
gade
vinden
;
mijn
vader heeft flechts
9
,P
„ done dochter, om in hare armen to flerven!" Zoo fpreekt
zij, terwijl zij haastig eene haarlok afknipt , hare armbanden
en hare fjerp losmaakt, en detelve aan• de vrienden haars
dit tot een
bruidegoms toereikt. „ Zendt hem ," zegt zij ,
aandenken , en zegt hem , dat ik vonr hem alleen wilde
„ ven , maar dat ik voor mijnen vader fterven moest." Op
deze woorden ijlt bet kloekmoedige meisje been. Weldra
beroert een nieuwe, heftige fchok de ingewanden van het
fplijtend aardrijk ; verpletterend (torten de gebouwen ineen ;
bet edel fchepfel verdwijnt in den gapenden afgrond, en met
haar de zeldzaamfte fchoonheid en waarlijk Christelijke hetdenmoed !

SCHILDERS FIE AHEM.

De Schilder

F. CASANOVA fpijsde bij VOCSC KAUNIT z,
Er werd over RUBENS en diens diplomatifche talenten gefproken. Een Gezant, daar tegenwoordig, zeide: „ R u» BEN S was alzoo een Gezant, die tot tijdverdrijf fchilder, de?" — „ Uwe Excellentie vergist zich," a ■ Itwoordde c AS ANOVA; „ hij was een Schilder , die tot tijdverdrijf Ge„ zant
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DE WAKKERE SOLDAAT.
BDoNAPARTE toonde eens aan een Regement zijn ernulig
misnoegen , dat het zich door den vijand zijnen Adelaar had
laten ontnemen. Daar treedt een foldaat uit Gascogne voor,
en zegt: „ Zij zijn gefopt, Generaal ! en hebben alleen den
flak gekregen. Hier is de koekoek , dies ik in mijn' zak
„ gefloken heb.' En bij deze woorden brengt hij den Adelaar
te voorfchijn.

NAPOLEON EN DE DOL LANDSCHE STUURMAN.

T

ijdens het verblijf van NAPOLEON in Holland, vroeg hij
den Stuurman van een jagt, waarop hij zich:bevond, „ hoe
„ veel zijn vaartuig waardig was." — Mijn vaartuig !" antwoordcie de man kortaf : „ Als het mij toebehoorde ware
mijne fortuin gemaakt."
„Nu," hernam de Keizer,, zoo
zij 't het uwe!" — Dit gefchenk fcheen hem echter in 't
geheel niet atm te doen. Hij zeide rot een' vriend ,, die
hem daarmede gelukwenschte:
Een zonderling gefchenk
Hij geeft mij , war flier her zijne is." En hij wilde ifet
Hier gelooven , v66r dat de, Maarfchalk D U R o c hem de kwi.
ramie des eigenaars van tusfchen de 6 en 7000 franks ter
hand ilelde. (Wij laten de echtheid dent. karakteristieke
Anekdote ter verantwoordiug van den floogdnitfchen mededeeler. — Acdact.)

NAIF BESCHEID.

T

en tijde van de eerfle vervolgingen der Protestanten door
de Katholijken te Nimes (1791) verhaalde de Geneesheer
GOLJAN, te Montpellier , de gruwelen , door hem aanfchouwd. „ Nu ja , dat is wel !" hernam daarop de 1VIarkiezin DE N. ; „ maar men kan uit uw verhaal niet opmaken ,
, van welke partij gij zijt." - „ Van de partij der kranken,
„ Alevrouw !" antwoordde de Arts.

ZONDERLINGE VERKLARING.

Lord WALPOLE, Lid van het Lagerhuis , ontving eens ,

ter
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ter gelegenheld eener nieuwe verkiezing voor de Kamer der
Gerneenten , een briefie, of liever cee1rje, waarop deze vleijende woorden itonden: „ Zoo ge mij geen geld toelchikt,
, zal ik naar mijn geweten ftemmen."

DE GASCONJER - KNECHT.

Een Gasconjer verliet

zijn dorp, om , in eene naburige !tad,
bij eenen [leer, die algemeen voor een' verkwister bekend
flond, zijnen diensE, als knecht , aan ce bieden. Op diens
vraag , wie hem borg zon than voor een' bediende, daar ter
itecie vreemd hernam de knaap met drift: „ Parbleu, Mijn• heer! dat is juist de vraag , die ik as wilde doer."

ZELDZAME SOORT VAN VRIEN DS CHAP.

„ Hoe gij gearmd met dien befaamden gaauwdief!" beet
iemand zijnen vriend in het oor,dien hij met dezen dus vertrouwelijk op ftraat beiegende.
„ Stil !" hernam de ander;
„ als ik hem niet bij den arm hield, had hij zeker zijne
hand reeds in mijn' zak !"

ZOUDEN ER MEER ZULKE WEEUWTJES ZIJN ?

Mijn buurvrouws man werd krank en 9ierf.
Zij feheen wanhopig; elk was met haar fmart bewogen :
1k fprak , opdat zij Eroosc verwierf,
(De tranen flonden mij in de oogen :)
„ 'k Beklaag u. Gij verloort wel veel ?"
Haar antwoord, regt femitnenceel ,
Terwiji haar fnikken 't Buis vervulden,
Was: „ la , Mijnheer! In 't jaar runn vijftienhonderd gulden."

AAN MEVROUW * * * WIE MIJNE ZUCHT V OOR ANTIQUITEITEN BELGD E.

Mijn fmaak voor de Ondheid , zoo mishaaglijk in uw' zin,
Is 't zedig zinnebeeld van mijne kuifche min.
Die liefde voor Antiquiteiten ,
Moet zij , bij U, niet voor mii pleiten?!
YIP

No. III, Meng. bl. 104. laattle reg. plaatfe men eene comma achter het woord belooft.
Ibid. bi. 139. reg. 5 V. o. ftaat eigenwijs, lees eigen wys.
Ibid. bl. 149. coupl. 2. reg. a. bat zoog , inplaacs van tong.

MENGELWERK.
LEERRtDE,
OVER
HET ONGEPASTE DER BEPALING VAN GODS 00GMER-;
KEN WANNEER HIJ BEN VOLE MET P,AMPEN BEZOEKT , EN HET CHRISTELIJK GEBRUIK , VAN
DE NU ONLANGS BIJ ONS GELEDENE , TOT
STICHTING EN TROOST ,TE MAKEN.
Door

N. SWART,

Leeraor der Remongrantsch-Gereformeerde Gemeenté
to Amfierdam. (*)

En hij vraagde Hem met vele woorden;
doch Hij antwoordde here nets.
LecAt XXIII: 9.

D e gefchiedenis , Welke onze tekst behoort , is ti
bekend. Pilatus beyond zich in verlegenheid met eene
tot

zaak , die hem tusfchen pligt en belang , misfchien ook
wet tuslchen trotschheid en vrees hooghartigheid en laagheid , deerlijk beknelde. Men had Jezus tot hem gebragt ,
om Hem te veroordeelen; maar hij vond Keene fchuld iii
den menfche , en wilde zieh niet tot het bloote werktuig
van de nijdigheid en wraakzucht der Joden.vernedereri.
Hij vreesde hen echter ; hij vreesde voor oproer onder
het yolk, voor verlies van hofgunst en ambt , wanneer
zulk een gevolg zijner vrijfpraak door dezelfdd kwaadaardige priesters te weeg gebragt, en daarna in het hatelijkite Licht bij den ergdenkenden Keizer wierd voorgefteld.
(*) Gehouden den 27 Februarij 1825.
IsIENGELW. 1825. NO.
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der voorwendfel was hem derhalve welkom , dat hem nit
deze netelige omflandigheden kon redden ; en hij hoorde
niet zoo ras , dat Jezus Zijn werk in Galilea begonnen
had , of de vraag, of Hij dan een Galileer was , en het
befluit, op een toeflemmend antwoord, om Hem aan den
Regent van dat gewest , den Viervorst Herodes , te verzenden , werden dadelijk kenbaar gemaakt. Zij ftonden
wel te zamen niet op den besten voet; maar, daar dit
niet onwaarfchijnlijk op naijver omtrent wederkeerig gezag en aanzien berustte, zoo kon immers deze daad als
een blijk van kiefche oplettendheid omtrent de regten van
den Joodfchen Prins worden befchouwd ; gelijk wij inderdaad lezen, dat Herodes en Pilatus op dien dag vrienden werden. Ziet daar dus onzen Heiland wederom voor
eene andere regtbank . gevoerd! De beheerfcher van Galilea ontvangt Hem met vreugde, niet zoo zeer echter om
bet bewijs van achting , hem hierin bewezen , nog minder om de gelegenheid van zijnen onfchuldigen onderdaan
te kunnen befchermen tegen Jeruzalemmers , die hem welligt niet zoo vreesfelijk waren , of, integendeel , van der
regtvaardigheid en der ruste van zijn yolk, door de veroordeeling van den fchuldige , een welverdiend offer te
brengen; neen, maar omdat hij veel van Hem gehoord
had , zijne nieuwsgierigheid daardoor reeds fang was
gaande gemaakt, en hij hoopte eenig teeken te zien , dat
van Hem zou gedaan worden. Uit dezen hoofde dus , uit
ijdele nieuwsgierigheid, vraagde hij Hem met vele woorden ; doch Jezus antwoordde hem niets. Schoon de over•
priesters en de fchriftgeleerden daarnevens flonden en Hem
heftiglijk befchuldigden , deze gelegenheid gretig aangrijpende om te fpreken , en 's mans soneerbiedige halsilarrigheid , zoo niet erkende fchuld , in het licht te ftellen;
fchoon Herodes en zijne krijgslieden Hem , op denzelfden
grond , als een' bloohartige en onmagtige , verachtten en
befpotteden , hij antwoordde hun niets. Geen belang
kon Hem hiertoe bewegen ; geen gevoel of aandoening
opende Hem den mond tot zulk een antwoord. Wat kunnen wij hiervan zeggen, T. T. ? Wat antlers, dan dat
het
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het beneden de waardigheid van den grooten Leeraar Israels was, zich met beuzelpraat en ijdele nieuwsgierigheid in te laten. Het mogt al een Koning zijn , (fchoon
Herodes dien titel niet wettig voerde) die zijne vragen
tot Hem rigtte, het was de Zone Gods, des allerhooglien Konings , die daarop zweeg. Ja , hoe men fpotte
en zijne verachting te kennen gal', ligt beefde de moor.
dcnaar van Joannes den Hooper, de zwakke en bijgeloovige Antipas , (die Jezus , toen hij het eerst van Hem en
Zijne wonderen hoorde, voor dien uit den dood verrezen'
Godsman had gehouden) in het fchuldige hart, en had.„
zoo min als Pilatus , deli moed, Zijnen doodvijanden te wille
te zijn. En , hoe men Hem als een' Spotkoning toerust.
te , en in dien tooi , langs de ftraten van Jeruzalem, liet
terugvoeren tot Pilatus Zijne grootheid, Zijne wijsheid
en Goddelijkheid blinken voor ons evenzeer in dit
gen, als in het meestgepaste en krachtigfte fpreken , uit.
Hetzij fprekende, hetzij zwijgende , in al Zijnen handel
in doen en'lijden vertoont Hij het beeld der Godheid. Deze gedachte werd inzonderheid bij ons levendig , toen wij
den tekst op nieuw inzagen „ om een onderwerp ter bebandeling voor uwe godsdienflige aandacht daaruit te putten. Bij eene vorige gelegenheid flonden wij bij Herodes
ftil , als een voorbeeld van fchandelijke ligtzinnigheid. Dat
is nog flechts kort geleden, daar ik, door de ongefteldheld van een' mijner Ambtgenooten , binnen den gewonen
tijd geroepen word , om tot u over deze gefchiedenis te
fpreken. Het zal dus , hoop ik, niet ongepast door u
gcacht worden , dat wij ditmaal bijzonder op de omflandigheden dezer dagen , en ,misfchien , op de behoefte van
fommigen letten ; fprekende van Hem , die Met antwoordt
van Zfinc darle;2, die hooge is, — wie zou Hem begrijpen — die, voor ons zwak en fchemerend oog , in het
duistcre woont. Immers gelijk Herodes en zijne hovelingen Jezus vraagden met vele woorden , zoo ontbreekt het
nimmer aan menfchen , die Gods geheimen wel gaarne
zouden doorgronden , die daaromtrent vermetele gisfingen
•wagen , en dezelve ten laatflc als zckere waarheden uitPe
ven-
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venten. Wanneer de Heer ons bezoekt , wanneer fig
komt in llormen en onweders , (om met de gewijdc taal
te fpreken) dan is bet , of zij zich verblijden in die komst ,
om,als in Zijnen naarn , de vragen te beantwoorden , welke
in het hart des vertlagenen en bedrukten dan menigmaal
oprijzen. Maar, welverre dat op deze wijze eenig licht
zoude worden verfpreid en de eere Gods gehandhaafd, is
fpotternij der Iigtzinnigen en verguizing der onfchuld niet
zelden het gevolg van zulk een gedrag. Gij weet het,
M. T., firafe is meestal bet doel , dat zij, op welken
wij het oog hebben , aan den bezoekenden God toefchrijven ; ja , zij weten de bepaalde zonclen en ongeregtighe.
den des yolks , om wier wil die bezoeking komt, ten
naauwite aan te wijzen , en, alsof het genoeg ware,
belfche woorden te bezigen , om eeuwige en onveranderlijke waarheden aan te duilen , voeren zij ons hunne valfche Godfpraken onder eenen misleidenden en gevaarlijken
.,limp tegen. Maar weten wij dan niet , dat God Zijne
.kinderen oak tot zegen bezoekt , dat Hij zelfs tuchtigt ,
die Hij liefheeft , dat wij geboden warden ons te verheugen en te verblijden, wanneer wij in velerlei verzoeking
vallen , wetende dat de beproeving lijdzaamheid werkt?
Ja , leert ons met een geheel bock des Ouden Verbonds —
het ondfie en het fehoontle bock , dat welligt ooit gefchreven werd, — leert ons Job niet , dat de meerdere eere en
de onmiskenbare luister der deugd van Gods vrienden en
guntlelingen het oogmerk limner vernedering kan zijn ? —
'War zeggen wij ! Is niet de leer des kruifes eene leer
der verdrukking en beproeving in dit leven dat op boogere zaligheid doclt ? Is Jezus OM; niet voorgegaan op
then fleilen weg , en heeft Hij niet uitgcroepen :
God! illipa God ! iv carom hcbt snit verlaten? out
daarna uitermate verhoogd en tot eenen Heer en Christus
te worden getteld ? \Vat beduidt het derhaive , of men
ons bedreigingen en verklaringen der Profeten voorhoudt ,
tot bet Joocliche yolk, op bijzondere tijden , gerigt? Die
heilige mannen hadden daartoe den last ontvangen. Zij
wisten, dat jeltova te then tijde met tuchtiging en firafoor-
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oordeel zou komen. Zij werden daartoe opzettelijk gozonden tot cen yolk, welks wet nicer door tijdcFnicen
vloek en zegen, dan de gcestcliike wet des Evangelies,
werd gefterkt en aangedrongen. Maar wie heeft him doze
bijzonderc zending gegeven en Gods raad verklaard, die
in wizen tijd zulk eene tale fpreken ? \Vie wijst bun, Os
met den vinger , den fchuldige en de fchuld aan , op wake een bijzonder oordecl past ? Sedert wanneer is daartoe
het onkruid van de tame gefeheiden , die de Meer wilde,
dat tot den oogst des toekomnigen oordeels met elkander
zouden blijven opgroeijen? Gij ziet , M. T. , dat zulk een
beaaan zondige ijdelheid en dwaze vermetelheid is. Zoo
min de Christus aan de ongepaste nieuwsgierigheid van
Herodes voldeed , zoo min verklaart ons do Onbegrijpelijke in elk geval, waarom Ilij verhoogt en yernedert,
waarom IIij cen land en yolk Zljne almagt en ongehoudenheid tot eenigen bijiland , waarom IIij bet, daarentegen , Zijne genade en barmhartigheid eindeloos duct gevoelen.
Maar, vraagt gij welligt , hcbbcn dan die buitengewonc gebcurtcnisfen en ultkomtlen , zoo als wij wederum in
de verloopene dagen opmerkten , met den Godsdienst niets
gemeen ? Is het refit geheel aan /inane zijde , die dit alles nit bluot natuurlijke oorzaken willen hebben afgekid ? Is het dan geen ongcloof , gcene onehristeliike denkwijze , wanneer wij met alle god y ruchtige belpiegelingen,
nit zulk cene gebeurtenis afgeleid , als 't ware den fpot
drijven ? ja , ik gevoel het , M. T. , doze vragen zijn gewigtig, allerbelangrijkst your uw hart. Van den ecnen
I:ant fehijnt wel dc gezonde redencring , en het misbatik , boven aangewezen , voor het natuurlijk beloop en
den onvermijdelijken zamenhang der dingen to pleiten ;
maar van den andercn leant bezit gij toch uwen llijbel, en
de verzeicering , dat geen muschje op cle aardc valt zonder
Gods wil en toelating ; gij bezit het voorbeeld uwer godYruchtige yaieren, en de !bleu van verhoord gebed , van
verlwoging des vcrnederden in liet harte. En , gelijk gij
den fchrik des llecren , wanneer llij &at, nict ge!ieei
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uit uw hart kunt verbannen , zoo zoudt gij vooral de
troostrijke toevlugt tot Hem in aflerlei nood en bezoeking
om alles ter wereld niet willen misien. Welaan , derhalye , than wij voor ecnige oogenblikken aandachtig bij de
zaak niet om het bijzondere, maar om het algemeene uit te vorfchen , ongcloof en bijgeloof, kan bet zijn,
even verre van ons verwijderd te houden , en eenen iedcr
gelegenbeid te geven , niet om anderen , maar om zichzelven tot God te brengcn , en eeuwig hell uit tijdelijke
ramp te putten. Liefderijke Vader,, die alles weet en
alles regeert , die ook onze noodcn en behoeften doorgrondt en kcnt, regeer onzen geest alzoo , dat een onbedricgelijk licht opga voor de bedrukten en twijfelmoedigen , een licht van vrede vreugde en liefde , door den
IL Geest ! Amen.
Men kan alle wereldfche gebeurtenisfen , en in bet bijzonder alie verfchijnfelen , veranderingen en omwentelingen in de natuur , natuurkundig , maar ook godsdienflig
befcbouwen. De eerstgenoemde wijze van de zaken te
beoordeelen is niet minder gegrond, geoorloofd en nuttig , dan de laatfle. Alles op deze wereld flaat in een
vast verband; alles beat zijne natuurlijke oorzaken en gevolgen ; alles words naar algemeene en onveranderlijke
wetten , volgens ingefchapene eigendommelijkbeden en
hoedanighedeu , geregeerd. Naar dozen tociland van zaken rigtcn wij onze dagelijkfche werkzaambecien in; op
dezcive bouwen wij alle berekeningen van hetgeen wij ondernemen , en zonder dezen vasten gang in de wereldfche Bingen zouden wij geencrlei gebruik van ons verfland
knnncn maker , om veiligheid en gcnot op de aarde te
vinden. Dias is het ons nict onbekend , dat het water de laagac plaatfcn zoekt, en met geweld tot dezelve doordringt. Dcsgclijks weten wij , Bat de Eland van
zon en man hetzclvc , op bepaalde tijden en plaatfcn ,
4anmerkelijk doet rijzen , en dat de wind of in beweging
gebragte theta krachtig op bet water wcrkt , bet
voortfluwt , bet op- en nederwaarts doet gain , en
cane geweldige uitwcrking helpt verrigten op alwat hetzel-
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zelve tegenitaat. Er is dus altijd ceo zeker gcvaar aanwezig your een land, dat grootendeels beneden tie oppervlakte van zee en riviercn is gelegen. Zoo vaak de
gewonc ijsgangen komen , de winterilormen waaijen , de
hooge vlocden zich verhelien , ziet de Landman beangfligd
naar de dijken en andcre waterkeeringen nit , die hem .
naast God , voor onheil en gevaar mocten behoeden.
Teen ooze vaderen dit land te hunner bcwonmg verkozen , en onberekenbare mocitc &Lien , om het te baronden en te vermeerdercn, toen zagen zij dit gevaar geenszins over het hoofd. En , fchoon dit inzigt ook verminderde , naarmate do rampen , op vele plaatlen , zeldzarner
werden; fehoon men op de vastheid en hoogte der dijken , die daar als ecuwige fchutsmuren inenen tc than,
al nicer en nicer vertrouwde , ja misiChien wel ce p s nalatig word in het behartigen dier voorzigtigheid , welke finmer noodzakelijk blijft , — de kundigc zag daarom het
gevaar nict voorbij; de ondervinding van vrocgere tijden
bleef hem leeren, hoc hoog de nood rijzen kan; ja hij
weet, dat , bij een' ongelukkigen zamenloop van omflandigheden in hemel- en luchtgeitel , het hechtfle menichenwerk , en zells gewrochten der natuur , die onze kust bedekken , als broze Ilof bezwijken moeten. Ook deze zamenloop zclf is geenszins willekeurig. Schoon wij deszelfs oorzaken niet berekenen of ontdekken kunnen , zij
bellaan daarom nict te minder. En de navorfching van
alles wat onze voorzorg vermcerdercn , onze wcrkzaamhcid beter rigten , en ons fierken kan in het worllelen tegen de natuur , is eerie loffelijke , hoogstnuttige bezig-held. Vie zou op eenen hoogen bergtop Iigt your overlirooming vreczen ? Wie daarentegen, in onze
mocrasfige oorden your ouderaardsch vuur en allesvernielende fchokken van de oppervlakte „ op welke onze
zen rusten? Maar, gclijk rook en vlam het prachtige Napels en andcre rijkgezegende oorden bedreigen , zoo is de
zee onzc vijandin , kboon zij , bij kalmere gefleldheid , onze vriendin en weldoentler is. Ja , wanneer de flormen
opiteken wanneer de orkanen bulderen dan it; de beurt
that
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om te vreezen aan n, Nederlanders ! dan worden uwe
fehepen geteisterd , gaan uwe rijke ladingen onder , bezwijken ten laatfe uwe gebeukte muren , en dringt de oprocrige, die u dusverre ten dienfie fond , met vernielend
geweld naar binnen. lit alles ligt in den aard der zake.
Er gebeurt Diets onnatuurlijks of bovennatuurlijks , wanneer gij door hooge vloeden ongelukkig wordt. En hij
zou ecn dwaas zijn , die zoodanige gevaren te alien tijde
van uwen toefand verwijderd wilde zien.
loch niet minder dwaas hij, die , door deze natuurhundige , de godsdienfige befchouwing geheel verdron.
gen en veroordeeld rekent ! Neen , de laatfe is met de
eerfle volkomen beflaanbaar,, en niet min betamelilk en
nuttig tevens. Wie toch heeft dat ontzaggelijk geheel ,
door ons Natuur genoemd , uit het niet te voorfchijn gebragt ? Wie heeft de aarde als met een' drieling gemeten , de zee in zijne vuist bevat , alle krachten afgewogen , alle dingen in bun verband geweld ? Wie overzag al
d ;:rzelver ontwikkelingen van den beginne of aan, regeert
de wereld, en houdt den oceaan als in een' toom geklemd?
Voor wien is tegenwoordigheid en toekomst den ? Wie
maakt de winden tot zijne boden , en de vuurvlammen tot
zijne dicnaren ? „ Het is God," zegt de Bijbel. ,, Het is
God ," we&kaatst eene ftem in ons binnenfte. „Het is
God , de Eeuwige , de Alwijze en Almagtige !" roept ons
het redeiljk verfand , bij de befchouwing van alles , van
zoo vele orde en zoo vecl wonderbaars , onwederleggelijk
toe. Het is wear wij kennen llechts ten deele , •en profe..
tc:ren ten deele. Het gaat ons vertland te boven , hoe het
bijzonderc bij bet algcmeene in Zijn befluur niet lijdt of
vcrwaarloosd wordt ; hoe Been hear van ons hoofd vett
buitcn Zijn befel; hoe Hij heilig en regtvaardig blijft,
en eencn iegclijk geeft naar dat hij behoeft. Het gaat ons
verfand te boven , hoe God de vrije daden der met-lichen
Voorziet , en uit hunne clwaasheden en zonden mede een
geheel te zamen weeft, dat gepast is oni het menfchelijk
geflacht en elken mensch ten beste op te Leiden. Het
gaat ons verfiand te boven , wanneer wij dit beftel als op
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elite bladzijde der wereldgefchiedenis willen lezen , waar
zoo vaak eenerlei den vromen en den goddeloozen we.
derva.art , ja waar de verwarring en de verkecrdbeid fchij•
nen ten top te rijzen. Maar zouden wij , nict ziende
daarom ook nict willen geloven? Zouden wij ons bekrompen verfland tot een' maatflaf voor het mogelijke willcn
ftellen? Zoo, wat ons onverklaarbaar of onuitvoerbaar
fchijnt, ook voor den Oneindige en Onbegrijpeliike zoodanig wezen? Neen! wederom fpreekt de Bijbel met onmiskenbaar gezag. In de profetii3n zien wij God de vol.
ken oproepen , de veroveraars dienstbaar maken , heil en
ramp fchcppen, om Zijne oogmerken te bereiken. In de
H. gefchiedenis zien wij Jozef's overlevering door broedergruwel en Mozes' wegwerping door biocddorflige ti_
rannij met het verraden en den kruisdood van Jezus als
aan elkander gefchakeld , om ten gouden keten van Gods.
kennis en behoud te verftrekken voor volgende geflach.
ten. In het Evangelic vooral treedt die leer op met ecn
gezag en Gene overtuiging, die alle harten wint. Hij,
die niet antwoordde op Herodes' onnutte vragen, wist
immer, wat in den menfche was; Hij kende hem van
den beginne , die Hem verraden zou ; Hij verzekerde, dat
de zoon des menfchen mocst overgeleverd wordcn ; Hij
teekende de gefchiedenis Zijner kerice, door alle eenwen
been , in gelijkenisfen , en in uitvloeden des H. Geestes ,
trefiend af; Hij , eindelUk , in wien de volheid der God.
heid ligchamelijk woonde, heeft ons omtrent eerie vol.
maakte Vaderzorg geenen twijfel overgelaten.
Het blijkt derhalve , ten aanzien der genoemde natuurkundige en godsdienftige befChouwing , dat wij, het
eerie doende, het andere niet behoeven noch behooren
na te laten. Waakt en bidt , is ook bier van toepasfing;
en, terwijl wij een dankbaar oog tot God opflaan , die
ons bewaart , vertroost , geneest , behoeven wij ons der
crkentelijke loffprake niet te fcharnen jegens menfehen ,
die fchat of kunst en tijd ten beste hebben , om to helpen en te redden. Maar , bet is ons hicr inzonderheid
orn den Godsdienst te duen. Wij hebben verkeerdheden
P
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gegispt in het gebruik , door fommigen te dezen opzigte
begaan. De nuttelooze navorfchingen, de roekelooze uitfpraken vooral omtrent elke ramp, door God over een
land of yolk toegelaten , als door deze of die zonde, door
deze of gene nalatigheid , door zulk of zoodanig eene
goddelooze ketterij en dwaling onmisbaar te weeg gebragt,
fchenen ons toe volftrekt veroordeeld te moeten worden.
Inzonderheid riekt het naar liefdeloozen hoogmoed, wanneer men zichzelven in dat oordeel niet betrokken acht.,
wanneer het oog, dat immer van zich ziet , elders die
vlekken ontdekt , en een vreemde zich met onze bittere
droefheid te ontijdig mengt. Hoedanig is derhalve de
godsdienftige befchouwing , welke men bij iedere treffende
volksramp, welke men inzonderheid bij die , onder welke
zoo velen onzer landgenooten thans zuchten , algemeen
mag aanprijzen ? Hierop wil ik pogen te antwoorden,
M. T. Naar deze aanleiding wil ik u zoeken op te
wekken , om daaromtrent op eene regt Christelijke wijze
te verkeeren , ter bevordering van algemeen en bijzonder
heil , van tijdelijke en eeuwige zaligheid.
Het eerfte gevolg dan , dat zulk eene gebeurtenis Nj
ons behoort te hebben , is verootmoediging voor God.
Waar vertoont zich Zijne grootheid voor elk in een zoo
helder licht , als bij het woeden van ftorm en orkaan , bij
het bulderen van zee en golven ? Wanneer blijkt het meer,,
dat. Hij alleen kan zeggen: tot hiertoe en niet verder 1 dan
bij het wegfpoelen onzer • reuzenwerken , de vrucht van
eeuwen overclenkens , van honderdtallen nijvere handen
Wanneer is Zijn adem zoo geducht , Zijn donder in de
wolken zoo ontzettend, dan bij een oproer in de natuur,
gelijk dat bij ons bcleefd, bij het fchudden en daveren der
grondflagen van het gebouw der aarde , waarbij alle berekening van krachten tot niets verkeert ? Neen , dan wordt
de minst opmerkzame uit zijnen fluimer opgewekt. Die
den gewonen loop der dingen met onverfchilligheid befchouwde , die noch het groote noch het kleine gadelloeg , als het rnaakfel van Gods vingeren, die zie hier
en

VAN GODS OOGMERKEN.

21 I

en verftomme , die aanfchouwe Zijne groote werken, en
geve Hem de cer !
Waar vertoont zich in het bijzonder onze afhankclijkheld van God in zulk cen treffend licht ? Wij wetcn , ja ,
ons leven is in Zijne hand ; neemt Hij onzcn adem weg,
dan fterven wij. Maar flechts hier en girds zien wij de
bewijzen dezer waarheid rondom ons. Indien Been onderdom of ziekte , gecne algemeene onvciligheid of krijgsgevaar ons bedreigt, dan wandelen wij gerust; wij leg.
gen ons neder en ontwaken : want het is vrede en gecn
gevaar. — Wij weten , ja, dat onze heerlijkheid is als
eene bloeme des velds , dat onze bezittingen arendsvlengelen verkrijgen , en de armoede ons overvalt als cen gewapend man. Maar de veeman acht zich min bedreigd
door de wisfelvalligheden der wercld. Zijn grond ligt
vast; zaaijing en oogst , comer en winter houden nict
op; en, zijne have mode minder of nicer onhrengen , zij
voedt hem met het brood zijns befcheidenen deels. Wanneer God echter Zijnen wolkenwagen betreedt, wanneer
llij de winden Zijne boden , de bliklems Zijne dienaren
maakt , wanncer Hij de fluizen des afgronds opent en
zee en ftroomen gebiedt , dan valt het menschdom als de
bladeren of dan words al de fchoonheid van eenen aardfchen lusthof in woestijnen verkeerd , dan is er flechts
een dag, een uur tusfchen het kalme genot van alle de
goederen dezes levens en de bitterile ramp en gebrek aan
alles.
Naar , eindelijk, vertoont zich het geduchte van Gods
magt en beerfchappij in zulk een helder licht ? Het is ons
gewisfelijk wel bekend , dat het kwadc met het goede op
doze aarde is vermengd. Met velerlei gevaren en rampen
hebbende te ftrijden , is de wacht ons aanbevolen , en nalatigheid of misbruik van de gaven der natuur fleept menigmaal ontzettende ..evol b,en met zich. Het bock der
ondervinding ftemt te dezcn aanzicn met dat der Openbaring overeen. God is niet flechts goed en barmhartig;
Ilij is ook heilig en regtvaardig. bet kruis , voor Jezus opgerigt , doet ons fidderen bij dc geduchte , war emu
zon
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zondige wereld van Hem vorderen , en zelfs over Zijne
meestgeliefden brengen kan. Maar, gelijk de onbewolktc
zon aan den hemcl, de vruchtbare regendrop in de geopende yore , het gebeele bloemenkleed der lente , en
duizend zangerige kelen , die om hare verrijzenis juichen,
tot een beeld van Gods Vaderliefde dieven, zoo fchijnt
Hij Zijn aangezigt te bedekken , Zijne hand of te wenden
en den geest der verwoesting tegen ons los te laten , ja
de roede Zijner Almagt te zwaaijen , wanneer de wateren
ophoopen , wanneer de oceaan zijnen muil wijd. openfpert , om het drijvend vlot, waarop ons eenig al berust,
geheel te verilinden.
Neen , alle deze dingen kunnen wij niet aanfchouwen ,
zonder dat wij tot nadenken geraken. Wie vast aan de
aarde verkleefd is , en op dezelve zijne hope bouwt ; wie
zich ijdellijk verheft op de gliniterende waterbellen van
rijkdom en grootheid; wie flechts op de vreugde der wereld , en niet op vrcde en blijdfchap door den H. Geest
is bedacht , — hoe zou hij niet flilftaan? hoe zou hij niet
nedervallen vcor den God , die hem gemaakt heeft ? niet
de ftemme hooren bereid 113V huts, want 61 zult /lerven? o Gewis , T. T. ! wij heb ben dien wenk verflaan,
den wenk der Almagt, die de aarde krimpen en fidderen
doet. Wij hebben dien wenlc verftaan , en zijn ingekccrd,
een iegelijk tot zijn eigen hart. \Vie is zonder verkeerdbeid? wie is zonder zonde? wie wandelt z66 met God ,
dat hem noch hoogte noel] dicptc van bet vcrtrouwcn op
Zijne lief& fchcidt ? Neen ! wij ftruikelen alien in vele.
Indien God met ons in het gerigt wilde treden , op duizend zouden wij niet an kunnen antwoorden. Welaan,
M. 1\I. , aanlchouwen wij des Hceren daden , en bekeeren
wij ons, cell iegelijk van zijnen zondigen wear ! Heft me
oogen op naar boven ! Hier beneden is het niet. Dadr
zal mot noch roost uwen fchat verderven; char graven
geene dieven door en ftelen; dhar woeden geene wiuden
en bruifen geene flroomen; daar hebben wij een gebouw
van God , een huis niet met harden geinaakt, maar eeu,
wig in de hemelen.
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Maar daze zelfde rampFpoedige omdandigbcden mogen
ook eeoc andere aandoening bij ons opwekken , die nameiik. van dankbaarheid en bljdfchap.
kVij ten mindc, zoo velen wij bier vergaderd zijn, ja
due ganiChe dad en gemecnte , zijn gcnadigiijk verfchoond
gebleven. Wij hebben de hand des Heeren wel opgemcrkt , en de dicpe wonden , als door eon' flaanden Engel
toegebragt, hebben al onzen fchrik en medelijden gaande
gemaakt. ja , wij weten , ook maze woondede waggelde
op hare grondilagen. Hetgeen anderen trof, dreigde ons
van nabij. Ware de kalmte niet haastclijk teruggekeerd,
ware het Gods welbehagen niet geweest , dat wij zouden gelpaard worden , Been onzer had bet geweld der
wateren gekcerd , of was derzelvcr fnelheid ontviugt.
Nog nicer : hoe gezegend is het wader, dat wij federt
dien opfland in de natuur hebben mogen genieten ! De
wind zwijgt , of hij fluwt de opgehoopte vloeden met
zacht geweld terug; de zon lacht liefelijk van den trans,
en belooft de dampen op to trekken, het vocht en de
koude uit het aardrijk te halen. Niets belet den ijvcr en
het beleid om brcuken te heelen en behoedmiddelen voor
nieuw gevaar te werk te dellen.
Wijdcrs; hoe voortreffelijk heeft zich de voorvaderlijke
deugd der hulpvaardigheid en milddadigheid onzer natie
bij deze gelegenheid docn kennen ! Hoezeer is het gableken , dot ongoveinsde mcnIchenlicfde nog riikelijk onder
ons woont ! Hoe aangenaam is deze opmerking voor den
Christen , die lielde als de hoofdwet van zijnen Godsdienst erkent ! ja, is het niet, alsof deze fchoonc cigenfella') op de proof gedeld , aau het Licht gebragt en teffens bekrachtigd en uitgebreid moest worden door cone
ramp , die zoo vele vroegere ramp en bittere tegenhcid
als 't ware de kroon opzet? Immcrs , in dit land zelfs
hoorde men fchaars van zuike giften , niet nit den overvlocd , moor bij fchraal gewin, of ook door de behoefte
bijeengebragt. Geld en arbeid, zorg en gevaar, alles was
terflond en is nog ten beste voor de ongelukkigen. En ,
it kan het male getuigen , gene pralerij, geene ingcbeelde
vet--
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verbeflin is de grond of het oogmcrk van dit allcs. Onbekendheid , klagte van niet meer tc kunnen , eenvoudige
gulheid bij den fchenker van honderden en duizenden zoo
wel , als van kleinigheden , zijn het zegel hunner waarachtige liefde.
Eindelijk : dit alles is wel niet in flaat , de breuke te
heeler). Menkhenlevens zijn weggerukt , huisgezinnen van
bun hoofd en clean beroofd , Marten van elkander gefcheurd ,
fchatten door de golven verflonden, paradijzen in woestijnen verkeerd. Hoe velen treuren nog, opeengehoopt in
openbare gebouwen , bet brood der fmarte etende, met
gem cigen zwect befproeid , op Been' eigen akker gezaaid
of gcoogst , bij eene toekomst , zoo donker als de nacht !
Maar,, wij bezitten een licht op ons pad, waarvoor die
duisterheid grootendeels verdwijnt. Zij , die omkwamen ,
zijn echter in de hand des Heeren; zij, die hen betreuren , treuren niet als die Beene hope hebben ; zij , die
varier of moeder verloren , hebben eenen Vader in den
kernel: doze is magtig te doen boven hetgeen wij bidden
of denken kunnen , en Zijn naarn is Ontfermer.
Zict daar , T. T. , eenige bijzonderheden opgenoemd ,
die ons bemoedigen , die ons verkwikken kunnen ! Ziet
daar flofre van dankbaarheid bij het teed, van vreugdc in
den • geest bij al den druk ! God is niet van ons geweken , noch wij van Hern. Eer,, dan het eene ftraf en nitwerking van Zijnen toorn te noernen , zijn wij gencigd u
toe te rocpen : Vcrheugt u en verblijdt u , omdat gij in
velerlei verzoeking valt ! \Vie weet , wat good is voor
den mensch in dit levee ? Zalig , zeide onze Heikuid,
zalig zijn die treuren , want zij zullen vertroost worden.
\Vanneer tie beproeving eenmaal lijdzaamheid en volmaaktbeid werkt , welker band de lief& is ; wanneer eensgezindheid en onderlinge belangaelling , achting en geneg enheid de onderftheidene tlanden en deelen van ons lieve
vaderland nailer aan elkander iluiten; wanneer deszelfs hoogfchatting en vertrouwcn bij andere ration op nieuw toenemen , als van cen onverbasterd en echt Christelijk yolk ,
cen voorbeeld van licht en lief& in doze gebrckkige wereld
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reld, — zouden wij dan van achteren geene reden hebben oin God te danken voor Zijne vaderlijke bezocking?
Ja , dit zij uwe hope , uw vertrouwen , Landgenooten!
Daardoor gcfterkt, zij uw gebed vurig , dat geene nog
dreigencle gevaren ons gelled mogen verflinden. Bidt zoo
wel als gij waakt. En zorgt inzonderheid, dat het aan
u, aan u, elk voor zich , niet hapere, ow de rijkfle
vrucht van alle wedervaren te plukken. Hij toch , die
fchatten in den hemel vergadert , wordt rijk in God , wat
ook de wereld neme of onthoude. Dengenen,- die God
liefhebben, werken alle dingen ten goede mede. Wanneer
flechts Uw koningrijk komt, o Vader ! dan gefchiede vrij
Uw wil in hemel en op aarde ! Zoo bidt de godvruchtige, en hij verheugt zich in den geest.
Lecren wij regt, ons met hem te verheugen. Vragen
wij niet naar ancleren, niet naar de verborgenheden; die
God in Zijne cigene magt heeft gefleld. Het is ware ligtzinnigheid, zich daarin toe te geven, — ligtzinnigheid,
om wcikc de roekelooze fpot, de verflanclige zucht en
treurt, — ligtzinnigheid, die den ongelukkigen flechts te
ongelukkiger maakt, en hem het medelijden zelfs zijner
medemenichen goddelooslijk ontrooft. Neen ! Jezus zweeg;
en , zwijgende onder den last , die alien meer- of minder
drukt , laat ons flechts lijden en werken tot heil van
alien ! Dan drukken wij Zijne voetftappen; dan befchamen
wij onze vijanden; dan is onze zegepraal zeker; dan herrijst welligt ons vaderland uit de vernedering , waarin
het zonk , en wacht ons ten minfie, in de blijvende !lad
der toekomst , eene heerlijke vergelding , met Hem opgewekt , met wien wij geftorven zijn , met Hern geheiligd, verheerlijkt, gezaligd , tot in ecuwigheid. Amen.
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I

n de zevoide kamer vindt men alias , wat tot de herfenen , de zintuigen en bet geheele zenuwlielfel betrekking heefr. Men ziet bier de herfenen van vele foorren
der vier bovenfte dierklasfen; maar men kan er niet veel
aan fluderen : het vocht is dikwerf troebel , en met een
Clerk bezinkfel op den bodem van het glas, dat bij bet
unnemen uit de kasten zich door de geheele flesch verfpreidt , zoodat men bijna niets kan onderfcheiden. 1k
acht het ook onnoodig , alle deze preparaten op to noemen.
Men vindt hier de herfenen van die Hateniotfehe vrouw
(Veruus lirottentotte), waarvan men beneden het fkelet geplaatst heeft , zoo als ook in de achttle kamer haar darmkanaal in eene flesch op liquor bewaard worth. Men
vindt bier ook de herfenen van den Orang - outang en
andere flesfchen met herfenen van apen. Ook
nicer dan
de herfenen en bet ruggemerg bij den Onistiti (fimia /acchits) , geprepareerd door den Heel-. DESMOULINs.
Bet geheele dier is in de flesch. -- Onder de pathologifche gevallen merk ik op de herfenen van een paard ,
waarin cene der gezigtzenuwen vddr en nice de kruifing
kleiner (dunner) is dan de andere. Onder de herfenen
van vogels vindt men ook die van den ftruisvogel en Cafuaris.
De preparaten van bet oog zijn zeer talrijk , hoewel
niet alien even goed. Deze verzamcling begint met eenige preparaten van artificia anatomic. Als cane der bcste
opfjmitingen moet ik het oog van een hers vermelden ;
de chorddea is zecr fraai , even zoo bet oog van cell'
bok, waarvan de fcicroaca is weggcnomen. Wijders ziet
men bier ook beenflukjes in de fr,lcrotica van een Scomber
thynums.

Hierop volgen preparaten van het gehoor-orgaan, die
ik
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ik zoo naauwkeurig mogclijk nazag. Er zijn zeer goede
preparaten van het beenige gehoor orgaan bij den mensch
in twee bakken achter glas. Eenige dergclijke bakken bevatten dergclijke preparaten bij onderfcheidene zoogdieren ; een paar bakken waren met de gehoor organen van
vogels opgevuld. In een' bak vond men eenige preparaten van het geboor- orgaan van de fchildpad , en eindelijk in een' anderen eene fuitc van fteentjes van bet gehoor - orgaan bij de visfchen. G E O F F R O Y meent in
goeden ernst , dat men deze fteentjes met de krijtachtige
zelftlandigheid moet vergelijken , die men fomtijds in het
inwendig oar bij den mensch, vooral als gevolg van
eene verouderde lees fyphilitica , aantreft ; eene
die mij eenigzins gewaagd en hoogst onwaarfchijnlijk
voorkomr.
Vervolgens ziet men bier preparaten van de huid, de
Karen , nagels , vederen enz. , als zoo vele wijzigingen en
voortbrengfels der opperhuid. Hieronder was oak cello
foort van hoorn , die , volgens de etiquette , op de linker zijdc van bet vnorhoofd van eene vrouw van 8o jaren
grocide. Het vaorwerp was weer dan twee duimen lang,
rand, bard , fpiraalvormig gedraaid , van eene ligte geel,‘
achtige kicur , en met eene geftreepte oppervlakte. Voorts
ziet men bier nagels van onderfcheidene zoogdieren, en
van allerlei dieren fchubben , pennen, haar,, vederen enz.
Dierop volgen de preparaten van het finaak- en reuk - orgaan , die echter weinig in getal zijn, en eindelijk eenige
yicurologifche preparaten , waarvan ik er fommige wil opnoem en .
Preparation du furl' de la'cinquieme paire chez Phomme.
nte de Coati roux pour 1;Gontrcr les flerfS de la face.
Le grand ncrf Lmpathique {Pun titre,
d'un phoque, — d'un cyguc.
Het ruggemerg en ftukken van onderfcheidene zenuwen
van verfchillende zoogdieren.
1"Ioale cipiniere de la Baudroyc, coupe'e a deux ponces
de distance du cervelet , point oh commence la queue de
chcval prctpar par III. DESMOULINS. Een zeer
NENGELW. 1825. NO. 5,
fchoori
Q
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fehoon en belangrijk prcparaat; bij Orthagoriscus mola
moct het ruggemerg nog kortcr zijn. (A R SAKY bij
cAaus Verfireh ciner Darflellung des Nervenfystems ,
1814. 40. S. 127.) Ook de osteologie en de geheele overige fcructuur der visfchen in het algemecn levert vele
blijkcn op , dat alle organen hi de nabijheid van den kop
in een kort Mick zijn tc zamen gedrongen.
Alerfs de huitie,ine peirc et fpinaux du Cotte grognant.
Preparations des nerp de la tete de la Morrhue.
Drie preparaten van de zenuwen van het hoofd van de
Mureena conger.
Het zennwitelfel van de Mtn-. conger van de bovenzijde.
, gepreparcerd door den Meer DEsmouLiN s.
Wijders ziet men in deze kamer de volgende flatten :
Een waspreparaat van de zenuwen , die naar de oogholte gaan , bij den menseh.
Eon ander van de zenuwen en fpieren van het aangezig-t ; meesterlijk! door CLEMENTE SUSINI, Fivenze, 1797.
Een Apollo - hoofd.
De buste van G A t L.
Een pleistcrkop voor de leer der organen van G A L L.
rifage (Pun matelot inditn, mould all Havre en '8.18 ,
a (kind par Ill. DUVAUCEL.
Tete du chef (rune nation de la Nouvelle-Zelande, par
M. WALTER. BUCHANAN; een dcrgelijk hoold , medegebragt door FREVCINET, 1820; een dcrdc zonder
bijichrift.
Twee Negerkoppen van pleister.
Eenige fled-Ito waspreparaten van de herfenen , enz.
In de .achtfle kamer zijn ingewanden en bet darmkanaal
van ondericheidenc zoogdicren en vogels, Aan deze preparaten heal men, zoo als ze daar ffaan , nict veel, daar
ze in &sleben geflopt zijn, en men dos over de lengte
van bet darmkanaal , en over de betrekkelijke grootte van
deSzelfs verfchillende declen , Diet kan oordeclen. — Leerzanier zijn dergelijke preparaten van amphibien. Deze ,
veelai klcinere , dieren vindt men bier geheel in de flesch,
en
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en de built- en borstholte is geopend , zoodat men de betrekkelijke ligging der onderfcheidene deelen juist kan nagaan. Als een goed preparaat merk ik op : Lizard vert

piqued, dont les tom/7261/2s font injectis par M. MAllI
de.Sienne.
retard de Yackie ouvert (Rana paradoxa.) Het darm4
kanaal maakt vele fpiraalvormige windingen , gelijk bij
onze vorschpoppen.

L'Axolotl des Illexicains (Siren pisciformis), ouVer
pour montrer les pountons et les branchies. Hier vindt
men (l e kiembogen der visfehen weder.
Ovaire et testicule de deux Lamproies lichees le mime
jour et prefentis h lity7itztt , le 27 Mai 1822, par M.
ill. MAGENDIE Ct DESMOULINS. HOME meent,
dat de Petromyzon en Myxine hermaphroditen zijn. (PhiTransact. for the year 1815 , p. 265 .1q.) Hoewel
deze mcening op eene misvatting fchijnt te berusten , zoo
waren toch echter nog nook bij doze dieren de testes door
de ontleedkunde aangewezen ; altijd vond men ovaria.
Het is eindelijk den Deere MAGENDIE gelukt te gelijker tijcl twee individuiln van Petromyzon te vinden ,
waarvan het eene iderk ontwikkelde eijeritokken aanbood ,
het andere , dat een vijfde grooter was, een orgaan bezat , dat , even gelijk de eijerftokken , de gedaante van
con' langwerpigen druiventros had , en ook wel door
plaaljes inwendig verdeeld was , maar waarin deze pla.atjes
antlers geplaatst waren , en niet in eene dwarfche , maar
zeer fchuinfche rigting liepen. M E C K E L meent ondertusfchen , dat dit orgaan zeer wel een eijerflok , die zich
ontlast had , konde wezen. Ceirchiv ID. die Phyfiologie,
VIII, S. 241, 1823.) Hoe het zij , de Petromyzon is
waarichijniijk even min hermaphrodit als de overigevisfchen;
en , zoo men tot nog toe geenc mannelijke individOn onticed haft, kan dit zcer wel zijn, doordien bij de lampreijen , die met de wormen in zoo vele andere opzigten
overeenkomen, ook , gelijk bij deze dieren , de wijfjes in
veel grooter getal dan de mannetjes voorhanden zijn (4').
In
(*) Dit is eene opmerking van CARUS (Lehrbueh der
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In het geheel is doze vcrzameling zeer rijk aan preparaten van de ingewanden der visfchen. Hierop volgen gedeelten van het darrnkanaal van onderfcheidene dieren ,
en eenige weinige preparaten van de verfchillende hurlcae. — Belangrijk was mij een auk van den flokdarm van
de Testudo coriacea , medegebragt van bet eiland Ceylon
door den HeerLECHENAULT 5 :8251. De oefophagus
van de zeefchildpadden is met harde kegelvormige tepeltjes bczet , die naar achteren gekeerd zijn. (C uvrER,
Lecons d'Anat. comp. III. p. 412.) Deze tepeltjes zijn
bier hoornachtig , zeer lang en fpits. Men vindt bier ook
flukken van bet net- en van het buikvlies bij den olifant,
en de lever van eenige dieren. — In deze kamer zijn ook
eenige waspreparaten. Een klein prcparaat verbeeldt een
lijk , dat begint to rotten. De blaauwgroene kleur van
den buik en bet magere van bet geheel felt de natuur
goed voor. Voorts zijn bier waspreparaten van de myclogie en fplanchnologie van een' haan , en de anatomic
van een kuiken.
In de negencle kamer vindt men vooreerst harten van
onderfcheidene zoogdieren; vervolgens harten en longen
van vogels en tweeflachtige dieren , en de harten van eenige visfchen. Zij zijn bijna alle zonder opfpuiting be.
waard.
Daarna volgen (als preparaten van het fystema circulationis) opfpuitingen van de ledematen en van het hoofd
bij kindcren , en eenige andere opfpuitingen , waaronder
cent injcctie van de writ:help bij het gewone pert, die
zeer fraai is. Hier zijn ook eenige drooge preparaten,
vervaardigd door MErtT RIJ D. Het zijn opfpuitingen
van de nieren , longen en de lever , en het parenchyma
is weggecorrodeei-d.
Een waspreparaat van den ductus thoracicus bij den
mensch is zeer middelmatig.
HierZoUtomie, 1818, S. 636. Hij voegt er de aanteekening bij ,
dat men zoo ook onder de fpoelwormen zeer zelden manne.
lijke individun
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Hierop volgen preparatcn van het firottenhoofd en de
tong van eene menigte zoogdiercn ,cok van vogels , tweeIlachtige dieren en visichen.
Nieren van onderichcidene zoogdieren , ook waspreparaten hiervan. Andere glandalac, zoo als de maxillaris ,
parotis ; ook de manemac van eene vrouw,, van de Fdaus
Hottentotte (zeer ontwikkeld) en van eon ' olifant.
Zwemblazen van visfchen , meest op liquor.
Wiiders ziet men bier de organa generationis 11 de
vier Maslen der gewervelde dieren , ecrst achtereenvolgens
die der mares , dan die der feminae. Waarom men niet
liever de mannelijke en vrouwelijke &den van elke foort
hijeen heeft gezet, hetwelk het ovcrzigt gemakkelijk zoude maken , west 1k nict. Het is toch nict goed al te flreng,
of te fcheiden , en daarbij is het onbetwistbaar , dat de
voortplantingswerktuigen hij de beide leklen in een zeker
verband flan en elkancler gelijkcn ; dit bewijst de ontwikkeling van het fo,:tos ; dit bewijst de vergeiijkende zoo
wel als de ziektekundige ontlecdkunde. OndertusIchen ziin
de beichrijvingen dozer werktuigen even zoo gerangfchikt
in de Lecons d' Zhialoatit: comparde van CUVIER; en
elk , die mijne aantcekcningcn tot hiertoe gcvolgd heeft,
zal reeds bemerkt hebben , dam dezelfde verdecling , die in
dit on(cliatbaar wcrk gevolgd is , ook in deze verzamcling
is in acht genomen ; en de orde in dit xverk moest nit
deszclfs aard nicer anatomisch dan phyliologisch zijn.
Ondcr de organa ge.neralionis waren ook die van de
17ms Hottentotte.
De beroemcie soEmmEnaING Mired' mij in julij 1823,
dat hij in den bulk van cen C lids anableps drie zeer outwikkelde jongen gevonden had, en dat dos deze foort
even zoo zeer vivipara is als Nonni :es viviparns.
bier zag ik bij ccn preparaat van de organ(' gencraeionis
pminina van dit Bier een klein vischjc , dat men denkelijk in dit exemplaar gevonden heeft.
Op de preparatcn van de vocrtplantingswerktulgen volgen er eenige , cm de ontwikkeling van het l'oct,'!.5 op to
helderen. Deze verzameliog is zeer rijk , vooral voor wogQ3
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dieren. Voorts is er eene faite van de ontwikkeling van
het bebroede ci. Hierop volgen do tweeflachtige dieren.
Onder dezelven zij het mij vergund, de volgende preparaten op to noemen:
Oeufs de Chelonee (in eene flesch; ; zij hebben eene
harde en witte fchaal.
yeune tortue de mer , dont le plastron a ete enleve'pour
laisfer voir les visceres. La vdficale ombilicale
de matiere e'mzdfive tient a rintestin par unpe'dicule ties
apparent; on voit ausfi l'ouraque, qui va J'ouvrir dans
la vesfie encore distendue par l'urine.
yetine foetus de tortue, dont le plastron, ouvert pour
laisfcc voir la veficule ombilicale , fon pe'dicule et fes vaisfeaux , n'est encore qu'une membrane. La pantie posterieure de la carapace est retourne'e, de maniere a permettre aux membres posterieurs d'etre couches far le dos
de la jeune tortue, pendant qu'clle est renfern2e'e dans
l'oeuf. Dit is zeer belangrijk ;' ik weet niet, of het bekend is , maar voor mij was het nieuw. Het fehild is
naar boven omgeflagen, en de bovenfle oppervlakte van
de pooten ligt op den rug , terwijI derzelver onderfte
vlakte naar boven gewend is. In het geheel neemt het
foetus in het ei (dat der zoogdieren in deszelfs vliezen) de
minstmogeliike ruimte in , en hierdoor wordt deszelfs Egging bepaald.
Foetus de crocodile vulgaire (Croc. niloticus); idem de
crocodile u mufeau efle'. Foetus en eijeren van Gecko , enz.
Ook zijn bier vele preparaten voor de ontwikkeling en
metarnorphofe der kikvorfchen. Men vindt hier ook een
fkelet van eene vorschpop. Het is nog kraakbeenig, en
bellaat enkel uit het cranium en de ruggraat. Ribben ontbreken er aan. Men ziet dus bier het pars esfentialis
feekti. Het cranium is breed, en draagt van onderen de
kieuwbogen. Het biedt eene treffende overeenkomst aan
met het cranium der roggen en haaijen.
Foetus de Boa.
Foetus de couleuvre dont la veficule ombilicale n'est plus
qu'uu .giros coccum. Les vaisfcaux ombilicaux renferme's
clans
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dans une gaine, que leur fournit le cordon,le bilvrquent
pour tiller fe distribuer a l'alantoide.
Wijders ziet men bier oak eenige foams van visfchen ,
vooral van Silurus en Cobitis, en eijeren van roggen.
Deux foetus de Sciehe. Entre les teutacules de Gelid ,
qui est dans fa coque , on voit la vefic'de Dit
navelblaasje hangt met het foetus door eene verlenging
van den flokdarm to zamen. Het was aan ARIST 0 T EL E s reeds bekend. Deze berigt ons , dat, wanneer zich
de jonge zeekat uit bet inwendige witte gedeelte van het
ei ,gevormd heeft, zij eindelijk het vlies vaneenfcheurt en
uitkruipt. Dit witte in het :ei verfchijnt eerst als eene_14gelkorrel , als het wijfje gelegd heeft. Hieruit words de
jonge Sepia gevormd, en wel het eerst aan den kop
(lx yicS Tedirov csvralov CPVETV geOzAsiv) , gelijk de vogels met hunnen huik daaraan bevestigd zijn ; hoe eigenliik bier deze zamenhang met de navelflreng was, wist
men Diet; maar het was zeker, dat, terwijl het foetus in
grootte toeneemt, tevens ook het wit afnam , tot dat het
eindelijk (gelijk de dojer in het vogelei) geheel verdwijnt,.
(Hist. Adm. V i6.)
Ook vindt men hier nog eenige eijeren van mollusca,
meest zonder etiquetten.
Boven de deur ftaan drie artificitle preparaten van de
vaten in ijzerdraad. Den van de venue en arteriaetevens,
bij eenen volwasienen mensch ; een ander van de arteriae ; een derde van de venue afzonderlijk , bij een kind.
Eindclijk zijn bier, op twee tafels, onder glazen 1101pen , preparaten van de magen en het darmkanaal van onderfcheidene zoogdieren. Derzelver vaten zijn opgelpoten.
(Het vervolg en flot hierna.)
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VIERTAL BRIEVEN AAN EENEN VRIEND , OVER DE TENTouN.
STELLING DER KUNsTWERKEN VAN NOG LEVENDE NEDERLANDSCHE MEESTERS , TE AMSTERDAM, VAN DEN
JARE 1824.

(Vierde Brief.)

N iemand zal het ons betwisten , -geachte Vriend dat do
invloed der Schilderkunst een uitgehreid vermugen uefent op
den mensch , welke geaardheid hem ouk rouge beheerfchen.
Hieruver uit te weiden , duldt, beholve dat ik daartue mijne
lcrachten mistrouwe, uuk de tijd niet; er zuu ligt goheel buelideel over dit onderwerp kunnen gefchreven wur.
den. Bezit zij de kracht , gelijk ik bij eene v,rige gelegenheid aanmerkte , urn ons , als 't ware , te d,en verkeeren it
den kring van waardige en dierbare vrienden , Wier gelaatstrekken fchier geheel het geheugen ontgaan , of die cl,,or uit.
geilreltte afflanden van ons gercheiden zijn , niet minder ver.
aangenaamt zij den gevueligen mensch , wanneer hij in zijne
woning under hare vuortbrengfelen zulke aaniChouwe ,
die hem het bekoorlijke van vrueger bezochte ftreken herinneren , of al de fchoonheden der hem oraringende Natuur ,
zoo krachtig als naar waarheid , in vullen glans wedergeven.
Wat al bevallige verfcheidenheid van landelijke tafereelen,
waartue unze neiging zoo kennelijk uverhelt , vertounde wederom de tegenwourdige Tentoonfielling Wilde men ziju
cog fpelen leiclen dour de verrukkelijkile areken unzer
Noordelijke of Znidelijke gewesten , niet onvuldaan — wat
zeg ik ! de hoogfie voldoening werd den befchouwer ten
deel. Waar F. G. JAN OS en SCHELFHOTJT, BITCHti 6LIS, REGENMORTER, OMMEGANCK,VAN DER SAN-

en zoo vele anderen,
welke het beflek van dezen brief verbiedt te nuemen , hunne
kunstvourtbrengfelen aanbieden , daar kan men veilig verzekerd
wezen, dat zij ons door hun penfeel verrukken , en, in zuete
vervoering , te midden van vruchtbare velden , heuvelen, dalen , bergen , rotfen en de aangenaamtle lanck.uwen rundleiden , om ons daaruit met kracht als op te wekken , wanneer
wii den bruifenden waterval niet alleen zien , maar met eene
Yecrende kracht in de diepte hooren nederflorten. Ja , s c H E L F
nouT en vAN o s , bevorens fieraden in dit yak , waren het
ook
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ook thans. Beiden, met uitmuntende eu zeldzame bekwaamheden tuegerust , hielden de bewundering gaande. Eenvoudigheid en waarheid , die truuwe gezellinnen van het eenig
fchuone, zijn zou eigen aan al de flukken van S CH E L V—
BOUT, maar waren het vooral aan het overheerlijk en be.
touverend gezigt van de Hofftede Raaphorst bij Leyden , als
zijn meesterlijk penfeel blijken geeft van nug heeds tuenemend kunstvermogen. De verdienflelijke P. G. VAN o s , welken ik in mijnen tweeden brief reeds nuemde fchitterde niet
minder met ongeleenden glans. Zijne twee Hollandfche Land.
fchappen gaven, boven die uit de Provincie Luik , nieuwe
en de uvertuigendfle blijken van zijn uitmuntend talent en
grout genie.
De met veel lufs bekende MICHA6LIs heeft wederom
veel genoegen gegeven. De Landfchappen, door hem ingezonden,flrekten genuegzaam ten blijke, niet flechts van zijne
zucht en ijver, maar ook van zijne geoefende hand en getrouwe navolging.
Niet minder ijver en toeneming in bekwaamheden fpreidde
de Heer VAN RAVENSWAAY ten coon. Men heeft wel Bens ,
en te regt, upgemerkt, dat deze kunftenaar zich weer moest
toeleggen up waarheid van kleur; doch de voortzetting zij.
ner fludie, en het naauwkeurig gadeflaan van hetgeen hem in
dezen nog ontbreekt, zullen hem zeker aanleiding tut verde.
re volmaking geven, daar nu reeds zijn naam onder de beste Schilders in dit vak te noemen is.
Weinige flukken ontvingen wij van de kunftenaars uit de
Zuidelijke Provincia; en die men had, ik ontveins het niet,
waren Met gefchikt, om ongemeene bewundering voor derzelver vervaardigers te verwekken. Hoe gaarne hadden
de vuurtbrengfelen van VAN ASSCHE ontrnoet, die v6Or
twee jaren zich zoo meesterlijk onderfcheidde , en inderdaad
onder de Landfchapfchilders eene voortreffelijke plaats be.
kleedt! De voornaamfte waren thans REGENMORTER,
OMMEGANCK, DUCORRONg doch de eigene behandeling
van ummEGANcK, hoezeor gepaard gaande met eene nette uitvoering, wordt door elk niet zoo gretig aangenumen,
als men anderzins de verdienflen van dezen Schilder regEmatige
hulde duet. Zoo waren de beide flukken van DUCORRON
mede minder uitftekend , dan die hij vroeger leverde. Alles
bevestigt de opmerking, dat de flolland(che School boven de
Vlanuifehe tot de bearbeiding van deze underweroen meerdere
e
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ftrekking , en daaraan fikfcher en aangenamer behandeling paart;
zoodat zij in dit gedeelte der kunst hare nationaliceit handhaaft , en , even als vO6r omtrent twee ecuwen , uitmuntende Meesters bezit.
Mijn brief zou veel te uitgebreid worden , indien ik van
alle degenen, wilde gewag-en , die bijdragen leverden. Sommigen, b. v. REGENMORTER, hebben wij reeds elders
ontmoet ; maar hij flaagde , naar het mij voorkomt , min gelukkig; zoo ook de allezins verdienftelijke NVESTENBERG,
die zich door eene bijzondere wijze van behandeling, volgens fommiger meening , niet zoo voordeelig in bet Landfchap , als bevorens. HANSSEN, de oude,
heeft uitflekende vorderingen aan den dag gelegd , zoo als
mede de ftukken van P. BARRIERS, te ilmfierdam , zij.
ner vroegere kunstvruchten niet onwaardig waren. P. DE
GOEJE heeft zeer veel aanleg tot gedurige vordering , gelijk
ook VAN DER SANDE BAKHOYZEN, Welke laatfte op
nieuw,, in zijne drie fchilderijen , overvloedige bewijzen van
zijne gefchiktheid voor dit y ak heeft getoond. SMAK
GREGOOR en eene menigte anderen ftaafden met waar..
digheid , dat zij de onderfeheiding , aan hunne bekwaamheden verfchuldigd en ook reeds toegekend , inderdaad biijven
verdienen. Uit het verafgelegene Rome zelfs vergaten v000n
en TEERLING hun vaderland Diet. In het bijzonder trof do
natuurlijke en juiste behandeling van den zeer bekwamen
OBERMAN, in alle zijne iiukken met paarden ; zoodat hij
in deze foort althans , bij verdere voortzetting zijner
grooten lof zal behalen , gelijk hem die bereids in ruime mate werd toegekend. Ik weet 111CC, of ik D A S v i L D bij
de Kunftenaars dan wet bij de Liefhebbers zal plaatfen;
maar zeker is het, dat hij roem verdient door zijne honden.
Treffen intusfchen de voortbrCngfelen van .Ifunftenaars van
beroep het cog en hart van den liefhebber en befchouwer,,
hoe veel te meer moeten dit de flukken doen van de genen , die
de Schilderkunst als verpoozing in fnipperuren beoefenen , en
daarvan zulke uitflekende blijken geven als BRONDGEBST?
Met de gelukkigfte =wending van , een warm gevoel voor
bet fchoone, heeft hij v66r twee jaren reeds getoond, dat
men van zijne hand al beter en beer mag verwachten. Zijn
Wintertje beviel mij bovenal. ToPFER blijft hem met vasten cred volgen; terwijl de geachte Liefhebbers MULLER,
PR AB-
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PRAETORIUS, NEPVEU, ENGELBERTS, VAN VEEN

en SPLITGERBF,R door uitnemende proeven hebben doen
zicn dat zij zich weten te verhefren boven het vooroordeel
van dezulken , die de kunst te laag , of , beter gezegd , die
Naar in het geheel niet weten te fchatten.
Iles Miniatuurfchilderen worth met lust en ijver voortgezet
door de bekende KUDftellailTS GREENER, II OPMA N, D E.
LA TOUR, WATRIN. Moge al dit gedeelte der kunst
achterflaan bij het reeds genoetncle , deszelfs beoefenaars,
TTERLING, GARDNER,LE
waaroncler wij oolc sc
JE R DOR )? en anderen tellen, zijn claarom niet minder te
achten , en gaven bewijzen , dat zij hunne bekwaamheden
evenzeer ten beste der kunst aanwenden. Over het algemeen, echter , zagen wij te voren dit vak gelukkiger beoefend.
Onder de Teekeningen en Gravures be yond zich zoo weinig opmerkelijks , dat ik deze enkele verrnelding reeds voor
genoegzaam mag reicenen. De Graveerkunst althans biijft aan.
houdend in eenen flaat van kwijning verkeeren , waaruit alleen hoog gezag en magt , tot onderfleuning , aanmoediging
en opwelcking,, het vermogen bezit , haar op te beuren.
\Vat eene aanwending van zulke middelen en krachten vermag , leerde de ondervinding in de Beeldhouwkunst. Zeker
is bet te bejammeren , dat wij de bijclragen van onzea G ABRIeL moesten misfen ; maar men verheugde zich web in
die reeds de vruchten der Koninklijke weidie van It 1E
daad plukt , aan zijnen aanleg en bereids getoonde bekwaamheden
tot eene belooning gefchonken. Het Prijsbeeld , waartnede
hij deze onderfcheiding behaalde , ilrekt ten blijke van zijnen
vernuftigen geest , gelijk mode zijne Pieister-borstbeelden en
de Kruifiging , in garde gebootfeerd , gegronde hoop voor
zijne verdere volmaking doen opvatten. De Nederlander
RE s s EL s , te Rome gevestigd , heeft zich en zijne voor.
treffelijke verdienften op eene uitnemende wijze kenbaar gemaakt. De fraaije bewerking van zijnen rusteuden Schijfwer.
per en van Illars getuigden van 's mans bekwaamheden , die
den Nederlandfi.hen roem ook in het Vaderland der Kunflen
verbreiden. Minder gelukkig was , naar het vrij algemeene
oordeel , PAEMENTIER in het beeld van fafon. De al te
groote navolging , waardoor bet zoo wcinig oorfpronkelijks
had , zal de vervaardiger,, bij eerie opzettelijite en naariwkeu.
rig° frudie , voor 't vervolg zeker mocten en Itunnon vermijden, ow met luister in dit y ak voort te gaan, gelijk het
mar-
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marmeren Mercurius - beeld reeds van eene uitnemencie be.
werking getuigenis gal.
De behandeling van mo rt I T z, in de vooraelling van Ariadve door neferis vertaten, in pleister,, kenmerkt , evenzeer als
zijne fchilderijen, de ervarenheid van dezen Meester. l , ok de
beltwame VAN RAVENS WAAY leverde eenen Stier en eene
Koe, voortreffelijk bewerkc ; en wij moeten hem ten erniligae
aanfporen, om in dit y ak, waarvan wij nu zulke fchoone
proeven hebben gezien, voort te gaan.
De Scempelfnijkunst, eindelijk, blijfc even lofwaardig
beoefend door den Kunilenaar BR AEMT, dien SIMON nog
niet op zijde fIreeft. Wat de aanmoediging van hooger hand
ook bier heeft uitgewerkt, is te overtuigend, om niec to
wenfchen, dat bet den ijverigen BRAEMT daaraan nimmer
moge onthreken. De medalje op het vierde Eeuwfeest van
KosTE R ' S uitvinding en flaarlems eer is in veler handen,
en kan tot bewijs dienen, hoezeer hij uitmunt boven zijne
Landgenooten , medeiirbeiders in dit yak. Wij verheugen ons
evenwel billijk , dat een ander , dien wij nimmer openlijk
hebben zien optreden, VAN DER KELLEN namelijk , de
beoefening van dit eertijds bloeijende deel der vaderlandfche
kunst tot zijne ftudie heeft gefteld, en wenfchen refit hartelijk , dat hunner alter bekwaamheden eene verdere en blijvende aanmoediging mogen Ondervinden , ook in de meer en
weer aanwakkerende Penningliefhebberij , welke in onze tegenwourdige dagen needs meerdere befchermers vindt.
En hiermede zoude ik van deze Tentoonflelling afflappen,
zoo ik niet nog openhartig moest bekennen dat , wanneer ik
alles , wat ik u gefchreven heb , overlees , ik overtuigd ben,
dat ik welligt beter gedaan had , van de geheele Tentoonfleb.
ling gezwegen te hebben. Geloof mij, Kunst moet men zien,
en wet dikwerf zien. Door vergelijkende befchouwing word
men wijs ; en al dat geld-11. V en gepraat en verhandelen over
Kunst duet ter zake waar bet op aankomt , bitter weinig of !
Hoe Loch kan men iemand zonder bewijzen overtuigen ? Zelfs
al waart gij in de zalen der Tentoonftelling,ik zoo bet niet,
of ten mintle zeer bezwaarlijk ,ltunnen doen , en bet allerminst
in gefchrifte. , Het (:nderwern is daartoe ook minder gefchikt„
Wit men de Kunst bevorderen , men bezoelte trouw oils Mufeum; men erlange toegang tot de vournaamtle Kabinetten;
men lette op de publicke vcilingen , en , haven alles , men
brenge het ZijI3I2 toe, on fchilderij als ineubelituk Le gebruiken„
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ken. Wanneer, als bij onze Voorvaders, in leder fatfoenlijk
lads fchilderijen hingen , zoo leerde leder al meer en beter
zien, vergelij ken , kiezen , en vonden tevens onze verdienite.
lijke Schilders meerdere en betere aamnoediging in hun werk.
De Tentoonitellingen moeten verloopen , als het Prentwerk
van vreemden niet meer opgeruimd worth, en er niet meer algemeen troopers voor Schilderijen komen. Ik keur geenszins
af,, dat, bii de Plaarlemfche Tentoonftelling van Kunstwer.
ken , ook deze deel hebben aan de L ,terij ; maar, in gevalie
fchilderij , als eertijds , gezet meubel was , zou zulks onnoodig
zijn, en alle Loterij heeft jets tegen zich, lk beken , de kunItenaars moesten , over het geheel , hunne prijzen redelijker
flellen. Eerstbeginnenden moesten nook vergeten, dat eigene
oefening tot vordering de edelite en gereedfte betaling is ; meergevorderden moesten brave, kundige en belangelooze vrienden,
lieden , die het rond zeggen zoo als men het meent , raadplegen ,
eer zij prijs bepaaiden , of zelfs ftukken inzonden. Zij moesten denken , dat zij, die hierin opregt handelen, hunne beste
vrienden zijn. De grootfte , de voornaamfle kuunen ligt te
veel vragen , en de markt voor zichzelven en anderen , die
hen hierin vooral navolgen , bederven. Zij inzonderheid moeten alles vermijden , wat naar manier of mode zweemt. leder
volge zijnen eigen', natuurlijken aanleg , en beftudere niemand , dan zichzelven. Men moet daarbij (hoe paradox zulks
fommigen moge fchijnen) zichzelven klein fehatten en eigene
behandeling minachten men moet onze beste oude Meesters
door en door , ja altijd zien , maar nook kopijeren , volgen,
overnemen, of war. dies meer zij. leder -pasfe zijn eigen oog
en gevoel toe op hetgene hij wil nitdrukken , en dat op zijne wijze. De Namur is rijk ; de Kunst, in zekeren zin, nog
rijker. Fen en hetzelfde geval in de Namur kan op honderd
onderfcheidene wijzen goed en natimrlijk afgebeeld worden,
al is het tinders. Waarlijk treffende rijkdom der Kunst I Hetzelfde beestje van AD RIAAN VAN DE VELDE, KAREL
j A R o I N, of POTTER, zal naauwkeurig waar en uitftekend zijn , en zeker is het bij alle drie verfcheiden. Zoo is
het met alles. War de Kunst het meeste benadeelt , is eigen.
of liever waanwijsheid. Wij hcy mien eons een' geoefend' Kunftenaar zeggen; „ De ware Kunftenaar moet zijn als de ware
„ Filozoof , die denkt, dat hij niers weet , en dus Met
„ wijs , naar wijsbegeerig." Ja , zoo zij een leder begeerig
oin Kunilenaar re worden, maar niemand achte zich het te
zijn!
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zijn ! Een ander noeme den Wijsgecr wijs , den kunstbegecrigen Kunftenaar; hij zelf mag ja moet door kunstvuur zich
warm en bezield gevoelen; maar, gelijk in de zedelijke en
godsdienflige wereld uir ootmoed het ware vertrouwen geboren wordt , zoo ook moet uit gevoel van het eigen gebrekkige de meerdere volmaking natutirlijk volgen. 'Als men de
manier van R EMBRANDT, en andere dergelijke eerfte Kunftenaars, nagaat, dan ziet men overal ftudie , beproeving van
zichzelven ,allerlei oefening om iets goeds voort te brengen
en joist daardbor werden zij eerfte Meesters ; maar R E mBRANDT raadpleegde zeker,, behalve zichzelven , s I x en
andere Liefhebbers, niet om hen te volgen, maar om te
hooren, war zij zeiden , en was uitwerking zijne ftukken op
kundigen, ja dikwerf op onkundigen , deden. Door hooren,
vragen, vergelijken en eigene ftudie worth men , geloof mij ,
wijs; door zichzelven volleerd of op eene vaste hoogte te
achten, moet men gemanierd worden of achteruitgaan. Nederigheid en gevoel van eigene waarde kunnen zeer wel met
alkander gepaard gaan ; maar de hoogmoedige komt meest
altijd ten val.
Misfchien doer dit mijn gefchrijf nog eenig nut. Her moge
voor 't minst het oppervlakkige van mijp eigenlijk oordeel
Over de Tentoonflelling vergoeden. Ik herhaal het : voor
hem, die zien kan, is mijn gefchrijf niet noodig, en e'en ander, min kundig , kan even goed op het kompas van mijnen
buurman afzeilen; want noch ik , noch hij , noch iemand ter
wereld kan door eenige befchrijving bewijs leveren, dat een
kunstituk waarlijk mooi is. 1k had daarom reeds lang moe.
ten doen, war ik nu doe, dat is — eindigen, en mij floe.
men , enz.
HULDE AAN JOAN MELCHIOR KEMPER.

Sloot gij , o wreede! met de kindren
Der duisternis een helsch verbond?
Zult ge, op hun be6 , den gioed verhindren
Des lichts , nog ftralende op dees grond?
Zult gij , waar hunne krachten falen,
Uw zeisfen , hun tot vreugd , verftalen ,
En maaijen de eelfle planten af;
Die planten , wellust onzer oogen,
Die Nedrlands luister grootsch verhoogen,
Wier vrucht ons kracht en vreugde gar?

Hein
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I-Iebt ge ons dan ceuwig i rijd gezworen,
o Dood o fchrikbre wereldvorst!
Kan u de kreet der fmart bekoren
En 't hijgen onzer matte borst?
Moest ook , wiens groote ziel het !even
Voor 't vaderland dorst veil to geven,
Zijn Egis was in 't bangst gevaar,,
Moest hij , de liefde en vreugd der braven,
Bedeeld met Pallas' beste gavel,
Tin oiler zijn op uw arcaar?
Wie zou in uw verlies niet deelen,
In uwen rouw, o Leydsch Atheen!
De luit op treurgen won Met fpelen,
Niet jamren bij uw droef geween?
o! Wien nog gistren 't oog beftraalde,
Welks gloed in 't hart der vriendfchap daalde,
Voor 't laatst die vriendfchap nog genoot,
Staat niet, bij 't lijk , in 't hart verflagen,
En fchreit, met echtgenoote en magen,
Om KEMPER ' S plotfclijken dood?
Zoo zien we een' nil/den akker bloeijen,
Die 't oog verrukt door zeldzaam fchoon,
En , wijl zijn geurge vruchten groeijen,
Geheel der landouw flrekt ter kroon ;
Maar, als de zoo, bij 't uchtendblozen,
De kiinmen, met den gloed der rozen,
In nienwe pracht en feestdos took ,
Vindt gij die kroon des velds niet weder:
De nitchtflorm velde haar ter neder,,
En loof en vruchten zijn verftrooid.
ja , gij , gij blijft uw bun befchrijven
Met nimmer afgematte kracht ,
En floorloos door den ether drijven,
o Zilvren flarren van den nadir!
Gij blijft, o heldre flonkerbollen!
War d' afgeloopen baan doorrollen,
En keert met de eigen glanfen weer ;
Maar wij , aan 't eind des wogs genaderd,
Staan, als de boom, door florin ontbladerd,
En zinken in den grafkuil neer.
Ook
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Ook gij , die 't gloeijend west zag dales,
o Zoo gij keert op uwe baan ;
Nog zien we in d' eigen glans u pralen,
Na zoo veel op- en ondergaan ;
Maar gij , ach! gij, deze aarde ontweken ,
In 't midden van uw' loop bezweken ,
ti KEMPER! keert Met weer op aard
Het gloriefpoor , door u betreden ,
Derft al den luister van 't . verleden,
Nn 't zoekend oog u niet ontwaart.
Ach! zou men REM PER .niet befchreijen,
Die cdiverdeeld elks hart bezat ,
Geen bloemen op zijn grafzerk fpreién,
Cipres en groenend mirteblad?
Zou 't graf , dat zijn gebeent blijft dekken ,
Tot de adem Gods bet weer zal wekken ,
Geen tuige zijn van onzen rouw?
Zou , waar geen mond , flechts 't hart , kan fpreken,
Ons oog geen dankbre tranen leken,
Gewijd aan 's mans onkreukbre trouw ?
Die trouw,, — dit , NeCl rland ! hunt gij haven, —
Zij redde u , o mijn vaderland!
Nooit noemt uw dankbaar hart die braven ,
Uw redders uit den veegften Eland ;
Nooit werpt ge uw' blik in 't bang verleden,
Op hen , die voor uw vrijheid ftreden ,
En wijdt hun uwe hulde en lof,
Of KEM PER ' S beeld zweeft ri voor de oogen,
Tot hooger werkkring u onttogen ,
En zwijgend eert gij 't kille ftof.
Al werd zijn braafheid niet gehuldigd ,
Zijn deugd , zoo edel , rein en groot;
Al was men 't brein geen cijns verfchuldigd
Waar zoo veel godlijks uit ontfproot :
Nog moest voor hem eerie eerzuil rijzen ,
Waarop de tijd den naam zou wijzen
Van KEMPER , die zijn vaderland
Beminde en boven 't Leven achtte ,
En wie de vrijheid, 't regt verkrachtte,
Het dreigend ftaal rukte uit de hand.
ja ,

AAN JOAN MELCHIOR KEMPER.

Ja , weent ons zijn de tranen being,
Die vaderland en vriendfchap [tort.;
Want It E SIFER ' s naam en roem ftaan veilig:
De 01, van 's 'asters boog gefnord
Zijn gif, hoe fel hij immer fpuwe,
Wat jaloezij aan logen huwe,
Wat nijd en laster nog befluit',
Wie door hun list zich Her belezen,
Geen KEMPER heeft den fmaad to vreezen,
Die op zijn deugd en grootheid flak.
Zoo ftuit, vaak fchriklijk onheil fpellend,
Het losgebarften blikfemvuur,
Als 'c zwerk , van zwarte wolken zwellend
't Gelaat verdonkert der natuur;
Het [tuft , door Franklin's geest gebonden,
(Dat trans en dak 's mans roem verkonden 1)
Op 't ftaal , langs de afgeleide [tang;
Dat &al trotfeert de blikfemllralen,
En doet ze in 't golvend ftroomnat dalen,
Of fmoren in hunn' overgang.
't Licht, dat der pleitzaal zulk een waarde,
Heel Narland zulk een' luister fchonk,
Waar eerbiedvol de wijze op ftaarde,
En 's dichters luit met vreugd voor kionk;
Dat Licht , gelijk Orion's glanfen,
Schier aangebedn aan onze tranfen;
Die flat, door vreemden opgefpoord,
Miler fchittring 't hart hield op.getogen,
Verdween voor de op hem beidende oogen,
Maar draalt in reiner fpheren voort.
Hier zal uw naam gezegend
o KEMPER! bij den tijdgenoot;
Hij zal dien naam op marmer fchrijven,
Voor fpader eeuw nog duurzaam groot,
Ja, roemrijk blijft die naam nog Leven,
Als eeuw aan eeuw deze aarde ontzweveni;
Hij rolt Reeds voort, tot aan 't gellacht,
Oat, aan den grens des tijds genaderd
Den oogst der eeuwen ziet vergaderd,
Dien de almagt Gods tot rijpheid brag.
Zwolle.
MENGELW.
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Weldadig Volk, Gods zegen waard ,
Dat , bij het land- en zeebeploegen ,
Van elke vrocht, het loon van 't zwoeg,en,
Een deel voor de armoé hebt gefpaard;
Geen wcellw of weesje hebt verftooten;
Cellaag in alter nood voorziet;
Niet gaaft alleen aan landgenooten,
Maar ook geen vreemden finachtcn
Eerwaardig Volk, dat, voor uw goud,
Hem , die aan 't ziekbed was geklonken,
Of in behoeftes arm gezonken,
Meer dan paleizen hebt gehouwd;
In 't zalig weldoen zonder grenzen,
Zoo menschlijk waart, zoo Christlijk groot;
Ja, bij het martlen der Waldenzen,
Hun 't eafte van uw fchatten boodt!
Voor u ook naakte een vreeslijk uur;
Van jamren zwanger, is 't gekomen !
De tranen dringen nan als fIroomen...„
U treft een woraling van Namur.
Wic ke p t den omvang nog der flagon,
IIct peilloos diepe van de woad ?
Maar liefde , helpt zij vreemden dragen,
Heeft allcs veil voor eigen grond.
3a , ver van 't vreeslijk fchonwfpel af,
floor ilc en gil en zilch= rijzen
Van kindren , mannen , vrouwen , grijzen,
Bij cl' aanblik van 't onmeetlijk graf.
De orkaan fleekt op; de golven kiotfen
Op 't zwakke bolwerk nan het fIrand ;
En , ware 't ook een moor van rotfen,
Dit baatte Diet, mijn Vaderland!
Dc
( 29 flit diclitilukje is, met tic:14(.11e ver,gunfling, entiecnd nit het bclaugriik
Alengelwerk der .eirnhonrcht, Courant.
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De 'loiter duet de breede baar
Geflang met feller branding beuken,
Den zwaren pail als
rietje krenken,
En zclfs geen fteenklomp breidelt haar.
Daar flaat zij over hooge dijken,
En fleept het worftlend landvollt mete: _
De beemd wordt nu een graf voor lijken,
En de akker het gebied der zee.
Maar hooger nood bij flerker vloed:
Dam- is de laatfle hoop verdwenen
Daar breekt zij door de dammen hencn,
En zwelgt en have en lijf en good.
Daar .... God! Uw hand alicen kan 't heeler,
Wat ze in een oogenblik ons floeg:
Nu , hoe die tiefde ook tilt moog deelen ,
Heeft Nearlancis burger Hier genoeg.
Neon , Liefde geeft 't verlies Met wear,
Al moge ze ook als zonnen gloren:
Waar gade en kindren zijn verloren,
Daar flaat zij 't oog weetnoedig near.
Maar 't wcesje kan ze in de armen leggen ,
En voeden 't nit haar' milden fchoot ;
En tot de droevc weduw zeggen:
„ Mijn hart vervangt uw' echtgenoot."
ja, Broeders, Zusters! Nearlands tcelt!
Komt, vloeit bet bloed der eedle Vaadren
Nog onbedorven door onze aadren,
Zooveel die licfde kan, geheeld ;
' r GC110t dat ons zoo vricndlijk flreelde,
Den zinnen Christelijk ontzegd ,
En war wij offren 'aan do weettle
Blijnioedig aan hen toegelegd.
Neon , gij behoefc mijn toonen Met ,
Om u eon' traan in 't oog to lokken:
IIet Nearlandsch hart worth aangetrokken,
Waar 't zuchten boort of lijden ziet.
Maar gent rnij, dien met u to plengen,
To rocpen met eon warm gevoel:
Eischt bittre ramp dat offers brengen ,
„ Dan blijft geen telg van Bato koel."
Dovefitc;-,
if. VAN L0011EM.
den le Febr,
II L.
Re
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Zegt , hebt ge niet de item gehoord,
Die am de kusten tees ?
Zij colt fangs veld en waatren voort:
Ze is die van weetlw en wees ;
Ze is die der moeder , die dear zat
Met man en hulploos kind,
En tot den God der liefde bad:
„ o, Breidel ftroom en wind!"
Die weduw lag wanhopend near,
En fnikte om
eciogenoot
Det weesje vond de bron Diet meet*,
Die Bens de liefde 't hood;
pie voedfler hield den zuigling nog
In hear' verkleumden arm:
maar waakte toch
Her oog ftond
En 't moederhart bleef warm.
Was alles , tot in 't verst verfehiet,
Verdronken heerlijk land ;
gier dreef der daken mosfig riet,
Ginds heel de teenen wand;
Dear fpartelde in den breeders vloed
Het rued zijn krachten af,
vond , met 's landmans have en good,
Hetzelfde y fatig graf,
Dc koude doodsangst greep in 't rend
Voor wie nog zuchten ken:
o Droeve lijders! na deez' ftond
Herrijst voor u geen zoo.....
Teen, wanhoopt niet menschlieyendheid,
Bezield door Gocilijk your,
Snelt, met hare armen uitgebreid,
Ter holpe in 't vreeslijk nur.
Zij basic, met dreigend lijfsgevaar,
of van dale of boom:
Gij klemt de flijve lean om hear,
2ij tretfeert tic!: fhoom;
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brengt u , wear de liefde want ,
En :Ides , wat zij heeft,
Haar leatfte brood, haar leattle krachr,
Gefaust met tranen, geeft,
IVIaar nu , zoo arm als niet een worm ,
Die wemelt in het ftof,
Geteisterd en door zee en ftorm ,
Beroofd van erve en hof:
Wie bouwt op nieuw , wat ligt in puin,
Gedreven heinde en veer;
Wie geeft bet bed der zilvren kruin ,
De wieg den zuigling weer?
„ Dit," zegt die item , „doer 't Neerlandsch hart
„ flier zorgen kleen en groot;
• Elk brengt zijn' balfem voor de finart,
, En offert bij den nood;
9, Hier ftroomen goud en zilver aan,
• Alsof op Neeriands grond
9, Het aardmerg van den Mexikaan,
, De rijke mijn, beflond."
De weefo,v haar oog, de tolk van ' t wee,
Gerigt near 't ftargewelf,
Snikt: „ Aeh! zij was to diep, die zee,
„ Voor gloende liefde zelv':
„ Maar 't geen ze kon , heeft zij vergoed
• o Dierbre t aan mij °nutria.;
9, bat fmachtend kroost, ons beider bloed
• Aan de eedle borst gedrukt."
En 't weesjen uit zijn' nommen dank,
Dear 't weer een' boezern vindt
Welfprekend is zij , zonder klank,
De warme taal van 't kind:
Het heft de wceke hand omhoog
Alu ilreek het moeders borst,
En zegent, met een lagchend oog9
Bij 't lesfchen van zijn' dorst,
De peluw voor bet grijze hoofd
Is dear op nieuw gefcbucl;
De fchier gebroken flemme looft
Voor koestrend bed en hut:
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Zoo dankt het al, wat bitter Iced,
Gored, verkwikt , gelaafd;
En, Nederlanders! Jezus weet,
Wac ge aan uw broeders gaaft.
Gods zegen kroont uw Christlijk work:
Straits, als de lente gloort,
windjen op zijn ligte vierk
SpeCIC
En drijft de waatren voort;
De rijke en milde geeffler tooit
Met jeugdig groen den grond,
En bloempjes zien we daar geflrooid,
Waar "c oog flechts golven vond.
Dear wordt de beemd van lieverleCI,
Niet !anger zilte p!as,
Betreden door bet loeljend vee,
Dat duikt in 't welig gras;
Daar, als herrczen uit het weer,
Stant huffs en fchuur en flat;
Do zwaluw vind t bet pickle wear,
Waar liefde bouwen zal.
En als de veldling dan , verrukt,
Dc kocijcn grazen ziet ,
Zijn vrouw de zwellende uijers drukt,
De melk in d' emmer viler;
Dan roepen bet de Godheid aan,
Het wichtje aan borst of hand,
En fnikken, met een' dankbren traan
o, Dit deed Nederland !"
In, fmaakt bet alien in uw borst,
Hoe zalig 't weldoen zij I
Bij dat gevoel heeft van den Vorst
Het purper geen waardij.
Het is zoo zoet en 't is zoo zacht,
Meer dan al 't enrdsch genot,
Als ons de lijdcr tegenlacht ,
En juicht: „ Dit Toone u God!"
IT, VAN OGIIEM.
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HULDE AAN DEN IIEER CORNELIS JACOBUS MULDER,
INWONER DER STAD KAMPEN.

Boort, hoe de noodform bruit; de vloeden,
Met onbedwingbre krachten, woeden;
Hoc 's laudmans woning kraakt en beefs,
Daar zijn gezin, met angst oingeven,
Ten wanklen flaw van 't veege leven,
Zich op der daken top begeeft!
Daar finakt een golf de ranke lumen
'ler neLlr , en fleurt , uit flal en fchuren,
En have en vee, ten afgrond, voort;
Hij heft, op 't broze dak gezeten,
Van golf tot golven voortgefmeten,
Den noodkreet aan, dien nicmand hoort.
Wie is er,, bij de cluizendtallen,
Die uwe ramp, van poort en wallen,
Aanfchouwt, en u ter hulpe fnelt?
Wiens kracht, wiens moed toch zal 't gelukken,
U aan den arm des doods te ontrukken,
Die u reeds bij zijne offers telt?
Zoo jammert elk, en wringt de handen,
En werpt op de overflroomde landen
Een' droeven, magteloozen blik.
Wie zal en vloed en form trotferen ,
Den dood , ter menfchenhulp , braveren?
En MULDER nadert , en zegt: „ ik."
vliegt te boord, rukt los de touwen,
En freeft, met weinige getrouwen,
Naar 't oord van rampfpoed en geween.
De poging faalt; maar flout en fpoedig
Hervat hij die, en even moedig
Vliegt blj door form en branding Ilan.
Daar bruist hun 't veld van jamren tegen,
En 't noodgefchrei klimt allerwegen,
Van dak tot dak , zoo ver hij ziet.
Zijn edel hart omvat hen alien;
Maar 't redden van die hondercicallen,
Acb ineurchenvriend! vermoogt gij niet.
R4
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Hier fchreenwen Iandliu7 van de dakeii,
En, eer hun redder kan genaken,
Stort gade en kroost er, met hen, al";
De vloed verzwelgt hen, en, bedolven
En voortgeflingerd door de golven,
Words eerlacg de afgtond aller graf.
Daar komt de nenfchenredder nader;
Hij bergs en gade en kroost en vader:
Ras is zijn bodem rijk bevracht.
Zij zinken, dankend , aan zijn voeten,
, of ze een' Engel groeten,
En
Dan of een mensal hun redding bragt.
Dan
o Naerebout, o Woltemade I
Slocg beider geest zijn kiel niet gade ,
In 't branden, koken van den vloed ?
Tri , zeegnend flondt ge aan zijne zijdc ,
Die zich der menfchenredding wijdde,
Op 't grootsch tooneel van uwen moed!
Nooit zaagt gij van de rijkfte flranden,
o Kampen ! rijlter lading landen ,
Hoe wolkloos uw gelukszon fcheen.
Wat halt web goud en paarlen tevena
BO die geredde menfchenlevens
Neen , eedier lading is er geen.

De lauwer flee der helden fehedel;
Hun Joel zij , dikwerf, grootsch en edel;
Maar — aan die lauwren kleefc toch bloecl.
Aan uwen lauwer hangt lets fchooners:
De dankbre traan van landbewoners,
Door u geborgen uit den vloed.
Zoo lang als de IJsfel Kampens muren
En 's cilands boorden tangs zal fchuren ,
Terwijt hij kabblend zeewaarts vliec,
Ruischt hij , op liefelijke toonen ,
Voor hen, die ;Ian zijne oevers wonen,
oMuLourt!u een zegelied.
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als zijn golven flatig ruifchen.
Of woedend , brandend , kokend bruifen
En fchuimend over de oevers ban,
Vernieling dreigende aan zijn boorden,
Heft hij , in Wide en groottChe akkoordeu,
U een verheven loilied ann.
Waar 't hart ooir eedle daden bu!digt,
zijue hulde aan u verfchuldigd;
roan ten top;
De Inenschheid voert
De deugd is zelve u ter Mooning
Voor 't hart , en Neerlands eedle Koning
Drukt een;; dant 't vorstlijk zegel op.
Kampen,
Febr. i8c5.

D.
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liET PLEIT OM DEN GF.VONDENEN F.C.RAT.

Eene ware Gebeurtcnis,
Ambtman," fprak ELIZADET zucbtende tot GUNharen man, die eene kleine landhoeve bezat , maar
met fchulden en zeven kinderen was bezwaard , „ de Ambt.
man zal u zeker , voor de achterftallige grondbelasting , Been
'anger uititel , dan tot zaturdag, verleenen, Hoe zult ge u
redden?" — „ Met Gods p ulp zal dat wel losloopen," anti.
woordde GUNTRAM: Viiftien daalders liggen klaar ; en
blijft her overige donderdag nog ontbreken, zoo maken wij
vrijdag her een of ander re gelde. Hec zal ons beiden, wet
is waar , hard vallen ; maar , lieve z L sjc , nood breekt wet
De gouden ketting, welken grootmoeder mij fchonk ”
hernam zij aarzelende. „ juist omdat dit een gefchenk van
siwe grootmoeder is," viel haar GONTRAM goedhartig in de
rede, „ zal zij Met verkocht worden ; het horologie, dat ik
van vader geerfcl heb, kan ons helpen; en zoo niet , onze
buurman KOENRAAD, dien ik zelf ::;co dikwijls dienst gedaal heb."
„ En als die eens Met heipen wilde?" vroeg
de bezorgde vrouw, „ Dan welligt mijn droom," hernam
GUNTRAM, „ of liever de fchat ,dien ik in dien droom even
klaar gezien heb, als ik dien bier niet zie I Die (chat bevindt
&ich
Wilde zeggen bey ond zich , iu dflueii droom na.
RAM

r-
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melijk , in de mergelgroeve, die It °E DI n A Ao en ik gemeenfchappelijk bezitten. Wij ontdekten , KOENR A AD en ik ,
ten zelfden tijde den fchat, deelden hem te zamen, en bragten elk omtrent honderd daalders te huis." — „ Droomen zijn
droomen !" zuchtte ELIZABET , met een treurig glimlachje.
Maar GUNTRAM gaf Naar een' hartelijkcn kus , eit reed
naar de mergelgroeve, waar, een uur daarna, ook oENRAAD zich met zijnen wagen liet vinden.
Beiden fpraken en fchertften over G U NT R AM's droom ,
toen zij in het mergelgraven op een g arden vat ftieten , waaruit hun eene menigte zilvergelds tegenblonk. Half part!"
riepen zij gelijktijdig, en wilden aanftonds tot de deeling
overgan; mast It OENRAAD vond zulks onder den blooten
hemel gevaarlijk , daar zulks , van wege cle nanfpraak des Landbeers op het gevondene , noodwendig een gebeim moest blij_
y en. „ Had de Landheer," fprak G U NTR A M, daarop
eenige aanfpraalt , zoo maaktc ik er Beene; maar,, volg-ens eenc
v66r ruin] twee jaren afgekondigde verordening , die gij kennen zoudt , zoo gij vliitiger ter kerke kwaamt, behoort de
fchat den winder. Doch ik acht het, om andere redenen , vetkieslijk , dat wij de zank in mijn huis afdoen." — „ In ow
huis !" riep KOENR A AD Bit : „ opdat vrouw en kinders den
vond uittrompetten, en de fchuideirchers in beweging brengen , die gij Loch ook eenigen , en ik zeer velen heb? Neen!
In mijne woning, waar vrouw noch kinders zijn , gefchiedt
zulks y e& Meter en veiliger. Korn dan, daar ik dezen middag niet te huis ete , tegen den avond hij mij ; dan kunnen
wij de wait onder een Naps afcloen." — „ Ik ben er me,1
tevreden," ancwoordde cuNTRAm, en tilde zeif den fchat
op KOEN RA AD ' S wagon, die nu fneller,, dan de ltrachten
zijner magere beesten dit veroorloofden huiswaarts reed.
Maar, wen zich GUNT R AM tegen den avond bij
RA AD vervoegde, was zijne woning gefloten , en hij zeif
nergens te vinden. De buren , evenwel , vertelden hem , dat
hij , eenige wren geleden, ecu zijner paarden gezacield had , en
haastig ftadwaarts gereden was. Des anderen morgens , toen
GUNTa Am zich vroegtijdig tot hem had begeven, vond hij
KOENRAAD in den nal, bezig met het vcrzorgcn van een
treffelijk paard. GUNTR AM rcikte hem vriandelijk de hand
toe • en herinnerde hem aan den gevonden' fchat en hunne
affpraak deswege. Dan , hoe ftoud te kijken , toen K o E N.
R A A n hem met ecu' grimlach van bevreemding nanflaarne,
zeg-
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zeggende : „ Ile geloof, dat gij bazelt , vriendje ! Hebt gij
eon' fchat gevonden, zoo ga , werwaarts gij dien bewaard
hebt !" — „ Daarom juisc kom ik regeiregc tot u," hernarn
GUNTRAM: ,, Wilt gij evenwel p ier goedfchiks doen , wat
rcgt is , zoo zal ik genoodzaakt zijn , andere maatregelen te
gebruiken." —„ Maatrcgeleu ?" riep KoENRAAn , en wil.
de hem met eerie zeisfen eenen geweldigen flag toebrengen ,
dien deze echter ontweek , hem dezelve ontrukte , hem met
kracht aangrcep , en met een' baffler naast zijn paard aan de
ruif vastbond. Daarop liep GUNTRAM naar den Regter,
en daagde den gebondenen voor het geregt.
Daar fprak nu de Regter den beklaagde aldus aan „ Uw
gebuur GUNTRAM beweert , dat gij te zarnen , in eene u
beiden toebehoorende mergelgroeve, eenen fchat gevonden
beet, van \venter' elk van u de helft toekomt. G UNTR AM
eischt alzoo de helft van dicn fchat, welken gij hem weigert. Wat hebc glj daartegen in to brengen ?"
„ Dot ik geen' fchat gevonden hob , noch in de merge!.
groove, noch ergens elders , noch met ooNTRAm, noch
zonder hem."
„ Dat fchoone paard evenwel ," hernam GUNTR A m , „ dat
gij eerst bcden hebt gekocht ?"
„ Gnat u flier aan ," viel It o E N rt. A A D hem kortaf
de redo.
„ Rcgt zoo ! dat gnat u in 't geheel nict aan ," fprak de
Regter: Wanneer gij niet bewijzen GUNTRAM, het
zij door getuigen , het zij"
„ Getuigen ?" riep HOENRAAD zegepralend nit : „ Geen
mensch , behal ve GUNTRAM en ilt , was er bij."
Toen de fchac gevonden word ?" vroeg de Regter.
„ Toen wij ," hernatu de beklaagde , zich bezinnende,
„ gisteren morgen in de mergelgroeve arbeidden."
„ Inderdaad , onder zulke orntlandigheden ," voer de fluwe
Regter voort , „ zal de zaak omflagtig , en in alien gevalle voor
an van u , misfchien voor elk uwer , kostbaar worden. Daarorn ,
dunkt mij , moest gij het fpreekwoord betrach ten : beter een
;wager vergelijk , dan een vet proces , daar bij het laatfle toch
alleen Advocaten en Regrets vet, en partijen gemeenlijk
Inager worden. Zijt gij , GUNTRAM, met eene kleinigheid
tcvreden ? En gij , it o E N It A A D gij hem die kleinigheid geven ? Duizerid daalders , bij voorbeeld ?"
Wat
"
•
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„ Wat! Er waren maar ruim zeshonderd daalders in 't
heel !" riep KDENRAAD haastig nit,
, Zoo veel ?" hernam de Regter glimlagchende: , zoo
dent gij ruin driehonderd daalders aan GUNTRA az toe to
tellen ; en gij houdt dan, na aftrek van het gekochte paard,
nog wel een aardig foinmetje over !"
KOENRAAD, geheel verbluft, viel door de -ben, kecrde
driehonderd-vijftien daalders aan den braver GUNTRAM
nit, en verliet des anderen daags zijn huis en bet dorp.
GliNTR A M, zijner ELsj E den dikken buidel in den
fchoot werpende , riep , in dankbare verrukking , uit: „ Droo.men zijn bedrog, lieve vrouw ! maar het geloof aan Elena
daar boven — het geloof aan troost , help , raiding van
Hem daar boven, is geen droom, is geen bedrog. Naar.
held is het , wat in ons gezangboek that :

Wie zijnen God alleen laat zorgen,
Geloovig Ziju belle! verbeidt,
Die worth vaak wonderbaar geborgen ,
Bij elke wederwaardigheid.
BO, die Gods Iiefde en magt vertrouwt,
Heeft op geen' zandgrond ooit gebouwd.
Wie titans door G U N T R A M ' S dorpje treks, aanfchouwt
Inlet ver van den grooten weg , een nieuw , regt proper gebouw , te midden van voortreifelijke landerijen. Vraagt nu
de reiziger, toevallig , aan den eigenaar, of aan diens vrouw
Of aan een hunner zeven bloeijende kinderen , wien deze
nette behuizing toebehoort, zoo words hij minzaam in
TRAM ' S gastvrije wooing genoodigd.

AVEEGTSCHE

BELoczaNG.

F_.en Geneesheer wandelde onlangs met een' vriend op eerie
Slaan wij doze laan in ," zeide. eerstge.
openbare plaats ,
„ ik zie daar eene jonge Dame, welke ik pure wilde ontwijIcen: ik heb onlangs haren Echtgenoot be.
diend , en ..." — Ik verila u ; gij hebc het ongeluk ge.
had, hem Haar de audere wereld te zenden ," hernam ziju.
„ Gij vergist u ; ilt heb het oily
vricnd glimlagchende.
Ink gehad , hem te genezett!"
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GERRIT VERDOOREN VAN ASPEREN,
in levee Vice- Admiraal in Koninklijken Nederlandfcherz
Koniniandenr van de Militaire
Dienst ,
- Orde.
ij het aannaderen van de elfde verjaring der onverge.
iclijke Novembermaand des jaars 1813 had Nederland
reeds to betreurei bet verlies van den ecleleint EMPER,
wiens naam , aan het grootsch herftel der nationale onafhankelijkheid verbonden , voor altijd 'even zal in 's landst
historic, eh Onitittitrischbar gegrift blijft in het hart Van
zijne ciankbare landgenooten. Ook de naam van v E
DOOR `e. N wicns mannclijke kloekheid en geestdrift voor
de zaak der vrijheid zoo helder in dif; angstvolle dagen
heeft uitgcblonken , behoorde reeds, helaas tot de ge.
fchiedenis , toen die heugelilke verjaring aanbralt,; Aari
zijne asfche brengen wij eene pligtmatige hulde , bij het op.
teckenen zijner verdienften , welke eene groottnoedige
natic nict der vergetelheid ter prooije zal geven.
Op de Zec , het tooneel van Neerlands aloudcn !ladenrocm en grootheid , hecft de man , dien wij bftreuren
in de donkete tijcien , welke ons Vaderland hi de /aatfte
jiren der achttiende Eeuw heeft doorgewortleld , met
moed gelireden , en de weleer zoo glansrijke Vlag der ten
ondergang neigende Republiek heeft in hem ecnen waardigen verdediger gevonden.
Een beknopt ovcrzigt van 's mans levensloop .zal voori
2. ëker nict onwelkom zijn aan het levendc getlaCht , en
eene zoete herinnering opleveren voor zijne magi:chap
n talrijke vrienden,
MF,NGELW, I g 25. NO, 6.
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GERRIT VERDOOREN VAN A SPEREN zag
het levenslicht to Bergen op den Zoom , den Eden van
Sprokkelmaand des jaars 1757. Zijne oudcrs , PIETER
VERDOOREN en MARIA TEGELAAR, lieden van
den dcftigcn burgerfland , hadden , na het voltooijen zijner
verflandelijke ontwikkeling , den jongcling beflemd voor
de Notari6le praktijk ; maar het uitbarften van den rampfpoedigen Oorlog met Engeland gaf aan zijne beflemming
cene geheel andere rigting.
De algemeene geestdrift , waaraan de vaderlandfche gezangen Van B E L L A M Y het latere geflacht zoo waardig
herinneren , ontvonkte den jeugdigen VERDOOREN in
eren moed.
In Februarij des jaars 1781 nam hij dienst bij bet Admiraliteits - Collegie in Zeeland, en werd als Kadet en
Schrijver geplaatst op het Fregat lTalchercn , onder bevel
van den Kapitein j. s. H AR INGM A N. Het jaar daaraanvolgende werd hij tot Luitenant bevordcrd , en in Maart
als tweede Luitenant aangeaeld op 's lands fchip Zierikzee van 64 flukken , onder bevel van hetzelfde wakkere
Scheepshoofd. IIij deed daarmede in October den kruistogt op Doggersbank, met bet Eskader van den Schoutbg nacht VAN KINSBERGEN, wells doorgeflane flormen en zeegevaren in de Vaderlandlche Gerchiedenis eene
treurige herinnering hebben achtergelaten , daar het fcliip
de Unie van 64 flukken , met 550 koppen bemand, zonder hulp of redding , met man en muis ten groncle ging.
onze jeugdige zeeman decide daarop zelf in eene
bittere ramp , daar zijn fchip , nu behoorende tot bet
Oostzeefehe konvooi, onder de orders van den Kapitein v A N
DER B r ETS, en met de overige fchepen van Elzeneur
gezeild , bij het tbuiskomen, zwaar lek zijnde, op bet
rif van Selzagen flrandde. Hij gaf bij die noodlottige gebeurtenis blijken van onverfcbrokkenheid , daar bij, van
flechts ao man der equipage, welke behouden bleven , de
laatfle zich op bet wrak van de Zierikzee liet vinden.
In April des jaars 1783 was hij befleld op het fchip
Zilid-Beveland van 64 flukken , onder bevel van den KaPi-
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pitein , Baron VAN KINCKEL. Dit fchip afgedankt
zijnde , en geene uitrusting bij de Admiraliteit in Zeeland
plaats hebbende , bekwam vEItElooREN, wiens zucht
tot den zeemansftand geene hire rust gedoogde , in December van dat jaar,, een gunilig verlof tot het doers
eener reize voor het Collegie op de Maaze.
Als Luitenant dienende op 's lands fchip Herkules Vati
74 ftukken , gevoerd door den wakkeren, thans nog levcnden , oudflen van Nedenlands Admiralen, Baron P.
tiELVILL, decide hij , ten jare 1784 , in de ontzettende
gevaren , welke het aanzienlljk fmaldeel , onder den Vice.
Admiraal R E YN S naar de Middellandfche zee bd..
flemd , in de golf van Narbonne beliepen. Een orkaan ,
die voile twee etmalen aanhield , deed voor het vergaan
Van alle de fchepen van dit Eskader vreezen ; terwkil het
fchip Drenthe van 64 ftukken, gekommandeerd door
pitein smts SAERT, om(loeg en wegzonk , zonder mdgelijkheid om een' man der equipage to redden ; maar bet
fchip Herkules, hetwelk men reeds voor verloren hield;
was , met verlies van de groote en bezaans maston en
toorfleng , gelukkig te Port - Mahon binnengeloopen en
voor het Vaderland behouden.
Bij het binnenvallen te Vlisfingen werd v o rt EN
door bet Acimiraliteits- Collegie , waarbij hij diende , op.
geiiischt , en terftond als tweede Oflicier aangefteld op den
Schooner de Dolfijn , onder gezag van den Luitenant
u p ER u s; welk vaartuig op de Wester-Schelde moest
post vatten, om , bij de verfchillen met Oostenr(lk , den
doortogt aan alle Kcizcrlijkc fchepen te beletten.
Ili) was het , die in October 178 4 bevel krecg, om den
Keizer/ijken Brigantijn, gevoerd door Kapitcin VAN ISEG u E M, des noods met geweld, to floppen; een voorVal,
dat alras aanleiding gaf tot de oorlogsverklaring van het
OostennikiMe Ilof.
in Maart des jaars 1785 ging vERDooR g iv met zijn'
Kommanciant en equipage over op de Brik de Mccrrnin,
van i8 ftukken , en bleef daarmede in dienst tot October
des volgenden jaars , na twee kruistogten op do Oostindi9,
fcbf,
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Compagnie's retourfi:itepen , en tusreltenbeiden cote
yeis near de 1Vcsandiên , gelukkig volbragt te hebben.
Den 18den December had onze zeeman reeds de voldoeuing, zich door hetzelfde Admiraliteits - Collegie te
zien opdragen bet bevel over het vaartuig, waarop hij
dusverre had gediend ; hetwelk aanbield gedurendc de ge•
fchillen met bet OostenrijklMe Hof over de fluiting van
het Zwin ; terwijl hij ook vervolgens in dienst bleef,, en
jare 1787 ,tot binnenlandiche defentie , geflationneerd
lag voor Brouwershaven en ter Vecre , en later andermaal
in het
Den laden Januarij 1793 werd VERDOOREN bevorderd tot Kapitein- Luitenant , zoo ter Zee als bij de Zeeartillerij , en in die laatile betrekking geplaatst bij de Cornpagnie van den Kapitein ter Zee D. A. HARINGMA N.
IIij bled' met zijn vaartuig bij de feheepsmagt , weike tot
e,:ne Ellie van verdediging op de Zeeziwfche ffroomen diende , en lag voor Oost - Duiveland tijdens het bombarde.,
ment van de frillalliad.
Vermits de Schooner de Dolfijn buiten that was voor
den actieven zeeclienst, werd VERDOOREN, op des-,
zclfs verzoek , in April van dat jaar , geplaatst aan boord
van 's lands (chip Wilhelmina , under bevel van den brayen Kapitein HARINGMAN, ZOO even genoemd,
met hetwelk hij van Vlisfingen naar Texcl zeilde , om van
clear tot konvooi te flrekken van de koopvaardijlchepen,
naar Ruslaud betlemd door de Witte Zee. — In De.,cemher geretourneerd in Texel , deed hij andermaal een'
kruistogt tusfchen Dziinkerken en den hock van Hold
land, en viel in Januarij 1794 gelukkig te Vlislingen
binnen.
BO het voortduren van den Oorlog met de II ranfehe
Republic!:, was de Admiraliteit in Zeeland (feeds ijverig
bedecht op eene wakkere verdediging; en , bij het arm6ren van verfelleidene oorlogsvaartuigcn , betlemci om eene
nitgearekte linie te vormen, zag onze VERDOOREN
zich , den 3 Februarij 1794 , vereerd met het bevel over
het
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bet Fregat Walcheren, voerende 24 ftukken en bemand
met 150 koppen , geposteerd voor het Fort den flaak.
In Junij daaraanvolgende werd hem het kommando opgedragen van bet Fregat Minerva, insgelijks voor binnenlandfche tegenweer uitgerust, waarmede hij post vatte
voor bet Hellegat, en later tusfchen de KruislChans en
den Dade. Aldaar had onze Scheepsbevelhebbcr gelegenheid,andermaal blijken van zijne onverfaagdheici te ge,
ven, daar hij, met tw6e gewapende floepen, een vijande,
lijk fchip, hetwelk voor de Kruisfchans geankerd
den avond beproefde te vermeesteren. Ongelukkig geraak,
te hetzelve, na de overrompeling, en Wen , men trachtte
het van daar wee,- te flepen, aan den grond; waarop een
fcherp gevecht met handgeweer tusfchen zijne inanichap,
pen en den vijand plaats, had , welke niet kon beletten ,
dat het fchip door de onzen werd in brand geltoken, en
tot op het water afbrandde.
Bij eene andere gelegenbeid , in datzelfde jaar , haaldo
hij van onder de vijandelijke wacht aan den Doele zeven
vaartuigcn weg, die men vermoedde aldaar tot eene on,
derneming tegen de °nun to zijn verzameld. Over 's mans
moedig gedrag, bij deze herhaalde voorvallen gebleken ,
ontving hij niet alleen bij Refolutie van de Admiraliteit,
maar ook namens den zoo bevoegclen Zeelield , 's lands
Vlootvoogd V A N It TNSOERGEN 5 .de vieijend. ite vet-1
zekeringen van bijzonder genoegcn,
Wij moeten . bier niet verzwijgen een voor den braver
v E It D p o R E N vereerend blijk van vertrouwen ,-hetwelk
hij nog ten jare 1794 van zijne wapenbroeders ontving.
Bij de oprigting, namelijk , van het Fonds tot onderfteuning van Officieren en derzelver weduwen of weezen ,
welke door tegcnfpocden of wereldrche wisfelvalligbeden
zulks benoodigd konden heb.ben , waartoe het vow-ltel
door den Luitenant-Admiraal . \TANI(' E E N godaan , door den Erfiladhauder als Adruiraal -Cenci-ad
wad p,oedgekeurd , zag de Jiapitein - Luitenaut v Ii R,
OGREN, duos de Zeci.illicieren,diener4e
het ColS3
I,e..

tso
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legie Zeeland, zich tot mede-Commisfaris van dat Fonds
benoemd.
1■Vrj zijn nu genaderd aan het tijdflip der groote gebeurtenisfen in ons Vaderland, gevolgen van de invafie
der legers van de Franfche Republiek in den aanvang
des jaars 1795.
Eerlang bekwam VERDOOREN, die begrepen had
zijn Vaderland te moeten blijven dienen , en die inmiddels
tot Kapitein ter Zee was bevorderd , het kommando over
's lands fchip Delft, gedrmeerd met 54 flukken. Hij lag
daarmede ter reede van Visfingen , toen hij bevel ont•
ying van het befluur der Marine, our met het fchip Utrecht , benevens de Hector , de Castor en 's lands Brik
(le Vlieg , naar Texel te flevenen. pezen last volvoerde
hij allezins met den besten uitflag, daar hij reeds vier dagen later gelukkig binnenviel.
Teruggekeerd voor Plhfingen , bleef hij aldaar eenige
imaanden het kommandement voeren , tot dat hij, in den
aanvang des jaars 1796, op ontvangene bevelen, met het
fchip Delft en de Fregatten iFilhehnina en Minerva ,
Haar Hellevoetfluis zeilde, alwaar hij onder de orders kwam
van den Sellout- bij-nacht 3. A. BLOYS VAN TRES...
LONG.

Op den i Maart 1797 flak dit fmaldeel in zee, zich
combincrende met het Eskader van den Admiraal R EVNTJES, en gezamenlijk koers naar Texel houdende, alwaar zij op den aden reeds ongehinderd binnenvielen.
's Lands vloot, aldaar verzameld onder het opperbevel
van den Vice- Admiraal DE WINTER, was beftemd om
zee te kiezen ,in weerwil van de aanhoudende bedreiging
der Engelfche zeemagt, welke onze zeegaten Reeds in
that van blokkade Meld. Het uitloopen had echter niet
plaats v6Or den 7 October van dat jaar (1'797), wanneer
de vloot in zee kwam, en tot den I iden in de Noordzee bleef kruifen. Op dice day twam de Erwelfche
vloot , onder bevel van den Admiraal DUNCAN, opdagcn , fled: zestien zware Linielchepen , benevens drie
Fre-
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Fregattcn en ecnige Kotters, en weldra was alles tot dap.
Pere tegenweer gereed.
In dien ongelukkigen doch hardnekkigen zeeftrijd had
de wakkere VER.D00ItEN een roemrijk dcel; en , web
ke ook de oordeelvelling der nakomelingfchap moge zijn
over de noodzakelijkheid van het Haar zee zenden ecner
zoo kostbare vloot , altijd zal landzaat en vreemdeling
hulde doen aan de onverfchrokkene dapperheid der ftrijders , gewis eenen beteren uitflag waardig.
Wij fparen onze lezers een omfiandig vertlag van dit
blocdig wapcnfeit , van hetwelk, nit het destijds publick
gemaakt Rapport van het Committd tot die zaken der Marine aan' de Nationale Vergadering, in dato 20 November 1797 , vele treurige bijzonderheden nog levendig in
het gelicugen zijn. Maar wij zullen evenwel het meest
onpartijdig van het gedrag van onzen Zecheld fpreken,
door zijn wedervaren te boekflaven uit hetgeen wij in dat
verflag vinden opgeteekend.
De Engclfche Vice -Admiraal o N s L o w kwam , bij den
aanvang van het gevecht , met acht fchepen van Brie op
de Hollandfche Arrièregarde af, en wcldra waren dus de
fchepen Haar/en?, illkmaar en Delft, door bet couperen der lime , van de vloot afgefneden.
„ Delft , (dus luidt bet verflag , bl. gekomman.
„ deerd door den Kapitcin V E R D o 0 It E N werd in bet
„ begin der actie door vier fchepen, alle op minder dan
„ cane halve kabellengte , aangcvallen; als the Montague
„ van 74 flukkcn order de 113, welke getracht had tus„ Hien hem en de Alkmaar door te zeilen; doch, die
„ beide fchepen behoorlijk gefloten zijnde , werd zulks
„ lict vijandelijk fchip belet , hetwelk alstocn achter Delft
„ omliep ; the Powerful/ van 74 flukken blcef Delft van
„ achteren even te loefwaart liggen ; the Rusfel van 74
„ flukken was te loefwaart dwars van Delft ; en te loef„ waart van the kusfel , wat voorlijker, was the, llion•
„ mouth. In die politic zag de Kapitein VV.:111)00a EN
„ de Hine tustdien de :Jupiter en de fluarltwa doorfnij„ den. Di,lft waving wen het vuur van alie kanten
S4
„ cn
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• en bleef den attaqu6renden vijanden nicts fehtldig. The
Rusfel, na Delft zijne voile laag gegeven to hebben ,
• zeilde door, en engageerde zich met Alkmaar , komen„ de the Monmouth in zijne plaats op.
„ De Luitenant LANCASTER, kommanderende bet
Fregat Mow/Ikea-lam, kwam daarop, met alles tegent
„ gebrast, onder lij van Delft zakken , en verloste dezel„ ve veel van het vuur van the Montague. Delft bleef'
,, dan continued met the Powerfull van achteren en met
yl the Monmouth wat voorlijker geengageerd. Dc laatfte
„ geraakte omtrent tusfchen de Alkmaar en Delft ; hetgeen ten gevolge had, dat deze laatfle veel van voren
„ inkreeg, Intusfchen pasfeerde van tijd tot tijd het vfjandelijk fchip the Adamant ,. nu en dan de voile laag
„ op hem losfende. Het vuur des vijands was , door de
„ ulcer dan driedubbde overmagt , ijsfelijk ; alles werd
„ op Delft aan ftukken gefchoten ; Been bras of reboot
17 was meer heel; de meeste hoofdtouwen en alle flagen
• ook het grootmarszeils-val en draaireepen ,aan flukken ,
9,en alle zijcien doorfchoten; de bezaansroede doormid, den; de bezaansmast ftond op bet vallen, en de fok„ kemast was zeer befchadigd; het fchip had daarenbo7
;, y en eene menigte grondfchoten, welke bijna onmogelijk
• konden worden geftopt ; de helft der flukken was on, bruikbaar geworden ; een ijsfelijk aantal dooden en ge, kwetfien , waaronder chic Luitenants , de Schipper en
” vele Onderofficieren zich bevonden. In die benarde
en geene hoop van ontzet overblijvende
9,
liet
de
Kommandant
de fok zoo goed mogelijk vallen.,
„
geraakte
alzoo
wat
van the Powerful af ; doch the
9,
Monmouth liep denzelven voor over , even vrij van
9.1
5, zijne kluiverpen , en plaatfte zich onder lij van het fchip,
met een vernieuwd en bevig vuur ; waarop , na twee
groote uren , in eene hel van vuur, fchroot, ijzer en
„ kogels , tcgen meer dan ciriedObele overtliagt , boord
a:,11 )oord getireden tc bebben , bet fchip Delft zich
• ook eindetijk .aan den viand moest avergeven." — Van
s:15 koppeh waren 43 in bet gevecht gefneuveld en 97
nnest.-
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weestal zwaar gewond. Het fchip had negen voct water
in , toen het voor dc overmagt bezweek ; en, tot overmaat
van ramp , moest VEKDOOKEN zijn masteloos wrak ,
pa hetzelve als krligsgevangen bencvens eenigen dcrzijnen
te hebben mocten verlaten , zlen ten gronde gaan, met
135 zijner mocdige firijjers, 'die alien, zoo wel als eenige
vijandelijke maulchappen welke van hetzelve bezit hodden genomen, den dood in de golven vonden!
Na alvorens te hebben aangeteekend, dat bet gecirag
van onzen vEallOOREN, bij het eindigen zijner
voile krijgsgevangenfchap , voor ecnen hoogen Zeekrijgsraad is onderzocht, met een voor hem allezins vleijend
gevolg en volkomepc vrijipreking,
wij van dit gedeelte van 's mans loopbaan afflappen , met ook voor zijn
aandeel de loffPraak over te Heinen, welke wij in bet firaks
ingeroepen verftqg van bet Opperbeituur der Z,,e,ezaken
zoo trefl'end vinden nitgecitukt:
Dit zeegevecht beefs,
„ hoe ongelukkig ook deszelfs nitflag geweest zij, den
„ roem der Natie onder de Volken van Europa bevestigd. Het was een gevecht , waarin de fchoonfte trek-,
ken van fieren heldenmoed en onwrikbare dapperheid
„ van de overwinnaars zelve den lof van velen onzer
Zeehelden hebben afgedwongen ; het was een gevecht
„ nog eens , waarin de krijgsdeugden en vaderlandsliefde,
• welke de gerchiedenisfen aan onze dappere voorouders
• zoo roemrijk toekennen , zigtbaar hebben .uitgeblon,
r ken ; met &a woord , een zeettrild , welke zekerlijk
" mag gerekend worden een der bloedigile te zijn ge,„ weest, welke in onze historian geboekt zijn, en waar,, in men het getal der gefnenvelden en gewonden van
„ beide zijden te zamen vrijelijk op vierduizend mag be„ grooten.”
Niet lang toefde VERDOOREN in den fchoot van zijn
gezin. Den 128 Maart 1799‘ zag hij zich met een nieuw
Izommandement vercerd: hij kreeg bet bevel over het Linicfchip Brutus van 7G flukken , bernancl DM 550 koppen , lingencle ter reede van Ilelevoetliuis. Hij blcef in
die bctrekkirj); tot de maand October des jaars 'Sot zij_
S
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nen dienst waarnemen , wanneer eene zware ziekte hem
noodzaakte zijii ontflag te vragen. Hij gaf het bevel over
aan den Admiraal HARTS1NCK ,en bleef federt in nonactiviteit tot in Mei des jaars 1804 , wanneer hij door den
Raad der Marine, op last vair het Staatsbewincl, werd
befcheiden op het Teselsch Eskader , aan boord van-bet
fchip Doggersbank, om ad interim , bij abfentie van den
Schout - bij - nacht KIRKE R T, het kommandement te
voeren ; wordende hem toegeflaan de Schout- bij- nachts
vlag te laten waaijen.
In Slagtmaand van dat jaar gaf het aranden op de Noorderhaaks van het Engel/Me Oorlogsfchip the Romney van
5o ftukken , gekommandeerd door Kapitein coaNWALL
en bemand met 380 koppen , aan onzen VERDOOREN
op nieuw eene hem altijd welkome gelegenheid, om zijnen moed en menschlievendheid tevens aan den dab te
leggen. In weerwil van eene zeer hooge zee , vertrok
hij vrijwillig met zeven (loepen naar buiten, redde in deze/ve , alsmede in twee visfchers - vaartuigen , het leven
van al het fcheepsvolk met de Offlcieren ',na alvorens met
den Bevelhebber eene kapitulatie te hebben gefloten , waar.
bij de geheele equipage van het vijandelijk fchip iich
krijgsgevangen erkende. Eene belangrijke onnlandigheid,
te gunitiger,, daar zij aan het Gouvernement de gelegenheid verfchafte, om, bij uitwisfeling, de vrijheid aan teen
gelijk getal onzer landgenooten terug te bezorgen.
In April des jaars 1805 ontving v ROO REN'bet
bevel over 's lands fchip de irreker van 76 aukken , (later de Koninklijke Hollander genoemd.) l3ehalve de equipage, beflaande uit 550 koppen , had hij nog gedurende
een' geruimen tijd aan zijn boord ingefcheept een gelijk
aantal foldaten , een gedeelte uitmakende van het leger
ondcr den Generaal MARMON , door NAPOLEON
beilemcl tot zijne groote Landingsexpeditie tegen Grootbrittanje , waartoe ons ongelukkig Vaderland zoo veie opofferingen moest doer.
fIet nitbarflen van den derden Coalitieborlog door de
toetreding van Oostenrtyk, en vooral de groote meerderheid
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held van Engeland op de zee , weinige' weken later door
de fchitterende overwinning van Trafalgar bevestigd,
verijdelde de reuzenplannen van BUONAPAR TE,waaraan de Eskaders van Texel en ficllevoafitas (bellemd tot
eene expeditie op de Noordelijke kusten van Engeland)
moesten dienstbaar zijn , en de troepen werden in Augustus wederom ontil:heept , om teraond op te breken
naar Duitschland.
Na het opdringen van L o D F W lit( tot Koning aan
Holland, werd VERDOOREN, ill October des jaars
1806, aang,eileld tot Kommandant van de Maritime Ar•
made bij bet Noordelijk Departement , welke dienen inoet
tot defenfie der Zuiderzee en bijgelegene tlroomen. Het
fchip, d6or hem gevoerd , werd opgelegd in Februarij
1807; zijnde de Armade bemand met deszelfs equipage.
Den x 5den derzelfde maand word , v ER D o O it EN tot
Schout- bij -nacht bevorderd ; zijnde reeds te Voren ,nit
de Ridderorde van de Unie begiftigd.
Een jaar later zag hij zich het opperbevel te Hellevoet/kis opgedragen, en kreeg last , om de Fregatten Enridice
en Vriesland naar Zeeland over te brengen ; terwijl hij in
Februarij 1808 tevens last bekwam , oin merle bet bevel
te voeren over de vaartuigen op de Zeetreche ilrooMen,
vervolgens de Armade op die firoomen in gereedheid te
brengen, en daarmede voor Vlisfingen post te vatten.
Slechts weinige dagen later werd hij benoemd tot tweedeu
Bevelbebber bij het Texelsch Eskader, onder..cle orders
van den Vice - Admiraal DE WINTER.
Bij de hooggerezene gefchillen tusfchen LODEWIJIleD
NAPOLEON, en toen eerstgenoemde reeds ernftig bedacht fcheen op krachtdadigen wedertland tegen de geweldige maatregelen van zijnen alles dwingenden 13roeder4
genoot VERDOOREN een nittlekend bewijs van vertrouwen , daar hij den lo Mei 1808 , met den Gonverr
neur van Ainflerdam en de Generaals MARTUCH
WIT Z en CRO1SET, den last ontving, ore de defenfie van de Hoofcittad in alle bijzonderheden na to gaan en
op to nemen, waarm yen onifiandig ve.rflag aan den Koning
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ning werd gedaan in Augustus daaraanvolgende , en het
welk den 17 September gevolgd werd van zijne benoe,
ming tot Kommandant en Directeur van het Noordelijk
Departement der Marine (41Verdain), waaraan hij in die
inoeijelijke tijden , een weinig later, 14 April 1809, zag
toegevoegd bet kommandcment der Maritime Armade op
de Zuiderzee en bijgelegene firoomen. In datzelfde jaar,
in de maand Augustus, bij het vertrek des Generaals
DIONCEA u , werd hem het Gouvernement der Heofdnad voor eene wijle tijds opgedragen ; en , bij zoo vele
proeven van welverdiend vertrouwen, viel hem, in den
aanvang van het volgende jaar iSto, acne nieuwe anderfcheiding ten deel , daar LODEWIJK hem tot Konunandeur der Orde van de Unie verhief ; waarbij hem nog ,
in Mei , een laatfle blijk van hoogachting van Hollands
vernederden Koning werd toegevoegd, toen deze hem
benoemde als Oflicier van zijn Huis.
Nu was eindelijk het tijatip genaderd , waarin de heerseh,
zuchtige oogmerken van BUONAPARTE geen breidcl
meer kenden : Holland verloor deszelfs volksbeflaan, en
werd ingelijfd in bet Franfche Keizerrfyk. V E It DO oR E N werd toen als Chef militair bij het Departement der
Marine to onder de orders van den Zeeprer
feet Admiraal TRuouET, bevestigd; en als man van
eer vervulde hij, zijne vaderiandfche finjt verkroppende.,
de pligten van zijn ambt ; no.gtans nimmer vergetende
wat hij aan zijne landgenooten in die tijden van druk en
argwaan, tot leniging der alemeene ellende., verlchuldigd was.
De man der verfchrikking , die geheel het vasteland
van Europa deed fidderen en de wer gild met ziinen krijgs,
roem vervuld had, bezweek voor de vercenigde zamenfpanning der tot wanhoop gedrevene Volken, aangenme,
-digd door Eng elands nooit bezwekene volharding.
Nederland, het oog op o RAN J E gevestigd, had nimmer vergeten , hoc heerliik bet voorgetlacht , na cenen
tachtigjarigen
do vrijheid had bevochten.
HOGEND0RP en VAN a E D.UYN ttadeu op., ea
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de Novcmbermaand van 1813 zag den eerflen lichtflraal
der bevrijding door dreigende wolken aan den gezigteinde r fche me rem
Alles hing in die hagchelijke omflandigheden of van dd
toetreding van Anflels volkrijke flad. De mannelijke Proclamatie van den at November, waarbij alle gehoorzaamheld aan den Geweldenaar werd opgezegd, had de algemeene geestdrift ontvlamd; maar de middelen van verdediging waren zoo luttel,, het gevaar bij der Franfchen
rtigkeer zoo groot , dap het aarzelen der waardige man
nen, welke in die dagen , ter bevrediging der opgewondene gemoederen, zich moeclig met bet tusrchenhefiuur
wilden belasten , alleen door hoog opgewondene geest.
drift konde gelaakt worden.
In (-lit &nig tijdsgewricht zien wij onzen NIB d DO oIt EN in een fielder licht to voorfchijn treden , en een karakter van den echt vaderlandfchen ftempel ontwilikelen.
Wij fchrijven geene gefchiedenis van die onvergetelijke
dagen: zoo vele wellprekende pennen hebben die taak
beproefd; en des onvergelijkelijken v AND E n. viLm 'S
Gedenklchrift alleen ware nicer dan genoegzaam , om eene
dankbare nakomelingInap op Neder lands zoo grootsch
tot Rand gebragte herflelling met verrukking te doen ftaren. Uit dat gerchrift willen wij VERDOOREN leered
kennen , en er eenige minder bekende daadzaken bij opteelienen,
pet diep indringend oog van K E M P E R doorzag al het
Voordeel dat nit eene gemeenfchappelijke zamenfpanning
van KRAIJENHOFF en VERDOOREN voor de zaak
van Vrijheid en o n A N J E te rapen was. De edele man bad'
niet te vergeefs op beider medewerkinggerekend. „KRAI,, JENHOFF en VERDOOREN (ZOO 'MD wij in
• het roemvol Gedenkfchrift) waren terftoncl bereid, om
„ zich nit den dienst van Frankrijk te ontflaan, deden
, het bij gerchrifte, en beloofden trouw aan o RANJE en
• het Vaderland. Ecne onwaardeerbare winst voor de
goede zaak , zulk een voorbeeld en zulke talenten ! Ook
• konden , door de ronde toetreding van VERDO o.
REND
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„ RE N, de hulpmiddelen, in de magazijnen der zeetnagt
„ voorhanden, tot verdediging der fad, indien zij bedreigd werd , worden aangewend ; doch men achtede
„ haar , van dit oogenblik af, niet alleen veilig voor zich
maar ook cen voormuur ter verdediging van het gehee4
j, le Vaderland."
De Franiehe Zeeprefect verliet limfierdam den a3
vember. Eerst in den ochtend van den volgenden dag,
NI het binnenrukken van 200 Kozakken , ontving v E
D O O R E N de fchriftelijke overdragt van bet opperbevel
der zeezaken , hetwelk de Admiraal Tano y ET niet Ian=
ger kon blijven voeren. VERDOOREN fchaft, zonder
te aarzelen, een' brief aan den Minister der Marine te
Partys , waarbij hij zijne dernisfie inzendt , en liet alzoo
niets dubbelzinnigs te denken over bij dezen mannelijken
flap. „ lk ben," dus fchreef hij, een geboren. Holy
,, Lander. 1k zie met de hoogfie voldoening de gebeur4
tenisfen , welke mijn Vaderland weder plaats zullen
doen nemen in den ratig der vrije Volken ; en ik acht
mij ten duurfte verpligt, om, met alle mijne krachten,
,, de hand te bieden aan bet grootiche doel van deszelfs
„ herflelling." Zoo fchreef de wakkere man , in geestdrift ontfloken voor de heilige zaak ; maar zijne daden bewezen , dat bet Vaderland meer dan warme deelneming van hem te wachten had. Hij aanvaardde terfond , met overleg van de Commisfarisfen Generaal van
het Algemeen Beiluur te Am.flerdarn, bet Militair Kornmandement en de geheele directie der Marine van bet eerfe van Holland; terwijl, reeds den Vol,
genden dag, het Algemeen Beiluur,, om zijne geheele
goedkeuring en vertrouwen aan den dag te leggen , hem
de waardigheid opdroeg van Zdndraal der Zuiderzec.
Hij ontving daarbij de nitgeflrektfte volmagt, om alle
middelen van tegenweer aan te wenden , welke hij noodig
zott oordeelen , requifick'n van manfchappen , wapenen en
ammunitie te doen , en , in naam van het hoog bewind,
voor alle betalingen bons af te geven , welke tegen gereed
geld ingewisfeld zouden worden. Hij vond in de voorma-
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malige bekwame Ambtenaren der Marine, niet minder
dan in de aanwezige Officieren der Zeernagt , (van welke
alien hij , in naam van CIKANJE, den eecl van trouw afnam) den lofFelijkften ijver tot med.ewerking , en gaf
alien. het voorbeeld van rustelooze infpanning , bedaarden
moed en onwankelbare volharding.
In weinig tijds , daar nu de oude vaderIandfche vlag van
alle torens wapperde, had alles een krijgshaftig aanzien
bekomen. Uit het tuighuis werd naar fads bolwerken
bet voorhanden zijnde gefchut vervoerd , en aldaar, onder
het toezigt van den braven Ingenieur vERsTKEG, de
noodige beddingen gelegd door 's lands werklieden , welke
het bout , daartoe benoodigd, van de werf hadden aangevoerci, De werving van zeevolk flaagde naar wensch:
in korte dagen bragt men Soo man onder de wapenen
en waren een aantal vaartuigen gereed tot beveiliging der
Zuiderzee.
Alle de bijzonderheden van dit, ook voor den naneef
zoo belangvol, tijkperk vindt men elders breedvoerig ontwikkeld: wij teekenen alleen tot ons oogmerk nog op ,
dat de Admiraal gewapende vaartuigen naar Rotterdam en
Leiden, naar Texel en Wieringen, tot voor Harlingen
afzond; terwiji eenige tot blokkade voor Naarden wet-den beftemd, werwaarts al fpoedig 30o manIchappen, on
der bevel van den moedigen kapitein-Luitenant ter Zee
WAARDENBURG, tot veraerking van de door den
Luitenant- Generaal KKAIJENHOFF bijeengezamelde
magt , konden aanrukken.
Hoe vleijend was niet voor VERDOOREN de goedkeuring van Neerlands afgebeden Vorst , die niet aarzelde,, door zijne overkomst en dadelijke tegenwoordigheid
te Anzflerdam, aan Europa te verklaren, dat Nederland
verrezen was , en voor altijd aan vreemde onderdrukking
zich onttrokken had. Ooggetuigen alleen kunnen zich
herinneren, wat de brave man daarbij , en bij 's Vorflen
eerfie verfchijning op 's lands werf , gevoeide , en ' hoe
zijn mannelijk en open gelaat aan zijne verrukte medeburgers de zelfvoldoening vertoonde, welke zijne beflisfen-
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fendc ketis in dt?n fehten rood hem wel vcrzekerd bad,
maar die nu, dank zij der VOorzienigheici! bij eene opclagencle uitkomst, alle andere gewaarwordingen nioest te
boven gaan,
Bij de plegtige inhuldiging van den Souvereinen Vorst
hinnen Nederlands Hoofdaad , genoot valtD0012E14
de eer , w I L L E ar DEN EERStEN te vergezellen;
en de gouden gedenkpcnning , op Bien voor altijd gedenkwaardigen dag aan de bodge Staatsbeatnbten uitgedeeld,
werd , op 's Voriten last ; door den Minister van het Zeewczen , aan hem ter hand gefteld, met fchriftelijke
tniging , „ dat zulks gercliiecIde tot erkonning van den
ijver en de welmeenendheid , met welke hij , in de eerfld
oogcnblikken der Revolutic , de werkzaamheden van
„ bet zich votuiend Beftuur had onderfteund."
Aldra kwam de organifatie van bet korpl ZeeOfficieren
tot itall(1, en nu werd vERDOOREN als Vice- Admiraal bevestigd , leggende hij den aS Julij 1814 in handen:
van den geliefden Vorst den eed af, dien hij met zoo'
vat geestdrift te midden van het gevaar reeds lnide bad
nitgefproken. En toen in bet volgencljaar , 1815,0RANE ' S luisterrlike ve.befling tot den Naer1.4ndfchen troon ,
in het oogenblik der bedreiging van de vaderiandfche gren7:en , aanleiciing gaf tot de inflelling eener aidderorcle,
ftrckkende tot belooning van uitflekende daden van mood ,
bcicid en troowe , hedreven door die genen , welke , zoo
ter zee als te lande , den Koning en het Vaderland dienen , zag V E R D O O R E N zijncn naam aankoncligen onctnr tie eerfle braven , Wien die eerVolle onderfeheicling
tc bcurt viel, daar Zijne Majesteit den 8 Julij hem benoemde tot Kommandeur der Militaire
-Orate.
In zoo, overladen met eer en onderfcheiding, zien wij
den verclicnftelijken man genaderd aan het einde van zijn
openbaar leven. Van de maand December 1813 af had
116, met trouwliartigen liver, onafgebroken , tot het einde van Augustus 1815, onder bet opperbeleid van 's Konintzs 'Nlinister voor bet Zeewezen , den dienst blijven
‘valrnemen , als Directeur en Kommandant bij het Noor-
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clelijk Department :116 werd alstoen door wijlen den Schoutbij - na.ebt LEMME R s vervangen; rawly de Koning zicli
voorbehicki , hem als Vice - Admiraal tot andere functiN1
op te roepen. De laatfle jaren van zijn leven genoot
dus eene cervolle rust. De genoegens van het landleven
waren fleeds voor hem bekciorlijk en huisfelijk geluk
was voor hem een hemel op aarde. Bemind en geacht
van alien , die zijn edelmoedig beflaan en ronde inborst
kenden , fleepte eene hevige ziekte van flechts negen dagen hem ten grave. In Gods altijd wijs beftel gelaten;
ontfliep hij ; den 30 October 1824 in de armen eene
hem teeder lievende Echtgenoote, omringd van zijne inet
haar diepbedrukte kindercn , die met talrijke vrienden zij;.
nen onverwachten dood befchreijen. Zijne vaste gezond-;
held en krachtig ligdiaamsgeftel fchenen hem een' zeer
hoogen ouderdoM te beloven hij bereikte den leeftijd van
67 jaren , waarvan hij de laatfte acht gefleten heeft on
zijn geliefd buitenverhIg Doorens - lust 3 onder Oost-Sou..
burg , op het Eiland Walcheren. Op bet kerkhof, aan
zijne wooing grenzende , had hij zelf zijne toeltomaige
rustplaats aangewezen ; en, overeenkomflig 's mans nitdrukkelijk verlangen , is zijn floffelijk overfchet tildaar
tinder eenen edwoudigeii lijkileen bijgezet , daar hij, ware
Ivan ijdele praalzucht , had begeerd , dat , bij zijne
vaart , alle eerbetoOn , Oan zijnen hoogen rang verfchuIdigd , achterwege gelaten zou worrier..
Dikwerf werd 's mans huisfelijk geluk door grievende
flagen geftoord. Hij trad , ten fare 1788 , voor de eerfle
maal in den ccht met ADRIANA ELisAnt T It E STERWIJCIC FORSBORG, welke in Augustus 1756
overleed. Dit huwelijk werd gczegend met vier Zonal
en eene Dochter waarvan flechts (.':11 der eerften deft
Vader moat overleven. Hij hertroawcie , in JI11 .1.1 1798 j
met CATHARINA MARIA BRAND, Weduwe van
zijnen lieldhaftigen Wapenbroeder , den Kapitein ter Zee,
L. W. VAN ROSSUM, die op den 11 October 1797
.firijdende voor de eer van 's lands vlag , zoo roemrijk gea
fneuvcld was. Hij droeg haar ten grave in December IR t
MENOELW• . 1825. NO. 6a
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Uit 'tilt in twelijk zijn die Zonen geboren , waarvan ddn
dood ter wereld kwam en titans nog twee in leven zijn.
In October 181i gaf hij voor het ecbtaltaar de hand aan
ELISABETH HENRIeTTE, Gravinne. VAN DEN
EOETZELAER VAN LANGER/AK, *elite hem reeds
in januarij 1813 ontrukt werd. Met. zijne nablijvende
droevige Wcduwe ,WILHELMINA MARIA HAACK,
was hij gehuwd in Mei 1814. Uit dit huwelijk werd hem
eene . Dochtcr geboren, welke dood ter wereld kwam.
Aan de zachte clengclen en beminnelijke hoedanigheden dezer waardige Vrouwc was de Afgeflorvene het ail geluk,
verfchuldigd dat in den avond van zijn leven hem in
voile mate ten deel viel.
bat aan 's mans asch elk Nederlander een' dankbaren
traan wijde! Zijne waardige Weduwe en Kinderen zullen
zijnen naam in ecre houden ; zijne Wapenbroeders en
Vricnden hem nimmer vergeten !
EENIGE AANTEEKENINGEN , OVER HET KABINET VAN
VERGELIJEENDE ONTLEEDKUNDE TE PARIJS.

(Vervolg en /lot
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n bet tiende en laattIe vertrck zijn vooreerst misgeboorr
ten van den mensal en van onderfcheidene dieren. Ik
heb ten opzigte van deze verzatneling wet eens door verfchillenden hooren aanmerkcn , dat dezelve, hoe belang.
rijk ook , echter bier niet op hare plaats was. Ondertus.
fclicn , waaruiede kan de gelchiedenis der ontwikkeling;
van bet foetus bcter opgeheldcrd worden, dan met de atwiikingen , die bctzclve ondergaan kan , en die nu eens
uit eene verkeerd geleide , clan weder uit eene verhinderde
vormdrift voortfpruiten ? En wit men bier alleen aan de
menfehelijke misgeboorten eene plaats weigeren , dan komt
het mil voor, clat zij even min in eene verzameling van
vergelijkunde onticedkunde mocten ontbreken als de
preparaten van menrchelijke ligchaamsdcelen. Vergelijkende outleedkunde is geene enkele ontleedkunde van dieten,
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ren , maar zij bcvat de menichelijke en dierlipe ontleedkunde tevens ; en de menichelijke mag hier te minder
ontbreken , dcwijl de:elve de grond(lag en maatftaf onzer
vergelijking moet zijn (*).
Hoewel onder de misgeboorten van menfchen en dieten vele belangrijke ftukken voorkomen , zal ik echter bij
dezelve niet Itilftaan. Men kan hierover RUDOLPHI,
in zijne Bcinerkungen auf eine Rafe u. , I Th.,
natlaan: federt den tijd, dat nuDoLrnt hier geweest
is , , fchijnen er minder voorwerpen bij gel omen te zijn,
dan men voor een tijdsverloop van meer dan zo jaren wel
verwachten ou. Order diegerte, waarvan genoemd6
fchrijver geen gewag maakt, behoort een foetus van Squcki
Iris acanthias met twee hoofden.
De overige voorwerpen . ,in dit verttek hebbeii betrek=
king op de ontleedkunde en hatuurlijke gefchiedenis der
ongewervelde dicren. Om mijn gefchrijf niet to zeer td
rekken, durf ik over dit belangrijk gedeelte dezer verza.meling niet dan eenige korte uittrekfels uit mijne aanteekcningen mededeelen. Het is om deze reden, dat ik ook
niet fpreken zal over de keurige waspreparaten van P
L I , die op de ontleding der weHzdieren betrekking hebben , en in Bakken bewaard zijn , met eene bijgevoegde
uitlegging der bijzondere deelen.
. Vooreerst moet ik opmerken , dat de beste preparaten
van weekciieren , welke zeer talrijk zijn , door CUVIER:4
in zijn work : Airemoires pour fen,* a l'Ilistoirc et a PAnatomic des Mollusques , zijn afgebeeld. Dit hoofdwerk
moet men met zicil hebben , wanneer men in het Kabinet de preparaten met vrucht beftuderen wil.
Van Cephalopoden is bier ontzettend veel. Als cone
hoogstmerkwaardige zeldzaamheid noem ik het volgend
pre.,
(10 „ Nam quemadmodum flumes exploramUs , unumquemque cum co confercndo, qui nobis notislimus est : ita hoc in
aliis quaque agendum est. /Jtqui home inter omnia anima„ lia 740biS notisjimus est necesfario.” ARISTOTELES, Hist.
4-Inim, I. Cap. Vi. Ed• s c uNEtnE R. T. II. p. 21.
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preparaat: Direrfes parties des intessins d'un e rnormeCalmar , trouvef mort a la racy pros de l'ëquateur du poids
a peu pri)s de 400 lIl , par M. PREYCINET. Zulk
een reusachtig voorwerp bewijst de mogelijkheid, dat de
verhalen van oudere fchrijvers over de zeekatten meer
dan fabels zijn.
Een dier, onder den naam van Cyanogaster door
DOLPHI aan het Kabinet gefchonken, bleek bij onder.
zoek een Pleurobranchus to zijn.
De preparaten zijn dikwerf flecht bewaard. Zij zijn op,
veelal gekleurde, wasplaatjes geaoken , en worden in fles.
fchen op liquor bewaard. Dikwijls is het vocht troebel,
of door de kleur der wasplaten geverwd ; fomtijds zijn
de wasplaten in vele flukken gebroken en de preparaten
ineengevallen , en bijna altijd zijn de flesfchen flecht gefloten.
Van het genus Aplyfia zijn vele preparaten, waaronder
een van het zenuwftelfel , dat uitItekend is. Insgelijks
vele preparaten van Bulla aperta.
Limax. Twee goede preparaten van het zenuwftelfel
van Limax rufus. Voor het overige niet veel.
Helix pomatia. Hiervan vele preparaten, waaronder
eene zeer fraaije opfpuiting met kwik.
Yitrina. I7itrine avec l'animal.
Bulimus. Groote exemplaren van dieren van dit
Dieren en ontleedkundige preparaten van de
flacht.
genera Onchidiurn, Planorbis, Lymnaeus, Turbo, Tro.
chus , Cypraea enz.
Buccinum. De anatomic hiervan is bekend uit de/Iflm.
fur les Mollusques. De platen zijn echter duidelijker en
leerzamer dan de preparaten , zoo als die thans zijn.
Het dier van Murex tritons.
Sigaret , Ilaliotide, Patelle , Oscabrion ;dieren en preparaten, die uit de aangehaalde Me'moires bekend zijn.
Ostrea Canadenfis van New-Turk, gezonden door
M I L B E R T opmerkelijk om deszelfs grootte. Eenige
preparaten van Ostrea edulis. Een groote fleen (cal•
culls) door eon laag paarlemoer omgeven en in het ligchaam
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chaam van een outer gevonclen, gegeven door LE SAUVAGE te Caen.
Het dier van Chan2a gigas.
Cardium. Het dier van C. rusticum , C. hemicardium.
Venus. V. mercenaries. Verfcheidene fchelpen met
bet dier , uit New–Tork door Di 1 t. BERT overgezonden , 1$19 , 182o. Venus chione avec fon animal; on lui
a ate un lobe du manteau. Venus ,fysMmenerveux. Hier.
van kan men niet veel onderfcheiden.
Mya met het dier.
Solen vagina met het dier.
Pholas. Ph. dactylus , Ph. crispata met de dieren.
Teredo. Anatomic de diverfts espkes de Tarots. Niets
daaraan te zien.
Salpa. Verfcheidene foorten. Salpa fcutigera de 3'ava,
par ALLECHENAUD; Salpe de la Illediterranee, ISIS,
FREYCINET; Scapa, Iles Waigiou et Rawack. Exp.
de M. FREYCINET.
Ascidia. Van de preparaten van Ascidia monachus is
het onmogclijk iets te onderlcheiden. Ascid. mammillata.
La & reside enveloppe gelatineufe otsverte pour montrer
les vaisfeaux, zeer fraai; — eenige Hecht geconferveerde
preparaten van hetzelfde dier. Asc. microcosmus. Hier,
van zijn zeer goede preparaten ,welke beicend zijn uit het
aangehaalde werk van c UVIER (!Moire. fur les Ascidies ,
P1. I.)
Boltenia ovifera , S A V I G N Y. (Vorticella ovifera,
L I N N. Syst. nat. Ed. XII. T. I. p. 1359 ; vergelijk
VIGNY,11142oires fur les ars. fans vertebres II. premier
faseic. Paris 1816. p. /41.)
Pyrofome geant L E S U E UR, de la llierditerranee ; Pyroforne de Nice, par 111. RISS°.
Ascidie compofe'e(Diazona, s A v.) des parages d'Ivica.
flet is de Diazona violacea , waarvan s A vicN y in de
zoo even genoemde Me:moires eene zoo heerlijke afbeel..
ding gegeven heeft. Dc violette kleur was reeds veel
verbleekt. Men zie ook cumit, &ewe
XI. f. 6.
PaT ‘-)
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Polyclinum conflellatum.
SigiMna du Cap Leuwi n, 487 pieds de profondeur,
par PERON.
Lingule. Onmogelijk, hiervan iets to onderfcheiden.
Anatifa. Anatife commun du Havre, vele exemplaren
in eene flesch. Anatifa (Pollicipes • LEACH, LAM.) do
yang, par M. PHILIBERT. Hier zijn, in plaats van
vijf fchaalflukken , vele kleine, Eene kleine Anatifa van
Port yackfon (expeclitie van FREYCINET, 182o.)
Van het zenuwftelfel zijn verfaillende preparaten; een,
dat zeer goed is , met bet opfchrift: Anatife prepare'e
pour montrer le fysMrne nerveux. Men ziet bier duidelijk
den overgang tot de geleedde dieren ; of Bever het zenuwftelfel behoort reeds tot den typus van dat der articulata. Behatve den eerften knoop boven den flokdarm,
zijn er vijf knoopen, die door twee zenuwftrengen verbonden zijn. Waar , bij de articulata ,flechts eene thong
tusfchen de zenuwknoopen aanwezig fchijnt to zijrt', moet
men dezelve altijd berchouwen als eene ineenvloeijing en
zamenftpelting van twee, oorfpronkelijk gefcheidene ze ■
nuwdraden. Otion Cavier#, LEACH; Otion Blainvillii LEACH. Zij hebben flechts twee kleine fchelp,
flukken , voor het overige eene vliesachtige huid, gelijk
de flengel; op den rug zijn twee oorvormige vliezige
pijpjes. 0 KEN noemt. dit geflacht Branta (ZoOlogie, I.
S. 362.) Anatif a quatre valves de Pile des Kangaroos.
Balanus. Gland dc riser (Lepas balanus) enleve' de fa
coquille; zeer groote Balani van de Kaap, gezonden door
DELALANDE. Pentalasmis Donovani LEACH, At'antique Pict , donne par M. LEACH; P. Ellifii (Lepas fascicularis) , Angleterre; Pent. c4eloniae, Atlanti,
Bare fad; Pent. fpirulicola , alle gelchenken van ,L EACH,
het laattte nit de bogt van Galilee.
Coronttla. Iles Ptfang et Molz:ques IS2.0 expedition
de M. FREYCINET. Het is eene zeer platte ipecies
waarvan de fchaal van onderen wijder is dan van boven
gelijk hij C. balacnaris. — Hierop volgen de ringdieren.
Scr-
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Serpula. S. contortuplicata, verfcheidene exemplaren
van het dier. S. gigantca, een Hecht exemplaar.
Sabellk. Een Sabella ventrilabrum (Amphitrite yeatrilabruem) Dieppe ,par M. F n. CUVIEE. (CuvIEn.
haalt voor dit dier in zijn. ROgne anim. als afheelding
aan ,ELLIS, Corall.- XXXVI; dit is waaridlijnlijk cene
drukfout , en moet zijn XXXIV.) Sabella de Nice, par
M. R. Isso, het dier in zijn huis , slat met fertulariZn
bezet is. Sabella grandis c u v. , de la riser des lades,
par M. PARON.
Terebella. T. conchilega du Ilavre , 'par M. II 0 mBER.c; dezelfde foort geopend , waaraan men echter
Diet Creel zien kan.
Amphitrite auricoma CapeVis , ouverte. Men kan duidelijk zand in het zeer gekronkcide ciarinkanaal onderfcheiden. Voorbeelden van dezen aard hij onderfcbeidene andere dieren vindt door TREVIRANUS .verzameld- iu.
zijne Biologie, IV. S. 284 fqq.
Nerds. Eene Nerds zonder etiquette. Diverfes parties d'une tres grande Nereide. Staken; van eene zeer
groote Nerds van buiten en van binnen gezicn en opgefpoten ; een flak van eene dergelijke Nerds , die aan den
rug geopend is , om de fpieren te toanen. Dcze fpieren
zijn dwars en in elke, articulatie aan elkander gelijk. Dit
is over het geheel bij den tronk van alle articulata bet
geval. Elke geleding is eene herhaling van de anderen;
in elke vindt men doorgaans een ganglion, bij de infekten twee ftigmaten van de luchtbuizen, enz. Nereide
ouverte ,pour montrer fon anatomie; niets daaraan te zien.
Glycera unicornis , SAVIGNY.
Eunice. Leodice gigantea. Ilet dier, Ito centimetres
groot , en volgens de etiquette nit 446 ringen beflaande,
fpeelt met de levendigfle kieuren van den regenhoog; etke ring draagt aan wederzijden eene kiettw , die gevederd
is , een' cirrhus en een knobbelije met pluimp;es. Leodice opalina. Lylidicc valeatiaa.
Aphrodita. Myologie et fysteme nerveux de l'Aphrodite
herisfee. Het zenuwftelfel heflaat uit een' dunnen draad
die
T4
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die Haar achteren zeer fijn uitloopt; de knoopen zijn me,
pigvulclig en Mein. PALLAS heeft hetzelve reeds naauwkeurig befchreven en afgebeeld in zijne Miscell. ZoOl. Tab.
VII. fig. 13. Anatomic de 1%4hr. herisfee, twee zeer
goede preparaten. Partie du canal intestinal de l'Aphrom
(lite herisfee. Wat zijn toch die blinde aanhangfels, die
men aan wederzijden van het darmkanaalaantreft? P A I.4.,AS en CUVIER houden ze voor blinde darmen- (hatestinula coeca) , en de eerfte gelooft, dat ze dienen am de
kortheid van het darmkanaal te vergoeden , en denkt, dat
de ehymus in dezelve den toegang heeft , opdat de voeciende deelen des te beter uit denzelven zouden getrokken
worden. OKEN meent , dat het ademhalingswerktuigen
zijn ; terwijl deze dieren , volgens hem, door het darmkanaal ademhalen. Is dit wel met de analogic overeenkom!lig; en wat wil men dan van die deelen maken , welke
pI.TVIER hier ademhalingswerktuigen noemt ? Onciertusfehen heeft ook bet gevoelen van P A L L A S voor nij zwaTigheden. \Vaarom zijn deze blinde aanhangfels met naauwe buizen in het darmkanaal ingeplant , hetgeen weinia
gefchila is om den overgang van chymus in dezelve to lievorderen? Duidt dit maakfel niet veeleer aan, dat deze
aanhangfels cen yacht in het darmkanaal uitflorten?
Halit hea fericea , SAVICNY.
Amphinome, Amph. tetraedre (Terebella rostrata) geopend ; niets daaraan to zien. Pleione carunculata , s Av1GNY (PALLAS, 1. 1. Tab. VIII. fig. Iav IS); Pl.
.c.olid es, SA v.; Chlocia capillata , SAY. (PALLAS2
ibid. f. 7,0-11.)
.drenicola piscatorum. Drie preparaten van dit dier in
.eene fiesch; men kan niets van dezelve onderfcbeiden.
Nog cenige exemplaren van cEt dier in twee flesfchen.
Lwnbricus terrestris. Cerveatt et nerfs. d'un Lox.
brie terrcstre, zeer good. Lombric terrestre dans le
temps de Paccouplement. Portions anterieures de deux
Lombrics tcrrestres pris pendant l'accouplement
M
h c x E. (Men zie de afbeeldingen hiervan in cle Anna..
Brat, of in de Disfertatie van L E o
los
tle
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de gructura Lumbrict terrestris , 1820.) Organes de la
generation du Lombric terrestre dans le temps de l'accout
element.
Thalasfema echiurus (Lumbricus echittrus) du Havre,
par 111. it o AI BER G , een exemplaar geheel en een an,
der opengefneden , om het darmkanaal te doen zien. In
hetzelve zijn vele langwerpige ligchaampjes, waarvan ik
even min lets te maken weet als RUDOLPH', die ook
van dit preparaat in zijne Bemerkungen fpreekt. STRAUS
verhaalde mg , dat c UV I F it deze ligchaampjes voor eijeren aanzag; in dit geval zou men hierbij aan de "At&
niers moeten denken , wier eljerftokken in de maagholte
eindigen, zoodat , even als het niet verteerde gedeelte
der fpgzen, ook de eijeren door den mond worden tilt,
geworpen.
Hired° (4). Een preparaat• van de vaten , die met
kwik zijn opgefpoten. Eene flesch met drie dergelijke
preparaten , waarvan een zeer fchoon.
Preparation des nerfs de la Sanglite verruceufe; de
zenuwftreng ligt op het darmkanaal; bet dier is dus aan
de buikzijde geopend. Ilirudo muricata (41bione, s AV I N.) of Pontobdella muricata, verfeheidene exem.
plaren.
BranchiobdeMon, R U D. Bloedzuiger van de Torpedo
van Napels , gezonden door RUDOLPHI. Bij zamentrekking heeft SAVIGNY er Branchellion van gemaakt !
Mandibulc et Uvre infe'rieure calcaire d'unetr4s grande Nerei‘c.
Gor,
CO Het eigeniilk genus Hirsado wordt door SA It I G NV
Haemopis genaamd , en de gewone bloedzuiger beet dusHaeinopis Zulks kan even min goedgekeurd worden
als de benaming van 4canthia lectularia voor den gewonen
Wants. Het itrijdt tegen den rgel van L IN N u s , in zijne
.11eilofophia botan. § 246, die ook op de dierkunde toepasfelijk is: „ Si genus receptum, fecundum jus naturae et ar-

, tis, in plot.° dirimi debet , sum Haan en ante(' commune ma, nebit vulgatisfiMae er officinali plantae."
T5
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Gordius. G. argillaceus, het darmkanaal, dat in een
fijn draadje nitloopt. G. aquaticus.
Fragment d'un annelicle inde'termine. Tube d'un annelide indetermine. Het is een wijde , witte en zaehte
koker, met fertularien bezet.
Hierop volgen de preparaten van Crustacea , waaronder ik flechts optel : Twee preparaten van het zenuwfielfel van Astacus liteviatilis , die vrij goed -zijn ; de fpieren van den rug , van den ftaart . en van den buik van den
gewonen kreeft , Welk preparaat bekend is door eene afbeading in de Lecons d'41nat. comp. Wijders dg lever
van Squilla mantis. Dit deer is zeer groot., en loopt
langs den rug in het midden van bet lijf; op hetzeLve ligt
bet hart. Anatonzie de l'Apus prodactus ; het zijn goede
en nieuw vervaardigde preparaten van s T R A u s. Voor
bet overige 21j11 de meeste preparaten mid , en niet in den
besten toefiand. Men vindt hier ook vele foorten van
Crustacea op liquor.
Onder de preparaten vari.draneidea merk ik op : ifraigrde des oifeaux (Aranea avicularia) coeur a pournons.-=.
Vele exemplaren van verfchillende foorten van Aranea:
de preparaten van de anatomic van de tuinfpifl waren geheel onduidelijk geworden ; even zoo is het met vele pret.
paraten van Scorpio europaeas , waarvan ook de etiquetten
door den tijd veelal onleesbaar zijn geworden. In een pre.
paraat ziet men bet zenuwnelfel vrij goed; in een ander
twee der facci pulmonarcs; alle vier de longezakjes zijn
ook in een' grooten fchorpioen (zoo ik ineen eene Amerikaaniche foort) zeer zigtbaar.
Scolopendra. Sc. morlitans ; fysMme nerveux de la grande Scolopendre d'ilmerique ; twee preparaten , waarvan
bet eene ongelijk beter is clan bet andere. De twee koorden , die de zenuwareng uitmaken, blijven meet . zigtbaar
gefcheiden dan bij de meeste overige articulata. In elken ring ligt een knoop , meer naar den bovenrand dan
naar den byncdenrand van deuzelven. Grande Scolopendre ouverte montrant le canal intestinal et rovaire. Het
darmkanaal loopt regt.
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Eenige yuli van Pondichery en Cayenne. 4natomie d'un grand Yule, niets daaraan to zien , enz.
Nog meer moet ik mij bekorten bij het opnoemen der
preparaten van Infekten , die in vrij groot aantal Mergevonclen worden. Zij-zijn juist niet in de beste orde gerangfchikt, en bier en daar mogt men ze wel eens metnieuwere verwisfelen. Er is bier een zeer goed preparaat
van het zenuwftelfel bij bet volkomene infekt van Luca-,
nus cervus , en twee preparaten van de mannelijke en
vrouwelijke organa generations hij- de Gryllus gryllotalpet L. zijn vooral zeer fchoon, bet werk van S:T RAUs,
gelijk ik van bemzelven vernam. Voorts noeni ik nog de
volgende preparaten:
Femelle de Termite, dont ?abdomen est rempli d'oeufs.
Eene ontzettende uitzetting. Vele wijfjes van infekten
zoo men bijkans bewerktuigde eijerzakken kunnen noemen. Bij het wijfje van Bombyx antiqua en aanverwante
foorten ziet men van de vleugels niers dan kleine fporen
overblijven; het abdomen is daarentegen ontzettend groat
geworden, en zoodanig met eijeren opgevuld, dat men
die door de bekleedfels been ziet , en -dezelve dikwerf bij
gedroogde voorwerpen uit den buik
Sphinx atropoi , Chenille. Een vrij goed preparaat van
de fpieren.
Ovaires du Bombyx falicis. De eijeren zijn aan elkander
gehecht, even als de kralen van een paternoster.
Systeme nerveux et vaisfeaux foyeux de la chenille the
grand Paon de Wait. Een zeer fchoon preparaat. Het
vat , dat ter affcbeiding der zijde dient , maakt vele kronkelingen, vooral in het achterfte gedeelte des ligchaarns;
naar voren loopt bet regt , en wordt bij den kop veel
dunner. (Men vergelijite de arbeelding van dit vat bij
Bombyx mod in R o L SE L , T. ill. Suppl. Tab. IX.)
Dit vat overtreft niet alleen bij de foorten , die fpinnen ,
gelijk de zijdeworm, maar ook bij de Sphinges, die in de
aarde hunne gedaanteverwisfeling ondergaan , verfcbeidene
malen de grootte des ligchaams.
Iii de Sphinx ligustri vond ik onlangs, dat de lengte
van
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van dit vat , als het ontrold is, tot die van het geheele
tigcliaam that als 7: 2. Men weet, dat ook doze dieren
de holte waarin zij zich tot pop veranderen, met een
kleverig fpinfel glad taken en bedaken.
Vele larven van verfchillende Oestri, eenige groote
Tupfen enz.
Voorts was hier ook een bak met fleschjes, waarin anneliden, meest Lurnbrici, die door SAVIGNY beftemd
waren.
volgen de preparaten van itraaldieren.
Verfeheidene foorten van Zsterias en Qphiura. De ana.
tomie van Zsterias rubens.
Comatula , Iles Waigiou et Rawack , par
FR BY,.
CINET.
Encrinus? EspOce nouvelle. Het is eene Comatula
geen Encrinus. Waar het voorwerp gevonden is , mis
ik hier , gelijk bij eerie menigte andere voorwerpen, ongaarne op de etiquette.
Echinus. Verfeheidene foorten, door PtRoN me.
degebragt. Z. rafaceus de la Mer des lades, par P AR QN , 2 exemplaren. Our in de la Mer rouge, par M.
SAVIGNY. Dezelve behoort tot de fubdivifie, waar,
toe E. mammillatus behoort. tie CUVIER, Regne
an. IV. p. 14. Ourfin artichaud. Ech. atratus , Ile Sand-.
via; 9 par M. PREYCINET, 1820.
Holothuria, verfeheidene foorten , doch nicest zonder
etiquetten. Voor de anatomie van dit genus weinig. Hol.
Cuyieria, PERON, afgebeeld in bet Regne
Eene andere foort van hetzelfde genus (?)
onder den naam van : Zoophyte yoifin des Holuthuries ,
mats fans picds , d'Ivica ; LA ROCHE.
Mynias cyanca. Gelijk cuvIER dit dier met een
meloen vergelijkt , zoo is het ook , even Os deze vrucht,
door inkervingen verdeeld; vergelijk de afbeelding Regn.„
an. P1. XV. f. 8.
Sipunculus. Verfcheidene exemplaren. Sipunculus
Als men dit fpeeimen ziet kon3t ons de
cazus ,
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gisfing van CUVIER hoogst waarfchijnlijk voor, dat deze foort wel een individu konde zijn, waarvan de epidermis was losgeraakt; zie zijn &pie an. IV. p. 26.
cdulis ouyert , een zeer fchoon preparaat. Men
ziet het darmkanaal, dat van den mond tot het tegenovergeftelde einde loopt , en daarna weder terugloopt ,
terwij1 het om het eerfle deel fpiraalvormig gedraaid is.
Het eerfle deel van het darmkanaal worth door vele draden bevestigd , die men met het mcfenterium der hoogere
dieren zou kunnen vergelijken. De draad, dien men in
de huid vindt, en welke kronkelachtig fchijnt te loopen,
kan ik naauwelilks gelooven eene zenuwftreng te zijn,—enz.
De verzameling van Entozoii is tamelijk taltijk , en bevat de meeste genera; het genus echinococcus ontbreekt
b. V. (zie c UVIER, Regn. an. IV. p. 4 7.) Slechts van
de Asearis lumbricoides vindt men een ontleedkundig preparaat. Voor het overige bepaalt zich deze verzameling
tot de dieren, en is dus meer dierkundig dan ontleedkundig.
Hierop volgen de ilcalephae c u v.
Actinia. Vele foorten zonder etiquetten. Diverfes parties d'une Actinie. A. plumola , fendite verticalement pour
montrer fon intdrieur. brune, priparation montrant
l'origine des filemens.
Zoanthus. Z. alcyonium mammillofum, in den vorm
van eene breede oppervlakte. Zoanth. fociatus ouvert.
Lucernaria. Een flecht exemplaar , waardoor men van
dit genus geen begrip kan krijgen.
Medufa. Verfcheidene exemplaren in eene fiesch. Zij zijn
verder niet gedetermineerd , even min als vele kleine foorten
van de expeditie VaIIIP REYCINET. Velen behooren tot de
Equore'es ; zie CUVIER,. Rego. an. IV. p. 55. Phorcynia istiophora? du Havre. Zurelie role ,PLRON. Mcdufa aurita MULL. et GM. (genus Cyanea , CUNT/ER,
J. I. p. 56). Chryfaore. Chr. du Havre, 13 ARON et LE■
SUEUR. Chr. fpilhemigone du Havre, P 1 R. et LEs.
(zeer fchoon; om het dier zijnen vorm te doen behou.
den 2 heeft men onder de ombrelle een' ring van kurk ge_
plaatst.)
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plaatst.) Nog andere foorten van Chryfaora van P
vergelijk CUVIER t. a. p.
R

i-

Rhizostoma. Rh. bleu, dont les ovaires ne font point
encore developpe s ; dezelfde foort opgefpoten met melk,
waarvan men den flee] weggenornen en de maagholte geopend heeft. De tentacula (grijpers, zoo als EAST E
ze noemt) van dezelfde foort met melk opgefpoten; zeer
fchoon. Een dergelijk preparaat met inkt voldoet daarentegen in het geheel niet. Grand individu du Rh. bleu,
injecte au lait , enz.

,Be'roe globuleux. (BASTER, Natuurk. : Uitfpanningen , 3de Stuk, Tab. XIV, Pig. VI, VII.) Bdrods entiers et ouverts.
Charybde'e periphylle, PtRON, Ocean atlantique.
,Diphye piramidalis.
Porpita, twee exemplaren, een van de expeditie .vati
' a EYCINET, 182o. (Iles Waigiou et Ralivek.)
Cartilage' de vilelle (MeduJ velella L.). Preparations
de velelles. Velelle, par M. IV!. Quo' et GAIMARD,
Iles Waigiou et Rawack. (Exp. de M. ra.ENCINET,
Phyfalia, L A M. Phyrale du Cap Vert ,par M. TAU*
La veleIle d'Andriyue .,(Holuthuria phyfalis L.)
Physfophora mufonema, p }..r.oN; de Poce'an Adana,
gite , enz.

N

De verzameling worth door de Polijpen met polijpen.
huizen befloten., Men beck hier ten:Cpe,cimen van 7'ubipora mufica met de diertjes, waaruit het gevoelen van
o E N wederlegd worth, dat deze foort tot de iin sgdieren , .even als de Serpttle , • zoude behooren,' ET iijn in
bakken achter glas eenige Sertulariae en Corallinae, dock
dit is weinig; aan deze voorwerpen is, :gelijk men begrijpen kan , het Mufeum van Natuurlijke Historie veel
rijker. Onder de Pennatulae noem ik nog de Pennatula
hydrapica, eene nieuwe foort van Yava , gezonden door
LECHENAUD. Een breede [lenge]; het gedeelte, dat
zonder baard is, kort en puntig uitloopende. Be baarden
zijn
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zijn als platgedrukt, en dragen weinige, maar Lange en
hardc ftekels.
Doch bet is reeds te lung, dat ik mijne lezers heb bezig gchouden , en ik durf bun geduld niet langer op de
prod ftellen. Uit deze aa`nteekeningen, hoe gebrekkig
ook ziet men , welk ecn rijke .chat in het Kabinet te
Pails gevonden wordt. En dit alies, zoo als het daar
is, is gerangichikt en voor een groot gedeelte verzameld
onder de leiding en het opzigt van 6611' man , die bijkans
allc gedeelten van het dierenrijk door zijne onderzockingen
beef t opgehelderd, en vO6r meer dan ao jaren bet eerst
een eenigzins volledig zamenftel varr.vergelijkende Ont.
lcedkunde gegeven heeft, dat nog als de voornaamfte en
rijkfte bron van dierontleedkundige kennis moct befchouwd
worden. Zoo vcel vcrmag de zucht tot kennis der rijke ,
fchoone Natuur ; zulk cenen werkzamen ijver wekt deze
kennis bij alien , die dezelve uit eigene aandrift beoefenen , en dit zijn de hcerlijke vruchten, die uit deze werkzaamheid voortfpruiten, wanneer hare pogingen worden
onderfteund en aangemoedigd door een verlicht Beftuur,
dat de wetenfchappen wcet te bevorderen en te. waar.
deren.

HET ZIEK- EN STERFBED EN DE BEGRAFENIS VAN NAPOLEON.

(1111moires du Doeteur F. A NTOMMARCHI, on les derniers
NAPOLtON. II Tomes. Paris. 5825.)
momens

Z waarder en langduriger ligchaamslijdetL, (van October
1817 tot 5 11/lei 1821) banger en langer doodfirijd verduurden
wel weinige ftervelingen, dan NAPOLEON Op St. Helena!
Zijne ziekte beftond in eene verftopping der lever en eene
fcorbutieke kwaadfappigheid; en Dr. ANTOMMARCHI is flel/ig van gevoelen , dat erfkwalen als eene lontere herfenfchim
Le befchouwen zijn, en dat alleen het klimaat van St. Helena in het algemeen , waar fchier niemand zijn veertigfte jaar
bereikt , en de hoogst ongezonde ligging van Longwood in
het bijzonder , NAPOLEON, die een zeer ftcrk gellel be.
zat , vermoord hebben. De twee boekdecicn met laatfle oogen.

blik-
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blikken , van zij nen Lijfarts , Dr. ANTOMMARCHI,leveren
daarvan het bevvijs , in een fchier ondoorworitelbaar dagelijksch rapport van zijue duizend en duizend brakingen , enz.
enz. gednrende zoo vele maanden. Het lust ons, het een
en ander uit dit, in andere opzigten, niet onbeiangrijk werk
Mede te deelen, zoo als dit under het cltiOriotrpen adze meer
bijzondere aandacht trok.

u 5 April ' g et. De Keizer heeft een' Ongemeen angftigen
nacht geileten. Overftelpt van het gevoel zijns toeftands
tiep hij herhaalde malen uit: Achl waarom , daar ik
het leven op eene zoo ellendige wijze moet verlaten, heb.
ben de kogels hetzeive gefpaard1"
In twintig dagen had hij zich niet kunnen feheren ; maar
hij wilde tot geene vreemde hulp verftaan. „ Nooit
‘
heeft ie.
mand de hand aan mijn aangezigt gelegd; mijne natimr vet..
zette er zich altijd tegen." En toen Dr. A N T ()Main rt.
CHI, wien hij ztilks ten laatfte, als eene bijzondere gunst;
opdroeg, zich daarvan verfchoonde, verrigtte hij zdo zwak
tits hij was, bet zelf.
Hif legt zijne hand op de milt, terwijl hij
10
Vegt: n Daar zit het,.
de prang, in de lever, Dolt„ ter Aan welk eene luchtilreek heeft men 14 overgeld.
• verd1 GiJ hebt geene gendesmiddelen tegen de hitte,
,, die mij verteert; geene mengfels , om het vuur te doeti
• bedaren, dat mij verflindt!” — Dr. ARNOTT wilde hens
nog overreden , dat de lever niet was aangedaan. „ Het moec
oMdat au DS ON het geddzeide bib
wet zoo Zijn
j, creteerd heeft1"
12 April. „ Dank voor uwe zorgen, Dokter 't Is vet.
• Toren atbeid ; de hrilp der kunst vermag niets; het mit
„ heeft geilagen; mijne kwaal is doodelijk.— Dr. ARNOTTI
fterft men ook van zwakheid Hoe kan Men leven van
, zoo weinig voedfel ?"
13 April. De Keizer wit geene purgeerpillen Rikken. Ik
drong er op 22n. „ Zijn ze wdl verzilverd e—, Ja, Sire!"Zullen ze mij den mond niet vergiftigen?" — Uwe Ma„ jesteit zal er niets van proeVeri.” — „ in goeden ernst?"-=
Zekerlijk." — Wel nu1 Daar, coquin flik ze," zeide hij
tot MARCHAND, zijnen Eerften Kamerdienaar. M A
enANn !lam ze op fla1nden voet in, en verzekerde hem , dat
ze
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niet leelijk waren. „ Zeide ik het u .nier, Dokter! dat
hij medicijuen noodig had? Geef hem ook de overigen: wat
h mij betreft, ik wil ze niet; ik geef de voorkeur aan lave„ menten; dat zijn de beste en de eenvoudigfte van alle ge„ neesmiddelen. De Engelfchen ,” voegde hij er fchertfend
nevens, " vinden derzelvet gebrulk vernederend; ik ben min,, der gevoelig op dat disk."
14. April. NAPOLEON is wat beter. „ Wat hebt gij deg,
„, NietS, Sire! een fouvenir het liedje van,
• Dokter ?"
Malbrouck , dat mij In mijne kindsehheid in flaap wiegde.
b Ik had het uitgefchaterd, zoo uwe Majesteit niet tegen.
Wat werkt intu-sfchen bee
• woordig was geweest." —
• belagchelijke niet al nit I Het brandmerkt alles, tot zelfs
h de Overwinning tbe." HIJ lachte zelf, en neuriede het
15 April.
eerfte couplet. (*)
(') Wij plaacfen bier, bewijze, dat hem, zelfs op Sta
Helena , en re midden van zijne langdurige fukkelingen, bit
wijien eene grappige luim aanwoel, eene Auekdote ran December 1819.—,, Wij wilden eene kom graven. (Dit gefehiedde
Om NAPOLEON ligchaamsarbeid te verfchaffen ter herflellingi
zijner wanketende gezondheid.) De Keizer was gekleed in eene
wijde pantalon, in ziji's vest ,met ecn' geweldig grooten Ben.
gaalfckt,n flroohoed tip het lioofd , en eene foort van fande.
len aan de voeten. Hij begat zich naar de Sinefche arbeiders , die men hij dit werk hulp geroepen had. Eensklapsi
verwijderde hij zich en wij zagen hem te paard, gevolgd
van zijnen Jager, naar Deadwood galopperen, op de hoogte
eensklaps ftilhouden, zijnen verrekijker voor den dag ha.
len , alles naauwlettend befpieden, en daarna ijlings terug.
keeren.— Dic uitflapje, in vermomde kleeding, ontrustte den
Gouverneur niet weinig. NA POLEON vermaakte zich daarmede, en wilde er eene gfap vaii liebben. Hij deed den Abe
VIGN A f. I zich op dezelfde wijze roetakelen , gaf hem zijn
paard, zijnen Jager, zijnen verrekijker, en beval hem, de.
zendeling deed zoo, werd ontdekt
2elfde rot te fpelen.
aangebragt . en het ganfche Eiland kwam op de been! HUD*
SON, GORREQUER, READE, alien ijiden naar Ldhgwood.
VIGNALI werd ontmaskerd , en de Gouverneur trok, met
verkropte fat, af. 1\1A p otz oN had daar regt fchilt in,
,, War zeide uttosoN wel? Is hij niet bang, dat mij re
eenigen tijde vleugels zullen tanwaaljeu , eat ik 21Z00 het
h graf zal ontfnappen ?"
NIENGELW, 1825. NO. 6.
V
Ze
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15 April. De toegang tot den Keizer is door hem aan elk
ontzegd, behalve aan den Generaal MONTHOLON en aan
MARCHAND. Ik trad binnen. Het tapijt was bedekt met
verfcheurde papieren; de cafel met gecachetteerde brieven ,
enz.
Ziebier mijne voorbereiding , Dokter ! Ik ga been; 't
, is met mij gedaan 1" — Ik wilde hem beduiden, dat zijn
toetland nog niet hopeloos was; hij viel mij in de rede:
• Geene verblinding; ik weet, wat er van de zaak is; ik on.
" derwerp mij."
16 April. , Ach, Dokter ! welk een lijden! welk eene
benaauwdheid! 1k voel aan het linker uiteinde der maag
• eene pijn, die mlj overweldigt." — 1k poogde hem te
Verligten, maar hij weigerde zulks; ik bood hem op nieuw
den drank flan; hIj wees dien af, en zeide: „ Gij moet
trouwen, gij moet trouwen, Dokter 1" 1k wist niet, waar
hij heen wilde, en zweeg; hij ging voort:
Gij zijt at te
opbruifend , al te levendig; gij hebt een bedarend genees, middel noodig. Huw eene Engel f the ; haar ijskoud bloed
sd zal dat vuur temperen, en gij zult minder lastig zijn. Geer
Wan.
* op den drank 1" Hij verzwolg dien in edne teug.
,, neer men zich fchuldig heeft gemaakt aan oneerbiedigheid
• jegens GALENVS, z66 doet men boete!"
18 April. 1k floeg NAPOLEON eenige medicijnen voor ,
welke mij nuttig dachten. Neenl" riep hij , op den coon
Van een' man, die zijn befluic genomen heeft, „ Engeland
eischt mijn kadaver; ik wil het niet lawn wachten, en
„ zal wel fterven zonder uwe artfenijen!"
2i April. Ten half a ontbood hij v i CDT A L z, en trad met
dien Abt in gefprek , hens het ceremonieel opgevende,
hetwelk hij wilde, dat bij en na zijn afflerven zou worden
in acht genomen. Zijn gelaat was overfpannen, ftuipachtig. Ik
floeg hem, met bezorgdheid , gade. Hij gaf daaraan eene
verkeerde uitlegging, en zeide:
Gij zijt verheven boven
„ zulke zwakbeden." (Doelende op zijn onderhoud met den
Abt.) „.Maar ik ben noch Wijsgeer, noch Arts. Ili geloof
aan God; de groot!te geesten hebben in Hem geloofd; ik
• belild den Godsdienst van mijnen Vader: men is geen
• Atheist, wanneer men wil."
26 April. De Keizer ligt op zijn flerfbedde.
27 April. Hij beproeft te fchrijven, maar zijne kracbten
zijn uitgeput; hij krabbelt ecbter een gedeelte der achate
codicil van zijn testament. De dood heeft hem reeds aan.
ge.
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gegrepen. Hij wil zijne kleine , ongerlifelijke, bedompte ka.
tiler met de Caton verwisfelen; maar , toen wij ons gereedtnaakten hem derwaarts over te brengen, zeide
• als ik dood ben; voor tegenwoordig is het genoeg; dae
ge mij onderfteunt."
28 April. Een zeer flechte nacht.
Na mijnen dood,'
fprak de Patient zeei bedaard tot mij , , die niet vet meet
of kan zijn, wil 1k, dat gij mijn lijk zult openen; ik *11,
ik vorder van u , dat ge mij belooft , dat Been Engelsch
„ Heelmeester de hand aan mij
Ilt verlang, dat ge mijn
• hart, in wijngeest, naar mijne geliefd ,e ai nit t. on 128
zult overbrengen. Gij zult desgelijks mijne maag wdl on.
derzoeken, en een naauwkeurig verflag deswege aan mij, nen Zoon doen geworden. Ilt ben niet vreemd van te ge; looven , dat de maag is aangetast van het ongemak, dat
;, mijnen Vader grafwaarts fleepte , te weten van een knoest.
gezwel aan het uiteinde. Ondertusfchen heb ik altijd gene
• jzeren
i
maag gehad; eh, terwill mijn Vader veel hield Vitt
• zwaar voedfel en geestfijke dranken, heb ik daarvan noble
„ gebruik gemaakt." — Vergeeffche ',gingen , cint voor.
hoemde achtfte codicil te voltooijen.
29 April. Geweldige hik, enz. NAPOLEON lilt, praat
Van zijne maag, van het gezwel aan dezelve ; hij roept D A *.
E R op, on, voor de watitlieid zijner bulletins te gecuigen;
ook o'ritzn a A, en vaart geweldig uic tegen de Engellat
itaatkunde. Bedarende, zegt hij (is, dat de Geneesheeren,
'bij het openen van zijns Vaders lijk, eetie erfziekte hadddtt
voorfpeld, en herhaalt zijne aanbeveling, oin , door iniddel
van het naanwletrendst onderzoek van zijn lijk, zijnen flood
voor deze wreede kwaal te behtiedeti.
2 Mei. De koorts verheft zich. De Rieke fpreekt,
de; van Frarikrijk , van zijnen Zoon, van zijne Vitapdnbrod.
ders.
STEINGEL, DESAIX, MASSENA! giat ;
• vethaast den aanval; de overwinning is cins!..4.' Te midden van deze benaauwde ijlhoofdigheid verzamelc hij al iijrld
krachteti, fpringt ten tiedde nit , en met geweld ndar beneden in den Win. 1k haast mij i hem in mijne amen op td
vangen; maar zijne beenen bezwijken, en hij valt achteroVtr
op den vloer. Wij heffen hem op; en fmeeken hem ; trek
weder te bed te begeven; mar hij kent niemand Meet; hi
biedt tegenweer, raasc en ciert, tot dat zijne krachten geheet
zijn intgeput.
V 9,,
A Pala

aflo

HET ZIER- EN STERFBED

3 Mei. Dc koorts vermindert. De Abt vIGNAL i client
het laatac oliefel den Keizer toe.
5 Mei. Onder hevige angften en benaanwdheden , hik,
kramptrekkingen , brakingen , diepe zuchten, jammergefchreeunr
en fluipen , in een luid en geweldig fnikken eindigende, blaast
hij, ten 6 ure min it minuten in den avond , den jonglien
levensaciem vit. Zijn gelaat (fond outfield en misvormd. Zijne
laatfle woorden waren: „ The ...arsnde i (Hoofd ... armee 1")
Te midden van den algemeenen rouw en verwarring kwa.
men twee Engelfchen binnenfluipen , ontbloot ten en betastten
den Keizer, (als om zich ce overtuigen van zijnen dood) en
verwijderden zich gelijk zij gekomen wares. Deze ontheiliging brag ons weder tot onszelven , en wij bewaakten het
dierbaar lijk, opdat geene Engelfche handen hetzelve ander.
maal_bezoedelden.(! )
De Gouverneur verzette zich tegen de uitvoering van vs
Reizers laattien wilt , 1k begeer,, dat mijne asfche ruste aan
" de boordeu der Seine, te midden van het Franfche yolk,
„ dat ik zoo zeer heb bemind.'' (!...) Reeds in 182o had hij
den last ontvangen , dat de overblijffelen van RONAPARTZ
'op St. Helena zouden blijven. Hij kwam terftond , om zich.
zelven van zijnen dood, en dat het zijn ligchaam was, te
overtuigen, en wilde , dat hij onmiddellijk (1) zoude, geopend
worden; waartegen ik mij verzette , op grond , dat de Kei.
zer nog maar zes urea dood geweest was.
NAPOLEON had zijn haar (dat zeer weinig en lift kastan.
jekleurig was) voor onderfcheidene leden zijner famine be.
Bernd. MARCHAND, had hij in zijn testament bevolen , mOest
evenwel van ziju haar braceletten doen vervaardigen voorm AR A L o ut Z A , zijne Moeder , en voor elk zijner Broeders ,
Zusters, Neven, Nichten, den Kardinaal, en de grootfie
voor zijnen Zoon ; alsmede een paar gouden fchoengespen
zenden aan JOSEPH. een paar gouden koufenbandgespen aan
LUCIEN, en een gouden halsgesp aan JEROME. Hij was
geweldig vermagerd, finds mijne komst op St. Helena, en
had geen vierde van zijnen voormaligen omvang overgehou.
den. De linker zijde van den mond was eenigzins zamengetrokken tot een' fardonifchen Inch. Het ligchaam vertoonde
eene brandwoud aan den linkerann , en verfcheidcne
kens , als an :Ian he t hoofd , dric aan het linkerbeen , den
aan een' der vingeren van de linkerhand , en een vrij groot
getal op de liukerdije. HU had 5 voet, 2 duim en 4. lija

leng-
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lengte; bet hoofd 20 duim en to lijn omtreks; bet voorboofd boog ; de flapen Iigt ingedrukt ; het voorhoofosbeen
zeer flerk uitgezet; een' korten . p als, doch vrij regelmatig ;
eene breede borst ; eenigzins kleine , mutr fraaije en welgemaakte handen en voeten.
lk was begeerig, om op den Grooten Man het fchedelnelfel van SPUP.ZHEIM en GA L L toe te pasfen. Ziehier
de waarfchijnlijkfle kenmerken, Welke zijn hoofd mij aanhood: to. Werktuig der Veinzerije ; 2°. der Veroveringszucht; 3 0 . der Goedwilligheid (!); 4 0 . der Verbeeldings.
kracht ; 50. der Eer- en Gloriezucht. Ten aanzien der Intellectudie hoedanigheden , vond ik : Werktuig der Individualiteit , of kennis van bijzondere perfonen en zaken; 2°.
der Localiteit ; van Verhoudingen, en Ruimte ; 3 0 . der Bere.
kening; 4.. der Vergelijking; s o . der Oorzakelijkheid; van
de gaaf , om gevolgtrekkingen en befluiten op te waken; van
den wijsgeerigen kop.
Gaarne wilde ik het brein onderzocht hebben , achtende
den flaat van dat werktuig bij zulk eenen Man van het hoog.
fle aanbelang; maar men verbood mij zulks fleilig.
Gekleed , zoo als hij bij zijn leven gewoon was, in eene
ouderbroek en broek van wit cazimir , wit vest , zwarten halsdock , van achteren geknoopt , groot cordon van het Legioen
van Eer ,uniform van Kolonel van de Jagers der Garde, verfierd met de ordes van het Legioen en de IJzeren Kroon,
lange laarzen, driekanten hoed, werd NAPOLEON op een
veldledekant ten I0011 gefield. De blaauwlakenfche mantel ,
dien hij in den veldflag van Marengo had gedragen, diende
tot dekking; hij had den degen op zijde , en een crucifix op
de borst. Eene zilveren vans , op eenigen affland van het lijk,
bevatte zijn hart en zijne maag. Aan het hoofdeinde was
een altaar, waarbij de priester, in pleeggewa q d, gebeden las.
Niemand wist nog van zijne ziekte , veel min van zijnen
dood. Groot was de toevloed der menigte.
De kist gekomen zijnde , werd ik genoodzaakt , het hart
en de mug, die ik zoo gaarne mar Europa had overgebragt,
daarin te plaatfen. Zij was van tin , bekleed met eene foort
van matras, een hoofdkusfen , en overtrokken met wit fatijn.
De hoed word; uit plaatsgebrek , op zijne voeten gelegd,
alsmede adelaars , flukken van al de munten, met zijne beeldtenis geflagen, zijn convert, zijn Ines, eene fchaal met zijne
wapens, enz. Men (loot de kist, foldeerde die zorgvul.
dig, Co pl g atile bur in eene andere van acajoubout, doze
V3
in
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in eene derde van food , en die wederom in eene vierde van aca.
jou , welke men verzegelde en Hoot met ijzeren fchroeven. (*)
Huns o N geliet zich , bet overlijden van NAPOLEON
;e betreuren, en verklaarde ons, dat hetzelve te fmartelijker
was, omdat zijn Gouvernement hem gelast had, den Generaal RONArAETE aan te kon&gen , dat het oogenblik na.
derde, waarin hem de vrijheid zou kunnen hergeven worden;
dat zijde Britrche Majesteit geenszins de laatfie zou zijn,
cm het eindperk zfjner gevangenfchap te befpoedigen. Hij
,, is dood ," voegde de Gouverneur daarnevens ; „ Riles is nu
voorbij ; morgen zullen wij hem den laatflen pligt bewij• zen. De troepen hebben bevel, den rouw aan te nemen ,
„ en met het aanbreken van den dag in het geweer te komen:'
8 Mei. De Gouverneur, de Schout bij - nacht, al de burgerlijke en militaire Authoriteiten vereenigden zich op Longwood. Ten half een ure torschten de Granadiers de ontzet.
tend zware kist, met infpanning van alle krachten, mar de
groote allee van den min, plaatfien haar pp den lijkwagen
en bedekten haar met een violetkleurd finweelen kleed en den
Narengo - mantel. De wagen werd getrokken door vier paar.
den geleid door ongewapende palfreniers ter wederzijden.
en aanzienlijke trein verzelde de lijkliaatfie , waarbij de
Sellout . bij nacht en de Gouverneur te paard, aismede het
garnizoen des Eilands, ten getale van ongeveer agoo man.
(Wij gaan de eerfchoten en de overige plegtigheden, kortm
beidshalve, met flilzwijgen voorbij.)
Een geweldig groote fleen, beflemd tot den opbouw
van eene nieuwe woning voor den Keizer, werd nu gebruikt
pm zijn graf ce fluiten I Dezelve rust aan elite zijde op een'
vasten fleenen mum.. Men bevestigde het metfelwerk met
gene laag cement.
Terwijl dit verrigt werd , wierp zich het yolk op de wil.
gen, die bet graf van NAPOLEON befchaduwden. leder
Wilde een tak of bladen van deze boomen hebben , tot eene
gedachtenis. HUDSON en de Schout- bij nacht poogden
vergeefs zulks te beletten, en de wilgen werden geplonderd,
goo ver men dezelve maar konde bereiken. De Gouverneur
was bleek van gramfchap; en hij wreekte zich ,door den toegang
(*)In vier kisten alzoo! Is 't niet, neve Lezer, of het ons
eene bijkomende gerustheid verfchaft, dat de Man des Ge.
welds en des 131oeds zoo bijzonder zorgvuldig is geembalieerd geworden? — rem
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gang tot het graf te doen omrIngen van een' flogboorn , bij
welken hij twee fchildwachten en een' post van twaalf man,
met een' Officier, plaatfle; welke wacht , zoo als hij zeide,
daar voor altijd zou blijven post houden.
Het graf van NAPOLEON is ongeveer eene mijl van Long.
wood, heefc een' vierhoekigen vorm, breeder boven dan be..
neden, en omtrent twaulf voet diepte. Geen grafdeen of
eenig opfchrifc mogt heczelve verlieren.
De Gouverneur had N A p o LE ON ten grave gebragt ;
zijne taak was volvoerd I Thans wierp • hij zich gretig op
zijne nalatenfchap. LIU deed daarvan een' ftaat opmaken,
doorzocht, doorfnuffelde, opende zelfs de pakketten, die de
Keizer zelf v6Or zijnen dood had verzegeld, Maar WI vond
niet, wac hij zocht. Hij werd onverduldig, drong, drefgde,
ondervroeg , en verliet de plants niec vO6r dat zijne handlangers de meubelen gernventarifeerd, de boeken ingepakt, en
er geen hoekje overbleef, dat niet doorzocht, geen fnipper,
die niet geregistreerd was. En het werd ons niec vergund,
eenig voorwerp, hoe gering ook iran waarde, ter gedachtenis
te behonden. — Een form, gedurende den overtogt naar
bet Vaderland, beaekte de twee bakken, waarin wtj flekken
van wilgen , op het graf van NAPOLEON geplukt, aankweekten , met zeewater, en deed ze ilerven.
MARIA LOUIZA was ontroostbaar over zijnen dood.
Zij is zeer vermagerd, neerflagtig, en vertoont de kenmerken
van bet hartzeer , door haar geleden. (*) De Kardinaal
PESCH deed geene belangftelling of deelneming blijken over
den dood van NAPOLEON; Koning Lonz wu a deed bent
(ANTOMMAR din) weten , dat hij al te bedroefd was , om
hem te ontvangen (I); Prinfes PAULINE, daarentegen, was
zeer aangedattn, maar bovenal Madame Mere, die geheel ontroostbaar fcheen, en hem een juweel ten gefchenke gaf.

Wij voegen bier, als eene aardigheid, nog de lijst nevens,
door NAPOLEON zelven vervaardigd, van zijne, waarlijk
Kei(*) Den jongen NAPOLEON VOIld Dr. ANTOMMARc HI ferk , doorgezond, vol genie; met 4.dn woord, in title
opzigten een veelbelovend kind. Hij wordt door twee zeer
kundige Italianen opgevoed , en is bemind bij de ganfche
Keizerlijke famine, inzonderheid bij den Keizer zelven -en
Prins KARE L.
V4
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Keizerlijke, ultrusting van kleederen en linnengoed, claw
bem, bij codicil, Rau zijnen Zoon ge/egateerd, die eater
staarfchijnlijk beter dan Papa zal onderleid zijn:
• lagers uniform.
z granadiers dito.
• national.9-garde dito.
2 hoeden.
grijsgraene kapot.
blaauwe mantel (Marengo.)
I fabelbonte groeue pels.
2 paar fchoenen.
• paar laarzen.
paar pantoffels.
6 draagbanden.
6 hemden.
6 zakdoekea.
6 dasfen.
6 fervetten.
6 paar zijden koufen.
4 zwarte dasfen.
6 paar onderkoufen.
s paar bacisten beddelakens.
• hoofdkusfpn- flooien.
• nachtjaponnen.
2 nachtpantalons.
bretel.
4 broek. en vesten, wit cazimir,
6 dito, madras.
6 flanellen vesten.
4 onderbroeken.
6 paar flopkoufen.
kleine doos vol van mijnen tabak.CRegie t offiluiftahlt ?3
I gouden halsgesp.
paar gouden koufenband - gespen.
I paar gouden fchoengespen.
Wit POLiO N."
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DE MODE IN DE GENEESKUNST ; OF ; IETS U1T DE BRIEF.
WISSELING VAN MEESTER JAN.

Dar bij erne langdurige uitoefening der praktijk ons vele
vreemde dingen voorkomen , mijn waarde T., fpreekt , als 't
ware, van zelf. Gij weer, slat ik reeds vele jaren daarin heb.
doorgebragt; en offchoon mijne tijdelijIte omftandigheden zouden doen denken , dat ik nog onder de pas beginnenden be.
boor , zoo getuigt toch mijn achtbaar grijs hoofd, dat il;
onder •de afgaanden mij zal moeten rangfchikken, Doch
dear wilde ik nu niet op nederkomen ; neen, het zijn din.
gen van geheal anderen card.
Gij weer, dat, hoe vele ondervinding ik ook mogt verga.
4eren, en hoezeer ik bij deze of gene gelegenheid nog al
dingen van belang heb verrigt , ik her nimmer zoo verre heb
kunnen brengen, om den titel van Doctor in de Genees- of
Heelkunde to erlangen, namelijk bij de eene of andere Hoo.
gefchQol. Den naam van Pelddokter heb ik wel bij mijne
boeren verkregen , zeker uit onderfcheiding voor mijne bijgewoonde veldtogten. Zij hech ten datir ook nog al veel aan,
meer dan de ftedeling, bij Wien een Velddokter niec yea
meer beteekent dan een Oliekoop , die dan (dit zij in lie;
voorbijgaan gezegd) mij danig op ons dorp hinderen, en, in
fpijt van alle Geneeskundige Commisfn, reeds menigeen
van mijuen fchaapflal door hunne hevige middelen voor al.
tijd genezen hebben , waardoor vele waterzuchtige Iljders,
van wier Iangdurige ziekte ik hoopte nog eenige partij to
trekken, en ondervinding voor mij en anderen ce verzame.
len, mij zeer fpoedig, en wel buiten mijn weten, ontvallea
gijn. Ik heb er mec den Schout al eens over gefproken;
;loch die zegt, dat zij geene Geneeskundigen zijn, ee veilig
onder zekeren vrijbrief, dat zij Olieverkoopers zijn, mogen
rondreizen. Patet derhalve, zegt hij, dat zij niet in uwe
gaak Casten. Doch ter rake.
Dewijl ik nu bij de buitentnenfchen flechts een Pelddokter
ben, en ook verder niet gepromoveerd , dan tot Plattelandsbeelmeester, zoo gebeurt het niet zelden, dat mij door dezen of genen vermogenden fomtijds een Esculaap words toe.
gevoegd, om mij in het fturen van het wrakke lchip behulp.
4
;c weten, pf fpmwijlen, terwijl hij op den wal
V5
=

am

finflt

486

DE MODE IN

DE

GENEESKUNST ;

en lk op het water dobber, mij toe te roepen, hoe ik

ren moer. Nu , het is trouwens ook u bekend , dat de besce
fchippers aan wal flaan. Zulk eene hull) en bijftand is mij nu
mijn geheele leven door niet vreemd geweest ; want , wen ih bij
het leger diende, had ik altijd eenen leidsman boven mij,
hoezeer het mij dikwerf is voorgekomen , of ik hem niet meer
tot Tolk toegevoegd was , even als de vreemde Gezanten bij
de Verhevene Porte zulke wezens ontvangen , omdat zij niet
alien Turksch verftaan. Denk nu echter niet , dat mijne Opperhoofden nit zeer verren lande waren; neen, men kon te
gemakkelijk uit Wurzburg en aangrenzende rijken bekomen;
want, hoe zeer de Veldarcfenij bier ook niet ruim bezoldigd
wordt, de Nederlandfche guldens zijn toch meer verlokkende, dan de fchrale medicinal -Grofchen.
Maar ik dwaal al wederom af. ik wilde u dan zeggen ,
dat ik dikwijls, zoo als men dit noemt, confuleren moet,
Dit plagt ik in waarheid ook gaarne te doen; want vroeger
kon ik met Doctor PULED OTT OM best overweg ; ook
Doctor VOMITORIUS was handelbaar; later raakte ik wel
Bens in ilrijd met Doctor a N c IT A N s ; maar het ergfle van
alien fta ik chap s met den jongen Doctor VAMPIRIUS, zoo
1k boor een geleerd man, want hij is ook te Parijs geweest ;
maar, of het zijne nieuwigheid of mijne ouderwetschheid
Is, wij kunnen het maar al te dikwijls niet eens worden.
De verflandige Arts, (niet de menigce, maar velen hielden
hem daarvoor , en ik wil het ook daarvoor houden , omdat
zijne Opperhoofden zijne begunfligers niet waren) under wel.
ken ik vroeger heb gediend , heeft mij needs ingefcherpt,
mij altijd naar de verfebijnfelen te regelen; waar eene vuile
tong, geftoorde eetlust en wat dies meer zij van eene ongeftelde maag getuigden, noch re aderlaten, noch koartsbasi en
kamfer in den blinde toe te dienen; over het algemeen
wanneer de zaak nog niet geheel duidelijk was, liever een
weinig toe te zien, geene hevig werkende middelen voor to
fchrijven, en wel niet alles, maar tech altijd het meest van
de Natuur te verwachten, waarbij ik mij ook opperbest heb
bevonden ; en kan het eenigzins voor mijne gelukkigepraktljk
getnigen, zoo voeg ik hierbij , dat de oude daodgraver zegt ,
dat mijn voorganger veel beter de kunst verflond , am ieder
en ook hem te doen !even; want , des eenen dood is des
anderen en vooral mijn brood ," is altijd zijn woord. Ook
ga ik gerust om Middernacht over ons kerkhof en over de
gra.
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graven der genen, die ik aan onze moeder de Aarde op bunnen tijd heb wedergegeven, en -bloos niet btj dag, zoo dat
ik, als de oude STOLPERTUS, zaliger gedachtenis, het am.
gezigt met den zakdoek behoef te bedekken.
Intusfichen de tijden veranderen en ook de gewoonten;
maar of dit nu van zoo grooten invloed is, als het fehijnt,
en eat , hetgeen wij vroeger fangs onderfcheidene wegen en
op verfchillende wijzen moesten verkrijgen, thans flechts
door den middel behoeft bewerkt te worden, dit wit het
oude hoofd maar zoo vlot niet in, wat Doctor vAMPIRIuS
ook van zijne veelvnldige ondervinding getuige , en hoewel
hij verzekert , er al een paard en chais op te moeten nahouden , omdat hij zijne sieken niet meer kan beloopen, hetwelk trouwens niet gaarne iemand doer , die het al rijdende
kan verrigten, vooral wanneer de ouders voor den post van den
nal op het budget voor zoontje een amortifatiefonds hebben.
Het is mlj fteeds voorgekomen , dat de omftandigheden van
invloed op den Gard der ziekten zijn. Want toen, in de eerfte
dagen van mijn verblijf, dikwijls bet mesje getrokken werd,
en de boeren elkander korven , alsof zij bears onderhanden
hadden, moest ik , wanneer zij fpoedig om hulp kwamen,
de verhitte gemoederen nog door eene lacing temperen, en
de fabrikant in falpeter fleet ook lets van zijne waar aan mij,
Toen ons dorp door eene zware inkwartiering weken lang
zocht werd, en de Flankeurs bet fpek zoo fehoon wegflankeerden, dat de muizen bij hoopen van honger flierven, toen
heb ik weinig geld aan braak- en purgeermiddelen verdiend.
En toen onze jongens moesten medeloten , en menige• goede
moeder haren besten knaap zag vertrekken, heb ik wederona
dieper in de Hoffmapsflesch getast. En zoo is bet mij meermalen voorgekomen, dat de ziekten wet gewIjzigd werden
door tijden en gebeurtenisfem maar van zulke veranderingen
ills nu, daar rijzen mij de haren van te berge!
Zoo verhaalde mij een ()Meier, dien ik vroeger als een
$erkules had gekend, dat, om zijne fijne vaatjes te ledigen,
waarin eigenlijk nu de zetel der kwalen huisvest, men hen/
van lieverlede zevenhonderd bloedzuigers had gezet op born
en buik. Indien vele honden den hag s zijn dood zijn, moge
deze nu bleeke en uiegeteerde man web eene uitzondering
op den regel zijn ; maar hij mag met dat al wet eene droeve
uitzondering heeten. Want , hebben zij hem gedood, en
zijn zij minder bloeddorftig geweest dan de ordounateur, zij
heb.
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hebben hem toch zoo medegenomen, dat MI nu meer ndar
Pietje van Breda gelijkt dan naar een Herkules , en borst en buik

zagen er uit, of hij bij de Braminen een' nacho in de Pago.
(le had geflapen voor een fooitje, om de bloeddorftige dieren,
die zij op 's Rijks kosten aldaar onderhouden, zonder ze te
dooden, tot eene aangename recreatie te dienen. Dit is nu
wel war erg, zult gij zeggen ; maar onze Doctor fpreekt
toch maar zoo van 20 of 3o tot too bloedzuigers te gelijk,
of het oesters waren, en als men zulke getallen eenige malen verdubbelt , wordc het fpoedig eene groote rekening.
Terwijl ik mij nu van zulk eene geneeswijze voor de kunst
en voor de gezondheid geen groot hell kan voorfpellen, moet
ik u ook gut belijden, dat het voor de beurs mede on.
heilfpellend is. Dar onze boerinnen , die zoo zeer als
andere Dames aan de Modezucht laboreren, in hare Eaude.Reine doosjei , in plants van dit geestig vocht, een'
bloedzuiger zullen huisvesten, om die maar finks achter het
oor of aan het oog te zetten , wanneer zij eene zinking op
deze deelen gevoelen, daar heb ik nu juist geene vrees voor ,
en dit zoude mij misfchien nog lets meer to doen geven;
want de fcherpe angel des bloedzuigers won& dikwijls zoo,
dat het voorcvarende vrouwtje, bij de nabloeding, door haar
*iet te ftelpen , om Meester ;sonde zenden. Maar, denk
eens 1 mijue boeren , die men zoo ligt voor dowse kinkels
fcheldt, beginnen te zeggen: „ Hoor, Velddokter I als er
" met die bloedzuigers zoo veel kan gedaan worden, dan
„ zien wij niet, waarom wij Langer van jou leelijke drankjes zullen flikken; we laten maar permantig onze bienen in
i„ de floor hangen, tot dat er zoo war van die biesten aan
ft vast zitten, en dat is ons van dubbel voordeel, want wij
„ taken bet kwade bloed kwijt, verkQelen ons meteen, en
• behoeven je koeldrankjes vier, die je ons duur aanfineert,
• omdac het een flecht besfenjaar is geweest." . Of ik ze nu
al zoek te beduiden, dat ze daar weinig mede zullen uitreg.
ten, en dat eene maag, door fpek en boonen van Cheek gebragt , of waarin nog eerie portie koek op den ketel ligt CO
gesten, niet langs dien weg te herilellen is, zij zijn onver,
zettelijk, onverzettelijker dan de roewijzers langs den weg. De
Doctor, die het in vreemde landen is wezen zien, moet het
immers wel beret weten; en die zegt nog daarbij , dat de
man, die het nieuwtje voorflaat , verklaart ,dat hij alleen , met
de zijnen , de zienden, en de andeten altemaal klingen
Way
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Ware Doctor VAMPIRIUS toch liever naar Munchen ge.
reisd , daar het thans de mode is , z66 te laten, dat bij de
minfie ziekte drie of vier , bij eene van belang wel tot tien
latingen in het werk gefteld worden, zoo men, mij heeft onderrigc l Ik verneem echter, dat er eenige verflagenheid
heerscht, federt de Koningin, die ook gelaten moest worden, eene flagader is geraakt geworden; en • ewijI Mr de
vrouwen niet als zeker dichter fchijnen te denken, die,
gelegenheid dat een groot perfonaadje zijn fleutelbeen brak
zong:
0, Ilij fteeg to paard, en reed daarheen;
„ Hij viel, en brak zijn fleutelbeen.
o, Komt, laat ons rijden alien henen,
, En breken onze fleutelbeenent'
en dm ook zich , in navolging, en om der Koninginne haat
bof te maken , geene fiagair willen laten dooraeken , zoude er
reeds vrees en afkeer gekomen zijn voor de latingen. Nu
behoef ik u Met te zeggen, dat , wanneer de vrouwen daar
tegen zijn, de Faculteit van Munchen , ja alle Geneeskundi.
ge Faculceiten maar best doen van vlag te vetanderen;aIthans
ik waagde het nog liever, den Groocen Heer nolens volens
eene lacing te doen, dan mijne vrouw, buiten hare toeftemming, op verren afftand met het lancet te naderen.
Hartelijk wensch ik dan, mijn vriend, zoo wel ten nutte
der lijders , als ter eere der ware Geneeskunst, (want die
nloet er toch zijn , in fpijt van alle ftelfel g ) dat ook door
deze overdrevenheid de goede zaak weder in evenwigt moge
komen; dat ook Doctor VAMPIRIVS nog eens tot bedaardheid gerake, en, niet bij B R 0 U S S A I S zwerende,
zoo als anderen dit bij II I pp OCRATES of bij GALENUS
vroeger deden , de ziekien neme zoo als zij zijn, en zulke
geneesmiddelen bulge , waarheen de Natuur als van zelf ons
leidt. Dewijl ik aan geene Akademie ben geweest, heb ik
mij ook aan geen ftelfel kunnen overgeven; ik ben noch humoraal, noch folidair; ik heb nooit mij tot eenige kolons ma.
gen bekennen ; ik heb dies getracht de Natuur te befluderen,
en mij door haar als aan de hand te laten Leiden; en liep zij
Toms wat hard , zoo ben ik haar van verre voorzigtig blijven
volgen , tot dat ik dacht, haar met goed gevolg wederom te
kunnen inhalen; en zoo ben ik nog al Met ongelukkig ge.
weest ; althans tie fierfte, zoo als ik II reeds zeide, is federt
Inijn
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mijn verblijf alhier niet toegenomen , en gij weer, dat is zoo
eenigzins de maatflaf, naar welkeri onze verdienfte en wan::
Verdienfle, of liever ons geluk en ongeluk, wordt afgeme.
ten; offchoon ik u plegtig kan verklaren, dat bij velen,
waar de uitkamst niet gelukkig was , de pogingen mijner
kunst groot zijn geweest. Maar gij Weet wel, niet naar het
doel , maar naar bet gevolg Worden wij beoordeeld. 111 troostte mij dan, wanneer de buurvrouwen niet tevreden waren,
,dat ik vrede met mijn geweten had ; en van het weinigje
Latijn, hetwelk ik niet vergeten ben, is mij vooral bijgeble.
Yen mens confcia recti. — Vaarwel , mijn waarde T.! en
vergeet niet den ouden
MEE S TER JAN.

ONVERDRAAGRAAMHEID VAN HET DETSMUS.

H

et is eene meermalen opgemerkte waarheid , dat , wanneer
de zoogenaamde uitfluitende Godsdienst der Rede eenmaal de
voile magt in handen had, zijne aanhangers misfchien van
alle Sekten de onverdraagzaaraften jegens andersdenkenden zoub
den zijn, in weerwil der verdraagzaamheid , of wijsgeerige
onverfchilligheid, op welke zij zich beroemen, omdat iij
thans—: de zwakften in getal zijn. Nu en dan geven de Deisten, die thans in Duitschland , meer en min bedektelijk , de
Openbaring beftrijden, ons eerie proef, wat het worden zou,
indien zij regeren mogten, en dat zij alsdan waarlijk de
Franfche Conventie en het Uitvoerend Bewind iti vervolgzucht
niec zouden achter zich laten. Sterker echter, dan in een onlangs uitgekomen ftuk van eenen GEBRAR.D, Predikant en
Superintendent (!I!) to Kranichfeld , in het land van Gotha,
hebben wij zulks nergens gezien. Deze eerlijke man, die als
Christen-leeraar en Opziener der Gemeente 's lands geld trekt,
plaatst in een boek , genaamd: Veber die letzten Grande des
Rationalistnus , waarin hij in den fterkften zin het gezag des
Bijbels en alie eigenlijke Gaddelijke Openbaring aantast, de
volgende liefderijke oordeelvelling over Godsdienstleeraars
die aan den Bijbel , als eene Openbaring Gods aan het menschdom , gelooven: " De meoseh, die nook redelijk words,
overige redelijk,nogtan§
„ is misbruikt , en hij, die , voor
in eenige menfchelijIce aangelegenheid blindelings gelooft,
„ is ilechts half redelijk en in zoo verre onverftandig; de
„ Geestelijke, die der Rede door eene Openbaring eene
„ voog-
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• voogdes wil geven, is een geestelooze, goddelooze, die niet
, weer, wat hij wil, dewijl hij Met eens weet, dat waarheid
„ waarheid is; hij is een booswicht , die de Rede, de God„ held en de menschheid hoont, ear vtrachter,, vernietiger
, der geestelijke menschheid, van welke hij zich toch zeif
„ Diet ontflaan kan, en die hem toch alle levensbronnen
• opent, uit welke hij ieder oogenblik gedrenkt wordt.” —
Dit , wat de Geestelijken aangaar. Maar ook de arme Christer
lijke leeken, die in de eenvoudigheid huns harten aan den
geopenbaarden God en Vader van jEzus cnntsTus gelooven , komen niet vrij. Ziehier, hoe malsch deze Apostel der
Menschl ga weg van mij 1 Gij zijt
Rede hen aanfpreekt:
een ellendig , jammerlijk wezen een fchepfel ilechts voor
deze aarde, en koescert zelfs in uwen bloei haren worm,
,/ die u weder in aarde veranderen mom Gij fchijnt in zekeren zin voor deze wereld to goed, en zijt toch niet
• goed genoeg voor eene hoogere. Gij fchijnt alles en zijt
• niets, geen enkel, geen volledig dier, en een onvolledige
„ geesr. Gij hebt hooge voorgevoelens van eenen beteren
• toeftand, die zich echter, wanneer gij u daarvan verzeke-.
„ ren wilt, ilechts als misleiding vertoonen. Zoo dra lets dra, gelijks van u worden zal , behoeft gij vreemde hulp , zon-.
• der to wezen, van waar die komt. Uwe Rede, de kracht,
• die over alle uwe krachten bevelen zal , mag hare eigene
bevelen niet vertrouwen. Geboren tot het zoeken naar
• waarheid, loopt gij de dwaling in handen. leder fchepfel
heeft tot zijn beitaan , tot hec bereiken zijner beitemming
de noodige hulp van de Natuur; u moec de onmisbare
waarheid van batten gegeven worden, en echter fpelt gij
eeuwig in die Opeubaring, en kunt in haar geenen enke• len ondubbelzinnigen Tekst vinden. Kant gij dan achting
voor uzelven hebben , gij onhandig fchepfel? Wilde de
• Schepper in u een meesterftuk voortbrengen, en had toch
GiJ
tt het denkbeeld van uw wezen niet regt begrepen?
moest een Engel in zigtbare gedaante worden, en het dier„ lijke kon zich met dien geestigen aard niet verdragen, en
zoo werd gij een half dier en een geestelijk monger.— Tot
zulk een wezen maken de Supernaturalisten (Christenen)
„ den mensch met hunne zonderlinge fiellingen, in plants dat
• zij bet denkbeeld moesten vasthouden : Rede is toch Bede.”
Dit bock is in 1822, in een Christelijk land , met naam en
coenaam des Schrijvers , gedrukt I Nog twee &len van de
)9
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ft

denk.
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denkwijze des Schrijvers:
Niet eerie redelijke Geloofsleer
heeft in den Bijbel meer zekerheid en kracht , of een'
verhevener, weldadiger zin ontvangen."
Het Voorbeeld
, van j a z u s mag , in de hoofdzaak , flechts in die zelfde
mate werken, als andere voorbeelden."

LETS OVER G8THE,,

O

p den onderdom van 74 jaren naauw merkbhar gebogen en
van eehe hooge geftalte , ftapt GOTHE nog met een' vascen
tred , en eenige firamheid in fpieren en gewrichten is het
6enig merk , dat de hand des Tijds hem heeft ingedrnkt.
Hij heeft een breed voorhoofd , vrij zware wenkbraauwen
en zijn open oog is vol waardigheid,welker majestueuZe nit.
drukking niet is uitgewischt , terwijl het vuur insgelijks nog
niet geheel is geddofd. Hij fpreekt gelijk een man van de
grooce Wereld, gemakkelijk, natuudijk en bevallig; de kens
zijner woorden is gelukkig, en zijn gezelfchapstoon is zuiver,,
zonder gemaaktheid. Ecnzaam levende , onttfekt hij zich
thans aan alter oogen. Hij heeft der wereld vaarwel gezegd,
en leeft alleen voor zijne fcbilderijen , prenten, boeken, en
al het nieuwuitkomende in alle landen. Als begraven in zijne
afzondering, verfcheen hij echter,, zeer onfangs, te Weimar
op een Concert van EAFONT. Hij kwarn laat. De fymphonie ,
reeds begonnen , werd afgebroken ; alle de inftrumenten zwegen; en, in weerwil der tegenwoordigheid van Hertogen en
Prinfen, rezen alle de aaufchouwers voor den grijsaard over.
einde. De Groothertog zelf verliet zijne plants , om hem te
ontvangen. — Eerie noodlottige ijdelheid gaf aanleiding tot
zijne afzondering , nu ongeveer den jaren geleden. Hij beheerschte het Tooneel; en Wanneer GO T HE , in zijne loge,
het teeken van toejuiching gaf , werd hij , die zulks naliet
verdacht gehouden van de misdaad van gekwetst Genie. De
Rend van Montargis , een Fransch Melodrama , was in flan
(wie zou het gelooven:0 om GOTHE van den dramatifchen
troon te ftooten. Men wilde op den Schouwburg van Weitear, met alle geweld, dir ftuk doen vertoonen. G8THE
Verzette zich daartegen. inderciaad , zulk eene
waarin het geblaf van een' bulhohd , dien men zijne rot
geleerd had , door eene faucijs aan de koord der fchel vast
re maken , die hij moest trekken, de hoofdrol fpeelde, was
eene foort van heiligfchennis op het Tooneel van scut t. E n.
Lang
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Lang worftelde ldj tegen den indrang van den Hond van Mantargis. Eene vrouw, de hoofd - Actrice , die op een' goeden
voet ftond met den Groothertog, had de bovenband; het auk
werd gefpeeld; de Actrice blies triomf ; de hond debuteerde,
en 06THE verzaakte het Tooneel. Van tijd tot tijd doer
de onzigtbare Aartsvader der Duitiche Letterkunde, van uit
zijne diepe eenzaamheid, nog eenige zeldzame orakels booren,fteeds met eene geestdrift , aan dweeperlj grenzende, op_
gevangen. De Grooten zijn er trotsch op , hem te kennen;
mannen van de grootite talenten vereeren hem als hunnen meester; het gemeen kent hem, ik weet niet welke, hoogere
en fchier hemelfche verflandhouding toe.
AAN BOSCHWIJK BIJ DE NADERENDE LENTE, NA HET OVERIAT.

DEN VAN MR. RHIJNVIS FEITH.

't Is hoogtijd; 't lagchend groen
Van 't lieve lentfaizoen
Ontluikt reeds aan de boomen;
Het pluimgedierte zingt ;
Het vischje fchiet en fpringt
Langs oever van de flroomen.

't Snel 13oschwijk te gemoet;
't Geth mij den lentegroet
Door duizend orgelkelen;
Daar zal, van nit de blab,
Wear 't feesdied opwaarts gaan ,
Dat oor en hart kan fireelen.
O vreedzaam, heilig world!
Waar Feith weer hoogtijd houdt,
Dat zoo veel fchoons omvadernt;
Ontvang rnijn huldbewijs,
Gij , Nearlands Paradijs ,
Waar reine Godsvrucht ademt!...
Neen , droombeeld, {heel mij niet!
Ach , grijze Feith verliet
Voor eeuwig Boschwijks dreven
Deze aarde was hij moe;
De Hemel loeg hem toe;
Hij fmaakt reeds beter levee.
X
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Waartoe , o Boschvvijk ! chans
Uw groen, uw geur en glans ?
Wie zal uw paden drukken?
Waartoe uw zoet gekweel,
o Teedre filomeel 1
Wien zult gij daar verrukken?
Waartoe, verlaten bosch !
Took ge u in hoogtijdsdos?
Zult gij de Lente vieren ?...
Schud bloem en loover af;
En mogen die fiechts 't graf
Van grooten Feith verfieren
o Boschwijk!
Dichters lust!
Gij gaaft hem zielerust,
En waart zijn troost in fmarte;
Hoe vaak vloeide in uw' hof
De God gewijde lof
Uic 's grijsaards deugdzaam harte!
o Oard , nog korts zoo rijk ,
Nu 't eenzaam woud gelijk
In fchaars bezochte itreken!
Wie ijit er naar u been,
Sinds de eedle Feith verdween?
Zal iemand van u fpreken ?
o ja, hef 't bladrijk hopfcl)
Al ligt gij ook beroofd,
En ver van 't volksgewemel,
Uw naam eert 's werelds end.
Kom, vier met ons de Lent'!
F E i T 11 vierc haar in den Hemel.
C*.inchem,

A. J.TEN HAGEN, JZPIR

Aan den Redacteur der raa'erlandiche Letteroefesaineete,
Mijn Heer!

I

k zend u hierneyens eenen Tegenhanger van de WijsgeerigAeid dezer Eeuw, in de Krekelzangen van B1LDERDIJK.
tqn ftukje zou , mar 'rnijn inzien , zeer verdienflelijk zijn,
indieu hetzelve eenen anderen titel voerde, en gerigt ware,
niet tegen de Wijsgeeren , mar tegen die, zichzelven zoo
poemende , Nietdenkers , die gaarne God en geweten , en
het eeuwig onderfcheid tusfchen deugd en ondeugd , zouden
wegredeneren, om, in den loop hunner zedelooze uitfpattin.
gen,
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door de infpraak van hun geweten en ernftige oVerdenz
kingen niet geaoord te worden. Maar, kan men . in ernst
zulke ligtzinnige dwazen Wijsgeeren heeten ? Kan men, zoo.,
der zich aan den moedwilliglien laster fchiadig te maken,
die denkwijze de wijsgeerigheid onzer Eeuw , noemen? Gewisfelijk peen I En die hatelijke aantijging, zoo listig uitge4
dacht, om de onnoozele menigte tegen hare grootae wet=
doenert , de Wijsgeeren, voorin ce nemen , verdiende, dunkt
wel eenen wederkeerigen aanval tegen dat Rot, dat,
onder den dekmantel van gehechtheid aan den Godsdienst,
gaarne tale Verlichting, Rede en Vrijheid zou in den ban
doen, om zelf, als ondergefchikte kerkeltjke en wereldlijke
Tirannen , te heerfdhen. Overtuiging zit er, om meer dan
wi ne reden, met dat volkje niec op; en ik geloof, dat men,
veel meet dan met de bondigae wederlegging, algemeen nut
zal doen, wanneer men het met zijne,eigene wapenfoort be*
ftrijdt , hetielve in zijne affchuwelijke naaktheid ten t0011
net, en het daardoor het krediet, dat het anders mogi hetiben', beneemt. Dit was mijn doel met de vervaardiging van
dit fttikje, waarbij ik verzoek dat van DILDERDUIL eena
ha te Iezen. Vindt gtj het doelmatig , en Ids vers niet tO
flecht, dan verzoek ik u eene pints voor hetzelve in usd
Mengeiwerk. Met de verzekering mijner hoogachcing anent
1k mij
Owen d. v. nienaar
Oormarsfion;
gt Fehr. 1825.
H. BLOEMENs
gCH,

HET NAAMCHEISTENDOM DEEM& EEtJW.

Hoort toch, hoe men taut en fchreit,
Schreenwt en dell als ICermisgekken,
Wanrheid laSterc, Logen vleir,
Om het oog op zich te crekken
Zich omhult met vroomheidsfchijn
Menfchen d beet dit Christen iijd?
Kling'len met de narrenbel
En zich in 't geraas vermaken,
'c Aardrijk fehe/den voor een htel,
Gods weldadigheh verzaken,
J amnfren om verdichte pijn:
Menfchen I beet dit Christen zijn ?
Zijn er dan geen banden meer ,
Die ons aan deze Aarde binden ?
Doet Gods vaderlijk beheer
Nergens levensvreugd meer,vinden?
Is Zijn zegen enkel fchijn?
Menfchen i neen , dat kan niet zijne
X 2
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Neen! geed echte noon van 't huts
Zal zijn cankgevoel verfmoren:
Maar, bij 't Christelijk gefpuis,
Caat Gods zegening verloren;
Dat keert zielzoet in venijn.
Zeker,, ja, zoo moet het zijn.
ja, dat wrevelmoedig rot
Weet gee zegening te fmaken.
Daar de wijze, algoede God
Zelf het hem niet regt kan maken,
Gromt en knort het als een zwijn.
Menfchen! heet 'dit Christen Ain?
ja , Gods zegen yak hein bard,
Dien het and'ren ziet genieten.
't Baart der afgunst bitt're fmart,
Dat Gods gunst dien uit wil gieten;
't Gistend bloed, door zielvenijn,
Doet bet hoofd verbijsterd zijn.
Moog' dit lasterlijk gebroed
Met verdicbte fmarttooneelen,
Met verdichte ramp en bloed
't Waanziek hoofd en harte
Moge vrij dit helsch festijn
Laarnis voor zUn' hoogmoed an I
Scheid' het vrij den Filozoof,
Wien zijn woede niet doet beven;
Nergens vindt het meer geloof,
En belagch'lijk is zijn itreven :
Wie, die 't wezen ke pt van fchijn,
Wilde zulk een Christen zijn?
Roep' het fchijn voor waarheid uit,
Om de onnoozelen te vangen!

Mensehdom wordt nooit weer zijn buit;
Blijft in 't fpinneweb niet hangen;
Nooit zal war, door Godsdienstfchijn,
Dweepzucht alles meester zijn.
't

'c

Weg met die gewamide deugd,
Last'rend Vrijheid, Licht en Reden,
Die, met dweepzucht, zich verheugt,
't Menschdom op den nek te treden,
En het gaarne, in Godsdienstfchijn,
Voortzweepte aan der Dwangzuchts
Maar de hoogmoed, die u rijdt,
Dweepziek rot! is al te onnoozel;
Uw gewaande ned'righeid

flondt
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than iecler voor gekozel ;
Wecend', dat, in Godsvruchtsfchijn,
Duivlen flechts uw meesters zijn.

Meth

Maar zij worden 't van ons niet;
Dit verhindert Godes goedheid.
Neen! nooit fmaken wij 't verdriet,
Nimmer a die helfche zoetheid ,
Dat wij , (kind'ren Gods in fchijn)
Met u, Duivelskind'ren zijn.
Maar gij fpreekt needs van 't gemoed.
Zoudt ge ook naar zijne infpraak hooren?
't Was bij u een flechte bloed.
Die zich van dat ding tier ftoren ,
Kan geen wolf in fchaapvachtsfchijn,
Kan geen huich'lend Christen zijn.
Neen, verachtlijk dweepersgild!
Moogt gij van gevoelens kwaken,
'c Zijn flecks woorden, die gij fpilt,
Daar uw daden die verzaken;
Gij bedriegc ons door geen fchijn;
Neen, wij zullen wijzer zijn.
Hoogmoed is uw ware God;
Heerschzucht is uw lust en- leven ;
Dwinglandij uw hoogst genot;
Baatzucht doel van al uw fireven;
Onder 't mom van Godsdienstfchijn,
Zoudt gij gaarne meesters zijn.
Spuw uw' zwadder vrij in 't rond,
Laar het op uw lippen bruifen ,
Laat het fchnimen om uw' mond,
Laat tiw vloek in de ooren ruifchen,
Daar wij, Hier als gij , in fchijn,
Maar in waarheid Chrisenen zijnt
Maar, als ge eens aan 't eindperk that
Van uw doorgehuicheld !even,
Waan nier, dat dan troost of raad
Valiche Godsdienst u zal geven;
Neen, die zal geen medicijn,
Allem zal hij voor u zijn.
Voor u is geen rust in 't graf,
Dar voor u geen toevlugt open;
Alle fchijndeugd valt u af:
War zoudt gij dan kunnen hopen?
Neen , bier namaais gekit geen fchijn;
Alles zal daar waarheid zijn.
X3
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D

e lente was weer daar, en met haar de oude plagen,
Die zelfs den vreerndling van ons landje doen gewagen ,
Als een, welks zindlijkheid Oen weerga kent . op aard';
Zelfs Parry vond die niet, aan 't uiterst van zijn vaart.
Maar 't that ons, mannen, duur! Men kan de Aprilmaand lezen
Op 't vrouwlijk aangezigt: een fierheid, nooit voordezen
Als maagd bij haar befpeurd, bezielt den zachtften blik,
En that den fermlien man, met onbekenden fchrik.
De vrouw , niet sneer voldaan met heimelijk regeren,
Braveert, terwiji zij 't huis met bezemen doer keeren
Alsdan in 't openbaar het mannelijk gezag:
Geen Huwlijksformulier, dat d'opfland keeren mag;
ja, de Oproer-akte, die den wildfIen ler doer vreezen,
Werd vrucheloos , in die maand , voor vrouwen afgelezen9
En geen, hoe zacht van aard , die geen leeuwin gelijke ,
Wanneer men, op dat pas * voor haar de vlag niet ttrijkt:
Elf maanden moog' de man, in fchijn * de teugels voeren;
De twaalfile maand verfchijne, hij durft geen vin verroeren ! —
De !erne , dan, verfcheen; ' c was buiten heerlijk , maar
Van binnen was 't niet pluis; cle Schoonmaakeijd was daar,
1k zag het vrouwenheir een okshoofd water fcheppen,
En , of er brand ontitond, al been en weder kleppen;
lk zag het, onverpoosd, crap op en weer trap neer,
Den raagbol In de %raise, de gard als zijgeweer,
Zich tot den togs, een' waren kruistogt, voorbereiden;
1k zag het, en, mijn lot getroost, floop ik, befcheiden
Naar ' t eenzaamst plekje, en liet de rest van 't huis ten buil;
Het vrouwvolit Was de bans ; de bezem flak er uit! —
War zou ik doen? De lust tot werken was vervlogen;
Een digte regen wou geen wandeling gedoogen:
1k dacht aan 'c Nut ,L ie ) en bad mijn Zangninif om een dicht
En dat zij dus de mak , mij wachtende , verligt'.
Wel , fprak zij, 'k wil ook thans u weer genoegen geven,
Mies gij de floffe kiest, door mij u voorgefchreven.
1k boog mij regt galant, en zweeg gelijk een muis;
tij klopt me op fchouder, en, glimlagchende kwanfuis,
Zegc zij: Welaan! bezing dan eens uwe Equipage.
Hoe! riep ik, gansoh verbluft: dat 's immers badinage ?
1k bond geen rijtuig, kind! de tijden zijn to fleche r...
Om 't even; 'k blijt bij 't geen ik u heb voorgezegd.
Maar , in Apollo's naam war zal ik daar van maken? —
Hij , die zoo vragen kan, deed nooit mijne aandrift blaken I
Dus fprak ze ; en, andermaal gehoorzaarn aan een vrouw ,
Schudde ik, bemoedigd, dit gedichtje als nit de mouw
(*) Dit ankle licefr 4 met cenige andere , gediend tot vervulling eener
fpreeitheurt bii die Maatichappii.
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Alles ftreeft naar weelde en grootheid „

Alles haakt naar zingenot;
Dit te fmaken, dit te omvatten,
Ach 1 ziedaar het zaligst lot!
Iluitenplaatfen , floet van knechten,
Eerbewijzen zonder tal ,
Keur van fijne en vreemde
Equipage bovenal;
, Hoe haken, o, hoe trachten
Duizenden naar Naar bezit,
En verachten de edltle gaven,
Door het ftreven naar dat wit!
Docb , mijn vriènden, al die grootheid,
Op een' aMand fchictre zij;
Maar de glans , die ons verbliscerc,
Words zoo flaauw van naderbij
Deze, wien een Eden toelachc,
Vindt bij elken rozengaard ,
Door gewetensangst gefolterd
Englen met een viammend zwaard,
Die, omringd vap livereten,
Heeft , in ilede van gerief,
In dien tuin een' hoop fpionnen,
In fchier elken knecht een' dief,
Dien, belaan met eerekruifen ,
Die hij niet met eere torschc,
(Schoon zij menig"t hoofd doen drsaijert)
Drukken ze , ads een kruis, de Borst. (*)
Gene, omringd van tafelfchuimers,
Zoekt in dischgenot zijn heul;
Maar Verveling is er gastvrouw,
En een kwade maag zijn beul.
Die, van tonnen gouds bezitter,
Zet milioenen op het fpel;
Aan den' beursgang hangt zijn welvaart,
En did beursgang wordt zijn hel.
Zegt mij, die op koets en paarden
Als een' aardfchen hemel Chart,
Vindt gij in des eignaars trekken
Ook dat hemelsch hell bewaard?
'k Zwljg bier van die acme dwazen,
Wie het voc2tgaan beter voegt:
Ach I gij zoudt hen niet benijden ,
Wist gij, hoe bun 'c
zwocgt.
CI Van den Heer Loo s ontleend.

'k Iiield
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'k Held ook eetimaal Equipage;
Maar zij flak geen mensch in 't oog:
Daarom fchonk ze mij een weelde,
Waar 'k, met weemoed, nog op boog.
Altijd zal ik om haar treuren,
Bloempjes ftrooijen op haar graf;
Altijd aan den wellust denken,
" Dien mij haar bezic eens gaff"
Neen, het was geen fpotternije,
Die mij bier van Alphen's taal
In den mond lag, bij 't gedenken
Aan die eens gevoerde praal.
Wel is waar, zij was eenvoudig,
Goud noch wapen op mijn koets;
Maar 'k beklom die, vrij van zorgen,
Altijd vrolijk en goedsmoeds.
'k Had de Trouw tot mijn lakkeijen;
Vreugde, als looper, ging mij voor;
Mijn koetfier was wiize Voorzorg;
Als Jockey wees Liefde 't fpoor.
Vrij van hobbelige wegen,
Vond ik overal chausfde ;
En, van tolregt mede ontheven
Voerde ik tteeds een' vrijpas med.
Heel de ftoet , die mij verzelde
Kostte mij geene enkle cent;
En, volljvrig mij te dienen,
Waren zij met de eer content.
Welkom, waar ik inij vertoonde,
Werd ik rondom gul onthaald ,
En de rijklijkfte vertering
Met een' kus of wat betaald.
Had ook anders niers te geven;
'k Was veel armer ook, dan thans;
En toch blijft mij voor 't hervinden
Der verloren praal geen kans.
Want de Tijd, die wreede roover,
Die geen' buic nog ooit hergaf,
Nam voor altijd, onmeêdoogend ,
Mij mijn' KINDERWAGEN au.
GedeeIteIijk oaar bet Ihageheitsch.

J. W. Ij NTEM A,

NA DE INZAGK VAN " ONTIJD ' S JA EN NEEN," DOOR DR. A. CAPADOSE,

Alwe6r een wrange vrucht van 't jammerlijkst bedoelen I
Wie ziet het einde nog van al dat fchendig woelen? —
Och mogt hij, uit Wiens brein deez' vuile dampen rezen,
HaaSt zat van onrust zijn , of — kort van dagen wezen I

MENGELWERK.
HET LEVEN VAN PRANCISCUS PETRA.RCA IIESCHOUWD
IN BETREKKING TOT HET GEHEIM VAN ZIJN HART.

(Very°lg en hot van bl. 167.) (*)
II. Heeft PRANCISCUS PETRARCA,thandeaan
het hoofd der legerbenden van ItoliZ en Frankr91, volken uit een' benarden toefland verlost , dat hij nu, waar
hij komt, door het yolk en de beheerfchers der fleden
met eerbewijzen overladen wordt ? De man bemint de
rust. Heeft hij dan , gezeten aan de zijde van den Keizerlijken of Paurelijken troon , vandaar der wereld de grootIle dienflen bewezen? Hij poogde zich altijd van alle bedieningen los te houden. Vanwaar dan die glans ? Dat is
u genoeg bekend. 1k fpreek alleen op dezen toon, om in
uwen geest het denkbeeld op te roepen, hoe ontzaggelijk
groot hij moet geweest zijn in zijnen letterkundigen en
wetenfchappelijken arbeid, waardoor hij grootendeels zich
met can fchitterenden eereglans omringd zag. Zoo hoop
ik dan ook verlchooning te vinden, als ik, om tijd te
fparen , eene breede opgave- zijner geleerde werkzaamheden terughoude. De groote man is van dezen kant ook
bekend genoeg. leder weet toch , dat men aan zijne letterkundige reizen door Italie , Frankrlil en Dultschland
zoo wel, als aan zijne geleerde betrekkingen alomme,
nits tot in het Oostersch Keizerrijk , de opfporing, affchrijving en bewaring van de fchriften der meeste Latijnfche Wijsgeeren Gerchiedfchrijvers , Redenaars en DichterS(a) De Redacteur vraagt den belangilellenden Lezer vet.fchooning voor het rekken %/it deszelfs verlangen naar het
vervolg dezer Redevoering , (niet zonder beufche bewilliging,
ecbter, van den Eerw. Schrijver) door de onverwachte tusfchenkoinsc, in het vorig No., van eene voorzeker niet on•
belangrijke vaderlandiche Levemicilets,-Iwelke men anderzins
zoude hebben geinisc.
MENGLLW.

1825. NO. 7.

342

JET LEVE14

ters te danken heeft, en ook een goed gedeelte van de
Griekfche Litteratuur. Het eerfie volledige affchrift van
HOMER US, dat Italie lit Kotillantimpel ontving , mogt
hij aan zijn hart drukken , en door zijne beoefening der
Griekfche taal herleefde in het Westen de roem des alouden Zangers. En toen hij het nog ontbrekend gedeelte
van QUINTILIANUSI fchriften vond, was hij zoo opgetogen, dat hij dadelijk aan dien Redekundige in de
eeuwigheid eenen brief fchreef.
Was PETRARC A alleen verzameraar en fchatbewaarder ? Neen. De man verzwolg , wat hij vond, en zijn
geheele geest was met het merg der oude fchriften dooryoed. Welk een licht hij over ge(ehiedenis , oudheidken,
nis en wijsbegeerte verfpreidde , blijkt genoegzaam daaruit, dat , in zijnen en na zijnen tijd , alles , wat letterkunde en wetenfchap betreft , door hem eene heerlijker
gedaante aannam. En , hij moge in genie beneden n A i\t,
E ftaan , alien itellen hem in frnaak en geleerdheid hoyen dezen Dichter en boven s o c c nolo.
heb voor mijn doel genoeg gezegd. Maar,, hoe Ran
41 cut heerlijke pu in verband met 's mans diepe ellende
waarachtig zielelijden? Ik neem hier het gefchrift,
Geheitnettis, in handen , om met dezen fleutel tot zijn
hart een gedeelte zijner overige fchriften te , doorloopen,
en ftel mij de drie volgende vragen voor: t) Met welken
geest beoefende PETRARCA de letterkunde en WeI211fell4PPen ? 2) Met wat doel deed hij het? Welk eenen
invloed had deze beoefening op hem?
I) Waarom gilt de jonge C H E C C o zoo vrecsfelijk,
en Waarom is hij ZOO. outfield? Zijn vader , die hem drong
tot de beoefening der Regtsgeleerdheid , wierp daar zoo
even zijnen CICERO en v I tt GII.IUS in de vlam. Ziet
gij het niet ? Het is hartsto .gt , waardoor de jongeling ZOQ
vroeg aan CICERO en vIRGILIus gebonden is. Verneemt nog iets. Het weinige, dat van de verbeurdvere
klaarde gocderen gered en naar Frankrijk overgevoerd
was, Icwam hij den dood zijns vaders , in de jaren van
ijue onmondigheid, in verkeerde handen. PETRARCA
fchreef
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fcbreef naderhand aan eenen vriend: „Gelukkig, dat deze
„ ellendige zaakbezorgers de waarde niet kenden van het
„ handfchrift van mijns vaders c lc E R o ! Dit is , naar mijn
oordeel , bet kostbaarfle der ganfche nalatenfchap." Uit
onkunde hadcien de voogclen dit handfchrift den jongen
C HE C C 0 , zoo als hij , kind zijnde, genoemd ward Oaten
medenemen. P E T R A R C A had genoeg. Ziet, geen heilige,
maar een hartstogtelijke geest leidt hem in de letterkunde.
Dat mag men van een kind ook niet anders verwachten.
De beminnelijke man gevoelde naderhand eerst, toen hij
op voormelden berg , met AUGUSTINUS in de hand,
Gods heerlijkheid met het oog des gemoeds gezien had ,
dat zijn leven een hartstogt gebleven was, en het werd
eene bittere ftnart voor zijne ziel, dat hij niet voor de
zaak van God, maar alleen voor zichzelvep de letterkunde behandeld had. De zoon van eenen landman grijpt , tot
eigene verlustiging , met kracht den veldarbeid aan , en
that des zondags aan den hock van de fchuur , om te
luisteren naar den roem der kerkgangers, als zij de beer•
lijkheid van zijne akkers aanfchouwen. Ach PETRA nCA gevoelt: wat men tot eigene verlustiging doet, verdient geenen roem. De wereld liegt. De kroon drukt
zwaar op 's mans grijze haren.
Ik zie hem te bedde op den middag. Vijfendertig jaren is hij oud. Waarom werkt hij niet ? Omdat eene ziekte hem dreigde. V66r weinige dagen kwam zijn vriend,
ik geloof de Bisfchop van Cavaillon, bij PETRARCA,
en vindt hem , gelijk altijd, in letterarbeid. Vreezende,
dat de hartstogtelijke ijver zijne gezondheid zal benadeelen, vraagt deze den fleutel , fluit boeken en fchrijfgereedfchap weg, en zegt: „ Ik beveel u, dat gij in tien
„ dagen geen bock of pen in de hand neemt." PETRARCA doet zich geweld aan; hij gehoorzaamt, maar wordt
op den derden dag reeds ziek. De Bisfchop geeft den fleutel terug, en PETRARCA is weder herfleld. Ziet, niet
flechts een hartstogtelijke , maar een flaafachtige geest
leidt hem in de letteren, en hij wordt voor duizend dingen , in de zaak van God te doen , ongerchikt. De jeugY
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dige AGAPICTUSs WI het geflacht der c g LONNA'S,
waaraan PETRARCA alley te danken had , worth hem
als kweekeling aanbevolen; maar de vorming van den jon.
geling heeft een' droevigen gang. Zijnen eigen' zoon dwingt
hij bijna tot de letteroefeningen; deze heeft daartoe geenen lust, en wordt een ellendeling, die een woest leven
leidt , zijnen vader befteelt , en ter deate moet uitgezet
worden. Wie waagt het , den goeden man te befchuldigen? Doch hij zelf ftelt zich met ontblooten hoofde voor
God, en is bedroefd over zijne vroegere boekenflavernij,
als hij zijne Geheimenh fchrijft; daarin legt hij zijnen Heilige het ftrengst verwijt tegen zichzelven in den mond.
2) Verbond zich dan met den flaaffchen hartstogt geheel geen doel ? — PETRARCA lag aan den rand des
, grafs. Wat was zijne grootfte bekommering? Dat zijn
onvoltooid heldendicht, Afrika getiteld , na zijnen dood
door een' ander voltooid , zonder zijnen naam der wereld
in handen zoude gegeven worden, en dat een ander alzoo den roem zou wegdragen. Hij had reeds befloten,
hetzelve in de vlam te werpen; doch hij herftade. Wat
was zijn doel ? Roem. — Dergelijke herinneringen maakten hem naderhand het leven zuur. Zijne Geheimenis getuigt er van. Roem was zijn doel. Ms kind rigtte hij
het oog reeds op den glans der krooning. Vandaar ten
deele ook , dat hij zich van vele gewigtige betrekkingen ,
waarin hij voor de heilige zaak van God en voor het Rijk
der zaligheid zoo veel kon gedaan hebben , geheel afgefcheiden zocht te bewaren , om in de ftilte van het landleven den tijd aan de wetenichappen te kunnen wijden.
Vandaar, dat hij des winters , zoo als zeker vriend hem
fchreef, gelijk een uil in zijn boekvertrek zat opgeflotxt,
terwijl hij des zomcrs met V1RGILIUS en I1ORATIUS
in de hand de bergen beklom. 0, hoe weemoedig zag hij
op de afgeloopene baan terug, toen de geest van AucusT IN u s hem nit de omwindfelen van de verblinding dezer
wereld losmaakre, en de grootfte en fchoonfte helft zijns
levens vervlogen was ! \Vat had hij voor de wereld gedaan ? Naar zijne eigeue getuigenis , bluemen nit Rede.
mars
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naars en Dichters onder het yolk geftrooid, om allen te
behagen en aller aandacht te trekken. De heilige zaak
van CHRIS r U s door zijne ftudien en fchriften te bevorderen , dat was buiten den kring van zijn gezigt gebleven. Hij liet zich door den geest des yolks wegtlepen , en ftrooide van den fchat zijner geleerdheid overal
rond, wat aller zinnelijkheid het meest ftreelde; en gelijk
hij als jeugdige knaap bevreesd was voor den wind, die
zijne harem in wanorde kon brengen , zoo vreesde hij later voor den adem des monds van duizenden , die zijne
lauwerkroon ontfieren kon , toen ge:etie eer hem te groot
fcheen. Niet tevreden was hij met den roem zijner eeuw;
ook bij het nageflacht moest zijn naam onfterfelijk blijyen. Dat doel alleen gaf voltooijing aan zijn heldendicht, 't well: door vernieuwing van gezondheid voor de
viain bewaard bleef. De man heeft het zeif voor God
beleden. Met dat doel ondernam hij alles. Zijn reizen ,
zijn opfporen van handfchriften, zijn affchrijven, zijn
verzamelen en bewaren van de fchatten der wetenfchap.
pen en letteren; met ben woord , al zijn werken en trachten was buiten God omgegaan. En , ik heb het reeds ge.
zegd, met de vlammende begeerte naar den glans van
eer en roem bleef hij worftelen tot aan den ouderdom;
en hij dankte den Hemel , dat hij tot die worfteling gekomen was. Wel is waar, hij had v66r en bij de krooning wel heimelijk reeds eene flemme Gods in zijn binnenae vernomen. Zoo regt goed was het hem daarbij niet
om het hart geweest ; maar de zinnelijkheid bleef eene
overdckking van het hemelsch licht , fchoon hem de rocm
paging, dat hij het lick der wereld en eene verlichting
voor alien was. Ach l hoe weende de man naderhand,
toen hij zag, dat het zoo zeer geprezen Licht duisternis
.was 1 Neen , v66r en bij de krooning zelve was het hem
al niet zoo wél om het hart geweest. Dat blijkt ook nit
de brieven, te dien tijde aan zijnen Koninklijken befehermer gefchreven. Met alle mart poogt hij ROBBER r
hooge denkbeelden van zichzelven in te boezetnen ,
der krooning waardig gckeurd te worden. In hetzelfde
Y3
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oogenblik, dat hij zich dezen hoogen eereglans onwaardig noemt , en niet zonder eene heimelijke_rilling door het
binnenfte zijner ziele, zag hij den grooten feestdag aanbreken. Dit maakt,e zijne gemoedsonrust naderhand te
grooter. Eene heilige flem had in hem gefproken; maar
hij was den onheiligen wereldgeest gevolgd, en had zich
door den fchitterenden glans eenen blinddoek over het
aangezigt laten werpen. Ach! roem alleen was het doel
zijner fludien geweest. Vele jaren toch vadr dien grooten dag zijner aardfche heerlijkheid, naderhand in zijne
Geheimenis de dag zijner fchande genoemd, was hij in
vertwijfeling, of hij door zijnen letterarbeid wel ooit lets
.groots zoude kunnen worden, en in die bange uren wil
hij zijne loopbaan geheel verlaten. Hij raadpleegt eenen
eerwaardigen grijsaard.
Gij, mijn vader!" zegt hij,
„ hebt mij ander het oog gebragt, dat ik voor God re„ kenfchap zal moeten afleggen wegens de ontwikkcling
„ der talenten aan mij gegeven , en ik vleide mij , dat ik
„ door onvermoeiden ijver mijzelven tot 'lets groots zou, de kunnen opvoeren. Doch dit fchijnt mijne krachten
mijn va17 te boven te gaan. Heb medelijden met
„ der! Zal ik eene andere loopbaan kiezen ?”— De grijsaard antwoordt: „ Uw toeftand, mijn zoon! is niet zoo
„ treurig. Toen gij geloofdet, veel te weten , wist gij
„ nog niets. Nu is het voorhangfel opgehaald. Thans
„ ontdekt gij eerst de duisternis uwer ziele, welke de
„ hoogmoed voor uwe oogen verborgen hield." Dit
woord rukte PE TRARCA uit zijne vertwijfeling. Hij
geloofde weder , dat hij iets groots zou kunnen worden,
en zijne ziel vlamde. 0 ! had de waardige grijsaard hem
toen reeds de heerlijkheid Gods , naderhand op voormelden berg door het oog des gemoeds opgevangen , kunnen aanfchouwelijk maken , door hem de ziel te verbrijzelen, in plaats van ze te zalven,— zeker,, PE T It A ac A ware niet gekroond, en voor veel zielelijden bewaard
gebleven, ook voor de kwelling van vele benijders, wie
de glans der kroon in het oog flak. Die kwel4ng noemde
hij
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hij , door AtJGUS TINOS geleerd een gevolg en cent
regtvaardige ftraf zijner vroegere wereldsgezindheid.
Maar, was dan roem en eer in alles zijn eenigfte doe!?
Dat iij verre ! Zedelijkheid , Deugd , Godsdienst gingen hem
ter harte, van zijne kindfche dagen of aan. Maar juist
daarom befchuldigde hij zich later zoo veel te meer. Door
God had hij die heilige zaken altijd wel op den bodeni
van zijn hart gedragen , maar ze nooit tot zijn hoofddoel
gefleid. Daardoor was hem de Bijbel , welken hij na het
fchrijven van zijne Geheimenis de bron zijner wijsheid
noemde , te voren een geiloten boek geweest , 't Welk hij,
Met C I C E R O en VIRGILIUS in, de hand, ter zijcle
fchoof. Hoe zeer hem naderhand die zaak ter harte ging,
blijkt uit het volgend voorval in zijnen ouderdom , waarin
evenwel nog de vlam van zijnen vroegeren hartstogt fehijnt
te ffikkeren , ten bewijze zijner altijddurende worfleling,
Te Veneta openbaarde zich eene nieuwe of vernieuwde
Wijsbegeerte , welke , hoog ftijgende , de hoofden duizelig
tnaakte in overmoed en zelfverheffing. Zij achtte den Bijbel en alle openbaring eene zaak des onverftands, en zocht
alle fleunfels daarvoor weg te nemen. P E T R ARCA'S
roem van geleerdheid , in lateren-tijd ook befteed tot beVestiging van Gods woord, flak die duizelende wijzen iii
het oog. Vier jongelingen , zwevende op de vleugelen
dier wijsbegeerte ,kwamen tot den gekroonden /etterheld ,
fpraken met hem , gingen been , en zetteden zich , tot
een jeugdig fpel of in hoogmoedigen ernst, dat weet ik
niet neder , out een vonnis over PET RARCA Ult
te fpreken. Een van het viertal moest den held verdedigen ; de drie overigen flelden daartegen de kracht hunner winderige wijsheid. Eindelijk werd het vonnis ge.
veld, en het luidde
„ PETRAR CA is een goed
, man; maar hij weet niet veel." De zaak kWam fpoedig alomme ter fprake. De waarlijk geleerde man ,
den eenen kant diep bedroefd , dat zulk eene loszinnige
wijsheid de wijsheid van c tut I s T u s als dwaasheid Z0114
de doen voorkomen , wekte ieder op, om er tegen te
fehrOven maar was , aan den anderen kant , ook diep
y 4ge.
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getrofren van wege zijnen eigenen roem ; en hoe befchei•
den hij , in de voorrede van een gerchrift : de onwetendheld van may en van vele anderen genaamd , ook fpreekt
over gemeld vonnis , alsof het hem niet ter harte ging,
zoo heeft hij echter , naar de gedachte van een bevoegd
beoordeelaar,, daarin alle geleerdheid uitgekraamd , om de
wereld te doen zien , wat hij wist , appellerende zelfs
op de nakomelingfchap , als Regter,, in blijkbare worfteling tusfchen eerzucht en godsvrucht. — Opdat een
ander na zijnen dood niet zoude pronken met zijn heldendicht , wilde hij het verbranden \Vie gevoelt niet het
verband tusfchen zijne mannelijke jaren en zijnen ouderdom,?
Ik ga over om aan te wijzen , well: eenen i invloed de
beoefening van de letteren en wetenfchappen op hem had.
3) II( kan bier niet bedoelen de geheele vorming van
den waarlijk grooten man. 1k breng de zaak alleen in be.
trekking tot zijne Geheimenis , en dos tot zijn hart. Hoe
veel PETRARC A van dezen kant aan zijnen letterkundigen arbeid te danken bad , en hoe hoog hij de wetenfchappen , ook uit een heilig oogpunt befchouwd , fchatte , vooral in zijne vergevorderde dagen, daarvan moge
getuigcn een brief aan zijnen boezemvriend s o c c A c t o,
die, toen nog "in den bloci der jaren , worftelde met de
gedachte van velen in dien tijd , of het een' Christen wel
geoorloofd ware, de Heidenfche Litteratuur te beoefenen.
Ziet hier den brief : „ Ik weet bij ondervinding , mijn
„ lieve BOCCACIO! hoe veel de menfchelijke weten„ fchappen bijdragen tot volmaking van zeden , en , wat
„ meer zegt , tot verdediging van den Godsdienst. Het
„ is er mede gelegen als met zekere grovere fpijze , /die
voor eene gezonde maag goed is , maar voor eene zwak• ke zwaar te verteren valt. Menigerlei lectuur is voor
„ den eenen heilzaam , voor den anderen vergif. Ik weet
„ wel, men kan zonder wetenfchappen een Heilige wor„ den ; maar ik weet ook , dat ze aan de heiligheid geen
nadeel toebrengen : want er zijn vele wegen , die ten
„ Hemel leiden.”
Ziet! daar eene ware getuigenis , dat de grijze PE-
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van het zedelljk nut der Dude letterkunde en
wijsbegeerte gaf, waardoor hij welligt BOCCACIO op
de baan der wetenfchappen eeniglijk (halide hield. Doch
niemand kon zeker met meer gevoel des hasten de beoefening der Ouden een vergif noemen voor den zwakken ;
want in de eerfte en ver de grootfte helft zijns levens was
daardoor een gif in zijnen boezem uitgeflort,'t welk heat
blijkbaar tot aan zijn veertigfte jaar kwijnen deed, zunder
regt te weten, waar de kwaal zat. Door dat gif almede
werd het volgend leven eerie pijnlijke worfteling , en, op
den rand des grafs fmeekte hij God nog om geheele herzijner ziel. Vergunt mij, dat ik dien invloed der
oude letterkunde op het hart van PETRA It C A een weinig
ontwikkeld vooritel.
Hartstogtelijk verflond hij in zijne jeugd reeds de fchriften der Latijnen. Zijne ziel, daardoor blijkbaar vroegtijdig vervuld met phantaften,droomen en idealen, zag over
den roem der Ouden eenen glans liggen, als boven alien
glans van den Hemel aantrekkelijk. TerwijI hij de befchrijving der aloude feesten en fchitterende plegtigheden
bij de krooning van beroemde Dichters las, zweefde zijn
geest in idealen van zelfverhefling; en een jagen, ftreven
en zwoegen naar die hooge glorie was bet rustverftorend
gevolg , en een vergif voor de waarachtige vrolijkheid
Gods door heel zijn leven been. Dit moet ik er nog bijvoegen : C t c ER o Ile/de den jongeling een hooggekleurd
ideaal der aloude Republiek voor den geest. Hetzelve
bleef hem bij tot den ouderdom. Altijd lag hij op de loer.
En ach I hij had zoo veel verdriet van dat ideaal.
Er is meer. Met HORATIUS en CICERO 1I1 de
hand, verbeeldde de jongeling zich reeds als in zijn volgend Leven te wandelen op eerie ftille SabfInfche of Tusculaanfche landhoeve, en daar verzadiging te vinden van
de wellustigheden der Poezij in het heiligdom der Natuur,
onder het geleide van de Muzen en Gratien. Deze droomen waren bet mede , die hem aan de werkzaamheden van
het gezellige leven onttrokken , en hem als jongeling naar
Vauclufe en als man ook naar andere landhoeven geleidY5
den.
TRAR CA
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den, Hoe gevaarlijk bet nu is , eenzaam te doleti tUsA
fehen fombere rotten en over ontzagwekkende bergen,
door lagchende beemden en bevallige bosfchen, fangs kronkelende beken, bij het gemurmel der bronnen , zoo als
PETRARCA deed te Vaucltere en elders , am de jeugdige droomen te verwezenlijken ,— hoe gevaarlijk het is ,
zoo eenzaam te dolen met CICERO en SENECA zoa
wel, als met TruuLLus en PROPERTIUS, dat
gevoelt ieder. Het gif drong door alle de aderen ; want
het landelijk Vauclufe had zoo veel bekoorlijks voor eenen
geest , doorvoed met de fpijze van Dichters en Wijsgeeren en Redenaars , gevormd in de fchitterendfle tijdperken van het Heidendom, en daarom zoo ongemerkt , te
midden van aesthetifche vermakelijkheden en in de omftra4
ling met aetherisch fcliijnlicht, het oog des gemoeds verdonkerende voor de heerlijkheid van den waarachtigen
God, en voor de openbaring van het verderf, dat door
de zonde in de wereld gekomen is. P E T R A R C A zocht
altijd de onrust zijner ziele te verdrijven door de drogrea
den, dat hij alleen om de ftudiM , en alzoo am eene
ge zaak , met de Ouden in de hand eenzaam doolde. Ach I
de fchim van den heiligen AUGUSTINUS wierp naderhand fiddering door zijn gebeente!
Er droop nog eene derde foort van gif in zljn hart,
Driften en begeerlijkheden van allerlei aard doorkruisten
's mans ziel, en de beoefening der Ouden gaf hem eert
vernis in de hand, dat zijne zinnelijkheid behendig over
alle zijne verkeerdheden wist te leggen, tot bevrediging
van zijn gemoed. Dc Geheimenis fpreekt er van. Zija
hoofd, namelijk, was vol van allerlei voorbeelden, lesfen , fpreuken en verzen der Ouden , die hij altijd bij de
hand had en wist te pas te brengen. Op deze dingen deg
Heidendoms zweefde zijn geest , die daardoor niet in zichzelven terugzag. Zeer vroeg reeds begonnen zich grijze haren op zijn hoofd te vertoonen. AUGUSTINUS
legt het hem op 't hart, dat hem zulks nooit aan zijne
flerfelijkheid met doordringenden ernst had doen denken,
argetrolkken door duizend zorgen van zijnen letterarbeid,
P E-

VAN PETRARCA.

3ti

PETRARCA antwoordt , dat het luisterrijke voorbeeld
van DOMITIANUS, eenen Keizer, die met man-

nenmoed, reeds in de jeugd, grijze haren droeg, hem
geheel bevredigd had, en hij voegt er nevens: „ Hadt
• gij, o heilige Vader! mij belchuldigd, dat ik voor den
„ blikfem vrees , gelijk ik waarlijk doe, ik zoude u op
„ Keizer AUGUSTUS hebben gewezen. Hadt gij mij
„ blind of eenoogig genoemd, ik zoude mij met het voorbeeld van APPrUS, HOMERUS Of HANNIBAL
„ zeer wel hebben getroost." Wat PETRARCA: bier
van de gebreken des ligchaams zegt, dat ' zegt hij met
toepasfing op die der ziele. Door de heerlijkfte dichtregelen en fchitterendfle voorbeelden had hij alles weten te
vergoelijken , zoodat er geene worfteling ontfiond, waarvan hij klare bewustheid droeg, vddr dat de fcliriften van
AUG USTINUS hem het oog van de Ouden hadden afgeleid , om met fiddering in zijh binnenfie te zien, en daar
de wijsheid der Ouden toe te pasfen.
Toen," zegt hij,
verfiond ik eerst de woorden van CICERO, die mij
• altijd duister waren : „ „ Velcn kunnen niers met het
„ gemoed , maar willen alles met de oogen zien; een
„ groote geest , echter , zoekt het gemoed van de zin„ „ nelijkheid of te fcheiden.”" Geen wonder, dat heat
finds dien tijd de Bijbel een geopende fchat van Hemelwijsheid werd. \iVij buigen ons met eerbied voor den achtingwaardigen man, als wij hem naderhand zien weenen
over een veertigjarig leven in wetenfchappelijke verblinding, terwijl hij alle fchuid op zichzelven legs, niet op de
wetenfchappen; want cen andere hartstogt doorvlamde zijn
ganfche wezen , en, hoezeer zijn godsdienftig gemoed aan
denzelven eene rigting zocht re geven mar een hemelsch
ideaal , die hartstogt werd daardoor te nicer eene oorzaak
zijner verblinding ; het was de liefde , en daar dezelve in
het naauwst verband flaat met zijne pckzij, zoo ga ik
titans over , oin 's mans leven in de pazij te berchouwen
in betrekking tot het geheim van zijn hart.
III. De aloude Riddergeest had de romantifche pazij,
waarin de held 4jne uitverkorene bezong, bijzonder geves-
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vestigd in bet zuidelijk gedeelte van Frankr0 , waar r
TRARCA als kind door zijne verjaagde ouders was heengevoerd. En hoewel deze wanftaltige dichtgeest reeds aan
het wijken was , leerde hij echter denzelven in zijne vroeghe kennen. Deze poezij der liefde vloeide met
zijn geheele wezen zamen , en fpoedig droegen zijne zangen , in dien fmaak uitgeftort , zijnen naam over de aarde.
Hij gaf weldra aan die wegkwijnende poezij nieuw leven
Diet alleen , maar zij onderging door hem ook eene geheele verandering in geest, gevoel en welluidendheid. Hij
veredelde haar,, naar het oordeel van BOUTERWEK,
tot eene klasfieke poezij; terwijl hij met verachting fprak
van het romantifche der vorige eeuwe. En fchoon DAN-.
T E zijn voorganger was , zoo wordt hij echter de eerfte
klasfieke Dichter van het vernieuwd Europa genoemd.
„ Vrij van het pedantismus zijns tijds," zegt voorrhelde
Hoogleeraar,, „ liet hij alle fide geleerdheid uit zijnen
„ dichterlijken geest wegvallen. Het was alleen de Muze ,
, die uit hem fprak." Daar hij nu de oude Latijnen we•
der te voorfchijn haalde , voedden derzelver minnezangen
zijnen geest ; maar hij heeft de groote eer,, dat de liederen der liefde, door hem vervaardigd, een meer aethe-,
risch , mag ik het zoo noemen , een hemelsch waas over
zich hebben liggen , zoodat de lezer niet behoeve te blozen. Er zijn 363 gedichtjes van hem , die voor bet grootfle gedeelte, het thema der lieftle varieren", naar de getuigenis der genen , die alles gelezen en beproefd hebben.
Er zijn er echter vele , die ook een' anderen geest ademen , en op zijn reeds meermalen vermeld Latijnsch heldendicht zocht hij bovenal zijnen roem hij de nakomelingfchap te vestigen , hetwelk echter, hoezeer ten top
verheven in zijnen tijd, titans did eere niet vinden kan.
Bet vermelde omtrent 's mans poezij is tot mijn oogmerk genoeg. Ik ga over, om de zaak in verband re brengen met het geheim van zijn hart, en (lel mij bier de drie
volgende vragen voor : r) Welke was de grond , het
hoofdzakelijk onderwerp en doel zijner poezij? a) Waken
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ken invloed bad dezelve op hem ? 3) Hoe werkte dezelve
op de wereld , en daardoor op zijn zielelijden terug?
r) De Muze vergezelde onzen Dichter dertig Jaren.
Toen vlood zij. De oorzaak ligt in den grondllag , waarop zijne poezij rustte ; toen deze weggenomen was , fprak
de dichterlijke geest niet meer uit hem. De reden is bekend. Er zweefde een hemelsch ideaal van vrouwelijke
deugd en vrouwelijke bevalligheid voor zijtie oogen , verwekt door eene gehuwde vrouw te Avignon, toen PEa
TRARCA zevenentwintig jaren oud was. Deze L A U R
vervulde zijn geheele wezen met eene vlam , die hem twintig jaren martelde. En , fchoon AUGUSTINUS, door
den heiligen geest van deszelfs fchriften, hem in de kracht
Gods ftelde, de man worftelde nog Lien jaren na LAURA 's dood met God en de wereld in zijn hart. L
R A werd hem een hemelsch Ideaal en geheel het onderwerp zijner liederen , welke juist door deze idealifering
een meer hemelsch aanzien hebben , in zoo verve -namelijk aan waarachtige zonde een hemelfche glans kan gegeven worden , door de zinnelijkheid, als ware ze eerie ben.
ge verblindin g over het eeuwig licht des gemoeds te
werpen. LAURA was alzoo de grond , LAURA was
de inhoud: wat was nu het doel zijner poezij? De kroon
op het Kapitool te Rome ; want uit laurieren werd zij
gevlochten , en de naam zijns Ideaals er alzoo doorheen
geftrengeld. 'Vat was het doel ? De lauwerkroon te Rome; want daardoor moest hij aan zijne uitverkorene behagen. Vat was het doel? Zijue LAURA en zijn
Roem.
0 , war iced de man vecl , toen de geest van zijnen
}leilige, di nit deszelfs Ichrifien fprak , hem in het binnenfie greep , zijne ziel verbrijzelde , den blinddoeIewegrukte, bet licht der Heidenen in hem donkerheid maakte ,
en bij bet licht , dat van boven is door CHRISTUS JEz U s , hem aanwees , dat zijne geheele poezij, onder dat
Ichijnbaar hemelsch waas , niers clan zinnelijkheid was ,
en Diets clan de zinnelijkheid had bedoelcl ! Nu zag hij eerst ,
dat hij in de ijdelheid der liefde en in de nicht naar glorie
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rie de ruste Gods altijd had weggeworpen, en door eigen
heidensch licht voor zichzelven het licht van Curti ST u s donkerheid had doen worden ; hij zag het , en zonk op
zijne knien voor den Onifermer. Moet ik nu nog vermelden , waarom de Maze week ? Bet is inderdaad opmerkelijk , dat bijna alle die gedichten, welke de liefde niet ten
oncierwerp hebben, en door de liefde niet zijn ingege.
yen , veel minder heerlijkheid bezitten , fchoon hij ze in
hetzelfde tijdperk vervaardigde; en niet zonder grond
tneent men, hieruit te mogen beiluiten, dat de harts.
togt alleen PE TRARCA tot Dichter maakte. 1k geloof
echter, dat het naderhand den man door de ziel fneed,
als hij gedachtig was, wat zijn poetifche geest, op
de inwendige heerlijkheid Gods en op de heilige zaak van
CHRISTI'S gerigt , had kunnen uitwerken tot vernieu.
wing der gemoederen in zijnen tijd , zoo maar eene ande.
re, eene heilige vlam , eene vlam van boven , zijnen jeug.
digen geest in werking had gezet. Inderdaad , ik fta met
ontblooten hoofde voor bet beeld van PE T RARCA, en
voel , dat ik den man zoude lie 'hebben, zoo hij uit de
dooden opftond ; maar ik weer , hij zoude mij de hand
drukken, als ik zijne zonde zonde noemde, en niet , gelijk
zeker Bisfchop, mij over PET R ARCA 's zielelijden ver.
heugde , omdat wij er fchoone gedichtjes aan te danken
hebben. Wij zouden hemeliche zangen gehad , en hij
zou op het waarachtig heil van zijnen tijd door de poezij
'neer gewerkt hebben , ware er geenezonde in hem geweest ;
ik kan het mij niet anders voorftellen. Duch bier nader ik
een ander deel mijner befchouwing. Ik moet u aanwijzen,
a) Welk eenen invloed de poezij der liefde op den medelijdenswaardigen man had. Zij verhief zijne verbeelding
tot eenen viammenden gloed , was het treurig voertuig
van allerlei phantafien en droomen naar zijne ziel, en
tevens eene bevestiging , bewaring en idealiferin2, van dezelve. Deze poezij geleidde hem, als jongeling , met
knellende fchoenen en opgemaakte haren , in de ge.
zelichappen der vrouwen te Avignon, waar het des..
tijds rondom den Paufelijken itoel zoo verleidelijk was;
en
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en cm de vrouwen is het gefchied, dat hij in de ItaliaanlChe taal zijne Muze hooren liet , die eerst de fpraak van
OV/DIUS en c ATu S, zeker in meer veredelde
toonen , gebezigd had. Wat de zuivering der taal, en
daarmede de verlevendiging der poEzij, in 't algemeen be,
treft, zeker heeft in dezen de wereld door den invloed
van P E T R A R c A's Muze veel gewonnen ; maar het
was eene winst , waarover zich de man naderhand fchaarade , omdat hij de heiliging der wereld daardoor uit het
cog verloren had ; want ook door de poezij der liefde
was zijn verlangen mar den roem van wereldhervormer
tot eene onuitbluschbare vlam geworden, die hem alles
tegen God en tegen C H R I S T U S, heimelijk en zonder
eigene levendige bewustheid , had Jaen aang,rijpen , om
de door zijne poEzij vernieuwde wereld tot het groote denkbeeld eener Dichterkrooning terug te leiden. 1k heb reeds
gezegd, dat hem naderhand eene fiddering overviel, als
hij terugdacbt aan al de onheilige moeite , ova de diner;
daarheen te Buren,
1k vraag andermaal ; welk eenen invloed had de
der liefde op PETRARC A? Den fchijnbaar rustgevenmaar waarachtig alle ruste Gods verflorenden invloed, dat hij zoo gaarne eenzame, valleijen , bosfchen
rotfen en Bergen tot zijn verblijf koos , etrzich aan de
heilige werkzaamheid des woeligen 'evens onttrok, Gelijk
nit andere reeds yermelde oorzaken , zoo vloeide dit ook
Voort uit zijne poEtifche phantatiEn en dichterlijke droomen
der liefdc ! Het was zijne Muze, die , wanneer God eenen
lichtaraal van den Hemel door CIIR I S T US jezus in
zijn gemaed wierp, den blinddoek weder over zijn gezigt
haalde , en hart , blijkens zijne Geheimenis , listig intluisterde , dat hij zijne talenten 'west ontwikkelen door afgezonderde letteroefeningen , om den Hemel te behagen.
0, hoe floncl de man in diepe droefheid des berouws
daar voor den eeuwigen Ontfermer , toen , door AU..
GUSTINUS, God in C fIRIST u s bij hem woning
vond , en bet eene openbaring weld aan zijne ziele , dat
liij zichzelven, te midden zijner poetifche dweeperijen ,
door
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door valfche overleggingen verblind 7 en eigenlijk den blj.val van LAURA, van de wereld en van eigent
ken fmaak gezocht had I En wat was er de oorzaak van?
Grootendeels de poezij der liefde, die de zinnelijke,
fchijnbaar lichtgevende, maar waarachtig zielverduisterende beelden idealifeerde tot hemelfche dingeri , en ze juist
door die vergoding vasthield, daar ze hem anders , door
zijnen gruwel van alle onreinheid , zouden ontvloden zijn.
Zoo gaf L A LI it n aan zijne poezij leven; en zijne poezij,
die over de zinnelijke dingen , over de zonde, een hemelsch waas zocht te leggen , hield hem wederkeerig aan
LAURA, fchoon gehuwd en moeder van vele kinderen,
gebonden , onaffcheidelijk gebonden. Door deze heilige
onheiligheid van dichterlijke idealifering en vergoding zag
hij de zonde niet, en zijn geheele wezen onderging daardoor blijkbaar eene verandering. Maar ook na dit tijd.
perk , toen hij vijftig jaren telde, en de Mize van hem
vlood, trad hij eerst op in zijne hoogere kracht , om ,
geheiligd door CHRISTUS jezus,als Staatsman zelfs
de hand te leenen tot groote zaken. Wat had hij kunnen
zijn voor het Rijk Gods en het heil der menfchen , zoo
hij tijdig genoeg eene gehuwde vrouw, met elf kinderen
gezegend, uit het hart geworpen had, om niets dan de
heerlijkheid des Verlosfers , als de heerlijkheid Gods en
des eeuwigen 'evens, daarin op te nemen ! Wat had hij
kunnen zijn , ook door de magt der Poezij! 0 , ziet den
man voor God ftaan in zijnen ouderdom , als gij zijne
Geheimenis leest !
lk vraag ten derden male: welk eenen invloed had de
poezij der liefde op heat ? Hij zocht aan hare hand blocmen uit de oude Dichters , opdat zijn hart er mede fpelen
mogt en gcen' hooger' geest noodig hebben ; want boo.
ger geest wilde hem vaak aftrekken van 't Been hij niet
loslaten wilde , hoe zeer hij vaak meende het te willen:
hij wilde niet, te midden van zijn bidden wilde hij niet;
dat laat hij zich in zijne Geheimenis door AUGUST
u s met GocIdelijke kracht op het gemoed leggen. Hij
zocht alzoo bloat-ten ter verbloeming.
dit poetisch
Zoe-

VAN PETRARCA.

317

zoeken in de Ouden was mede zijne ellende. Wij hebben
reeds gezien , hoe bij die Ouden gehruikte , om een vernis te leggen over zijne zucht naar roem. Zoo was het
ook hier. Ja , .wat in de vroegere Dichters firijdig met
zijnen hartstogt der liefde was , daarin wist zijn poeLiiche
fmaak wel al bet aestlietisch fchoone te ontdekken ; maar ,
zwevende op. de vleugelen van dit aesthetifche , kwam hij
niet te huis bij zichzelven. — M. H. ! Troje ant in vlam.
V.IRGILIUS laat zijnen held door vim en vijand been
fnellen. Maar de held , begeleid door v ENU,S, bemerkc
daardoor juist de gramfchap der, Goden niet. Doch v EN u s verlaat hem ; en nu eerst ziet bij derzelver brandenden toorn en firaffenden blik. Als poezij was dit auk
van VIRGILIUS voor onzen Dichter jets heerlijks. Hij
begreep ook wel, dat de liefde daarin voorltomt als een
blinddoek, van onder welken men den arm der regtvaardigheid Gods niet ziet , en niet zien kan , met 1idderenden ernst. Doch het was hem ook alleen als poezij beerlijk geweest. Maar toen , door middel van A U G u s T I-NUS ' fchriften, v E N u s vlood , toen zag hij zijnen God,
en weende hij en iced veel , maar gevoelde zich zaliger
door dat lijden , als eene droefheid naar God.
1k vraag ten vierden male: welk eenen invloed had de
poezij der liefde op PETRARCA? Ik heb bet reeds gezegd : Zij idealifeerde zijne LAURA tot een hemelsch wezen. Dat was een gelukkig ongeluk! Gelukkig omdat
hij door deze fanctionering van zijn beeld bewaard bleef
voor bet verzinken in laaghdid. De liefde werd door de
poezij jets Goddelijks voor zijne ziel. Dit , en bovenal
de afftand , op welken 1. A u R A, door zijne poezij getroffen , hem altijd hield en aantrok , wekte en bewaarde
Reeds een' heiligen , ja een' nieuwen gloed bij de oude
vlam ; want door deze eerbaarheid van L A U R A, zeker
mede llaande gehouden door de heiligheid zijner onheilige
zangen , werd in hem alles meer verhoogd , nicer gekleed in
zuiveren glans. De hartstogt fchcen in zijn oog jets verhcyens , jets bovenaardsch , en daarom kon hij niet zinken
in laagbeid ; de poezij had van dezen kant een' gelukkigen
MENGELW. 1825. NO. 7.
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invloed. Ja , ik herhaal het: zij was een gelukkig ongeluk. Een ongeluk ? Ja , waarachtig! Want zijne poezij
greep dat hemelsch beeld zijner liefde aan tot verblinding
van zijn gemoed , zoodat hij de zonde niet zien kon. Hij
bezong de reinheid van LAUR A, en zingende verbeeldde
hij zich rein te blijven voor God , die een welbehagen
heeft in de de vereeniging met alwat rein en heifigis. Hij
bezong LAURA ' S deugd, en zijne Muze maakte hem
diets , dat hij alleen de Deugd in zijne uitverkorene beminde. Hij bezong den heiligen invloed, dien LAURA
werkelijk op hem had , zoo wel om zijnen hartstogt in
eene, hoewel ongoddelijke, toch zuivere rigting te bewaren , als omdat zij, door aan zijnen geest poetisch leyen te geven , mede oorzaak was , dat de Senator te Rome hem den lauwerkrans op het hoofd zette, en hij, als
de gekrooncle , in waarheid door de wereld werd vergood.
Ilij bezong dien heerlijken invlocd van L A u R A op hem,
eenen invloed, waaraan de herleving der Letteren in halie de wedergeboorte van Europa uit den nacht der
Middelecuwen mede haren oorfprong verfchuldigd fchijnen ; dien invloed bezong hij , en verbeeldde zich daardoor iets Goddelijks te beminnen, en rein te blijven voor
den Onbevlekkelijken. 0 , wat t vicl het hem naderhand
zwaar op het hart, toen hij de oogen opende, en zag,
dat hij in zijne vermeende heiligheid, als in eenen tempel
van eigengeregtigheid , zoo vet van de heerlijkheid. Gods
geftaan, en zulk eene jaminerlijke verfchooning gezocht
had voor zijne waarachtige zonde , — voor zijne zonde
der vergoding en der aanbidding van 't geen ilof en asfche
is! Want nu begreep hij zeer wel , en zijne Geheimenis
fpreekt er van , dat , zoo de deugd van LAURA in een'
anderen zinnelijken vorm hem ware voorgekomen, zij
nooit die vlam zoude ontfloken hebben , waaraan hij dertig jaren lang , door zijne poezij der liefde, leven en voedfel had gegeven. Er zoude bier nog meer te zeggen va.1len ; dock ik moet tnij haasten tot het Plot, waarin ik
korter za1 moeten zijn , dan ik wel wenschte.
3) Ik moet u nog den invlocd van zijne poezij der liefde
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de op het yolk, en daardoor weder op hemzelven, aanwijzen. — LAURA leefde nog. PETRARCA was op
reis. In droomen bleef zijne ziel om haar zweven. In
den droom verfcheen zij hem , op den eigenen dag van haar
flerven. Hoort! „Een zachte dauw vloeide neder: A u„ R o R A begon de donkerheid op te klaren, Eene fchoo„ ne vrouw vertoonde zich aan mijn oog. Als de lente
51 was zij. — „ „ Herken mij ,” " fprak ze; „ „ ik ben
„ „ bet, die u van de paden der onreinheid afhield, toen
,,,, uw jeugdig hart zoo aan mij hing. "" — Hoe ,mijne
„ Godin! zoude ik u niet kennen? Ik bezweer u : zeg
„ mij , zijt gij levend, of reeds geftorven ?" — „ „ lk leef;
„ „ mar gij zijt dood , en kunt niet gelukkig worden , zoo
• „ lang gij u naar de item des yolks en naar de vooroor„ „ deelen der wereld rigt.” " — PETRARCA ontwaakt.
Hij bevindt zich nog op zijne reis te Verona, ontvangt
den brief, die hem LAURA ' S dood vermeldt , en ftort
den heerlijken zang , dien gij gehoord hebt, uit zijn binnenfte. \Vat is bier mijn doel ? Ik wilde u doen gevoelen , dat er op den bodern van het hart des mans eene
heimelijke befchuldiging lag , dat hij, zich naar het welbehagen des yolks fchikkende , zijne talenten tot de poi:zij der liefde misbruikte , en het yolk door zijne zinnelijkheid te deerlijk misleidde en aftrok van de werking van
den geest van c IIRISTUS tot bewondering zijner zangen en tot aanfluiting aan den geest des Heiclendoms ,
waarvan hij de fchriften opende. De ganfche wereld verfond zijne poezij, en kwam door hem op den finaak ,
om de poezij der Ouden , een vergif voor het zwakke
yolk, mede te verflinden. P E T R A R C A zocht dien bijval, ilrooijende zijne zangen en de uitgelezene bloemen van
de zangen der Ouclen rond ; en de geest der zinnelijkheid
en des Heidendoms , zoo fmakelijk gemaakt , werd met
hoogen wellust ingedronken als water. Menigte van getuigen flan voor God tegen PETRARCA in zijne Geheimenis op. Getuige zij ons de goudfmid te Bergamo
en de ganfche flad; getuige de feestviering op het Kapitool en in het heiligdom van CIIRISTOS te Rome. De
Z2
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wereld, dronken door poetifche inflorting uit °mien en
nieuwen tijd, vergoodde den man. Het ontwaakt gevoel
van een volksverderver te zijn, terwijl het yolk hem als
eene heerlijkheid voor de aarde roemde, moest dit niet
in worfteling komen met zijnen hartstogt , en moest hetzelve niet pijnigend zijn, toen de geest van AUGUST IN u s den blinddoek eener verniste zinnelijkheid wegrukte ? Eene droevige bron van innig zielelijden ontfprong
daarmede. In diepe fchaamte noernt hij zich dikwijls eene
fabel van het yolk, wegens zijne poetifche en idealifche
betrekking tot LAURA, eene dwaasheid, welke hij door
zijne gedichtjes, helaas zoo zoet en bekoorlijk, alomme
had openbaar gemaakt; eene fabel bij het yolk te nicer,
(waarom zouden wij bet verzwijgen ?) omdat twee kinderen hem pijnlijk herinnerden , dat zijn hartstogt wel
Bens afgezworven en niet altijd zoo hemelsch geweest was.
Neen , LAURA was de moeder niet. Ach! PETRAR-•
CA zag, dat hij zich tot eene fabel bij het yolk gemaakt
lied, 't welk zijne onreinheid vergoodde , en daardoor ,
Haar 's mans gevoel, toonde , dat zijne poEzij der , liefde
vergif moest zijn voor wereld. Hoort een gedeelte
zijns briefs aan den Abt van Sim' Benigne: „ Wat meent
„ gij wel, dat ooze Regtsgeleerden en Geneeskundigen
„ doen ? JUSTINIANUS en ESCULAPIGS kennen
„ zij niet mar. Doof voor het gelchrei van zieken en
„ van regterlijke partijen , willen zij alleen van v i RGI.•
„ Lius en HOMERGS hooren. Wat zeg ik! Arbei„ ders , timmerlieden , metfelaars. laten hun handwerk
„ Ram, om zich alleen met APOLLO en de Muzen be„ zig te houden. Ik ken u niet zeggen , hoe algemeen
„ deze pest is. Ik wensch mijn Vaderland geluk, dat het
„ eenige goede Genien heeft voortgebragt ; maar voor het
„ overige ziet men niet clan dichtertjes langs den grond
„ kruipen. Ik verwijt het mijzelven , dat ik door mijn
voorbeeid zoo veel heb bijgedragen tot deze razernij.
„ Men zegt: de laurierbesfen brengen ware poetifche ge-,
„ zigten voort. Ik vrees, dat de gene , die ik ontijdig
• heb ingezameld, bij mij niet alleen , maar ook bij vela
,, an-
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„ anderen , nict dan valiche droomen te weeg brengen.
„ Ik kan mij nict beklagen ; want ik word door mijne ei„ gene verkeerdheid geltraft. In mijn huis zelfs vind ik
„ kwelling; maar buiten de deur durf ik naauwelijks een'
„ voet zetten. Waanzinnigen loopen op inij aan met
„ vragen , twisten en gefehrecuw , dingen fprekende , waar„ van HOIVIERUS noch VIRGILlus iets wilt. Ik
„ vrees , de Overheid zal mij nog tot verantwoording roe„ pen, dat ik den Staat bedorven hcb. Onlangs kwam
„ een bedroefile vader , geheel in tranen zwemmende,blj
„ mij , en zeide : „ „ "Lie , hoe gij met mij onigaat , met
„ „ mij, die u altijd beminde! Gij hebt mijnen denigen
zoon in den grond geholpen.”" — Ik was zooda,, nig getrofFen ," zegt PE TRARCA verder , „ dat ik
„ geen woord kon intbrengen. Eindelijk zeide ik: „Noch
„ u , non uwen zoon ken ik."— „ „ Wat ligt daaraan
„ „ gelcgen , of gij hem niet kent?"" antwoordt de wee„ nende ; „ „ hij kent u maar al te gocd! Het weinige ,
„ „ dat ik bezat , heb ik opgeofFerd, om hem in de Regten
„„ op te leiden; maar hij wil in awe voctflappen treden
„ „ (Dichter wil hij zijn). Ziedaar al mijne hoop vcr,, ,, ijdeld ! Ik vrees , dat hij nooit Regtsgelecrde of Dickter worden zal.” ' 2 — HICrOp laat PE T R A R C A nu
volgen: „ Als clue razernii nog verder voortgrijpt , dan
„ zullen de herders, de visfchers, de arbeidslieden , ja
„ de osiên zelfs niers anders doen , dan geclichten brut
„ len."
ACT1'. PETRARCA WellSChte zijne poi zij aan bet Niblick te kunnen ontrukken. „ Dat is niet mogelijk ," zegt
hij tot cenen vriend , „dat is niet mogelijk; zij is te zeer
„ ven3reid. Het y olk zingt ze langs de ftraten , en brcekt
„ mij het hart. 0 ,kon ik dit gif in de vlarn werpen.!" —
Dc eerhiedwaardige man wil , cer hij flerft , voor God en
de heilige zake doen , wat nog mogelijk is. In het openbaar wit hij toonen , dat de polizij zijner naar de
openbaring Gods aan zijn harte, de poezij zijner ichande
is, om , ware het mogclijk , de door hem vorblinden met
zichzelven y our God te doen optreden in fihuldbelijdcnis.
Z;
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Den versje van dezen inhoud ftrooit hij rond , als eerie
inleiding tot zijne poezij: „ Gij , die in verftrooide ge„ dichtjes den wargalm boort mijner zuchten , waarme„ de mijn hart zich voedde in de dwalingen mijner jeugd ,
„ toen ik ten deele een ander mensch , dan heden , was ! Is
er iemand onder u, die bij ondervinding de liefde kent,
„ bij hem hoop ik geene vergeving , tlechts medelijden te
13 vinden , dat ik , tusfchen ijdele hoop en ijdele fmart ,
„ in afwisfeling van toonen tnijne klagten uitftortte. Dit
„ vervult mij dikwijls met fchaamte voor mijzelven. De„ ze fchaamte is de vrucht mijner verkcerdheid, maar ook
„ van het berouw en het duidelijk inzigt ,dat alles , wat
„ aan de wereld bevalt , van zeer korten duur is.”
M. H. ! Daar flat PETRARCA, grijs en afgeleefd ,
met ontblooten hoofde , voor God; wie, wie onzer
plaatst zich niet nevens hem , in ootmoed des harten ?
IETS UIT DE REDEVOERINO VAN DEN GRAAF DE LAN..
JUINAIS, GEHOUDEN IN FEIIRUARIJ 1825 IN DE KAMER DER PAIRS VAN FRANKRIJK.

(Medegedeeld door v. n., te Hillegam.)

H

et is voor een ieder, die den gang der gebeurtenisfen
met belangfielling in bet gcluk zijner natuurgenooten
gadeflaat, ontmoedigend en bedroevend , wanneer hij,
bij zoo velcn , domheid , vooroordeel en onchristelijken
ijver ziet ,zamenfpannen en zich hardnckkig vereenigen ,
om zachtere gevoelens en betere gewaarwordingen te onderdrukken en te verflompen , om in het gebied der Staatkundc of des Godsdiensts den looden fchepter te zwaaijen , en , met eene hardnekkigheid en woede, het hart Bens
tijgcrs waardig , te hunkeren , bier naar de flaafiche onderwerping , ginds zelfs naar het bloed hunner ongelukkige broederen. Gelukkig bet land , en -dit land is het
onze , waar zulkc gedachten alleen kunnen opgewekt worden door de handclwijze van naburige volken ; gelukkig
het yolk , en dit y olk zijn wij , bij hetwelk de algemeene
vcr-

IETS UIT ERNE REDEVOERING.

323

verachting op den "kop des waanzinnigen nederkomt , die ,
met een ijzeren voorhoold en een bedorven hart , de leer
des oproers en des bloeds priediken durft !
Dit een en ander welde bij mij op, toen ik onlangs,de
afgrijfelijke wet in Frankrijk zag aannemen , waarbij de
doodaraf werd vastgeiteld op de misclaad van heiligfchennis, of ontwijding van zoogerIaamde geheiligde zaken.
Echter, zoo linartelijk zulks zijn moet voor-ieder,, die
een menielielijk hart in de borsL draagt , zoo verkwikkend
en ilreelend is het , te midden van eenen hoop bloeddorflige
Geestelijken (*) , eenen man te zien optreden, die, met
eene rustige howling en cane edele en krachtige taal , de
naakte en onbewitnpelde waarheid zegt , de zaak der menfchelijkheid en des Godsdiensts mannelijk verdedigt, en
zich liever den haat en de miskenning van alien getroost,
liever het vermoeden op zich laadt , als ware hij ongetrouw aan de leer zijner Kerk en in opftand tegen deszelfs
hoofden, dan dat hij zijne item zou geven aan eene wet,
over welke hij , in de eenzaamheid , voor God en zijn geweten zou moeten blozen.
Ik twijfel geenszins , of de navolgende uittrekfels uit
de Redevoering van den Graaf I, E LANJUINAIS,
Roomschkatholijk Lid van de Kamer der Pairs , gehouden tegen bovengenoemdc wet , zullen hem , bij elken
weldenkenden , als zoodanig een achtingwaardig man doer
eerbiedigen. De merkwaardigfle zinfneden , door hem ,
geheel Frankrijk in het aangezigt, uitgelproken , laten
wij bier , zonder verdere bijvoeging , volgen :
„ Door dit ontwerp ," zegt „ om , als van ouds ,
de onverdraagzaamheii op den troon te zetten, wordt het
verfland en hart gefchokt , bedroefd en in het harnas gejaagd. Laten wij , in deze dagen van verachting, het
hatelijk gebouw van herfenfchimmen en onmenfchelijk
fpitsvindigheden niet wader optrekken , om er wreedaardige wetten nit of te leiden , die op niets zouden uitloopen ,
(*) Men weer, dat bet voormunelijk de Bisfeboppen zijn,
die daze wet hebbzu doorgedrongen.
z4
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pen ,.dan om onzen Godsdienst te ondermijnen en gehaat
te maken , en om de bezittingen des fcherpregters te doen
aanwasfen. De begrippen van hen, die zulk eene wet
ontworpen hebben , zijn gebrekkiger dan alle de flechte
wetten , dan alle de domme en barbaarfche uitvindingen
der Middeleeuwen. Len fpreker van het Gouvernement
hceft gezegd , dat het yolk in 1802- herhaalde : Er moeten godsdienflige inj'lellingen zzyza ten behoeve van het Volk;
Haar uw ontwerp zou men dienen te zeggen: Er moeten
zip? ten behoeve van den beul.
godsdtenflige
„ Men heeft aangevoerd , dat .er, finds 1821 tot nu
toe, vijfhonderd tweantwintig kerkrooven zijn gepleegd.
lk houde dit voor bewezen. Maar ik onderzoek , hoe
veel kerken , kapellen en plaatfen van algemeene bijeenkomst ,alwaar de Roomfche eerdienst worth uitgeoefend ,
in Frankrijk beflaan. Men zal mij gaarne toeflemmen ,
tat er in Frankralk honderdtien- of honderdtwintigduizend kerken , of aan den Roomfchen Godsdienst toegewijde plaatfen, zijn. In meer dan drie jaren hebben er
dus in die plaatfen 522 diefflallen plaars gehad: dit is
naauwelijks an . op duizend. Hierin is niets , •dat eene
moorddadige wergeving zou vereifehen.
„ Ontwijding (*) beteekent flechts het gebruik voor
den tempel, of anders bet algemeen gebruik van eene
zaak , die gediencl heeft of heeft kunnen dienen tot het
een of ander bedrijf van den eerdienst. Is hier nu eene
regtmatige oorzaak in , om hoofden of te flaan ? Volgens
den Bijbel zijn wij heilig of ingewijd door den doop ; wij,
zijn, of behoorden het ten minite te wezen , tcmpelen
van God. Dus maakt iedere zonde, die wij begaan, ons
tot ontheiligers van dien tempel. Ziet eens , waar uwe
nieuwe wetgeving u zoude heenvoeren! Wij alien behoo.
ren

(*)Profanation, van het Latijnrcheprofanatio,uitpro, veer,
en fanum , het heiligdom ; vandaar de benaming profani aan
hen, die voor het heiligdom moesten blijven en niet mogten
binnentrcden.
/fawn. van den Intender.
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ren dos de wet te verwerpen , of er niet meer over te
fpreken, en in flilte weg te fluipen , gelijk de befchuldgers der overfpelige vrouwe.
„ De Hervormde gemeente en de Joodfche Godsdienst
vorderen geene wetten van u, om de zonden tegen den
Godsdienst te ftraffen. De Hervormden hebben een afgrijzen van zulke wetten, en hierin volgen zij het Evangelie. Voor het overige hebben zij noch fleenen , noch
vaten , noch gereedfchap , noch kleederen , noch muilen,
die zij voor heiliger houden dan andere; te dezen opzigte hebben zij de inilellingen van de eerfle eeuwen des
Christendoms weder aangenornen. Een gedeelte van uwe
wet is dus honende , wanneer het den fchijn aanneemt ,
als wilde men hen doen deelen in de zoogenaamde weldaden van een ontwerp, dat hen bedroeft , ja dat dreigend voor hen zijn moet, daar het misdaden fchept van
afwijkingen omtrent leerflellingen en eene tucht , welke
zij verworpen hebben.
„ Met welke gezindheid zal de maatfchappij dit bloedig ontwerp zien aannemen? Een van beide gevoelens zal
alien bezie!en , verachting of fchrik. Wie verachting
gevoelt , zal dubbel onverichillig worden. Indien het
fchrik verwekt heeft , dan hebt gij de vreesfelijke dwaling
begaan , den haat op te wakkeren , die, zoo zij gelegenheid vindt om uit te barflen , wel in 't vervolg, van nieuws
af, zou kunnen beginnen met de heiligdommen omver te
werpen, en derzelver bedienaars op te offerers. Gij geeft
voor, door deze wet het godsclienflig gevoel te
aankweeken. Schrapt in uwe wetten de zonden der godgeleerdheid door , en vermenigvuldigt de menfchenoffers
niet. Zijn er niet reeds genoeg of te veel? Geeft ons
meerdere fcholen voor de jeugd, en fluit er minder. Rigt
niet zoo vele fchavotten op , maar zijt getrouwer aan de
bezworene flaatsinflellingen. Op deze wijze zult gij den
Godsdienst en der goede zeden nuttig zijn."
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PROEVE VAN NEDERLANDSCHE WELDADIGHEID BIJ DEN JONGSTEN
WATERSNOOD UIT DEN GERINGEN BURGERSTAND ONTLEEND.

aauwelijks was de verfchrikkelijke mare wegens het ontN
zettend onheil , in onderfcheidene oorden en plaatfen van ons
lieve Vaderland door den ftorm en woede der Zuiderzee veroorzaakt bij het eerfte fpringtij van Februarij , alomme ver.
fpreid, en met ijzing gehoord evenzeer in het Paieis van on.
zen Koning, als in de fchamele hut des geringen daglooners ,
of Nederland fnelt, gelijk een eenig 'Pan, met ontfermende
meewarigheid toe tot voeding en verpleging der noodlijden.
den, voorziet in de behoeften van menfchen beide en vee,
en biedt zijde milde offers van weldadigheid met wijsberadene
liefdezorg aan , tot troost in leed , tot leniging van fmarten ,
en tot verzachting of genezing der geflagene wonden. Bij
uitnemendheid dus heeft de Natie, in deze dagen van ellende en bangen kommer, de aloude d,engd eener onbekrompene
en welaangelegde mededeelzaamheid, aan hare Voorzaten toegekend , hernieuwd, ftreefde zij bun op zijde, zoo niet
voorbij , het werk van Christelijk liefdebetoon , en heeft
zij tegen het gewigt van fchier onberekenbare fchade eenen
onnoernelijken fchat van liefde en goud opgewogen, met onvermoeide zelfv,rloochening en loffelijke vroomheid. Aangeuaam was het voor elken gevoeligen waarnemer, alvorens
nog het openen van 's Koniugs fchatkist ten nutte der ongelukkige fchare blijken mogt , den menschlievenden Landzaat
zijnen welbeminden Vorst re zien vooruitfnellen , en de eigene aandrift volgen van een welgeplaarst harte; aangenaam ,
vervolgens op re merken , dat Steden met Steden , Dorpehngen met Landbewoners , ter bearijding van zoo groot een
onheil, onderling wedijverden; dat woken, ja maanden ach.
tereen de ftroom van grootere en kleinere giften gezegend
toevloeide , en een vereerend getuigenis daarftelde, hoe diep
eene godsdienftige dankbaarheid voor eigene beveiliging van
lijf en goed bij duizenden gevoelvolle Nederlanders gewor.
teld was.
Ook in geringere flanden openbaarde zich die Christelijke
gezindheid op het heerlijkfte. In de allereerfte dagen van verilagenheid , teen naauwelijks de inzameling voor ongelukkige
Landgenooten geopend was , heeft zich alhier (re L. , in Vries.
land) eene Edelaardige leeren kennen, wicr overfpannen gevoel
twee
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twee derden meer aanbood , en dadelijk uitreikte, boven het•
gene men van haar, ik zeg niet verwachten , maar zich moorloven durfde te ontvangen ; van haar , die een zeer gering ver.
mogen , in het zweet des aangezigrs verdiend-, befpaard en
weggelegd had tegen onverhoopten rampfpoed of zwakheid
des ouderdoms.— Een niet min treffend voorbeeld is mij van
elders, tat eenen vriendenbrief , bekend geworden. In eene
achterbuurt der ftad H. , in een huisje van geenerlei aanzien,
overeenkomflig hunnen kleenen en vergeten nand, leeft een
gelukkig paar gebuwden , reeds van bedaagden ouderdom ,
kinderloos, en bekend zoo wegens braafheid en eerlijkheid
van zeden, als vroomheid in bandel en wandel. De man is
fchoentnaker,, of , beter gezegd , fchoenlapper, dagelijks werkende in zijn pothuis; de vrouw heeft aan huffs een winkeltje , verkoopende turf en hour , doch voornamelijk kleene
ilukjes leder, zoo veel men noodig beefs tor voor- en ach.
terlappen van fchoenen. Omtrent den tijd van den omgang,
ter inzameling van liefdegiften voor noodlijdenden bij de
overllrooming in Friesland , vervoegt zich de man bij den
Leeraar der Gemeente , waartoe hij benevens zijne vrouw
behoort, en ondcr wiens gehoor beiden gewoon zijn getrouwelijk op te komen. Hij that voor denzelven in eene neerilagtige houding, en zegc hem , met tranen in de oogen,
dat zij verlegen waren." De eerwaardige Leeraar ftaat
evenzeer verwouderd als bedroefd over die aankondiging , te
meer, daar hij vreest nit gedachce voorkomen te moeten op-.
maken, dat bun eene zware ramp getroffen had , of wel ver.
warring in hunnen boedel zijn mogt, offchoon hij anders het
goede pnar voor oppasfend meende te kennen , en dat het,
Haar hunheder doen, hun welging. Maar ras ontwikkelde
zich bet gemoedsbezwaar, waarover zich de waardige lieden
verontrusteden : Zij hadden niet genoeg gegeven in de bus
voor de algemeene collecte. Zij kwelden er zich te meer
over, na het hooren en lezen van de gedrukte Leerrede , die
bun de verpligting en zaligheid van ruim en liefderijk geven
in den huidigen tijd te fierker had doen gevoelen , daar zij ,
benevens velen hunner fladgenooten, de geduchte werking
der verbolgene zee gezien hadden , en door de goedheid Gods
bewanrd gebleven waren voor eigene fchade. Beiden alzoo
diep van dankbaarheid doordrongen zijnde , had de vrouw ha.
ten man geraden, met Domin g te overleggen , hoe best een
verzuim te herftellen , dat hartelijk hun bedroefde." Dit onge-

328

PROM

gekurifteld bewljs van regtfchapene, ja zich wegens verzuinl
befchuldigende menfchenliefde miste geenszins den achtingwaardigen Leeraar flerk te roeren , en een' traan in het mannelijk
oog te dringen. In gunflige onderfelling nagtans,dat de goede
man, naar zijne omfandigheden , rijkelijk in de bus zou gefort hebben , en nu welligt, door overfpanning van het edel.
fie gevoel , boven vermogen fond voortgedreven te worden,
poogde hij dezen op her minzaamst gerust te , ja regen te houden in zijnen ijver. Dan te vergeefs: n Hij had
niet genoeg gedaan. Met kinderen niet bezwaard , mogten zij
hierom nu aan hunne ontferming te ruimer botvieren; en een
dukaat meer of min, aldus befleed , zou bun niet verannen,"
Kortom , hij words door zijnen Leeraar naar een Medelid
der Commisfie verwezen, ontvangt alleen den raad , om , eer
hij derwaarts zich begeve , nogmaals de zaak te overleggen
met zijne huisvrouw; en dadelijk verheldert zich her gelaat
des edebnoedigen , die, onder verontfchuldiging wegens zijn
bezoek en ophouden des Leeraars , zijnen aangewezen weg
gaat , en terflond b/ijmoedig volbrengt, war hem gezegd was.
Bij zijne vrouw toch , wist , was geene tegenfpraak in
dezen te verwachten. Hij verfchijnt dan voor het bedoelde
Lid der Commisfie, boezemt aan dozen eene gelijke aandoe.
Ding en verwondering in , als aan zijnen Leeraar, en bet verfchaft hem een onuitfprekelijk genoegen, Diet eene bijlage
van vier of vijf, maar van twintig gulden alsnog te mogen
uittellen, en de verheugende toezegging te ontvangen , dat
zijne liefdegave wel bezorgd en befleed zou worden.
Zoo kenfchetfle zich ook bevorens dit waardig paar , feeds
vasthoudende aan hetgene zij vertneenen pligt to zijn. Wan.
neer de turf, die zij te koop houden , in den winter , of
door fchaarschheid van voorraad te hunnent , overmatig flijgt
in prijs, blijven zij zich vergenoegen met hunne gewone
winst , geraken door aandrang van behoeftige gegadigden ras
uitverkocht, worden nu vaak door meer baatzoekende win..
keliers befchimpt en befpot , maar omwinden zich daartegen
in hunne eigene deugd , die voor zichzelve her onbetatnelijke
gevoelt van te woekeren ten koste der armoede ; zich echter
Diet veroorlovende den naasten te oordeelen , die enders hart.
delt. — Dozen karakteristieken trek meende ik bier ten flotte
nog to moeten bijvoegen, alzoo dezelve mij toefchijnt te
voldingen, dat zij flier weggefleept zijn geworden door een
gevoel, 't welk hen overmande , en hun gezond verfand ver.
bijs.
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bijsterde; neen I hunne gave „ was berekendynaar de fom ,
welke zij ligt vroeger in een enkcl jaar handen moeten ultgeven , waren zij niet door den Hemel tot in gevorderden
leeitijd doorgaans met gezondheid gezegend geweest. Nu
bragten zij daarvoor , en wegens hunne bewaring in den nood
des tijds , dit offer van hunne dankbaarheid."

BERIGT WEGENS EENE BOEKVERKOOPING, ONLANGS TE PARIJS
GEHOUDEN.

(Medegedeeld door den Baron VAN WESTREENEN VAN
TIELLaNnT, te 's Gravenhage.)

H et kan den boekminnaar en verzamelaar niet onverfchillig

wezen , de prijzen te kennen , tot welke bibliographifche
ze/dzaamheden, in openlijke verkoopingen, zoo in. als buiten zijn vaderland , geveild , ja fomwijlen gedreven worden.
Om deze reden zijn, in der tijd , de berigten aangaande aucUn van vermaarde boekerijen, (onder anderen die van R
VER te Leyden, ROXBURGHE te London, MACCARTHY
te Parijs, en , nog onlangs , van Air E E RA A N te 'S Gravenhage) door mtddel van tijdfchriften , niet zonder belangftelling ontvangen ; en dit noopte mij , om ditzelfde te doen ten
opzigte eener boekverkooping , onlangs te Parijs gehouden ,
van geen' grooten omvang, doch niettemin gewigcig door de
keuze der voorwerpen en de hooge prijzen, welke zij meest,
al golden. Deze auctie had plaats den 3den Maart 11. en
de twee volgende dagen; en offchoon , op den titel van
den Caralogus, geen naam van den eigenaar (fond vermeld ,
zoo was het echter vrij algemeen bekend , dat deze kostbare verzameling , die vooral uitmuntte door keurig uitgevoerde handfchriften , en exemplaren op parkement van
pracht editien , door beroemde hedendaagfche boekdrukkdrs
bezorgd , aan den Prins into ALLITZIN, te Mos .
cou , had toebehoord. Zij bevatte (buiten een aanhangfel — misfchien bijvoegfel — van 59 arcikelen van mitidere
waarde) niet meer dan 18 4 npmmers , die echter 74650 franks ,
95 cents hebben opgebragt , door de hooge prijzen, tot wel; gelijk nit bet volgende uitcrekfelblijke vele verkocht
ken ,kan
No. 3.
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franks.
No. 3. Bible Historiaux, de Guyars des. Moulins, fol.
Hs. der tide Eeuw , op park., in 2 deelen, met 13o mi.
niaturen.
1500
7. Antiphonarium 1695. fol. ati.
1002
Hs. op park. met 328 miniaturen (*) •
8. L'apocalypfe, fol.
Hs. op park. met [8o miniaturen, voormaals toebehoord
hebbende aan Cl Durfe.
•
800
10. Breviarium Romanum, gr. 4to.
Ils. op park. met 107 miniaturen.
Soo
Misfale Romanum , 4to.
Hs. op park. met vele gefchilderde voorletters en andere
•
750
verfieringen (f).
12. Horarium latinum , 32vo.
Hs. der 15de Eeuw , op park., met 19 miniaturen en an.
dere fieraden , voormaals toebehoord hebbende aan Johanna,
Koningin van Napels. ,
1020
14. Praecerpia, fol.
1 25 0
Hs. van 1524, op park. met 4 1 miniaturen. (4.)
18. Prieres durant la Ste Mesfe, gr. 8vo.
Hs. op park._ -gefchreven door Chatteau , verfierd met 50
miniaturen, enz. en toebehoord hebbende aan de Koningin
van Frankrijk, Geinalin van Lodewijk XV.
1710
Office de la Vierge et de Ste Anne, 32vo.
Hs. op park. gefchreven door den vermaarden Calligraaph
850
Jarry, in 1660, en verfierd met 4 miniaturen (§).
25.
(') Ditzelfde handfchrift had in de verkoopirg der boeken
van den Aartsbisfchop van Sens, in 1791, 799 1. 19 f. gegolden.
(fyVerkocht voor 840 1. bij den Hertog DE LA VALLIk.
RE, in 1784.
(4.) Dit handfchrift, befchreven in de Bibliographic van
BUR E, No. 219, had in de verkooping van GA1GNAT,
in 1769, 751 1. en in die van den Hertog DE LA VALLI *RE., in 1784, 1499 1. 19 f. opgebragt ; doch was fteeds aan.
gekondigd geworden als kl. 4to. of gr. 8vo. formaat.
(§) Dit deeltje was bij LE #EBURE, in 1797, voor 2 16
fr. verkocht; maar fchijnt niet hetzelfde geweest to zijn (of.
fchoon de Catalogus zulks vermeldde) als dat in de Biblip.
theek van COURTENVAUX, ten rninfte volgens BRUNET,
Ma-
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25. Koran de Mahomet, .gr.
Arabisch Hs. op Oostersch zijden papier ,met verfehillende
^
verfieringen.
1750
31. Doctrinal moral, ou recueil de
^
fentences &c. extraites
des auteurs anciens , 4to.
Hs. op park, van eene vertaling voleind in 1427, verfierd
8 io
met miniaturen enz. ( 4 ).
•
44. Livre d'emblétnes , 4to.
Hs. op park. van den beroemden Jarry (offchoon, zijne
handteekening niet dragende), verfierd met 3o teekeningen in
0. 1. inlet.
•
itos
^
56. Le Livre de la^ chasfe
^ des bdtes, par
Gaston Phebus
Comte de Foix , fol.
Hs., zoo 't fchijnt der t4de Eeuw, op park. , met 96
miniaturen verfierd , en het eigendom geweest zijnde van Koning Frans den Men.
.
•
•
•
3850
62. Le Romans de la Rofe, 4to.
Hs. op park. met 72 miniaturen, voormaals toebehoord
hebbende aan CI. d'Urfd. (4.)
•
480
•
75.
Manuel, t. II. p. 264, wij1 dit laatde wel aan J A R R ir
werd toegefchreven, doch van zijnen naam qiet was voorzien; 't geen zoo veel to opmerkingwaardiger is, nit hoofde
der ontzettende prijzen , welke voor ontwijfelbaar zekere
voortbrengfelen van zijne pen betaald worden, gelijk uit andere art. dezer opgave to zien is, doch allerbijzonderst uit
zijne Guirlande de Julie , bij den Hertogn a LA vA L Lik
tot 14 5 10 1. gedreven. — Ook binnen ons vaderland bevindt
zich thans een der kunstwerken van dezen beroemden fchoonfchrijver, in een uitmuntend Ritueel Kerkboek, door hem
onderteekend en van zijn' besten tijd, federt ruim een jaar
nit eene Franfche Bibliotheek in die van den mededeeler dezes befigts overgegaan.
(4) Verkocht 72 1. 1 I. bij GA I G N A T, in 1769.
(t j Had 765 1. gegolden bij den Hettog DE L A v ALL!
R E , in 1784.
(J) Verkocht voor niet meer dan 18o 1. bij den Aartsbisfchop van Sens , in 1791. De hss. van dezen Roman , zeer
belangrijk voor de oude Franfche taal en dichtkunst, zijn
niet van de allerzeldzaamffe, en meer dan Un is in ons vaderland voorhanclen, onder anderen in de boekerij van den fieller
van dit berigt.
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75. Poemes de P. J. Bernard, Paris Didot l'atnd, 1796
(1797)-gr. 4to.
Uniek exemplaar , op park. gedrukt, en verfierd met de
originele teekeningen van Prud'hon. (*)
isoo
78. Adonis pante par Jean de la Fontaine, Pet., fol.
Hs. op park. van niet meer dan as bladen , uitgevoerd door
Jarry in 1658. (f)
2900
84. Poefies diverfes de Jean de la Fontaine, 2 vol. gr.4to.
Hs. op park. gelchreven dodr Montchausfe, in 1745, en
verfierd met miniaturen enz. van den beroemden, Marolles. (4.)
7000
85. Contes et nouvelles en vers parJean de la Fontaine,
Paris Didot Paine , 1795, 2 vol. 4to.
Uniek exemplaar, op park. gedrukt. (§)
92. La Gerufaiemme liberata di Torquato Tasfo, Par. ILT
dot rattle , 1784, 2 vol. gr. 4to.
Op park. gedrukt. (**)
555
ioo. Oeuvres de Moliere. Paris D idot l'alne, 1791 (1792)
6 vol. gr. 4to.
Uniek exemplaar, op park. gedrukt (ff) .
.
i252
to7. Les amours pastorales de Daphnis et Chloe, par de
Brue de Sc. Fauxbin, Paris Lamy , 1787, 2 vol. gr. 4to.
Exempt. op park. gedrukt, met 29 miniaturen vernerd.505
Traicte de l'amour de Leriano et de Lauriole (par
Diego de S. Pedro) fol.
Hs.
(*) Vermeld als zoodanig, en als berustende in het Kabinet van Prins GALLITZIN, in het Manuel van BRUNET,
t. I. p.
Insgelijks vermeld, als berustende in bovengem. Kabinet , in BRUNET, Man. t. II. p. 263.
(.4) Deze waren bij GAIGN AT voor 7200 1. verkocht,
en, in i8ot , to Petersburg voor 14000 fr.
(§) Mede vermeld als zoodanig, en als berustende in de
verzameling van Vorst GALLITZIN, in het Manuel van
BRUNET, t.
p. 41.
(**) Insgelijks vermeld , als zich bevindende in ditzelfde
Kabinet , in BRUNET ' S Manuel, t. III. p. 413 , met bijvoeging, dat een tweede foortgelijk , in de auctie van MACCARTHY, in 1815, tot goo fr. opgehquden, voor 1803
was aangeboden.
(if) Ook vermeld, als berustende in voorn. Kabinet ,
p. 303.
het Manuel van BRUNET, t.
^

•

•

•

^

^

•

•

•

^
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Hs. der 115de Eeuw, op park. , met t9 miniaturen, voor.
meals toebehoord hebbende aan Jonkvr. Jeanne de Lauzun. 1265
icy. Le Pelerinage de la. vie humaine, par Guil. de
leville, 1460, 4to.
Hs. op park., met 5 groote en 92 kleineminiaturen.(*) 1110
117. Les amours de Plyehd et de Cupidon, par Jean de
/a Fontaine , Paris Didot Paine, 1797 (1796). 4to.
Uniek exemplaar, op park. gedrukt, met 5 orig. teekenin.
gen van Gerard. (t)
725
ti g. Les avantures de Telemaque, Paris, Impr. de. Mopfieur, 1785. (II t.) 4 vol. gr. 4to.
Exemplaar op park. gedrukt, en verfterd met orig. teeke.
Ilingen van Moitte enz. (4.)
802
•
e.
124. Boccace des cent nouvelles, Paris Ant. Verard, fol.
Exemplaar op park. gedrukt, en met miniaturen en andere
toot)
verfieringen.
15e. Chroniques de la Bouchardiere, par Jehan de Courcy,, 1416, gr. fol.
Hs. op perk., met 6 groote miniaturen en andere fteraden ,
voormaals toebehoord hebbende aan Cl. d'Urfd. (§)
2480
154. Chroniques de France dices de St. Denis, fol., alleen
bet lite en 3de deel.
lIs. der Cede Eeuw , op park. , met miniaturen enz. Boo
155. Memoires de Philippe de Commines, fol.
Hs. op park., met 12 miniaturen, enz.
.
4001
156. Memoires du Comte de Grammont, Lond. Edwards,
(I792) gr. 4to.
Exemplaar op park., met de portretten op fatijn. . goo
157.
blijkens den Catalogus, van WAGUE s•
(*)
S E A v, in wiens verzameling, in 1785 verkocht ,twee hss.
van dit werk voorkwamen, die flechts 33 en so 1. golden ;
doch van welke bet moeijelijk vale to bepalen , welk van
beide het bier bedoelde is.
(j-) Mede vermeld , els berustende in bet Kabinet van
Prins GALLITZIN, in BRUNET ' S Man. t. II. p. 4t.
(4) Volgens voorn. werk van BRUNET, betlaan er vier
zoodanige exemplaren een van welke eenmaal voor a0 00 fr.
was geveild.
(§) Een gewis nict min keurig uitgevoerd handfchrift van
belangvol werk is , uit de Meermanniaanfche hoekerlj ,
in die van den mededeeler van dit berige overgegaan.
LIENGELIV. 1825. NO. 7.
Aa
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557. Recneil de 24 miniatures emblematiques touchant des
ivenemens du rêgne de Louis r4, peintes fur velin par Aubriet , avec des vers par Mad1 Basfeporte &c. fol. . 96o
160. Le Sacre de Napoleon ,avec les figures d'apres Ifabey
et Percier (Paris Impr. Imp.) fol. max. (*)
. .
1085
168. Collection de 352 desfeins exdcut6s a la Chine, 7
vol. gr. fol. obl.
Verzameling, bijeengebragt door de zorgen van den Heer
van Braam.
.
.
1405
170. Livre de l'Inftitution des Chevaliers de l'ordre de St.
Michel, 4to.
Hs. der 16de Eeuw, op park., met miniaturen. (f) 1300
180. Philostratus de Vita Apoi/onii Tyanei , a Phil. Beroaldo castigatus, 12[110.
Exemplaar op park. gedrukt. (4.)
760
184. La Vie de St. Denis , par Courcot, 1629, 4to.
Hs. op park. in blaauwe en gouden letteren , met een miniatuur, toebehoord hebbende eau de Koningin Maria van
Medicis.
•
400
•
•
(*) Dit werk bij -den val van den Overheerfcher nog niet
uitgegeven, en de meeste exemplaren vervolgens vernietigd
zijnde, Is het flechts aan enkele, die vroeger uitgedeeld waren , ce beurt gevallen, om in wezen ce blijven; 't geen de
oorzaalc is van hunne groote zeldzaamheid.
(f) Ditzelfde handfchrifc had 60 0 1. bij den Herzog DE
LAvALL lit R it, in 1784, gegolden. Eeli ander, door de
miniaturen althans niet min fraai en belangrijk , en herkom.
flig nit de Di'01iotheek van den beroemden p aravtus, bevindt zich in de boekverzameling van den berigrgever.
(I) Van dezen Lyonefchen nadruk ,met Aldijnfche letteren,
werd een exemplaar, mede op park., in de auctie der Meer.
manniaanfche Bibliotheek , voor f 200 verkocht.

VOLIMEOLIJKHE/D IN COLUMBIA.

Voor de geringere, talrijke volksklasfe is meestal elke ftaatknndige omwenteling fchadelijk. Het yolk ziet zich altijd, na
de eerfte dagen van uitbundige vrolijkheid , fomtrids ook van
plundering, in deszelfs verwachting bedrogen , words fpoedig
tot deszelfs vorigen wetland teruggebragt , en moet, even als
voor.
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voorheen, werken, om te Leven. Dit geeft dan aanleiding tot
ontevredenheid , en het that niet zelden tot onbetamelijkheden over.
Het Columbiaanfche yolk, van alle volken, die zich one.
hankeiijk gemaakt hebben , het minst gerchikt voor de Int.
held, die het bezit, bewaarheidt deze opmerking. De gemee.
ne man had onder de regering van den Koning van Spanje
dezelfde vrijheid als thans; hij betaalt nu, even als voor.
heen, geene belasting, eet , drtnkt s flaapt, zoo als hij te vo.
ren gewoon was; hij wil echter zijne vrijheid overtuigend
gevoelen, en macigt zich het regt aan, om te rooven, te
flaan en te moorden, waarmede 141 de vreemdelingen, die op
de vaste kust komen, leer lascig valt.
Het volgende voorval, door onderfcheidene lieden, die aan
de kust kwamen, verhaald, bewijst , tot well( eene hoogte
zulks klimr. In de maand November 1823 werden, wegens
de inneining van Portocabello door de Columbiaanfche ave•
pen, te Laguayra eenige dagen achter elkander vreugdebe•
drijven gehouden, en bij die gelegenheid drie moorden gepIeegd. Men ontdekte de daders dezer gruwelaukken,
maakce dezelve aan den illcade bekend, die echter de aanbrengers wegzond , en hun het zonderling antwoord gaf, dat
deze moorden door de uitbundige blijdfchap des y olks veroorzaakt waren, en dat men bet op zulke feestdagen in zijne
vreugdebedrijven niet floret moest! — Die dit voor een fprookje houdr, leze, om zich van de mogelijkheid te overtuigen ,
de El Columbiano van den 4 Februarij 1824, te Caraccas
uitgegeven, waarin de Redacteur van dat dagblad de namen,
voornamen en woonplaatfen van 19 menfchen , zegge van ne.
gentien menfchen, opgeeft, welke binnen weinige weken te
Caraccas en in derzelver =trek op de vreesfelijki/e wijze
vertnoord zijn, vraagt , of wel 6?n der moordenaren door bet
geregt gevat en geltraft is, en antwoordt: neeiA
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XII.
Wee den genen, die het kwade goed heeten, en het goede
kwaad; die duisternis tot licht fiellen , en het licht tot duisternis. J E S A I A V: 20.
Op zekeren avoud had ik , in gezelfcbap van eenigen mij
Aa2
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ner y rienden, in het breede , over de, titans zoo veel goruchtmakende, fleilingen en paradoxen van de zeer geleerde
Ileeren BILDERDJJK, DA COSTA en CAPADOSE gefpro_
ken. Mijne geheele ziel was met allerlei denkbeelden over
de onderfcheidene onderwerpen van het gehouden gefprek
vervuld, en, te huis gekomen zijnde, hielden zij mijnen
geest bezig, terwijl mijn ligchaam , door de bezigheden vat/
den dag vermoeid , de behoefte van den flaap begon te gevoelen. Mij te bedde te begeven en in te fluimeren , was
bet werk van weinige oogenblikken; en nu had ik den bier
volgenden, mij, bij mijn ontwaken, duidelijk herinnerden,

Broom.
1k beyond mij in een cud gebouw uit de tijden der Middeleeuwen. Door donkere gewelven doolde ik rond; en, nu
eens trappen opftijgende, dan weder andere afdwalende , beyond ik mij voor de deur van eene zeer groote zaal. Twee
dwergen , elk met eene flaauw brandende lamp , bevonden
zich aan den ingang, en ik zag een aantal perfonen van tijd
tot tijd binnentreden; het waren alien Ridders, in voile wapenrusting, en met gellotene vizieren ; zij droegen zekere
ridderorde aan een rood lint om den hals, welke, op de
borst nederhangende, veel overeenkomsc had met eenen dom..
per, waarmede men gewoon is her kaarslicht nit te doen;
voor het overige waren zij alien met fperen, zwaarden en
dolken gewapend ; hunne febilden waren driehoekig, en met
y erfchillende zinnebeelden en deviezen berchilderd welke ik
evenwel Wet duidelijk genoeg kon onderfcheiden, om er een'
bepaalden zin aan te geven.
lk vermoedde in den aanvang , dat de twee dwergen , aan
den ingang der zaal geplaatst, last hadden , elken ongewapenden te weren, en hield mij dus op eenen affiand; maar, be..
merkende, dat elk der bipnenkomenden, ondanks zijne ridderlijke toerusting , verpligt Was, zeker wachtwoord of parcel
vit te fpreken, alvorens binnengelaten te worden, bevlijtigde
ik mij achter het geheim te komen, en, langzaam en ongemerkt naderende, vernam ik, dat ieder Ridder, bij het nitfpreken der klanken: Nerokrevtui, dadelijk werd toegela.
ten. Ik trad alzoo onbefchroomd voorwaarts, en , den beiden dwergen een krachtig Nerokrevtui toefprekende, vlogen ook voor mij de deuren open , en ik trad in de zaal.
De geheele ruimte had een bij uitftek fomber voorkomen:
want flechts e6ne lamp verlichtte het Gottisch gebouw. De
11ra-
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flralen, welke die lamp van zich fpreidde, werden verzwolgen in alle de zwarte wapenrustingen der Ridders, wier gedaanten lange en reusachtige fchaduwen wierpen op den afgekalkten muur, doch welke mij [evens dienden, om mij
min de opmerkzaamheid der gewapenden geheel te onttrekken.
Er be yond zich in de zaal, aan het noordeinde ,een fpreekgefloelte, en voor hetzelve drie antieke offervazen. Onverflaanbare woorden waren op die vazen gegraveerd. 1k ten
minfle kon de beteekenis der woorden KYDREDLIB. AT SOCAD.
en ESODAPAC. niet ontraadfelen; en, terwiji ik over derzelver
vermoedelijke beteekenis peinsde , werd mijne geheele aandacht naar het fpreekgefloelte getrokken, waarop zich inmiddels eene der Riddergedaanten geplaatst had. H ij floeg
bet vizier van zijnen helm op, en ik zag een oud, geelachtig en grijnzend gelaat, met gefronste wenkbraauwen, en een
oog , hetwelk onrustig, doch met zelfvoldoeniug, de verzamelde menigte aauftaarde. De beide dwergen zaten aan den
voet van het fpreekgeftoelte, in eene Ooscerfche kleeding,
met alle aandacht , en Levens met den boogflen eerbied, naar
den redenaar opziende.
De redenaar opende zijnen mond , en eprak deze woorden:
Mijne Heeren Nerokreytui En nu flonden alle de Ridders op , bogen zich driemalen, eu bernamen vervolgens
hunne platufen weder.
De redenaar hervatte; Ik heb mij voorgenomen,edele Ridders! in dit uur over belangrijke zaten te fpreken. Want,
daar alien fluimeren, voegt het mij voor 't minst, wakker,
wakende en fprekende te zijn. Ik . moet u te wapen roepen,
mijne Ridders! om voor de eer van AT s o cA n en ES ODA.
1' A C in bet flrijdperk ce treden en tot den bloede te flrijden.
Men beeft deze dappere Ridders veracht en met fmaad over.
laden. De mannen van Sodom , de zonen van Gomorrna en
de dochters van Zebohn hebben hen tot eene nanfittitinge gefield, en den vloek uicgefproken over hunne daden. Die kin.
deren der verderfenisfe I dat hun deel zij met IC OR A H D
THAN en ABIR AM, en met de NAD AB ' S en ABIHO's
van alle tijden!
flier ftonden de beide dwergen op, en zeiden: 0 , groote
n a. En LIB! wij roemen in die verdrukking !
Dat is een bewijs uwer ridderfeliap , vervolgde de rede.
Haar ; lunar hot is ooze wil, Liar de kroon der oveiwinning u
zal Goren.
A a 3
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Alle de geharnasten zeiden hierop: Amen!
lk behoef u, edele Ridders! (want de Ipreker vervolgde)
niet andermaal op den Rand der dingen te wijzen. De adem
zoude mij ontbreken , en mijne rampen en wederwaardigheden
hebben mijne krachten afgeknaagd. Mijne Item is gelijk aan
het zwak geluld van den krekel, als de doffe coon eens rotsgain: gains; want mijne borst brengt geene toonen meer voort,
gelijk in de (lager' , toen ik eenen NAP oLE oN huldigde,
en mijne zargen aan de Cyprifche Penns bragt. Thans, want
dit wilde mijne voorbeftemmjng, kan ik niets anders dan
over de rampen der tijden fpreken, indien het fpreken beeten mag,
Maar gij kent en ziet haar, die rampen der tijden, mijne
getrouwe Ridders en Knapenl Gij kent en ziet hear, de verguizingen, die onzen getrouwen aartskampioenen worden Sad%
gedaan door het y olk , dat zich op wtjsheid en verlichting
beroemt; en ik wilde flechts 'eenige huismiddelen aan de hand
geven, om den verderen voortgang der kwale te fluiten. Huis.
middelen, zeg ik; want ik zeif ben te teederhartig van aard,
p m de gevplgen te kunnen aanfchouwen, welke de toediening
van krachtigwerkende artfenijen op-het tegenwoordig bedorven , verbeestelijkt en verphilistijnd geflacht zoude te wege
brengen. Worden deze huismiddelen beproefd en met een
gelukkig gevolg aatigevvend, dan mag ik mij van deze mijne
redevoering de grootfle zelfvoldoening beloven.
Bet eerfte huismiddel is: de vernietiging van de Drukkunsr,
Deze kunst- Loch an te regt als eene eigene uitvinding
van het risk der duisternis befchouwd worden, en als de
vruchtbare bron van alie de rampen , die het menschdom drukken, \Vat wisten tech een ADAM, een DAVIT), een NE.
DUCADNZ A R, COO- HERODES; wet wisten Parthers,
Bleders en Fgyptevaren van de drukkunst; en hoe fchitterend
regeerden de geneemde Vorften, hoe gelukkig waren de ge,
zegde voiken! hoeveel kepois en lick beftond er niet in de
thans zoo bezwalkte Middeleeuwen, vt5Or dat dit Nederland
ecren KOSTER baarde De uitvinding der drukkunst heeft
de menfchen waanwijs , hoogmpedig, laatdunkend, trotsch,
opgebtaTen en vijandig gemaakt, en uit dit zaad der duisternis is een rijke oogst voor den Booze ontfproten. De druk-cers beef( als wapentuig gediend, om den Godsdienst en de
Trconen , de wilsheid en de zedelijkheid aan te vallen en to

verdelgen, ova onregtzinnigheid, volksoproeren, °nye/1111nd
en
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en grove beestelijkheid te bevorderen, aan te blazer, , te ver.
fpreiden en te verontfchuldigen. o, Indien die zoo houggeroemde LAnne els ROSTER, in den nacht wen FusT hem
beroofde, flechts op den regtzinnigen inval gekomen ware,
dat hij niet voorbefchikt was, de uitvinder dier zwarte kunst
te zijn, dan ware ons Nederland daarvoor niet zoo kenne,
lijk , door de invallen der Spanjaarden, en later door die
der Franfchen geflraft geworden I Maar , helaas 1 willens
blind , heeft niemand deze roede gezien.
Een tweede huismiddel is: vernietiging van het beftaand
Onderwijs der Jeugd.
Wanneer wij in de maatfchappij zoo veel wanorde oindekken, als er, och lacy 1 beflaat, en het oog Haan op den
hoogmoed en den nijd , welke thans, vooral bij de mindere
klasfen, hand over hand veld winnen ; wie zal dit dan niet,
met ons, aan het zoogenaamd verbeterd onderwijs, dat kind
des Satans, toefchrijven? Wil men den kinderen fpellen lee.
ren, men bezige hiertoe alleen de Spreuken seLo DI o's;
begeert men hun te leeren lezen, dit gefchiede nooit anders
dan uit den Prediker. Bij het fchrijven kieze men exempe.
len uit den Heidelbergfchen Catechismus, en in de rekenkunde brenge men het vooral nooit verder dan tot de uitrekening
van het getal des Beestes. Maar , !eider 1 wat begeestert het
verwilderd brein der tegenwoordige volksleiders? wat enders,
dan de verderfelijke zucht , om , in flede van bonne kwee.
kelingen tot andere j OZEPS en DANI6LS te vormen, hen,
indien mogelijk tot DE GR 0 or EN en AR ASINIUSSEN
op te kweeken, en er OLDENDARNEVELDEN en DE
WITTEN van te maken ? natnen, die ik hier Wet noemen
zoude, indien ik . niet overtuigd ware, dat zij bij u , edele
Bidders! het gevoel der diepfle verontwaardiging zouden ver.
wekken. — Het tegenwoordig beflaand en zoogenaamd verbe.
terd onderwijs behoort alzoo vernietigd te worden. Het bevordert niets dan waanwijsheid, hoogmoed en fchlinverlichLing , die, met elkander vereenigd, als een driehoofdig mon.
fler,, het geluk van Nederland verwoesten, en dit y olk ten
verderve flepen.
Als een derde huismiddel moet ik aanprijzen de ontbinding
van de navolgende Genootfchappen en Maatfchappijen:
l e. De Mantfchappij Tot Nut van 't 41Igemeen , omdat zij,
de zoogettaruntle befchaving en verlichting bevorderende , er
op nit is, oua alle verfchil tusfchcn de onderfcheidene kissfen
Aa4
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fen in de burgerlilke huishouding weg te nemen, en vooral
omdat zii voor de moeder van het zoo aanftonds genoemd
waanwiis verbeterd fchoolfystema moet gehouden worden.
2°. De Maatichappij van Fraaije Kungen en' Ifietenfchap.
pen. Deze tech bekroont, met blinkend flijit, de Diehters,
die den roetn der helden van de Loevefleinfehe Factie bezingen , en eenen LAURENS KOSTER afgodifcbe eere toebrengen.
3 0 . De Maatfcbappij van Weldadigheid , omdat zij alie
overblijffelen van zedelijkheid ,door eene hemeltergende Aard..
appeiencultuur, in de KoloniEn, poogt weg te nemen, en
dat wel in gronden, welke door het gadeloos voorgellacht
rooit zijn bebouwd geweest ; op deze wijze de orde der
dingen omkeerende, en den vloek des Hemels niec achtende,
Welke federt eeuwen rust op deze dorre beiden.
4°. Het Zendelinggenootlehap , aangezien hetzelve de Voor.
zienigbeid vooruitloopt In bet zoogenaamd bekeeren der Heidenen ; een geflacht , hetwelk door den vromen NOACH, in
deszelfs aarnveder C nAm , vervloekt is , en bet blijk der
verdoetnenis draagt in de kleur , die hetzeive zoo kennelijk
van andere volken onderCcheidt.
50 . Het Bijbelgenootfchap, omdat het Bijbels uitreikt, zonder bijvoeging der Canones , welke door onze groote Dordfake Vaderen zijn vastgefteld; een listige kunstgreep, waardoor alle gronden van kennen en gelooven ondermijnd en
vernietigd worden.
6°. Het Genootfcbap tot zedelijke verbetering der Cevange.
nen, omdat het poogt misdadigers tot betere menIthen te
vornien , welke , als vaten des rooms , waren voorbefchikc ,
om in eene gevangenis of op een fchavot te iterven.
7°. Eindelijk behoorden elle zoodanige inrigtingen vernie.
tied te worden, wellte, onder den fchijn van menschiievendheld, gedurende de koude en gore winterdagen , door het
uitdeelen van ziel- en ligchaamverpestende Aardappelen en
Beenderfoepen, den groocen voikshoop pogen te verbeesteliken; mitsgaders die inrigtingen, welke alleen ten doel hebben , am , door eene duivelfche uitvinding , Beestpokinenting
genaamd, de gezondheid, bet leven en het waarachtig geluk
van derzelver flagtoffers te verwoesten , en even hierdoor de
leer der pre,:destinatie gelled op losfe fchroeven
Bet vietde buismiddel beilant bierin, dat wij der menigte
ver-
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verzelteren, dat aile Licht alleen bij ons en de onzen re yin.
den is.
Ik zeg, wij moeten- dit der menigte verzekeren ; want wee
bun , indien zij van onze zijde lets meer, b. v. bewijs, verlangden ! Stellen en bewijzen is ook al eene wrange vrucht
der verlichting onzer duistere Eeuwe Neen , edele Ridders!
neen dierbare Heeren Nerokrevtui! onze • verzekering bevat
al wit de wijsbegeerte van Neologen , Pra:iidamieten en Re.
monfiranten , in ellendige grondbeginfelen eener Logica gehuld,
die nit den Booze, en in deelen en onderdeelen gefplitst is,
kan te niete doen. Wij beminnen de eenheid; en die eenheid beftaat
in de verzekering , dat wij , wij alleen oogen hebben , en alle
andere menfchen geheel niet zien, tene magtfpreuk does meer of
dan tien bewijzen , en is daarenboven voor den grooten hoop
meer gefchikt , inzonderheid wanneer men , bij de verzekering, dat wij het regt op onze zijde hebben, tevens en niet
minder krachtig verklaart , dac onze partij behoort tot die
genet], die der Duivelen rookaltaren , Ixora , Moloch, Foa

en Lama's ongevoeg op het erf der Batavieren naast L Uen K ALv 11 N hebben Iloe minder web het
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gemeen (want op hen moet vooral een oog van liefde geflagen worden) iets van de voorgeftelde zaak begrijpt , des te
gereeder zal het aan de klanken blijven hangen , en onze zegepraal zal ik verzeker u dit, en deze nu:Me verzekering,
ik weet het , edele Bidders ! is voor tt genoeg, onze zegepraal zal volkomen wezen.
Een vijfde huismiddel is te vinden in een onvermoeid flrey en , om de tijden der Middeleeuwen te doen teregkeeren.
Dat waren eerst tijden , het Christelijk geloof en deszelfs
belijders waardig I Toen kende men die verderfelijke Drukkunst niet; toen dacbt men niet aan Scholen; toen kende
men geene Zendeling- en Bijbelgenootfchappen ; toen, o gouden Eeuw! toen kende men de Aardappelen even min als de
Beestpokinenting ; toen geloofde de leek, zonder onderzoek ,
war I;em de priester verzekerde ; wen was het geene heilig.
fchennis , gelijk thans , wanneer men wulpfche, wellustige
en morfige zangen dadelijk deed vervangen door liedekens aan
's bruid; toen Ieefden de geestelijken zoo goclvruchtig in hunne ltloosters, de Baronnen zoo ingetogen op hunne
kaste , '?e , , , de lijfeigenen z ,-)o gelukkig in den fchoot der rust ;
men zlig men, wat hciaas ons oog nooit nanlchonwde ,
opeLbare EWeqeVCChiCil en C!ristclijke touinooijen, wn'ar
Aa5
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bet bloed bij beken ftroomde ; toen zag men openlijke vron.
wenkracht en maagdenroof,bedreven onder de banier van het
kruis; toen zag men water- en vuurproeven ; toen hoorde
men van hekfenprocesfen, en zag men toovenaars verbran.
den; toen verlustigde het oog van den echten geloovige zich
in de hontmijten, waarop Jood en Heiden, door Christelijk
Iiefdevuur, werden gelouterd ; in ddn woord, edele Ridders!
in die dagen des geloofs bezat de mensch alles, wat hem in
wezenlijke verlichting konde doen toenemen, en had het
Licht der Dordfche Vaderen in die tijden gefchenen, dan ware gewis, destijds , de hemel op aarde nedergedaald! Den
terugkeer van die heileeuw to bevorderen, is dus onze beerlijke roeping, onze verhevene beilemming , edele Ridders!
Om aan deze beflemming ce beantwoorden, zal ons zesde
buismiddel de kroon op het hoofd zetten,
Wij hebben benoemd en benoemen bij dezen onzen waar.
den Neef A T s oc A D, als onzen buitengewonen Gezant ,
naar de andere zijde der Pyreneen, en onzen dierbaren Neef
ESODAPA c, in gelijke betrekking , bij het Hof van het
oude Byzantium. , edele Ridders! wonen nog die zacht.
moedigen, die etns de aarde zullen beerven; daar zijn de
woorden Regt, Godsdienst en Vaderland geene tooverklanken
in den mond van Arminiaanfche volksleiders ; daar /even de
fchoonfle Houri's nog in de paleizen der Harems; daar eerbiedigc men nog de heilige regcbanken des geloofs ; daar is
nog het voor ons verloren Paradijs to vinden , bet Paradijs
van MAHOMEO en Lovoi, A, die edele tweelingbroeders,
voor wier naam elke Neoloog en aanhanger van AR MUN
moet fidderen. Onze getrouwe Gezanten zullen daar leeren,
dat het Regt in de fcherpte des zwaards en in de punten
der bajonetten , de Godsdienst in de Theologie van BoGE R.
MAN en TRIGLAND, en het heil des Vaderlands in bet
bezit van eenen Koning zonder Conflitutie bettaat. Zij zulten , ter plaatfe hunner beftemming aangekolnen, dit alles
meet praktisch dan bier kunnen leeren kennen , en, mec die
kennis teruggekeerd in ons weleer gezegend Vaderland, de
heileeuw der ALVA' S en FILIPSEN, de dagen der Ac A n's
en EPIPIIA NESSEN, de tijden der NERO ' S en HELIOGABALUSSEN doen herleven , en wile onze vijanden doen
dat ze and' .-en in doen zwelgen. ja,
bar flen aan 't
edele Ridders het thans nog kwijnend Locvefleinsch flikfrer.
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lie4t gaat dan knappende uit in rook ,en bat den gasreuk na,
svaar borst en long van flikken.
Ik zoude de opgegevene huismiddelen, des noods , met
nog andere kunnen vermeerderen; dan, even gelijk een be.
kwaam en voorzigtig arts geen nieuw middel aanwendt, terwijl hij van het bereids voorgefchrevene de beste gevolgen
verwacht, zoo willen ook wij den uitflag van onze opgegevene middelen beproeven, alvordns tot eene meer afdoende
geneeswijze over re gaan. Sterke en krachcigwerkende geneesmiddelen doen den zieke veel meer aan, dan zachtwerkende huismiddelen; en hierom bepaalden wij ons bij deze
alleen. Zij hebben dit met alle huismiddelen gemeen , edele
Ridders! dat ziJ zeer ligt en gemakkelijk aanwendbaar zijn.
ter verdrijving der kwaal, welke wij willen uitroeijen.
te toonen, hoe ligt uitvoerbaar alles zijn zal, hebben wij
flechts de volgende punten aan re geven:
j°.Dat, door eene Socieceit van Amortifatie,de boeken en
perfen, zoo veel en zoo fpoedig mogelijk, worden vernietigd.
Dat, door een bij ons to geven bevelfchrift, alle zoo.
genaamd verbecerd onderwijs worde opgeheven, eu de fcholen
gefupprimeerd.
3 0. Dat alle genoemde Maatfchappijen, Genootfchappen en
inrigtingen, bier boven, als nadeelig voor de zeden en den
regtzinnigen Godsdienst , opgegeven, door ons gehouden wor.
den to zijn vervallen; zullende wij hiertoe eene Commisfie
van Likwidatie benoemen.
40. Dat ooze edele Ridders , op ons voetfpoor, zoo bij
monde als in gefchrifte , zoo In proza als pazij, elke leer,
welke niet met de onze flrookt met zachtmoedigheid en
liefde, voor eene uitvinding des Duivels verklaren.
5°. Dat de tot hiertoe alleen sail den dieust der Afgoden
gewijde Schilderkunst hare krachten beftede , om de heerlijke
tafereelen uic de tijden der Middelceuwen fchittcrend of to
males , en dat van de alzoo vervaardigde ftukken eene Ten.
toonftelling, om de drie maanden , zal worden gehouden, op
eene plants, under door ons te bepalen.
Eindelijk, 6°., vertrouwen wij, dat de uitdrukking van
onzen wil alleen genoegzaam zal zijn, om onze zeer edele
Ridders AT sOCAD en ESODAPAC hunne verhevene zen•
ding met roem te doen vervullen.
Gij ziet , zoo wij vertrouwen, mijne 'kern Ncrokrevtui I
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phi 1 dat alle de door ons voorgefchrevene huismiddelen inn

de daad dien naam verdienen , zoo wel door de gemakkelijkheld , waarmede zij kunuen coegediend worden, a!s door de
uaauw merkbare zachtheid van derzelver working. . En waarwe dan krachtiger middelen Le ban genoinen ? waartoe dan
de magt gehruikt, die wij bezitten? waartoe onze vijanden
to verdelgen, waar wij hen met zachtrnoedigheid en liefde ,
die twee ons ingefchapene deugden , aan onze voeten kunnen
vernederen?
Zander drift, zonder aanmatiging, zonder hoogmoedige
zeifverbeffing, zonder zucht om zonderling te fchijnen, en
net verachting van alle eer- en roemzucht , willen wij., met
onze gewone befcheidenheid, harten innemen harten winnen Alles toch, wac wij wenfchen en willen , is het gelnk
onzer medernenfchen; is een fireven, om eendragt, vrede
en liefde in Kerk eta Staat te berflellen; is de vane overtuiging, in 8crn woord, dat met onze pogingen Troon en Outer
iris Narlands grond alleen kunnen bewaard blijven.
den, lasteren, liegen en verdoemen willen wij aan onze
=den overlaten, en ons gaarne getroosten de marteikroon to
dragen, indien wij voor deze eere voorbeftemd mogten zijn.
Bij deze woorden floegen AT socno en ESODAPAC
bnnne blikken, met heilig verlangen, naar boven. De fpreker vervolgde : lk zie het , kinderen mijner ingewanden! ik
voel bet aan mijn vaderhart, edele Ridders! dat gij inzonderheid naar die kroon verlangt. Hoopt er op , mtjne vrienden !
en oncgaat u die eere , weigeren de priesters van den Molochsdienst u dezelve op bet hoofd te drukken, wat nood?
roost u dan met de gedachte, dat gij u dezelve waardig gemaakt hebt, en dat dit Belialskroost alleen Le onwaardig is,
om uwe kruinen met die kroon te fieren!
Hier eindigde de fpreker zijne redo, en fprak alleen nog
deze woorden, ten befinite, tot zijne aandachtige toehoor.
tiers: En nu , Riddersl herhalen wij den eed aan Regt, Godsdierist en Vaderland!
/die de Ridders ftonden op , en traden , twee aan twee,
'mar de drie antieke olfervazen , wellte voor het fpreekgefloel.
te ftonden, wierpen eenig reukwerk in het y our, dat in de.
zelve brandde, 'fpralten hierna alien, met luider ftemme,
deze woorden nit: Wij zweren het ! — KYDREDLIB, AT
SOCAD en ESODAPAC ftonden daar in eene zegepralende
bonding , eeuen onwillekeurigen grimlach achter het vizier
bun.
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banner helmen verbergende. Op dic oogenblik ging de lamp
uit , en ik be yond mij met eene dikke duisternis orngeven ; ik
hoorde duidelijk het gefteen van een' ouden uil , het gekras yam
een paar raven, en een akelig gebas van vele honden, als in
chorus aangeheven. Dit laatfte werkte hevig op mijne zenuwen ; — bet gebas werd al heviger, en kwarn meer na.
bij ; — ik wilde , onder begunftiging der duisternis , ontvIngten , ftruikelde, viel, en ontwaakte.
Ik had flechts gedroomd; maar een oude bond huilde inderdaad onder mijn venaer.

UITBOEZEMING 111,1 DEN WATEESNOOD VAN .FEBRUARTJ .I82S.

Wat eischt gij , vrienden! vraagr gij zangen,
Nu 't all' van diepen weedom treurt,
Nu Neerlands Maagd, met rouw omhangen,
Daar 't golfgeklots haar erf verfcheurt,
Door angst en fchrik zich voelt bevangen,
En, onder 't foltrendst boezemprangen,
De honden fneekend opwaarts beurt?..„
Ilij moge 't juisr tafreel van 's lands ellende Ir malen,
Die, min gercholtt dan iit , de jammren ga kan flaan;
Ik laat den fombren blik wel girds en herwaarrs dwalen,
Maar clood, vernieling flechts, niets anders, tref ik
't Is vruchtloos dan gepoogd to zingen ;
De tranen , die me nit de oogen fpringen,
Wanneer ik
fpeeltuig grijp en ftemmen wil voor 't lied,
Doen aan mijn zie/ den rouw, die ' haar belleerscht, ontwaren;
Dan ruischt de dofFe Loon des weemoeds van de fnaren,
Maar zingen, zingen kan ik niet.
Neen ,'k waan dan , in 't gevoel van 't fchriklijk wee verloren,
Wear 't loeijen van den ftorm to hooren;
Ik zie hem, 'c barre Noord ontvlugt,
Op 'c bruifend ruim der pekeIvloeden
Met bandelooze krachten wooden;
De baren, wit van fchuim, zich menglen met de hint:
De orkaan barst los; de donders klatren;
De fpringvloed naakt, en perst de warren
Opeen aan 't onbefchermde Grand ;
De golfflag doer 's lands duinmuur beven;
'k Zic
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'k Zie de Engel des Verderfs met grimmig dreigen zweven,
En 'k uddervoor uw lot, rampzalig Nederland!
Wat waant ge u veilig en befchut door uwe dijken!
Rampfroectig Volk ontwaak ; vlugt , eer de onmeetbre vloed
Vernielend in hun grondvest wroet ,
Als nietig rag hen fcheurt en voor zijn' flag doet wijken;
't Is vruchtloos , met vereende kracht,
Wat wee'rfiand nog mogt bien, op hunne kruin gebragc;
Nog feller woedt de ftorm, nog hooger Haan de golven;
Hun ondermijnde grondllag wijkt
Hunne overplaste kruin trill, waggelt en bezwijkt;
De zee (tort dondrend in, — uw velden zijn bedolven!
Thans zwijgt ge, o fchoone Gelderfche oorden!
Van 't landelijk geluk , zoo mild op u verfpreid;
En gij , o vruchthare Usfelboorden
Van ' t ongefloord verblijf der guile eenvoudigheid.
Die akkers, waar de graanhalm bloeide ,
Die weiden, waar uw rundvee loeide,
Die velden, waar uw jeugd volvrolijk ging ten dans,
Die hutten, waar 't genoegen kweelde,
Uw rijkdom , uw geluk, uw fchoonheid, lust en weelde .....
Waar zijn ze thans ?
line is uw luister nu, o Vriesland I weggezonken
Waar is , Noordholland! thans uw RH en landlijk fchoon ?
o Parels, die aan NOrlands kroon
Zoo vaak Europe in de oogen blonken!
Uw bloei en welvaart ftortten ne6r,
Uw runderkudden zijn niet meer,
Wier zuivel 's aardrijks fchat deed in uw' fchoot vergaren;
'c Is alles tin daarheen, en over 't vruchcbre veld ,
Met kracht befchermd voor 't zeegeweld,
Stroomt thans weer de ebbe en vloed der zilte Noorderbaren!
Is 't vonnis dan geveld? Is ' t groote pleit beflist,
Met zoo veel moeds gevoerd? Is 't dan in 't eind verloren,
En moet nu Ne6rlands erf, zoo lang der zee betwist,
Niet aan zijn fcheppers, rnaar aan 't golvenrijk behooren?
Daar Iigt hij thans, 1-edekt door 't zwalpend Noorder nat,
Beroofd van zijnen wal , ontredderd , onbeveiligd,
Die aangebeden grond, der Vadren dierile fchat,

Voor zoo veel bloeds gekocht , door zoo veel deugds geheiligd !
Ver.
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Verdwenen is het loon van jaren bangen ftrijd ,
WaArop ge , o Volk ! nog korts met zoo veel blijdfchap flaardet
Verzonken is de cijns van werkzaamheid en vlijc,
Die gij zoo zorgelijk eens voor uw kroost vergaardec!
Verzwolgen is 't verblijf van eenvoud en van deugd,
Waarin ge, o veldling ! 't eersc het morgenlicht zaagt rijzen,
Waar eens uw kindscneid fpeelde in argelooze vreugd,
Waar eens, gehengde 'i God, uw haren zouden grijzen!
Vernietigd is de band, door liefde en trouw gefnoerd!
Van 't minnend hart gerukt zijn gade, of kroost, of magen!
Daarheen is 't huislijk heil, voor eeuwig u ontvoerd,
En vruchtloos blijft uw klagt het van de golven vragen
Zij voerden al uw vreugd, uw' levenswellust ma;
Gij flaart in 't rond , mar 't all' is als ,een damp verdwenen;
Verlaten, kunt ge alleen, in 'c harcverplettrendst wee,
Op 't puin van uw geluk , 't herdenken en beweenenl
Verlaten? Neen, dat zijt gij niet;
Wat nacht ook om u heen mogt zinken,
Een tier bleef aan den hetnel blinken,
Die zegenrijke araien fchiec:
Weldadigheid blikt troostend nelr ;
Zij beurc u van den puinhoop weer,
En zal uw grieve' d led verzachten ,
U wijzen op een blij verfchiet;
Zij komt! verlaten zijt gij niet ;
Blijf hopend haren troost verwachten.
o Dierbaarst plekje gronds op aard'!
o Nederland ! mijn lust en leven
Moest ge eens uw' naam ter prooi zelfs geven,
Uw deugden hebt gij trouw bewaard.
Hij kome en zie, wie twijflen moog';
Hij kome, en fchaamrood fla hij 't oog
Op zoo veel liefde en crouwbetooning,
Op zoo veel fchats, bijeengebragt
Uit een gevoel , met alter krachc ,
Uit Vorstlijk hof en armenwoning
En gij geliefde Moederftatfl
Hoe fchittrend hebt gij uitgeblonken;
Met welk een' Itroom van liefdevonken
Den nacht des jammers overfpatt
Gij
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Gij vloogt naar diepbedolven veld,
Ontruktet de offers aan 'c geweld,
Ontfloot hun uw trezoor en wallen;
Vroegt niet: waarcoe? vroegt niet: hoeveel?
Woogt karig niet eens ieders deel ,
Maar boodt gulhartig 't all' aan alien.
Rein als de dauw op 't veld verfpreid
Aanbidlijk fchoon als 't uchtendgloren,
En zegenrijk als 't voedend Doren
Zijt gij voor de aard', Weldadigheid!
Ja , menig' traan hebt gij gedroogd;
Maar , hoe ge uw' balfem gieten moogt ,
Kunt ge aan 't doorpekeld veld wear 't leven,
Kunt gij een moeder aan haar kroosc ,
Aan weeuw en wees hunn' hechtften troost,
Kunt gij ook dat hun wedergeven?
kunt zulks niet : mijn hoop , naauw opgebeurd
o Neen
Krimpt, bij 't hefef van hunne ellenden :
Waar zult gij de oogen, mat getreurd ,
Rampzaligen! thans henenwenden?
Ik wraak uW tranen niet; mijn ziel zinkt bij u near:
Wacht niet van de aarde, 't geen de Hemel heeft genomen;
Hier vloeit de troostbron niet; zie op naar hooger fpheer;
Vandaar, vandaar alleen kan troost en uitkoinst komen.
o Gij , die 't hemelruim oinvademt ,
Wiens wijsheid , liefde en magt noch perk noch grenzen beefc ,
Die ons in 't lenteluchtje en 't flormgeweld oingeeft I
tén wenk van U, en Nederland herademc.
Verhoor der jammerenden bee ;
Vertlerk hun zinkend hart door Hoop , Geloof, Vertrouwen,
Opdat zij , d,ep gedrukt , verfiagen door al 't wee,
In U hunn' Vader heeds , hunn' Redder Bens aanfchouvven!

Amgerdam ,
25 Febr.

H.

V. D.

P.
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Den Ileere Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningem.
Mijn Heed
In het Mengelwerk van No. VI voor dit jaar van Uw Tijd.
fchrift de belangrijke Levensfchets van wijlen den Vice
Taal V ERDOOREN VAN ASPEREN lezende , vinde ik bl.
253 , dat het getal zeelieden , met het fchip Delft (in den
flag van den i t October 1797 , door vERDOOREN gevoerd
wordende) omgekomen , 135 zoude hebben bedragen. Ver.
fchillende opgaven deswege in der tijd gedaan zijnde, deel ik U
er eene mode, die dit getal op ruim 3o !left , en doe dit te
liever ,daar eene weinig bekende hijzonderheid , die het Hol.
landsch zeemanshart eer aandoet , daartoe aanleiding gat'. Wel.
ligt keurt Gij de plaatfing er van in Uw Tijdfchrift niet ongefchikr.
1k heb de eer te zijn

Rotterdam,
9 Mei ,

Uw dienstvaardige Dienaar
K.

1825.

ZEES LA G VAN RAMPERDU1N.

(Overgenomenuit the p ea cY ilnecdotes , Part I, pag. 23.) (*)
1)e Delft , een van de , in den flag van Kamperdnin, den
October 1797, door de Engelfchen genomene Hollandfche
fchepen , was zoo zeer gehavend , dat men , na gedurende
vi,"f dagen alwat mogelijk was beproefd re hebben , ow het
zinkeu van het fchip te beletten , alle hoop, one het te behouden , moest opgeven. De lieer HEYBERG, eerfte Lui•
tenant op het genomen fchip , met een aantal zieken en ge•
kweiften , die niet hidden Linnet) vervoerd worden, am)
boord gelaten zijnde , werd nu door den Engellchen prOsmeester ter zijde geroepen. Deze flelde hem de onmogelijkheid
it

Voor

(*) Eene bloemlezing der meest belangrijke Anekdoten
uit de 40 fluities , deze verzameling uitmakende , werd in 1823
uitgegeven bij de Boekhandelartrs AR B ON EN KRAP re Rot.
terdam , onder den titel van Varieties: confsting of felect and

interesting zinecdotes, historical, perfonal , and literary, etc.
HEX bovenftaaud verhaal kowt Wan voor 1)3 8 . ?s,
1411:14WELW. 1325.

r-o. 7.

li b
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voor vat, alien se redden, verklaarde voornemens te zijn , na
zeker fignaal gegeven te hebben , met al zijne manfchappen
in de floep te fpringen, en verzocht HEYBERG, deze gelegenheid te baat te nemen, om het dreigende gevaar te ontvlieden. „Hoe !" riep II EYBERG, op zijne gekwetfte landslieden wijzende, welke men op bet bovendek had moeten
doen komen, omdat het hol reeds vol water ftond, „ en ik

„ zou deze ongelukkigen verlaten? Neen , noolt! Ga , en laat
ons gezamenlijk omkomen!' De Engelfche Officier, aangedams over dit grootmoedig antwoord , hernam: „ God zegene
u, brave kameraad! Hier is mijne hand; ik geef u mijn
woord, dat ik bij u zal blijven." Hierop zond hij zijne
eigene manfchappen van boord , en bleef zeif achter, om de
Hollanders bij te flan. Het Engelsch (chip the Rusfell zond
fpoedig deszelfs floepen te hunner hulpe, en zoo velen, als
lltet geluk hadden daarin plants te vinden , werden gered. De
floepen deden, zonder tijd te verliezen, eenen tweeden
togt , met niet minder goed gevolg. Er bleven nu op de
Delft nog flechts HEYBERG, benevens den Engelfchen prijsmeester en drie Hollandfche Onderofficieren , met ongeveer een
dertigtal matrozen , de meesten van welken zoo veel aanhunne
wonden leden, dat zij zich niet van hunne plants konden
verroeren. Nog koesterden zij de hoop , dat de floepen eene
derde maal te hunner redding zouden opdagen, teen eensklaps het noodlottig oogenblik dear was en het (chip zonk.
De Engelfche Officier (prong in zee, en bereikte al zwem.
inende zijn eigen boord; maar de ongelukkige HEYBERG
werd het flagtoffer van zijnen beldenmoed en menschlievendheid.

DER DIENSTBODEN EER TEGEN MR. W. BILDERDUICS
4ANTIJGINGEN VERDEDIGD.

I

n Mr. IIILDERDIja ' s al te beruchte Toelichting der Bezwaren van zijnen Lieveling Mr. DA COSTA komt , bI. 25,
deze vraag voor: , Is er inland die zou durven beweeren,
dat hij thands de eerlijke, de gemoedelijke, de flreng-zedeli)ke Dienstboden aanwijzen k'an, als bij onze grootouders, jarenlang, zonder denkbeeld van verandering ,leef„ den, en die nog in mijne jonkheid bellonden? Die een
„ gruwel van eene onwaarheid maakten en wier trouw on
„ verwrikbaar was?"
1k
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Ik ben bet, die het gevraagde beweer, en tevens , dat
ooze Mr., ook te dezen opzigte , geweldig overdrijft , zoo
niet moedwillige logen fpreekt. BEWIJZEN men leest in de
Rotterdatumcr Courant van 16 Nov. 1824, No. 138:
asfelmonde den 14. November. Gisteren avond te half
negen ure overleed alhier, in den hoogen ouderdom van hon.
derd een jaren en ruim acht maanden, JACOB DORSMAN,,
inwoner dezer Gemeente. Tot kort v66r zijn overlijden beMeld hij het gebruik van zijne geestvermogens, genoot gedu•
rende zijn ganfche leven eerie zeldzaam geftoorde gezondheid , en was , tot omtrent twee jaren geleden , voor zijn on.
derhoud werkzaam in dienst van den Heer dezer pints, bij
tiviens familie hij ongeveer tachtig jaren, onafgebroken, ge.
werkt heeft, en in hooge achting flood.
In de Haarlemmer Courant van 5 Febr. 1825, No. 16:
Na een finartelijk Wen van vijf weken overleed, te milnen huize, in den ouderdom van ruim 84 jaren, mijne getrouwe Winkeldochter JOHANNA HOEVERT, nadat zij
mijne overledene betrekking en mij, gedurende bijkans ze.
ventig jaren , met de zeldzaamfle trouw , gediend had.
Utrecht ,
I. J. V It 0 0 M
Febr. 1825.
Wed. G. C. BROUWER.
In dezelfde Courant van 17 Febr. 1825, No. 21:
Na meer dap 7o jaren mijne Ouders en Grootouders , trouw
en eerlijk , te hebben gediend , overleed heden , te mijnen
huize, 2211 Cell langZ22M verval van krachten, GEERT RU I.
Da oöBELs, in den ouderdom van even t7 jaren.

Antwerpen,

D. F. T. DON KER. VAN DER HOF/

so Febr. 1825.
Kap. Kw. M.
Voegt. men nu bij deze fprekende bewijzen, in een kort
tijdsbeflek nit flechts twee Couranten ontleend , en welke ik
onder anderen , nog zou kunnen verineerderen met eene foortgelijke Advertentie in de Haarlenuner Courant van 7 Mei
1825, de opmerking , dat op verre na niet alle Meesters en
Meesteresfen van de trouw , eerlijk- en braafheid hunner afgeflorvene Dienstboden bij openbare aankondigingen gewagen ; dat op der eerflen behandeling zelve te diltwerf veel
wait aan te merken; en dat er, bij anderen en mij. vele bo•
den bekend zijn, die , nog op dit oogenhlik , zich door pligtmidge en langdurige dienflen onderfcheiden, waaronder er te
noemen zijn , die , wanneer zij met hunne Meesters in welvaart geleefd hebben , dezen, bij overgekomene bekrompene
omflandigheden , geenszins verlatel, al doen zich die in loon
en onderhoud gevoelen; — merkt men, zeg ik, dit op, dm
dnrf ik gerustelijk vragen , war men op de geldigheid van
mijne bewijzen te dezen mope hebben aan te merken?
Uwe regtfchapenheid , Mijn Heer de Redacteur, is nit, een
waarborg, dat Gij dit weinige geene plams in Uw geacht
kiaandwerk zult ontzeggen.
Uw beflendige Lezer
's 1.frge 19 Mei , 1825.
A E N X • • • E•
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• hamburg, 6 Mei 1825. Onlangs heeft een Onderofficler
van de Rusfifche Garde te Petersburg zijnen Kapitein bij
eene wapenoefening van achteren dooritoken. De fchuldige
• is door een' Krijgsraad veroordeeld, oin is malen tusfchen
• t000 man door de fpitsroeden te loopen , en heeft na deze
„ ftrafoefening dadelijk den geest gegeven."
Ziedaar het verhaat eener firafoefening , ons in de Nieuwspapieren medegedeeld. Zij had plaats , niet te Algiers, Tunis
of Konliantinopel, maar te Petersburg , de hoofd- en hoffiad
des Rusfifchen Rijks , niet vroeger dan in het jaar achttien.
honderd vijfentwintig. Het nietig geflacht van dezen tsjd,
dat, ingevolge den geest onzer bedorvene Eeuw, we! de itraf
des misdadigers, niet echter zijne marreling wil , moge deze
wijze van ftraffen met huivering en afgrijzen vernemen en
haar barbaarsch noemen, de vrienden van den goeden ouden
tijd verhengen zich zeker, dat men ten minfte nog in ddnen
Stan van bet Heilig Verbond de kunst kent en in beoefening
brengt, om den zondaar langzaam den verfehrikkelijkaen dood
te doen iterven. Is het niet regt jammer, dat het den Krijgsraad tiler is ingevallen, om, vOOr de voltrekking van het
vonnls, naar alle landen van Europa , en dus mede naar ons
Vaderland, boden nit te zenden , en de voorflanders van
wreede ftrafoefeningen, die van geene zedelijke verbetering
der gevangenen, maar alleen van rad, brandijzer en geefeiroede hooren tot de bijwonitig van het bloedige feest
nit te noodigen? Deze trtnoodiging , p een , zij zou haar doel
Bier gemisr hebben! Van bier, van daar, van elders zouden
er gewis zijn heengellield , zich met hunne verbeelding
in vroegere eeuweu te verplaatfen , en re zien, wat , tot hunne fpijt , filet zoo overal nicer te zien valt. En wie weer,
of niet, na het doodmartelen des misdadigers, in het S'paansch ,
en Fransch, en Duitsch, en Hollandsch, de eonparige kreet
Vivat de goede oude
van goedkeuring zou zijn opgegaan:
^ tijd l Zoo moge nog eens war het misdrijf in elle landen
„ gefiraft worden! o , Breiden zich , met Ruslands magt, ook
• Ruslands wetten over gansch Europa nit 1"
Menschlievende ALEXANDER! Van U, wiens weldadig.
held ook vreemde, ook Nederlandfche ellende wil lenigen , —
van U, wiens eciel hart gewis een' affchuw heeft van alie
wreedheid , verwacht de gehoonde Mensehheid regt en troost.
B.
iyn AA G EIa ANTWOORD.

Welk onderfcheid beflaat er tusfchen s A L o M o en den Bankier RoTuscii ILI)?
Dat s ALOMo de Koning was der.Todes, en ROTHSCHILD
de food is der Koningen.

MENGELWERK.
LEERREDE,
OVER

HANDEL• XVI: 25b.
Ende de Gevangene hoorden na

haer.

H

et Evangelic is eene kracht Gods tot zaligheid. Overal en te alien tijde was de leer van het kruis een Licht tor
verlichting der Heidenen , en een troost voor het huis
lsraels. Over elken regenfland zegevierende, werd bier
eene fchare van Priesteren den geloove gehoorzaam; elders bogen zich , bij duizenden, de zonen van Abraham
ncdcr voor den gekruisten Nazarener; en , terwijl in Tempel en Synagogen de leer des heils in opene ooren en
ontflotcne harten nederdaalde , weergalmden de kerkers
van lofzangcn, toegebragt aan den gezegenden Verlosfer,
verhieven zich de gebeden van eenen Paulus en Silas tot
den Ecuwiglevenden, en — onze tekst zegt het ons,

M. T.! — de Gevangenen hoorden naar hen.
Gij herinnert u, gewisfelijk , de geichiedenis, waarvan
deze woorden een klein ge.icelte uitmaken; en wij zullen
u daarom flechts met weinige woorden de omflandigheden
fehetlen , waarin de gcnoemde kruisgezanten zich , tijdens
hunne reize naar Nlacedonie , bevonden, en van het lijden , hetwelk hen inzonderheid te Philippi drukte; maar
ook van de zegepraal , welke de zaak van den Gekruisten, te midden der boeijen en banden barer ijverige voorftanclers , zoo heerlijk behaalde.
De eerac poging van den grooten Paulus , om , nevens
zijn rcisgezel cn ambtgcnoot Silas , Christus, en dicn gckruist , aan Jood en Heiden te Philippi te vcrkondigen ,
was bereids met eene gezegende uitkomst bckroond gcworden. De vrome Lydia bckleccidc, under de toegeCc
bragIsIENGELW. 1825. NO. 8.
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bragte ichare der aldaar gefiichte Christengerneente , eene
aanzienlijke plaats, en toonde hare verknochtheid aan de
zaak van het Evangelie , door de beidc dienaren van den
Ileer te herbergen. Paulus en Silas , van deze aanbieding gebruik gemaakt hebbende , werden evenwel , door
de genoegens en getnakken der gastvriiheid eener zeker
aanzienlijke vrouwe , niet afgetrokken van de bezigheden
hunner hemellche roeping ; neen , clagelijks bezochten zij
de plaats , tot het gemeenfehappelijk gebed der Philippiers
afgezonderd , ten einde aldaar , voor de verzamelde menigte , de leer des heils en der verzoening met God,
door Jezus Christus , te verkondigen.
Een 'onverwacht voorval floorde intusfchen eene zoo
heilige en eerbiedwaardige verrigting. Zekere heidenIche
flavin , in de zoogenaamde toover- en waarzegkunst van
die duistere tijden ervaren , en hiermede haren meesteren
veel gewin aanbrengende , vergezelde de Apostelen des
Heeren ettelijke dagen , gedurig en bij herhaling uitroe•
pende : Deze menlchen zijn dienstknechten Gods des illlerhooglien , die ons den weg Ler zaligheid verkondigen.
Alboewel deze uitroeping , M. T., niets dan waarbeid
behelsde , zoo voegde dezelve niet het min& in den mond,
die dezelve uitCprak , en was zij alzoo voor de zaak des
Christendoms als hoogstnadeelig te befchouwen. Immers
was de getuige in dczen eene heidenfehe Ravin, bij de
inwoners van Philippi als eene waarzegfler befaamd geworden. Moest alzoo deze hare getuigenis de mindoorziende menigte niet op het denkbeeld brengen , als beffond
er eene zekere •overeentlemming , zoo al geen werkelijk
verband, tusfchen de beruchte heidenfche Sibille en de
dienaren van bet Evangelic ? Vatteden daze vermoedens
post in het gemoed van zeer eenvoudigen , welke duistere , verwarde en ongerijmde begrippen moest dan het
vooronderileld verband tusfchen den eerdienst van Jupiter en de aanbidding van God in geest en waarheid niet
verwekken bij hen , wier oogen nog naauwclijks geopend
waren , om den glans der Goddelijke leere , welke Paulus
verkondigcle , te aanichonwen !
En
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En was het gedrag der flavin welligt een gevolg van
de raadflagen der fluwe en listige vijanden van het Evangelic , ten einde door hetzelve den invloed dier leere te
verzwakken en weg te nemen ; beflond er dus een boos
opzet , om bet edel doel van eenen Paulus en Silas tegen
te werken en geheel te verijdelen; dan gevoelen wij het
volkomen , dat de zaak des Christendoms , op eene alles
afdoende wijze, tegen deszelfs openlijke en verborgene
beftrijders , behoorde gehandhaafd te worden.
Paulus althans was hiervan volkomen overtuigd ; en,
gebruik makende van het hem verleend wondervermogen ,
zegt hij tot de , hem dagelijks naroepende , flavin , of,
gelijk in den tekst heat, tot den geest, die in haar was :
1k gebiede u in den naafi; van yezza Christi' s, dat gri
van haar uitgaat ! en, dus lezen wij verder , hij ging
uit terzelver tire; dat is : het werd Naar, van dat oogenblik of , onmogelijk , hare tooverkunaen en waarzeggerijen
langer uit te oefenen ; zelfs het vermogen , om zich iets
nicer van hare met zoo veel inipanning en mocite aangeleerde kunst te herinneren , was haar ontnomen : zij had
opgchouden eene waarzegaer te zijn ; en de geheele
kunstbegaafdheid , die haar, bij den onkundigen hoop,
beruchtheid en haren meesteren gewinverworven had, had
haar eensklaps begeven.
Was hierdoor de waardigheid van de leer des Christendoms heerlijk gehandhaafd , de baatzucht, zoo gevoelig
gefiraft , kon , aan den anderen leant, hare teleurgefielde
hoop niet ongewroken laten ; en, had bet den vijanden
van Christue . naamniet mogul gelukken , door listig overlegde middelen te zegepralen , zij nemen nu hunne toevlugt tot openbaar geweld. De meesters der flavin
immers zoo fiellen wij ons de zaak voor plaatien zich
aan het hoofd van eenen volksoploop , griipen Paulus en
Silas , voeren hen naar de Romeinfche Overheid , beicWdigen de beide gevangenen , als verkondigers eener nieuwe joodiche Godsdienstleer, den Romeinen ongeoorloofcl
te hooren of te omhelzen , en vorderen derzelver ftraf:
de opgeruide menigte onderacunt deze vordering met
Cc2
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woest gefcbreeuw, en de heidenfche regters aarzelen
niet , de aangeklaagden fchuldig te verklaren , te geefelen
en in den kerker te werpen.
Zoo fcheen dan de zaak van bet Christendom te Philippi Gene verlorene zaak te zijn dan, wie hierover alzoo mogt denken en fpreken , Paulus en Silas waren overtuigd , in wicn zij geloofden, en wanhoopten niet aan de
zegepraal van Jezus' naam en zaak. Zij toch waren geene kunftiglijk verdichte fabelen nagevolgd , en volkomen
zeker,, dat de poorten der hel de gemeente des Heeren
nooit zouden overweldigen. Maar niet alleen dit ; zij
roemen in de vercirukking , en , verheugd , dat zij waardig geacht waren , om den naam van Christus, finaadheid
en banden te lijden , zingen zij Gode lofzangen , en verbefien zij, in een flatig lied, den lof van den Eengeborenen des Vaders , vol van genade en waarheid.
Christerien ! verplaatst u , voor eenige oogenblikken ,
in den kerker te Philippi ! Strengelijk gegeefeld, ruwelijk
mishandeld, ter prooije aan felle ligcbaamsfmarten , in bet
diepfle der gevangenis , met de voeten in houten boeijen
vastgenoten , en omgeven van alle de eigenaardige verfehrikkingen van den middernacht , in eenen akeligen ,
duistercn kerker, ontglipt aan den mond der beide Gods-.
gctuigen geene enkele klagt , en , zoo aan hun oog al een
traan ontrolt , het is die der vreugcle en verrukking ,
ke de toonen aangeven van hun Godverheerlijkend lofge.
zar g. Ziet daar,, M. V. , de zegepraal van den Godsdienst !
Door zijnen weldadigen invloed wordt elke last verigt,
elk lijden dragelijk , de zwaarfte druk fpoor en prikkel tot
aanbidding , dankbare hulde en vereering Gods , en een
kerker herfcbapen in eenen tempel , die van den lof des
Allerhoogften wargalmt.
Eld de Govangencn hoorden naar hen. Aldus luiden de
tekstwoorden , welke wij uwer aandacht hebben voorgelezen , en tot wier nadere overweging wij trans overgaan.
In de gevangenis te Philippi bevonden zich , destijds ,
een aantal gevangenen, befchuldigd of overtuigd van vergrijp tegen de beltaande wetten des lands , en als zooda-

OVER HANI)EL. XVI: 25b.

357

danig, , of tot nader onderzoek , of tot het ondergaan
firatTe , opgefloten ; menichen , beroofd van hunne
vrijheid , waarvan zij eenmaal een misdad'ig gebruik of liever misbruik gemaakt hadden , door bet plegen van onderfcheidene misdaden. Als fchadelijke leden nit de maatfchappij geweerd , zoo ter handhaving van de veiligheid
der burgers, als ter voorkoming van verdere en nog grootere gruwcldaden , ondervonden zij of reeds al het gewigt
der him opgelegde welverdiende ftraffen , offidderden voor
de uitfpraak van een vonnis , in geflrengheid evenredig
aan de gepleegde wanbedrijven ; terwijl de wroegingen
van een befchuldigend geweten gewisfelijk velen onder hen
nog nicer folterden clan de ftraffen, welke de hand der
wreekende geregtigheid hun deed ondergaan.
En het is van deze misdadigers, dat onze tekst getuigt :
zit hoorden naar hen ; te weten , naar het Godverheerlijkend lofgezang , door Paulus en Silas , het zij beurtelings
of te zamen , aangeheven.
Het zal wel geene aanwijzing behoeven , M. T. , dat
wij deze woorcien : de Gevangenen hoorden naar hen,
niet in dien algemeenen zin moeten opvatten, welke zich
flechts tot een bloot werktuigelijk hooren van zekere
klanken bcpaalt. De vermelding hiervan ware ton eene
nietsbetcekende kleiniglicid. Iinmers fprak het wel van
zelve , dat cen gezang , in den flillen nacht , met Wider
fleinme en lilt eel] volgeflroomd gemoed, aangeheven ,
eangeheven in gewelven , die zelfs eenen enkelen zueht
van den ongellikkigen herhalen, door mcdegevangcnen ,
op niet zees grooten affland verwijclerd , moest gchoord
-worden. Maar vermelding verdiende bet voorzeker, dat
misdadigers , het Jollied der Goclsmannen hoorende welverre van betzelve door ongebondeneredenen of lage fpot•
tcrnij te floren, welverre van de gezangen der nicuwaangickomenen door fmaad of (chimp tot zwijgen te brengen,
integcndeel , getroffen door won en inhoud van het aangcheven lied , naar hetzelve, met can toegenegen oor,
aandachtig luisterden , en bet gehoorde ter bane namcn.
Niaar vcrinelding , opzetteliike vermelding verdiende bet ,
Cc3
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dat de lof aan God en den Zaligmaker , waarvan de gewelven des kerkers to Philippi nog nimmer weetrgalmd
badden, in die duistere fpelonken niet vergeefs ten hemel
fleeg , en het klimmend gezang van echte Godsvereerders
ziel en zin van ongelukkige misdadigers kon treffen en
boeijen. Ja , vermelding, dankbare vermelding verdiende
het woord van onzen tekst: En de Gevangenen hoorden
naar hen.
Komt , M. G. , verflerkt uwe aandacht, en volgt mij
in de ontwikkeling van de twee hoofdbijzonderheden ,
wake in de zoo aanftonds gebezigde woorden liggen opgefloten ; zij zullen ons tot de aangenaarnfle overdenkingcn overvloedige aanleiding verfchaffen.
I. Onze eerfte bijzonderheid , Welke onmiddellijk in het
vcrhandelde ligt opgefloten , is deze: Het menfehellyk
hart , zelfs dat van den misdadiger,, bezit de vatbaarheid voor ernflige indrakken, die hetzelve door middel
van den Godsdienst ontvangt.
De gebeurtenis in den kerker_te Philippi is voor onze
ftelling een fterkfprekend bewijs. 'Wij zagen toch , dat het
misdadigers waren , welke , met aandacht en belangflelling , hoorden naar het Godverheerlijkend gezang der beide gezanten van Jezus Christus ; en wij ftaan verbaasd bij
een voorval , hetwelk wij ovcral elders zeer gemakkelijk,
maar het allerminst in een' kerker en • onder een aantal
boosdoeners zouden kunnen verklaren , indien opgcmelde
(telling de beftaande moeijelijkheid niet geheel wegnam.
Het is zoo , mijne' Medechristenen ! wij alien ,dragen
in ons binnenfte een bedorven hart om ; een hart , waarvan de H. S., met zoo veel ernst als waarheid , getuigt ,
dat deszelfs gedichtfel boos is. Wij alien zijn zondaren;
en indien w j z,eggen, dat
game zonden &Metz, zoo
verleiden
onszelven, en de waarheid is in ons
Zelfs de hasten onder oils moeten met een' Paulus uitroepen : Ik ellendig 212ensch vie zal mF)* verlosfen Brit
het ligchaam dczes doods? Maar,, eeuwig dank zij den
\racier der barmhartigheid ! niet alle de trekken van het
Goddclijk deugdenbeeld , hetwelk in den nog reinen mensch
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zich zoo heerlijk vertoonde, zijn vernietigd geworden ;
niet geheel ging de oorIPronkelijke adel der menschheid,
bij den val van Adam , verloren. Het zij zoo , velen
vertoonen , helaas! weinig van de nog overgeblevene trekken , die het zedelijke in den mensch uitmaken: overgegeven aan den dienst der zonde en der zinnelijkheid , is ,
bij een groat aantal , de vonk, die eenmaal van den Hemet daalde, als onder de asfehe begraven ; bij fommigen
fchijnt zij uitgedoofd , en getuigt een geheel zinnelijk , zoo
al niet dierlijk leven , van de ontzettende laagte, waartoe
zij gezonken zijn : dan ook bij de zoodanigen heeft dat
Goddelijk licht eenmaal, hoe flaauw dan ook, gelchenen , heeft het zedelijk gevoel , hoe zwak dan ook, gefproken , en doer nag het geweten deszelfs fleet hooren ,
te midden van zondige vertnaken en onzedelijke bedrijven.
En page ook hij, die zichzelven aan den dienst des kwaads
fchijnt verkocht te hebben , die regter
het binnenfte
te doen zwijgen ; zijns ondanks laat het geweten zijne
regten golden , en predikt hem matigheld , regtvaardig•
laid en een toekonzflig oordcel, waar hij vurig wenscht,
dat alles met dit levee mogt eindigen.
En wat bewijst dit nu. anders , M. V., dan dat het menfchelijk hart de vatbaarheid bezit voor ernftigeindrukken ,
die hetzelve door middel van den Godsdienst ontvangt ?
Noemt het cone vonk der Godheid in ons — noemt bet
zedelijk gevoel — noemt het geweten , of met welke andere namen men die opwekking tot het goede ook moge
beilempelen , altijd zullen wij daarbij den weldadigen invloed van den Godsdienst befpeuren , en zonder denzely en mist elke paging ter bekcering haar doel. Opwekkin
gen en aanfporingen , blootelijk ontleend nit de voorfchriften eencr flrenge zedekunde , mogen al eons den op den
weg der zonde onbedachtzaam voortgaanden fterveling ,
voor • eenige oogenblikken , doen flintan ; zij bezitten te
weinig vermogen , om hem terug te doen trecien , en de
aangeprezene liefde tot de deugd om haar zelfs wille is
hem te loud en heeft voor hem to weinig bevalligs , om
haar pad in te than. ?Mar zie! dear veriehijnt de GodsCc4
dienst
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dienst van het Evangelic, wel in al zijnen hemelfchen luister , maar ook in al zijne zachte aantrekkelijkheid. In het
bloed van Christus — zoo fpreekt hij — is vergeving en
reiniging van alle zonden. HI/ is u van God gefchonketi
tot w9'sheid, regtvaardigmaking, hciligmaking en volkomene verlosfing. Er is geene verdoemenis voor hen, die
in Christus zipa.
verrnoogt alle dingen door Christus, die u kracht geeft, geeft Zajnen fchapen het
eeuwige leven. En waar is nu de zondaar, die , bij vdie
ftem uit den Hemel, koel, onverfchillig en gevoelloos
blijven kan? De verkondiging van vrede met God, vergeving van zonden , en eeuwige zaligheid, roert en vet-.
teedert het hart, ook van den grootflen zondaar ; want het
bezit de vatbaarheid , om geroerd en verteederd te worden: het zaad des woords valt in acne goede, toebereide
aarde, en nu wordt het de taal van hart en mond : Ik zal
opflaan en tot :niftier; Mader gaan. Dit vermogcn bezit
gij, Godsdienst van onzen Heer! boven aile menfehelijke
ftelfels en zedekunde , als de weldadige herfteller van het
Goddelijk deugdenbeeld in ons.
II. De tweede bijzonderheid, insgelijks uit den tekst
afgeleid , is deze: Ernftige , godsdicnflige indrukken warden vooral gewekt en verflerkt door een godvruchtig voorbeeld.
Niemand uwer , M. T., zal er aan twijfelen , of de
gevangenen in den kerker te Philippi bezaten de vatbaarheid, welke wij berchreven hebben : dan ,that goede , het
betere in hen fluimerde; de vonk der zedelijklieid fineulde
onmerkbaar onder de asfche, ja fcheen al minder en minder te gloren , bij gebrek aan toereikend voecifel; bij fornmigen was zij welligt fchier geheel uitgedoofd. 1VIaar
zie ! daar treden twee gevangenen den kerker binnen:
its hunne laden is niets berispelijks, in hunne woorden
niets onbehoorlijks ; zij fpreken met elkander , en elk word
is een woorcl van bemoediging , van vertroosting en hoop
op God. En nu , ongewoon verfchijnfel in eenen kerker !
die gevangenen zingen en verhetnn, in godvruchtig lofgezang , de heerlijkheid , de magt en goedlicid van lionnen
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nen God, de trouw en liefde van hunnen Zaligmaker !
Neen , zoo roerend en treffend , zoo hartelijk en opregt ,
zoo vurig en dankbaar hadden die Ileidenen , voor zoo
veel zij zoodanige waren , hunnen Jupiter nog nooit hooren prijzen ; zoo had de Jood , indien er zich van die
natie eenige onder de gevangenen mogten bevinden , zijncn
Jehovah nimmer hooren verhecrlijken ! Dit wekte aller aandant , aller belangneming ; en, terwij1 Paulus en Silas
zongen , hoorden de Gevangenon naar hen.
Vooronderallen wij Bens, dat Paulus en Silas, het zij
nit moedeloosheid over hun lot , het zij uit vrees voor den
mogelijken boon en (chimp hunner meclegevangenen , of om
welke redenen dan ook , hun Godverheerlijkend gezang hadden nagelaten ; dan had dit bun zwijgen nimmer die heerlijke uitkornst ten gevolge gehad , welke hun vrolijk en ernftig
gezang zoo weldadig bekroonde. Zoo veel vermag een goed
en godvruchtig voorbeeld! En wie uwer , herinnert
zich niet voorvallen van een' gelijkfoortigen aard ? Hier
zien wij een' dienaar der zonde het oor gewillig leenen
aan een vroom gelprek ; daar hem met eerbied luisteren ,
bij de voorlezing van eenig goed en ftichtelijk boek ; elders lokt de toon van het kerkgezang hem den heiligen
tempel binnen , dien bij achteloos dacht voorbij te gaan.
\Vie uwer herinnert zich tiler niet den losbandigen zoon ,
die door het godvruchtig voorbeeld eener edele moederde dochter, die door de gelprekken van alien vromen
vader — den echtgenoot , die door de hartelijke taal
van echtgenoot , regtfchapen leeraar, of vriend , opge.
wckt en aangerpooV werd , om den goeden weg te kiezen , en Bien des verderfs te verlaten ? Even gclijk flechte
voorbeelden tot bet kwade lokken en leiden , even zoo ,
en met nog grooter kracht , werkt bet godvruchtig voorbeeld ten goede ; en wel allermeest , wanneer eenig meer
of minder zwaar lijden den zondaar drukt of dreigt ; dan
toch heeft de weg der zonde deszelfs bekorende zijde geheel verloren. Maar de vriend van God, de dienaar van
JCZLIS Christus , blijft ook in zijde cigene vcrdrukking
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roemen , en zijn aanlokkend voorbeeld dwingt voor 't
minst tot loftpraak , zoo al niet tot navolging van dat
fpoor,, hetwelk hem flerk maakt onder het lijden , kracht
geeft in den tegenfpoed, moed doet !louden onder alle
bezwaren , en hem vrolijk doer zingen te midden van den
donkerilen nacht.
Gij hebt hiervan het fprekendst bewijs opgeleverd ,
duistere gewelven van den kerker te Philippi ! En wanneer ook het geloof aan de kracht van het godvruchtig
voorbeeld, ter verwekking van . ernilige , godsdienflige
indrukken , bij ons mogt verflaauwen , dan willen wij dat
geloof krachtig verflerken , door in onzen tekst te herlezen : En de Gevangenen hoorden naar hen.
En wat is nu het gevolg , hetwelk wij uit het verhandelde hebben of te leiden ? Komt, M. T. ! laat ons dit
met ernst en aandacht , ten flotte , overwegen.
I. Bezit het menfchelijk hart, zelfs dat van den misdadiger, vatbaarheid voor godsdienifige indrukken , dan
behooren sv j , ook omtrent den diepstgevallenen, ons van
en liefdeloos oordeel te onthouden.
Laten wij het niet ontveinzen, M. T. , dat er in ons
midden , met betrekking tot dit fluk, vele verkeerde begrippen, vele vooroordeelen beflaan. En waren bet flechts
alleen verkeerde begrippen en vooroordeelen ! Maar,, ziet
niet de hoogmoedige , die nimmer in verzoeking geraakte , om tegen de burgerlijke wetten to zondigen , op den
geftraften misdadiger met diepe verachting neder? Zegt
niet de fchijnheilige, die, door listig overleg , de hand
der geregtigheid west te ontwapenen , tot den diepgevalTrilk van m:y want ik ben heiliger
len '
dan Beflempelt niet de gevoellooze den geitraften
zondaar met den naam van een' onverbeterlijken booswicht ? Kleeft niet het merk van afkeer , verachting en
fmaad op bet voorhoofd ‘an menigen boeteling , die, in
eenen bangen kerker, jaren lang , de wrange vruchten
van zijn misdrijf fmaken moest ? Worden zij, wier voet
eenmaal de plaats der opcnlijke firafoefening betraden ,
nict andermaal , en gewis zwaarder , gcaraft dour die
lief-
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liefdelooze terugftooting, Welke, wanneer zij weder terugkeeren in de zamenleving, hen buiten itaat Belt, in
bet zweet huns aanfchijns , hun brood te winnen? —
Dan, waar zoude ik eindigen, indien ik bier alle de verkeerdheden wilde vermelden, Welke menfchen omtrent
menfchen , zondaren omtrent zondaren , in dit opzigt,
zich durven veroorloven ! Het is zoo , de bevolking onzer gevangenisfen beflaat, even als die te Philippi ten tijde van Paulus , uit misdadigers , door de wet wegens
hunne wanbedrijven geftraft; maar , zijn die misdadigers
ook niet onze broeders en zusters? waren zij niet menfchen , alvorens zij misdadigers werden ? en nu, misdadig geworden,zijn zij daarom minder ongelukkig? minder
beklag en'diep medelijden waardig?
Indian wij Beene vreemdelingen zijn in ons eigen hart,
dan zullen wij, elken dag van ons leven , de opmerking
getnaakt hebben , dat wij voor de verleiding tot elke foort
van ondeugd blootflaan. Hebben wij die verleiding wederflaan , ook daar, waar zij ons vleijend toelachte , het
was voorzeker onder den hoogeren invloed van Gods
geest en genade; en wij ondervonden hierbij de voordeelen eener goede , Christelijke opvoeding, van een werkzaam leven , een toereikend beflaan, en eene opgeklaarde
kennis aangaande onzle verpligting en beflemming. Maar
neemt dit alles weg; aanfchouwt den misdadiger,, wiens
opvoeding geheel werd verwaarloosd , wien het aan alle
opleiding tot kennis , befchaving en deugd ontbrak , wien
ledigheid tot eene vruchtbare moeder word van allerlei
kwaad, wien behoefte dreigde of drukte , in wiens gemoed bet weldadig licht van den Godsdienst welligt
mar een' enkelen lichtaraal deed gloren , en beklaagt hem ,
wanneer bij in de verz,oeking 'komt , en in den onge]ijken
ftrijd met ongeregelde, nooitgetemdc driften of begeerten
bezwijkt ; maar , mijne Broeders ! veroordeelt hem niet.
De zoodanigen , wier beeld ik daar fehettle, bevonden
zich gewis in den kerker te Philippi ; en echter was de
vonk der Godheid , hoe ook in het duister verhorgen ,
in hen aanwczig : de uitkomst hceft zulks bewaariieid.
Maar
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Maar hoe! zou het met onze gevangenen , in onze kerkers , anders geftelci zijn ? Neen, G. ! laten wij die
ongelukkigen niet hard, niet liefdeloos veroordeelen ! De
vonk behoeft flechts aangeblazen, het vuur flechts aan.
gehouden te worden , om nicer en meer te ontvlammen.
Ook de grootfte misdadiger heeft een hart, voor het goede en deszelfs weldadige indrukken vatbaar ; vatbaar voor
verbetering en terugkeer op het goede pad. Wilt gij hem
daartoe den weg affluiten door een liefdeloos oordeel,
door eene harde behandeling, door een trotsch gedrag ,
door fmaadredenen en fchampere verwijten? Maar, M.
V. , dan zoudt gij uw Christendom eerst moeten afzweren, eerst Hem moeten verloochenen, die eenen boetvaardigen moordenaar aan het kruis Zijnen eeuwigen vrede verkondigd heeft ; dan zoudt gij alle geloof-aan menfchendeugd en menfchenbehoud moeten opgeven, en eindelijk , bij het gezigt uwer eigene overtredingen, moeten
wanhopen aan uwe eeuwige zaligheid! Neen, Christenen! indien bet waar is , dat Jezus Christus voor alien
geftorven is, dan is Hij ook voor den grootften onder de
zondaren geflorven; dan aanfchouwen wij, in elken ge,
ftraften misdaciiger , wel een' medezondaar,, maar ook een'
medeverlosten door het bloed van onzen Heer,, voor wiens
behoud en redding ons harte gloeit , vow. wiens geluk en
leven wij alles willen ondernemen, in den geest der echte
Christelijke liefde, welke alle. dingen verdraagt , ,gelooft
en hoopt , en nimmermeer vergaat.
Mogten wij alien beflendig eu fleeds levendig overtuigd
zijn , dat wij alien , als zondaren , voor den vlekkeloos
liciligen fchuldig flaan ! Ja , G. ! niet hij , die inbreuk
maakt op de openbare veiligheid en de bezittingen van
den naasten , en daarvoor,, op de geregtsplaats en in den
kerker , met boeten , is altijd een zondaar boven anderen
zijner medezondaren; het tegendeel can te nemen , ware
wel eene trotiche en ijdele verheffing van eigene fchijnverdienflen, die , in bet oog van den Heiligen , gelijk zijn
can een wegwerpelijk kleed ! Of is de baatzuchtige , de
gierige, de fchijnlieilige , de verkwistende, de wellustige ,
de
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de twist en tweedragt zaaijende, de hoogmoedige en onmenschlievende zondaar alleen dthirom minder fchu/dig
voor Hem , die de geesten weegt, omdat geene kerkers
en fcbavotten zijne misdaden beteugelen? Is de onderdrukker van weduwen en weezen minder ftrafichuldig, dan de,
roover of dief , wren bet fleehts aan geveinsdheid en list
ontbreekt, om firalfeloos te kunnen handelen? Is hij ,
die , door bedrog en fluwe onderkruiping, het geluk van
anderen ondermijnt en het flerfuur van ongelukkigen vervroegt, bij den Alomtegenwoordigen minder ftrafwaardig
dan hij, die een ander van bet leven berooft ? — Ik bid
Broeders ! laat ons niet oordeelen; maar die flaat ,
niet valle
zie toe, dat
Voegt 011S alzoo, omtrent miscladigers , een liefderijk
oordeel, wij behooren bet daarbij alleen niet te laten berusten , maar, en dit is onze
II de leering , wij moeten , door onze daden, op onze misdadig gewordene natuurgenooten voordeelig pogen te werken.
Paulus en Silas werkten, gelijk wij zagen , door bun
godvruchtig gedrag , voorcleelig op de gevangenen in den
kerker te Philippi, en wij behooren dit edel voorbeeld te
volgen. Het is zoo , M. V. , onze Hand en roeping verfchilleu grootelijks van die, welke doze groote mannen
met zoo veel zelfopoffering vervulden : wij hebben de roeping niet van eenen Apostel des Heeren , zoo min als de
gaven , waarmede de groote Tarfer zoo rijkelijk was toegerust ; maar tot ons is tech ook het woord gefproken :
Laat uw licht fchzjnen voor de menfehen , opdat zzy uwe
goede sverkett mogen zien , en uwen Fader, die in de he?mien is , verheerlijken !
En vraagt gij nu , T., hoeclanig kunnen wij ten nutte
van onze misdadige natuurgenooten werkzaam zijn? Ziet
dan bier het antwoord , hetwelk wij ons verpligt gevoelen u ernaig op het hart te dringen.
Behandelt nooit eenen misdadiger trotsch en hoogmoedig , maar met hartelijken ernst en deelnemende goedwilligheid. Vernietigt in hem de overgeblevene lchaamte
niet door verachting en fmaad, en ontneemt hem de achting
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ting voor zichzelven niet door onverdiende vernederingen.
Toont hem, met woord en daad , dat gij de misdaad verfoeit , rnaar in den misdadiger , als mensch 2 belang blijft
ftellen. Onderfleunt elke onderneming, al is het flechts
met eene geringe geldelijke bijdrage , te werk gefteld , om
in de kerkers kennis en berchaving, orde en werkzaam
heid , zedelijkheid en Godsdienst op onkunde en woestheld , wanorde en luiheid , onzedelijkheid en ongodsdienfligheid te doen zegevieren; en gaat hierin voort, ook
dan, wanneer gij de baste pogingen , hiertoe aangewend ,
bij fommigen zaagt mislukken. Biedt aan den verbeterden zondaar,, wanneer hij den bangen kerker verlaat,
vriendelijk de hands en onderfieunt, zoo veel in u is ,een
ieder naar zijn vermogen , hem , die zich in de maatfchappij
een eerlijk rniddel van beftaan poogt te verfchaTen: onderfteunt hem door uwe liefdegiften , door uwen raad ,
door uwe troostredenen , en vooral door een Christelijk
voorbeeld.
Aldus werkzaam zijnde, M. V. , verrigt gij met de
daad een goed, Christelijk , Godverheerlijkend werk, en
looft gij uwen God en Reiland, op gelijke wijze, als
Paulus en Silas dit deden , toen de kerker te Philippi van
hunne lofzangen wargalmcle. Aldus werkzaam zijnde,
betoont gij a waardige medearbeiders Gods te 'wezen ,
en echte dienaars van Christus , die gekomen is , niet otn
regtvaardigen , maar zondaars te roepen tot bekeering.
Aldus werkzaam zijnde , zijt gij navolgers van Hem , die
tollenaars en zondaars opzocht ; met voorbijgang van fchijnheilige en hoogmoedige Pharizeers , en zult, als hij ,
(walk eene gedachte!) zielen aan het wis verderf ontrukken.
Laren geene vooroordeelen a terughouden , geene verkeerde begrippen uwen ijver verminderen, geene fpotternij
u den moed ontnemen. Alwat- met den geest der liefde,
die tevens de gecst des Christendoms is, ftrijdt , zal canma.al gewogen en te ligt bevonden worden. Hebt ge met
tegentland te worftelen , met mislukking te kampen , met
vooroordeelen te ftrijden , of u te beklagen over misduiding
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ding en befpotting, verliest daarom den moed niet; ook
de Heer zelf vond, bij Zijne verichijning , geen geloof in
de wereld, en de kerker te Philippi ontving eenen Paulus
en Silas in zijne duistere gewelven. Vertrouwt flechts
op uwen onzigtharen Leidsman , en fmeekt Hem , geloovig en ootmoedig , om wijshcid en licht , voorzigtigheid
en moed , en bovenal om den geest der liefde , die in
Christus zoo heerlijk woonde.
Maar , is een zoo edel doel , om op onze misiadige natuurgenooten voordeelig te werken , groot , moeijelijk en
veelomvattend, dit (pore onzen ijver veeleer aan, dan dat
het dien zoude verzwakken. Is bet flechts onze fpijze,
den wil des Vaders te doen , die in de hemelen is , dan
zal elke last zacht , elk bezwaar ligter en .ligter worden;
dan zal God onze zwakke pogingen met Zijnen gunst en
zegen bekroonen , en de geredden en teruggebragten op
den weg der deugd zullen dan eenmaal, in den dag der
vergelding , onze kroon zijn.
Het is zoo, de Christen zal wel niet, bij de bewustheid van zijne gebrekkige pligtbetrachting, het loon berekenen , hetwelk de genade des Albarmhartigen, uit eeuwige liefde, om des Hecren wine, aan -de getrouwe
volgers van Jezus Christus eenmaal fchenken wil : maar
het is hem toch eene groote , zielverheffende en zalige
gedachte , waardig gekeurd te worden een medearbeider
van Christus te zijn; het is hem eene verrukkende gewaarwording , bet rijk van zijnen VerloSfer , ook in kerkers , te molten helpen uitbrciden ; het is hem een hartverblijdend denkbec/d , zielen van den dood gered te hebbeti; bet is hem eere en vreugde tevens, zijn leven toe
te wijden ook aan de oprigting van diepgevallenen. En
heft hij dan , M. G. , zijne blikken boven de grenzen der
aarde , om zich met de gedachte aan eeuwig leven en onfierfelijkheid te verkwikken , wie berchrijft bet , wat hij
gevoelen moet , wanneer hij hen, die hij hier den heilweg
wees, zich voorftelt , als hem ontmoetende in de eeuwige
woningen !
En dan die groote dag der toekomst van Jezus Christus!
0, Hee
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o , Hoe zalig is het den Christen , te midden van zijne bemoeijingen , om tot heil van misdadigers werkzaam te zijn,
aan denzelven te denken ! T.! mogt die groote dag in dezen oogenblik , in al zijne heerlijkheid en luister, vertroostend voor uwe verbeelding ftaan! Mogtcn gij en ik en wij
alien dien heildag eens zonder fchrik zien naderen , en alsdan
behooren onder het getal van hen, tot wien de Zoon des
menfchen . zeggen zal: Kotntin,gij gezegenden mans Vaders I beêrft het Eoningr!yk , dat voor u bereid is van vddr
de grondlegging der svereld. Want ik was in de gevangenis ,
en gij zijt tot nzij gekomen. Zoo velen gij dit aan den
minfien ?niftier broederen gedaan hebt, hebt gij dit aan
mij gedaan. — Amen !

1ETS, BETREFFENDE HET BEHOEDEND VERMOGEN
DER ZINK, OM HET ROESTEN DER NETALEN
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nlangs las ik in bet doorgaans zoo belangrijk Maandwerk la BibliotUque univerfelle (Sept. 1824) een door
den Heer H. D A v y opgefteld en uit de Philofophical Transactions overgenomen artikel; en daar mij de inhoud allerbelangrijkst toefcheen , zoo Wilde ik cenige der in hetzclve opgegevenc proeven herhalen. Voor hem, die het
flukje, het zij in de Philofophical Transactions , het zij in
boven bedoelde Maandwerk , gelezen heeft , zal het over.
tollig zijn, iets ter verdere aanprijzing der belangrijke
waarnerningen te zeggen; men is dezelve aan nAv y verfauldigd, en dit is aanbeveling genoeg; doch voor hem ,
die deze Memorie niet gelezen heeft , zal het welligt niet
onaangenaam zijn , het verhaal van mijne proeven te doen
voorafgaan door een verflag van die, welke door den
Heer DAVY zijn genomen.
10 . Ten einde de oorzaken te onderzoeken van de fpoedige vernieling der koperen platen , met welke men de fchepen bekleedt, ond,erwierp D A v y verfthillende foorten van
koperen platen aan den invloed van het zeewater. 1311 dit
on-
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onderzoek vond hij , dat de fpoedige vernieling der hoperen platen niet afhangt van de meerdere of mindere zuiverheid van het koper.
zo. Wanneer men eene gepolijste koperen plaat in het
zeewater laat Iiggen , dan words het koper in de eerfte
twee wren geelachtig. Een wolkje , eerst wit en vervolgens groenachtig, vertoont zich in het water, en in minder dan een dag worth het koper reeds aangetast. Men
ziet vervolgens in bet water een fleedstoenemend blaauwachtig groen bezinkfel; terwiji dat gedeelte van het lwper,, hetwelk in aanraking met de 'Licht is, graSgroen
wordt. — Langzamerhand verliest het zeewater zijnen
zouten fmaak , door bet ontftaan der koolftofzure foda.
Volgens bet gevoclen van DAVY, kan de foda of talkaarde door een metaal niet worden afgelcheiden , dan allcen wanneer er eene opneming van zuurfldf plaats heeft.
Daar bij deze ontleding van het zeewater geene loslating
van vvaterflof plaats vond , zoo als het geval zoude geweest zijn, zoo de zuurftof nit het water zich met bet
koper vereenigd had , zoo moest bet koper deze zuurflof
aan de dampkringslucht verfchuldigd zijn. Deze waarheid
flaaft hij door nadere proeven , doch welke niet in eon
onmiddellijk verband than met hetgene mij de hoofdzaak
in zijne Memorie toeichijnt , namelijk bet waarnemen van
bet behoedend vermogen der zink. lk ga dus over tot
dat gedeelte zijner Memorie, waarin hij dit door zijne genomene proeven aantoont.
g o. Bet vroeger door D n V Y reeds geopperde gevoelen,
dat men de fcheikundige verwantfchapptn kan verflerken
of wijzigen door het veranderen van den electrieken flaat
der floffen , en dat de floffen zich niet met elkander vercenigen , dan in zoo verre zij zich onderling in een' tegenovergeftelden electrieken flaat bevinden , bragt hem op
de volgende bclangrijkc ontdekking :
Volgens de tafel van 1.11,, RSELIUS (Esfat fur la
illgorie des proportions chimiques et .far l'infillence
que de relectricite , Paris 1819) is het koper een der
zwakfte pofitive metalen. Door hetzelve in aanraking to
Dd
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brengen met een fterker pofitif metaal , kan men het koper tot den negativen toefland brengen, en in dit gevai
zal het zuur zich met dit pofnive metaal vereenigen, en
het door deze verbinding der twee metalen negatif geworden koper niet aandoen. — De uitkomst beantw')ordde
geheel aan zijne verwachting. Het tin is pofitiver dan het
koper, en hij vond , dat een flukje tin eene koperen pleat,
welke Zoo maal zoo veel oppervlakte aanbood; in het zeewater gedompeld , voor het aantlaan bewaarde; doch in
acht of tien dagen was het tin met eene korst van onvolkomen zeezoutzuur tin bekleed, en de werking van het
tin Meld op. Nam men , in pleats van tin , ijzer of zink,
dan behield hetzelve bet behoedend vermogcn.
40. Na deze ontdekkingen vervolgde hij zijne oncierzoekingen , onder aanhoudende veranderingen , zoo wat de
gedaante der platen als de Mize van verceniging betreft,
en Reeds met het beste gevolg. Zoo vend hij , dat een
flukje zink, van de grootte van eene kleine erwt , eene
oppervlakte van koper van 4o a so Engeliche duimen
voor rocst bewaarde , onverichillig waar en hoe het aan de
plaat was vastgemaakt. Oncler de verfchillende proeven , welke door hem befi:hreven worded, komen mij de
volgende het opmerkelijkile voor:
Aan ecne koperen pleat van 4o duimen (Eng.) oppervlakte verbond hij, door middel van een eindje koperdread , hetwelk een voet (Eng.) lang was, ecn' ijzcrcn
fpijker van een duim (Eng.) lang, en dompelde het een
en ander in het zeewater. Gedurcnde acht dagen hield
hij deze plaat met den fpijker in het water, zonder dat de
koperen plaat door hetzelve werd aangedaan.
Een reepje koper en een reepje zink werden met hunne einden aaneengefoldeerd. Beide cinden dezer zamengeftelde ftrook metaal werden nu elk in ecn potje met zeewater gedompeld; en dear men, door middel van een weinig met zecwater doordrongen werk , deze twee hoeveelheden zeewater met elkandcr had in verbinding gebragt ,
zoo bleef bet koper gcheel voor den invloed van het zeewater bewaard.
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Twee eindjes koperdraad , van welke het eene voorzien
was van ecn flukje zink , wcrden, elk afzondcrlijk , in
een' grooten bak met zecwater gclegd. Het cene flukje
koperdraad werd al fpoedig door bet zeewatcr aangetast,
en men befpeurde in het water dadelijk het groen bezinkfel ; bet andere flukje , hetwelk men met zink gewapend
had, bleef gehcel zuivcr. Maakte men ook meet dan
flukje zink can dezelfde koperen pleat vast, de uitwerking bleef altijd dezelfde.
50. Men meakte boven op eene pleat koper een flukje
zink , en van onderen ,een veel grooter flukje ijzer vast;
en , na 15 dagen in het zeewater gelegen te hebben , was
niet alleen de koperen pleat, maar zelfs ook het ijzer,
gcheel roestvrij geblcven.
Tot zoo verve gaat de door den Heer DAv y opgefickle i\Jemorie.
.1k wilde mij het genoegen verfebafren , bet behoedend
vermogcn der zink zelf wear te nemen. Iliertoe nam ik
twee ronde platen rood koper, welke elk 454 Nederlandfehe duimen oppervlaktc aanbodcn , en nadat ik op
het midden der eene pleat een knopje zink van 0,15 duimen oppervlakte bad bcvestigd , zoo plaatfle ik beide deze platen elk in een' vergleasden pot met zeewater (zamcngefleld volgens THENARD). Nog geen uteri
was de pleat zonder zink in bet water geweest , of dczclvc had niet alieen harm rnetealglans verloren, meat het
water was met ecn eanmerkelijk groen bezinkfel bcladcn.
Niettegenfteende de oppervlakte der zink tot die van de
koperen pleat tiond als 1: 30 co , zoo was deze kleine hoeveelheid zink nog toeleikende geweest om het koper
voor den invloed van het zeewater tc behoeden. Meer
dan 14 dagen bievcn de platen in bet zoute water , tot
dat cindelijk bet water gcheel opgedroogd was , en Coen
vond men op den bodem van den eenen pot een zeer aanmerkelijk grocn bezinkfel, terwijI men in den anderen
pot alleen een wit poeder (vermoedelijk zeezoutzure zink
en talkaarde) vond. — Het zink -knopje was fpoedig zoodanig door het zeewater aangedaan, dat het dadelijk den
Dd2
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metaalglans verloor, en nog geen acht dagen was hetzelve
in het zeewater,, of bet knopje viel , in zoo verre bet.
zelve boven het plaatje uitftak, van hetzelve af. Hierdoor was de oppervlakte van het knopje kleiner geworden , en toch bleef de koperen plaat roestvrij.
Na deze proef zoo wel te liebben zien gelukken , natn
ik, mar aanleiding der laatfte door D A V Y genomene
proef, her bef/uit , eens te onderzoeken , in hoeverre de
zink ook bet ijzer voor roest zoude bewaren. Ik nam tot
dit eincle twee ronde plaatjes van gefm-eed ijzer, biedende
elk eene oppervlakte van 127 Nederl. duimen aan, en
plaatfte op een derzelven een knopje zink van ongeveer
0,1 4 vierkante duim oppervlakte. Hier Bond dus de oppervlakte der zink tot de oppervlakte van bet ijzer i : 907.
Deze twee ijzeren plaatjes /ling ik aan twee draadjes , op
cen' zekeren afitand van elkander , op eene verdekte, doch
zeer vochtige plaats. Na twee dagen werden dezelve een
weinig door roest aangedaan , en toen zij nogmaals twee
dagen hadden gehangen , was bet plaatje zonder zink veel
flerker verroest, terwijl dat , hetwelk met zink gewapend
was, in dien tijd niet van aanzien veranderd was.
Nu nam ik deze plaatjes van daar, en legde dezelve ney ens elkander in de open luck. De menigvuldige regen,
di e toen juist viel, maakte,clat beide de plaatjes zich met
roest bekleedden ; dock bet ongewapende merkelijk minder dan bet andere. Nog vier dagen liet ik de plaatjes
liggen , en nu , voornemens zijnde andere proeven met
dczelve te nemen , nam ik ze weg , en fchuurde ze met
roestpapicr DS. J-let gewapende plaatje bragt ik met weinig moeite tot zijnen vorigen that terug ; maar bij het
andere plaatje was de roest veel flerker ingevreten.
Toen zij beide fcboon waren , nam ik twee porieleinen
bakjes , in welke ik pekel deed (bellaande nit 5 wigtjes
zout, opgelost in 25o wigtjes fonteinwater). In deze
pckel plaatflc ik de beide plaatjes, en nog geen 24 uren
waren zij in het zoute water geweest , of bet ongewapende plaatje was met cen rood bezinkfel bedekt , hetwelk aan de gcheele hoeve,elheid pekel zijne ronde kleur
me-
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mededeelde. Na verloop van 48 uren was dit bezinkfel
aanmerkelijk fterker geworden , en na verloop van vier dagen was de pekel door dit bezinkfel , hetwelk donkerbruin was geworden, bijna geheel ondoorfchijnend. Het
met zink gewapende plaatje had zoo min , als de pekel ,
in welke hetzelve was gelegd, eenige verandering ondergaan ; alleen belpeurde men een weinig wit bezinkfel
(vermoedelijk zwavelzure of kooltiofzure kalk , met welken bet fonteinwater in deze flreken zeer bezwangerd is)
en zeezoutzure zink. Het zink -knopje was wel een weinig doffer geworden , doch niet merkbaar verminderd.
Deze proeven hebben mij gelecrd :
Dat , alhoewel de zink de verroesting van het
ijzer, in eene vochtige luck geplaatst, wel fchijnt te verminderen , clerzelver invloed oneindig minder flerk is ,
dan wanneer het gewapende plaatje in het zoute water gedompeld is. Vermoedelijk zal de reden hiervan gelegen
zijn in de minder goede geleiding der electrieke vloeiftof
in de Licht, dan in het zoute water.
20, Dat , even zoo als de zink het aanflaan of roesten
der koperen platen in het zoute water belet , zij ook het
ijzer voor den invloed der pekel bewaart. Dit laatfte heeft
bij mij de vraag doen ontftaan: \Vat zoude bet bekleeden
der fchepen met ijzeren platen , in plaats van met koper,,
in den weg than , wanneer men dezelve, door bet plaatfen van zink -knopjcs , voor den fchadelijken invloed van
het zeewater konde bewaren? De bcantwoording dezer
vraag is zoo wel voor onze fchcepvaart als voor onze
kunstvlijt te belangrijk , dan dat ik dezelve niet zoude
opperen. I\logten mijne proeven deskundigen
ken andere te nenien , welkc nicer afdoen , en mogt
men langs lien weg tot de bcantwoording dezer vraag
geraken !
Ik gevocl wel, dat bij bet met ijzer bekleede fchip eene
geheel andere omflandigheid plaats heeft, dan bij bet in
pekel gedompeld plaatje. In het laatfte geval is het plaatje bellencljg in aanraking met dezelfdc pekel , terwiil bij
het met ijzerblik beklecde fchio hetzelve aanhoudend door
an1) d 3
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ander zout water worth bef.pocld. Zal nu in dit laatfle ge.
val de vernieling van het ongewapend ijzerblik niet oneindig fpoediger voortgaan , en zal hierdoor het behoedcnd
vermugcn der zink nict nog mecr in het oog loopen?

Luik ,
den io Jan. 1825.

W. A. BAKE,

Majoor der Artiller f , en
ROks
Onderdirectcur
zergefcbutgieteril.

VERSLAG VAN EIN BEZOEIC DER ONDERSCHEIDENE THANS IN
DE NOORDELURE PROVINCIGN BESTAANDE ItOLONICN ,OPGERIGT DOOR DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADiGHEM.

In

bet laatst der maand Augustus van bet jaar mij
ambtshalve mar Groningen moetende begeven , bezocht ik
voor de derde mail de belangrijke, finds den jare 1818 opgerigte
gelegen in de Provincie Drenthe , enz. en
overgenoeg bekend onder den naam van Frederiksoord.
Het was in de maand November 1818, dat ik , op eene
terugreize van Groningen , werwaarts dezelfde ambtsverrigtingen mij destijds geroepen badden , voor de eerfie meal dit
oord , en alzoo den eerften aanieg der aldaar begonnene on
derneming, in oogenfchouw nam, vereerd door de perfoon.
lijke aanwijzing en begeleiding van den zoo kloeken ontwer.
per , als onvermoeid werkzamen uitvoerder van het groote
plan dier inrigting, den Heer Generaal Majoor v A N DEN
BOsCH.

In October 1822 bezocht ik ,bij gelegenheid eener almede
nit ambtsbetrekking gemaakte reize near Zwolle , deze landflreek andermaal , en werd aistoen reeds in fiaat gefield, ofil
den gelukkigen voortgang van bet begonnen werk wear te
nemen; deszelfs ultbreiding-, en de dnidelijke kenmerken van
bet welflagen der eerfle proeven, vielen mij op eene aanmerheiijke n ijze in bet Dog. Ter zelfder tijd heb ik ook
van Zwolie near de Orilinerfchans begeven, om ook deze
breiding der koloniele inrigtingen , die zoo onmiddellijk de
wering, der bedelarij ten doel beeft, met eigene oogen te
annfchonwen.
Van tie herhaling mijner bezoeken, boezecr dezelve Diet
ge-
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gefebied zijn ten gevolge van opzettelijk daarroe aangevangene reizen , en alzoo als geene eigenlijke naauwkeurige in.
fpectiên moeten betrachr worden, maak ik daarom voorloopig
gewng , eensdeels omdat ik y our mijzelven daaruit eene wezenlijke voldoening gefmaakt heb , en ilt mijne wenfchen ,
die ik bij de aanichouwing van den eeraen aanleg vormde ,
vervuld, ja overtroffen heb mogen zien , anderdeels orndat ik
vertrouw, dat mijne opgave, als ooggetuige , juist daardoor
eenig belang zal mogen verwekken , g at ik op verfchillende
tijdpunten , en alzoo met beoordeeling der gemaakte vorderingen, deze belangrijke inrigtingen heb waargenomen , voor
de gebrekkige mededeeling waarvan ik verfchoonende toege.
vendheid vrage.
Bij de aankomst te Frederiksoord in het Logement aldaar,,
hetwelk als het hoofdkwartier van gemelde oord kan befchouwd
worden, valt de eerfle aanleg, onder den naam van Kolonie
No. I bekend , dadelijk in het oog. Dezelve bevindt zich thans
in eenen ftaat van volkomene kultuur, hoezeer,, flecks zes jaren geleden, die zelfde grond niets dan eene onbebouwde
heide was. Ruim eel] twintigtal hoeven than in eene regelnudge orde en affland van elkander op dezen eerften aangelegden grond, en zijn oingeven , ieder met drie en een halven morgen lands, g at nu, welbebouwd zijnde, in de be.
hoefte van iedere hoeve overvloediglijk voorziet , daar de
veldvruchten, door hetzelve opgeleverd, mar eene matige
berekening, ten minfte op eene jaarlijkfche inkomst van f 250
voor iedere dier hoeven kunnen gefteld worden.
Ann deze eerfle Kolonie is No. 2 als vereenigd te befchouwen , zoo door den flant van derzelver kultuur, als door de
nabijheid nan dezelve., Ook de gebouwen , tot Alagazijn ,
woning van den Onderdirecteur, fpinzaal en fchool dienende,
en in het middelpunt van No. t ftaande , firekken tot gemeenCchappelijk verband en gebruik voor deze twee eerfle
afdeelingen. De gezamenlijke woningen , en de zich in dezelve bevindende huisgezinnen , zijn alzoo federt een paar jaren tot g ene gemeente vereenigd.
Ann bet chide van No. 2 gekomen zijnde , komt men,
door een' Breeden en regtlijnig getrokken weg, aan Kolonie
No. 4. Dwars tegen den genoemden weg breidt deze zicli ,
in eene groote uitgearektheid , out van het Oosten naar hen
Weston, zoodat men derzelver vcrfchillende rigting gevoege•
lijk , naar de oude benaming van het oord , wantin die Koloili-e
Dd4
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nie gelegen is, verdeeld heft in Oost- en West - vierdeparten. In het middelpunt van dezelve bevindt zich almede
een feboolgebouw , in hetwelk tevens een altaar is geaicht,
achter deuren benoten, gedurende het gebruik der zaal als
fchool, doch bij zon- en feestdagen ten gebruike van den
R,00mschkatholijken eerdienst gefchikt, waarvan de uitoefe.
ning is opgedragen aan een' Kapellaan ,die eene woningheefc ,
earl hetzelve gebouw gehecht. Deze inrigting was noodwen.
dig voor kolonisten tot gemeld Kerkgenootfchap behoorende ,
dewijl zich in de nabijheid geene Roomschkatholijke kerk
bevindt; hetgeen het geval niet is met leden van den Pro.
testantfchen eerdienst, welke in het naburige dorp Vledder
en andere omliggende plaatien tot de waarneming hunner
Godsdienstpligten gelegenheid hebben, en daartoe ook ge.
houden zijn. Voorts zijn nabij bet bovengenoemde gebouw
ook het Magazijn, de winkel van alle noodwendigheden,
eene fpin- en weefzaal en verwerij , woningen voor den fpin.
bass , alsmede die van een' Onderdirecteur. Deze afdeeling
is doorfneden door eene gegravene vaart , die zich in de geheele lengte uitfirekt , meet dan een uur gaans 'fang. Aan
wederzijden van den weg, welke nevens bet gemelde kanaal
loopt , flaan de hoeven , aan iedere van welke insgelijks drie
en een halve morgen tot derzelver bebouwing en beftaan behooren. Het getal der hoeven wordt op ruim honderd gerekend , welke, zoo ik meen, alle bewoond Rijn.
Aan het elude van deze zoo uitgeffrekte butirt westwaarts
gekomen zijiide, vervoigt men den weg ecnigzins links afgaande , en men treedt eene nieuwe afdeeling in , welke bet nom..
iner 6 voert. Van denzelfden aard is de inrigting en bouw der
aldaar ftaande hoeven , en zoo ook de grondverdeeling om en
bij dezelve. Het getal der hoeven is bier tusfchen de zestig
en zeventig , op Gene lunge rij , die zich een half uur wijd
nitftrekt, en in eene vroeger aangelegtle, doch moeijelijk ter
bebouwing gebragte afdeeling voert , to weten die , gemerkt
No. 3, welke , met No. 6 vereenigd, onder den naam van
Willenzsoord bekend is; waartoe dan ook de ruime fenoolzaal,
die een driehonderdtal kinderen opneemt , en de andere ge.
bouwen, die tot den fpin- en weefarbeid en tot de woningen
van Onderdirecteur enz. dienstbaar zijn, het gemeenfchappe.
lijk verband dezer vereenigde nommers daarfiellen.
Ten cinde gekomen zijnde van vioemde No. 6, beflaande
uit honderd hoeven , met de gewone hoeveelbeid morgens gronds
bij
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bij dezelve , vindt men zich geleid , ter westzijde , aan de grenzen
der Kolonie, op het Overijsfellehe grondgebied , niet ver van
Steenwijk , en noordwaarts digt aan het territoir der provincie
Friesland , Steenwijkerwolde en andere omliggende dorpen.
Aan dit uiteinde is men op een' afftand van ruim twee uren
van het middelpunt , of (zoo als ik het reeds noemde) van
het hoofdkwartier der KoloniEn, het Logement namelijk , in
hetwelk ook de algemeene Directeur der Kolonia, de Heer
VI S SER, die, mil zijne perfoonlijke hoedanigheden en
verdienflen in de vervulling van den aan hem toevertrouwden
post, te regt wordt geEerd en hooggeacht, zijne bijzondere
wooing heeft; terwijl zich in de nabijheid daarvan het lokaal
bevindt voor de Directie en het Bureau der algemeene Boek.
bonding , benevens het Magazijn van kleedingftukken , huisraad
en verdere benoodigheden der aankomende koloniste,i, welke
chaos alle,immers voor het grootile gedeelte , in de Kolonien
vervaardigd worden. Slechts door een' kleinen kamp lands
en eenig bosfchaadje is dit laatfie lokaal afgefcheiden van
het bdis met eenigen tuingrond , genaamd Westerbeek, betwelk in hour bewoond wordt door den Generaal VAN Den
B o s cu, en ver of is van eene aanzienlijke mooning , zoo min
wat deszelfs uiterlijke bouworde als deszelfs ruimce en verfieriug betreft, uic te maken, doch waarin zich voor het oog
der ziel een luister verfpreidt dien de pracht van paleizen noch de fchitterendlle rijkdom kunnen evenaren. Van uit
dit eenvoudig landverblijf toch firaalc het licht, oncftoken
in het brein des edelen bewoners, die geheel het aanwe.
Zen der door zijn vernufc daargellelde bevoiking bezielt en
met eene onafgebrokene zorg itaande houdt , daarin, volgens
'smans zedige, meermalen gedane betuiging, door de fchran.
(fere en volijverige medewerking van het medelid der permanente Commisfie ,, den Heer Advocaat FABER VAN RIEMS.
D u bijzonderlijk onderiteund , en niet min krachtdadig befchermd en in zijn edel ilreven gehandhaafd door den waardi.
gen Koningszoon , die , als bet Hoofd des algemeenen befiuurs der Maatfcliappij, zich bij de verarmde menschheid,
op eene zoo uitftekendo als doelmatige wijze, verdienfielijk
gemaakt heeft.
Doch om tot het verbaal mijner verdere bevinding weder
te keeren, zoo moet ik mijnen weg nemen naar bet tegenovergellelde einde der Kolonie No. 4 , dat is , aan derzeiver
ooster.. grenszijde; van dear komt men in den nieuweren ann.
Dd5
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Bien van de Kolonie No. 7. Dezelve onderieheidc zich
reeds op een' grooten efiland voor het oog door de roode
pannen daken , waarmede de aiLiear opgeri;te huizen bedekt
zijn. Een zeventigtal derzelven zijn, op den gewonen
fland van elltander, in twee rijen gebonwd. De landverdeeling is ciezelfde als bij de vroeger aangelegde Kolonien, en
de landontginning is gedeelteiijk voltooid. Slechts weinige
dier huizen zijn tor nog toe bewoond; zoodat er voor Gemeente- en Armenbefluren zich gelegenheid opdoet tot op.
zending van huisgezinnen. De aanfchouwing dezer ledig flaande hoeven verlevendigde in mij den wensch , dat Loch niets
verzuimd wierd, Om dear van gebruik re maken, dear immers
de dagelijkfche ondervinding, zoo wel in de fleden, als op
het place land, genoegzaam aantoont, dat behoeftige huisgezinnen aldaar niet, zoo als bier, in de gelegenheid zijn, om
door eigen arbeid zich an de behoefte en de vernedering,
om van aalmoezen te leven, te onttrekken. Aileen de vestiging van zoodanige huisgezinnen is de gift, die zij behoeven, benevens hunne opleiding rot den arbeid. De tot dat
einde in het week geftelde middelen , de maarregelen tot het
gepast aanwenden van dezelve, zijn de voorwerpen van de
zorg van het over hen gefleld beheer. Laartoe is het noodig geweest , en blijft het zuiks nog, om, door opzigt over
hunuen arbeid , en over de wijze, waarop die moct worden
verrigt, bet doel te bereiken, om bun dearuit bet beflaan en
her onderhoud te kunnen verfchafren en te doen verdienen.
Zonder dit toezigt , zorder de nanwijzing van deskundigen in
den velderbeid, en alwat tot het landbouwkundig beflaan vet.eischt worth, zouden althans de meeste dier lieden , aan wel.
ke die werkzaembeden vreemci waren, tot hunnne fchade gearbeid , en menigte bijzonderheden verzuimd hebben , die, gelijk zuiks bij landlieden bekend is , van zoo veel belang zijn
wear te neme.n, wil de landman zich een' goeden uittlag van
zijne moeire beloven. Zoo is dienaangaande de mest-bereiding , door de vermenging van dcnzelven met onderfcheidene
grondtlofFen , alies near den aard en de behoeften van den te
bebouwen grond en de plaatfelijke omtlandigheden, een dier
voorwerpen, weike Lie opmerkzaamheid der opzieners, even
zoo als de aandecht op de volbrenging van de opgelegde
teak des arbeids en derzelver regeling, gedurig moeren betig
bouden. Onder dit toezigt vindt de kolonist, die nog Itort
to vorcn els cen ballast van de burgerlijke zamenleving zijn
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aanwezen voortfleepte, zich nu weldra in dant gefleld, om,
door arbeid , zijn dagelijksch loon, geene aahnoes, te verdienen. In dit gevoel van verdienfte is zijne vrijheid gelegen.
Zijn 'land is even als die eens gewonen daglooners. Ver.
zuhnt deze zijnen arbeid, zoo lijdt hij gebrek en armoede.
Stand en behoefte verbinden dezen aldus even zoo tot arbeid.
Hem worth die opgelegd door zijnen landheer of boor, bij
Wien hij zijn dagloon moet verdienen. Hij that dus gelijk
met 'den kolonist, behaive dat de laatfle daarenboven verze.
kerd is , dat hem geen arbeid ontbreken zal ; en er bedaat
dus voor hem geene bezorgdheid, dat zijn loon niet zal
kunnen verdienen. Dat is de weldadigheid, die hem bewezen worth, en daarover behoeft hij niet te blozen. Zijne
meerdere of mindere welvaart, de afdoening zijner aangegane
fchuld voor zijne vestiging, hangt nu of van zijn gedrag; en
men befpeurt zullts weldra bij een bezoek in zijne mooning,
bij eene ondervraging naar zijnen toefland. Heerscht er uiterlijke knapheid op het lijf der bewoners , op huisraad , enz.
zoo is men verzekerd een .voldoenend antwoord te hooren.
Ja," zoo . luidt bet gewoonli2k, wij moeten arbeiden;
„ 'thar dit zouden wij overal doers moeteu, om den kost te
„ kunnen winnen , en elder:: ontbrak er ons de gelegenheid
„ toe; die vinden wij nu bier, hebben, God zij gedankt!
„ door arbeid bet dagelijksch brood , en winnen zelfsiets over.'
Bij anderen, waar de uiterlijke gedaante flordigheid en eene
moedelooze ontevredenheid , op het eerde aanzien , vertoont,
boort men een' klaagtoon oplieffen over de foberheid van bun
bellaan en de fcliraa/heid van hun voedfel. Zij geven dan
gewoonlijk verfaillende voorWendfelen op, die hen beletten , om bet voorbeeld dier genen, die de hun opgelegde
taait des arbeicis vervullen, en daardcor in beteren wetland
zijn , na to vo:gen; doch bet blijkt weldra, dat zij meestal
de eigene bewerkers van hun minder gelultitig lot zijn , en
in alio gevallen zijn zij geiijk aan menigen braven , doch armoedigen claglooner,, die , door gebrek aan gelegenheid tot
arbeid, zich met een fchraal onderhoud moot behelpen, en
alzoo niet minder, en niettegenflaande zijnen vlijtigen card,
aan wisfelvalligheden van de fortuin onderworpen is. Beflaan
er echter wezenlijlte redenen , die bovengenoeinden verhinderen tot beteren dant to geraken, zoo worth daarin te gentoet
gekomen, en inmiddels worden de zoodanigen, en althans
hunne kinderen , allengskeus aangemoedigd en opgeleid ,
een-
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eenmaal hunne krachten In te fpannen, ten einde zich tot
dien beteren flan te brengen ; zij worden althans van geheele werkeloosheid, van den kanker der luiheid en bedelarij
afgehouden , en aan hunne kinderen , in pleats van dit verpestend voorbeeld bij hunne ouders te zien, worth de weg
gebaand tot een eerlijk beftaan in de maatfchappij. Op deze
wijze den, en in de befchouwing van den fleet der zake ,
zoo als die waarachtig is , is bier meer uitgeregt , dan eene
verplaatfmg van Armen. Hunné vestiging toch bevrijdt hen
van den naam van 'Innen; want die zijn brood verdient, is
geen arme nieer. In hunnen vorigen fleet, van openlijke of
bijzondere liefdegifzen moetende !even, zonken zij fleeds dieper ; zij en hunne kinderen waren den bedelftand nabij. Het
verledene kan,dus met bet tegenwoordige in geene vergelijking komen. Dat zij in eenen that van afhankelijkheid zijn,
omtrent de opbrengst van hunne aangewende vlijt , zal toch
wel niet nicer bun gevoel krenken, dan de afhankelijkheid.
van de gunst eener nit te reikene armengift ! — Den verder
onderzoek near den tegenwoordigen flan hunner afhankelijkheid
levert weldra de befchouwing op, tint die niet alleen noodzakelijk is , om een' radeeligen uittlag van den aangewenden
arbeid voor te komen, nicer dat ook, door aan den arbeidenden kolonist Diet de befchikking over de voortbrengfelen van
zijnen veldarbeid over te laten, maar die te doen inzamelen
bij het algemeen koloniaal befluar, juist het middel gevonden is, oin de overwinst zijner verdienften y our hem te befparen, en hem alzoo eenmeal in een' geheelen flan van onafhankelijkheid te brengen, door de voldoening van zijne can
de MaatfcImppij gernaakte fchuld ; te weten : de kosten der
voor hem gebouwde waning en gedane landontginning ; de
verftrekking van vee, huisraad , Jigging, kleeding en elle die
eerfie behoeften , en het genot van levensonderhoud , dat hem
v6Or zijn verdiend loon is uitgereikt geworden. De wijze
nu , waarop daartoe eene rekening met hem gehouden worth,
door eene boekhouding, fluitende met de aanteekening op
een zakbockje, waarvan ieder kolonist houder is, en die we.
kelijks gefaideerd en zorgvuldiglijk gecontroleerd words, zal
wel daarom niet te verwerpen zijn, omdat dezelve overeenkomt met her beheer,, hetwelk te dien aanzien bij militaire
korpfen words in acht genomen , dear dezelve volkomen
doeltreulende bevonden wordt , en eene geregelde orde in het
befitiur en de comptabiliteit met eene regtinatige nirreiking
Van
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van het verfchuldigde naar leders verdienften vereenigt. Dat
daartoe een veelvuldig opzigt vereischt words, en dat dit
moet opklimmen van de in verfchillende klasfen verdeelde
opzieners over den arbeid , als Wijkmeesters , Onderdirecteurs
enz. , tot de algemeene koloniale Directie , zal wel geene ver.
wondering baren , zoo min als de noodzakelijkheicl , om tot
dit befluur en beheer gefchikte en bezoldigde beambten te
bezigen.
Ik ga thans voort , om de op mijne reize gedane waarne.
mingen verder aan te flippen.
Na de laatfie Kolonie , No. 7, door te zijn gereden , vet..
volgde ik mijuen weg op Klein lVateren , alwaar het Geflicht
,'an Opvoediug is opgerigt. Door welgeplaatfle palen , met
dit opfchrift voorzien , worth de weg derwaarts aangewezen,
en men krijgc weldra de gebouwen in het oog. Hoogstbe.
langrijk en nieuw is deze inrigting ; zij is de uitwerking van
den vooruitzienden geest des grooten Oprigters. Het be.
roemcie Inflitouc van den Heer v A N FELLENDERG,
Hofwijl, heeft onder zijne ieerlingen geteld een' perfoon,
met name u. MULDER, derwaarts door' een ongenoemd
menfchenvriend , die de kosten daarvan gedurende 3 a 4 ja.
ren gedragen heeft gezonclen , ten behoeve der Maatfchap.
pij. Deze man, volkomen aan het oogmerk zijner tending
beantwoord hebbende , is nu aan het hoofd gefleld van het
bovengemelde geflicht. Onder zijne opkweeking en toezigt
ftaat thans reeds een dertigtal wakkere jongelingen , uit de
Koionidn genomen. Deze worden, op den om en bij het
geflicht aangekochten grond , waarvan thans een Q5 morgens
zullen ontgonnen zijn, geoefend in allerlei landbouwItundige
werkzaamheden , gepaard met huisfelijk onderwijs in alles ,
wat voor den fland eens befchaafden landbmwers nuttig en
voegzaam ban gerekend worden. Tot ontwikkeling der ligchaamskrachten , worth aan deze kweekelingen gelegenheid
verfchaft tot gymnasticke oefeningen. Zij wilden mij wel eenig
bewijs hunner vaardigheid dienaangaande geven. Hunne bonding
en gelaat , hunne vlugge hulpvaardigheid , mij blijkbaar in de
verzorging van miju rijtuig en pa'arden , wekten reeds eene
aangename gewaarwording in mij op. Het was , alsof zij mij
daardoor het geniis wilden vergoeden , dat ik ondervond , door
h et niet aantreffen van hunnen kundigen Leermees ter en Hoofd ,
den Heer MULDER voornoemd , die, daar het Zondag was,
reeds vroegtijdig naar Veenknizen was uicgeredeu , am aidaar
de
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de Godsdienstoefening bij te wonen. Na het woonhuis
van gemelden IIeer,, benevens de daaraan gehechte vertrekken tot logement der kweekclingen , met de daarbij gevoegde
fchool- en oefenzalen , bez:gtigd te hebben , verliet ik deze
wakkere jeugd , en de dienstvaardige onderhoorigen van bet
gefticht , met eene wezenlijke vo!doening, en een gerust vertrouwen op het doelmatige ook van deze inrigting , Welke
flrekken moet , om, in deze kweekelingen , gefchikte perfonen te vinden , om , bij volwasfen leeftijd , de posten van
Wijk_ en Sectiemeesters , Onderdirecceurs enz. in de KoloniCn te vervullen, en aid= , uitgerust met morele en phyfieke hoedanigheden, aan den Eland des landbouwers pasfencle ,
bet goede voorbeeld te geven , in eene geichikte uitoefening
van de lancielijite hushouding , en daardoor tot eene goede
navolging anderen aan te fporen en op te leiden , zoodat zij
eenmaal het bun toevertrouwd wordend gezag door wezen.
lijke en beproefde bekwaamheid zullen kunnen handhaven.
Vercier ook , om flan den nationalen landbouw een aantal
kundige bouwmeesters enz. door den tijd te verfchaffen.
Van daar dan floeg if: den weg in naar reenhuizen, betwelk op een' affland van zes urea van daar ligt. Men trekt
bezijden zippelfehe , en alzoo over het Friefche grondgebied,
op Oostcrwolde en IL-nile, aan welks uiteinde zich reeds, op
een' tamelijk verwijderden affland , over eene vlakke beide heen ,
de gebouwen van reenhuiz,en doen ontwareu. Deze inrigting ,
tot op heden de laatfle van het befluur der Maatfchappij, is
een gevoig der krachtige onderfleuning van het Gouvernement,
en drangt daardoor het kenmerk van de vermeerdering van het
vcrtrouwen , gefleld in de vroeger begonnene onderneming.
Nadal tcell door de hooge Re gering, real'', twee jaren geleden , tot de vestiging van eene Bedelaarskolonie in de Owillerfnliatis was mcdegewerkt , en zij zoo wel daar, als in de
eerfle inrigting der Kolonidn , de proeven gezien had van
eene verbetering van het lot der Armen, heefc dezelve het
gegrond vooruitzigt daarop btjzonderlijk dienstbaar willen
waken can het opkomend geflacht, dat, van zijne geboorce
of arm en veriatcu , in fledelijke Artnengeflichten of Godshuizen was opgenomen, en , hoezeer wel, door de loilellike
liefdadigheid van oudere inrigtingen , aldaar in het leven behouden en opgekweekt , echter niet even doelmatig opgeleid
werd, om, door ontwikkeling van geest- en ligehaamskrachten in eene vrije en onbedorvene lucht , tor een" gezonclea
Ws-
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wasdom te geraken, en alzoo in flaat gefteld re worden, om
eenmaal het levensonderhoud te kunnen winnen. — Reeds is
een der gebouwen , tot de ontvangst van twaaifhonderd kinderen ruimre aenbiedende, geheel voltooid. Dit gebouw ligt
van het eigenlijk genoemde gehucht Veenhuiz,en den uur verwijderd. Naderbij hetzelve zijn twee foortgelijke gellichten,
alstoen in heat van opbouwing, doch welke ik federt vernomen heb , dac thans reeds geheel voltooid zijn. Naar het
ton afgebouwde mij begcvende, reed ik langs daartoe regt.
lijnig gemaakte wegen , en langs hoeven, tot de inrigtiug be.
hoorende. Aan het gebouw zelve gekomen zijnde , werd ik
door den Directeur , den Fleer P o EL 1t AN, vriendelijk ontvangen. De aldaar gehoudene Godsdienstoefening was juist
geEindigd; doch ik vond den waardigen, bij deze gellichten
voor den Protestantfchen eerdienst aangeftelden Predikant,
den Meer H E E ItSPINK, met nog andere perfonen, waar.
onder ook de Heer DALTLLIER, nog aanwezig in de waning
van den Heer POEL111 A N. Het was nu juist het middag.
slur, zoodet wij de kinderen, in bijzondere zalen, jongens
en meisjes van elkander gercheiden, een' fmaltelijken maaltijd
gingcn zien gebroiken. Titans was hun getal tot op vierhon.
derd gebragt ; eersr korteling waren de laatde tweehonderd
aangekomen uit het Aahnoezeniershuis te Amfierdam, van
waar de vroeger aangeltomenen mede grootftendeels getrokken
waren. Zij zagen er thans welvarende en vergenoegd uit.
Men verhaalde mij , dat zij er nicest alien ellendig uitzagen ,
en met fchurftige en daarmede overeenkomende huidziekten
bij hunne aankomst waren aangedaan ; van welke kwalen zij
nu, op eenige weinigen na , die ik echter in een' flan van
herfiel vond , genezen waren. Midden in het vierkant vats
dit gebouw is eene opene pleats of ruimre, die meer dan een
morgen gronds beflaat. De zalen der kinderen zijn luchtig
en ruins ; zij flapen in hangmarten , voorzien van behoorlijk
beddegoed. Ace de buitenzijde van het gebouw zijn woningen voor arbeiders - kolonisten , (Cie, als daglooners in dienst
der Maatfchappij , het land , dat tot de inrigring van Veenhuizen
behoort , bebouwen. Tot die bebouwing worden, near jaren
en gefchiktheid, de in bet gebouw opgenomene kinderen
mede gebruikt , en zij alzoo opgeleid , oin, door ontwikke.
ling van krachten tot den arbeid , gepaard met eene zedelijke
en godsdienftige opvoeding, hun levensonderhoud , bij vol..
wasfenea leeftijd, te kunnen verdienen. De om Veenhuizen,
-ten
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ten getale van twintig, liggende hoeven worden mede bebouwd door kolonisten, die , in de KoloniGn reeds geplaatst
geweest zij ride , zich , door vlijt en good gedrag , onderfcheiden hebben. Den vijftig morgens gronds zijn aan ieder van
deze hoeven toegevoegd , en derzelver bewoners kunnen dus
als groote landpachters worden befchouwd. Wanneer de nog
in aanbouw zijnde geilichten zullen gereed zijn, zal ook bet
getal dier hoeven nog vermeerderd worden; en zoo wordt
dan voor de brave en wel arbeidende kolonisten, bewoners
van kleincre hoeven, het uitzigt geboren op eerie verbetering in hunnen flaat als landbouwers , en op eenen wezenlijken welfland als zoodanig. Dit is dan ook reeds het lot van
de hoevenaren, die oin de Oinmerfchans gevestigd zijn. Bij
eerie vroegere gelegenheid heb ik ook deze inrigting bezochr.
Dezelve is federt dien tijd , en alzoo thans , in voile werking.
Het groote gebouw aldaar, tot hnisvesting van reoo perfonen gefchikt, is , volgens deszelfs befcemming , met Bedebars , nit verfchillende oorden des Rijks opgezonden, bevoila. Het gebouw that, in een vierkant, om eene zecr
groote binnenplaats , die een morgen gronds bevat; zoodat
deszelfs uiteriijke bouworde en fland met de gebouwen van
Veenhuizen veel overeenkomst heeft. De verdeeling inwendig
beflaat in ondcrlcheidene zalen, in iedere van welke 42 menfchen flapen kunnen in daartoe gefchikte hangmatten, web.
ke op den dag fangs den muur worden opgetrokken, wanneer er tafels to midden der zalen geplaatst worden voor bet
middagmaal ; langs de muren zijn vaste banken , onder welke
bijzondere kastjes voor ieder perfoon ten gebruike,zijn ingerigt. Het gebouw heefc twee verdiepiugen , en op elite der.
zelven eerie gelijkvormige inrigting. Tusfchen iedere twee
zalen bevindt zich eene woning voor cenen Opziener , en rey ens eerie kookplaats beneden. Voorts zijn er fpinzalen. Mannen en vronwen zijn in bet gebouw van elkander gefcheiden.
In een middelpunt van het gebouw is de woning voor den
Onderdirecteur , die den winkel , bet Magazijn van kleederen
en alle proviUn beheerr. Voor den Directeur is eerie woning op een' der oude wallen van de Ommerfchans, zoodanig
ingerigt, dat hij het uitzigt heeft , zoo wel over alwat
en bij het gellicht oingant, als op de daar omliggende hoe.
ven. De gemelcie Directeur is een Militnir; de onder hem
fraande Onderdirecteur en Opzieners zijn inede gepenfioneer.
den Militairen van fubalterne rangeri. Bij den ingang van de
Oa-
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Onimerfchans is nog een gebouw , ingcrigt voor eene mil;tai.
re bezetting. zoo als die ook thans, bij maandeli'kfche aflosfing , uit Zo'olle geleverd words. Afzonderlijk van het
groote Bedelaarsgefticht, doch binnen deszelfs wallen , zijn
kleine woningen , zonder eenigen daaraan toegevoegden grond ,
aanwezig , gefchikt voor zoodanige kolonisten , wier gedrag
juist het tegenovergeftelde geweest is van dat der nu in de
ruimere hoeven geplaatfle bewoners. Do voorzeide in kleine
woningen geplaatfte kolonisten worden tot den arbeid op de
groote hoeven en andere to bebouwen gronden , als dagloo.
ners , onder ftrenger toezigt gehouden, dan waaraan zij in de
vrije Kolonien onderworpen waren ; waarom hunne verplaatfiug bij de Ommerfchans ook den naam draagt van Strafkoionie.
Zoo dient bier beloouing en ftraf cot eene fprekende les voor
bet te houden , gedrag der kolonisten terwijI zij in degenen ,
die in het Bedelaarsgebouw geplaatst zijn , en die , onder het
geleide van Opzieners , op de groote hoeven tot arbeid verpligt worden, almede het dadelijk,, voorbeeld zien , hoe ook
deze , bij een betamelijk gedrag , hun lot verzacht , ja verbeterd zien ; met dat gevolg , dat doze menfchen , die de
burgerlijke zamenleving tot kwelling en last, en zichzelven
tot onteering ftrekten , nu, door hen in de gelegenheid en de
verpligting tot den arbeid gefteld te hebben , bun onderhoud
zullen kunnen gewinnen , ook nadat zij uit het gebouw , ne
de door hen op to leveren overwinst boven hunnen loondienst , ontflagen zullen worden.
Zoo hob ik dan de verfchillende inrigtingen der Marttfchappij van Weldadigheid , voor zoo verre die in derzelver zoo
aanzienlijke vorderingen reeds thans beflaan, mogen waamemen ; en is daardoor voor mijzelven de overtuiging weer
meer geboren geworden, dat het doel der Maatfchappij op
eene uitftekende wijze bereikt words, eu dat de pogingen
daartoe , door een zoo veel omvattend denkvermogen outworpen en zoo gelukkiglijk tot fland gebragt , met den
Goddelijken zegen beltroond worden.

AANMERKINGEN EN WAAR SCHIJWINGEN ONITRENT DE
LEESBIDLIOTHILKEN.

T at de, door bijzondere perfonen opgerigte ,
gen , bij ons onder den naam van Leesbibliotheken genoeg.
MENGELW. 1865. co. 8.
zaam
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zaain algemeen bekend , veel tot befehaving hebben bijgedragen , za/ wel niemand in twijfel trekker , die bedenkt, hoe
daardoor een aantal werken van wetenfchap en fmaak 'in ban.
den geraakt .zijn van allerlei klasfen van menfchen, en, uit
hoofde van den geringen huurprijs , zelfs dergenen , wien anders derzelver lezing voor altijd zou outzegd zijn. Of zij
evenwel , niec zoo als zij konden en behoorden te wezen,
maar zoo als zij werkelijk beftaan, van dien aard zijn , dat
zij de bezorgdheid des opmerkzamen waarnemers, wien het
belang der menschheid ter harte gait, niec behoeven te weltken , is eene andere zaak , die, offchoon mogelijk meer ter
fprake gebragt, nog wel eens in nadere overweging verdient
genomen te worden , vooral nu derzelver aantal, blijkens de
aankondigingen In de nieuwspapieren , gedurlg en wel zooda.
nig toeneemt, dat men ze niet flechts in de groote ileden al.
ken, maar ook in de kleine, en zelfs op deze en gene on.
zer dorpen aantreft. Wat ons nanganc , in onze jeugd en vervolgens menigmnal in de gelegenheid geweesc zijnde, de bedocide inrigtingen wat meer van nabij te leeren kennen, en
na over derzelver waarde en onwaarde meer dan eens opzet.
telijk te hebben nagedacht , wij aarzelen zelfs geen °opt).
blik , onze bekommernis openlijk te kennen te geven; onze
verwondering tevens niet ontveinzende, hoe heeren, vron.
wen, echtgenooten, en, ouders in het bijzonder, met zoo
groote onbezorgdheid, in de handen hunner onderhoorigen
wederhelften en kinderen, boeken kunnen zien, uit boekver.
zamelingen gehaald, waarin, gelijk zij nit den aard der zaak
kunnen optnaken, gefchriften van gemengden inhoud , en dus
ook ligtelijk min nuttige, gevonden worden. Het gelust ons,
die zelfs den fchijn niet willen hebben van noodelooze be.
zwaren te opperen, de redenen van onze vrees open te leg_
gen, en alzoo een waarfchuwend woord in het midden te
brengeri, dat door dezen en dien wel eens verdient gehoord
te worden, en dan ook , naar onzen wensch , eene gezegende
uitwerking doe, ter teregtwijzing en behoudenis van velen I
Vergunc mij dan , Lezers! te mijner regtvaardiging , alley
eerst uwe aandacht te vestigen op de werken , in de bedoel.
de Leesbibliotheken voorkomende. Groot is derzelver voorraad , blijkens de gedrukte boeltenlijsten , waarvan fommige
zoo breed zijn en nit zoo vele deelen beflaan , gedurig nog
door nienwe vervolgen aangroeijende, dat het biome nagaan
van de titels der boeken reeds bezigheids genoeg. oplevert ,
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om den geduldigflen onverduldig re doen worden,Icle evertwel iemand uit dit verbazend aantal werken afleiden , dat dan
ook elk daaronder in de ruimfle mate vinden zal , wat meest
met zijne wenfchen en behoeften ftrookt , hij zou zich bij de
uitkomst evenzeer te leur gefteld zien als hij , die nit de nitgebreidheid eener jaarmarkt befloot , dat hetgene hij zoekt et
niede in overvloed zal voorhanden zijn. De. vriend van filchtelijite lekruur,, is hij voor het overige een man van oordeel en
ftnaak , zal door deze boekverzamelingen wel het minst van alien
bevredigd worden , en zich al zeer dikwijls moeten behelpen
met enkele veroudefde gerchriften , of ook wel met dezulke ,
die allerlei averegtfche begtippen behelzen in het fink van
Godsdienst en deugd. Meer zal zich de minnaar van gerchitsdenisfen , reisverhaien en dichtwerken voldaan zien vooral
zoo hij niet al re kiesch is , en zich met een en hetzelfde
werk wat lang kan bezig houden. Maar wie zijne begeerte
rneest bevredigd ziet , is hij , die nimmer leest om geleerd en
getlicht te worden , maar om zondet veel infpanning , den
tijd vermakelijk te flijten ; die gaartie met zijne gedachten in
eene denkbeeldige wereld rondzweeft; in den woord , de
vriend van her vercilchte en romaneske. , Ja , de Romans nemen in de Leesbibliotheken wet de allergrootfle plaats in
zoodat er tegen enkel degelijk boek dertig eri meer van
die foort , vertaalde en Onvertaaldd , re vinden zijn, en dan
nog wel allermeest de zoodanige , die, verre van aanbeve.
ling, om de fchadelijke grondbeginfelen , die zij bevatten,
alie berisping verdienen. Uit de wijze, waarop wij over
de Romans fpreken, kan men reeds bemerken , hoe wij over
dezelve denken; wij waken, namelijk , tusfchen den eenen
en anderen groot onderfcheid, dezen lezens- en aanprijzenswaardig keurende, maar dien openlijk veroordeelende. Neen,
offchoon wij voor ons in het ware meer dan in het verdichte
hehagen fcheppen , wij zijn daarom niet dwaas genoeg, Ro:
mans te wraken, ons door de kundigfte en eerwaardigfte man.
nen en vrouwen , voornamelijk in ons vaderland , met het
beste oogmerk, geleverd ; claartoe lazen wij er, in onze jeugd
en meergevorderden leeftijd , fommige met te groot nut en
genoegen : maar verdragen kimnen wij ze niet , die , niets
nicer dan een' verliefden Karel en Sofia , en nog eens eene
verliefde Sofia en Karel leverende , de verbeelding der lezens
en lezeresfen opwinden , verwilderen , bederven , en hunne
zielen met droomen vervullen , die het bun, in verfcheidene
Le2
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omflandigheden buns !evens , beter ware , nimmer gedroomd te
hebben. Indien het bier de plants ware , en niet best, den
lust naar bet verbodene niet te prikkelen , wij zouden in de
Catalognsfen onzer Leesbibliotheken deze en die Romans,
vooral Duitfche en Franfche , kunnen aanwijzen , uit Wier titels zullts evenwel niet is op te maken , waarin de leer van
Gods voorzienigheid en regtvaardigheid , die der onflerfelijkheld en verantwoordelijkheid onzer daden op losfe fchroeven
gezet , de Openbaring en hare gezegende waarheden in een
ongunflig daglichr geplaatst, en de bedenkelijkfte begrippen
omtrent Godsdienst en deugd in oinloop gebragt worden ;
nog andere, waarin het bedriegen van ouders, het misleiden
der onfchuld , het fchenden der huwelijkstrouw, het leven
in onwettige gemeenfchap , ats zaken van geringe beduidenis
en ligt te vergeven , worden voorgeileld ; wederom andere
waarin tafereelen voorkomen , zoo dartel en wellustig , dat
geen knaap , geen meisje, woont er nog eenig gevoel van
fchaaince in hunnen boezem , ze zonder blozen lezen kunnen ; wij zouden in de hooggeroemde , veel gelezene ......
Maar,, nog eens, wlj willen geene namen noemen , noch ook
dit onderwerp vervolgen , ons vergenoegende met te hebben
doen opmerken, hoe wij over de meest geliefkoosde lektuur
van zoo velen denken , en dat zij verre is van in alien deele zoo onfchadelijk of onverfchillg te zijn, als fommigen
zich wel verbeelden. Gann wij liever voort met deze boekenlijsten te doorloopen. Wac vinden wij er al verder ? Hier
bundels met anekdoten , zoo beuzelachtig en zouteloos , dat
zij een onbefcliaafd gemeen mogen behagen, maar den grootflen afkeer en walging verweltken bij hem , wiens geest ook
maar eenigzins veredeld werd ; char, onder eenige fraaije
dichtwerken , verzamelingen van pruldichten , die, zoo zij al
onfchadelijk zijn , de bloote inzage niet eens verdienen; verder de werken van dezen of dien meer of min bekenden Deist
en fpotter met den Bijbel , wiens laire tegenwerpingen en fpot.
ternijen wel duizend en duizendmaal wederlegd werden, maar
wien alzoo nogmaals gelegenheid gegeven wordt , om het
hoofd des mingeoefenden met allerlei twijfelingen op te vul.
ten ; eindelijk , opdat wij niet meer aanvoeren , vindt men
er, hctgene wel het ergfle is , nog zekere andere gefchriften , niet flechts dezullte , waarin , zonder kwaad opzet , over
zaken gehandeld wordt, waarmede de jengd althans niets te
maken beeft , maar ook de zoodanige , waarin , blijkens den
in.
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inhoud en de fchandelijke plaatjes , de duive/fehe bedoeting
heerscht, om de vuilfle ontuchtigheden te bevorderen. Zulk
een mengelmoes van goed en kwaad, van rein en onrein
work het leesgrage Publiek in deze Boelterijen ter lezing
aangeboden; hecgene zeker zoo vreemd niet is, als men be.
denkt, dat fommige derzelven de hemel weet hoe vele jaren
heugen, en, zonder eenige zuivering , van den een' tot den
anderen overgingen; terwijI de vermeerdering van deze en
die met zoo weinig nadenken en kieschheid gefchiedt , dat al.
les er in wordt opgenomen, wat maar voor klein geld te bekorneu is en vermoedelijk vele lezers vinden zal. — Zoo
Itant er dan, gelijk gij Ziet mijne Lezers 1 voor den honge.
rigen eene groote tafel gereed , bezel met fpijzen van alterlei acrd , gezonde en ongezonde, leven voedende en leven
doodende, waarvan men, ja , fommige met voordeel, maar
andere niet dan met groot gevaar nuttigen kan , en waarbij
het opzlgc en de teregtwijzing des ervaren kenners te noodi.
ger is, als het gif der fchadelijke geregten door een aangenaam zoet te kunfliger bedekt werd. En dan zou men nog,
wetende, dat bier en elders zulk een disch gereed en voor
elk toegankelijk is , niet behoeven te vreezen; het zou Beene zorg behoeven te baren, dat elk , zonder onclerfcheid,
uitgenoodigd words, om er gebruik van te maker ? — Wij
voor ors, door anderer en, waarom het er niec bijgevoegd,
ook door eigene ervaring geleerd, bezitten menfchenliefde
genoeg, om niet zonder bekommernis te zijn, en nemen deze gelegenheid gretig te baat, om elk burgerlijk aminenaar , met de hand-having der openbare zedelijkheid belast,
op te wekken, om, zoo veel hij kan en mag, over de
meergenoeinde Leesinflellingen een wakend oog, en alzoo
aan eene wet de hand te houden , waaraan wij het zeker te
danken hebben; dat , niec zeer lang geleden , in eene voorname flad, de verkoop van zekere zedelooze boeken, reeds
ter bezigtiging ten loon gefleld , nog bij tijds verhinderd
Iverd , en door welker toepasfing het tevens te wenfchen
ware , dat zij van onze zoogenaamde boekenflallen beftendig
geweerd werden. Verrnogten wij, voor het overige, iets op
den vriend van Godsdienst en deugd , hij befleedde, zoo veel
in hem was, zijn invloed en tijdelijk vermogen tot vernietiging van alle zoodanige gefchriften, en hij zorgde vooral,
zoo hij er bij toeval wog bezitten, die , nog bij zijn leven,
uit de wercld Le helpen , opdat zij, na zijn' dood , nict in
BC3
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handen geraken van ziji, nageflacbt, of, gelijk bet al veel gaat,
door aankoop in boekerijen komen, waarvan de toegang voor
elk geopend en het befluur tevens zoo boogst gebreltkig is.
Om u van dic laatfte to overtuigen , Lezers ! hebt gij, te
Intiner verdere regtvaardiging , bet oog alleen to rigten van
de boelten op hen, die ze verhuren. Waren doze alien be.
kwame , ijverige , onbaatzuchtige, zedelijke lieden , onze zorg,
offchoon drardoor zeer verminderd , zou desniectemin nog
niec overbodig zijn. Wie toch zou bet, zonder to
zijn, van den bekwaamilen mogen vorderen, (lac bij , bij de
uitgeflrektbeid zijner boekverzameling , met den inhoud van
alle werken genoegzaam bekend was ; van den ijverigften ,
dat bij , hoezeer ook door andere bezigheden geroepen , de
afgifte der werken alcijd in eigen perfoon doen , en zich bier.
in nimmer van anderer p ulp bedienen zou ; van den onbaatzuchtigften , dat bij , niettegenflaande zijne Leesinfielling den
voornaatnflen tak yap zijn bellaan uitmaakt , echter met den
beerfcbenden ftnaak zijner lezers in niets zou te rade gaan ;
van den braafftan , eindelijk , dat bij beftenclig met de fchaal
in de band zou flaan , om de voor elkander juist berekende
gefchikcheid van boek en lezer met de meesce naauwkeurig.
held of te wegen? Zoo onmogelijk bet is , aan deze eifchen,
Zander wier vervulling nogtans geene Leesbibliocheek
ftrekt onfchadelijk zijn kan , te voldoen, zoo duidelijk bewijzen zij het gepaste outer bezorgdheid. Evenwel , wij her.
balen het, deze zou zoo groot niet beboeven te zijn, indien
alle boekverhuurders de zoodanigen waren , als wij zoo even
Poemden. Trouwens , dan kon men zich verzekerd houden,
dac zij ten minfte jets meer van hunne boekwerken zouden
we gen dan de bloote ritels , de fchadelijke van de onfchade.
lijke zouden kunnen ondericheiden , en met anderer inlich_
Ling bun voordeel doen ; dat zij , vervolgens , over bun bedrijf, zoo veel doenlijk , een wakend oog zouden houden,
tie uitoefening daarvan nimmer overlatende aan onbevoegde
landlangers; dat zij , al verder, niets, hoe goedkoop en hoe
winstbelovende ook, in hunne boekerijen zouden opnemen,
du bun lezend Publiek tot nadeel zou kunnen zijn ; dat zij
cindelijk, bij het verhuren van eenig werk , bet geflacht , de.
iaren , de becrekkingen hunner lezers , voor zoo veel dezen in
pe,rfoon de verlangde boeken komen afhalen, in aanmerking
zouden nemen. Intusfchen , eon ieder doe bier uitfpraak ! is bet
zelooven , is bet zelfs te vermoeden , dat alle houders van.
Lees-

OMTRENT DE LEESEILLIOTHEKEN.

39L

Leesbibliotheken , wie zlj ook zijn , waar zij zich ook be.
vinden welke boekverzamelingen zij ook hebben , dit een en
ander altijd in beoefening brenged? floe gaarne ook de niet
gchcele ongefchiktheid van eenen enkelen boekverhuurder tot
zijnen post erkennende; met hoe veel genoegen ons nit onze jeugd dengenen herinnerende, die gewoon was, elk ver.
zoek des jongelings om een zedeloos of bedenkelijk bock
van de hand te wijzen, en bet aanhouden om hetzelve te
beantwoorden met de verklaring van znlks nimmer zonder
derlijke toeflemming te zullen doen; hoe ongaarne ook ie•
mand in zijne broodwinning benadeelende, — de gedane vra.
gen toeflemmend beantwoorden, mogen, kunnen wij niet,
zonder der waarheid ontrouw te worden , en te logenflrallen
hetgene ons , door eigene en anderer ervaring en waarneming,
als zoodanig bekend is. flier (Iced doer het ons, zulks te
moeten zeggen) hier is een bonder eerier Leesbibliotheek zoo
dicp onkundig, dat hij of geene der vreemde mien verllaat,
waarin zijne boeken gefchreven zijn, of zelfs (gelijk wij er
een' gekend hebben) de titels der Nederduitfche werken niet
dan met moeite lezen kan ; thbir een ander zoo ijverloos, dat
hij , met het ' verhuren zijuer waar zich weinig of niet inlatende, vrouw, kinderen, knechts, of ook wel leerjongens ,
daarmede naar welgevallen hat omfpringen; verder een zoo
eigenbatig , dat hij , in de uitoefening van zijn hedrijr, zijne
bears alleen , ninuner het belang zijner begunfligers voor oogen
houdt; ditar , eindelijk , nog ..een ander zoo weinig door
Godsdienst en deugd befluurd, dat hg, offchoon met den
verderfelijken inhoud van het verlangde bock ten voile be.
kend , zich over den helHoozen invloed daarvaif op zijne lezers en lezeresfen in geenen deele bekommert, foms zelfs
zich niet Bens ontziende, om er met hen over te fpreken op
een' coon, die eer genoegen dan afkeuring aan den dag legs.
En dan zou men , niettegenflaande dit vele verkeerde, in de
meeste bouders van Leesbibliotheken op te merken, en offchoon de keuze der boeken al heel dikwijls , vooral wanneer
deze naar elders verzonden worden niec van de lezers, maar
alleen van hen afhangt , evenwel geheel zonder zorg moeten
zijn ; men zou aan de gevainvolle tare!, waarvan wij zoo
even fpraken , de uirdeeling der fpijzen aan een iegelijk ge.
rust moeten toevertrouwen, en den onkundigen gast niec beboeven toe te roepen: „ Zie toe , wie ze u ter hand flelt!"
tieeii, !leen: win bier ook zunder vrees zij , M.} zijn bet
Leo
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niet; daarom verheffen wij onze item , de flem van vermaning en waarfchuwing, of zij ook ingang vinAe bij hen,
wier hell het vordert haar te hooren. — Zij genake darr ook
tot u, die u het verhuren van boeken in de maatichappij
ter taak gekozen eene taak , re gevaarlijker, naar mace
hare uitoefening In een te naauwer iverband ftaat met de rust
en gelukzaligheid van menig perfoon, menig huisgezin, megeflacht. Neen, weldenkende mannen, bij wie de namen God, Godsdienst, deugd en eeuwigheid lets meer zijn
dan bloote klanken! gij zult deze Item met onopgemerkc laten ; zult geen gehoor weigeren, wanneer het Vaderland,
dat onbedorvene burgers behoeft, wanneer de Godsdienst,
die alwat rein en good is in de barren der menfchen poogt
aan re kweeken , wanneer de Gliders, van wier kinderen gij
het heil zoo dikwijls in handen hebt, u tot de teederfte
naauwgezecheid vermanen in de waarneming van uw bedrijf;
gij zult niet weigeren van nu voortaan , voor zoo verre gij
het nog niet deedt, elk boek , bij u als verderfelijk bekend,
nit uwe boekerijen te weren, er lets anders in op te semen, dan hetgene gij , door eigen onderzoek of anderer voorlichting, als onfchadelijk hebt leeren kennen, en, bij de afgifte van elk werk , zoo veel doenlijk, met de omilandigheden uwer lezers en lezeresfen te rade te gaan , meer bun tij.
delijk en eeuwig welzijn dan het belang uwer beurs behartigende. Aileen zij, die, door traagheid, baatzucht of zedeloosheid , voor elke vermaning van Godsdienst, deugd en geweten doof zijn, alleen zij zullen deze toefpraak met een'
fpottenden lach beantwoorden; maar , vroeger of later, ondervinden zij dan ook , dat geen huisfelijk geluk , geene onfchuld , door bun coedoen yerloren gegaan , ongewroken blijit
bij Hem, in wiens naam de opperfte Vriend der deugd gezegd heefc: Wee hem , door wier de ergernis ham: !
Dan, regtvaardigen wij nogmaals de gegrondheid onzer
vrees, door, eindelijk , de aandacht te bepalen bij hen , die
van de Leesbibliotheken meest gebruik maken, en tot welke
boeken zich hunne begeerte voornamelijk uitftrekt. De Ge.
leerden van beroep bedienen er zich te zeldzamer van , naar•
mate zij er minder vinden , voor hunne behoeften berekend;
meer zij , die, zonder tot den eigenlijk gezegden geleerden
tland,te behooren, verfland, godsdienfligen zin en ware befchaving genoeg bezitten , om , bij uitfluiting , naar zulke werken , maar dikwijls yruchteloos„ tc vragen, waardoor zij
mee-
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meenen geleerd , gefticht of nuttig vermaakt te zullen wor•
den; allermeesc en voornamelijk evenwel , blijkens de foort
van boeken, waarvit , als wij zagen, de Leesbibliotheken
meerendeels beilaan, eene andere foort van menfchen, wier
leeslust te bedenkelijker is, naarmate zij meer van de voorbereidende kundigheden tot wêl en vruchtbaar lezen v6rItoken zijn, de noodige teregtwijzing des verflandigen misfen,
veelzins alleen door hunnen bedorven fmaak, zucht tot verflrooijing of zinnelijkheid geleid worden, en minder in that
zijn, om bet kwade van het goede te onderfcheiden. Ja, dit
overgrooc heerleger, zamengefteld nit voornamen en geringen, vrijen en dienstbaren, ouden en jongen, kinderen zelfs
niet uitgezonderd, dit heerleger van lezers en lezeresfen,
dat dagelijks de Leesbibliotheken beitormt , dit is het, dat
onze bekommernis en deelneming wekc, en zulks te meer
moet doen, nadat wij ons met eigene oogen overtuigd heb.
ben, dat het joist die foort van lekcuur voornamelijk ver.
kiest, waarover wij ons min gunitig oordeel reeds vroeger
hebben uitgebragt. Met eigene oogen , zeggen wt.', en wij
zeggen bet met opzet en naar waarheid; want hetgene wij
verzekeren, zagen wij van nabij, en wiJ houden ons volkomen overcuigd, dat elk , wien bet gelusten mogt een gelijk
onderzoek ce doen als wij , ook hetzelfde bevinden zal. Nu
reeds eenigen tijd geleden , namelijk, vervoegden wij ons,
en dat wel op dag en uur, dat het terugbrengen en afhalen
der boeken op het levendigst is (Zaturdag middag), in den
Winkel van een' onzer bekenden, in eene onzer aanzienlijkfle
iteden mede eene Leesbibliotheek nahoudende; en wij ge.
troostcen ons de moeite, om niet alleen de of en aan trekken.
de fchare, maar ook de werken, waartoe zich alzoo voornamelijk hoar verlangen bepadde, in oogenfchouw te nemen.
En wat bevondeu wij in opzigt tot het laatfte; waarop vie!
meerendeels de keuze ? Befchaamd mogen wij Nan, zoo wij
een degelijk bock zagen wederkeeren of vertrekken ; op kleine uiczondering na, ilrekte zich slier wensch nit naar.....Ro.
mans, en dan nog wel, helaas! bij vobrkeur naar de onbeduidendile en ijdelite: de ambachtsman zoo wel als de beer,
de dienstbode zoo wel als hare meesceres, het meisje, zoo
wel als de jongeling en knaap , alles, alles vroeg naar Romans , of Het ze balen; naauwelijks had de een ze nedrgeJegd, of een ander nam ze gretig op ; van nit de handen des
aanzieulijken gingen zij over in d i e des geringeren , van die
Ee5
des
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des out-term in die des jongeren , en zoo oingekeerd ; hoe
finerig en vuns van lucht fommige , door de gedurige behan.
doling, ook geworden waren , zij behoefden daarom hull Pubiiek niet to misfen ; Romans , en nog cells Romans , was
het woord, dat men tot vermoeijens toe hoorde, Romans
tot in het oneindige I Verbaasd door dit gezigt, gaf ik den
boekverhuurder mijne verwondering te kennen; maar wat antwoordde mij deze? Verwonder n hicrover niet," voegde
hij mij toe ; , dat gnat zoo dag aan dag , jaar in jaar nit,
zonder ophouden. Geloof mij vrij , de drift voor de Romanlektuur is zoo groot, dat ik mijne Bibliotheek gcrust
zon kunnen fluiten, zoo ik er de Romans buiten hield." En,
incierdaad , ik heb zuiks leeren gelooven, niet alleen door het
onafgebroken in het licht verfchijnen van allerlei vertaalde en
onvertaalde gefchriften van die foort , duidelijk bewijzende,
bee zeer ons lezend Publiek er op verzot is, maar ook door
hetgene mij naderhand ter ooren kwam, dat, namelijk, zeker iemand, in cone onzer eerfle fieden, ziende, dat, in bijna alle Leesbibliotheken , de Romans de godsdienflige en zedekundige werken genoegzaam geheel vercirongen, op den in.
vat gekomen was , er eene op te rigten , waarin alleen de
Iaatfle opgenomen werden, maar, gelijk te denken was, met
die voor hem ongelukkige uitkomst, dat hij zich al fpoedig
van eene boekerij moest ondoen , die, bij gebrek aan lezers
en lezeresfen, hem oneindig meer na. dan voordeel oplever.
Uit dit alles ontwaren wij derhalve ten duidelijklle,
de.
wnarom het der menigte al zoo meest te doen Voegt men
bier nu nog bij , dat, gelijk wij bereids opmerkten , fommige
Leesbibliotheken, behalve de Romans , ook nog ongodsdien.
gige en zedelooze werken bevatten , en dat het to vermoeden is, dat deze even min ongelezen blijven als in de dagen
onzer jeugd , teen wij ze in handen zagen van knapen, die
ze door huur handen weten magtig te worden; dan durven
wij elken onbevooroordeelden lezer laten beflisfen, of wij
van zwartgalligheid zijn to verdenken , wanneer wij voor den
invloed dozer Leesinitellingen op het verfland en hart van
jeugd en mingeoefenden onze bezorgdheid te kennen geven.
Neen, zwartgalligheid is het niet, wanneer wij, in eenen
tijd, die, hoe veel zedelijk goeds, ja groots ook opleverende, van onvastheid in godsdienflige grondbeginfelen en to
groote neiging tot het zinnelijke niet geheel is vrij to fpreken , vreezen, grootelijks vreezen, dat eene lektuur , als de
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Leesbibliotheken veelzins aanbieden , meer gerchikt zal ziju ,
om een en ander aan te kweeken , dan te onderdrukken ;
zwartgalligheid is bet niet, wanneer wij , ziende, hoe zoo
menig onkundige aan lien zorgelijken disch , waarvan wij vroeger gewaagden , zich zorgeloos nederzet , en bij voorkeur
Haar de gevaarlijkfte fpijzen cast, voor zijn weizijn en levee
beducht, grootelijks beducht zijn! — Dan, waartoe nog de
billijkheid onzer zorg verdedigd? Geen verftandig menfchenvriend zal Naar wraken; incegendeel , met geestdrifc zal hij
zich aan onze zijde plaatfen , wanneer wij , met al den ernst
onzer ziele , jonge lieden , ouders en mingeoefenden , bij ales , wat hun dierbaar is , vermanen, om zich toch zorgvuldig voor fchade te hoeden„
Ja, wacht u voor fchade jonge lieden ! die, zonder vrees
voor gevaar, gewoon zljt, bet voedfel voor uwen geest
de Leesbibliotheken op te doen, en aan wier gedurige bijdragen zij hare voortduring en bloei wel voornamelijk te danken hebben, Gij zijt het, die, nit hoofde van uwe jaren en
onervarenheid, fteeds onze deelneming geweltt hebt en blijfc
wAken. Gelooft bet vrij, mijne jonge vrienden! gelooft
bet, het is geenszins eene zoo gemakkelijke zaalt , allerminst
op uwen leeftijd, nit de duizende werken, die u de Leescatalogusfen ter lezing aanbieden, eene verftandige keuze te
doen , even weinig door derzelver titels en verhuurders als,
door uwen eigen' fniaak misleid te worden, in een woord t
het goede van het kwade, het onfchadelijke van het fehade-,,,
lijke Haar behooren te onderfcheiden. Hoe ligt kan u een
bock in harden geraken, waardoor,, v6Or u, de rust en
het gelnk van dezen of then jongeling , van dit of dat meinje, even onbedachtzaam als zoo velen uwer,, voor immer
verioren gingen, en over de lezing waarvan , zij zich tot op,
dezen dag, maar , helaas! vruchteloos , beitlagen ! En zegc
bet mij , welke is uwe verzekering , dat u geen gelijk lot
zal treffen, als hun getroffen heeft ; wat waarborgt u, dat gij
de klippen , waarop bonne godsdienflige en zedeiijke grondbeginfelen fchipbreuk leden, gelukkiger ontgaan zult ? Niets
immers , niets hoegenaamd! Spiegelt u dos aan hun voor.
beelci , en oefent eene meerdere bedachtzaamheid uit, ten
ware gij van u verkrijgen kondet, het heiligfte en dierbaar.
fie , wat gij op aarde hebt , in de waagfchaal te ftellen, en
aan uwen ongeregelden leeslust en eene elleudige Leesinftel/ing waarop gij mogelijk3 emnaal met een oog van vcrachting
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ting zult nederzien , alles, alles, ook uzelve op te ofFeren t
Maar neen, dat zult gij niet! Deze en die odder u mogen
zich zoo zeer vergeten, de meesten, verreweg de meesten
uwer waarderen de Godsdienst, die bun bell bedoelt , te
hoog , ben-linnet) de ouders, die hen zoo liefhebben, te tee_
der, ilellen de zuiverheid van hart en wanciel, zonder welke
geen geluk beilaar, op to duren prijs , dan dat zij tot zulk
eon heilloos belluit zouden komen, en niet met belangflelling
naar onzen rand, die hen voor de meest dreigende gevareu
tracht EC beveiligen , luisteren , en , dien vernomen hebbende , opvolgeu zouden. Veriangt gij dien to kennen, ziet ons
gereed , om horn u met weinige mede Cc deelen ! Hij is nit
den aard der zaak verfchillend , en worth gewijzigd door bet
Meer of min verflandige en geregelde van uwen leesijver, en
door de tijdelijke omflandigheden, waarin gij u bevindr. Zijn
deze gonflig, zoodac u daardoor andere en betere gelegenhe.
den ter bevrediging van uwen leeslust ten dienfle flaan, flrekt
zich ow verlangen voornarnelijk nit naar belangrijke bock.
werken , en worth gij geenszins gedreven door eene onophon.
delijke zucht naar verfchcidenheid, die elk oogenblik een ander
bock behoeft , dan voorzelter zouden wij u raden , de Leesbibliothelten vaarwel te zeggen, althans ze uiterst fpaarzaatu
te bezoeken. Maar kunt gij ze, om de bekrompenheid uwer
bents , die u noodzaakt naar bet goedkoope om te zien, of
ook om uwe begeerte naar afwisfe!ing, waaraan zij alleen
in zoo ruime mare voldoen Liftmen, Met wel ontberen, dan
mogen voor het midst de volgende regelen van voorzigtigheid
bij u in aanmerking komen en altijd voor oogcn gehouden
worden: „ Wacht u, bocken to borer, , die gij niet met aile
gerustheid uwen ouderen kunt vertoonen ,of wier titels reeds
u niet veel goods voorfpellen ; bepaalt owe keuze liefst tot
werken, die, op eene voor uwen leeftijd gefchikte wijze ,
over wetenfchap, natuur en kunst halide/en, warirvan er in
deze of die Leesbibliotheek althans eenige te vinden zijn;
veriaat u niet to zeer op owe eigene inzigten, maar gant Hever to rade,' niet met de verhuurders der boeken , donrgaans
menfchen, die ze niet kennen, of ook nicer op hun belang
dan" op het uwe zien , maar met owe ouders , bloedverwanten , vrienden , van wier heldere inzigten, branfheid en dee'.
neming in ow geluk gij u tea voile moogE verzelterd hon.
den ; en kunt gij owe neiging naar Romans Met geheel meester worden , gecit dan toch aan de oortpronkelijke de voorkeur,
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keur, en leest van de vreemde alleen de zoodanige, wier
fchrijvers u, door uzelve of anderer voorlichting, als regtfchapene lieden bekend zijn , van wier weldadige bedoelingen
gij volkomen overtuigd zijt ; alle andere zorgvuldig vermijdende , die door hunne onbeduidendheid u den kostelijken tijd
onbarrnhartig ontrooven, of door hunne ongodsdienftigheid en
zedeloosheid de onfchuId uwer zielen te deerlijk verwoesten
zouden." Door alzoo te werk te gaan , mijne jonge vrienden!
moge bet vertier der Leesbibliotheken veelzins afnemen , mogen fommige zelfs te niet loopen, gij, gij zult voor Godsdienst , menschheid, vaderland en betrekkingen behouden
blijven , en eenmaal , onverzwakt en onbedorven, in de wereld optreden als gelukkige echtgenooten, als verftandige en
deugdzame vaders en moeders, die, betgene zij door een'
welbeftuurden leesijver opdeden , ten zegen hunner kinderen
weten aan te wenden; terwijl door dit eel] en ander aan den
wensch , dien wij met geheel ons hart voor u koesteren , op
de aangenaamfte wijze zat voldaan worden.
Ook gij, die door uwe bijdragen uwe kinderen in de gelegenheid Melt, de Leesbibliotheken te bezoeken, of met
wier medeweten althans zij zulks doen , ook gij, ouders!
wacht u voor fchade I Velen uwer konden zeer wel te weten
komen, war deze boekerijen al zoo bevatten;maar,uit traagheid , of omdat beftendige uithuizigheid en zucht naar vermaak hun hiertoe den tijd niet vergunt, doen zij er geen onderzoek naar; vele anderen weten het, zien de boelten , die
zij opleveren, in de handcn hunner kinderen , maar met de
grootfte onverfchilligheid ; terwijl deze zoo wel als gene , al
heel dikwijls, bij uitftek tevreden zijn , =gen zij flecks den
lust tot onderzoek bij hen opmerken, dien hoogelijk bij anderen verheffende, en zich daarvan de hemel weet hoe veel
goeds belovendel Maar gevoelt gij dan niet, gij, die in uw
kroost nog eenig belang flelt, gevoelt gij niet, dat het toch
niet hetzelfde is, wat zij lezen; dat een enkel bock genoeg
is , am de fcbadelijkile gevoelens en drifted bij hen te dam
geboren worden; en dat hun leesijver, zoo onbeftuurd als
zij dikwijls is, en nit Leesiorigtingen, zoo als die meestal
gefchapen zijn, het voedfel beltomende, de jammerlijkfte gevolgen kan hebben ; gevolgen, die, om de naauwe betrekking, waarin bun lot tot het uwe Chat , zich ook tot u, tot
u, zeg ik , zelfs tot aan uw graf, kunnen uitftrekken? Ontwaakt dan, bidden wij u, uit dien fluimer der zorgeloosbeid!
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heid! Eer gij het weer, ligt misfchien in dit uur,, of terwij! gij
onbezorgd de rust van den nacht genies sbeflist dit of Pat fchadelijk bock, deze of die verderfelijke Roman over het dierbaar.
Ile, wat gij hebt, over het hell uwer lievelingen, en zijn zij
voor Gocisdienst en deugd , voor zithzelve , en ook voor u ,
Haar ligchaam en ziel verloren! Konden wij dus iets uitwerken
op u, die bemiddeld genoeg zijt , om uwen kinderen eene
voor hen gefchikte lektuur aan te koopen , gij deedt dit, of
althans lief hen aan eenig welingerigt Leesgezelfchap , waarvan
evenwel de boeken altijd bevorens door u werden nagegaan,
deelnemen , hun voor bet overige den toegang tot de Lees.
bibliothelten ontzeggende , of zeldzaam vergunnende; ter..
wijI gij , die, rut hoofde van uw onvermogen, om hun dit
een en antler te verfchaffen , er hun het gebruik van toeflaat,
voor bet minst zoudt zorgen, Oat de Lee.scatalogusfen door
u werden ingezien, dat de keuze daaruit door u of andere
bevoegden gefchiedde , en dat er nimmer een boelt in uwe
'wizen Imam , van welks goede firekking gij u niet ten vol.
le overtuigd hadt. Ja , orders, die uwe kinderen bemint!
wij kunnen bet u niet genoeg herhalen, wacht u voor fchade ! Spaart u de fmarte van, vroeger of later, u over hunne
bedorvene verbeelding, gekrenkte gezondheid , ongefchiktheid
tot eenigen nuttigen werkkring , ongelukkig huwelijkslot , of
ook wel over hunnen ontijcligen dood te moeten beklagen ,
en bij dit een en ander door deze pijnlijke gedachre gekweld
te worden : Wij , wij lieten de gezondheid , de rust , bet
geluk , de vrengde , de zaligheid van oils kroost ter prooije
aan elke openbare boekerij , en oogilen nu , helaas ! de wrange vruchten in onzer misdadige gerustheid" !
Eindelijk ook gij, mingeoefenden! die, in meergevorderden
leeftijd , u van de Leesbibliotheken bedient , wacht u voor
fchade! Wie gij ook zijn moogt , in welken kring ook ge.
plaatst, hetzij gij meerdere of mindere jaren telt , tot de boogere of lagere volksklasfe behoort , de eerwaardige namen
van echtgenooten en ouders draagt of een ongehuwd !even
leidt , over anderen te gebieden hebt of anderen moet ge.
boorzamen , alien hebt gij eene goede lektuur noodig, waardoor niet alleen uw flunk ,Inaar ook uw godsdienflig en zedelijk gevoel veredeid , en gij tot de vervulling uwer pligten
te beter in Pant gedeld words; eene lektuur, waaraan bet,
dank zij der Voorzienigheid en den ijver van verilandige menfchenvrienden ! thans zoo weinig oncbreekt, dat gcnoegzaam
elk ,
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ilk , tot den minstervarenen en geringften toe, jets vinden
tm, naar zijne behoeften bereltend. Voor zoo verre nu deze
in de Leesbibliotheken is aan te treffen , raden wij u, tot
Mar uwe kertze te bepalen, en die andere, ik bedoel eene Ro.
manlektuur, welke zoo velen aanlacht en waarvan deze boe.
kerijen de groove bewaarplaatfeu ziju, te vermijden: want
door haar zit gij in gevaar, u menfchen te fcheppen, die
niet beftaan, wenfchen te koesteren , die niet te bevredigen
zijn , daden te doen, die u belagchelijk maken; en uit haar
is zoo menige zenuwkwaal, door den Geneesheer te vergeefs
beftreden, zoo menige ontevredenheid met thud en beroep,
zoo menige verderfelijke onderneming, zoo menige zucht
naar verftrooijende vermaken, wanrtegen de verflandige vruch•
teloos optreitc, voornamelijk te verklaren. Vraagt gij, mijne
vrienden! mar geene andere boeken , dan die u nuccig vet.
maken, en leeren, hoe den Godsdienst tot fieraad , der maat
fehappije tot heil, Owen huisgezinnen ten voorbeelde, uw
beroep tot eer,, en uzelven ten zegen te zijn; en wacht,
wachc u voor eene onbedachtzaambeid, te onverfchoonlijIter,
naar mate Owe jaren en ervaring meerder, te gevaarlijker,
naar mate uw invloed op anderen onvermijdelijker is!—Dan,
waartoe meerdere woorden gebezigd? fletgene wij der jeugd
gezegd hebben, acht dat oolt in vele opzigten tot u gefproken. Aileen dit nog ! Wij hebben de Leesbibliotheken de
bewaarplaatfen genoemd der Romans; fomn,,,.e derzelven ziju
bet ook , blijkens de Leescatalogusfen , van zekere zooge
naamde galante boekjes , gefchreven met bet doel , om de
verbeelding te prikkelen, en de laagfle dierlijke luster in bet
gemoed te doen ontbranden ; boekjes , waarvan de lezing u
welligt, bij Owen meergevorderden leeftijd , door den gedienfligen boekverhuurder zou worden toegeftaan, indien gij
onkiesch en zedeloos genoeg waart , ze te begeeren.
toch deze nimmer in uw huis, neen , nimmer in uwe hander
komen! Derzelver bloote inzage reeds moet u in uw eigen oog
vernederen , gezwegen nog van den peilloozen afgrond van ellen.
de, waarin gij u door derzelver lezing naar ligchaam en ziel
zoudt florten! — En gij, die weigert dien afgrond te zien, en ,
niettegenaaande al hecgene wij gezegd hebben, juist claarom
de Leesbibliotheken wilt blijven bezoeken, omdat gij u daar_
van een antlers moeijelijk te bekomen, overvioedig voedfel
voor uw bedorven hart belooft , gij , ongelukkigen! u beklagen wij bovenal: want, behalve de vele andere onheilen,
die
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die gij u bereidt , loopt gij gevaar van eenmaal , ligt nog in
een volgend leven, door de vernederende gedachte gefolterd to worden, dat gij de grootfte en duurzaamffe genoegens aan boekerijen en boeken, uwer beflemming tot immer
toenemende zedelijke volmaaktheid zoo geheel onwaardig,
ligtzinnig ten offer gebragt hebt:
B.

V

ADERLANDSCHE UITHOEZEMING,
TER. GELEGENHEID
DER ECHTVERBINDTENIS VAN

Z.

K. H. WILLEM KAREL FREDERIK,
PRINS DER NEDERLANDEN,
MET

11.

K. H. LOUISA AUGUSTA WILIIELMINA AMELIA,
PRINSES VAN PRUISSEN,
TE BERLIJN VOLTRO/CEEN,
OP DEN 2I sT EN VAN BLOEIMAAND, 1825.

Nooit heeft bontgenootfchap Baader
Twee op eene leest gepast.
411e StroongoOn en Godinnen
Groeten hen op 't
feest
Ofren, orn hula hart to winnen ,
41 het edelst , dat elk leest.
VONDEL.

jubeltoon ruischt aan de Spree,
En deelt zijn' weerklank Nedrland med?
Wat houdt, Berlijn! u opgetogen ?
Wat feestpraal lokt en boeit elks oogen?
Waarom tech golfs met weidfchen zwier
Door Pruisfens achtbre veldbanicr
Thaws Neerlands vlag met itaatileplooijen?
Waartee dat kenrig bloemfestoen,
Die palm en mirt , dat leof en green,
Waarmed paleis en nal zich tooijen?
liVat

Naar,.

VADERLANI1SeHE 111TBOEZMING.

4°1

Waarom ftemt Nearland , den van zin,
Met Pruisfens hoogtijd jublend in?
Wat zege is door het zwaard bevochten ?
Wat lauwren zijn door Ma y ors hand,
Als redders van het vaderland,
Om hunner Vorften ktuin gevloehten T —
o , Gis nier naar die pronk en praal I
't Zijn kranfen , niet door 't moordend ttital
Op 't bloedig oorlogsveld Verkregeni
Neen! rijker heil en milder zegen
Verkondc de hooggeftemde lof,
Die klinkt door find en Koningshdf.
Die tooi, dat lied, zijn vretigdeboden,
die Nedrland ook ten feescdag nooden,
Om med to juichen bij den echt,
"Waardoor zich een der frisfche loten
Olt Pruisfens itamboom opgefchoten
Weer aan Oranjes flamboom hectic.
Ja! rolde 't lied van duizend tongen
In hooge geestdrift opgezongen,
Aan Schelde en Mass en Newnas vloed 6
Toen, om zijn dapperheid to loonen,
Het edIst kleinood uic Peter's blood ,
Het puikgetteene van Ruslands fchoonen
Haar hart aan Nedrlands Erfvorst fchonk
Niec minder juichen de eedle Beigen ,
Nu een 'weer van Oranjes telgen ,
De luister ook van Nasfaus tronk ,
Aan Pruisfens keurbloem zich mag paren.
Last kliniten dan de cicerfnaren I
Daar 't Neerlands Prins , daar 't 1 itaaRIK gelthe
Des vijands fchrik in 't oorlogsveld,
Maar ook de vriend., de troost der fchaamleu,
Die, welk een lof hij in moog zaamlen,
Het zij hij ftrijdt, of tranen droogt,
Steeds Nedrlands naam en roern verhoogt.
o , -Ileilig zij ons , feestgezinden!
Dan znam dit plegtig echtverbinden.
Zag Peter , op den blilden flond,
Toen Nedrland zich aan Rusland fnoerde,
Met hemelwellust op 't verbond
En op de vreugd , die 't y olk vervoerdz ,
f
likr g iSLI.W. 1825. no. 8.
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Ook t hins
's Grooten Fredrik's geest
De reijen door der feestelingen ,
En geeft, bij 't daavrend bruiloftszing, n,
Den toeknik aan dit Vorstlijk feest.
Warkaatfe aan Maas en Scheldes zoomen,
Aan Merwe en Rijn en Ijsfelftroomen
Dan vrij de luide jubeltoon,
Ter eer van Nal.lands Koningszoon
En Pruisfens eedle Rijksvortlinne!
Ja! bij het feest dier huwlijksminne
Gevoelt de Belg de erkentenis,
Die hij Oranje fchuldig is;
En daarorn zijn, bij lied en zangen,
De bloemguirlanden zaaingegaard ,
On 't rijkgezegend Paar to ontvangen
Dat Paar, aan 't Nedrlainisch hart zoo waard.
Ja , FRI/DRIK1 dierbre Vorst de bee,
4311 't uitgefcliaterd volkshoezee
Voor u ten Hemel opgezonden ,
Moog 't aan de Rijksprinfes verkonden,
Hoe hoog der Belgen boezem !hat,
Nu 't oog den purpren dageraad
Van uw geluk en heil ziet glimmen !
Ja, recs uit onbewolkte kimmen
De meizon op den vreugdedag,
Die 't Vorstlijk trouwfeest fluiten zag;
o! Rein , als 't licht aan 's hemels thine,
Is 't offer , dat uw' Gemalinne
Ontiloken words , waar 't Jo rijz'
Op ronde en vaderlandfche wijs.
Wrest, dierbre Twee ! dan in ons midden
Verwelkomd, onder 't vurig bidden ,
uw heilgenot vermeer'!
Dat
Prinfes! gansch Ne6iland brengt u eer:
Want uw Gemaal brag NeMand zegen,
En heeft op onze erkentlijltheid
/let hoogst en dierbaarst regt verkregen.
Vorst dan feest Nereid',
Wat land
Eenftemmiger zal 't lied nook rij z en :
Want wie, o Vora! u eer bewijzen,

't Is
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'a Is niet alleen de weidrche floes ,
Die , fpreekt ge , uw' fcesttrein volgen stoet,
Maar fchaamlen zelfs, met vochtige oogen,
Omweemlen dankbaar, opgeto0en,
Doorluchtig.Paar! uw feestkaros ,
En, bij den Koniuklijken dos,
Waarmee heraut en vied, an pralen,
!WIDE heel een rehear u dank betalen ,
En Bort, Vorflin I bij 't maatgeluid,
Gemaal den loftoon nit.
Voor
Mogt hij geen rang of eer hun geven,
Hij gaf hun brood in 't armlijk leven.
Ja I walk een tom of to( hij oogse ,
Thans rijst der armen lied bet hoogst.

Weest welkoin dan bij 't binnentreden,
Nu liefde en huwlijkszaligheden ,
Veel meer dan tool en bloeinfestoen,
Uw hart van wellust bruifen doen.
Boort ge, o Vorftin! u zegen fpellen
De juichtoon , die u toe komt fiiellen,
Geheven door een dankbaar yolk ,
Is niet gelijk een morgenwolk ,
Die flraks in 't luchtruim gaat verloren;
o Neen! de lof, dien we u doen hooren,
Rijst op uit onbeklemde borst:
Het geldt bier de eer van Nedrlands Vorst,
En door dien Vorst blijft Nedrland bloeijen.
Waar dan de dank u toe komt vloeijen,
En 't yolk den welkomgroet u biedt,
Dear veinzen hart en lippen niet.
Laat zwieren dan de bloemenkranfen,
Laat wappren van de torentranfen
De oranjewimpel ; 't vreugdevuur
Spate fonklend nit op 't feestiijk nuts
Trompetten , klinkt! Rijst , jubeltoonen!
Schaart u in reijen , Batooszonen !
Ilij komt! de Vorst, die 't lichc bemint.
Wear ook de dwaling 't oug verblind'
Of dweepzucht met haat' dolk moog w ocden,
Iiij wit het rijk des Nchts behoeden,
Ff
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Daar hij den God des lichts vereert,
Ivaarheid, regt en deugd waardeert,
ki I daarpm brengt, op hooger toonen,
Geheel een dankbre Broederfchaar ,
Wie ook Naar weldoende Orde Konen,
Hem 't !Oiled toe bij 't feestgebaar,
Op hem mag ze als Befchermer bogen.
Al woelen list en veinzerij,
De waarheid ftraalt bier Mk in de oogen;
In Nedrland denkt de landzaat vrij.
In Nee:rland, wie ook
goede onceere,
Fmk nag in reinheid Christus' leere;
En, waar 't vooroordeel wedrftand biedt
Teruggaan g al het menschdom niet.
Neen! voor 't Hein, hier opgerezen,
Zal Fltg.DRIK ook een Schutsheer wezen ;
Zal prijken in ondoofhren gloor;
Want hij, Oranje, waakt er voor,
Neil dan, o hoop en lust der braven I
Vlec zoo veel deugd en Vortten- gaven
Verwacht van u gansch Neêrland veel,
Vreugd, zielewellust blijve uw deel
p! flit een' echt, zoo rein geflaten,
Verwacht de Belg de fchoonfte loten,
Die groeijen zullen, 't land tot vreugd ,
Gegrondvest in der - vaadren deugd.
Vijft, Eedlen dan 's y olks welbehagen
Godheid kroone uw huwlijksdagent
Smaakc hemelweelde, leeft , geniet
` t Verruklijk zoet, dat de echt u biedc I
Zoo worde, op 'c naauwst to zaam geftrengeld
1.1w levensheil verhoogd , verengeld
Zoo rijze uw Vorstlijk huis in eer
geluk uws echcs volkonien I
Zoo zij
Zoo vloeijen zegenrijke aroomen
Op utV gellacht en fponde near I
o ja! zij zullen mildlijk vloeijeri,

Vorstlijk Paar I uw pad befproeijen.
Het uitzigt blinkt voor Wedriand fchoon.
Oranje ziec aan de eerekroon
ijns
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Zijns hams een pares meer geregen.
En bragt die flam den BeIgen zegen ,
En zag reeds meer, in vroeger eeuw,
Tot Nedrlands vreugd , zich Neerlands Leeuw
,ikan Pruisfens Adelaar verbonden,
Pit hoogtijdsuur mOge ons verkonden ,
Wat bloem op Pruisfens grond ontfproot,
Daar we in de aanminnige Echtgenoot
Van Narlands Koning de eer der vrouwen
In moederliefde en deugd aanfchouwen;
En u , in d' eigen hof gekweekt ,
Vortlin! wier ziel nit de oogen fpreekt,
Zou Neerland niet als d' adem minnen ?
Ja t reeds moogt gij 's'volks Iiefde winnen:
Want torenfpits en burgt en dom,
Het vlaggewapper, 't fchutgebrom,
En 't vreugdgejuich, dat elk doer rljzen,
'I Kan alles u, Vorain! bewijzen,
Hoe 't Neerlandsch hart van blijdfchap zwelt,
Wanneer 't Oranjes flamhuis geldt.
Wat form dan buldre of rond moog gieren,
De Oranjeboom zal welig tieren:
Hij heft met majesteit de kruin
Omhoog in Hollands vrijen ruin.
Wat eeuwen er reeds over dreven,
steeds blijft hij nieuwen bloefem geven,
Ja, -wet een roekelooze hand
Zijn' wortel ooit heeft aangerand,
Toch blijft hij ongefchonden bloeijen,
En zal, war om hem valle of kwijn',
Naflvrig oog des vreemdlings boeijen,
gu 't vaderland ten zegen zijn.
J. VAN IIARDERWIJK, R.ZOON.
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O

tntrent achtertwintig jaren geleden mij te Carricaul bevindende, predikte ik , verhaalt D U II o I s, Roomschkatholiek
Zendeling , (in zijne Brieven over den flaat van het Chris.
tendom in lndie, 1823) (") op een' Zondag, in het Tamulisch , over den Goddelijken oorfprong van den Christelijken
Godsdienst. Onder andere bewijsredenen, tot Slaving van mijn
onderwerp, drukte ik ook zeer op het in zichzelve zwakke
en onvoldoende der middelen , welke ter vestiging van dezen
Godsdienst gebezigd waren, — van eenen Godsdienst, die
algemeen gehaat was en overal vervolgd werd, geheellijk van
alien menfchelijken bijItand veriloken was, en aan deszelfs
eigene hulpbronnen overgelaten, te midden van allerlei foort
van tegenfpraak. Bij de behandeling van deze bewijsredep
herhaalde 1k sneer dan eenmaal, dat de Christengodsdiensc eon
onaanzienlijk en gering man uit Calilea tot Stichter had, den
zoon van •een' timmerman; en dat hij , om hem in zijn
werk te helpen, zich twaalf menfchen gekozen had nit den
laagften nand , twaalf onkundige en ongeleerde visfchers. Deze woorden: de zoon eens timmernzans, en: twaalf visfchers,
verfeheidene reizen herhaald, ergerden, niet weinig mijne toe.
boorders, alien iniandfche Christenen. Naauwelijks was de
leerrede geeindigd , of drie , vier van de voornaamften onder dezelve kwamen, en gaven mij to kennen, dat het der
geheele vergaderinge zeer geflooten had, mij te hooren zeg.
gen , dat C H R I S T U S de zoon van een' timmerman geweest
was , en zijne Apostelen visfchers; dat ik zeer wel win, hoe
de Casten, zoo der timmerlieden als der visfchers, twee der
laagfte en verachtfte in het land waren, en het dus zeer ongefchikt was, cu R Isrus en zijnen Discipelen zulk eenen
ingen en verachten oorfprong toe to fchrijven ; dat , wanneer
lieidenen, die corns sit nieuwsgierigheid hunne vergaderingen
bIwoonden , zulke wederfprekeitlke dingen van hunnen Godsdienst hoorden, /sun haat en hunne verachting omtrent den.
zelven aanmerkelijk zouden toenetnen , enz. enz. Ten flotte randden zij mij , dat , wanneer ik , in het vervolg , in mijne
leerredenen weder melding to maken had van C uRssTu S'
aflotrist , of van die zijner Apostelen , ik dan niet vergeten
moest to zeggen , dat beiden in de aanzienlijke Caste der
K,hatrys of Rajahs geboren waren , en dat ik nook meer mei.
din moest Timken van derzelver laag beroep.
Nog niet vele jaren geleden had ik een ander voorbeeid
van dezelfde foort. Voor de gemeente eons de Gelijkenis
van den verloren Zoon uitleggende , fprak ik ook van het
ge.

( N ) Letters on t ile (bite

of

CV:saanity in India , 1823.

[/,le Monthly Review , Mei 1824.)
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gemeste half, dat de vader had doen flagten , om er zijne
vrienden op Le onthalen, uic blijdtchap over de wcderkotnst
van zijnen verbeterden zoon. Na de voorlezing verklaarden
mij fommige Christenen, die zich vrij wat gefloord toonden,
dat mijn gewagmaken van het gemeste half zeer ongepast
geweest was; du, wanneer Heidenen, gelijk fonts gebeurde,
bij de lezing tegenwoordig geweest waren, zij, op het boo.
ren van het gemeste half, geaijfd zouden geworden zijn in
bun begrip, hetwelk zij van den Christengodsdienst koeste.
ren, dat het een verachtelijke Godsdienst is, goed flechts
voor Pariahs. Zij gaven mij er cevens den raad bij, dat,
wanneer ik wear Bens die Gelijkenis uitleggen Wilde, ik,
voor een gemest half, een lam (*) zeggen moest.
(*) Onder de Hindoos, zoo afkeerig van bloed te ftorten
en dieren to dooden, treft men echter eene fekte of Caste
aan , die eenmaal 's jaars een lam offert, hecgeen dan nog bij
wurging en zonder bloedflorting gefchiedt. Dit iron er dus
nog door; maar het zoo heilig kalf,, de zoo heiage koe Le
flagten, welk een gruwel! — De Vertaler.

NIEUWE SOGAT VAN PLIGTEN.

e Zedekundigen hebben tot nu toe, wanneer men over des
P
menfchen betrekkingen tot God hatidelde, flechts gefproken
van de Pligten des menfchen - jegens God. In Hankrijk
ter , waar men elken dag, ja elk mar zoo veel rieuws ont.
dekt en uitvindt , heeft men nu ook eene geheel nicuwe
foort van Pligten ontdekt, namelijk Pligten van God jegens
are menfchen, en wel in het bijzonder jegens de Bourbons en
elle de Franfchen. Deze fchoone ontdekking, door welke
de Zedekunde zoo zeer uitgebreid words, hebben wij te den.
ken aan den /Iristarque, een bekend Ultra - dagblad , hetwelk
thans echter in oppofitie tegen de Regering tlaat, dewiji des.
zelfs hoofdeigenaar, Graaf LABOORDONNAIE, gaarne
Minister werden wil. Dit dagblad, natnelijk, verhaalt, bij
gelegenheid van den dood van L o IS EW Ic XVII' , I; oe God
NAPOLEON van den croon heett gebonsd en de Bourbons
Iterfleld, om de Franfchen gelukkig te waken , en befluic al_
zoo: la Providence a fait fon devoir ! Bij het begin der Re.
volutie verklaarden de Franfchen, dat er werkelijk een hoogst
Wezen bellond. Onder NAPOLEON verklaarden zij dozen
mensch voor almagtig gelijk God. Thans verklaren zij , dat
God jegens hen ptigten te vervuilen heeft ; want de Voorzie.
nigheid heeft, in hunne oogen , flechts Karen pligt betracbt,
Coen hij aan de Franfchen hunnen ouden Kowngsflain terug.
fchonk. — Dit bovenflaande is overgenomen nit de Leipz.ger
Literatur Zeitung van den 20 Nov. 1824, en daarin medegedeeld door Prof. K a u G.
DE
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Eene PngelMe zinekdote,
E ngeland is een land, waar de roovers hunne behendigheid
en floutmoedigheid bet verfe drijven, doch tevens niet zel•
den gepaard doen gaan met de uiterfte beleefdheid. Zij vragen
uwe beurs met eene diepe buiging, en waken zich niec mees.
ter van uw horologie, zonder tevens verfchooning te ver.
zoeken voor hunne groote vrijpostigheid.
Een Edelman bereisde eenen weg, door .een woud loopende. Verlokt door bet fchoone der gezigten en de frischheld van het/ groen, kon hij de verzoeking niet wederflaan,
aldaar eenige oogenblikken nit te rusten; maar, op het gran
uitgeflrekt, bekroop hem de flaap, zijne oogen flown zich
onwillekeurig, eu een diepe fluitner verraste hem. Ontwakende , zag hij voor zich een man van een alles behalve fashionabel voorkomen, die hem eene pistool voorhield. Zich
fpoedig herflellende, befloot hij , ongewapend zijnde, zich
met gelatenheid aan zijn lot te onderwerpen. „ Wat wilt
gij ?" was zijne vraag. „ Uwe beurs, if you pleafe." De
Edelman gaf dezelve den zoo beleefden Heer onmiddellijk over; maar, daar hij bleef vercoeven, zeide hij: Wat
tivilc gij meer?" —,Uw horologie, if you pleafe." De Edelman ilelde bet hem ter hand, en het werd met eene verpligtende bulging aangenomen. Maar nag verwijderde zich de
roover' niet. War verlangt Mijnheer nu nog?" — Uwe
brieventasch , if you pleafe."— „ Hoe ! ook deze?..... maar,
Einar is zij." Ook zijne brieventasch overgeleverd hebbende,
flak de roover die mede in zijn' zak , en ging zijns weegs.
De Edelman, opfaande. wilde desgelijks , zijnen noodlottigen Ilaaplusc met een halfluid God darn verwenfchende, den
zijnen vervolgen; maar naauwelijks had hij den fchreden gedaan, of de roover fond weer voor hem , en freed hem met
zijne pistool den pas af. „ Heb ik misfchien nog bet een of
mike, Mijnheer, dat van uwe gadin„6. is ?" vroeg de Edelman zeer bedaard. „ ja Mylord! 1k heb opgemerkt , dat
' mijne; ik wenschte te ruilen ,
uw gewaad becer is dan het
if you pleafe." — " Dat fchijnt mij ook zoo toe; en het is
wt uwen dienst." De Edelman trok nu zijn opperkleed nit,
de roover desgelijks, en, de rniliug gedaan zijnde, verdween
deze, en de arme Lord vervolgde nu ongehinderd zijn
pad. Op den grooten weg komencle , bekeek hij zichzelven, en de gedachte bekroop hem, dat men bent, in bet
gewaad van- den weliigt niec onbekenden firnikroover, ligte.
• lijk voor denzelven konde aanzien. Maar , hoe zich een antler aan te fchafFen Hierover nadenkende , flak hij werktui.
gelijk zijne handen in beide zakken, en... wat vond hij
daar? — zijne goudbeurs, zijn horologie ,zijne brieventasch
en nog daarenboven een rolletje met so guinjes! — Van kleed
wisfelende , had de roover vcrzuimd , zijne zakken re ledi.
geui en zoo vond de dief zelf zich beftolen.

MENGELWERK.
VERGELIJKING VAN HANNIBAL EN MARLBOROUGH. (I')

Z

oo immer twee geduchte Mogendheden de vrijheid der
wereld bedreigden , zoo waren het de Romeinfi-he Republick , reeds na den eerften Punifchen Oorlog, en de
franfche Monarchij, in de zegevierendedagen van L o D Es
w Ij K XIV. Gene toch had geheel Italie 4 (met Gallic aan
hare zijde der Al pen ingelloten) Sardine en meer dan half
Sicilie aan zich oncierworpen; deze , allengs nanzienlijke
flukken van Duitschland en de Nederlanden ingenomen ;
beidcn dongen open4i naar de algemeene overheeriching.
In beide tijdvakkcn !louden er echter twee mannen op ,
die den hoogmoed dier werelddwingeren voor cene poos
fnuikten , en hunner magt de fellle flagen toebragten ;
beidcn oorfpronkelijk nit Staten , die uit hunnen aard in
onmin met elken veroveraar leefden , omdat zij beide handeldrijvende en zeevarende Volkea waren. Men ziet, dat
ik HANNIBKL, Karthago's roem, en den Britfchen
Held MARLBORO UGH bedoele. Laat ons eerst kortelijk den toeftand van beider Vaderland beichouwen.
HANNIBAL nam als Veldheer het roer van beftuur
in handen in de Republiek Karthago , destijds de grootfte koopflacl der oude wereld, die hare Moederltad Tyrus
verre overtroffen , en zich door hare zeevaart de grootfte
fchatten en eene Itrijgsmagt verworven had , die haar in
ftaat flelden tot groote verovcringen. Tot hiertoe was
zij
(*) Het zal den Lezer waarichijnlijk niet onaangenaam
zijn , van tijd tot tijd Vergelijkingen tusichen twee beroemde Mannen uit de oude en latere Gefchiedenis te vinden. De
Schrijver is niec berpottelijk verwaand genoeg, om te zeg..
gen: in den finaak van P L UT ARCH U S; maar hiJ ontitent
niet, uit dien wijsgeerigen Gefchiedfchrijver het denkbeeld
daarvan te hebben ontleend.
MENGELW. 1825. NO.
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zij Muer meer geichikt geweest voor den Zee- dan voor
den Land-oorlog. Niet éene Mogendheid , dic Naar in menigte en gefchiktheid van Oorlogsfchepen , noch in bekwaamhcici , om dezelve te befluren , cvcnaardc. Eerst
in de laatfle tijden vond zij eene mecledingiler aan Rome,
hetwelk , geheel voor den Oorlog gefchapen , zich ook ter
zee . onwarltaanbaar vertoonde , en am Karthago eenen
beflisfenclen flag had toegebragt , waardoor Sicilie was
verloren gegaan en de Vrede tot nand gcbragt. Deze Oorlog, en de daarop- volgende tegen de huuirbenden, die
van den uitgeputten Staat betaling eischten , veroorzaakten
twee partijen , eerst perfoonlijk , daarna door de flaatsbelangen verdeeld , waarvan de eene, die van HANNO, de
gettrenge Aristocratic en den vrede , de tweecie , die van
het huis van BARK AS, den invloed des Volks en veroveringen , als het wit harer ftaatkunde , in 't oog hield.
HAMILKAB , HA NNII3AL 's Vader , en zijn Schoonbroeder H A S D R U B A L hadden aan het hoofd der tweede geflaan , en door hen was Span je (eene fchitterende
vergoeding voor het verlorene Sicilie !) aan de Republiek
gehecht (*). Door dezen vooripoed was ook de Senaat gewonnen ; en torn de jeugdige H ANNIBAL befloot , het
verraderlijke Rome te ftraffen , hetwelk te midden van den
Vrede , ondcr beuzelachtige voorvvenclfels , Sardinie en
Co-flea had ingcnomen , werd zijn befluit te Karthago
goedgekeurd en zeifs toegejuicht.
Brittanje was ook federt CROMWELL 'S tijd eene
Zeemagt , geoefend door bloedige Oorlogen met onze Vaderen. In den tweeden dicr Oorlogen was het door n E
RUITER tot in den Teems zelven bezocht , en de wrok
daarover had eenen derden Oorlog doen ontflaan , die echter in 1674 door eenen mccr dan honderdjarigcn Vredc
met Nederland gevolgd werd. Daarcntegen had zich ccne
andere magt verheven , zoo wel ter zee als te land ; —
het was Frankrijk onder LODE WIJa XIV, die het geink had, eenen Minister .te bezitten , zoo als C oL.•
BER T

Zie n It ERE N 9 Kart/tag° , Ned. Vert. bl. 242---253.
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die de groote hulpbronnen van den Staat wist
op te fporen en rijkelijk te doen vloeijen, en het one.
luk, eenen booswicht als L o u v o t s onder zijne Staatsdienaren te tellen , wien alle middelen even hoed waren ,
zoo hij flechts de krligsmagt zijns Meesters kon doen zegevieren. 'Door geld en fchoone vrouwen wist Lo D EwIJK den Boning van Rt:geland , K A R E L II, tegen de
belangen zijns eigen lands om te koopen , zoodat hij de
Alleenheerfching en den Roomfchen Godsdienst zocht in
te voeren. Vandaar twee partijen; de Torys , of Hofpartij , die de Koninklijke magt , de vriendfchap met FranktVk , en het hooge . Kerkgezag (eene brug naar Rome) beguntligden , en de Whigs, of de tegenpartij, die den invloed des Volks , den 'Oorlog met Frankrlik , en ver
draagzaatnheid onurent alle Protestanten begeerden. Na
eene lange worfteling zegepraalden de laatften. JAKOB Hi
die te onvoorzigtig de belangen van Rome omhelsd had,
werd vcrdreven, en de vrs/heid des 1/elks naast
L E bI III op den troon geplaatst, wiens eerfte work cen
Oorlog tegen Fraakrijk was , waarvan de nitIlag nogtans
gecnszins aan de verwachting beantwoordde. Na 's Ko.
nings dood , terwij1 de Whigs geheel het Kabinet zijner
Zuster en Opvolgtler ANN A befluurden ,verrees de jonge
CHUR CHILL, daarna Hertog A N MARLBOROUGH,
door hunne gunst , tot de hoogfle waardigheid in het
veld; en het was zijn lust zoo wel als belang , den overmood van Fralikrijk. to fluiten. Doch hij had met n A N•
N I B A L gcenszins bet voorregt gemecn, van onwrikbaar,
en door voorbeelci en lesfen zijner Ouders , de Volkspartij te hebben aangcklecfd. In zijne cerile jaren- dobberde
hij zeer tusinen het Hof en de Natic ; hij verliet J
K o c II eerst, Coen alies verloren was , en fchijnt nog
langen flit.' in geheime briefwisfcling met hem te hebben
geltaan. Doch de voorbeeldelooze gunst zijner Gale ten
Hove , als vriendin van cn albefchikller bij A N N A, opende
MARLBOROUGH zulk ecn wijd verichiet van roern en
verovcringen , dat alle vorige bedenkingen daarbij in bet
Met verdwenen. Hij werd Opperbevelliebber der Britfehe
Gg2
CCP.
BERT,
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eerlang ook der Ne(14,, rlandfche krijgsmagt , en van alle de
hulptroepen der beide Nation , gelijk HANNIBAL Karthago's ddnige Veldheer was , die zich met bijkans onbepaalde magt, na de teOnderbrenging van Spanje, tot den
inval in Italie toerustte.
En bier zien wij nu het tweede punt van vergelijking ;
de legermagten , over welke beiden te befchikken hadden.
Dezelve waren flechts matig , vooral wanneer men n A NNIBAL ' S loopbaan van den intogt in Italie of rekent ,
toen zijn leger flechts uit 26,000 man beflond. Daarbij
was hetzelve uit zeer verfchillende Volken zamengetteld ,
die van de grenzen der zandwoestijn Zara tot aan de belling der Alpen woonden : Afrikanen, zoo geregelde
Karthaagfche en Libyfche troepen , als ligte Numidifthe
'Titers (hunne Kozakken), Spanjaarden ., Gallars , Balearifche flingeraars , Liguriers ,Italiaanfche Bondgenooten , en misfchien Grieken (*). Welk eene moeite , zulk eon
leger, niet door vaderlandsliefcie bijeengehouden, maar
flechts door loon en hoop op buit gelokt , en zoo verlchillend in wapening, zeden, gebruiken en taal , ftaande
te houden tegen Romes geregelde , eenparig gewapende
Keurbenden en Bondgenooten blaakten van yolksgeest en zucht voor bet Vaderland ! Maar nok M A R
BOROUGH had daaromrrent eene moeijelijke. taak. Niet
alleen Engrelfchen en Nericrlanders , maar ook Duitfche
hulptroepen van allerlei foort waren onder zijne banieren
verzameld, en die alien wilt hij tut den littchaam te vetfmelten , en, even als HANNIBAL, met dthien geest te
bezielen. Daarbij kwamen de gedurige moeijelijkbeden
welke hem onze Afgevaardigden te Velde in den weg leiden , fchroomvallige men/Chen zonder krijgskunst of on
dervinding , die echter , volgens de Republikeinfche ijverzucht der Staten, befchroomd voor het gezag van den
.Engelschman, alle zijne fchreden nagingen, elke zone
ftoute ondernemingen dwarsboomden (t) , en hem gewis
ruins
IIEER EN, !Carthago,
231-237.
(t) Zie z:sdfs WAGEN A A R, Vaderl. Hist. XVIIde D. IA.
164., en nog nicer in de °Wangs uirgegevene Gedenk.
fchrifreo van NARLBoRovazi door cox E.
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ruim zoo veel hinders berokkenden , als aan HANNIBAL
de partij van HANN o, die nicest altijd overflemd werd
en geen gezag had in Spanje , waar de bron der fchatten
des Karthaagfchen Veidheers lag (*). Doch ,aan den anderen karat , flond MARLBOROUGH niet alleen , gelijk
HANNIBAL met zijne Karthagers en zijn Genie. Engcland had Bondgenooten aan den Keizer, aan de Nederlatden, destijds het rijkfte land van Europa , hetwelk in
den Succesfie- oorlog meer dan honderdduizend man in het
veld bragt, aan het Duitfehe Rijk , de Koningen van
Pruisfen , Portugal, en den Hertog van Savoje. En , wat
bijkans nog meer is dan alle die legers ,MARLBOROUGH
had eenen medehelper en vriend in den grooten E U G Edien geduchten vijand van Frankrijk , 't welk
hem verfmaad had. Zeldzame vereeniging van talenten ,
en nog zeldzamer vriendfchap ! Dezelve moge eenigzins
den roem der gezamenlijke overwinnaars bij Hochfliat ,
Oudenaarden en Malplaquet verminderen als krilgslieden ,
zij verhoogt hunnen roem als menfchen. Z66 ftreden
flechts EPAMINONDAS en PELOPIDAS te Leuktra
en voor Sparta zonder tiverzucht !
Vergelijken wij nu de vijanden, die beiden te beftrijcien
hadden, met elkander , zoo ontmoeten wij tegen HA N•
NIBAL eenen FABIUS, eenen sc ' p ro, 1CDIILIus
en MARC ELL US aan het hoofd dier liomeinrche Keurbenden , welke Italie veroverd, PYRRHUS verdreven ,
de Galliars en de I(arthagcrs zelve hadden verflagen.
MARLBOROUGH had met onbedrevene benden te WOr•
ttelen tegen foldaten , gevormd in de fchool der grootite
Veldheeren van hunnen tijd, eenen CON Dt, TUREN■
NE, CATINAT en LUXEMBOURG. firj zelf had
eenen waardigen mededinger in v I L L A R s; inaar deze
was ook de 6enige nit de oude fchool; de overigen waren dood, of buiten bevel ; en , even alsof de Fortuin
vermaak fchepte , en aan den Karthager , en aan den Brit ,
in bellisfende oogenblikken , cen oninetelijk voordeel te
fchenCO 11 EE E 11 t. P. ph hi.
.
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ithenken, te Canna was FAB TVS Diet aan her hoofd,
te Hoehflädt was vILLAns Diet tegenwoordig , naar
voerde• bevel over de troepen , die de dappere Hervormden in het Zuiden van Frankrijk onder 't juk moesten
brengen. ,Dthir voerde een onkundige en vermetele v AR*
bier de kortzigtige en onbedrevene
LLann
bet bevel. Elders ftonden een- SBMPRONI een
F LA MINzus tegen HANNIBAL; een ,v L L 111) I
een Herzog van Bourgondië (groot als mensch., klein als
krijgsman) tegen RARLDonouo .over.
Beziet men beider krijgsbedrijven zo© fchittert boven
. Can*lies ill HANNIBAL ' S 'even de overwinning
na ; in MARLBOROUGH 's loop baan de, zege bij
Rochllat. Om de voordeelen , door het dralen van r &Blue in het vorige jaar gewonnen, te behouden, werd
een VARRO te Rome Konful gernaakt ; om Zwaben , door
LLARS een jaar te voren ingenomen , niet te verliezen,
was TALLARD aan het hoofd der Franfchengeileldt De
togs van MARLBOROUGH nit de Nederlanden naar den
POrlati zelfs in eenige Nederlandiche gewesten afgekeurd , en door de Franlehen niet opgernerkt , die hem
aan de Moezel en den Rijn verwachtten , is een meesterfluk;
maar de eer der overwinning ilaat Diet met die van HA N•
VIDAL bij Cannae gelijk. Deze had die alleen aan eigene bekwaamheid en krijgskundig Genie te danken; terwij1 MARL BOROUGH dezelve deelen moest met den
grooten EU G E N I u s, den blikfem van Clostenr(jks wapenen. Voorts fond de grootheid der zegepraal bijna gelijk ; te Cannae 7o,coo dooden , io,000 gevangenen , 3,370
ontvlugten van het' Romeinfche. leger (4); te Hoehflädt
van de 6o,000 Franfehen 20,000 veritrooid , 40,000 buiten gevecht gefteld , waaronder 14,000 gevangenen , met
'zoo voorname Officieren, en 13,000 dooden , too aukken gefchut en 25 boml:etels. Het onmiddellijk gevolg der
overwinning bij Cannae was de afval van Capla en de
meeste andere gedwongene Bondgerooteu van Gailig ;
(*) POLY B.

L. fl r. C. 117.
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die der zege bij Ilochfladt de onderwerping van Bcijerct: ,
en eene ftreek van honderd uren gaans. Dc overwinningen
van HANNIBAL bij den Ticinus , de Trebia en bet
meir Trafimenus kan men met die van At A nLBoRo LT c
bij Ramillies, Oudezzaarden en Malplaquet vergelijken ;
maar• niets in de loopbaan des Engelschnians komt overeen met HANNIBAL ' S overtogt met ruiterij en olifauten
over de Alpen, een meesterfluk van krijgskunde, hetwelk
flechts in onze clagen door BUON APAR TB gei:venaard
is , toen hij met gefchut datzelfde gebergte overtrok.'
Maar als Stedewinnaar munt weder de veroveraar van
Veld() , Roermotztle, Luik, Bonn, zoo vele vestingen in
de Spaanfche Nederlanden, kisfel , Bergen, Doornik,
Douai, enz. verre uit boven den Karthager,, die flechts
Sagunturn wist tot vernieling te dwingen , Diet te winnen , die tot aan den flag bij Canticle, dos twee jaren
lang, in ha/10 niet cene enkele Clad kon overmeesteren ,
naclerhand Rome vergeefs berende , Capita genoegzaant
ondcr zijn oog zag hernernen , en Tarentum flechts door
list vcrfebalkte , om het kort daarna op dezciftie wijze te
verliezen. Maar als mdcster in de eigenliike kriigsktinst ,
in de 'faktick , en in tic kunst van veltillagen te leveren,
itaat MARLBOROUGH ongetwijfeld , de tijden in aan.
inerking genomen , beneden den overwinnaar der Romeinen.
AVanneer wij nu de beide Heiden als Staatslicden befchouwen , zoo befluurde HANNIBAL (misfchien door
omkooping) nit Italic dikwcrf de gcvocicns zijner landgenootcu ; hij wist de te winnen , P ti I L I pp us van Macedonia tot cen bondgenootichap tegen de
Romeinen over te halen , regeerde daarna voortreffelijk
zijn Vaderland , en bezweek thetas voor de kuiperijen
der Aristocraten , wier aanmatigingen niet meer te dulden
waren , doch die hi/ had wcten te breidelen. Ook naderhand , bij A N T I O C H US, gaf hij blijken van een ver
vooruitziend ftaatkundig brein. Evenwel Lan hij bier niet
bij AI A r:LBo o U a it worden vergeleken, die , ten aanzien der buitenlandtehe betrekkingen , met den Kan'elier
GODOLP lliN Groot - Britian jc, en met den Raadpen114Gg4
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fionaris H E I N S I U S .Nederland regeerde ; die , na de
overwinning bij Hochflädt , naar Berlita , Hanover en den
Hage trot: , om de Bondgenooten tot krachtdadige voortzetting des Oorlogs te bewegen ; die tien jaren lang de
ziel was van het verbond , en a1 dien tijd door zijne groote talenten de magtige partij der Torys , ook in den Raad
der Koningin , kon opwegen. Het is waar,, zijne Echtgenoote moct men hierbij niet uit het oog verliezen; maar
de zegepraal zijner flaatkunde was de duurzaambeid , zoo
lang liij aan het hoofd des legers flond, van een verbond, nit zulke ongelijkfoortige beftanddeelen zamengefteld.
Het lot der beide Heiden , na zoo vele groote daden,
was , trcurig ; loch dat van HANNIBAL verreweg het
droevigile. Deze , na zich vcertien jaren in Italie gaudhaafd te hebben, ziet het meesterftuk zijner ontwerpen,
de komst van zijnen Broeder HASIMUBAL met een Leger , door den Oorlog tegen de Romeinen in Spanje geoefend, en door den overtogt der illpen gehard , met deszelfs onverwachte nederlaag mislukken. SCIPIO ontrukt hem Spanje , dwingt hemzelven tot den afrogt nit
,(11i verliet dit tooneel zijner groote daden al n:11=de!) en verilaat hem bij Zama. Hij haast zich daarop
ten fpijt der doldriftigen van zijne eigene partij ,den than:
onmisbaren Vrede door te zetten, is als Volksbettourder
even zoo lofwaardig als in de hoedanigheid van Vcldheer ,
moet als llagtofier zijner ethic bedoelingen zijn Vaderland
ruimen , poogt ANTIOCHUS tegen de Romeincn op te
zetten , en andermaal den Oorlog in Italie over te brengen ; maar de ellendige Hovelingen aan het Syrtfche Hof
ligten den grooten man den voet , %vaartoe de list van Rome,
ow eene iChijnbaar harteliike gemeenzaamh&d met hem
aan te knoopen , niet weinig bijdraagt ; de zwakke ANTIOCH US verwaarloost hem , en hij begeeft zich tot
p rcustAs naar BithyniJ; ook /Liar vervolgen hem de
Romeinen , en de Grijsaard moet, 0111 niet in 'mime banden te vailen , den giftbeker drinker]. M A It LBOBOUGH,
aan vette nietige liofitabaal opgeofferd , door de Tory:
Ouch
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(doch eerst na twee jaren aarzelens , zoo groat was het
ontzag voor den Held !) teruggeroepen , zag echter nog
de vrucht zijner heldendaden , de bevrijding der Spaanfehe
Nederlanden van het Franfche juk , de barriere der
Fereenisdc Nederlanden , en de beperking van den nieuwen tak der BOURBONS, in Spanje geplant , binnen
de grenzen der Pyreneen. De overwinnaar bij HochAdt
kon zekerlijk op het flagveld bij Ramillies niet denken ,
dat zijn onwaardige opvolger ecnmaal de overwinning van
den Franschman V I L L A R S bij Douai zou bevorderen ; mar nog minder kon de overwinnaar bij Cannae ,
wien reeds zijnc Getrouwen vermaanden om naar het
Kapitool op te trekken , te midden van de tallooze verflagene Roineinen hebben vermoed , dat hij aan het Hof
van een' P R U S I A S, door niemand beichermd , eens
zijne dagen met een' zelfmoord zou moeten eindigen !
Eindelijk waren beiden niet zonder groote gebreken.
Men verwijt IIANNIBAL valschheid , fchending van het
gegeven woord (dit verwijt komt echter meest uit eene
troebele R.omeinfi:he bum) en tvreedheid omtrent zijne
vijanden ; MAR LaoRouc n, vuige inhaligheid , fchraapzucht en gierigheid. —Alles bij elkauder gerekend , fchijnt
bet ,dat HANNIBALHICer Genie had en (touter ontwerpen
koesterde; dat hij nogtans in koelbloedigheid , bedaard-.
held en voorzigtigheid , die hoofddeugden eens Veldheers ,
MARLBOROUGH evenaarde , (beiden werden , in hunne taliooze gevechten , nimmer gewoncl) maar dat juist
do ilouthcid zijner ontwerpen hem ten val brags ; een'
val , te deerlijiter , naarrnate zijnc verheffing eerst te grooter, geweest was. Beiden wilden geenen Vrede, en werkten dien nit al hurl vermogen tegen; maar Romes zegepraal was vollediger,, en flechts het blocd van zijnen ouden viiand kon het verzoenen : Frankrijk was tevreden
dat MARLBOROUGH voor hetzelve onichadelijk geworden was, en zijne dagen ver van her groote tooneel
der wereld eindigcle.
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PROEVEN OMTRENT DE WERKING VAN DE SMETSTOFFE
DER KOEPORKEN OP ONDERSCHEIDENE HOISDIEREN
MET AANMERKINGEN, DAARTOE DE TREREELIJK.
(EENE BI,TDIUGE TOT DE VERGELIJEENDE GENEESKUNDE.)

Door

Dr.

A. N U DI A N.

Hoosiceraar ear; 's Rijks Feeeirtfetillichool IC Utrecht. (*)
Bij eene vorige gelegenheid heb ik, in dit Gezelfehap ,
gehandeld over de Pokziekte , in zoo ver dezelve aan den
Mensch en fommige Huisdieren eigen is , en onderfeheidene waarnemingen medegedeeld, welke het wederkeerig
befmettend vermogen der pok - finetftofFe van eenige derzelven , inzonderheid van den Mensch , op andere dieren ,
bevestigen. Thans is mijn voornemen, den nitflag voor
to dragon der proefnerningen, welke ik , in den laatstverloopen winter, aangaande de uitwerking der koepokflof bij verfchillende Huisdieren , aan de VeeartleniAhool ,
alhier gevestigd , in het work hob gefteld.
Indien ik meermalen Ulieder belangftelling mogt ondervinden in de bcfchouwing van onderwerpen , tot de vergeli3kende Geneeskunde behoorende , zoo vlei mij thaws
nict minder to mogen rekenen op de toegeriegenbeid mijrier Medeleden , wie de uitbreiding der geneeskundige wetenfchappen , in derzclvcr wijdflen omvang, voorzcker
tat minder dan mijzelven ter harte gaat.
Is er trouwens ccn onderwerp, tot haar gebied behoorende , hetwelk de aa.ndacht van den Alentehenvriend iii
het algemeen en des Geneesheers in het bijzonder overwaardig is, het is voorzekcr cla y der Koepokinenting,
door weiker aanwending bij den Mensch , •ter voorbehoeding tegen de Kinderziektc , hij dozen incest geduchten
viiGeneeskundig
GezelOrce,,Vsck
Voorgelezen in het
feinip.
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vijand van zijn /even , zijne gezondheid en fchoonheid
kan afweren , ja in /hat zou zijn denzelven geheel te
overwinnen , indict.' het menschdom , bevrijd van alle
vooroordeelen, en verlost van de dwaze , kwaadwillige of
onkundige • beftrijders der heilzame gevolgen , welke deze
inenting hetzelve aanbrengt , zich genegen toonde, ditzelfde middel , op de doelmatigfte wijze, met kracht aan
te vatten , als het wapen , dat , wPl beftuurd zijnde , gefchikt mag worden gerekend, om de Kinderziekte„ gelled
nit' te delgen, immers uit onze gewesten te verbannen,
_en hetwelk zich daarenboven door deszelfs zachtheid ten
gunftigite aanbeveelt.
Alwat tot de uitwerking van de koepok op de dierlijk
bewerktuigde ligeh-amen betrekking hecft , kan voor derzelver kennis en waardering niet onbelangrijk zijn , zelfs
.00k din , wanneer hetgeen hieromtrent wordt waargenomen, en de gevolgtrekkingen, daaruit ten opzigte van
de Huisdieren afgeleid, niet in allen deele op het ligchaam van den Mensch kunnen worden toegepast , noch
gerekend mogen worden eene onmiddellijke nuttigheid te
bezitten. Maar,, behalve dat men weinig in flaat is; van
voren al het wezenlijk nut te berekenen, hetwelk er
misfchien nit zoodanige proeven kan v.00rtvloeijen, zoo
verkrijgen dezelve, in ons oog , reeds hare waarde , in
zoo ver zij flechts dienen kunnen, om de werking van de
fmetfloffe der koepok op onderfcheidene dieren met die,
welke zij op het menfchclijk ligchaam uitoefent, te vergelijkcn, dezelve nader te bepalen , of den weg aan te
wijzen, welke leiden kan , um de geregelde aanwending
der Koepokinenting te bevorderen en gemakkelijk te maken.
Had men vroeger het voordeel gewaardeerd, hetwelk
er, voor de geneeskunde van den mensch , in de kennis
van de ziekten der dieren gelegen is ; had de beoefenaar
der eerac niet zoo fang , met zekeren fmaad eft machting , op de laattte nedergezien , wij zouden niet alleen
de Veeiirtfcnijkunde tot een' hoogeren trap van volko.
menheid hebben mogen zien gebragt , dan titans het geval is, maar ook zou deze, ten aanzien der vergelijkende
Ge
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Geneeskunde , den mensch hare voordeelen niet zoo lang
hebben onthouden. Had de mensch niet zoo algemeen
in den waan verkeerd , dat , gelijk hij zich in geestvermegens ver boven de diercn verheven mag achten , zijn ligehaam tevens veal te edel zij , dan dat het met deze eenige ziekten gemeen kon hebben, veelmin dat de finetftoffe
van eenig Bier hem tegen eigene ongefteldheden zou kunnen beveiligen; had de man , die aanfpraak op verlichting
maakt , zich vroeger de getrouwe ondervinding van den
eenvoudigen , doch veeial opmerkzarnen , Landman ten
nutte trachren te maken , door zijne uitfpraken , aangaande het beveiligend vermogen der Koepokken tegen de Kinderziekte , aan een onpartijdig onderzoek te onclerwerpen ,
zoo zou hij inderdaad, reeds v6Or langen tijd, ook in dit
fink bevestigd hebben gevonden , dat onder de volksver•
halen , hoe veelvuldig ook met dwalingen en bijgeloovigheden doormengcl , menige waarheden als daadzaken be!hall, welke voor de maatIchappij van de hoog(e aangelegenheid zijn of worden kunnen , en dat het dus ten
hooglie nadeelig is, alles , wat met de gewone aangenomene begrippen ftrijdt , blinde/ings te verweriken , maar
(la veeleer eene onbevooroordeelde beproevineden vertbandigen blijft aanbevolen. Ware dit omtrent de koepokken v66r langeren tijd gefchied , hoe vele duizende menfchen zoude zulks niet voor een' ontijcligen dood hebben
bewaard ! dear er toch niet aan te twijfelen valt , of daze
nittlagziekte van het Rund , en haar beveiligend vermogen tegen de menlchelijke pokziekte , zou eene reeks van
jaren , welligt ceuwen , vroeger zijn ontdekt geworden.
Gebrck aan ijver,, en trage lust tot onderzoek , is voorwaar
te dikwijls de oorzaak , dat de mensch geen voordeeliger partij weer te trekken van de middelen , welke de Namur hem
tot zijn eigen welzijn en voordeel openbaart en aanbiedt ;
antlers toch kon het wet niet mogelijk zijn , dat , dear bet
beveiligend vermogen der Koepokinenting tegen de Kin.
derziekte , zoo als wij thans weten , lang vtiOr J E N N E it
is bekend gweest , daarvan niet reeds eerder een algegerneener gebruik is gemaakt. Kan men het nit eene
de-
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dere oorzaak verklaren , dat zulks niet gefehied zij, daar
dit voortreffelijk middel (indien wij, behalve andere oorkonden, tcvens de verzekering van den Veearifenijkndige E. VIBORG (*), in !even Hoogleeraar aan de Veeartfenijfchool te Koppenhugen , mogen aannemen) reeds
v6Or nieer dan . 5o jaren, als zoodanig, in Daitschland ,
in een openlijk gefchrift (t) , werd bekend gemaakt ?
Ten einde de werking van de fmettloffe der koepokken
bij verfchillende Huisdieren, alsmede het wederkeerig befmettend vermogen der voortgebragte pokken , bij de dieren onderling en bij den mensch te leeren kennen , heb ik
eene reeks van zeven - en - zestig proeven in het werk gefield. Het ziin de algemeene nitkorniten dezer proeven,
begeleid van eenigc aanmerkingen, tot dezelve betrekkelijk, welke ik thins zal mededeelen, en wensch deze
waarnemingen , door de teekeningen van de bij elke dieribort voortgebragte pokken, naar bet leveed voorwerp
vervaardigd, nader op te helderen. (.1)
Dat de koepokken niet, gelijk men gemeend heeft, bij
uitfluiting in Engeland , maar ook in andere, landen gevonden worden , is thans als eene bewezene zaak te befchouwen. Waarfchljnlijk beflaat deze koortfige uitflagzlekte overal , waar het Rund, als winstgevend Huisdier,
wordy aangehouden. In ons land zijn de natuurlijke koepokken ook reeds in verfchillende gewesten , op onderfcheidene tijden , ontdekt geworden, als in J/riesland in
het jaar 1805 , in OversisfePin 181i, in Zuid - Holland
in datzelfde jaar. Zeer dikwijis beflaan dezelve voorzeker,, zonder dat zij, met onderfcheiding van andere uitag(*) Sammlung von 4bhandlungen fur Thierdrzte and 0etonomen , 4tes B. S. 361.
(t)/Illgemeine Unterhaltungen , 3911es Stuck , ,14. May 1769.
Vergelijk s n cco, Traitè de Vaccination , avec des obferva.
lions fur k Javart et la Variole des bêtes d lame , p. so.
(4.) Dezelve, bier flier knnnende worden voorgeileld, zullen welligt, ten-gerc ■likten tiirie, mimeo Landgenootea worden aangeboden,
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flagziekten , aan de nijers der kocijen voorkomende , als
zoodanig , door kundigc licden worden opgemerkt , of
daarvan openlijke bckendmaking worth gedaan. Wenfchelijk zou het zijn , indien dit altijd gebcurde , waardoor
men trouwcns in that zou worden gefleld , om de ziekte
en haren oorfprong , waarover de gevoclens deeds verdceld zijn, mecr van nabij lade to than en na to fporen.
E en aanzienlijk inwoner nit Dcnemarken verzekerde mij
onlangs dat elk veehouder in dat land verpligt is , om ,
volgens cen algemeen bevel der Landsregcring , aangifte
te docn , wanncer de kocpokken bij zijne kocijen worden
waargenomen. In het vorige jaar hebben de koepokken ,
volgens de mededecling van den Geneesheer DE BRAA DIV,
te Woerdcn , in het dorp Gervcrskop, nabij die (lad gelegen , plaats gehad (*), waardoor eene jongedochter,,
die gewoon was de koeijen te melken , en welke de natuurlijke noch de koe - pokken had doorge than , be imet raakte de pokken aan beide de handen en amen kreeg , met
vrij flake aandoening des algemeenen geftels , zoodat zij,
gedurcnde de uitbotting , vcel koorts had ; — de andere
melkers , die to voren of ingant waren , of de natuurlijkc ge:lad hadden , bleven daarvan geheel bevrijd.
Men heeft nu fchier overal nit zoodanige natuurlijke
koepokken , met bet beste gevolg onenichen ingeent ; dock
bet is mij nict gcbleken , dat men er , in ons land, opzettelijk work van heeft gemaakt , om de aof , door inenting , aan gezonde kocijen mede to declen , en dezelve
op deze wijze voort te planten en aan to kweeken. Ik
oordcel cvenwel , gelijk ook andercn dit reeds v66r mij
hebben opgemerkt , dat de mededecling der koepokaof
aan
(*) Door den Fleelmeester J. zA A D , te Kezmerilk , die deze
koeijen insgelijks gezien heeft, ben ik onderrigt geworden,
dat bij dezelve behalve aan de repels , zich ook pokken
ondcr den buik vertoonden. S A c co v_rmeldt , dat er
wijlen, hoewel zeldzaam , insgelijks eene nitbotring van pokken om den mull en aan de ooglcden plaats heeft ; a. pl. p. 65.
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aan gezonde Runderen hare nuttigheis.1 hebbcn kan , waarover ik nog nailer zal fprcken, thans overgaande oni
den nitilag der inentingen voor te dragen.
Inenting van de Koe .rnct koepokflof.

Worth de g..oe op de fpenen , namclijk op iederen tepel , door dric of vier fleekjes ingeent met itof uit poke
ken van een gevaccineerd kind, of van eene koe , die de
pokken heeft, zoo ontftaan er , op de plaatfen der inenting, koepokken, welke zich , op de gewone wijze eerst
door cen rood ontfiekingswondje doen kennen , en, met
den 3den of 4den dag , fomwijlen ook wet iets later,
nicer kennclijk , door eene regelmatige pokachtige gedaante , ontwikkelen , voorts in grootte toenemen , tot
dat zij, op den S of 9den dag, derzelver hoogte hebben bereikt , en met heldere flo p gevuld zijn, waarmede
men verder kan inenten. De, ingeente koepok verkrijgt
vecItijds eene uitgcbreidheid van vier of vijf lijnen in de
doorfilede ; fomwijlen blijven de pokken kleiner. Dezelve
hebben de bekende , aan haar eigene , ingcdrukte gcdaante. Niet geopend wordende, behouden zij cen' vrij ronden vorm ; doch meermalen nemen dezelve eene eenigermate langwerpige of hoekige gedaante aan , hetwelk vooral ook clan plants hceft, wanneer zij met het lancet worden geopend, om cr flo p ter inenting nit te ncmen. De
pokken droogen vervolgens op, veranderen eerst in eene
ligt-, vcrvolgens in eene donker - brume korst , die Heeds
droogcr wordt en zwarter van kleur , en een' kleineren
omtrek verkrijgt, tot dat zij, met den 18 , 19 of gotten
dag, zich van de 'mid loslaat en afvalt. Bij fommige koeijen de pokken op de tepels een' rooden kring;
doch dezelve is niet altijd even fterk , en op verre na nict
zoo duidelijk kenbaar,, als bij den mensch plants heeft.
1)it hangt oak male daarvan af, dat de kleur van den ge.
heelen tepel, waarop de pokken than , als doze op het
hoogst zijn , niet zelden eenigermate verhoogd is. Somwijlen is dit dcel jets gezwollen. Bij kocijen, die zwarte
tc-
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tepels hebben, is deze roosachtige ontftekingskleur weinig of niet kenbaar. 1k heb bij de ingeente kocijen geen
nitflag over bet ligchaam , noch in den omtrek der inenting aan de fpenen of den uijer waargenomen (*), veel
min hcb ik eenige teekenen van ongefteldheid bij dezelve
kunnen befpeuren , dan misichien eene verhoogde warmte aan de ooren en hoornen , en eene geringe verhaasting
van den bloedsomloop. De eetlust en herkaauwing Weyen , volgens den natuurlijken flaat , voortduren. Daar
ik allcen kocijen heb gebezigd, die kort op het kalven
Ronden en dus droog waren , heb ik niet kunnen ontwaren , of de melkiifiCheiding gcdurencle het beloop der pokken verniinderd was , gelijk dit algemcen bij de natuurlijke
pokziekte words waargenomen.
Op den uijer zelven vattcn de pokken insgelUks zeer hoed ,
doch zij blijven veel kleiner dan op de repels , uit hoofde
van het vastere weeffel der opperhuid aan dit deel boven
dat van de fpenen. Zij verkrijgen ook dthir flechts een'
zeer kleinen ontilekingskring. Op de overige deelen van
het ligchaam, wanneer deze flechts kaal worden gefchoTen, kan men de inenting verrigten , met bet gevolg
dat er pokken geboien vt7Orden; dan deze blijven nog bekrompener dan op den uijer, en zijn dezelve aan zoodanige plaatfen aangebragt, waarop het dier kan nederliggen ,
gelijk aan de dijen , zoo worden de pokken plat gedrukt ,
en komen naauwelijks op ; zij blijven , als het ware , in
de huicl zitten, en verheffen zich niet boven dezelve.
Voor het overige houden deze pokken hetzelfde beloop ,
en zijn, op den $ en 9den dag , met ftof gevuld , hoewet eene veel geringcrc hoeveelheid hevatrende dan de tepelpokken. Roodheid der huid in den omtrek wordt bij
de pokken, op het ligchaam ingeent , niet zeer kennelijk
waargenomen. Voor het overige maakt bet geen verfchil ,
of
(*) Eenmaal flond ik in twijfel, of er eene bijpok op
den repel ortflaan was ; doch kon ik dit niet flellig bepalen,
daar dezelve ook door een ongemerkt fleekje met het lancet,
bij de inenting, kon zijn voortgebragt.
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of men oude of jonge koeijen aan de inenting onderwerpt. Ik heb dezelve met gelijken uiillag verrigt aan
drie- , vier-, vijf- en zesjarige beesten , en ook zulke , die acht of negen jaren oud waren. HoeweI ik geene
melkkoeijen heb ingeent , zoo laat het zich evenwel met
zekerheid vooronderflellen , dat deze zoo wel als de guste
daarvoor gefchikt zulien zijn, te meer daar deceive het
meeste door de natuurlijke koepokken worden tangedaan.
Inenting tier Kaepokken aan den Stier.
Het gering aantal van mannelijke Rundercn , hetwelk
aangchouden wordt, in evenredigheid van vrouwelijke, is
waarfcbijniijk de oorzaak , dat de natuurlijke pokken bij
den Stier nog niet zijn opgemerkt , wanneer dezelve onder
de kudden heerfchen. Althans vinden WO van het beftaan
der natuurlijke koepokken bij den Stier geene melding gemaakt. Het komt ons evenwel vreemd voor, dat deze
daaraan niet zoo wel onderhevig zou zijn als de Koe. Eenigen , als MUND1GL (*) en HOPACRER (t) , willen
flellig , dat de koepok noch aan den Stier , noch aan den
Os wordt mededegeelci ; terwij1 B E R OMAN (4) zulks
als twijfelachtig houdt. SACCO (§) verzekert , dat de
jongc Stier , door inenting, de koepokken verkriigt , waarvan hij zich meermalen heeft bediend , om frisfche ftof
te erlangen; doch wil , dat hij de vatbaarheid voor de.
zel.
(*) Comparatio-phyfiologifche and notologifche "Infichten von
der Krankheiten des Illenfchen und der vorzfiglichflen Hausthiere, S. 16.
(t) Lehrbuch iiber die gewohnlichen allgemeinen Krankheiten des Pferdes, Rindviehes, Schafes, Schweines , Hundes,
U. f. W. S. 95.
(I) Disfertatio inaugurals listens primas lineas Pathologiae
cotnparatae, p. 52.
(§) A. p. p. 6o. VIBORG deelde ook de koepokken ,
met een volkomen gevolg , aan den Bulfeliis mede, a. p.
S. 279.
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zelve , bij meerderen ouderdom , zou verliezen. 1113 maakt
geene melding , aan welke plaats de inenting door hem bij
dit dier is verrigt. Aan het laatfte gevoelen meen ik to
mogen twijfelen ; maar ik Lan zuiks , vooralsnog, niet
tegenfpreken, omdat mij de proefnemingen daaromtrent
ontbreken.
Ik heb de inenting aan een' jongen flier in het werk
gefleld op het fcrotarn , well( deel met den uijer der koe
eenige overeenkomst beeft., en van Naar ontbloot is. De
inenting vatte op hetzelve zeer goed , en er ontflonden
pokkcn , nagcnoeg gelijk aan die , welke op den uijer der
koeijcn worden voortgebragt. De flof, op den laden
dag , uit de ftierpok genomen , en op een kind ingeent ,
floeg niet aan ; doch even min had zulks plaats met de
pokflof eener koe, welke gelijktijdig op den anderen arm
werd aangebragt, zoodat ik deze mislukte inenting als
toevallig befchouw ; terwij1 dit kind , zeven dagen later,
op nicuw met de poktIof eener koe ingeent zijnde , volkornen goede en werkzamc koepokken kreeg. De flofvan
den flier , op de fpenen van eene andere koe gent , bragt
"zeer fraaije pokkcn voort, waarvan vervolgens fchoone
vaccines bij een kind werden voortgeplant. Even als bij
de koe , werden er ook bij den flier, op eene kaalgefchorene pick aan de bil, geregelde pokken , door de inenting aan die plaats , voortgebragt.
1k heb herhaalde maim de gevaccineerde Runderen overingeent , doch te]kens bevonden , dat de flof voor de
tw,eede keer op dezelve geene uitwerking doet : fomwijlen vatte de inenting gchcel niet; op andere tijden ontfond er eenige ontfieking op de plaats , daar de flof was
aangebragt , die , met twee of dric dagen, verdween. Hiernit befluit ik derhalve , dat het Rund flechts eenmaal
voor de koepokken vatbaar is.
.Vat nu betreft het nut , dat er gelegen is in het inen.
ten van Runderen met koepokflor, zoo vinden wij hetzelve reeds door anderen aangewezen. De Franfche Heelen Genceskundigen , met name DUQUI'LNELLE, IC
Reims ,
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Reims, en VALENTIN, te Nancy (*), hebben reeds
te voren aangeraden , ten elude zich te alien tijde van eenen
genoegzamen voorraad van deugdzame ftof te voorzien ,
gezonde koeijen in te enten, om de vaccinatie der kinderen eenen geregelden gang to doen gaan. En inderdaad,
indien wij overwegen , hoe moeijelijk het dikwijls is,
juist uit hoofde van het gebrek aan Heeds voorhanden zijnde deugdzame flof, de koepokinenting geregeld to doen
voortgaan , zoo zal men niet kunnen ontkennen , dat zulks
de aandacht der Geneeskundigen geenszins onwaardig is,
en dat , ook in ons land, van deze handelwijze , ter bevordering dezer heilzame kunstbewerking , met voordeel
gebruik zou kunnen worden gemaakt. In de grootere
fteden vindt dit minder zwarigheid, wegens bet grooter
aantal vaccination, welke verrigt worden, en de gemakkelijke mededeeling der flof door de Gcneesheeren onderling;
maar op het platte land , vooral in afgelegene flreken , is
het veeltijds zeer moeijelijk , de pokflof to bekomen, juist
op den tijd als men die wenscht to bezigen. Het getal
der kinderen , voor de vaccinatie vatbaar , is aldaar niet
altijd toereikend , dat de Gences- of Heelkundige , onafgebroken , in het bezit der flof kan blijven, om dezelve
van bet een aan bet ander voorwerp mede to deelen. En
al is zulks bet geval, zoo kan hij. de inentingen niet naar
zijne kcus ichikken, zelfs als hij de ilof in eene voldoende hoeveelheid bezit. Somwijien heeft hi] daarvan wel
eenen overvloed; doch, dezelve niet kunnende aanwenden , worth de ftof weldra ondeugdzaam en voor verdere
in(*) Dietionnaire des jcienees medic-ales . , Tom, tVf,, op het
woord Vaccin, p. 370. Men vindt meerdere proefnemingen ,
betreffende doze inethingen, met goed gevolg, aan de Iwo in
het werk geileld, van welke flof men met voordeel gebruik
heeft gemaakt voor de vaccinatie van kinderen, bij 0 o 111 E R
in zijn geCchrift, getiteld: Precis de 1th/flews esfais f?!r
vaccination des bites a lame, p.82 et 83, hoewel hemzelven
deze inenting aan Koeiien even min, als Ran het darken, de
Kat , het Konijn en het then, gelukt is.
Hh
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inenting ongefchikt, zoodat hij fpoedig wedtrom gebrek
heeft. Hij deelt aan zijne ambtgenooten mede , of ontvangt van dezelve. Maar hoe dikwijls gebeurt het niet,
dat de vaccinatie , die bepaald was , geen voortgang kan
hebben ? Het kind is lastig geworden , de tandjes zijn ophanden , de wangjes bloeijen y het kind heeft overlast van
het zuur,, enz. enz. ; de moeder durft het niet wagen,
den zuigeling , op dat oogenblik , de pokjes te doen inenten ; men zal nog eenige dagen wachten , om te zien , wat
het worden wil. De Geneesheer ftemt hierin gereedelijk
toe. De voorzigtigheid gebiedt hem , buiten alle verantwoording te blijven ; men kan trouwens niet weten , wat
gebeuren zal; het kind zou erger kunnen worden , ja aan
de gemelde of nog daarbij komende toevallen kunnen komen te fterven , zonder eenige fchuld of toedoen van de
koepokken , en zulks zou op rekening van dezelve, en
van hem, die, onder dusdanige omaandigheden , de pokken had ingeent , kunnen worden beheld. De gemelde
toevallen toch , hoezeer welligt dikwijls in de -verbeelding
der al te te8rhartige moeder gegrond , kunnen nogtans
ook wezenlijk zijn, en , bij een' dusdanigen toefland, kan
ook de inenting der pokken, hoe veilig en onfchadelijk
op zichzelve , niet worden aangeraden. Iedei weet , hoe
dikwijls de pokftoffe , op glaasjes genomen , wanneer zij
droog is geworden, door bevochtiging, het zij met den
wafem van water , den adem , of door fpeekfel, ligt al te
veel verdund en krachteloos wordt, waardoor de inenting
mislukt , en dan moet herhaald worden. Hoe onfchadelijk het zij, de ftof, voor verdere inemingen , nit de pokken van den arm des kinds te nemen , wanneer zulks met
de behoorlijke omzigtigheid gefchiedt , zoo beef t dit bij
fommige kinderen eenige moeijelijkheid , die door deze behandeling , of door de voorafgegane inenting, reeds bevreesd zijn geworden. Worth het op eene ruwe wijze
gedaan , bij herhaling , of moet men een zeker aantal kinderen uit eene enkele pok inenten , dan kan het niet ontkend worden, dat de arm of pok te veel wordt geprikkeld , hetgeen dan wel eens tot eene ontfteking , die flerker
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ker wordt dan gewoonlijk , aanleiding geeft. 1k heb dit
vooral , meer dan eens , opgemerkt , in het geval , dat er
eene epidemic van Kinderziekte uitbreekt , zoo als, he.
/aas ! nog te dikwijls pleats heeft , en tot een grievend verwijt moet verftrekken aan de zoodanigen , die van de Koepokinenting geen tijdig gebruik maken , of hunne pogin.
gen en middelen in het werk ftellen , om de goede zaak
in dezen tegen te werken ; alsdan verlangen zij , die tot
dusverre , niet zoo zeer uit onwil als uit enkele nalatigheid , verznimd hebben, hunne kinderen te doen vaccineren , dat zuiks nu voetfloots , als het ware , gefchiede.
De Geneesheer wordt dan, door den grooten hoop, van
alle kanten aangezocht , om de vaccination te verrigten.
Hij is niet voorzien van ftof, en moet dezelve eerst van
elders zien te bekomen. De Provinciale Commisfien van
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt zijn, ingevolge
het Koninklijk befluit van den 18 April 1818 , verpligt,
om, zoo veel mogelijk , te zorgen, dat er, te alien tijde,
de ftof der ware vaccine voorhanden is , ten einde in flaat
te zijn, dezelve aan de Doctoren of Chirurgijns , die dezelve benoodigd mogten hebben, te kunnen uitdeelen;
dan ook deze kunnen niet altijd, uit hoofde der Deeds gemelde zwarigheden, aan die aanvragen voldoen. Men ent
evenwel met de verkregene Itof een of twee voorwerpen
in; gelukkig , zoo deze inentingen aantlaan , opdat niet de
epidernie der Kinderziekte intusfchen voortga hare flagtoffers te vermeerderen. Maar uit deze eerfle entelingen
moet nu de group menigte worden gevaceineerd ; en
thans loopt men gevaar , dat de pokken der eerfle te veel
ftof moeten leveren en uitgeput worden , waardoor zoo
wel de kinderen te veel liiden , als ook de laatfie flof,
welke deze pokken geven , niet meer deugdzaam is voor
de inenting , maar mislukt , of valfche koepokken voortbrengt.
Alle deze hindernisfen zou men , indien ik mij niet bedriege , kunnen wegnemen , wanneer men er werk van
maakte, om de koepokken altijd bij het Rund te onderhouden , door dezelve geregeld van het eene bees:: op
Hh3
het
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het andere voort te planten. Niets zou gemakkelijker en
gefchikter zijn , dan zich op deze wijze altijd in het bezit te ftellen van verfche pokflof,, indien men regelmatig ,
in elk dorp , een of twee koeijen inentte , en doze ftof
voor de vaccinatie der kinderen bezigde. Niet minder zou
het van nut kunnen zijn , indien zulks ook in de fteden werd
in het werk gefteld. Men zou zich alsdan nimmer op
drooge of twijfelachtige flof behoeven te verlaten , en
hierdoor zou voorzeker de Koepokinenting, inzonderheid
ten platten Linde, een' beteren en nicer regelmatigen gang
kunnen gaan. Hieraan zal nog het voordeel verbonden
zijn, dat de koe, welke de pokken heeft, vervoerd kan
worden, zoodat de inenting overal van het eene ligchaam
op bet andere gefchieden kan. Ik heb mij op deze wijze,
tot het doer mijner proefnemingen , gedurende i6 weken , in verfche ftoffe onderhouden, welke mij op de uitnetnendfle wijze tot de inentingen gediend heeft. Niemand , die bet met de belangen der Koepokinenting wel
meent , zal weigeren zijn vee tot het bedoelde oogmerk
to leenen , vooral als hij ziet, dat het door de inenting
niet het minfle lijdt. De melkgevende koeijen moeten
aan het bovenfte gedeelte der tepels wordengevaccineerd,
of op den tiller, clewij1 anders de pokken, door fchaving
onder het melken , ligt kunnen gckwetst worden, waardoor de ftof verloren zou gaan, en verzweringen aan de
tepels ontftaan kunnen. Men kan de inentingen der koeiJen zoo wel in de weiclen , als op den ftal, in het work
Itellen.
Of er eenig voordeel in gelegen zij , dat men , van tijd
tot tij.i, de gewone koepokfloffe van den mensch op de
lroe overbrenge, om derzelvcr kracht te verfterken , of
baron oorlpronkelijken aard te hernieuwen , durf ik niet
bepalen ; doch zeker is het, dat de ftof, van de ingeente
kocijen genomen ,op den mensch overgebragt, eene krachtige uitwerking doet , en voortreffelijke vaccines voortbrengt ; waarom dusdanige fly 'rnieu wing door fommigen , welligt niet to onregt ,
aangeraden. HOFA C•
K E R.
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E R (*) wil onder anderen , dat er, van tijd tot tijd,
koeijen zullen worden ingan: , om de echte koepokaof
te behouden (t).

(*) A. p. S. 95.
(t) Ik heb van de pokilof der ingeente koeijen aan onder.
fcheidene Geneesheeren mededeeling gedaan , aan wie zij
meestal gelukt is. De Heer Dr. ne naAn u w meldt mij
daaromtrent, dat dezelve volkomen aan het oogmerk heeft
beantwoord, en hij, met de drooge flof, een voorwerp met
zes fleekjes , drie op elken arm , heeft ingeent, met het gevolg , dat de zes pokjes alle zijn opgekomen, hetwelk hem
van andere drooge flof nog nimmer mogt gebeuren, daar er
meestal een , twee of drie pokjes niet opkwamen.

(Het vervolg hierna.)
,11.6.1.71■1.1•11.1.■

DE SPECTATOR.

XIII.
0 milli praeteritos referat fi Jupiter (Irmo:,
Ouam vellem Iludiis invigilasfe bonis!

l

k zat onlangs , naar gewoonte, (want waar zal een ratfoen.
lijk mensch al beter en nuttiger zijn' voormiddag flijten?)
in het koffijhuis. TerwijI ik, na de nieuwspapieren door-,
fnuffeld te hebben, zoo bij inijzelven zat te peinzen, of dat
Griekfche vee nu nog langer den beest zou fpelen , en de
Christen - Mogendheden Diet eens eindelijk , gedachtig aan
hun Heilig Verbond , de handen ineenflaan, en den Grooten
Heer , in de handhaving zijuer billijke regten , krachtdadig zou.
den onderfleunen,
terwijl ik hierover dan zoo bij
y en zat te peinzen , werd ik in deze echt liberale denkbeelden gefloord door drie Heeren, die, weinige fchreden van
mij of geteten, in een vrij /evendig gefprek geraakten. zij
handen het over ooze periodieke fchriften , en recenfierden, terwij1 ik mij bijzonder diverteerde met de vernuftige en oordeelkundige rellecties , die ik mogt hooren, Bockzaal, Recenfent, Illagaziju , err natuurlijk ook de Letteroefeningen ; — ten lancite kwam ook de Spectator van laatsigenoemd zijdfchrift aaa de beurt; en nu , dit fpreekt van zelf,
Hh4
vcr-
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verdubbelde ik de aandacht , en fchoof, zoo veel dit ongemerkt kon gefchieden, naderbij.
Men verwonderde zich dan danig, dat men nu in verfchei.
dene maanden (*) volarekt niets van den Spectator had vernomen , en men wilde daarvan wet eens de eigerdijke reden
weten. Een jong Heertje, met een keurslijfje aan, dat hem
de bevallige figuur van een' priktol bijzette , verzekerde, dat
hij die reden opperbest wist; men zou, zeide hij , terwijI hij
met veel gratie zijne kuif opfireek, men zou in het geheel
niets meer van hem krijgen, want hij wist van goeder hand,
dat hem bet zwijgen was opgetegd , omdat hij zoo nu en
clan wet eens wat al to duidelijk de waarheid had gezegd. —
Dat kan ik , met uw verlof , hernam een dik Heer, die (ze.
ker om nadruk aan zijne woorden te geven) onophoudelijk
zijn naturelletje verfchoof , — dat kan ik maar llecht gelooven3 want de drukpers is immers vrij, en die wat verdient,
meet wat hebben, en — de waarheid te zeggen, dit is immers de pligt van den Spectator ; daarvoor doet het Publiek
hem immers de eer , om hem te lezen. Neen , ik voor mij
verklaar de reden dezer ftilzwtjgendheid anders; ik geloof,
dat het den man aan fonds hapert ; aan fonds, zeg ik , (terwijI hij nogmaals aan zijn pruikje trok ;) hij kan het niet
volhotiden. — En ik, riep de derde, die veel van een' Pikeur had, want hij was gefpoord en gelaarsd , en fpeelde
zonder ophouden met zijne karwaEs , ik geloof noch ' het een
noch het ander ; — luiheid ! enkel luiheid! niets dan luiheidlHet betoog zou volgen , maar — het gefprek werd afgebroken, en ik ging henen. (f)
Natuurlijk dacht ik na op hetgeen ik gehoord had; en, ja,
bet kwam mij voor, de laatfte floeg den bal zoo geheel niet
mis;
(*) Dit Vertoog werd reeds v66r geruimen tijd ingezon.
den. — Redact.
(f) Geen der drie respective fprekers floeg den fpijker op
zijnen kop. Plaatsgebrek alleen was de eenvoudige reden
van het verwijl, welke, onzes ondanks, en, zoo wij hopen,
ook tot fpijt onzer Lezeren, dreigt, wel eens meer eene
fpaak in het wiel te fleken, hoe gaarne en hoe gemakkelijk
wij ook de aangeflagene task , volgens aangekondigd voorne.
men, meer geregeld wilden en konden voortzetten. Dit zij
eens voor altijd , gezegd. — Redact.
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inis; ik kon het maar voor mijzelven niet verbergen , of ik
had mij, ten minfte een klein weinigje, aan luiheid fchu/dig
gemaakt. Doch zoo verkeerd of liever zoo zor is de mensch ,
dat hij er maar moeijelijk toe kan komen, om fchuld te be.
lijden, al is het clan ook maar aan zichzelven, zonder er een'
tweeden bij te roepen: hij zal plooijen en von wen , om zichzelven te verfchoonen, al maakt hij het met al dat plooljen
hoe langer zoo zotter. Zoo ging het ook inij: ik vroeg mij.
zelven , of er dan voor deze mijne traagheid (zoo het dan
toch traagheid heeten moest) niets ter verfchooning kon warden bijgebragt; en waarlijk, hierin flaagde ik naar wensch;
ten minfte ik voldeed mijzelven, en dit is immers genoeg?
1k beyond , dat er zoo veel ten voordeele der Luiheid te
zeggen viel, dat een lui mensch er zich altijd gerusc bij kan
nederleggen. Doch nu , meende ik ook , was ik verpiigt
aan het Publiek , dat misfchien ook al eens over hei achterblijven van den Spectator bedenkelijk de fchouders zal hebben opgehaald, zuiks te mijner verfchooning te moeten bij.
brengen. 1k ga dan in dit Vertoog (zoo men het ten minfte
dien eervollen naam gelieft te geven) aantoonen en bewijzen,
dat de voordeelen der Luiheid groot en menigvuldig zijn en
ik denk, al beuzel ik fomtijds een weinig , menigeen , die
een' aangeboren afkeer van alien arbeid fchijnt te hebben,
althans hiermede geen' ondienst te zullen doen.
De eerfte voortrefielijkheid, die ik der Luiheid , of (om liever een deftiger woord te nemen) der Ledigheid, toeken, is
gemak. Wat is begeerlijker dan gemak ? wat zoeter dan rust?
En dit edel genot, zoeter clan honig, begeerlijker dan al het
wereldsch goed, het is bij uitfluiting der Ledigheid eigen.
Deze kunst, want zoo zij niet tot de vrije kunften behoort ,
dan weet ik waarlijk nier, wat er toe te brengen, deze kunst
is gemakkelijk oin te leeren , gemakkelijk om te heoefenen.
Er is geen werk order de zon , hoe gering het oppervlak.
kig fchijnt, hoe onbeduidend het ons voorkomt, of men
moet het leeren ; niets leert men zonder moeite, al is het
flechts de ratelwacht- of de ftarrekunde, en moeite flrijdt met
gemak: maar niets te doen, zijne dagen in zachce ledigheid
te flijcen, voorwaar geen ambacht getrakkelijker te leeren
dan dit1 het kost geene moeite , geene infpannning, geene teleurflelling , om aan hetzelve te gewennen; men kent het,
eer men het weet; men leert het zittende en flapende.
Doch wat fpreek ik van leeren, even uf, ais men eens
h5
nit-
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vitgeleerd 9 men dan nu ook voor altijd beef afgedaan? Hoe
vele moeite blijft er eeu wig noodig, om datgene nit te oefenen, wac men nu eindelijk , na zoo vele infpanning, kent
en verilaat! NOME mij welk bedrijf gij ook wilt; wat gij
ook verkiest, %vat gij ook doet, tot welke foort van menfchelijke werkzaamheid gij u ook bepaalt, hoe aanzienlijk
bet mag fchijnen, hoe uuttig het mag heeten, hoe weinig
kuust het mag vorderen , een werkeloos leven alleen is een
leven van gemak en rust. Longinus moet dag en nacht zijne ziel vermoeijen, om te ontdekken, of er eene comma te
veel dan te weinig in eene periode flan, die nieniand begrijpt ; terwijI Philetes zijn kostelijk boofd moet breken, om
als Geleerde te onderzoeken, van welke floffaadje de fchoeifels der oude Grieken waren, en of de Romeinen, ten tijde
van Celar, den regter- of den linkervoet het cern in den
ftijgbeugel plaatften. Den ganfchen langen morgen moet de
Koopman fchrijven en cijferen en tellen en rekenen, en lotus
ziel en ligchaam kwellen , om eene put to plaatfen of eene
halve cent te vinden, ten einde — ten minfte in zijn boek —
zijne balans te taken. De Staatsman begraaft zich onder
giscers , tabellen, ;_rapporten, advijzen , en brengt maanden
door, om eerie wet te ontwerpen, die na zes weken door
eerie nieuwe worthvervangen. De Ambachtsman moec wroeten en flaven, zijn zweet als water verfpillen, om zoo veel
in eene geheele maand te winnen, als een fatfoenlijke lichtrills, op eene fatfoenlijke wijs , in mien avond verteert;ter..
wiji de Geneesheer vaalc 's uachcs in zijne rust worthge.
floord, om cell' patient den pols re voelen , die even goed
tot morgen kon vvactiten.
Waarlijk! een werkzaam leven , tot welke foort zich ook
de keus bepale, een werkzaam leven moge dan een nuttig
leven heeten, moge dan de betternming van bet menfchelijk
aanzijn, moge de naaste weg clikwijIs zijn tot eer en tot
roem , moge dan en dit is toch ook maar eerie kleinigheid —
een dare pligt zijn , voorgefchreven door geweten en zede,
geboden door eigen en huisfelijk en maatfchappelijk
belang, — een werkzaam leven blijft altijd een moeijclijk level), want zonder moeite gees arbeid , en met moeite geen
gemak, en gemak het boog,fte goed ; derhalve weg met arbeid , met ftudie , met infpanning en moeite, en — leve de
flilie rust!
la wet leve de zoete lust cn ledighcid I want , zicclaar een
t w Ce,•
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tweede voordeel , die niets doer, doer ten ininge geen kivaad.
Hoe veel kwaads genie& er Diet in dit ondermaanfche! Ja ,
wel mag men , (gelijk het trouwens, nadat de jonge DA
COSTA dit zoo bondig heeft bewezen , de razencifte zotheid
zou wezen, om dit !anger te betwijfelen) wet mag men klagen en jainmeren over de gruwelen onzer Eeuwl Hier daar
men elkander dood , otndat, zoo als het heet , men de orde
moet herftellen ; daar ontfteelt men een' ander zijn eigendorn,
omdat hij meer heeft dan wij , of hetgeen hij heeft ons won.
der wel zoo pasfen ; 'Binds lastert men zijnen naasten, omdat
men niets kwaads van hem weer, en niets goeds van hem
fpreken wil; daar weder fticht men twist en verdeeldheden
in 'wizen en familien, omdat wij twist en verdeeldheden veel
pleizieriger vinden dan rust en vrede; terwijI men elders in
losbandigheid en onmatigheid zijn goed en zijne gezondheid
verkwist , alleen omdat men niet ledig wezen kan en web
lets behoort te doen.
Indien nu eens eene algemeene ledigheid , •eene volnagene
werkeloosheid atom wierd ingevoerd en eenparig geeerbiedigd , zoodac een ieder, wie hij ook zij , van alien arbeid,
zoo wet naar ziei als ligchaam , zich onthield; — zoo, door
alle gekroonde en Ongekroonde hoofden , door aanzienlijken
en geringen, door geleerden en ongeleerden , voortaan niets ,
hoegenaamd niers gerchiedde , dan eten , drinken , flapen: dan
inners hielden alle die gruwelen en ondeugden van zeive
op , die nu den vroinen in Israel , gelijk men het noemt , zoo
bitter vallen. Bij voorbeeld : indien zijne Allerkatholijkfte
Majesteit — want ik ]tan op tilt oogenbiik geen verhevener
voorbeeld vinden eens kon goedvinden , om voortaan zich
van alle werkzaamheclen te onthouden en als een Proveniertje
te leven, zijne onderdanen, die nu, alleen nit pure liefde
jegens Z. M., elkander als de muizen vermoorden, zouden
hurlers wel zoo gerust en vreedzaam leven? Indien de Meer
B., ons te na om hem te noemen, wien bet titans levend
verachrelijk rot web maar Met in zijne hoop waarde erken.
nen wit, — indien deze van nu of ran ging rusten van zijnen arbeid, en 'ophield met
. , hoe veel kwelling
zoo hij zichzelven , hoe veel verdriet een ander niet befpa.;
ren! Indien maar, lieve hemel! waar zou het been, zoo
ik 11 rile voorbeelden noemde ,die 1k u zou noemen kennen?
Cenoeg, om re bewijzen, dat het te wealchen ware, dat
foul-
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fommigen liever niets deden, omdat zij , even als men wet
van de ftoute kinderen zegt, niets kunnen doen dan kwaad.
Doch laac ons — ziedaar het gevolg Y dat ik nit dit alles
afleid — laat ons nu voor een oogenblik de zoogenaamde
verdedigers van onzen leeftijd toeftemmen, dat er dan ook
nu en dan jets goeds door den mensch gefchiedt ,'t welk wij
ook al, federc wij in de twee laatfle jaren anders zijn overtuigd geworden, niet nicer believen te gelooven; doch
toegeftemd, er gerchiedt•dan fomtijds jets goeds, dit is toch
wet altijd bitter klein in getal en pover van allooi. Maar
plants ru onder al dat kostelijke goed, dac trotfche vermeteiheid deugden en goede werken verkiest te noemen, eens
het getal der verkeerdheden en kwade daden, die men met al
zijn plooijen en verbloemen toch maar Diet weg kan liegen,
en fubftraheer dan het eerfte van het laatfte , en — het facit
zal zijn: rest meer kwaad dan goed. Neemt men nu dit facit
tot eerie bails zijner redenering, dan zet ik het den grootften
Logicus, al was hij ook de Logica zelve, bier een ander refultaat te leveren dan dit:
Daar het kwaad , dat op de
• wereld gebeurt, bet goed furpasfeert, dat gefchiedt; daar,
• zoo er niets wierd gedaan, er noch kwaad noch goed zou
• gerchieden, — zoo zou altijd het menschdom aanmerkelijk
,,winnen, indien Luiheid en Ledigheid aim wierden
voerd en door ieder gederbiedigd, — quod eras detnonfiran• dutn."
Er is een derde natuurlijk en zeker voordeel aan de Le.
digheid verbonden; namelijk : die niets doet, fpaart zijne
krachten. Alwat men heeft , flijt af door 't gebruik ; dit is
eene waarheid , die geen bewijs behoeft. Uwe kleederen —
hoe meer gij ze draagt, des te fpoediger hebt gij nieuwe
noodig; uw geld — hoe meer gij er van verteerc, des te
minder blijft er over ; uwe deugden — hoe nicer gij ze laat
kijken, des te fpoediger verliezen zij geur en kleur; uwe
kostbaarheden — hoe meer gij er mede pronkt, des te eer
is er het fraaije af. Doch niets flijt fpoediger, zekerder en
meer, dan ligchamelijke krachten; elke arbeid, om bet even
welke, vermoeic, elke moeite neemt krachten met zich , elke
vermindering van krachten is niets anders dan ligchamelijke
verzwakking , elke verzwakking fchaadt de gezondheid, zijne gezondheid op alle wijzen te onderhouden is pligt , zijne
gezondheid te verzuimen is zonde , flreng verboden door elke moraal.
Eere
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Eere zij dan de ftille rust en zoete ledigheld I Waar zij
regeert en men hare heerfchappij eerbiedigc , daar is geen ge.
vaar,, om meer te doen dan men kan, zichzelven te overfpannen , zijn leven te wagen, en dus zich aan zelfmoord te
vergrijpen; daar blijfc men die men is, houdt men dat men
heeft; en hij , die zijne krachten fpaart, is ten alien tijde
gereed, oaf met dubbel voordeel dezelve ce gebruiken.
En 'c geen ik daar aanvoer, dic mag wel van te meer betang gerekend worden , daar men al, wat men door gebruik
verflijt, verliest, verteert , weder kan herftellen; maar de
kracht, eens verloren, blijfc verloren. Zijn uwe kteederen
verfleten, gij beftelt flechts andere , en binnen vier dagen zijt
gij van kop tot teen in 't nieuw; is uw geld verteerd, gij
maakt flechts fchulden, en betaalt met beloften; is het nieuw
van de deugden af, waarmede gij tot heden pronktet, gij
leent of veinst wear andere, naar cijd en fmaak en mode, en
gij maakt misfchien nog betere figutir dan te voren. Maar
het verlies uwer ligchamelijke krachten is een wezenlijk verlies, een verlies niet te herftellen, al waart gij nog wijzer
dan Saloum en nog fterker dan Simfon; en zijn de krachten
des ligchaams verfleten en verloren , wat heeft men dan aan
al het overige? War aan zijne kundigheden? men kan ze
Diet gebruiken; war aan zijn geld? men kan bet niet verteren; wat aan zijnen rang? men kan zich in denzelven
Diet vertoonen. Voorzeker! zuinigheid en fpaarzaamheid,
ziedaar de deugd, die nooit genoeg kan aangeprezen, num.
mer te naauwkeurig kan beoefend worden. Zijn wij dan vooral zuinig en fpaarzaam in 't gebruik van datgene, dat eens
verloren niet herkregen , eens verfleten niet vernieuwd kan
worden; en , zoo gij uw leven en uwe gezondheid liefhebt,
bewaar dan toch uwe krachten, om ze niet te verflijten.
Ik zal nog dan voordeel bijbrengen, aan een werkeloos le.
y en verbonden, en het dan voor ditmaal daar bij laten t die
Diets duet, hee ft just den raja', om de gewigtigfle bezigheden
des menfehelijken levens to verrigten. Hetgeen ik daar zeide ,

wag eene wonderfpreult fchijnen; evenwel niers is waarachciger en natuurlijker. Hoe veel is er toch, behalve de waar.
Deming van beroep en bedrijf, behalve het werk, dat lig.
chamelijk vermoeit en kwelt, dat vlijt, fludie, infpanning
kost, en ons naar her einde doer verlangen; hoe veel is er
buicen dat voor den mensch te doen, wit hij ?even en zijn
/even waarlijk gcnieten ; hoe veel heeft hij op ce merken ,

hoe
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hoe veel to bepalen en te befchikken , om van de wereld te
nemen , war van haar te krijgen is ! Men moet eten , want
zonder voedfel leeft geene plant, veel min de redelijkemensch
men moet liven, want zonder deze verkwikking kan geen
ligchaam beflaan; men moet zich hehoorlijk kleeden, want
zonder dit kan men zich bezwaarlijk in het openbaar vertoo.
nen; dezelfde robe, die ons des morgens debt , kan 's avonds
niet dienen, of men verflaat zijne wereld Met; vrocgtijdig
zijn bed te verlaten , dit doer het gemeen; minder dan een
paar wren aan het oncbijt to befteden, dit zou een fatfoenlijk
rnensch al zeer onfatfoenlijk than; na het ontbijt zoo vliegend eenige boodfchappen te doen , die zouder de minfle
fchade konden achterwege blijven, bier en daar een kaarrje
of te geven, dat even goed een kruijer kon doen, dit ban
vooral niet worden nagelaten ,of men verloor voor altijd zijn
krediet; een uurtje in het koffijhuis te pasferen, of in een
half dozijn modewinkels alles door elkander te fchommelen,
zonder eene cent te befleden ; vervolgens wat langs grachten
en ftraten te flenteren, om zich aan 't publiek to latenkijken; een kwartier of drie op de beurs te kuijeren , al heeft
men er niemand te fpreken, dit kan niemand, die maar half
gezond is, verzuimen ; bier en daar, zoo de tijd het duldt,
nog amide eene vifite te doen , en een ander van zijn werk
of te houden , daar ban men niet van tusfchen. Maar nu is
bet dan ook hoog tijd om het diner to gebruiken , en , na
zoo veel gedaan to hebben, dient men tot dit werk wel in
alle opzigten zijn' tijd te nemen. Na verrigting van dit
wigtig werk, .vie zou ook nu aan eenige infpanning,
eenig werk , dat moeite vordert of nadenken eischt, denken
kurmen? Al wilde men dir ook, al zou ook pligt of huisfelijk belang ons elders roepen , men ruag toch met zijne gezondheid niet fpotten ; en na den maaltijd te denken of te
arbeiden , niets fchadelijizer dan dit! Een uurtje te flapen, of
en Garrick een toertje to maken, of, als het regent, op on.
zen Lieven Beer te knorren, dat bevordert de fpijsvertering,
en vult eigenaardig den tijd tusfchen het diner en de theetafel aan. En dan — neen ! nu fpreekt het van zelf kan er
aan fludie, japanning en arbeid niet eens worden gedacht;
wnt zou er de wereld van zeggen, als men 's avonds arbeidde ? al fpoedig zou het wezen , dat bet maar in 't geheel
pier pluis met ooze zaken moest flaan ; dock ook huitendien,
men heeft ander werk , dat dringend roept, en niet kan nage.
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gelaten of verfchoven worden; men heeft z ljn vast partijtje,
eta daaraan kan men zich onmogelijk onttrekken; of men
heeft een pri6erje , om elltander te zien en te vleijen, en
daarna elkander te beliegen en to belasceren; of de kornedie
fpeelc, en dan blijft nook een facfoenlijk mensch thuis, at
zou hij ook het entrdgeld lielen; of men geeft concert,
waarop een onzer vrienden zich zal laten hooren ; of er is
ergens een interesfant gezelfchap , dat in alle koffijhuizen
konat, alle nieuwspapieren doorfnuffele, zoo goed als de bes.
to dameskapper al het nieuws, dat er wear is voorgevallen,
weer ; of — maar , lieve heel ! wie kan bier alles noemen?
Genoeg, de avond is orn, weg is de dag, en men heeft
nog niet eons bet loopend werk kuunen afdoen ; men had
niet eons tijd, om zijne bediendeu to beltijven , of de rekening van flagter, fuijder en modekramer
weg to fluicen.
Hetgeen ik daar noemde, Lezers! zijn immers zoo al de
gewone bezigheden van den dag, die dringend roepen en niet
nagelaten of verfchoven mogen worden, of men houdt op
eon fatfoenlijk mensch to wezen? en dat met reden; want
hoe kan men immer of ooit dringender en gewigtiger bezigheden bedenken , dan te even, re drinken, to flapen, zijneri
naasten te beliegen en te plagen , zijne vrienden te benijden
en te foppen , figuur in de wergild te maken, hoe weinig de
beurs dit ook vlijt, het Mums van den dag te gaan verza.
melen , om het elders vermeerderd en verbeterd te debite.
rev? — hoe, ik herhaal de vraag, hoe Umet) er nuttiger,,
edeler,, aangenamer en noodiger bezigheden voor den mensch
beftaan? En hij, die ze gecrouw wil verrigteu, die elken
avond , eer hij ziin hoofd ter neder /egt , tot heil zijner ziele, zich het loffelijk getuigenis wil geven, dat hij niers er
van vergat , nets verzuimde, en waarlijk op dien dag heeft
gelce/d , en genoren zoo veel er re genieten viel , waar.
lijk ! die dit wil , de dag is hem te kort , om dat alles naar
pligt en behooren to verrigren ; hij moet nog leenen van
den nacht , om die fchuld op den volgenden dag of re doen
of te vergrooten. En wie zou clan met eenige redelijkheid
nog eenig ander work van hem wachten of !tanner] eifchen ?Love dan de Ledigheid ! want zij alleen geefc ons den tijd ,
om het beste, het edelfte, het noodigite to verrigren.
Ziedaar, lieve Lezer ! bewezen, zoo ik men , war ik beloofcle. Nu zou ik nit alles , wat ik heb nangevoerd, nog
wel, bij wijze van toepasfing , eene en andere les ter beoere
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fening afleiden; maar die mij begrepen heeft, heeft die
met noodig , en die mij niet heeft verftaan, zou er toch
niets aan hebben; daarom zal ik, om mijzelven gelijk te
blijven , mij de rnoeite , die mij dit zou kosten , dan ook
maar befparen, en — hiermede punctum.

LETS OVER DE GEDAANTEWISSELING DER MUGGED/.

IX mug neemt, volgens den vermaarden Natuuronderzoeker
haren oorfprong uit een zeer klein eitje,
dat door de moeder-mug aan den waterkant wordt gelegd
op eene laag flijm, aan een grasje of fleeltje, dat uithetwater
fteekt, vastgemaakt ; waaruic dan, na eenige dagen, zeer
kleine wormpjes te voorfchijn komen. Deze wormpjes zijn
zeer keurig van maakfel, en in vele opzigten merkwaardig,
maar vooral daarin, dat het uiterfte einde van den !hart
nimmer rat wordc ; weshalve dic diertje, begeerig zijnde om
te rusten , zich naar de oppervlakte van het water begeeft,
waaraan het zich met zijnen ftaart ophangt, omtrent op de.
zelfde wijs als de glazen mannetjes, in het water, aan de
glazen belletjes hangen; en dit doen zij te ligter, dewiji
de than altijd droog blijft; waarom men ook ziet, dat, zoodra zij dien aan de oppervlakte van het water bewogen heb.
ben, heczelve daarvan afloopt, en men dan ook onderfchei.
denlijk ziet, dat daar een kuiltje in het water veroorzaakt
worth, doordien , het wormpje met zijn ligchaam nederzak.
kende, het water , tot den droogen flaart, en het kuiltje
daarin, geen' toegang hebbende, daar om henen ftaan blijft.
En dus drijft het, zeer aardig, met het uiteinde van zijnen
ftaart, gelijk een ledige holle roemer, op het water. Door
dit drooge bovendrijvende einde gefchiedt de ademhiiing. Ge•
beurt het , door eenig toeval , dat de ftaart die noodige droogte verliest , en bet wormpje dus belet wordt, om, als voorbeen , can de oppervlakte van bet water te hangen, zoo
neemt het den ftaart in den bek, en herftelt dien weder;
hierin de watervogels navolgende , die de vederen door den
bek henen trekken, om dezelven met eene olieachtige flofFe
te benneren , en voor tie indrinking des waters te befchermen.
Dit wormpje tot zijne volkomene grootte gekomen , en de
leden , onder het ye' , onderfcheidenlijk aangegroeid zijnde,
zwelt het op, en werpt eindelijk de oude huid af,, de ver.
borgene leden klaar aan bet gezigt vertoonende. Want als.
dan
SWAMMERDAAI
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dan ontdeitt men veel onderfcheideuer her hoofd , de botst
en den buik , atsmede de oogen , de hoornen, den angel., de
pooten en de vleugels ; alle weeke leden intuslchen zoo vioei.,
bear als water zijn , en zij moeten ook, in bet water , tot
zoo verre uitwafemerT, dat zij de vereischte flerkte verkrij.
gen. Opmerkelijk is het, dat bet hoofd in dit popje,'t pen
to voren, terwiji het nog een worm was, omlaag in het wa•
ter p ing , nu omhoog geheven is , alwaar het, met twee
pijpjes , can de oppervlakte van het water hang , en dus
ademhaalt. Ook is, in dezen ant, het nu tot de ademha.
ling onnoodig gedeelte van den {hart verdwenen, die daaren.
tegen een fierlijk vlotriempje gekregen heeft , door welks be•
p ulp het popje zich van zijne pleats beweegt , op eenegeheel
andere wijze zwemmende en voortgaande, dan Coen het een
wormpje was. De kleur van bet popje is Met altijd dezelfde.
In bet eerst, na do verandering, is bet witachtig, daarna ziet
bet nit den groenen , en op het lantst trekt bet mar bet
donkere.
Nadat zieh nu het popje eenige dagen in bet water hoen
en weder bewogen beeft , en zilne weeke leden gefterkt geworden zijn, fplijt in 't einde de 'fluid open tusfchen beide
de hoornen of pijpies , waarmede her flan de oppervlakte
van het water hang's ; en , zip) vel vervolgens afgeftroopt
hebbende, blijft bet zoo lang op bet water, door de weini»
ge zwaarte, die zijn ligchaam beeft , tot de vleugels uitgefpannen en door de luck opgedroogd wanneer bet, in
de gedaante van eene mug , wegvliegt; latende bet afgeftroop.
te huidje in het' water drijven, wear bet eindelijk verteerr.
In dezen vliegenden fleet paren zij , zirh op be t naanwst
met elkauder vereenigencie,
Men ziet daaruir, dat de mug dezelfde of eene gehjkfoortige gedaantewisfeling ondergaat als de rups , de zijdeworm ,
de tor en meer andere infeitten ; doch met dat onderfeheid,
dat de mug, in twee gedaanten ,een water -infekt is , en , hij
bet overgaan tot de derde, in eel) land- infekt verandert.

Mijnheer de Redneteur!
Een long Zeeman, die genoodzaakt word van beftemming to
veranderen , heeft de eer, U eon tafereeltje,betrekkelijk zijn
voormalig bedrijf, toe to zenden. Indien Ge hetzeive eene
1i
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de Letteroefeningen waaldig keurt ? zal zulks een
groor genoegen (") zijn voor hem, die zich met hoogachring teekent ,
Mijnheer I
Uw d. w. Dienaar
Karnpcn ,

plaatS ill

13 MaarC 1825.
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2:arum pars magna fut.
v1 It o. den. 11.
Reeds luidde de look tot het avondgebed,
Reeds fchaardeu zich alien te zamen,
Reeds had zich de ftuurman aan tafel gezet,
, in 't kerkje zoo fierlijk en net;
't
De wardlende wachtman, met langzamen tred,
Verlangde reeds morrend naar 't amen.
\Va t Mort gij , o wachtman? de togt is nog lang,
De kans kan nog fpoedig verkeeren;
Of valt u het wachtcn naar 'c bidden zoo zuur ?
Schoon 't vaderland nadert van nurtje tot our,
Een Item of een zandbank flood menigeen duur,
lion menigeen 't bidden wel leeren!
Nog blonken de golfjes als your voor den boeg,
Nog zwollcn de heidere zeilen,
liet wakkrende koeitie bliss lochtig, de mann
Beataaide nog vriendelijk de eenzame baan,
Terwij1 we ons het bane van vreugd voelden than,
Op 't denkbeeld der flinkende mijlen.
De bootslieden kwamen verheugd van 't gebed,
Iles rusttal begat' zich beneden ;
iVlaar oaauw look het oog der vertnoeiden zich digt,
Of jagencle buijen omwolken het Licht,
leidende noorciaar ontwijkt aan 't gezigt,
IIer zwcrk fchijnt in rouw zich re kleeden.
Reeds
(*) Pit genoegn hebben wij vermeend, den jongen Zeeman. te zijner aan.
moedieiage., te Lumen fchenkeu, zonder CNC onzer Lezeren tiaaraan op to offe.
pen. Rethicr.
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Reeds btildert de wind en reeds kiatert de zee;
De fcheeplingen zwijgen en ftaren ;
Het brttllend bevel worth op 't dek reeds gehoord :
• Strijkt fpoedig de zeilen; rept , mannen , u voort ,
Eer we alien in 't zwalpende zout zijn geftnoord
„ Door 't kokend geWeld van de baren!"
En entrend ntiar boven in 't zwaaijende want,
Daar vliegen de rappe gezellen;
Het krakende twig kwetst de grijpende hand ;
De boatsman, bet hart door geen vreeze verMand ,
$taat ftampend en vloekend bij moord en bij brand;
En fchijnt de fekonden to tellers,
„ Neen:t ;tan niet; neen,'t kan Hier," zoo toept m'in den wind;
„ We ontbrekeli ; We ontbreken bier krachten ;
• Wij kunncm 't niet redden ; ttiijkt !Inks daar dat val ;
Rdepc de andren op 't dek; overal ! overal I"
En plulfnel verfchdnt ook het andre gets;,
Den pligt , bier zoo (Juni, to betrachtm
Volbragt is de tank gebraveerd bet gevaar,,
Men wiseht zich het fchnim van de wangen
Komt roept nu de fldurman , komt , manrien I gezWind ;
,, Ilia is een tinktuur , die de vrees overwint ,
VVanneer , bij gedonder van flortzee en wind ,
„ Het hart door den fchrik worth bevangen.".
En , Hemel! nog klinkt het in 'c ftormend gedruisdh ,
Bij 'c p ollen en bullet: der baren
Nog klinkt het: „o Bacchus ! wij roemen uw laa6t
,, 0 fchenker van cooed tegen doodfchrik en mein!
Wij prijzen uw gave, die 't lijden verzacht ,
0 Bacchus ! o troost in gevaren t"
taat brehen en betiken op ichanstuig en boort!
Laat kiettren en rondhout en touwen;
De zeeman trotfeert het ichrikbarend gerucht;
't Cegrom en geloei van de llormende nicht,
Eeladen met buijen , zoo zwart en geducht
Kan 't jublend gejoel niet We&houa.
I i s
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Maar kort is die troost en die vreugde van dour;
De lucht worth al zwarter en droever;
De kiel bonst; de hekfloep flaac weg door 't geweld;
Een huivring doorrilc den kloekmoedigflen held;
„ Als 't bier maar, o mannen! her leven Met gelds,"
Zoo gilt de vermetelfte fnoever.
IIiJ krimpt en vertwijfelt met aklig mlsbaar;
Hij jammert:
Ach , mannen wij flerven !"
Het drennt den godloozen, bij 't grijnzend gcvaar,
Met lederen golfllag : „ Het wraakuur is daar!"
Hem kiappren de Emden, hem fleigert het Naar,
En de angst doer zijn kaken ververven.
Maar zie nu den Godsvriend ; hoe kalm is zijn oog,
Om redding naar boven getiagen !
Zijn boezem flaac rustig, zijn bee rijst ornhoog ;
't Gevaar, dat den booze tor wanhoop bewoog,
Screkt hem tot een' prikkel , war wankelen moog,
Zijn' Vader om uitkomst te vragen.
En eensklaps, daar kruist , met een gierend gems,
Een blikfemend y our door den hoogen ;
Het zwerk that in brand , daar een y lammende fchicht,
Tot driemaal op 'c flingrend tnigaathe gerigt,
Met dondrend geratel, den bodem yerlicht,
Verblindend voor fterfelijke oogen.
De fteven dnikt weg in den grondloozen pool.
Wij zinken , help , Hemel! wij zinken ,"
leapt fiaggen en want:"
Zoo krijt inen vol wanhoop ;
Zoo roept men, met wringende en bloedende hand ;
„ Een poging nog, mannen ! de vrees aan een !cant ;
't Is fchriklijk, den dood bier te drinker."
En finks fchiet een zestal der wakkerfle maats,
In fpijt van het horren en kraken,
De bill in de linker, en flingers zich vast,
En grijpt no en klemr zich aan touwwerk en mast;
Doch alles vergeefs ; de flonthartigfle gast
Score tuimlend her graf in de kaken.
Wel
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Wel ziet men zijn worstlen , 21j11 woclen ; we! Nyasa
Ziju kreet met de vlagen in 't ronde ;
Maar donder en bagel verdooven 't geluid ;
Hij wentelt en kantelt, der baren ten buit,
Slant flaauwer en matter zijne armen nog uit,
En ftikkende gaat hij te gronde.
Waarheen
o fluurmanl de blikken gewend ?
Waarheen, nu 't verderf fchijnt gezworen7
Bouw !anger op krachten, noch vlugheid van ledn;
Uw magt is, o wakkere Ituurmanl te kleen;
De Hemel kan helpen, de Hemel alleen
Kan nog uw gebeden verhooren.
En vlagen en vloeden flaan warlend dooreen,
En dreigen de kiel te verflinden;
De zeeman beveelt zich , al biddend , aan God;
HIJ ziet noch hij hoort meer zijns togtgenoots lot;
Daar hangt hij gewrongen in 't knellende bod,
En denkt nog aan vrouw en aan vrinden.
De donkere baren, tot bergen gehoopt,
Slaan fchuimend op luiken en gangen;
Dan ratelt en barst er een donderilag weer ;
De dreunende kiel ploft in afgronden near,
En fluift wear omhoog als een wigtlooze veer,
En fchijnt aan de wolken te hanger.
Maar ginder, in 't oosten, dear fchemert de dag,
En gliint op de duistere vloeden;
En uaauw is de blos van den dagernad niet,
Met flarenden blik , aan de kimmen befpied,
Of 't klinkt over 't dek heen:
Ken zeil in 't verfchiett
0 God, wil ons, armen, behoeden!"
„ Een fchip t" rolt het dof en beflorven geluid,
„ Een fchip !" en de dooden verrijzen.
„ Hijsch 'c noodfein zet zeilen! brand los nu bet fchotl
„ Nog !even I nog redding: dank zij u , o God I"
En alles herleeft en ontwringt zich can 't bod,
En laat zich het reddingfehip wijzen.
iii
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De dag rijst al honger,, mar doet ook , belaasi
En redding en !even verdwijnen;
De hope verftuift en vervliegt als een wolk ;
Vertwijielend flaat bet verflagene yolk;
Het zucht en verflomt , en het flaart in de kolk
En ftrijkc de gebefchene feinen.
Maar 't vriendfijke daglicht ontvIamt weer de hoop
In 'r bane , van doodsangst benepen;
De hoop op bet leven, zoo zalig en zoet,
poorgioeit weer den boezem, ontdooit weer bet bloed ;
Komt, mannen . ! komt, weren wij 't water met moed;
at Komt, fpoedig het pomptuig gegrepen

g n tjlings daar rept men de flaauwende hand ,
Daar roert men de flappende leden;
,, Kann, mannen I komt , makkers I komt, fammelt Wet hew;
„ Komt , rekt weer de fpieren ; komt , frisch aan den gang:"
Zoo kiinkt het, en fpoort bun het hartig gezang,
En reeds fehijnt het Iijden verbeden,
De golven gaan kalmer, de rukwind bedaart ,
Het fchip rijst allengskens naar boven,
Wee welkom, o zon I waar bet duister voor zwicht;
, 0 zalige morgen hoe flreelt ons uw Licht,
Bij 't vrolijke juichen : de bodem is dig!
Wie had zich dit durven beloven
Daar blinkt reeds, als gister,,daar zwelc wear bet zeil,
Het druipende luik wordt geheven,
De bodem berneemt zijne bruifeude vaart,
En, knielend voor d'eeuwigen Redder gefchaard,
Verheft zich het danklied:
Gij hebt ons bewaard;
Vader, hergaaft ons het 'even!"

JETS TOT INLICHTING OMTRENT DEN FAKKELD.ANS VOLGENS
ALOUD GEBRUIK ONLANGS PLAATS GMAT) FIEBBENDE TX
BERLHN , TER GELEGENHEID DER ECHTVERBINDTENIS
VAN PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN.

D

ans en muzijk waren den Grieken en Romeinen, gelijk zij
dit ons zijn, twee noodwendige vereischten tot den Winer
van
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van een feest. Inzonderheid mogt geen van beide bij eene
bruiloft ontbrelten, welke befloten werd met het geleiden
der bruid, door paranymphcn (fpeelnooten), naar het huis des
bruidegoms, waarbij hoar een jongeling, den Huwelijksgod
HYMEN vooraellende , met eene outfloken bruilofcsfakkei
voorging, en hymven (lofzangen) ter cere van dien God ge.
zongen werden. De Romeinen, die dit gebruik van de Grieken overnamen , vermengden hetzelve met hunnefescennia (brui.
4oftsvermakelijkheden.) DIE fchijnt de oorfprong te zijn van
den Fakkeldans, welken Keizer KONSTANTUN,bij de vet-.
plaatfing van den zetel zijus bewinds van Rome naar Byzantium (Konliantinopel), ten hove invoerde. Deze dans was
alzoo reeds ten tijde van den ,eerflen Christenkeizer, in de
vierde Eeuw , als een h(!)f., en ceremoniedans bekend. In de
latere Riddertijden maakte dezelve een gedeelte uit van de
Tournooifpeelen , met welke Keizers en Koningen hunne
echtverbindtenisfen vierden. Bij de Tournooijen , Welke(
HENDRIK DE VOGELAAR aanregtte, danfle de Ridder,
die de overwinning had behaald , met de dame, welke heat
gehuldigd had, onder het voor- en nadragen der fakkelen, ge.
heel alleen. Toen de Tournooijen een elude namen, bleef
de Fakkeldans flaridhouden, als gedenkteeken van den ouden
Riddertijd ; en tot op den huidigen dag wordt dezelve, bij
de vereeniging van Vorflelijke perfonen , tot befluit , met
veel pracht en feestelijkheid gedanst , wanneer het doorluelle
tig paar naar de echtkoets wordt geleid.

HET CICISDEISME.

(Naar

CH. VICTOR VAN BONSTETTEN.)

De galanterie heeft in Italie eene foort van onwectig huwe.
lijk ingevoerd, Cicisbasme genaamd , hetwelk minder het ge.
volg der liefde , dan van de bedrijaoosheid der beide fekfen
js. In een land, door de verbeeldingskracht beheerscht, zoeken de mannen de verkeering der vrouwen ; en inzonderheid
brengen de jongere zonen der familicu , uitgeflocen, door de
iViajoraten , van de middelen, oin in eene loopbaan , met
hunne vooroordeelen flrookende , fortuin te maken, hun
ven door met den ledigen tijd van eenige gehuwde vrouw
te deelen. Vanhier , dat de ganfche maatfchappij het zondervertoont van vrouwen, fchijubaar zeer gere,
ling
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geld levende met mannen, die zij zichzeive gaven na het
huwelijk !
Het grootile kwaad van alle, uit deze omkeering van de beliaande orde der dingen voorcvloeijonde , is dat van geene farrilie bezitten. Naardien de wettige man geene dan onwettige kinderen heeft , kan hij die niet beminnen. De moe.
ders, het rampzalig geheim bezittende van altijd en alleen
voor de min .te leven, kennen ter naauwernood hare kinderen. Vanhier eene verwaarloozing in derzelver opvoeding en
de behartiging van derzelver vermogen, wellte alle de familia, Met door de wet der Majoraten onderfteund , met eau'
nabijzijnden ondergang bedreigt.
De bron des kwaacis is gelegen in de ellendige opvoeding
der vrouwen, p ier alleen van Ita0, maar fchier van geheel
bet Zuiden van Europa. De kloosteropvoeding, welke men
Naar geeft, is de flechtfte van alle. Eene Franfche dame
beefs mij verhaald, dat, in het klooster; mar zij was opgekweekt, de geestelijke zusters alle de boeken, haar door hare ouders gezonden , haar ontnamen, haar geene andere latende
dan gebedenboeken, welke zij in bet Latiju opzeide, zonder
een woord van deze taal te verftaan.
Ontneem den mensch her vermogen van overdenken, hem
alle toegangen van kennis affluitende, en gij zult hem zijne
aandacht van lieveriede alleen op de zinnen zien vestigen.
Vanhier, dat, de ziel, om zoo te fpreken, huisvestende in
de zintuigen, alle de gewaarwordingen zullen verdubbeld
worden in levendigheid en heftighe:d. ik herinner mij, dat
ik, op het Kapitool zijude in de kamer van een jong meisje,
dat ik voor de eerfte maal zag , tot haar zeide: „ Dit .heerUlt gezigt moet u voorzeker groot vernmak opleveren ;" en
her naive antwoord bekwam : „ o i Dit venfler" (het zag
nit in een fleegje) „ vermaakt mij oneindig meer: ik zie er
van tijd cot tijd jonge lieden pasferen."
Men heeft mij , in cenige kerken Le Rome,vermnarde fchildertjen doen opmerken, in welke de geestelijke zusters kleine gaten hadden gemaakt, om daardcor de mannen re zien,
die hunne hulde kwamen brengen aan de fchilde:aukken van
bare kerk. Vronweo , die in deze kloosters waren opgevoed,
hebben mij verhaald , dat die en die jonge man , die daar enkel in het voorbij e aan waren geweest , voor die en die kloos.
terlinge het voorwerp waren geworden van den heftiglien
hartstogt. Dc geestelijke o iNeeding alleen op de verbeeicling
wer-
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werkende, zonder (Ting Ilea of voedfel aan den geese mede
te deelen, ontvlamt de begeerte naar een overdreven geluk.
I)it geluk in bet gevoel zetelende, wat kan het anders zijn
in een jeugdig gemoud , dan dat der min? De beelden van
Engelen, fia t van Jezus zelf, zijn zij niet de fchoonfie idea..
len? Nat is er fchooner , dan de Christus van ANGELICA.
KAUFFINIANN, ten zU het de Samaritans ware, welke Hij
onderwij st ?

KUISCIIIIEID DER JEZUITEINI.

(Uit het Franscli.)

V
eel heeft men op de Jezuiten gefcbolden. Lastertongen
hebben verfpreid , dat deze Vaders niet lcuisch waren ; vrouwen hebben het tegencleel verzekerd , en eene uitfpraak van
het Parlement van Bretagne heeft de zaak uitgemnakt ; ziebier te welker gelegenheid : 'flee 13, iorfchnp van Civrd maakte een deel uit van de dotatie van bet Cc:illogic van Rennes,
gefchonken aan de Vaders van de Compagnie de .IdIns. Uit
kracbt van een neerenregt (droit Seigneurial) was elke nieuwgetrouwde verpligt geweest , op den feestdag van het Priorfchap , den Prior-I-leer te pan kusfer. Op het groote plein ,
want. de Monnik zijne Vazallen op eenen croon opwachtte,
moest deze daad van leenroerigheid worden uitgeoefend. De
Zediglieid der ,lezniten vcrgunde bun nice, zich in bet bezit
te flellen van dusdanig regt; waarom zij verklaarden, dat
betzelve zoo kunnen worden afgekocht voor vijf fous, of
voor eene waskaars van vieren. Zoo men bet gelooven, dat
zullt een voorflel nice werd aangenomen ? Welverre van dearin toe te flemmen, wendden de fcbatpligtigen voor, dat de
Beer het regt niet had , om de natnur der fchatting te vet..
anderen. De vrouwen zeiden, dat het }mar minder kostte,
een' kus te geven, dan eene waskaars ; de mannen , dat een
kus van hunne vrouwen geese vijf fazes waard was, Men
werd warm , men pieitte, en , na verloop van veertig jaren ,
imam de uitfpraak, die , bet voorgeflelde vergelij1E handba.
vende , rcgt deed op bet verzoelE der Leenbeeren , en de .Te.
zuiten onelloeg van de below mering , om (dos luidde het woord
dier uitfpraak) perfonen te ombelzen , die niet van hunne fele.
fe waren! ...

DE WELDADIGE GEBoGCHELDE.

Eene Gefeldedkundige Znekdote.

Het was ongeveer ore des avonds. De koopman in gaions , FRANQuET, keerde tot zijnent terug , om , near de
gewoonte van dien tiicl , het avondeten te gebruiken, Ilij
zag tranen in de oogeu z ijncr docheer ANGELIqUE. „ Nat
„ deers
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deert u , mijn kind ?" zeide de grijsaard, zigtbaar ontroerd:
„ is ons eenig nieuw onheil bejegendi" — „Neen, mijn va, der!" hernam het meisje: de zoon van onzen buurmaa
" RIC HA ED is zeer ongelukkig. Hij heeft, bij verrasfing,
zijne hand geteekend. Nu is hij foldaat tegen dank,
• de arme jongen I Morgen vertrekt hij reeds. ' Noch de tra, nen zijner moeder, noch de beden zijns vaders konden de
• wervers vermurwen. Zij antwoorden alleen , dat de Ka,
• ning in hem een' fchoonen foldaat te meer heeft voor den
,, krijg in naanderen." — " En gij flak veel belang in diets
jongeling, niet waar, mijn kind?" — „ Lieve vader! gij
• zelf hebt mij geleerd, nimmer ongevoelig te zijn voor het
ongeluk van anderen." — Dat is we!, mijn kind ; man'
„ ik heb reden oin te denken, dat PHILIPPE RICHARD
„ u niet onverfchillig was. In elke andere omflandigheid zoo.
• de ik deze ontdekking met vermaak gedaan hebben, want
• de ouders van RICHARD zijn braaf; maar, helaas ! ik zelf
a, bevind mij thans in eene bittere verlegenheid. De Markies
, DE BURVILLE, de jonge Kolopel, die mij tegen beden
* de 3c,oco franks , mij finds vier jaren verfchuldigd, had
„beloofd,.... (bier fmoorde de aandoening zijne fletn)
weigert zijn woord te !louden. Morgen ben ik 25,000 franks
volilrekt benoodigd, om vervallene wisfels te voldoen. Ik
• ben reeds bij alle mijne .vrienden geweest; maar — wie
heeft vrienden in den nood? Ach , mijne kinderen!
rest geen ander hulpmiddel,dan de verkoop van ons huffs
maar hoe vind ik tusfchen heden en morgen een' kooper,
om alzoo eenen derrigjarigen goeden naam, die thans voor
• de ,eerfte maai op het fpel Nat , te redden ?.... Mijne
„ kinderen! mijne geliefde kinderen! wist gij, war ik 10, de !" — Hier weende de grijsaard bitterlijk. Zijn gezin
omringde hem liefkozende; maar niets was in Nat hem to
Niertroosten. Een man van middelbare lengte, eeniglins gebogcheld , trad op dit pas den winkel binnen. ANGELI.
Q. DE ging, met roodgeweende oogen en een benepen hart, in,
het kantoor, om den onbekenden te woord te than. Lief
,meisje," fpratt de gebogchelde , wiens handing zeker air van
glorie en gezag ten coon fpreidde, ik heb , hier digc bij
, de, dragon van mijnen degen verloren. Lan er mij eenige
• zien, opdat ik eerie keuze doe. Maar war fcheelt er aan,
• mijn fchoon kind? \Vat droevig ongeval heeft n zoo doen
„ weenen?" Een meisje van zestien jaren is zelden mees,
teresfe van hare geheimen. Bovendien, de vreemdeling feheen
zoo deelnemend, dat ANGELIQUE, hem de ver!angde
voorwerpen vertoonende, geene zwarigheid vond , hem deelgenoot van hare fmart te maker , inzonderheid echter bij het
vertrek van PHILIPPE verwijiende. Na optettend geluisterd te hebben, zeide de vreemdeling: „ Mijn kind, breng
mij hij uwen vader! Misfchien kan ik ti van dienst zijn.
ft
Vraag imnsfellen uw' bunrynao nICHAR D mar den maul
, van het Regement , waarbij zijn zoos geplaatst is." AN,
"
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GELTQUE brag hem bij liaren vader , en vloog mar huurman RICHARD. Weldra bleek, dat de Markies HE s O n.•
v I LLE Kolonel was van bet Regement van PHILIPPE.
Thans nam de gebogchelde eene firenge bonding aan , en fprak:

Eerlijke F K ANquET! ik ken dien jongen Kolonel; hij
„ is los, Ievendig, ouvoorzigtig, maar bezit gevoel van eer
en pligt. lk neem zijne fchuld voor mijne rekening. Geen
braaf man heli port te 'boeten voor de onmatige verfpillin„ gen van een' loshol. \Vat u betreft, lief meisje! hij , dien
• gij bemint , zal binnen twee uren bier zijn.” De gebogchelde nam eene pen , fchreef op flaanden voet een biljet
van 3o,000 franks, betaalbaar op zigt ; en op een ander fink
panier: " Geef PHILIPPE RICHARD terug ," onderteekend : DE MAARSCHALK VAN LUXEMBURG. Op dezen doorluchtigen imam viel de ganfche familie haren wel.
doener te voet ; maar hij hief dezelve dadelijk op, en fprak:
„ Mijue vrienden! waartoc zoo vele dankbetnigingen? De
„ Kolonel is mijn neer en bet is alzoo de rol van oom,
„ die ik bier fpeel. lk fchenk u uwen gunfleling p II ILIP,, P E, fchoone ANGELIQHE! ea eisch ciaarvoor een' klei.
„ nen losprijs: gij zult de dragon aan mijnen degen heehten.
Een zijdieweer , door uwe hand verfierd , ken niec misfen
geluk aan te brengen. Ik ga near het leg,er,, mijne vrien.
„ den ! Indien ik WV, gecieukt mijner. Zoo wij elkancier
„ wederzien , laat mij dan getuige mogen zijn van uw geAch Monfeigneur !" riep de Itoopman
„ Ink."
,, hoe konden wij ons vergisfen in bet aanichouwen van die
„ trekken, welke zoo clikwijIs de overwinning verzekerd
„ Gij hebt gelijk,FRANQuET!" hernam
liebben!"
de 1Viaarfeliallt met levendigheid: „ de vijanden van den Ko.
„ ning en van Frankrijk heb ben mij nook van achteren gezien."

SHAKESPEARE EEN PCAINISCHE SLAGER.

W

anneer SHAKESPEARE, de zoon eens (lagers , een
kal i f]agcce, (verrneldt de 1-Geer G U I ZOT, in zijn verflag
wegens den vernmarden Evgelfchen Dichter voor eene nieuwe
uitgave van diens werken) deed hij zu fits met zekere flatelijkheid
(pompe) , en fprak vooraf eene rede nit. Men zag reeds
bier, in den dertien- of veertienjarigen knaap, den Treurfpeldichter, opgewonden door het tooneel des doods, hoewe/
eens diers , en trachtende hetzelve belangwekkend of aandoenlijk te maken. Als feholier, het hoofd vervuld van zijne
eerfle letterkundige kennis , de geest welligt getroffen door
eene of andcre tooneelvertooning , verhief hij, in eerie dich.
terlijke vervoering, het beest, dat order zijne flagen bezweek , tot de waardigheid van Ilagtolfer, of misfchien van
Oran. En het is Met onwaarfehijnlijk, (fat het bedrijf zijner
jeugd den in het oog vallenden firmak van s n n K E s P FAR z
voor bloedige Looneeleu in zijne Treurfpelen verkiare. —

Dug.
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Dusverre de Heer ouizoT! Wij voor ons zien to bet wreede hanclwerk eons Slagers het ware tegenbeeld van alwat
dichterlijk mag Fleeter?. Doch , een Genie, als dat van sn A.
KESPEARE, laat zich naar geen' gewonen maattlaf meten.
DE B1ECHTVADER EN

ZIJN BOETELING.

L
werd, op zijn fterfhe.d, door zijnen ouden Biecht.
vader gedrongen , bij wijze van boete , zijne jongfle Opera,
OLLY

van welke hij reeds twee bedrijven gecomponeerd had, aan
hem ten vure over te leveren. „ l-let zij zoo 1" fprak de
fiervende, en deed het verlangde oiler te voorfchijn komen.
Zijn zoon, echter, verzette zich daartegen met veel heftig.
leids. LIILLY wenkte hem , en fluisterde hem in bet oor:
„ Wees gerust : CUEASSE heeft er eene kopij van." Het
waren zijne laarfte woorden.
DE KOEPOK BEVORDERLIJK AAN HET RIJK DER DUISTERNIS.

rp
1 erwijl de Dompervorst , en 't puikje van zijn Grooten,
Zich aflloofc , om ons in den nacht terug te Itooten ,
Toen 't menschdom botter was dan menig koe of os ,
Trekt de uitverkoren Arts op koe en ketter los.
Wat onbeftaanbaarheid in 'c averegcsch-bemoeijen1
Zoo 't want is , wat hij leert , dan cot men d' acrd der koeijen
Ligt over op het ltroost , dat, don als 't ilomme vee,
Den ftok des drijvers- eert , gewillig, en gedwee.
Hij laat' de koepok ons! het fpaart hem 't ketterjagen ;
En, bulkend , zuilen we eens war Dordfche kluisters vragen
1J.
Aan den Redacteur der raderlandfche Lctterocfeningen.
Mijn Heer!
k heb met veel genoegen, in bet laattle nommer van tiw
Igeacht
Maandwerk , den droom van den Spectator gelezen.
Dan , eene aanmerking heb ik gemaakt , welke ik van genoeg
belang heb gemeend te zijn, om U dezelve male te deelen ; zij is doze: de ingewij den worden Reeds NerokrevTur
genaamd; bier nu is , dunkt mij , eene font, en hun naarn
moest NerokrevTur wezen. Alisfchien vindt Gij goed , in
een volgend nommer zulks te kennen to geven , ten einde
niemand, die zich in den tempel der duisternis wenschte ce
laten opnemen , door cone verkeerde uitfprank van her Ordeswoord afgewezen worde, hetweilt tot groot nadeel van
de fekte der uitverkorenen zou kunnen f1rekken.
Uw befteudige Lezer
A. A. G. (*)
(*) DC Rodncteur ericent de font, en wensclit dezelve, door de plarfing
van bovenRunk, DrliStive, te
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opgeruimde en vrolijke geest bevordert eigen genot
en dat van hen , met welken wij verkeeren, De vreugde ,
die zich mededeeit , gnat van den eenen boezem in den
anderen over ,terwijt het gemeenichappelijke derzelve ha•
re waarde verhoogt. Men bevindt zich zoo wél in den
kring van vrolijkc menfchen , riekt den geur van zoo menige bloem , welke anders onopgemerkt gebleven zoude
zijn , en treft honigkclken aan , wier aanwezen men niet
vermoed had. De fomberheidis als de fchaduw dier oude
.
bosfchen ,
welken de hand van den nijveren mensch
nog Beene lichte Itippen heeft voortgebragt, die alles in
haren mantel hult en elken glans verdonkert. De liefderijke Voorzienigheid fchonk aan dit leven zoo vele brannen , waaruit het genot welt, en voor geen der verfchillende tijdperken zijn dezelve getloten ; er valt voor eenen
ieder ruim te plukken , die tlechts geen lief zonder Iced
verwacht : want oak de doornen zijn onmishaar in de
huishouding der natuur. De kunst , om vrolijk te ziin , is
die , om bet lcvcn refit te genieten ; en geen uwer zal het,
derhalve, vertronw ik , wak e n , dat ik deze tot het onderwerp eener voorlezing gekozen het). Bloeijende jeugd!
ik wilde u , terwijl nog uwe morgenzon gloort , in den
lagchenden tuin rondleiden ; echtgenooten , vaders en moeders ! u opmerkzaam maken op den hccrlijken miklaggloed; u, wier herfst reeds daar is , op bet blozend oafs
wijzen ; u , ouden ! eindclijk , overtuigen, dat ook hem
fneeuwveld van den winter zijne bekoorlijkheden hecit.
Vergunc mij, te dien einde, uwe vereerende aandacht ,
en volgt mij met eenen gecst, voor bet genot gellemd.
PRZNGELNV. 182,5. NO. I 0.
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Gefchiktheid , om te vnieten , wordt vereischt, zullen
wij de aardfche genoegens fmaken. Het fchoonfte landfchap beftaat niet voor den blinder , noch de verrukkelijke harmonic voor den ongevoeligen. Dargene, wat binnen ons gewaarwordt, moet de omringende voorwerpen
weten te waarderen, zal er genot voor ons beftaan. Even
gelijk den zieken , die , uit hoofde van eenige ongefteldheid of ontftaan gebrek in de bewerktuiging zijns ligchaams , de vatbaarheid daarvoor heeft verloren , ontvliedt het hem , die met zichzelven niet tevreden is; die
gcen belang in het geluk van anderen !felt; die flechts het
eigcn ik beoogt , en nimmer genoeg voor zijne onverzadelijkheid verwerft; die zijne verbeelding nict aan den
teugel der redo leidt, en dus , bij hetgeen werkelijk be!hat, niets dan teleurftellingen kan ontmoeten; die booger wil vliegen dan zijne vierken reiken , en dus in het
lot van Icarus moct deelen; die met het tegenwoordige
niet vergenoegd is, of zich eene zwarte toekomst maalt;
die der jeugd hare fpelen benijdt, omdat hij in dezelve
niet larger deelen kan , en , eindelijk , gemelijk in zijnen
ouderdom , de lachjes verbant en de rimpels dieper groeft.
"Wat noemt deze de wereld een tranendal! Hij fchept zich
cen zooclanig : pie doornen en distelen groeijen in zijn hart;
en , wat ook de welwillendheid zaaije en de liefde uitfirooije,alles worth daar verftikt. Moet derhalve de geest
voor de opgeruimdheid en vrolijkheid vatbaar zijn , laat
ons dan onderzoeken, hoedanige gefteldheid in denzelven
vereischt wordt.
L Het eerfte vereischtc is onfchuld.
Hij, die van het pad der deugd is afgeweken en zijnen
oorfpronkelijken adel heeft verloren , moge vrolijkheid
huichelen; deze kan in zijne borst niet wonen. Het onuitwischbaar gevoel, dat wij nict zijn, wat wij behoorden ; de luide flan van het geweten; de vernederende vergelijking van onszelven met eerbiedwaardige menfchen ; de
overtuiging, dat, uit den aard van ons wezen , de ftraf
bet gevolg van het misdrijf is , en het donker, akelig
Ver-
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verichiet , dat de toekomst ons opent, — moet dit niet
elk aardsch genot vergallen? Jongeling! die de onfehatbare, zoo vlugtige , uren uwer jeugd hebt vcrbutzeld,
en, op het punt van in de rij der mannen te treden ,
diep befeft , hoc weinig gij voor het huisgezin en de maatfchappij berekend zijt,— zoude bij u violijkheid kunnen
huisvesten? Losbandige knaap ! die, door ziedende driften voortgezweept, uwen aanleg bedorven, uwe ge•
zondheid verwoest, uw bloed verpest, de vermogens
van den gcest verflompt hebt ; die in de lente uws levens
als een geraamte daar henen wandelt , en elke aanfpraak
op liefde en achting hebt verbeurd, — zouden er voor
eene Hebe of aardiche bloemen kunnen zijn , wier innemende getlalte , wier bezielende gcuren ons hart your het
gcnot ftemmen? Ellendige, diepgevallene verleider ! wiens
flangentong ouders en maagdcn vloeken ; die zoo menige
gelukkige in den flaap wiegdet , en rampzalig , met alle
de folteringen der wanhoop , deedt ontwaken ; dien ,
waarhenen gij ook vlugt, de Furii3n , in uw eigen hart
gezeteld, vervolgen en geene rust later , hoe gij ook den
roes der zinnen of den verdoovenden flaap zockt, om on.
ophoudelijke knaging te ontvlieden; dien het uitgeteerd
wicht , dat gij doemdet om te levee en met tijgerwreedheid verfliet , iederen oogenblik verwijt, dat gij den naam
van vader onwaardig en cell zedelijk monfier zijt , zoude vreugde u kunnen bezielen ? Arm , ongclukkig mcisjc !
dat de heilige onfehuld niet nicer kent ; welks edelfle pant in het flof werd vertreden; dat u in cigene tranen en
die uwer gemartelde ouders knot badcn ; die het refit om
te blozen hebt verloren , omdat de fchaamtc gecn kleinood langer te bekhermen heeft , zoude nog opgeruimdhcid in uwe borst kunnen wonen? Kan zij uw dui
zijn , vadcrs en moeders! die uwe pligtcn verwaarioost ;
u in den maalfiroom der vermaken werpt; uw kroost,
als de zwakke kiel , zonder roer laat tlrijven , en gcwis
diep rampzalig maakt? Dan , waartoc meerdere voorbeclden ? De natunr , de rede , de Godsdienst, de ondcrvinKka
ding
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ding van het leven , de gefchiedenis leeren ons , dat er,
zonder onfchuld, geen genot kan bel'taan. — Maar, bezitten wij deze , hoe geheel anders is het dan met ons
gefteld! Alle de bloemen der heerlijke natuur worden
voor ons verrukkelijk; de rede zegt ons, dat wij vatbaar
voor het genieten zijn; de Godsdienst verzekert ons,
dat zij voor elken leeftijd bloeijen; de ondervinding en
de gefchiedenis leveren ons in het verledene het heerlijkst
verfchiet voor de toekomst op. Tevreden met onszelven; de achting der braven genietende ; overtuigd, dat
wij ons de gunst en liefde der Godheid waardig maken , —
ligt hierin niet de grond der vrolijkheid? Jongeling! bij
bet gevoel: „ ik bleef de roeping der eeuwige Voorzie„ nigheid getrouw, en onbedorven daar, om, met Ha„ ren zegen, man en vader te worden;” meisje! bij de
bewustheid: „ik heb die kroon behouden , zouder welke
„ er geene vrouwenwaarde bettaat ; ik ben waardig om
v) eenmaal zaligheden eener gelukkige moeder te fma„ ken ;” mannen! edel in uwe betrekkingen als burgers,
echtgenooten en vadcrs, bij de overtuiging: „geene vlek
„ kleeft aan mijne handen ; geene misciaad bezoedelt mij.
„ ne burst ; geene dwaasheid of zorgeloosheid maakt de
„ mijuen rampzalig ;" vrouwen! bij de getuigenis van uw
hart : „ ik ben rein gebleven als onbetreden fneeuw, en
„ berekend om edele maagden te vormen," zoudt gij
alien , bij dat gevoel , niet vrolijk zijn ? Met hetzelve
huppelt gij , o jeugd! de lustwaranden van bet leven
door; fmaken de man en vrouw van rijpe jaren, bedaard
en opgernimcl , het genot , voor hunnen leeftijd gefchikt;
en ziet de grijze , nog met het lachje van vergenoegen ,
do eeuwigheid naderen. Dat gevoel is de fans der aard.
fchc vreugd, en 'vertoont zich niet minder in het verduisterd oog van den afgeleefden , dan in den vlammenden
bilk van den jongeling. Dat gevoel vijlt de fcherpfte punt
der frnarten af, wordt door den tegenfpoed niet overwonnen , en blijft , wat ons ook bejegene, zigtbaar op het
gelaat van den hjder wiens hart , bij alle de flagen , eene
op.
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opgeruimdheid behoudt , welker wortel zijn voedfel van
den Godsdienst ontleenr.
II. De opgeruimdheid is de vrucht van het geloof aan
en het vertrouwen op God.
Onrust en angst zijn de natuurlijke gevolgen der pijnlijke onzekerbeid: het gebouw , dat op geenen vasten
grond ftaat , moet onophoudelijk waggelen en geflingerd
worden. In eene wereld te wonen , waar natuurlijke en
zedelijke oorzaken geduriglijk fchokken en tloopen ; waar
de voorfpoed even onbeRendig is als het windje in de
lente , welks zachte wieken door de vleugelen van den
form worden verdrongen ; waar een bittere kelk het deel
van zoo velen is , en de afgrond di kwerf onder ooze voeten
gaapt , terwijI wij niets kwaads vermoeden ; waar elke
dag ons leert , hoe weinig wij op de toekomst mogul rekenen , — in zoodanige wereld te leven, zonder iets ,
waaraan wij ons kunnen vasthouden , zonder eene toevlugt in den nood ; is hiermede , is met de , van dien
flaat onaffcheidelijke , vreeze en bekommeringen, de vrolijkheid wel beflaanbaar ? Maar, wanneer wij weten , dat
een eeuwig , onveranderlijk , almagtig Wezen al!es regelt
en beftuurt ; dat van hetzelve de verbazende hemelbollen , die eene otafmetelijke ruimte belchrijven , evenzeer
als het wrienielend wormpje afhangen ; dat het in het verledene was en in de toekomst zijn zal ; dat dat Wezen
een Vader is, die ons hartelijker bemint dan eene aardfche
moeder liefhebhen kan ; dat Hij ons geluk wil , en ook
de doornen en distelen dezes levens aan dat doel dienstbaar
zijn ; wanneer wij op dien God vertrouwen , deszelfs
liefde door liefde erkennen , Zijne wetten eerbiedigen ,
Zijne leiding opvolgen, — zouden wij dan niet vrolijk
kunnen zijn ? Het genot komt van Hem; de rampen ziin
zegeningen , onze tranen heilzame droppen ; Ilij is onze
toevlugt , en ons lot verzekerd. Met dat geloof „ met
dat vertrouwen kunnen wij het goede der aarde regt genieten , heeft de natuur voor ons ontelbare genoegens,
de zamenleving hare bloemen, ieder tijdperk onfchatbare
vruchten, Aan Zijne hand wandelt de jengd door den
K 3
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van het !even: want de Godsdicnst maakt vrolijk.
Bij dat vertrouwen vreest zij den pommel niet: want
de godsvrucht is haar fchild. Aan Zijne hand volbrengt
de rike man blijmocdig zijne pligten: want, bij bet gevoel van wel gedaan te hebben , maakt de Godsdicnst opgerniml. Dat vertrouwen is de zaligheid der cerbiedwaardigc moeder want , zij wcet het , de Hemelvader
zorgt meer voor hare lievelingen , dan zij zorgen kan.
Aan Zijne hand , eindelijk , nadert de grijsaard , met cenen
belderen geest , het graf: want de Godsdicnst opent hem
cen verichiet , waarbij al het aardiche in het niet verzinkt. Ja, de ware godsvrucht bevordert de vrolijkheid:
bij haar vindt gij den hartel;jken lath , het fonkelend oog,
de onichuldige fcherts , bet heerlijk en niet beleedigend
vernuft. Zij zct aan alles leven bij , bezielt en verdrijft
den kommer , maakt het moeljelijke ligt , bet ontberen
genot, den pligt tot cenen lust , bevordert die uitilorting
van bet hart , waarbij vriendichap en Iiefde bloeijen , en
kleedt alles in ecnen dos , die het oog verrukt en den
boezem rocrt.
III. \Verkzaamheid en ijvcr in onze verfchillende betrekkingen zijn vereischten , om vrolijk tc kunnen zijn.
Er beflaat geen onkruid op garde, dat zoo veel goals
vcrwoest, als de ledigheid. Alle vermogens, om met
ligchaam en geest tc kunnen werken , zijn in den mensch
gelegd; de befboom , die bet gelled in beweging moct
brengen, ]igt in de natuur,, en vertoont zich reeds in de
rustelooshcid van het kind, dat nog geen docl hecft ,
'loch middelen kent. Het voortgaan is ecnc behoefte,
-het ftiltlaan bederf; bet genot cene vrucht van den aren zoeter,, naar mate der mcerdcre of mindebeid,
re inipanning; terwiji de verveling alien firaft , die weigerm, aan de wet van den besten Vader te gehoorzamen.
Bij u dus , ellendige hommels en wespen! die fchendt
vernielt , zonder voort te brengen, molten wij het lachje
en de vreugde Diet verwacbten. Gij !kept, bet leven
duos , dc verveling als de tlaaf zijne keten mode; gij
mu denzelven, cer nog de
kwijrit bij dien last ; gij
dood
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dood uw ligchaam tloopt. Maar de vrolijkheid woont bij
u, wakkere knapen en nijvere meisjes ! die, het zij in de
wereld of in den huisfelijken kring , u der bezielende werkzaamheid wijdt. Voor u heeft het veld bloemen , de keik
honig , de fchaduw verkwikking , de flaap fluweelen vingeren. Gij zijt berekend voor den lieven kout , voor de
toonen der harmonic , voor den trippelenden dans. Gij
bleeft der natuur getrouw , en zij biedt u Naar loon in
voile korven aan. Hartelijkc, zorgende echtgenoot en
vader! dan , ais gij , druipend van zweet , de vruchten
uwer nijverheid in den fchoot der eerbiedwaardige huisvrouw nederlegt ; zij u met eenen kus der liefde ontvangt;
de zuigeling aan haren boezem u de teedere en mollig,e
handjes reikt ; bet wOelig hoopje der kinderen om u been
huppelt ; het middagmaal of bet avondbrood u wacht , —
dan fpannen zich alle de veren van ligchaam en geest voor
het genot , en vrolijk klopt het hart, omdat gij de leiding
der Voorzienigheid blijmoedig volgdet. Moeder ! na de
huiszorg van eenen geheelen dag , wiens eerfte feheme.
ring gij in het oosten verrastet ; na het flooven voor uwe
kinderen ; na het zwaaijen van dien fchepter , welken ieder kust ; na het vormen uwer lievelingen voor God en
de deugd, komt voor u een avond , dien Nails uw hart
waarderen kan. Vreugde gloeit in uwe borst ; dankbaarheid zegent u, to midden van uwe dierbaren ; en de warme traan , dien bet gevoel in uwe oogen wekt , verhoogt
den luister van het /achje , dat tot alien zcgt : „ o, A1„ goede ! hoe zalig ben ik niet reeds op aarde !" Ouden van
dagen ! die aan uwe beftemming beantwoorddet , voor
vrouw en kinderen , voor de maatfchappij , voor het nut
van anderen zwoegdet: die vrolijkheid verlaat u niet aan
den rand van het graf. Genoegelijk , Yielder is voor u
het laatfte rood , en gij fluimert zachtkens in, met de
overtuiging, dat er eene fchoonere zon voor u rijzen zal.
IV. De opgeruimdheid van den geest wordt door het
weldoen gevoed.
Niets bevordert nicer ons geluk , dan de bewustheid ,
dat anderen bet hunne aan ons verfcluildigd zijn. 1k zal
Kk4
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hier geen gcwag maken van onze bloedverwanten en vrienden : zoo vele banden verbinden ons aan hen , dat bet
verwaarloozen hunner belangen cene zwarte misdaad zoude zijn ; neen , van het vaderland , van de mensehheid ,
van den ongelukkigen wil ik fpreken. Voor dat vvI erland nuttig te zijn , door de infpanning van alle onze vermogens ; inrigtingen voor hulpbehoevenden daar te ffellen ; voor weduwen en weezen te zorgen ; liefde voor
deugd , zedelijkheid en orde te kweeken ; de lagchende
kuniten aan te moedigen; bet rijk der wetenfchappen nit
te breiden; voor dat vaderland in de ores te fpringen ,
wannecr de Hood dit vordert , en pal te Haan, zoo lang
een droppel bloeds ons nog overblijft; ons aan bet verbreken van der flaven ketenen , aan de verfpreiding van
yin-lit:Juin en beichaving , van het goede en edele over
her geheele menschdom te wijden ; den dwingelanden onbefehroomd de waarheid te zeggen ; den verdrukten hunne regren te verkondigen ; als de bezielende -zon voor de
geheele aarde weldadig to zijn ; elken ongelukliigen de
hand van cencn brooder to reiken , hem aan onze Borst
te ontvangcn en te troosten , den ijver op te wekken , voor
hew verlorene welvaart terug to roepen , en den fchier
wanhoperiden aa:n den algrond to ontrultken: dit geeft
aan het hart eene zaligheid , waarbij geen ander genot kan
halen. Voorzekcr finaaktet gij daze, re midden van uwe
medeburgers , onvergetelijke Willems en Washingrons !
Alphonfusfen en Henriks ! Rustels en Sydneys ! Naerebouts en St. Pierres ! Die zaligheid was uw doel , onflerfelijke Howard! in de afzigtelijke dicpte der kcrkcrs ,
bij de misdadigers , welken gij verbeterdet , op het fierfbed , toen gij eau offer uwer menschlievendbeid werdt.
Dat genot g eeft u , achtingwaardige Wilberforce ! de
flew der misbandelde Afrikaner:, welke van de overzijde
des onmetelijken occaans u toeroept : „Gij , edele ! waart
onze redder." Dit frnaakt gij veelligt op dezen oogcnblik
nog ,-voortrelfelijlte Lafayette! te midden van uw verbltjf
bij cell y olk , dat dcn nek your geenen dwingeland wilde
i,rortnen , maar den medellichter van deszelfs vrijheid
fehier
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fchier vergoodt. Flonkerlichten van uwen tijd , Newtons en Lavoiliers, Fenelons en Jeruzalems , lierichels
en Nicuwlands ! het grootsch gevoel van het nuttige ,
het goede bevorderd , de baan der wetenfchappen uitgebreid te hebben , lokte het lachje nit ,de borst in uwe
bezielende oogen. Groote vrouwen , die met de voortrelfelijkfte mannen wediivert; edele Fry ! die in dc voetftappen van lien Howard treedt; verhevene Moore ! die
uwe zusters verbetert en befchaaft ; verdienfIclijke burgeresfen in dit ons midden ! die u met eene rustelooze
zorg der bchoeftige jeugd uwer kunne wijdt , en haar
met lust en ijver voor werkzaamheid , zeden en deugd
bezielt ; edel meisje ! welks naam ik niet noem , daar zoo
vele lippen dien zegenen : o! gij alic gevoelt het , welke
bron van vrcugde het weldocn zij. Vanhier die ongekun•
fielde vrolijkheid, welke u overal vergezelt ; vanhier die
bemoedigende lach , welke ons bezielt als de heerlijke
lcntczon; vanhier, eindelijk , dat wij in alle uwe trekkers
in fprekend fchrift tezen : „ Wij weten het , de beste
„ Vader is tevreden met ons, en wij zijn het met ons„ zelven."
V. Die vrolijk wil blijven , moat op aarde Beene rozen
zonder doornen verlangen.
De hooggefpannenc verwachtingen zijn maar al te dikwerf het graf van het geluk ; de onbeteugelde verbeelding
voert MIS , met haren tooverftaf , niet zeLlen in eene denkbeeldige wereld , waar wij den fmaak voor bet genot der
wezenlijke verliezen ; ja , de lehoonfle droomen eindigen
meertnalen in bittere teleurflellingen. Lieve jcugd! wanneer gij bet gelcide dicr tooveres necmt , en u laat rondvoeren Tangs die keten , van welke iedere fchakel uit het rijk van
het wondervolie en overdrevene is ontlecnd ; wanneer gij
u met romannenfpijs voedt , en die , welke Nviisheid en
ondervinding u aanbieden , aiwijst ; wanneer gij van jongelingen of meisjes , zonder vlekken , en echtgenooten ,
vlij van gebreken , dweept ; wanneer gij u den echtenfiaat
air ecn paradiis , de hincleren als engelen voorftelt — hoe
grievend zullen clan ce ps die teleurtlellingen niet zijn ! De
Kk5
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beste man , de voortreffelijkile vrouw hebben hunne zwakheden ; het liefite knaapje heeft zijne grillen , en algid
zal er iets ontbreken. Ook gij, die rijpere jaren hebt
bereikt, eischt niet te veel van deze wereld. De doornen en het zuur behooren tot de huishouding van aller
moeder , en zijn de leermeesters , welken de groote ODvocar u gat'. Gij moet dus dikwerf hunne lesfen ontvangen, en u aan dczelve gewennen: limners de arbeid
beeft zijne vermoeijenisfen, de rijkdom zijnen last, de
grootheid zijne distelen , welke ook uit het zachtfte kusfen
lteken. Zijt dan tevreden met uw lot; vergalt om eenigc
alfemdropjes den geheelen baker Hier; noemt niet zuur,
wat geen onvermengd zoct is; neetut den kelk gelaten en
blijmoedig uit de hand van uwen Hemelfchen Vader;
fchept uzelven de bloemen voor d ri t leven , en overtuigt
u van de waarheid , dat Naar zaad overal ligt, waar de
edele mensch , de gemoedelijke Christen het zoeken wil.
Blijft met uwen Rand, met uw vermogen vergenoegd; befelt bet wel , dat verhelling geene verhooging van het
genot , rijkdom de fleutel niet is tot het geluk. Zoo zult
gij alien , het zij dan in den morgen , het zij op den middag of aan den avond van het !even, vrolijk , opgeruimd
kunncn zijn; zoo zult gij Diets fchenden door eene verkeerde voorftelling, door cane overdrevene verbeelding;
zoo zult gij altijd redenen vinden , om u in de mate hells ,
u toegewezen , te verhengen , en het offer der erkentenis
aan de ceuwige Voorzienigheid te brengen.
VI. Dwaze bekommering voor de tockomst verwoest
het genot.
Verre zij het van mij , u eene wijze voorzorg voor volguide dagen te willen ontraden ; verre van mij, lieve jeugd !
u to zeggen: „ leidt een vlinderleven , en bekommert u
„ om den dag van morgen niet;" verre van mij , echtgenooten en ouders! u toe te roepen: „ uwe kinderen moeten
„ voor henzelven zorgen." Neen, jongeling en meisje !
verliest de tockomst nimmer uit het oog ; bcrekent de
vreugdc , de fmarcen , de lianfen van dezelve ; fmeedt u
vrocg eene borstwering tegen de ratnpen, een harnas ,
waar-
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waarmede gij dezelve , als Christenen , kunt afwachten.
Vaders en moeders! baant den weg door het leven voor
uwe kinderen; zorgt voor hunne vorming , voor hunne
deugd; verzekert hun , zoo veel mogelijk , een beftaan ;
maar malt u de toekomst Dimmer zwart ; zoekt Beene
tegenipoeden op, welke u of de uwen mogelijk zouden
kunnen treffen; loopt de Voorzienigheid niet vooruit,
die , voorzeker,, altijd het beste fchcnkt. Het valt den
angst zoo gemakkclijk , bet geluk te verwoesten ; er is
niets meer dan eene fombere verheelding noodig , om die
teedere plant te ontwortclen. Het ligt in den aard van
den mensch , den tijcl vooruit te willen fnellen, en te
gisfen naar betgeen hij medebrengen zal ; en zien wij, bij
lien trek , door een donker glas , clan is het genot van
tic wereld verloren, dan vernielen wij , wat de liefde voor
ons tooicie , dan vergrijpen wij ons aan onszelven. „ God
„lbefluurt alles :" dit zij de grond van uwen moed ; „ God
„ bemint mij warmer , dan de moeder haar kroost:" dit zij
uw geloof; „ God leidt mij aan Zijne hand:" dit zij uw
vertrouwen. Zoo , mijne hoarders en hoorderesfen wordt
bet moeijelijkst pad ons ellen; zoo kunnen wij bet tegenwoordige genieten zonder vreeze op de toekomst flaren , en met eene Borst , gioeijende van dankbaarheid ,
vrolijk, opgeruimd , de lust van onszelven en anderenzijn.
V1I. Zijt , eindelijk , fp'aarzaam in bet genieten.
Voor alles hellaat eene maat ; en hij , die dezelve overfenrijdt , wordt , door uitputting , ongerchikt voor het
genot, of walgt van betzelve. Bchalve dat gezegd genot meestal zamengefteld is , en zich niet tot het gebruik
van een cenig voorwerp laat bepalen , is er een repel
voor de buishoudkunde van het leven , welke men nimmer uit bet oog mag verliezen; namelijk : er befla eene
gedurige afwisfeling tusfchen werkzaambeden en vermaken. Zijn wij, na eene lange infpa.nning , voor de bezigheden
Met nicer berekend , zoo gnat ook de vathaarheid voor de
vermaken verloren, wannecr wij deze gedurig najagen ,
of altijd 0111 dezelide bloom fladderen. Op den arbeid moet
rust volgen , en weder arbeid op deze. lets , te dikwerf
ge.
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genoten, bezit geenen prikkel nicer; ja zelfs , op deze
wijze , zoude de fehoone, de aanvallige natuur voor ons
vervelend worden. Zorgen wij dan , door een bezig leven , onze vatbaarheid voor het genot op te wekken,
waarlijk wij vinden het aan den avond, na eenen welbefteden dag. Deelen wij met mate in de genoegens van dit
leven , maar ook zorgen wij voor vericheidenheid. Zoeken wij dezelve vooral in den huisfelijken kring; gaan
wij in den bloemhof der letteren lezen ; wijden wij cenigen
tijd aan de verrukkelijke toonkunst, of den bezielenden
dans ; Oren wij op heuvelen en in dalen honig voor onzen geest , en worden wij der bijen gelijk, die niet altijd
nit dezelfde kelken puree. Zoo zullen wij nimmer ons,
door overlading, voor de zegeningen van den Hemel ongcfchikt maken , en , bij bet gelladig afwisfelende en nieuwe , bij bet toevallige en verrasfende, voedfel voor die
vrolijkheid vinden, Welke de waarde van het hoogfte
verhoogt en met het geringile weet te woekeren.
Ja , onfebuld , godsvrucht, wi;1 te doen, nuttig te zijn ,
te helpen , te onderfteunen , te troosten, dit is de lust
der engelen ; en zoude bet ons op aarde niet gclukkig
kunnen maken ? Ouden ! de ondervinding moet u dit reeds
voorlang , en met elken dag nicer overtuigend , geleerd hebben : maar nimmer ver]icze de lieve jeugd dit uit bet oog.
Van haar hangt het af, om zich acne gemoedsgefteldheid
te verwerven , vatbaar voor alles, wat dit leven kan opleveren ; van bur hangt het af, em die vrolijkheid tot
cane zoo getrouwe gezellinne te kiezen, dat zij, bij de
rimpels der jaren , de laatile dagen verheldert , en haar
naar cane ecuwigheid volgt , waar zij eenen zetel been ,
lien geenc orkanen doen fchudden. o , Die onfchuld worde nimmer bevlekt! o , die godsvrucht blijve haar altijd
bij ! Zoo , vaders en moeders! zal hare deugd , haar ge
voel den avond van uw leven vervrolijken ; zoo zult gij
zegenend ter ruste gaan , in de armen van een kroost ,
dat zich uwer liefde been waardig gemaakt.
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PROEVEN OMTRENT DE WERRING VAN DE SMETSTOFFE
DER KOEPOKKEN OP ONDERSCHEIDENE HUISDIEREN
MET AANMERKINGEN, DAARTOE BETREKICELIIK.

(\Tervolg van bl. 43i.)
Inenting der Koepokken aan het Paard.

H

et is bekend, dat met de ontdekking der Koepokken
het gevoelen te zamen hangt, dat zij derzelver oorfprong
zouden verfchuldigd zijn aan de fined-1°We eener uittlagziekte , aan de beenen der Paarden voorkomende, welke
door de En,gelfchen the GI-cafe, door de Franfehen le
avart, ook Eaux de jambes (opene beenen), door de
Italianen Giordoni , Giovardo , door de Duitfchers die
11Iauke, en bij ons de Mok words genoemd. De gegrondheid van dit gevoelen , door jniNINKR reeds omhelsd ,
is naderhand door anderen veelal in twijfcl getrokken
doch ook wederom door andere Genees- en Veedrtfenijkundigen, door opzettelijke proefnemingcn en toevallige
waarnemingen, gellaafd , zoodat men naauwelijks aan de
waarheid dezer zaak kan twijfelen. De onderfcheidene
uitkomfeen , welke aanleiding tot de verfchillende uitfpraken , opzigtelijk dit ftuk gegeven hebben , fchijnen deels
daarin te moeten worden gezocht , dat men onder de bovengemelde benamingen nict overal dczelfde gcbreken des
paards heeft verftaan ; gelijk ook trouwens , volgens s A Cc o (*), onder bet woord Javart, ongemakken van een'
onderfcheiden aard begrepen worden, deels ook omdat
men de flof uit de ware mok-verzwering van de beenen
der paarden , ter inenting van koeijen en menfchen , dikwijls te laat heeft genomen , wanneer zij reeds werkeloos
was geworden. Maar bovendien moet zulks aan de ondervinding worden toegelchreven , dat de koepokken meermalen worden waargenomen , zonder dat men dezelve aan
de

0) Trate de Vaccination &c. p. 285.
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de befinetting door de gemelde verzwering , als dcrzclver
aanleidende oorzaak , kan toekennen, daar zij toch ook
voorkomen bij runderen, welke in geene gement:chap
ftaan met paarden, bet zij door inwoning op dczclfde
Ehnen, het zij door tuslchenkomst van oppasfcrs , die tevens de koeijen melken.
Dikwijls komen de pokken bij de koeijen in de weiden
voor, zonder dat de mok onder de paarden beftaat ; waaruit men dus mag betluiten , dat, indien de koepokken
door de finetflof van dcze kunnen worden voortgebragt,
waarvoor veelvuldige onloochenbare daadzaken fcbijnen
te pleiten, deze evenwel niet altijd op deze wijze derzelver oorfprong onticenen , maar dat zij ook dikwijls als
eenc eigene uitflagziekte der koe moeten worden berchouwd ,
uit eene inwendige oorzaak voortvloeijende (*).
Ook hetgeen bij ons. de mole wordt genoemd is niet
altijd hetzelfde ongcmak. De mok, =Ike de koepok voortbrengt , en door 'VIBORG, ter nadere bepaling , die
Schutzmatzke wordt geheeten, is eene.ongefteldheid des
paards , welke met koorts gepaard gaat , waarbij zwelling
van de koot , doorgaans van een of beide de achterbeenen , plaats heeft, aan welk deel een blaasachtig uitflag
ontfluat. Meermalen gaat dit nitflag ook verder naar boven tot aan den hiel, waarbij dan de geheele navoet gezwolicn en tevens pijnlijk is , zoodat het paard niet regt
op het been kan {ban , maar hetzelve track te verligten
van bet dragen des ligcbaams. Uit de gemelde blaasjes
zweet ecne kwalijkrickencle vloeiflof, welke eerst helder
is, doch vervolgens klcvcrig wordt , waardoor het haar
ineen wordt gelijrnd. Het ongemak fchijnt voor de paarden befmettelijk te zijn , daar, wanneer er Un door betzelve is aangedaan, het zlch aan de overigen ligt madedeck.
(*) Bij de pokziekte onder de koeijen te Gerverskop kon
men, volgens de narporing van Dr. DE BR A A U W, geene
befinetting door het paard ontwaren , daar de hoer flechts 6611
paard had, dat van alle zielcelijite =duelling der pooten
vrij was.
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deelt. 1Vanneer deze flof, terwiji dezelve nog helder is,
door inenting aan den mensal , alsmede aan koeijen, wordt
medegedeeld , brengt zij bij beiden pokken voort , die Beene vaccines, maar equities zullen mogen genoemd worden.
Vervolgens laat deze mok dikwijls eene flepende roosachtige aandoening der huid na, waarbij dan ook nog wel
uitvloeijing van flof plaats heeft, terwiji er niet zelden
berflen of kloven in de huid, en langdurige verzweringen
der beenen , uit geboren worden; — de ftof uit deze zweren bezit dan in geenen deele het vermogen meer, otn
pokken voort te brengen. De eerite proeven , door v iII o an in het werk gefteld , met ftof , die le laat genomen was , mislukten; doch , zulks hebbende leeren kennen , ilaagde hij , door volgende inentingen , volkomen,
in het voortbrengen van volmaakte pokken , bij eene koe;
en hij zag dus daardoor de waarnemingen van JENNER,
SACCO, DE CARRO, LOY, LA FORT en anderen,
opzigtelijk deze zaak , bewaarheid. Er ontftonden niet
aileen pokken op de plaatfen der inenting, maar ook in
derzelver omtrek , aan den uijer en de tepels , welke op
den 7 , 8 en 9den dag van een' rooden kring omgeven
werden (*).
1k heb ook bet beichreven ongemak meer dan eens
waargenomen; doch heeds wanneer het reeds te ver gevorderd was , om een goed gevolg van de inenting der
mok- ftof te verwachten , of het, om andere redenen , niet
voegde, op dien tijd, dezelve te beproeven.
1k heb evenwel proefuemingen, in eene onigekeercle
re(*) A. p. S. n75. Dr. WODVILLE, en COLEMAN,
Hoogleeraar aan de Veeiirtrenijichool te Loam, SIMON Ili
Manchester, PILGER in tipper- flesfen , benevens n U Z A R D,
alsmede T IIIIRECK en TES'SIER, hebben insgelijks de in.
entingen der wok - ftof aan koeijen .beproefd ; doch aan dezen
zijn dezelve niet, of flechts onvolkomen, gelukt. Verge!.
G. F. TSCIIEULIN, Kunst die ilusichlags- and z gzehrtingskrankheiten der grosfern llausthiere zu erkennen and zu
len, S. 59.

468

PROEVEN MET DE KOEPOIC

rede , genomen , door namelijk bet Paard in te enten met
pokftof van de Koe , oordeelende , dat , indien de vaccine
en equine als gelijkaardige (identifche) ftoffen zullen mogen worden befchouwd, de eerfte even zoo wel bij het
Paard, als de laatfte bij de Koe , derzelver eigenaardige
ziekteform zal moeten voortbrengen. Tot dat einde heb
ik onderfcheidene paarden , zoo oudere als jongere, merrier' en ruinen , ingeent met koepokftof, niet alleen in de
holligheid der koot, (welke plaats daartoe bovenal gekozen wend , omdat bet natuurlijk mok uitflag aan dat deel
gewoonlijk het eerst te voorfchijn komt) maar ook aan
den navoet (metatarfus) en aan de buitenzijde op de (hie,
nadat vooraf aan deze plaatfen bet Naar naauwkeurig was
weggeichoren. Op alle deze deelen vatte de ftof zeer
goed , en er worden afzonderlijke pokken, (loch geen algemeen blaasachtig uitflag, als de mok, voortgebragt.
Deze pokken verfchilden in het beloop niet van de koepokken , daar zij, even als doze , met den 7, 8 en 9den
dag derzelver hoogte bereikten, en met ftof gevuld waren. Somwijlen was de voortgang ook wel iets trager,
gelijk zulks trouwens insgelijks wel ten aanzien der koepokken bij den Mensch plaats beefs. De pokken bij bet
Paard verkrijgen nogtans geene groote ontwikkeling; dezelve blijven klein, en fomwijlen geheel als in de opperhuid verborgen zitten , zoodat zij zich weinig of niet
boven dezelve verheffen , maar flechts gevoeld kunnen
worden, (vanneer men met de vingeren over de huid henen 11rijkt , zijnde dezelve dan door kleine knobbelachtige
hardheden kenbaar. Op cone witte huid vertoonen zich
de pokken nog het duidelijkst , en men ziet dezelven dart
ook van eenen, hoewel kieinen , rooden ontakingskring
omgeven, hetwelk op een zwart'of bruin ye! minder kenbaar plaats heeft (*). Opent men de pok , door het lancet
(*) Naar bet voorbeeld van v In o R G , a. p. S. 277 , heb
ik ook de inenting op het inwendige neusvlies beproefd ; dock
dezelve bleef aldaar werkeloos. Gemelde Hoogleeraar zag aan
die plaats, ten gevolge der inenting, door inwrij ving der Itoffe
ver.
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cet van ter zijde in het abcesje te brengen , zoo verkrijgt
men daaruit vloeibare ftof, van die der koepokken uitwendig niet verfchillende. Vervolgens verkrijgt de ftof een
meer troebel en etterachtig aanzien , en de pok droogt
verder met eene bruine korst op , die om den 19 of2often
dag afvalt , en er blijven geene de minfle ongemakken
over, zoo als ten'aanzien van bet mok uitflag gelchiedt.
Het paard toont, gedurende den loop der inenting, geene
teekenen van ongefleldheid; doch ondergaan de deelen ,
alwaar dezelve gefchied is , we/ eenige zwelling in den
omtrek , waaraan het dier dan ook fomwijlen toont pijn
te hebben. Dit worth het meest aan de dije waargenc.
men , welke plaats meer voor zwelling vatbaar is, dan
de lagere deelen van bet been en den voet.
Eenigen tijd nadat de pokken waren voorbijgegaan , heb
ik meerdere paarden, fommigen meet dan eenmaal, op
nieuw met verfche koepokftof ingeent ; doch dezelve bleef
nu altijd onwerkzaam , daar de gemaakte wondjes weldra
geheelenal verdwenen , waaruit het mij voorkomt te mogen befluiten , dat het Paard flechts eenmaal voor de koepokken vatbaar is. De vaccine - flof , van den Mensch
genomen en aan bet Paard ingeent , doet dezelfde uitwerking als die van de Koe. Men kan de pokken van het
eene paard, door inenting, op het andere overplanten;
doch zulks gelukt niet altijcl. Over de werking , welke
deze {tor wederkeerig op den Mensch voortbrengt, zal
ik fpreken bij het verflag der inenting aan den Ezel vet-rigt ,
verrigt, volkomene pokken ontwikkelen, welke met ontileking van dit deel , uitvloeijing van etterachtige flijmaoffe nit
den neus, fpekachtige verzweringen , opzwelling der klieren
onder de kaak, enz. gepaard gingen. Deze -paarden bleven
evenwel vervolgens niet vrij van den dives en het fc,inirpoit.
flag, tegen welke ziekten de koepokken deze dieren, gelijk
men gemeend bad; zouden,behoeden. Hij beyond ook, door
de overinenting, dat de paarden, bij welke ddus de pokken
hebben doorgewerkt, daarvoor vervolgens niet meer vatbaar
zijn.
MENGELW. 1825. NO. TO.
L1
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rigt, en meld thans nog , dat de pokftof van het Paard,
aan den laatften medegedeeld , insgelijks bij hetzelve eigene pokken voortbrengt ; hoewel deze overbrenging in geenen deele zoo zeker en krachtig in uitwerking is , als wan.
neer de flof uit de pokken des Paards op nieuw aan de
Koe wordt ingant. Gefchiedt zulks , zoo ontflaan daardoor aan de repels ongerneen groote, fterk doch geregeld doorwerkende pokken , welke van eene vrij hevige
ontfleking vergezeld gaan ; zoodat men fchier zeggen zou ,
dat het vermogen der flof, om op de Koe te werken',
verfterkt zij geworden in het ligchaam des Paards. Er
komen nogtans flechts pokken op de ingeente plaatfen te
voorichijn , geenszins bijpokken , gelijk VIBORG meldt
dit van de ingeate mok - itof te hebben waargenomen (*).
brewing der Koepokken aan den Ezel.
Iloewel de Ezel, zoo wel als de Muilezel, aan een
foortgelijk rnok -uitflag . onderhevig is als het Paard, zoo
weet ik evenwel niet , dat er voorbeelden bekend zijn ,
dat daardoor de pokken bij het Rund of den Mensch zijn
voortgebragt. De overeenkornst van dit dier met het Paard
deed mij nogtans , op grond der geflaagde inenting bij het
laatfle , reeds van voren vooronderftellen , dat de koepokftoffe op den Ezel zoude vatten ; en ik zag vervolgens , dat zulks ook , met een volkomen gevolg , door
den Franfchcn Geneesheer V A L E N T I N, te Nancy , te
voren is in het werk gelleld (t). Ik heb onderfcheidene Ezelinnen ingant , en bij dezelve pokken voortgebragt, die,
war derzelver uitwendige gedaante betreft , wederom iets
anders dan die van het Paard waren gewijzigd , doch
niettemin een geregeld beloop hielden , op den 8 en 9den
dag , ook later , derzelver hoogte bereikten , en dan ftoffe
ter verdere inenting bevatteden , vervolgens met eene
bruine korst opdroogende.
De opperhuid van den Ezel is dunner dan die van het
Paard, en dezelve is zeer vatbaar am de pokflof op te
ne.
(*) A. p. S. 275.
Lictionnairc des fele' nces medicales, Tom. LVI , p. 370.
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nemen en te bewerken. De pokkcn krijgen eene meer
uitgebreide gedaante dan bij het laatstgemelde , offchoon
zich niet zeer verheffende. Zij bevatten ook doorgaans
eene grootere hoeveelheid floffe, welke gemakkelijk , met
het lancet , nit dezelve wordt verkregen. Deze flof brengt,
even als de flof nit de pokken van het Paard, bij de Koe
grootere pokken te weeg , dan de eigene vaccine - flof.
Zij werken fterker door , en zoodanige koepokflof be
houdt hare volkomen regelmatige werking op den Mensch.
Zij werkt ook wederkeerig op het Paard, en brengt zichzelve bij andere Ezels ook wederom voort ; doch hare
werking op alle deze ligchamen is aan meer wisfelvalligheid onderhevig, dan bij het Rund. Ook op den Kameel
betoont de ftof uit de pok van den Ezel zich werkzaam ,
ter voortbrenging van. pokken bij dit dier,, gelijk wij vervolgens zien zullen.
Ten aanzien van het vermogen , hetwelk zoo wel de
flof uit de pokken van den Ezel , als van het Paard , zonder tusfchenkomst van het ligchaam des Runds onmiddellijk op den Mensch overgehragt , op denzelven uitoefent ,
met ik de volgende opmerkingen mededeelen.
Meermalen floegen deze !loan bij den Mensch nict
an. De inentingsffeekjes werden , op den I, 2 en 3den
dag, wel levendig ontftoken , zoodat men meende , dat
zij zeker zouden doorwerken ; doch alsdan begonnen dezelve te verflaauwen , en verdwenen weldra te eenemale ;
terwijI de vaccine - flof, gelijkajdig of Tort naderhand medegedeeld , eene gewenschte uitwerking deed. Enkelekeeren brag= dezelve pokkcn voort , welke van de koepok
in beloop en gedaante niet verfchilden , uitgenomen dat
deze vaccino - equines en vaccine - afinines trager voortgaan , en twee of drie en meerdere dagen later hare volkomenheid bereikten. Er hadden alsdan teekenen van algemeene aandoening , koorts , en tevens vrij (lecke zwelling
en pijn , benevens een goal gevormde roode kring om de
pokken plaats , die vooral bij de van het Paard ingeente pok
zeer flerk was. Het is mij voorgekomen , dat de trage werking dezer ftof fbmwijlen opgewckt en aangezet werd , wanI, I a
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neer ik, bij beflaande twijfeling , of dezelve zou aanflaan
of niet, tot eene tweak inenting met koepokftof moest
betluiten. Door zoodanige nieuwe en fterkere inwerking
dezer ftof fcheen dan aan de eerfle inenting nieuwe kracht te
worden medegedeeld , die daardoor in eenen fnelleren voort
gang werd gebragt. Hetzclfde heb ik meermalen omtret.t
gevaccineerde kinderen waargenomen. Wanneer,, namelijk ,
de inenting , het zij door eene al te groote krachteloosheld der flof, door de zwakke terugwerking van het dierlijk organismus, door eene koude gefleidheid des dampkrings , of welke oorzaken daartoe anders aanleiding kunnen geven , traag voortgaat , zoodat dezelve werkeloos
en zonder gevolg fchijnt te zullen blijven , en men , op
dien grond , tot eene tweede inenting overgaat , alsdan
heb ik meer dan eens ondervonden , dat de eerfte inenting, die men reeds fang voor geheel uitgedooftl hield ,
en waarnaar niet meer werd omgezien , nu nog op het
onverwachtst zich in werking vertoonde , en met de latere inenting geregeld voortliep , zelfs al ware deze fomwijlen veertien dagen later getehied. Hetgeen nfti evenwel
oprnerkelijk is voorgekomen , ten opzigte der pokken , op
de armen van kinderen , door de flofFe uit die van het
Paard en den Ezel , voortgebragt, is dit , dat ik uit deze
geene verdere voortplanting heb kunnen doen , hoe volkomen dezelve ook waren gevormd. De inentingen bragten wet eene ligte huidontaeking te weeg , waardoor men
dan zeker konde zijn , dat de floffe op zichzelve wel gevat had; doch , vermits de ontfteking met drie of vier
dagen verdween , bleek hieruit , dat die floffe niet in ftaat
was pokken voott te planten. Eenmaal heb ik , nadat de
inenting van zoodanig kind ongeveer drie weken geleden
was , flechts eene zeer onvolkomene kleine pok zien ontChan ; waaruit fchijnt te blijken , dat het werkzaam vermogen der koepokliof, om op het menfchelijk ligchaant
onmiddellijk re werken, door den overgang in de ligchamen van gemelde eenhoevige dieren danmerkelijk verminderd of verzwakt worth; iets , hctwelk geheel antlers het
gevat is met betrekking tot de Koe daar de werking der
flof-
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tIofren van de pokken , zoo wel van het Paard als des
Ezels, op dezelve nog krachtigcr worth , gelijk wij
zegcl hebben , dan van de ooripronkelijke koepokfioffe
zelve, terwijI zij daarbij , even als deze, haar verder befmettend vermogen behoudt.
Dit verfchijnfel van verminderde werkkracht der pokitoffe van het Paard op den Mensch that dus ook nog in
firijd met hetgeen omtrent de befrnettende eigenfchap der
mok - flof vermeld wordt, namelijk dat deze zich niet alleen zeer gemakkelijk aan den Mensch mededeelt , en bij
denzelven pokken to weeg brengt, maar dat ook deze
equines zich verder , met het beste gevolg ,op-den Mensch
zouden doen voortplanten. Aldus wordt ons onder anderen verzekerd , dat men een kind heeft ingeent met de
korst van cene equine-pok, door een' koetfier, die dezelve
onmiddellijk door de behandeling van een paard, dat door
de mok was aangedaan , had verkregen. Niet alleen ontftonden er bij dit kind regelmatige pokken aan vaccines
volkomen gelijk, maar ook dienden deze pokken tot een
uneindig getal van verdcre inentingen bij andere kinderen (*). Het kan , onzes oordeels, mogelijk zijn , dat
bet natuurlijk mok - uitilag eene floffe voortbrengt , welke
een fterker befinettend vermogen bezit dan de aan het
Paard ingeente pokken, daar deze bij dit Bier welligt als
UDC enkel plaatfelijke ziekte kunnen worden beichouwd,
terwiy de Mok als cen uit het ligchaani voortkomend en
met koorts gepaard gaand uitflag is aan le merken. Dat
uit eene plaatfelijke pok van bet Paard zich eene geregelde
pok bij den Mensch kan laten voortbrengen, die flechts
plaatfelijk werkt , mag men insgelijks afleiden uit de vergelijking met hetgcen wij, in dit opzigt, wel eens met
de vaccines bij den Mensch.zien gebeuren. Intusfehen
toonden toch de tee)tenen van algemeene aandoening des
gefiels , bij de van bet Paard en den Ezel ingeente kinderen , dat de werking bier niet als enkel plaatlelijk kon
worden beichouwd. Ook ;lad de ovetinenting met koepok(*) DiclionNahe des fcicrces 7ac'dicalcs, Tom, XI, p. 9S,
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pokilof op deze kinderen gam uitwcrking. Ik zon dus
genegen zijn , om te gelooven , dat de 'vaccine- ilof in
bet ligchaam des Paards en van den Ezel in haren aard
cenige verandering ondergaat , en iets van haar werkzaam
vermogen, om, hoewel nog in that eene eertle pok bij
den Nlensch voort te brengen , zich op denzelven verder
voort te planten , verliest ; loch geenszins voor de Koe ,
walk dier, uit hoofde van deszelfs eigenaardige bewerktuiging, bovenal gefchikt fchijnt, om de fmetftoffe der
pokken , die haren naani dragen , te bereiden en op nieuw
voort te brengen. Hoe dit zij , genoeg is het , dat , zoo
lang ons Beene nadere ondervindingen hieromtrent andcre
en nicer zekere uitkomtlen verfehaft hebben , het geenszins raadzaam mag geacht worden , zich , ter inenting van
kinderen , op de floffen uit de pokken der Paarden en
Ezels te verlaten ; waarom ik de daarmede ingeenten telkens aan de proefinenting met koepokaof heb onderworpen.
Merging der Koepokken aan den Kaineel.
Ik weet niet , dat er waarnemingen beftaan omtrent de
inenting der koepokken aan den Kameel , waartoe zich
ook trouwens , immers bij ons, zeldzaatn de gelegenheid
aanbiecit. De aanwezigheid cens ouden Kameels , van de
vronwelijice kunne, aan de Veciirtfenijfehool (zijnde de
Camelus Dromedarius), beitemd voor de ontleedkundige
fchool, Nide mij daartoe in that. Dear de Kameel tot
de herkaauwende dieren behoort , en dus grootere overeenkomst, wet de inwendige bewerktuiging en leefwijze
betreft heeft met het Rund , dan dit met het Paard of
den Ezel , zoo liet het zich van deze zijde reeds cenigermate vooronderftellen , dat deze inenting geen geheel
vruchteloos gevolg zoude hebben.
Ik cntte den Kameel in , op cane kaalgefchorene plek
aan de linker dije , met pokftof van den arm eens kinds ,
door dric fleekjes; aan de regter zijde , op dezelfde
ze , met flof nit de pok caner Ezelin. Beide deze inenthrgen iloegen geregeld aan. Aan de regter zijde fcheen
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dezelve lets werkzamer , en zij was in haren voortgang
ruim zoo fchielijk als aan de linker zijde. Op den 9den
dag waren op beide dijen volkomene pokken gevormd, die
nogtans geene groote uitgebreidheid. verkregen , en flechts
eerie matige hoeveelheid flof opleverden; terwijl zij van
geenen ontftekingskring omgeven waren, zijnde dezelve
althans op de huid van den Kameel aan die plaats niet
kennelijk.
Beide deze floffen werden wederom op eerie Koe overgebragt, waarvan evenwel de floffe van die pok , welke
bij den Kameel nit de floffe des kinds was ontflaan , niet
heeft gevat , terwijl die nit de flof der Ezelin, bij het
gemelde dier geboren , aanfloeg , waarvan twee pokjes op
de zwartgekleurde fpenen der Koe opkwamen , die niet
zeer groot van omvang waren, en minder uitbreiding
hadden , dan de koepokken , door de inenting van de floffe
der Paard- en Ezelpok ontftaande. Dezelve bezaten nogtans de kenmerken van deugdzame koepokken , en derzelver flof heeft mij gediend tot inenting, der Geit.
1k deed hierbij nog eerie waarneming , welke eenigzins
ftrekken kan , om aan to toonen de gelijkaardigheid der
flofFen uit de pokken van twee verfchillende diergellachten , namelijk van den Kameel en den Ezel , immers voor
zoo veel hare werking op de Koe betreft. Toen het mij
trouwens toefcheen , dat de inenting van de pokflof des
Kameels , nit de Ezelpok voortgcbragt ,niet bij dit Mind
zoude doorwerken , bragt ik boven dezelve nog cen tweetal entfleekjes aan met de floffe, onmiddellijk van eerie
Ezelin genomen. Intusfchen bleek het fpoedig , dat de
eerfte inenting in hare werking voortging. De laatfle werd
niettemin ook levendig , en liep met de vroegere voort ,
tot dat deze derzclvcr hoogte hadden bereikt. De laatite
pokken blevcn intniddels zoo veel kleiner en onvolkomener,, als hare werking, ten aanzien der pokken van de
vroegere inenting , later en dus achteruit was. Hierdoor
werd dus bevestigd , hetgeen ook omtrent de vaccines bij
den INIensch meermalen is waargenomen , dat de pokken
eerier tweede inenting, aan hetzelftle vourwcrp ge(laan ,
LI4
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terwijl de vroeger geente reeds vijf of zes dagen gevorderd zijn , met deze voortloopen , en, als 't ware,haren
loop zoo veel verfnellen, dat zij gelijktijdig merdezelve
tot rijpheid komen; een verfchijnfel, hctwelk de Engelfche Geneesheer 3. B R Y C E het eerst heeft aangenomen,
als een bewijs , dat de eerfte inenting die algemeene aandoening in bet ligchaam heeft voortgebragt, welke gevorderd worclt, om hetzelve voor eene volgende befmetting
door de Kinderziekte onvatbaar te maken , en welke proef
hij dus , niet te onregt, in het werk wil hebben getteld,
om zich van de voldoende uitwerking der vaccinatie op
het menfchelijk ligchaam te overtuigen. Mijn hooggeachte Leermeester , de Hoogleeraar THOM/IBSEN A
THUESSINK(*), heeft deze wijze van inenting, welke
ook door anderen beproefd en aangewencl is , nailer aangeprezen ; en ik zou bet als eene voor de vaccinatie hoogstbelangrijke en wenfchelijke zaak houden , indien dezelve
altijd word gevolgd. Ik heb rnij, in mijne geneeskundige
praktijk, van de waarheid van dit verfchijnfel meermalen
overtuigd , en , waar het eenigzins gefchieden kon, in
dcn laattten tijd, veelal zoodanige tweede of overinenring , veiligheidshalve , in het werk geftelcl.
(*) Over bet beveiligend vermogen der Koepokken tegen de
Kinderpokken, door E. J. TI10/dASSKN A THUBSS1NK•
Groningen, bij w. VAN BOEKEREN, 1818.
(Het vervolg en j'lot hierna.)
DE LEEDW VAN ZUID AFRIKA.

(Farmers Magazine, Aug. 1825.)

M en vindt in Znid-rlfrika twee foorten van Leeuwen, den

gelen en den bruinen. De Hollandfebe Kolonisten duiden den
laatften mede aan door de benaming van den blaauwen of
zwarten Leeuw; en hij words voor fterker en geduchter dan
de andere gehouden. Misfchien is dic kleurverfchil niet foor.
telijk , en hangt zulks alleen of van de verfcheidenheid des
klimaaLs en des voedfels naar de Diftrikten.
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De Leeuwen van bet gewest der Boschjesmannen , aan gene
zijde der koloniale grenzen , worden als de lion then befchouwd.
Ongetwijfeld worth zulks veroorzaakt door dat zij het vermogen der vuurwapenen niet kennel], en dar hunne natuurlijke vrees voor den Mensch verzwakc is door de gemakkelijke zegepralen , welke zij op de Poschjesmannen behalen.
Deze arme Wilden bezitten noch den moed noch de behendigheid der Kafers , ter verdediginge tegen den Leeuw door
middel van de asfagaai of Inns: want hunne vergiftigde pijlen , wier geringfle wond elk levend wezen, dat zij bereiken, in weinige urea doec fterven , zijn van geenerlei nut tegen den plotfelingen aanval van dezen woesten befpringer.
Men meent , dat, wanneer de Leeuw eenmaal menfchen.
vleesch geproefd heeft, hij die foort van vrees aflegt, welke
bet aanfchouwen van den Mensch hem inboezemt. Zeker is
bet, dat, wanneer bet hem gelukt is, een' ongelukkigen uit
eene kraal van Boschjesmasmen weg te voeren, hij nooit nahat , elken nacht weder te komen om een ander flagtoffer.
Somtijds ziet zich eene ganfche horde genoodzaakt te vlugten voor eenen Leeuw , die hen vervolgc gelijk een Vampi.
re (*), tot dat het hun gelukt zich van denzelven te ont.
flaan. Bet gebeurt zelfs, dat de Leeuw achtervolgens alle de
leden van een' troep LoseNesmannen verflindt. Men wil, dat,
in den angst voor dusdanige nachtelijke overvallen, deze
rampzaligen gewoon zijn , hunne zieken en grijsaards te plaatfen voor den ingang, der Nolen of des kreupelhouts, welke
bun cot fchuilplaats dienen, opdac alzoo de minst nuttige
leden van den ham worden opgeofferd aan het behoud der
overigen.
De verbazende kracht , welke men aan dit beest heeft toegekend , is geenszins overdreven. Bet is bewezen , dat hij
met gemak, tot op vrij verren affland, den zwaarften os
wegfleept. Een paard of eene vaars neemt hij op den rug,
en vervoert die zoo ver hij zulks noOdig acht. Ilt zelf heb
een' jongen Leeuw een paard zien wegdrageu tot op eene
mij1 van de plants, waar hij hetzelve had gedood. Een nog
veel opmerkelijker voorbeeld is gebeurd te Sneeuwberg , waar
een Leeuw, die eene vaars had opgeligt, vervolgd werd,
ge(*) Bloedzuiger;cioch men kent den zin , waarin bet woord
door halendaagfche Romanfchrijvers words gebezigd. — Vert.
LI5
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gedurende vijf wren , door jagers te paard. In het wijd beyang van dertig mijlen, door de jagers afgelegd , namen zij
waar, dat bet ligchaain van de vaars niet meer dan een- of
tweemaal den grond had geraakt. En het zou niet moeijelijk
vallen, een aantal andere gevallen bij te brengen, ten bewijze, dat de Leeuw , naar evenredigheid zijner grootte, het
flerkfte is van alle dieren.
BARROW heeft den Zuid Afrikaanfchen Leeuw afge_
fchilderd, als hebbende een valsch en lafhartig\karakter, als
zich verbergende om zijne prooi te befpieden, en zich befchaamd en vreesachcig verwijderende, wanneer hij dezelve
bij den eerften fprong mist. Waarfchijnlilk is deze ach.
tingwaardige Reiziger tot deze dwaling vervallen door
eenige bijzondere daadzaak, of door min naauwkeurige na.
rigten. Wel is waar , de Leeuw legt zich in hinderlaag, om
op dens zijne prooi te befpringen. Dit is een karakteristieke
trek bij heel het Kattengeflacht, waarvan hij een deel uitmania, en hetwelk de Natuur voor deze foort van jagt alleen
gevormd heeft. De Wolf en de Mond zijn begaafd met een'
meer openen cooed , en met eene onvermoeide vaardigheid ,om
hunne prooi al jagende te bemagtigen. De Leeuw en het
Luipaard kunnen geen' zoo langen loop volhouden; wanneer
zij bun flagtoffer niet bij den eerften, of in eenige weinige
blikfemfnelle fprongen grijpen, flatten zij deszelfs vervolging.
De Leeuw kan, met eenen enkelen zet, eene ruimte van
dertig, ja zescndertig voet overfpringen, en verfcheidene malen zijne fprongen herhalen, met zullt eene fnelheid, dat hij
bet fnelfle paard met gemak vooruit blijft ; maar zeldzaam
vervolgt hij zijne jag tot op een' verren afftand. De Roiling
der Wildernis is inderdaad niet dan eene groom kat , en, oin
zich zijne nooddruft te verfchaffen, flaat hem al de list van
dit dier ten dienfle, gelijk hij dezelve ook behoeft; want hij
zou b. v. zijn' flag misfen met de Antelopen, indien hij ,bij
derzelver nadering tot zijn leger, zijn majestueus gebrul liec
hooren. Neen! beter verftaat hij zijne zaken. Vericholen in
bet lange gras, dat fchier altijd de bronnen omringt , of in
de enge doorgangen, die naar flroomen geleiden, wacht hij
daar bet wild van allerlei foort af, dat zijnen dorsc komt
fchen; en op' zulite plaatfen vindt men dan ook gewoonlijk
het gebeente der dieren , die hij cot zijne prooigemaaktheeft.
Men verzekert ,
zelfs wanneer de Lecuw in hinderlaag
ligt , hij zich doorgaans op het gezigt van den Mensch , die
hem
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hem ontzag fchijnt in te boezemen, verwijdert; maar niet
dan langzaam , en na bedaardelijk alle de bewegingen van zijne partij te hebben gadegeflagen, blaast hij den aftogt. Hij
fchijnt te gevoelen, dac de Mensch niet beaemd werd, om
hem tot voedfel te verftrekken; en, hoewel hij niet altijd
voor hem plants maakt, valt hij hem bijkans nook aan, ten
minfte wanneer deze geene vrees of vijandige gezindheid doet
blijken. Intusfchen zou bet onvoorzigcig zijn, te veel te
rekenen op dit ontzagbecoon van de zijde des Leeuws. Wanneer hij uicgehongerd is, of getergd wordt, wanneer hij zij.
ne proof verdedigt , wanneer hij opgewonden is door jaloezij, is bet uiterst gevaarlijk , hem te ontmoeten. Wanneer
de reiziger bemerkt, dat de Leeuw floutelijk nadert, is het
tijd , om, zonder een oogenblik marrens, naar zijn geweer
te grijpen, en op den kop des diers aan to leggen, vOOr dat
het zich bukt om den noodloctigen fprong te doen. Eens in
deze bonding zich bevindende, kan wel de Leeuw nog bedaren en den aftogt flaan, maar hij duldt aisdan geen het
minfle vijandelijk gebaar sneer; hij werpt zich , met een' en.
kelen fprong, op zijnen tegenflander, bij de geringfle bewe.
ging, welke deze doen mogt, om op hem aan te leggen.
Deze waarneming is niet de vrucht van eigene ondervin.
ding, maar van de naauwkeurige en overeenftemmende
genisfen, ingewonnen bij de Hottentotten en de Boeren in de
Binnenlanden. Een Opperhoofd der Beetchuana's, met name
vsn o, tegenwoordig aan de Kaap - flad zich bevindende,
bevestigde mij , wat mij en Boeren en Hottentotten hadden
vermeld. De Leeuw , zeide hij , vaic zelden, ongetergd , den
Mensch aan; maar dikwijls nadert nij hem tot op eenige
fchreden , om hem bedaardelijk gade te flaan. Somwijlen
poogt hij eenen omweg ce nemen , om achter hem te fluipen , alsof hij zich aan zijn gezigc wilde onttrekken, ten
einde eensklaps hem te befpringen. lndien, bij dusdanige
ontmoeting , de bedreigde perfoon zich cot tegenweer of vlugt
gcreedmankt, ftelt bij zich aan het groorfle gevaar bloot;
maar, indien hij tegenwoordigheid van geest genoeg bezit ,
om den Leeuw flijf aan to zien, zonder vrees of vijandfchap
to toonen, verwijdert zich deze , fchier altijd , na eenige oogen.
blikken. Hij vocgde er nevens, dat, wanneer de Leeuw
unman! eenen Mensch Unit gemaakc heal , hij tiemnaal
wreeder wordt dan voorheen en dat hij aan diens vleesch
aisdan boven elk ander de voorlicur geeft. TE Y s 11 o fchreef
zulks
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zulks noch aan den honger, noch aan het inftinkt des Leeuws
toe: , bet komt ," zeide hij, van de natuurlijke boosheid
zijns harten."
Dikwijls hebben de reizigers gewag gemaakt van den be.
tooverenden invloed van 's menfchen blik op den Leeuw;
maar dit felt werd Reeds betwijfeld. De narigten, echter,
mij geworden van de Leenwenjagers, hebben mij ten voile
overtuigd van het beflaan van dusdanigen invloed. Eene
Anekdote , mij medegedeeld door den Majoor M Act N T o S n,
Ond-Officier in dienst der Oostindifche Kompagnie, bewijst,
dat de Leeuw niet het denige dier is, dat deze foort van betoovering ondervindr. Een Engelsch Officier, zich begeven
hebbenne in eene jungle, in de nabijheid van het kamp der
Britfche troepen, vond zich eensk1aps in de tegenwoordig.
heid van een' Koninkiijken Tijger. De ontmoeting was van
wederzijden onverwacht ; beiden bleven onbewegelijk Nan,
en zagen ellrander ftijf aan. De Officier had goon vuurwapen
bij zich , en hij begreep , dat zijn degen hem bij zulk een'
tegenflander van weinig nut konde zijn. Maar hij had hooren zeggen, dat men den Tijger, als 't ware, konde bezweren, door hem form aan to ftaren. Tot dit middel nam
hij , zijne toevlugt. Na verloop van eenige oogenblikken,
fcheen de Tijger , die zich reeds voorbereidde tdt den noodlottigen fprong, te ontroeren, en begon ter zijde te kruipen,
pogende om zijne partij been te fluipen. Doze liet niet na,
zich ten zelfden tijde om to wenden, waarop het vreesfelijk
tiler in het kreupelbosch fprong, om terflond daarop van een'
anderen kant wear te voorfchijn te komen, op hoop van al.
dus zijne proof te verrasfen; welka pogingen hij gedurende
een geheel uur herhaalde en veruieuwde , tot dat hij ten laatite , zulks moede zijnde, zich verwijderde , en den Officier
zijne wandeling liet vervolgen. Men begrijpt ligtelijk, dat
deze ,hoe moedig ook , zich haastte naar het kamp re komen I
Een Boer van het Diftrikt Cradock, met name G E It It I T
SCHEPERS, was niet zoo gelukkig in zijne ontmoeting met
een' zlfrikaanfchen Leeuw. GERRLT was met een' zijner
medgezellen op de jags. Zij kwamen aan eene bron, omringd
van riet en lang gas ; en GERRIT, zijn' fnaphaan aan zijn'
kameraad overgegeven hebbende, naderde , om zijnen dorst
to lesfchen. Maar naauwelijks be y ond hij zich dig bij de
bron , toen een groote Leeuw zich op hem wierp , en hem
bij den linker arm greep. Ooze jager, wel wetendc dat de
min-
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minfle poging om te ontfnappen zijn onvermijdelijk verderf
zoude naar zich flepen , hied zich volflrekt onbewegelijk
het beest desgelijks, houdende des jagers arm tusfchen zijne
klaauwen , zonder dien echter fterk te -drukken, en de oogen
fluitende , als konde hij den blik van zijn flagtoffer niet ver.
duren. In deze hagcheijke o,nflandigheid fpoorde GERRIT,
al zijne tegenwoordigheid van geest verzamelende, zijnen
medgezel aan, om te naderen, en den Leeuw met een welaangelegd geweerfchot te dooden , hetgeen gemakkelijk konde
gefchieden , dewijl het beest beflendig de oogen gefloten
hield. Maar de andere jager was een lafaard ; en, zonder
eenige poging te doen, om zijn' kameraad te redden, beklom
bij haastig eenen digtbij zijnden heuvel. Nog een' geruimen
tijd hield de arme GERRIT aan met zijnen bijfland in te roe.
pen , dear de Leeuw zich fleeds onbewegelijk fill hield. Geoefende jagers hebben verzekerd, dat, indien GERRIT nog
eenige oogenblikken had volgehonden , het monfler ongetwijfeld zijne prooi losgelaten, en zich verwijderd zoude hebben. Maar, verontwaardigd over de Iafhartigheid van zijnen
medgezel , liet GERRIT zich door zijnen moed vervoeren,
en, zijn mes trekkende , flak hij het, met al de kracht van
zijnen regter arm, den Leeuw in de borst. De fteek was
doodelijk , want GEAR I T was een man van ongemeene lig.
chaamsfterkte; maar — het gevolg was niet feel genoeg voor
zijn behoud. Het verwoede beest , pogende zijnen vijand te
vernielen , maar afgeweerd door diens wanhopigen weder.
Rand, verfcheurde met zijne klaauwen de armen en de borst
des ongelukkigen op de verfchrikkelijkfte wijze. De fpieren
en aderen letter/ijk vaneengereten zijnde , lag het gebeence
bloot. Eindelijk viel de Leeuw, uitgeput door bloedverlies,
dood neder,, en GERRIT lag neast hem. Zijn Jaffe medgezel , die van verre dic outzectend fchouwfpel werkeloos had
aangezien, wangde het nu, de hoogte te verlaten, waarop
hij zich geborgen had , en de dappere G ERRIT werd near
het naaste verblijf overgebragt, wear alle mogelijke zorg can
hem befteed werd; doch vruchteloos: hij na veel hij
dens , op den derden dag.
Het volgend voorval , mij verheald te Beaufort , in het
Nieuwveld , heeft veel overeenkomst met het vorige , hoewel
de afloop niet zoo akelig is. Een Planter van dit Diftrikt ,
met name DE CLERQ, op zelteren dag de landerijen zijner
pacbthoeve doorkruifeude, fleeg , bij eenen moeijelijken
weg,
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weg, van zijn paard. Hij leidde het beest bij den toom
door het hooge ftruikgewas, wanneer een Leeuw plotfeling,
voor hem, oprees. D E C LE R tz had een jagtgeweer in de
band, met fchroot geladen. In de hoop , dat de Leeuw zich
zoude verwijderen, bleef hij than, en kee p hem ftijf in het
aangezigt. Maar de Leeuw, hem naderende , en zich daarop
nederleggende om zijn' raam te doen, dwong hem , tot zijn
geweer de toevlugt te nemen. Pijlfnel , op den kop mikkende,
fchoot hij het af; maar bet fchroot trot de borst van bet beest ,
zonder het onmiddellijk te dooden. Nu wierpzich de Leeuw,
als een blikfemfiraal, op zijnen vijand , en greep hem in beide
de zijden tusfchen zijne fchrikbarende klaauwen, den arm,
lien hij onwillekeurig voorwaarts had gebragt , om zijn aangezigt te befcliermen, met zijnen muil vattende. In deze
bonding bleven beiden gedurende eenige fekonden , tot dat
de Leeuw, zijne krachten met zijn bloed verliezende , ach..
terover vies , zijnen vijand in zijnen val medeflepende.—D e
CLER Q Met doodelijk gewond zUnde , herftelde, en was ,
toen ik mij te Beaufort , in 1822 , be y ond , van zijne wonden
volkomen genezen.
De held des voorvals, dat thans volgc, is een flottentot
Van Achter -Sneeuwberg , die vel6r twee jaren nog leefde,
Wen mil zijn avontuur te Cradock werd verhaald. Deze man
was op de jagt. Eene Antelope ontdekkende, die in het
ftruikgewas graasde, naderde hij dezelve, al kruipende op
.zijne knieen. Reeds bad hij zijn geweer op een mierennest
geplaatst, om beter te mikken , toen hij bemerkte, dat de
aandacht van het Bier zich eensklaps vestigde op eenig Diet
ver verwijderd voorwerp; hij rigtte zijnen blik naar denzeifden kant, en ontwaarde met fchrik een' grooten Leeuw , die
hemzelv' beloerde , en kruipend naderde, op het punt van
op hem toe te fpringen. 17156r dat hij tijd gehad had, om
van houding te veranderen en op het monfter aan te leggen,
bereikte hem hetzelve met .6..nen fprong , greep hem in zijne
klaauwen, en vermaalde de linker hand des Hottentots, welke
deze had uitgettrekt om zich te verdedigen, tusfchen zijne
ontzaggelijke tanden. In dit uicerfle behield onze held de
tegenwoordigheid van geest , om de tromp van zijn geweer,
dat hij beftendig in de regret hand had gehouden, in den
muil des Leeuws te fteken , en, den trekker losdrukkende ,
velde hij hem eensklaps dood ter aarde. Zijne hand ging
verloren; maar hij behield het level].
Het
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Het gevai van LUCAS VAN VUUREN, een Veeboer, op
de pachthoeve van wijlen den Kolonel G R A HAM, te Lyndock , wonende, en die nu finds twee jaren mijn buurman is
geworden aan de Baviaansrivier, moge dit verflag befluiten.
Dit geval bewijst, dat onze koloniale Leeuwen, wanneer
zij yawn, fomtijds her verfchuldigd ontzag ook voor Christenmenfchen verliezen. L u c A s doorkruiste te paard de
opene vlakte , welke aan de Fisckrivier grenst. Hij oncdekte
van verre eenen Leeuw , dien hij poogde te ontwijken , door
een' grooten omweg te nemen. Kudden van Antelopen zwierven in de vlakte; maar het fcheen, dat de Leeuw niet geluk.
kig geweest. was op de jag; ten minfte LucAS begreep
weldra , dat hij niet voornemens was, hem zonder verdere
pligtplegingen zijnen weg te laten vervolgen. Naardien hij
den Leeuw met fpoed zag naderen, en hij ongewapend was,
koos hij de partij , regtsomkeer te maken , dreef zijne fporen
in de zijden van zijn paard, en bragt het in den galop. Maar
het was te laat : het paard was verinoeid en zwaar beladen;
de Leeuw, door honger gedreven, overviel hem als een wervelwind, en had in weinige fekonden hem bereikt. Hij fprong
op het achterfte van zijn paard, en wierp het met deszelfs
ruiter ter garde. Gelukkig had LucAs geen letfel van den
val ; en, terwij1 de Leeuw zijn arm beest verflond , ontvlood
hij , zonder zelf te wecen hoe, en won, nit al zijne magi
loopende, de naastbijzijnde woning. L u CA s (ik fchrijf dit
verhaal , als 'c ware , op uit zijnen mond) vond in dit avontuur
niets opmerkelijks, ten zij dan de floutheid van den Leeuw,
die, ongetergd , zich veroorloofde, een Christenmensch op
klaarlichten dag aan te randen. , Maar,, wat hem het meest
ter harte ging, was het verlies van zijn' zadel. Des anderen
daags keerde hij , met zijne vrienden, terug, om het te zoes
ken, en zich te wreken op het beest. 1VIaar Leeuw en zadel waren verdwenen, en men vond niets, dan de beenderen
van het paard. L u c A s vergaf den Leeuw gaarne het verfcheuren van zijn paard, dewijI zulks zijn eigen behoud ge.
weest was; maar geenszins het ,ontvreemden van den zadel,
die, gelijk hij met kluchtigen ernst aanmerkte , van geenerlei
nut zijn kon voor een' Leeuw; gelijk hij , telkenmale als hij
zijn avontuur verhaalde , in verwenfchingen tegen denzelven
uitvoer.

AAN.

484

AA NMERRINGfiN

AANMERKINGEN AANGAANDE HET GENEESItUNDIG VAK EN
WEL BIJZONDERLIJEC DESZELFS GESTELDIIEID IN DE PROW
VINCIE GRONINGEN BETREFFENDE.

(Door een' Geneesheer op het platte land.)
pat de beoefening der Geneeskunde in het algemeen , en
derzelver behoorlijke uitoefening in eene welgeordende Maatfchappij in het bijzonder,, eene zaak van de hoogfie aange.
legenheid is , zal , zoo als ik vertrouw , wel geen breedvoerig betoog behoeven. Het wel of kwalijk gelukken der aangewende geneeskundige hulp bepaalt zich immers niet alleen
tot het welzijn van enkele perfonen, maar beflist , in zeer
vele gevallen , over het geluk of ongeluk van geheele familia; ja, wat meer is, derzelver invloed en gevolgen bepa.,
len zich Diet bij uitfluiting alleen bij het ligchamelijke, het
broos en vergankelijk deel, dat ons flechts tot reisgewaad
dient op den cogs door dit kortflondig naar een beter leven ,
maar hebben, in zeer vele gevallen , eenen wezenlijken invloed op de meerdere of mindere volmaking van het edeler
deel, quae in nobis divina dicenda est. Wie immers, eenigzins in het geneeskundig vak bedreven, kent en ondervindt
niet dagelijks den wederkeerigen invloed van het ligchaam
op de ziel, en omgekeerd ; en wie heeft tevens niet meermalen met mij ondervonden , dat de herftelling des ligchaams
ook de geregelde werking der zielsverrigtingen ten gevolge
beeft ? Onder andere groote mannen heeft.een GAuatu s(*)
ons hieromtrent opmerkzaain getnaakt , eveneens als D E
HAM en NIEOWENTIJD WC het kunflig maakfel der verfchillende ons ligchaam zamenftellende deelen de volmaaktheden des grooten Scheppers ,aangetoond hebben; en om deze
reden is ook onze kunst, van eenen wijsgeerigen kant befchouwd, belangrijker , dan zij wel door velen aangemerkt
wordt : en zou dan ook hierdoor derzelver innerlijke waarde
Diet merkelijk verhoogd worden ?
Voor hem nu , die deze kunst met de vereischte belangftelling en het gewenschte gevol-g wil uitoefenen , levert zij ,
uit haren eigenen aard ,behalve een geftadig werk voor hoofd
en

(*) Sermo academicus de regilnine rncntis , quad illedicorum
est. Lugd. Bata y . 1767.
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en voeten, zoo als IILIFELAND zegt , zeer vele zwarigheden-op. De menfchelijke natuur, burners, werkt niet aitijd
naar mathematifche regelen of vastgeftelde leerftellingen , en
laat zich dus niet als zoodanig behandelen. leder patient Levert een nieuw voorwerp ter overweging voor den Genees.
kundige op. Zal hij tins bij aanhoudendheid aan het ziekbed
nuttig zijn, zoo is het niet voldoende, dat hij gezegend zij
met een gezond verftand en goed oordeel , ter juiste toepas.
ling zijner eenmaal verkregene kennis; maar hij behoort beflen'dig er op uit te zijn, om zijne kennis door eigene waar.
nemingen en die van anderen van dag tot dag zoo veel mo.
gelijk te verbeteren en te vermeerderen. Alles , wat hem
hiertoe den lust kan verminderen of benemen, of hem in de
uitoefening en volmaking zijner kunst kan beperken of hin•
derlijk zijn, behoort vooral , ten nutte van het algemeen ,
zoo veel mogelijk van alle kanten nit den weg geruimd te
worden (*).
In de uitoefening der Geneeskunde ten platten lande doen
zich nog zeer vele zwariglieden op, welke men niet zoo zeer
in grootere fteden aantreft ; en deze is zekerlijk ook veelal de
reden, waarom die Geneeskundigen , welke op eenigen goe.
den grond kunnen vooronderfiellen, in de eene of andere ftad,
door de uitoefening van hun vak , een behoorlijk middel van
beftaan te zullen vinden , zich liever dear, dan te lande , nederzetten; zoodat men met vrij veel gronds kan befluiten ,
dat de landman, naar mate zijne woonplaats verder van eene
fled of groot dorp of gelegen is , (peer het algemeen, in gewigtige gevallen, minder gepaste geneeskundige hulp zal er.
langen. Nu is het toch maar zeker , wanneer men de zaak
be(*) Ook van den karat van het publiek, dewijl vele lieden
den ijverigen en ervaren' Arts te kort doen , doordien zij
zich, , zelfs oolt nog in onze dagen, door een fchijnbaar
voordeel verleid , liever aan eenen kwakzalver ,dan aan eenen
kundigen Geneesheer , toevertrouwen. Wel is waar, dat zij ,
in gevallen van eenig belang , veelal voor hunne ligtgeloovigbeid en onkunde deerlijk moeten boeten, zoodat zij meestal
de flagtoffers hiervan worden , en de goedgunftige natuur al
leen , in gevallen van een' ligteren card, dikwijls nog de nadeelige uitwerking van het toegediend middel voorkomt;
maar zulks is toch aanftootelijk voor den Geneeskundige
die alley tot behoud van zijne zieken zoekt aan te wenden.
inozoaLvr. 1825. NO. IL
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befehouwen wil zoo als het behoort, dat voor het welzijn
en de belangen vooral van den minvetmogenden landman , ten
opzigte zijner gezondheid, (fchoon hij zelf deze belangen
veelmalen in 't geheel niet kent) ook zoo veel mogelijk behoort gezorgd te worden.
Van het voordeel, in zekere gevallen nit de nabijheid van
deskundige ambtsbroeders in grootere fleden voorcfpruitende,
en over 't algemeen van de gelegenheid, welke zich aldaar
opdoet voor de Medici ter veraangenaming en bevordering
hunner kundigheden ,zijn de Landdoctoren grootftendeels ver(token. Niettemin is het toch eene behoefte voor de meeste
Geneeskundigen te lande, welke in vele voorkomende gevat.
len op zichzelve ftaan, de kennis van verfchillende vakken
in zich te vereenigen, welke in de fleden gewoonlijk door
akonderlijke perfonen worden waargenomen , als b. v. de
Pharmacie, Chirurgie, ars obfletricia en meet andere. De
eerfie dezer wetenfchappen, in verbinding met eenige fchei.
kundige kennis, is voor lien, daar zij zelve de geneesmiddelen berciden , noodzakelijk ter onderkenning van onechte en
vervalschte middelen. De kennis van vroedkundige of de algerneene heelkunde betreffende gevallen is juist daarom van
het grootite belang, omdat de verafgelegen wonende land.
man , in deze veelal fchiefijk overkomende gevallen, niet
near verkiezing kan te werk gaan , maar zijne hulp bij den
naastbijzijnden Doctor moet zoeken. Wanneer men hierbij nu
in aanmerking neemt, dat er, wegens den affland van de
woonplaatfen der patienten, zeer weinig tijds ter beoefening
dier wetenfchappen, welke hij als Medicus te lande verpligt
is te weten, voor hem overblijft , dan is het zeer gemakke.
lijk op te maken, dat zijn leven niet alleen zeer werkzaam ,
mast ook zeer moeijelijk zijn moet , wanneer hij zijn vak
niet gewetenloos als enkel handwerk wil uitoefenen. — Bij
deze uit den card van het vak zelve voortvloeijende moeije.
lijkheden komen, vooral in de tegenwoordige tijdsomilandigheden , nog eenige bezwaren , welke zeer veel ter veronaangenaming van betzeive bijdragen. En wel in de eerfte plaats
de onzekere beloonirig voor geleverde medicijnen en gedane
dienften bij de geringeie volksklasfe, (vooral bij die genen ,
welke op eenigen affland wonen) waarvoor, op de meeste
plaatfen ten platten lande, niet op de eerie of andere wijze
gezorgd is. ,, De belooningen zijn niet gavenredigd aan de
w avdigheid van den fland; en zal de Geneeskundige ten
plat-
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, platten lande waarlijk zijn , die hij zijn moet, en wat men
, met regt van hem kan eifchen , dan meet hij onk minder
• dan een arbeider om het brood behoeven te zwoegen , en
„ wel zoo veel te minder, als zijn fiend hem niet het minile
• vooruitzigc tot verbetering opent," zegt de geachte fchrijver der 4anmerkingen op het Ontwerp tot oprigting van eene

Maatichappj ter bevordering van Genees. en Thelkunde ten
platten lande, in de Paderlandfche Letteroefeningen van Julij
1824 , en fchijnt dus ook de fpreuk : dat Galenus opes, eenig.
zins te wederleggen. In het van tijd tot tijd grooter wordende getal van Med. Doctoren eu Vroedmeesters ten platten
lande is welligt eenig voordeel te vinden ; maar ten opzigte
der inkomilen voor ieder in het bijzonder heefc het ook wel
degelijk zijne nadeelige zijde. Hierdoor limners worth niet
alleen te weeg gebragt , dat het publiek , naar zijne bijzondere verkiezing , ten alien tijde kan gerijfd worden, maar de
geringere klasfe outduikt hierdoor ook dikwijls geheelenal de
betaling, daar zij nu, haven ouden crediteur niet meer kennende, den jongen Geneesheer gereedelijk met hunne bedie.
ning vereeren, en deze, hierdoor wenfchende te leeren en in
de praktijk te komen , neeint dezelve op goed forcuin gaarne
aan; terwijl nu , daarentegen, deze menfchen , het geval niet
zoodanig zijnde , en eenmaal van de mogelijke noodzakelijkheid overtuigd van hunnen ouden crediteur nog te eeniger
djd te kunnen behoeven, nog al lets op hunne fchuld zou.
den afdoen. Maar wat worth nu het geval Zoodra de jonge
Geneesheer merkt , van deze rnenfchen nook eenige vergoeding te zullen krljgen , fchuifc hij dezelve al zeer fpoedig
van lieverlede van de hand; en zoo hij begrijpt , dat deze
handelwijze het overige publiek te veel zou flooten , en hierdoor welligt zijne ganfche praktijk zou lijden, dan behandelt
hij dezelve veelmalen niet zoodanig, als de regels der kunst
hem Ian de hand geven, want hierbij zou fomtijds zijne pd.
vative beurs te veel moeten lijden, mar z66, dat anderen
hem niet zoo zeer kunnen befchuldigen van verwaarloozing;
en war moet nu de arme man , de arbeider , zich in 't vervolg, bij voorkomende ziekten of ongevallen , vervoegen ,
als hij bij deze zoo wel als bij zijne overige naburige Geneesheeren rond geweest is? ( s) Voorzeker bij den genen ,
op
(*) Het fpreekt van zelve, dat wij bier die genen betidelen , aan welke geen onderftand door de Diaconie verleend word:.
1\I m z
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op wiens welwillendheid en menschiievendheid hij nog het
meest durft rekenen; en wij meenen ronduit te mogen zeg.
gen, dat er jaarlijks, bij eerie eenigzins uitgeftrekte en voordeelige pralttijk , vele zoodanigen door ons bediend zijn , zoo
als voordezen op meer plaatfen bet geval was; thans, echter, maakt het grooter getal Medici de praktijk voor ieder
afzonderlijk beperkter, dus de inkomften te lande minder,
en de behandeling van zoodanige menfchen voor hem , die
met een talrijk huisgezin van zijn beroep moet leven, des te
bezwaarlijker. Ten opzigte'van het toenemend getal Vroed.
meesters, tevens Medici zijnde , re lande, merken wij nog
aan , dat zulks op vele plaatfen welligt ten nadeele der in.
wendige geneeskundige behandeling !can medewerken, en een
zeer gelchikt Medicus , de Vroedkunde niet uitoefenende,
voor her grootfte gedeelte van ziju beitaan kan beroofd worden, doordien de Vroedmeester, meermalen minder gefchikt
voor de ttitoefening der geneeskundige praktijk , door ziju
vak veelal eene ruimere gelegenheid vindt, om naar verkiezing bij her publiek ingang te verwerven, en hierdoor zijne
praktijk, fchoon wel eens minder verdiend, weet te bevorderen ; waarom het te vreezen that, dat er op den duur nog
meer halfbakken Medici zullen geboren worden, dewijI den
Geneesheer, die bij dag en nacht bij wile volksklasfen den
post van Vroedvrouw moet waarnemen, (en dit is tegen.
woordig met zeer vele Medici te lande het geval; zoo zij
in de praktijk willen blijven) geen lust en tijd genoeg over.
blijfr ter beoefening der voor hem noodzakelijke wetenfchap.
pen; waarom welligt deze vermeerdering van Vroedmeesters,
tevens Medici zijnde, en de hieruit voortvloeijende vermin.
Bering van welonderwezene Vroedvrouwen, van dien kant
befchouwd, op den duur over 'c aigemeen meer na- dan
voordeel flan de Maatfchappij zal toebrengen.
Aangaande bet Patent, waarvan wij moeten voorzien zijn ,
fchoon andere gegradueerde flanden hiervan verfchoond zijn,
en hetwelk te onzen opzigte, naar de meerdere of mindere
vooronderaelde opbrengst onzer praktijk, eveneens als Bat
van eenen Negotiant, naar mate hij weer of minder omzec,
verhoogd of verlaa;d words, ziju wij van meening onder anderen bier te moeten aanmerken, dat wij ook hierin in vele
opzigten niet met andere , neringdoende lieden kunnen gelijk
geiteld worden. De patint immers, fchoon nog zoo arm ,
welken de Doctor te lande onder zijne behandeling neemt,
weet
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weet evenmin vooraf te bepalen, hoe lang zijne ziekte zal
duren, als de Doctor met zekerheid weet , welke kosten
(waarvoor hij dikwijls nook eenige vergoeding krijgt) hij ,
ten opzigte van medicamenten, era. ter herftelling des patients zal moeten aanwenden. Met dat sites is hij , als redelijk Arts , eenmaal de behandeling op zich genomen hebbende, verpligt , datgene te doen en aan te wenden, hetwelk
de kunst hem aan de hand geeft, Men zal het ons dus we/.
niet ten kwade dukien wanneer wij van gevoelen zijn , dat
bet geval meermalen zoodanig is , dat de vooronderftelcie inkomften geen bafis ter regeling van bet Patent voor den Medicus te lande kunnen opteveren, en dat wij am deze re.
den verlangen, dat , bij de opmaking en vooral bij de verhooging van het Patent , ten aanzien van den Geneeskundige
te lande, in het oog worde gehouden, dat, naar mate zijne
praktijk grooter is, ook het geval Bier perfonen grooter is,
aan welke hij zijne dienften en medicijnen moet fchenken ,
en dus de tax hierbij geheel niet in aanmerking kan komen;
waarom het hem in dergelijke gevallen aangenamer zoude
zijn , hiervoor eene belooning, rer vergelding zijner vlijt en
welwillendheid, dan verbooging van Patent , te molten ontvangen,
Men vergeve mij , dat ik mij omtrent het een en ander
zoo verre heb ingelaten. Intusichen zal ieder, met den toefland van het geneeskundige vak bekend, wel met mij in.
zien, dat de al te groote bezwaring van hetzeive, van welken aard deze ook zijn moge, deszelfs beoefenanrs tot laag.
heden kan vervoeren , en gelegenheid geven tot het voortbrengen
van die pesten der Maatfcliappij, waarvan oosrzu aux(*)
reeds zegt , dat zij bij heerfchende ziekten,in de uitoefening
hunner kunst, bun tijdelijk belang boven dat van her algeineen ftellen.
Naar mate nu de uitoefening eerier wetenfchap van meer
of minder wezenlijk belang voor de beichaafde zamenleving
is; near mate de aard van het beroep deszelfs beoefenaren de
verpligting optegt, dikwijls zelfs meer ten algemeenen mute
te moeten doen , den wet andere meer gegoede lieden; hoe
meer hetzelve behoefte is , en deszelfs beoefening met meerder
(*) N. G. 00s TER DU IC , Oratlo de Audio medico in cont•
mune reipublicae kenum palls opera dirigendo etc.Lugd.

lay. 1775.
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der moeite verbonden is , behooren , onzes inziens, ook de
beoefenaars dier vakken meer of minder aangemoedigd, beloond , of op de eene of andere wijze te gemoet gekomen te
worden. Waarom wij ook, na al her bijgebragte, nog wenfchen aan te toonen, dat wij, niet zonder gegronde reden,
van de belasting onzer paarden verlangen verfchoond te worden. Wij zouden welligt hiervan gezwegen hebben, ware
het niet, dat wij in deze belasting wederom een nieuw bezwaar, zoo ten opzigte van onze perfonen, als van de reeds
bedoelde geringe volksklasfe, meenden te vinden; te meer,
daar wij, als Medici te lande, op boven aangevoerde gron.
den, reeds wettige aanfpraak vermeenden te hebben , om van
den kant van het Gouvernement hieromrrent eenige verligting
te mogen verwachten , dewijI wij Hier alleen op geene vaste
inkomfien , van welken aard ook, kunnen rekenen, (en dit
gelieve men vooral ook bij het te voren aangehaalde on.
der het oog te houden) maar ook zoo fchraal voor geregtelijke 'onderzoekingen en dergelijke geneeskundige dienflen be.
loond worden. Bij de aangifte mijner paarden, meen ik ,
volgens hetgeen gevraagd wordt, naar waarheid en regt gehandeld te hebben , door dezelve te plaatfen onder die paarden, welke alleen en bij uitfluiting tot bedrijven of nerin.
gen, en sevens gebruikt worden voor rijtuigen op veren of
riemen (*). Naardien men echter van oordeel is , dat ons
beroep fonder paarden kan uitgeoefend worden, zoo worden
dezelve in de belasting gelijk gefteld met die gene, welke
nit gemak of weelde gehouden worden! Is het nu, dat men
ons met de belasting, welke op de paarden , bij uitfluiting
tot gemak en weelde gehouden ligt, onaangezien ons Patent
en andere reeds vooraf bijgebragte bezwaren, kan en wil be.
lasten, alleen J omdat wij Medici zijn (t), zoo kunnen wij
bier.
(*) Die gene, welke geen land in eigendom heeft, of niet
meer bezit dan hij tot het onderhoud zijner paarden benoo.
digd is, en dus geheel en alleen Medicus is , kan ook van
het voorregt, om op eenige builders land vermindering van
belasting te bekomen , niet profiteren. Wel is waar, dat de
Medicus zich ook als Sral'nouder kan aangeven; hiertoe echter hebben velen onzer tot nog toe re veel ambitie.
(f) Men leze hier niet ifthei , als vreezende, dat nog het
oude fpreekwoord: tres Medici , duo Athei, bij velen bekend
zal zijn , hetgeen wij echter niet gaarne op ons wilden toegepast hebben.
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Merin niet wel berusten , zoo fang wij niet zien, dat dit de
uitdrukkelijke wil van ouzel) geeerbiedigden Koning, ook ten
opzigte der Medici in de Noordelijke provincien , is, op
wiens billijkheid en regtvaardigheid wij ook in dezen eerbie.
diglijk vertrouwen, en wel op navolgende gronden:
De onmogelijkheid, vooreerst, van op de vereischte tkj.
den de verafgelegene patiaten te voet te kunnen bezoeken,
dewijl wij meermalen eenen halven of zelfs geheelen dag ter
bezoeking van an patient moecen doorbrengen ; terwijl do
Geneesheer in groocere fleden in denzelfden tijd vele kan bezoeken, en in de gelegenheid is , om , near verkiezing, op
alle tijden van den dag , een rijtuig te kunnen huren , en
hiervan te alien tijde gebruik kan maken , hecgeen te lande
niet kan gefchieden.
Het bezoeken der geringere klasCe, vervoIgens , op eenigen
afaand(en deze verdient bier wel de bijzondere aandachc van
het Gouvernement tot zich te trekker!) zal , bij het gemis
der paarden, op vele plaatfen nog trager gaan ; en hieruit zal
voortvloeijen, dat de verzorging van geneeskundige hulp, bij
voorkomende ziekten van den verafgelegenen Iandbewoner,
veelal niet bevorclerd, zoo ais wij vooraf gezegd hebben dat
te weachen ware, maar veeleer tegengewerkt wordt, daar
men bet den' Geneeskundige ook niet ten kwade zal kunnen
duiden , dat bij bij tlechc weer en weg ' /iever te huis blijft
zitten, dan de moeijelijke reis te voet nog bij de gratis al' te
gevene medicamenten te moeten voegen.
De Doctor Itan, al verder , door ligchearnszwakte of andere ongefleldheden, , buiten flaat zijn, de pralttijk te lande te
voet waar te nemen ; en sevens kan het itleinere getal der te
bezoekene patiEnten welligt niet toereikend zijn, om aan de
hooge belasting, boven en behalve het onde.rhoud der paarden en rijtuigen, te beantwoorden. Evenmin, zoo als wij
aangemerkt hebben , els het gem/ der behandelde patienten
altijd tot balls ter raming der inkomflen van den Medicus te
lande, kan ook het getal paarden , welke hij houdt, hiertue
dienen. De woonplaats des Doctors kan immers zoodanig
zijn, dat hij, wegens de algemeene flechte wegen, vooral in
den herfst en winter, wanneer hij om de eene of andere re
den niet te paard kan rijden, even goed twee paarden tot het
bezoeken zijner patiacen benoodigd is, en dus met deze
fomwijlen niet meer of kan doen, dan een ander Geneesknu•
Mm 4
di-
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dige, op eene voor den omtrek gunftiger gelegene plaats,
met an paard.
Eindelijk komt hierbij, dat wij, in vele ftreken onzer provincie, de paarden flechcs voor de helfc van bet jaar, wegens den flechten toeftand der wegen, voor rijtuigen kunnen
gebruiken, en fomtijds zelfs niet onder den man; een bezwaar, betwelk in Holland., wegens de beter aangelegde
gen , zoo zeer geene plaats heeft.
Men vooronderftelle nu al eens , dat de Medicus te lande,
niettegenftaande den tegenwoordigen bekrompenen toeftand
des landmans, waardoor de onzekerheid zijner inkomften nog
vrij wat vermeerderd wordt , door de opbrengften zijner prak.
tijk de voile belasting en kosten der paarden, welke, vooral
voor eenen Geneeskundige, die niet sevens landgebruiker is,
met gering zijn,. kan dragen-, zonde men bet alsdan nog wel
kunnen billijken , om aan hem , die een man van fludie zal
en moet wezen, die geene kosten en moeite gefpaard heeft,
om de noodige kennis van zijn vak te verkrijgen , die zich
zoo wet bij dag als bij nachc ten dienfte van het geheele publiek flelt, die zoo velen om Godswil moet helpen, zijne
genoegens , in an woord zijn geheel leven aan dat van anderen opoffert , en, wegens den aard van zijn yak zelf, aan
zoo vele bezwaren en oorzaken, welke zijne gezondheid en
leven bedreigen, worth blootgefteld , de zeldzame gelegenheid te verminderen, of liever geheel te benemen, om eenige
middelen, door vlijt en fpaarzaamheid verkregen, te kunnen
sanwenden, het zij om zijne kinderen in eenen fatfoenlijken
ftand te doen opbrengen, of om aan zijne nablijvende wedu'we en kinderen, na zijn diktqls vroegtijdigaffterven, tot
noodzakelijk levensonderhoud te ftrekken? Moet hij echter,
wegens al te grooc bezwaar, zijne paarden misfen, dan mist
bij hiertoe ook, op vele plaatfen te lande, de eerfte huip.
bronnen,
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landseh karakter in echte menfchenliefde en weldadigheid; en
hoe groot het onheil ook zij door den jongstgeledenen ongehoorden waterciloed, het was Diet te groot voor het NederlandAhe hart', hetwelk met de meest onbekrompene hulpvaar.
digheid toefnelde ter leniging en verzachting, geheel de
waarheid der heilige uitfpraak: het is zaliger te geven, dan
te ontvangen, gevoelde, en geene grootere fmart nu heeft,
dan dat het alles niet herftellen , immers de tranen over de.,
dooden niet droogen kan. Zoodanige buitengewone rampen
vorderen fpoedige deelnemende hulp; en wij beklagen den
menseh, die bij dezelve niet geeft met eene. onbekrompene
hand, en Diet iedere angstvallige berekening ter zijde zet.
Wij gelooven aan eene vergeldende voorzienigheid Gods , en
zijn volkomen gerust, dat niemand door deze nu betoonde
hulp in den nood zich wezenlijk zal verarmen. Wij beklagen den mensch , die, om 'welke hedenkingen dan ook, nu
zijne hand gefloten -hield,_ en niet deed zoo veel als , ja bijna meer dan hij kon. Wij willen ook gelooven, zoodanige
Nederlanders waren er maar weinigen; wij willen hen niet
kennen; er is AL.:, die hen kent ,en die hen naar zijne
de — deze gedachte is hier inderdaad ontzaggelijk — rigten zal.
Dan, deze en iedere foortgelijke meer algemeene of bitzondere ramp nu ter zijde gefteld , zoo kan ik loch niet zeg
gen, dat ik met de weldadigheid, zoo als ik die dagelijks
zie beoefenen , en ook zelf beoefen, zeer tevreden ben, of
die onder onze beste deugden ftel. Zeker fchrijver noemt
haar (en wij vragen , voor hem, onzen lezeren verfchooning,
bij het min kiefche, fchoon regt naive , der uitdrukking)
eene fnotterige deugd ; en ik moet het coeftemmen , der zij
bijna geenen beteren naain verdienc, omdat zij niet alleen
doorgaans door hec morfige en gefcheurde kleed , door den
temenden coon en het gefn.t en gekw .1 der armoede words
gaande gemaakc en uicgelokt, maar — is het dan ook eene
zoo groote zaak en eerie deugd, dat een rijke eenen driegulden uit zijn' zak of zijne kas mobiel maakc? Dit kop hem
immers moeite noch opoffering. lit fief er weinig in, dat ik
zelf zoo dikwijls geef, omdat een natutirlijke afkeer van het
zJen van ellende mij onwillekeurig in den zak doec tasten;—
ik hecht in het geheel geene waarde aan de zesthalven of
dubbeltjes , die ik in de publieke fchalen leg,• omdat ik de.
zelve welflaanshalve niet voorbij kan zenden; dit i8 volftrekt
Mm5
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geene deugd ; ook niet, dat ik den onbefchaamden bedelaar
van Inijn perfoon of huis afhoude, door hem eenige centers
toe te werpen. net is misichien wel goed voor de maatfchappij ; de :trine outvangt dat toch, en ook de tapper, die
zulk geld welligt al fpoedig in den zak heeft, vaart er wet
bij ; mar zoodanige giften hebben volfirekt geene zedelijke
waarde. Som ik deze giften eens op, waarfchijnlijk al veel
san onwaardigen gegeven, of aithans gegeven zonder behoorlijk onderzoek , hoezeer heb ilt mij dan niet bezondigd ten
aanzien van hetgeen ik aan wezenlijk armen en ongelukkigen
doen kon en doen moest! Gewis denkc menigeen te dezen
eenflemtnig met mij. En echoer de armoede is groot, .vermeerdert nog dagelijks, en moet worden verholpen. Koopkandel en fabrijken kwijnen; en wat moet het gevolg zijn,
zoo men niet helpt , en de armen, met of zonder hunne
fchuld, eindelijk tot wanhoop komen?
IVinar mar ik hier afflappen, en liever eenen zonderlingen
droom verhalen , dien ik eenige dagen geleden gedroo rad heb ,
en waartoe mij het een en ander , den vorigen dag ontmoet ,
en niet geheel vreemd van hergeen ik nu zeide, de nacuurlijke aanleiding gal.
1k was den vorigen dag dan aangefproken om eene aalmoes
door een' verarmden visfeher, die niets dan visfchen geleerd
had ; door een' fchipper, wien de floomboot alle zijne pasfagiers en vrachten ontnam; door een' huurkoetlier,, met wiens
bettaan de diligence was weggereden; door een' verloopen
doctor, wien de lapzalvers (een zijner refpective collega's
beweert, de koepok), een' kaarfenmaker, wien het gaslicht,
een' pljpmaker uit Gouda , wien d,e cigaren , eenige boeren, wien de belastingen en de fpotprijs der granen, en nog
een nantal anderen , wien het een of ander het eerlijk brood
ontnam. Mijn paruikmaker had mij ook al dien dag geklaagd,
dat zijne kunst om brood liep. Kortom, ik zag geheel dien
dag geen enkel vergenoegd gezigt , dan dat van eenen keurslijfmaker, ' die nu onlangs , door den fmaak van eenige da.
mes, om hare welgemaaktheid en gezondheid voor zijn
bacht op te offeren , den besten moed had opgevar. Door
deze menigre van verarmden was mij zoo veel gevraagd , en
ik had zoo veel gegeven, dat ik eindelijk geen' Ituiver meer
in den zak had voor eene arme weduwe , die, bij al haren
ijver,, zich en hare acht kinderen niet dan met tranen voe.
den kon.
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Hoe vele en hoe velerlei ellende zeide ik bij milzeiven; en
waar moot dit eindelijk been? Met deze gedachte,viel ik
van vermoeidheid in flaap. Maar waarichijnlijk raakte ik,naar
aanleiding van alle dien dag gehoorde klagten, aan het droo..
,.men; en de Goudfcbe pijpmaker bragt mij, zonderling genoeg, in bet denkbeeld, dat ik Haar Gouda moest. In mijnen
droom was ik in eene trekfebuit, de Unige, die ik vernam,
dat nog in het veer was, en die men aanhield om de zeldzaamheid. Ik was de ddnige pasfigier, en arriveerde met
dat oude vaartuig, langzaam genoeg, aan eene floonflad. Het
was reeds donker, en de poort al toe. Op het aankloppen,
intusfchen, vloog de poorc open , zonder eenige menfchelijke
hulp , door middel van foam ; en nu las ik, (het was met
groote letteren gefchreven) dat men het poortgeld in eene
daar hangende bus werpen moest; dit deed ik voor mij en
den kruijer , die mijn' reiskofrer droeg. Het gaslicht brandde
helder op de flraac , en bij hetzelve kon ik mijnen kruijer
eens opnemen. Maar hoe . verbaasde ik! Zijn zonderling afgemeten flap had reeds mijne aandacht getrokken ; maar ik
zag nu, hij was geen menfchelijk wezen , maar een houcen
man, en werd door foam bewogen. Op de zoo gewone vra.
gen van den reiziger kon hij antwoorden ; en, offchoon hij
voor het overige door was , deed hij mij echoer de gewone
dienflen. Hij zette mijn' koffer neder op de limp van een
logement op de markt , flak mij den houcen arm we om het
drangloon, en legde dien arm wen op zekere bus, vanwaar
het geld van zelve afgleed Haar het floomkantoor. De kaste.
Lein wees mij een goed vertrek, en ik had geen klagen over
de bediening, hoezeer er, buiten den kastelein en mij, geen
/e y elid feheplel in hnis was; want ik werd goed en geregeld
door /loammannen ere vrouwen, van dun blik , bediend. Ter
wijl de floomknecht eene flesch oritkurkte en van tijd tot tijd
de glaasjes iniclionk , onderhield ik mij met den kastelein,
een fpraakzaam man , die blijde was, eens iemand to ontmoe•
ten, met wien hij praten kon. Het gefprek liep over de
merkwaardige veranderingen in de Clad , waar nu alles door
floor verrigt werd , waarvan hij mij de groote voordeelen
voor 's rijks en flads finantiên aanwees. Tusfchenbeiden ech.
ter zat hij met het hoofd in de hand , toen hij mij onder an..
deren verhaald had, dat er chaos hi) den raad een project
was voorgedragen, volgens 't weik men, in het volgend jaar,
in deze berberg , die voor fladsrekening gchouden werd, een'
190M-
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floortikastelein plaatfen zou , waarbij hij dan zijne broodwin.
ning verliezen moest. Een vreemd geraas trok nu mijne ann.
dacha; en ik vernam van hem, dac that's de markt gewied
en gefchrobd werd. Dit moest ik zien, (want door het gas.
lick was bet header als de dag.) Regt aardig, bewogen zich
de mesfen en krasfers, de fchrobbers en bezems, door mid.
del van flown , zoodat nu dit nottige werk aan niemand eenige vermoeijenis kostte, en zoo werd betzelve, tot gcrijf der
burgerij , in den nacht verrigt. Des morgens, am het ontbijt,
kleedde ik mij aan, en werd door een' flootrknecht geholpen.
Nu ging ik de merkwaardigheden der !lad cans opnemen; en
natuurlijk bezag ik allereerst eene pijpfabrijk, waar
been ruin Bo menfchen werk vonden. Ilet was de ctlige,
die bier nog beftond , en nu vervaardigde een enkele jongen
binnen het our eirsizend Bros, daar alles op de gemakkelijkae
wijs door floor gefchiedde. \Vat verder zag ik een fchoolhuis, waarin ik een floomralderwijzer vond. Hij,onderwees
door middel van eene trornpet, en alles ging in geregelde
orde. Ik toefde cenigen tijd, omdat ik wel eenige ongere.
geldheid van dezen of genen fcouten jongen verwachtte, en
ik cans zien wilde, of men ook door 'loom de orde kon
handhaven. lk zag mijne nieuwsgierigheid al fpoedig vol.
daan , daar een zweep of flok, door floors; bewogen, de nalatigen firafte en de dartelheid bedwong, terwijl ulevelletjes
en fuikergebak , door ficom vervaardigd en bewogen, de ftilte
en naaraigheid beloonden. In hetzelfde gebouw was de leesbibliorbeelc van bet Nut van 't illgemeen hier verbaasde ik
mij over den toeloop, en hoe ieder bock van en op zijne
plants , van en in de juiste harden vloog , enkel door floom.
Hier, gelijk ook in de fchool , verinoecIde ik toch eenige
veraandige hulp ; en ik ontdekte ook , dat het huis door een
oudachtig manneken beavoond werd, _die, door middel van
eon paar fchrenieren , aan den /loom eene zekere algepaste en
naar regels werkende leiding gal. lioezeer het, hij bet zien
van zoo veal merkwaardigs, al laat geworden was , moest ik
de vermaardc.. kerlt Loeb ook nog opnemen; bier zag 1k metfelen, timmeren en bet giaswerk reparcren, ja ook de zerken
opligten en de dooden begraven, enkel door 'loons. Ik vernarn van eene fpraaltzame ftovenzetfter , hoe almede doorfloom
de floven gevuld en geplaatst , bet orgel door (loom befpeeld,
zoo als on joist de klokken door betzelfde middel geluid
'‘Vercien. 1k ontdekte bier, dat de Loren de eigenlijke vergad tr.
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derbak voor den flown en bet gas, ten dienfle van geheel de
flad, was, Ik bewonderde de vinding der menfehen en de
kracht van den flown , en floeg nu den weg in naar mijn logement, waar goede eetlust mij riep ; dan, hoezeer de door
floom gekookte en gebradene hoenders en andere geregten mij
op ftraat reeds derwaarts vooruitvlogen , flapte ik nog in
eenen Winkel, om mij van fnuif te voorzien. Ik werd fpoe.
dig geholpen; maar, daar men den jongen naar de fpaarbank
zenden moest, omclat men mij Been geld teruggeven kon,
maakte ik intusfchen met den winkelier een praatje. Geheel
den dag had mij reeds bet gezigt getroffen van enkel mannelijke en uitgehongerde gezigten. Onze vrouwen," zeide
de man , „ hebben wij reeds lang afgefchaft en weggezonv
, den , d aar , bij het verloop van elke nering, haar onder, houd ons te kostbaar viel; ook wordt iedere vrouwelijke
arbeid met mindere kosten door flown verrigt; en daar
• h
n nog kostbaarder vallen , zoo moeten wij ons nu
" maar met lioonvrouwen armzalig behelpen. Geen arbeid
geefr bier meer eenig befiaan; iedere nering verloopt; en
het weinigje, dat wij nu en dan nog eens profiteren van
„ eenen doorpasferenden vreenicieling, moec naar de fpaar.
bank , voor onze begrafenis. De tappers hielden het nog
het langst; maar finds ons tuchthuis, door de zedellte
71
verbetering der gevangenen, outvolkc worth, is ook hunne
nering clerk verminderd de ontflagenen drinken niet , en
worden, bij voorkeur,, aan de (loom- en gas- werktuigen
„ gebruikt; en wij , die te huis honger lijden, worden , zoo
al niet door bet voorbeeld der zedclijk verbeterden, dan
„ toch door volflagen geldgebrek, voor iedere verzoeking tot
„ overdaad bewaard.' De man zou mij zeker meer nog ge.
zegd hebben; maar nu juist kwam de jongen terug, reikte
mij beleefdelijk mijn geld toe , en aan zijnen heer de portie
oeconomifche fop, die hij , en pasfant , voor diens middagmaal had afgehaald. I-lierop fpoedde ik mij naar mijn loge.
meat, dat ik ook zeker geiukkig zou bereikt hebben, ware
ik niet opgehouden door eenen floomman, die mij Gene lijst
ter inteekening aanbood , om voortaan den kerkelijken leerdienst ook bij wijze van 'loom te doen verrigten. Iliervan
fclinkte ik zoo geweldig , dat ilt den man ongelukkig tegen
bet ligchaarn flier, waarbij hij omviel en verbrijzeld werd;
Coen ik, vol ontzetting, ontwaakte.
Na dezen koddigen drown kon ik den flaap maar niet we,
der
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der vatten. Ik raakte geweldig aan den loch , en zeide bij
mijzelven: „ Zoo ver zijn wij met den doom toch in long
„ nog Met!" Maar toen ik opftoud, en mijn pijpjc geftopt
had, dacht ik toch ernftig , en viel mij de waarheid in , die
ik als motto voor dit mijn gerchrijf geplaatst heb.
Het is immers maar waar, en ik bad er den vorigen dog
de ondervinding van, dat gebrek en armoede deeds algemee.
ner en grooter worden, en dat , goat het menfchelijk vernuft, out uit te vinden en nit te zuinigen, ongelloord zijnen
gang, bet grootelijks te vreezen is , clot menige dad in ons
vaderland binnen ettelijke jaren aan de floomflad zal gelijk
zijn. Welk ambacht of nering geeft nu nog, gelijk in vroe.
gere jaren, eerlijk en focfoenlijk brood ?en wat moet de brave
man, die niets dan zijne affaire geleerd heeft, web doen,
opdat hij niec met vrouw en kinderen verhongere? Hij kan
zich verminderen en bezuinigen. Ja! tot op zekere hoogte.
Hij behoeft de komedie en focieteit nict te bezoeken ; hij be.
both ook geen wijn te drinken; hij kan de Coon van zijne
fpijs en Heeding veranderen , enz. Moor , beholve dot dit
bezwaarlijk goat en yank tot fchaude gereitend wordt, waar.
door nering en winning dan nog meer vervallen, — doen wij
dit alien, zoo wordt de komediant, de kastelein, de wijn.,
de lakenkooper, V;3 wie net al meer? gedrukt. Deze menfchen moeten alien verarineu, en komen tot den becielzak,
zoo zich ieder beperken goat tot het vo/drekt noodwendige.
Doc zullen en behoeven nu wel de rijken Met te doen; maar
men vergist zich , zoo men meent , dat de maatfchappij vooral door de rijken in hand blijfc„ Altos is eene fchakel ; en het
is de m q ig gegoede , zelf arbeidzame middelfrand, wanrdoor de burgerij Leven moet. Gnat deze zich ieder genot,
't welk geld kost, ontzeggen; maakt deze zoo min mogelijk
vertering en kosten, don lijdt de inetfelaar, de simmer.
man, de winkelier,, en wic Met al ? Of blijft men zijne onkosten en verteringen volhouden, zoo worth het nog erger,
en een oneerlijk bankroet vernielt bet bellaan van een aontal
menfchen. — Iutusfchen het getal der, nit gebrek aan work ,
hongerende menfchen worth al grooter , en geene liefdegiften
zijn eens eindelijk meer toereikende. Men moet op behoeden redmiddelen bedacht zijn.
Het overgebleven redmiddel voor de verarmden is de liefdadigheid en de publieke fondfen. De laatflen zijn naauwe.
lijks toereikende , en geraken, zoo wet als de eerstgenoemden ,
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den , einclelijk uitgeput,, Uitgeput raakt de liefdadigheid,
wanneer de aanviage niet ophoudt en al onbelcheidener
wordt , wanneer de ellende in ooze nabijheid groot is, en
men daarenboven door aanzoeken van elders words afgemat.
De collecten zijn onophoudelijk, en verbitteren, wanneer
men de onbefeheidenheid to ver drijft wanneer men bij een
of ander ongeluk , dat hulp vereischt, niet alleen bulpvraagt,
maar daarna dan nog de milde gevers in nweijelijken drang
brengt , door vooragen tot giften uit tot andere einden beflemde en noodige fondfen , door lijsten van inteeltening, of
andere middelen, waardoor men tot nadere giften als 't ware
geperst wordt; terwijl al wederom intusfchen van elders ge.
gronde klagten , en aanfpraak op menschlievendheid, voor
nieuwe en andere nooden, gehoord worden.
Ik wil niet fpreken van zeldzamen en bijzonderen nood,
die van zelve en atom ieders deelneming opwekt, en waarbij
alleen de fnorkende praal en onhebbelijke wijze van aanbeveling ongenoegen kan opweltken. Ik fpreek nu alleen van bet
reeds werkelijk daarzijnd en waariijk reeds dringeud gevaar,
waaromtrent ik wensch, dat men Met met het daaraellen van
hulpmiddelen wachcen zal , tot dat de worde van een door
honger razend yolk, even als weleer het geval te Rome was,
de kwijtfchelding der-fehulden en de vercleding der landerijen
inroept. — Moeten wij dan de vinding van 's menfehen geest
en zijn denkvermogen aan banden leggen, en hem dwingen
menfchenhanden to gebruiken , daar hij door middel van eenig
werktuig denzelfden arbeid met minder mteite, in minder
tijd en met meer voordeel verrigten kan ? Is het dan ongeoorloofd , tijd en geld uit to winnen ? Wel nu, men verbiede den floom ; maar dan ook het weefgetouw , den zaag- , den
winclmo/en, de drukpers , en wat ulet al ! Men zal alzoo den
handenarbeid der vroegere cijden , maar met denzelven de flavernij en de domheici terugbrengen. En zoo bluscht gij, bekrornpen geest! tevens dan ook aleweldadigheid en liefde
ult. — Maar moot dan de vrijheid ongeftoord baron loop
hebben, hoe zullen wij dan de armoede en derzelver ellende
to keer gaan, en zorgen, dat der weldadigheid niet hovna
Naar vermogen worde gevergd , en zij daardoor niet worde
afgernat?
De armoede , die beflaat, moet worden verzacht ; die men
vooruitziet , moet worden voorgekomen.
Ter verzachting der bellaande armoede hebben wij nog vele
Meer
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meer of min publieke en algerneene fondfen. Doze zijn her,
die men in de eerfte plants behoort te Itijven en in ftand te
houden. Men moge met reden klagen, dat dezelve zoo weinig tritregten; wat zij nog uitregten,zon men dan eerst zien,
wanneer zij worden vernietigd. Met alle de gebreken, mis.
fchien , van derzelver inrigting, houden zij nog duizenden
terug van wanhoop , diefaal en oproer. Grootendeels zijn
wij aan dezelve de veiligheid van maze perfonen en goedcren
verfchuldigd. Het is onverantwoordelijk, dat velen zich aan
bijdragen tot dezelve enttrekken. lk bedoel den winter niet,
wanneer zoo veel te geven vale; maar in den zomer moest
men deze fondfen in Chat flellen om op te leggen. Het is
treurig, dat men bijna wenfchen moet, van wege de ongezindhcid van velen, die zich genoegzaain geheel outtrekken,
dat de verzameling van vrijwillige liefdegaven kon vervangen
worden door eene armcnrax , gelijk in Engeland. En waar•
lijk, dit ware te wenfchen , immers ten behoeve van zoodanige ongelukkigen , die tot gecne bijzondere kerkgerneente
behooren, en die alzoo, daar afgewezen, geene andere toevlogt hebben dan de fchrale verzorging misfchien van de
willekeur.
Maar wij mocten ons niet bepalen alleen tot deze fondfen;
er is zoo vele armoede voor het oogenhlik, welke daar noch
geweten noch verholpen worden kan. %Vie, die niet blind
is of ongevoelig, heeft Zjille buisarmen Met, die hij gaarne
bijaaat en helpt naar vermogen? Vie houdt niet gaarne, waar
hij kan , huisgezinnen in aand , die , bij eene zware ziekte ,
onvoorziene rampen, of treffende aerfgevalleu, zonder tijdige en milde huh), dadelijk vervallen zouden tot den nijpendnen nood? Zoodanige giften zijn wel befteed; zij droogen de
cranen , en aoppen de bron der armoede. Mogten zoodanige
inrigtingen, die bellonden of nog beflaan onder ons , tot tijdelijke buip voor den nood in bet ooc,renblik , eenmaal wederom zoo overvloedig en weldadig. werken , als het geval
nog was, vOOr dat de Fronfcbe afperfingen al het goede
ver/amden!
Maar aile deze liefdegaven zijn nog het hulpmiddel niet
tegen de gevreesde kwaal. Men moet de armoede voorkomen en de huisgezinnen in (land houden. \Vcrk moet er zijn;
werk moet men geven. Die verteringen maken en beralen
kan , ontfleelt den braven burger het brood, zoo hij dit uit
geldzucht nalaat, en zijne gebouwen Nat vervallen , of zijn
land
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land van wege bet onkruid laat roepen. Die boven zijn ver.
molten verteerc, en den bandwerksman zuchten !an oar zijn
aunt verdiend loon , is een chef, en berooft eigene vrouw en
kinderen. Maar dit is hij even zeer , die zijne overvloedign.
geiden aanlegt onkel tot rentegevend pand , en niet tot nude_
re goede en welonderhouciene bezittingen, waarnan een medeburger was verdienen kan.
Dan, ook dic is ontooreikend ; en bet verfehaffen van andere foort van werk kan dikwijls nog kwaad fticlicen, zoodat
bet geneestnidciel de kwaal verergere. — Lan de verarmden
werken , en ilijte ieder bunnen arbeid onder zijne beken.
den! — Maar op die wijze brengt gij welligt menig gezeten
burger , die nu male den amen nog brood geeft, tot fpoedige verarming. En als gij dan aan dien arbeid uwer bedeigettichten het genoegzaam vercier niet geven kunt , zoo illOet
gij de goederen benede, n den marktprijs een cijdlang afzetten ; maar, daar dit op den cluur niet beflaan kan , zoo
maakt gij juist daardoor het kwaad nog erger, en hoops de
plants uwer woning met bedelvolk op.
Dat men het dan niet begrijpen wil ! Wanneer de overmaat
uwer tabakspijpen niet meer verkoopbaar is , dan doer gij
dwaas, met die fabrijken, in zoo groot een aantal, te willea
in ftand houden , en te vreezen voor gebrek aan werkvolk in
tijden, die wel nimmer terugheeren. Geeft u de zee geen
brood meer, zoo moet gij niet willen , dat awe kinderen visfellers worden, en gebrek lijden, zoo als gij. Draagt men
geene Farniken weer, vocdt dan uwe kinderen met larger
tot paruikmakers op , enz. 1k berinner mij altijd aan bet opfcbrift op het nithangbord van eenen wijzen fchoenmaker:
Toen de kinderen IsrezZ'Is in de woestijne waren,
Duurden de fehoenen veertig jaren.
En als die tijden komen weder te keeren,
Dan moeten de ouders hunne kinders geen fchoentnaken
laten 'men.
ja , zoo is bet inderdaad! Wanneer alle menfchen op hunne
koufen of hoofden gaan loopen, dan Legge zich niemand meer
toe op het loffelijk fchoenmalters ambacht.
Maar wat . dan, daar alle ambachten en neringen kwijnen ?
0 er is nog d6n uitweg; en, eer hebbe het doorzigt en de
wijsheid van onzen Koning, zijnen Zoon en zijne verflandin.
ge raadslieden! er is nog overvloedige gelegenheid en ruimte.
Floe
Nn
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Hoe nitgeftrekt zijn nog in ons rijk de onbebouwde en
voor vruchcbaarheid vatbare gronden! De tegenwoordige on..
dernemingen van de Illaatfchappij van Weldadiglicid meet men
voorliaan, onderfleunen en doorzetten. Dat zal ooze ileden
van de overmaat van verarmde ledigloopers ontlasten; dat
geeft den armen voedfel en bleeding , die hij nit den grond
haalt ; dat geeft zijn nageflacht eigene woning en welvaarr.
Zij , die bier het vooroordeel onderfleunen en in de hand
werken, verdienen medelijden of verachting. Zij moesten
geweerd worden nit iederen post, die lion invloed geeft op
het y olk. Dit (en het is, zoo veel ilt zien kan, het
Welgekozene en Unige) geeft onzer ileden hoop op welvaart, bij eene meer dan thins gavenredigde bevolking, en.
ens het uitzigt op een kloek , welgefpierd , krachtig en gezond nageflacht.
Incierdaad, ik ben het met STERNE eens, als hij de weldacligheici, zoo als die doorgaans door ons words uitgeoe.
fend , cone fnotterige deugd noemt; en bet jarnmert mij bij, dat ik alle de door inij uitgereikte giften (die in buiten,
gewonen en geheel bijzouderen nood uitgezonderd) Met heb
ingehouden , en aangelegd, om dezelve nu in handen to geven aan de 111aatfchappii van Weldadigheid , omtrent welke
tech eindelijk eens de redelooze tegenwerking moec cphon.
den, en die misfchien nog eens veer de nakomelingen van
vele tegenflanders de anige tocvlugt is.
En mogt iemand de, naar mijn inzien ongegronde , vre4s
bekruipen, dat ooze vaderiandfche grond Beene onbebouwde
velden genoeg zal hebben veer alle ooze tegenwoordige en
toekomende armen, dien wijs met vertrouwen, op A•N N A
PANVLOWNA, daar haar edelmoedige Broeder nog wel eenige honderdduizenden morgens onbebouwd land, in zijn wijduitgefirebt gebied , zal aanwijzen, waarop eon werkzaam
Hollander altijd finakelijIter brood, dan het Hollandsch gebe.
deld brood, gal eten. En daar de SPECTATOR dit joist ter noderfchrijft op den geboortedag dozer gaerbiedigde Vo3Itin ,
zoo wenscht hij hartelijk, dat haar weldadig Leven nog lang
den room van ons weldadig Koninklijk huis verhoogen zal I
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0, ik ken u , hoogst genot van 't leven,
Tegenwigt der flagen van het lot!
Alle vezels doer uw wellust beven ;
Alle denkkraeht heft ge omhoog tot God ;
Met een' lath verfiert gij Wang en kaken ;
Tranen perst gij manlijke oogen nit; —
Wel is 't hem , die uw geluk mag fmaken,
Vadervreugd! die heemlen ons ontfluit.
lvlij , o God! mij is die vreugd gefchonken;
Ik ben rijk; geen Vorst kan 'c meerder zijn;
Op zijn' fchedel kan geen rijkskroon pronken,
Schooner nog dan de echtkroon op den mijn'.
Komt bijeen, zir alien om mij seder,
Vruchten van eene onbefinette trouw ;
Komt bijeen, opdat ik, trotsch en teeder,
Al mijn' rijkdom met een' wenk aanfchouw'!
In uw' blik mag ik mij zalig lezen,
Bloeijend kroost , nit reinen fchoot geteeid:
' t Is mijn beeld , dat fpiegelt in uw wezen;
't Is mijn ziel, die in uwe oogen fpeek.
Hooger dos komt op de fchepping dalen,
Als uw item mij vleijend Vader noemt;
Schooner dan zijn mij de zonnefiralen,
Zoeter dan is de adem van 't gebloeme.
Vier het nit, uw kozend minbetoonen,
Eerstling, die mij trotsch maakt en verheft!
Aan mijn bart, o tweede mijner Zonen,
Staamlende onfchuld , die mij flreelt en treft!
Gij oak, die, met waggelende fchreden,
Voor het eerst de onzekre voetjes rept;
En gij , pas ter wereld ingetreden,
Zuigling, die den moedernektar lept!
Aan mijn hart, gij fchoonst bouquet van rozen,
Viertal Zonen, die Gods gunst mu gaff
Lust en blijheid doen uw wangjes blozen,
Hemelval fIroomt van uw lipjes af.
Wierde ook heel de vreugdekelk geledigd ,
Aan mijn hart toch , dat ik u omvang'! —
Iieb ik , God , nog wenfchen onbevredigd?
Noel ik meer dan liefde en lofgezang?
Nna
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Weg een lot , door d' onfpoed nook verbitterd ;
Weg een leven, dat geen zorgen tilt!
Den Satraap zij , van de weelde omfchitterd ,
Elk verlangen, eer het rijpt, geftild.
Wanr gelijk Verdriet en yooripoed wegen,
War fle.chts bloeit een nameloos geluk.
Dank, o God! Het leed verhoogt den zegen;
Dubbel is 't gcnieten na den druk.
Stroom en bruis door pots en adren henen,
Reine vreugde , die mijn ziel' vervult !
Al 't voorheen is uit mijn' geest verdwenen;
Al 't aanftaande in morgenglang gehuld.
Leefde ik wel bij 't doel- en rustloos jagen
Naar een fchijnfchoon, vlugtig als de wind?
Is mijn aanzijn eerst dit uur voldragen ,
Nu ik viermaal me in mijn kroost hervind?
Viennaal, treffend denkbeeld, viermaal Vader !
Knielen kan ik , maar 't bezingen niet.
0, treed toe, geliefde Ga! o, nader;
Deel een wellust boven taal en lied !
Schoon zijt ge en verheven door uw trouwe;
Maar gevoelt ge, als ik, dit oogenblik?
0, gij zijt, bij God berninde Vrouwe,
Viermaal Moeder, — viermaal Vader, ik!
ja, gij voelt het; owe tranen leken ;
Spraakloos wcent ge; ow denkkracht is verplet ;
Ja , gij voelt als ik ; uw tranen fpreken,
God verftaat ze , — uw tranen zijn gebed.
zegt: „ geen hell is bier to vinden,"
Korn , wie
kwaden geest voorbij ;
Vlieg rot ons ,
Viermaal ben ik — draagt het voort , o winden!
viermaal Moeder, zij !
Viermaal Vadcr,
Anne dwaaa , die aast op zinvermaken,
Viug van wick, met kruipend leed geboet!
Kom en zie , wien reiner drift doer blaken,
't Vlakke leed met diep genot vergoed!
Voeit het, aan mijn" boezem vastgedrongen,
Zonen , dat ik Vadervreugde ken!
Vangt het op , verhaalt met duizend tongen,
Echo's , dat ik viermaal Vader ben !
22 .11.111ij , 1825.

C. G. W.
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ik wifyze u eenen weg, die nog uitnemender is.
Indict', imam' vn CiiRtstus is, zegt de Apostel
ders (*), dat is, indien iemand, niet flechts in naam ,
tnaar met de daad, niet ilechts door nitwendige belijdenis
met den mond, maar met geheele toefternining van zijri
hart, niet Ildeht8 voor de menfchch, maar yob'. God,
een Christen IS geworden, de Zoodanige is cen
jrchepfel. Schoon dit, in bePaalder zin , dok gezegd kati
worden van eliten aankomeling , die, in den feboot der
Christclijke kerk geboren , belijdenis Van zijn geloof iii
4b11RISTUS afiegt , liet is en was toch , to alien tijde,
in nadrukkclijker en uitgebreider beteekenis , waarachtig
Van elk, die, uit het Heiden- ofjodendom , tot het Christendom was overgegaan. Hij was Heiden of yOod ge.
weest, maar nu, als zoodanig , geflorVen. Hij was nti
Christen geworden , en begon , als zoodanig, eat nieuiii
!even; cen !even, wijdverrchillend van dat, hetwelk hij
tot hiettoe geleid had. — Nieuwe Godsdienst ! Nietivid
zeden: De Heiden moest zich van de Ode Afgoden be,
keeren tot den levendigen God (t) , en de Jobd dien God
niet sneer met enkel tiitwendig bcdrijf en plegtigheid Vereeren , maar IIeni , inwendig , den eerbied en de hilide
des harten opdragen. Ileiden moesten den Hemelfchert
Vader, in geest en waarheid , aanbidden (4), en beid'm
inoesten, ten aanzicn Van &Innen vorige, wandel, den
mien mensch afleggen , die bedorven was door de begeer,
moesten vernicuwd worden
kkheden der verleiding
in
V:
17.
(t)
Cor.
Hand.
XIV:
(1)
I
OA
(") 2
IV: 24,
14,ENG1LIV. 1825. NO. 11.
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in den gees: hum gemoeds , en den Women mensch aandon, die naar God (dat is , naar Gods beeld) gefehapera
vas , in ware regtvaardigheid en heiligheid (*).
Heerlijker voorbeeld van zulk eene verandering, van
sulk eene vernieuwing van den geheelen mensch zag men
nimmer, dan in onzen PAULUS zelven. Neon : hij was
SAULUS niet ulcer. SAULUS was geflorven , toen
PAULUS begon te leven. SAULUS was een vervolger der gemeente van CHRISTI'S (a), die waarliik
meenda, dat h fy , tegen ZÜnen warn , vole svederpart0ige dingen doen moos:, — die vele heiligen in de gevange..
nis floor, en , als z fy on2gebragt werden,bet toeflenade,—
die hen , door alle Synagogen, firafte en dwong
to lasteren , en die , boven mate tegen hen woedende, hen,
ook buitenslands , vervolgde (4.). Zoo ver vervoerde hem
de verkeerde ijver voor den voorvadcrlijken Gocisdienst
de aver zonder vergand. En wie was hij, toen hij. nu
PAULUS was geworden ? toen hij, op den weg van
Damascus, wonderdadiglijk in zijne woede gelluit, en
vervolgens , door Gods genade. tot omhelzing van het
Christendom gebragt was? Het Is waar , wederom, een
ijveraar , maar geheel anders , dan te voren. Een ijveraar
voor het Evangelic, waartegen hij tot itiertoe geijverd
had , en die nu tot deszelfs voortplanting overvloedlger
arbeidde , dan ale de overige Apostelen. Een ijveraar,
doch nu niet nicer met blincle drift, maar met vcrlicht
veritand, niet meerr met geweld en bitterheid, maar met
zachtmoedigheid en liefde, nu nict woedende tegen Joden
of Heidenen, gelijk hij tcgen de Christenen gcwo.ed had,
maar alien alles gewoi.den, opdat hij irnmers eenigen behouden mogt (5), met broederlijke toegencgenheid des
harten jegens alien aangedaan , en dagelijks gebcdcn tot
God opzendende tot eller zaligheid("). Met an woord :
nu geen vervolger meer, maar getroost , om zelf, voor
het Christelijk geloof, allerlei vervolging te lijden, zelfs
te fterven, gelijk hij er ook den dood om ondergaan heefr.
Hoe
(*) Ephef. IV: 2.S-134. (f) Philipp. III: 6. (4) Hand.
9— I/. (5) I Cor. IX; 22. ( I" ) Rom. X: I.
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Hoe veel verfchilt deze PAULUS van die SAULT'S,BE N onzer dagen , welke , de Joodfche beliyienis met die
des , Christendoms verwisfeld hebbende , hunne Christelijke loopbaan begonnen hebben , met hetgeen , volgens hunk
ne eigene erkentetiis , de meeste Christenen voor waarheid
houden kwaadaardig te lasteren , hen te fchelden en te
Verdoemen , en , met verftandeloozen ijver , een zaad van
tweedragt onder hen te ftrooijen , hetwelk , zoo het wortel Ichoot, geene andere vrucht zon kunnen voortbren.;
gen , dan die van bittere partijwoede en vervOlging! —
Doeli keeren wij tot vAut us weder.
Nooit kunnen wij ons beter denkbeeld waken van de
groote inwendige verandering ; welke hij, bij .zijne omhelzing van het Christendom , ondergaan had; dan door,
terwlijr wij weten ',met welke liefdeloosheid hij , als s A crL us, was te werk gegaan, den weg te overWegen , welken hij , als PAULUS, den Coriiiibifehen Christenen ;
als den uitnemendften , aanprijst in den tekst. Hij beIirijft weg in het iolgend hoofdituk. Het is de
weg der liege, wier card , wier eigenfchappen en wier
belang hij bier voorftelt in ettelijke trekken , welke ons
pen zeer zijn helder verftand als zijne fehcione ziel doert
lennen: daar de weg; welken hij zijnen Corintnermi
wijst ; zoo wel voor ons, als voor hen , de uitnemendfle
is Oth ons ter zaligheid te leiden , moet deszelfs overweging voor ons zoo wel , als voor hen , van het uiter.g
fte gewigt gerekend worden. Ik wil u dan hiermede than3
bezig houden. Ik wil u de befchrijving der liefde verkla,
fen, Welke de Apostel in het volgend hoofdftuk gegeven
heeft. — God geve , dat onze befchodwingen over deze
Christelijke deugd dofif onzen opperften Leermcester,
;a z u s CHItISTUS zelven ons , als na de liefda
tot God , de eerlie van alle onze verpligtingen , voorgefchreven (*), en door onzen Apostel, elders , als de veriitaling der gcheele wet voorgefteld(t), woven ftrekken,
OM hear bellied in onzer aller harten uit te breiden!
Net
(*) MAT 9 n. XXII: 39 .
Rom. XIII: 104
0 oz

(f)
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Het is van belang op tc merken, wat den Apostel,
tot zijne aanwijzing van den nitnemendden weg , dien de
Corinthifehe Christenen tot de zaligheid te volgen hadden , dat is , tot zijne logpraak over de liefde, gebragt
heeft. Hetgcen onzen tekst onmiddellijk voorafgaat, kan
ons dit leeren. Hij handelde daarin over de gaven en vermogens , welke de Heilige Geest aan de eerfte Christenen
fchonk , van w(jshcid, van kennis , van geloof, van gozondmking , van krachten , van rnenigerlei talon , van
nitlegging. Hij kept aan clke derzelven hare voortrefFelijkheid en haren dienst, tot bevordering van algemeen
heil en ftichting , toe ; doch wil , dat de Corinthers
daar toch niet alle die gaven even voortreffelijk waren ,
en ze aan niemand alien te gelijk te beurt vielen , nicest
zouden ijveren, om de voortrefelijklien te verkrijgen.
Doch hij zegt hun tot flot , dat er nog iets anders was ,
waarvan Christenen bovenal hun werk moesten maken , en
zonder hetwelk alle 'gaven , hoe uitftekend ook in zichzelve, voor hen , die ze bezaten , niets beteekenden. Dit
II TS was de liefde, welke zij dan var alles moesten najagen. Thant (zegt hij nu) al ware het , dat ik de talon
der menfehen en der engelen fprake, en de liefde niet
hadde, zoo ware ik een klinkend metaal of luidende fchel
geworden: en al ware het, dat ik de gaaf der profetie
hadde, en alle verborgcnheden en wetenichap moist ; en al
,ware het , dat ik al het geloof had , zoodat ik bergen
verzettede , en ik had de liefde niet , zoo ware ik niets.
Dit zegt duidelijk, dat geene geeste%ke gavcn, hoe buitengemeen en vcrwonderlijk zij mogen zijn , iets wezenlijk voortreffelijks en voor anderen , of voor hare bezitters zelven, nuttigs behelzen , zoo ze niet verzeld zijn
van liefde. Gold dit nu de Christenen der eerfle eeuwe
welke alleen wonderdadige gavcn bezaten , waarop niemand na hen roemen kon; hoeveel meer gold het dan alle
Christenen van lateren tijd, en geldt het die van den on.
zen , die niet dan natuurlfike gaven bezitten ! Indien ,
door den invloecl des H. Gcestes , vreemde talen te fpreken, en het toekomende te voorfpellen,
indica van den
he-
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bemel zelf openbaring te hebben ontvangen omtrent Bingen, welke voor alle andere menichen verborgen zijn ,
inclien begiftigd te zijn met een geloof , hetwelk wonderers
werkt en bergen verzet
indien dit alles, zonder liefde,
nuttcloos en ijdel is, wat kan dan den tegenwoordigen
Christen, zonder liefde , die kennis , die wetenfehap, dat
geloof baten, welke thans eeniglijk voor hem verkrijgbaar zijn?
In navolging des Apostels mag thans elk tot zichzelven
zeggen; al ware het, dat ik de uitgebreidile taalkunde
bezat, mij duidelijker , krachtiger, bevalliger,, dan iemand, wist uit te drukken, en , door de voortbrengfels
mijner pen, duizenden in verrukking wist te brengen ,
wat zal het mij baton , zoo ik , in het gebruiken van dit
talent, door geene liefde befluurd worde? Het kan mij,
in den grooten dag, waarin God mij van dit gebruik rekenfebap of zal eifchen , zoo inin ecnige nuttigheid geven, als het welluidendst geluid aan eenig muzijkinffrumerit geven kan.
1Vederoin: al ware bet, dat ik mij zoodanige kennis
van menichen en zaken verkregen had, Bat ik over de
toekornst , met de; meeste waarfchijnlijkheid , kon oordeelen , — al ware het, dat ik in alle wctenfchap ervaren,
in de geheimen van elke kunst doorgedrongen was , — al
konde ik, met alle geleerdheid en juistheid , over elk gejail uitfpraak doen , in elken twist beflisfen , — al ware
mijn hoofd vol van de juistfte begrippen , en mijn geloof
zoo gezond en regtzinnig , als dat van eenen Apostel zelven, ik ware niets voor God, zoo bet mij ontbrak
aan liefde.
Zonder deze verklaart PAULUS, in bet derde vers,
zijn ook de fchitterendfte vertooningen van milddadigheid
en zelfopofering niets waardig. Al ware het, dat ik
valyne goederen tot onderlioud der arnzen uitcleclde, en al
ware het, dat ik
ligchaarn overgy.3ve, opdat ik verbrand zoudeworden, en ik had de liefde niet , zoo zonde
het rratcloos voor m(1 zip?. Uit deze woorden blijkt , Bat
d Luildite uitdccling van tOdcljke gave en. de vrijwillig.
0o3
fte

gto
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fia aNderwerping aan het zwaarfis Wen beflaan kunnen
zonder liefde, en dat zij, waar dit het geyal is , niets
waarachtig loffelijks of uitmuntends bevatten , nosh eenigzins dienen kunnen, om den mensch welgevallig te ma.
ken bij God. Wij zijn gewoon het doen van geichenkert
aan de armen liefda te heeten, wij noemen hem martelaar,, die om den Godsdienst lijdt. In beide gevallen
Ran de benaming juist zijn; maar alleen , in het eerfte geval, ten aanzien van hem , wien waarachtig medelijden
met 's naasten behoefte de hand opent, en , in het laat..
fte, wien waarachtig doel , tot bevordering van Gods
ter en der meniehen belangen, den dood doet verachten.
Wij kunnen derhalve hier wederom, in navolging des
Apostels , tot onszelven zeggen: al ware bet dat ik nog
zoo yea van mijne hezittingen ten beste gal, om de hehoeften van anderen te vervullen indien ik het eeniglijk
deed met oogmerk om daardoor eenige andere belooning
van hen te ontvangen, of tnij daartoe bij anderen aan te
bevelen, of om bij hen loft bejagen, en mijne edeltnoedigheid alom te doen bewonderen , en geen gevoel van
ti:gtMelijk.heid en liefde daarbij mijne borst verwarmde „
z.cto zoude ik niets gedaan hebben, hetwelk mij bij God,
dip mijn hart kern, belooning waardig kan maken. En
wederem al ware bet, dat ik , tot verfpreiding van godslliettlrige ,nog zoo veer belangftelling monde, —
mij nog zoo vele moeite gal, om anderen van hetgeen ik
voor waar houde te overtuigen niet om hunnen wil,
maar om den niijnen om eenen naam te maken , en als
4jveraar voor het rct geloof en als hoofd van eene partij
geprezen te worden, en zonder aan de genen, die van
inij verIchillen, eenige liefde toe te dragen, — het is er
dat mijne werkzaamheid en ijver mij Gode
*co ver
zonden aanprijzen, of mij, in Zijn gerigt , eenig voordeel
zonden aanbrengen ,dat zij mij integendeel , wegens mijne
ijdelheid , mijn onverftand en mijne liefdeloosheid, zullen
aanklagcn.
Zoo frond het clan , naar onzes Apostels uitfpraak , met
de verdienflelkjkl-li:id en nottigheid van uitflekende begaafdhe-
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heden en- bekwaamheden , en van de fchitterencifte vertooningen van mededeelzaamheid en heldhaftigheid, zonder liefde. Om nu voorts te toonen , waartoe deze den
mensch opleidt , fchetst hij haar in een aantal trekken
welke evenzeer haar beminnelijk beeld , als zijn eigen liefderijk karakter, voorftellen.
De eerlie trek is: de liefde is langnoedig ; dat is : hij,
die door haren invloed beheerscht worth, is van eene
kalme en bedaarde gemoedsgefteltenis , en laat de rust
zijner ziel niet ligt verftoren door de aanleidingen tot ongenoegen , welke hem gegeven worden. — Heeft hij met
iemand te doen , die , naar zijne inzage , verkeerd bandelt , en dien hij wenscht te regt te brengen, toont
zich niet aanftonds ontevreden wanneer hem dit misIukt ; hij gedenkt, dat vooroordeel of drift vaak 's menCaen verfland zoo verblindt, dat het niet dan Allengs
overtuigd .kan worden, en dat hebbelijke verkeerdhek
doorgaans het hart zoo flug maakt , dat het niet dan moei.
jelijk en met den, tijd gelenigd en tot betere handelwijs
gebragt worth, en dat flechte gewoonte, zelfs dan, wan.
neer men ze wil afieggen , nog lang den ftrijd met de
deugd uithoudt , en in de worfteling niet zelden overwinfter is. Hij denkt dus t hetgeen ik heden niet verkrijgen
kon, verwerf ik ligt morgen of overmorgen ; hij houdt
Ran ; hi) geeft den moed niet op, v66r dat hij genoegzaam overtuigd is, dat hij te vergeefs arbeidt; en ook dan
nog ,als hij van verdere moeite afziet, houdt hij niet op,
voor den onwilligen het goede te blijven wenfchen , de
algemeene menfehenliefde voor hem te behouden, en,
waar het oorbaar is , of de nood het eischt, hem daarvan bewijzen te geven. — Een zelfde gedrag houdt hij,
ten aanzien van den genen , die hemzeiven onmiddellijk
beleedigt of verongelijkt. Hij ftuift niet aanftonds in drift
op, noch neemt terftond toevlugt tot zulke middelen,
zelfs 'Van verdediging, welke hem , naar ftrikt regt , geoorloofd zijn , maar die den beleediger zouden krenken.
Neen : hij blijft gematigd , verdedigt zich met befeheidenhcid poogt, met Ale. zachtzinnighelil , van het onge0 o 4
lijk
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liik , dat men hem aandoet , to doen blijken. Slaagt hij
daarin niet, gaat men in zijne kwade gezindheid jegens
hem voort , hij echter komt tot geene gellrenge maatregelen , v6Or dat pligt hem die gebiedt, v(td,r dat hetgeen hij aan ziehzelven of anderen volftrekt fchuldig is
hem daartoe opeischt ; en dan echter verichoont hij ook
den ergiten viiand zoo veel hij kan , doet hem zijn onbefcheid zoo ligt mogelijk boeten , en vergect nooit, dat
hij mensch is, noch weigert vervolgens, te zijnen aan.!
zien , aan de eifchen der rnenschheid gehoor to geven.
Want (tweede trek in 's Apostels befchrijving)
De liege is goedertieren; zij opent het hart voor alle
zachte , teedere , goedwillige aandoeningen. — Wilt gij
weten , welke haar hoogfle wellust is? Geen andere ,
dan die, om , zoo ver haar vermogen reikt, even als
God, vreugde en geluk rondom zich to verfpreiden, en
elk alle die genoegens des levens te doen genieten, waar,
voor hij vatbaar is. Hoe meet gelegenheid zij deartoo
vindt, hoe gelukkiger zij is voor zichzelve. Elk te dienen , elk te verpligten , is haar welbehagen. Ellende en
droefheid to zien, pith haar met weedom ; van die zell
te veroorzaken , heeft zij het diepfle afgrijzen. Gij zijt
mown' ; gij zijt in verlegenheid, gij zijt in behoefte, gij
zijt in droefheid , gij zijt in gevaar,, en zij heeft het ver.
nomen. Ziet daar al , was noodig is , om haren ijver op
te wekken, om u met raad , met Wiand , met vertroosting , met alle mogelijke htdp te gemoet te fnellen: want
wet zou dien ijver beperken? Zou zij goedertieren genoeind kunncn worden , zoo zij iemand, dien zij helpers
kon , aan ziclizelven overliet? Neen : hare goedwilligheid
heeft geene andere grenzen, dan die, welke zij, met den
besten wil, niet overfchrijden kan. Zij lijdt , waar zij
ziet lijden, en, wear zij geen lijden afweert, is het ,omdat bet haar daartoe aan vermogen mangelt.
Ten derdc: de liefde is niet afgonflig. — Dat een niJ
digaard zijne ziel kwelle over de voordeelen , welke hij
ziet , dat een ander boven hem bezit , over de welvaart
welke hij bovcn hem geniet : de liefderijke man, khoon
hij
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htj moga wenfchen , dat hij even gelukkig mogt zijn,misgunt cchter aan niemand zijn voorregt. Het is God ,
denkt hij , die den een' boven den anderen beweldadigt.
Mag ik daarover morren ? Mag ik het mijnen naasten, als
eene fchuld, toerekencn, dat hij , in den tüd , een grooter gunfteling des Hemelfclien Vaders fchijnt , dan ik?
Ben ik dan ook Zijn kind niet? Ben ik dan ook door Hem
niet onvercliend bcweldadigd? Wacht mij dan ook de erfenis der hoogfle gelukzaligheid niet , als ik mij die,
door Zijnen wil te doen, en door mij aan Zijn welbehagen te onderwerpen , waardig make? — Verre dan zij het
van mij, iemand te benijden ! Ik w11 mg integendeel verheugen over al, wat des naastens genoegen bevordert,
gelijk ik mij bedr-ef over al, wat hem leed verwekr.
Strevc mij te boven of voorbij, wie wil , ik zal het met
gelatenheld en blijdfchap zien. Mijne anige eerzucht zal
zijn , dat niemand mij voorhijareve in godsvrucht , in
deugd , in liefde.
De vierde trek is: liefde handeit niet ligtvaard g, en
is niet opgeblazen. — Schoon het op zichzelf waarach•
tig is, dat liefdc te omzigtig is, oin lets, zonder be.
hoor/iik overleg, ter hand te flaan , en zich te wagen,
em, door onbedachtzaamheid, iets te verrigten, hetwelk
den naasten zou mogen fchaden , het is echter,, naar het
oordeel der beste Uitleggeren , dit niet , betwelk de Apostel Kier wil te kennen geven. ldij wil veelcer nitdrukken ,
dat licjdc afkeerig is van dim eigenwaan , die den mensch
zichzeiven , op het:4-cm hij meent boven andercn te bezitten, doet verhefFen, — hem doet roemen op hetgeen
hij van God atitvangen hceft , alsof hj het niet ontvangets
had, — hem zijn' eigen lof doet vcrmelden, en floffen
op zijn vermogen , zijn aanzien, zijne bekwaamheden,
enz. Dit flaat dan in onmiciclel1ijk verband met 249 is Hied
opgeblazen, en wordt dus daarmede , te regt , te zamen
gevoegd. De zin is clan : liefde is nederig, en wacht
zich , om den naasten te beieedigen, te vernederen en te
Ledroeven , door hero te doen opmerken , hoe vcrre zij
boven hem vain: y en is, en hem zijne mindaheici te doen
IJ 5
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gevoelen. Zij verbergt veeieer hare meetderheid, al is
het ook , dat zij die gevoelt, en voor zichzelve niet vet..
beim ken; zij errant in elken mensch zijne goede hoeclanigheden ; door ootraoedigheid acht z gereedelijk eencn
anderen vitno,'nender clan zichzelve ,en ziet niet zoo zeer
op het hare, als op dat cans anderen (*).
Er volgt , in de v;:jfdc pleats: z#'' handelt niet onge.
Patelrjk. \Vat zij doer , doet zij met minzaarnheid ,
met aangenaernheici , met welgevalligheid. Zij verpligt de
genen, welken zij dienst doer, op eerie dubbele wijze,
zoo door hetgeen zij doet, els door de wijze, waarop
zij bet doet, Men vindt menichen , die inderclaad weldoen maar niers toonen t; verilaan van de kunst, om
bet zoo te doen , als /iefde het vordert, en die, door de
wijze, waarop zij het doen, doen twijfelen, of liefde er
hen toe opleidt. Gij zijt in nood; gij zoekt hen aan
help : zij verl2enen u die; maar gij moet , ten zelfden tijde, hun oubefcheid verdureu, menig hard woord van
hen hooren , en gij wordt geholpen als iemand, die hunnen bijftand onwaardig ie. Voorwaar , zoo men iets ongefchikt handelen ken heeten , het is dit , en niers is verder verwijderd van hetgeen liefde eischt en inboezemt!
liefde doet goed , zoo als de Hemelfche Vader, die cenen
iegelayk geef t, en nien2and verwlit(-1-). Zij grieft
niemand. Heeft zij eenige vermaning te doen, zij doet
ze met bercheidenheid. Niemand barer beweldadigden vet..
feat haar met ongenoegen. Zij boezemt elk honner genegenheid en editing, niemand ontevredenheid en wrevel
in. Zij verbeurt alle aanfpraak op dankbaarheid. niet , door
hare onbillijkheid. En zoo handelt zij in elle gevallen.
Zij bcleedigt nooit iemand met woord of dead; zij fpreekt
niemand ooit met onbefcheid toe; zij geeft aan niemand
ooit moedwillig aanfloot of ergernis; zij eerbiedigt elks
bijzondere gevoelens , that de haven voor met zachtzin4
nigheid; wear zij zich verpligt acht te wederfpreken ,
verbittert zij nienrand; wear zij niet overtuigen ken ,

zwijat
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zwijcAt zlj; in alb.: onverfchillige Bingen fchikt zij zich ge.
reedeiijk naar anderen, en onderfcheidt zich nooit door
dwaze fdjfhoofdigheid; met Can woord , ten aanzien zelfs
van vajanckn wil zij niets doen, wat door Rede of Gods.
dienst onwelvocgelijk geacht kan worden.
Er volgt, in den tekst: zfy zoekt xichzelve Hitt.
hebben het reeds gehoord: niet om loon of wedervergelding te ontvangen , niet om ijdele ter te bejagen,
niet om hare tijdelijke belangen te bevorderen , is het,
(Lit zij weldoet. Hare inwendige goedheid is hare eenigtie
drijfveer. Haar eenigst doel is niet haar eigen nut , maar
bet nut van anderen; en zij zou weldoen , al ware het
ook, dat daarvan gcene- belofte van vergelding , in beter
Leven , gedaan was. Zij is tevreden met de overtuiging,
Oat zij haar' pligt doer , dat zij Iced verzacht, fmart ver.
minden, geluk verfpreidt ; het genoegen , de zellvoldoeBing welke zij daarvan genier, is Naar loons genoeg,
acht zij zaligheid; en zij dankt God vurig, tat Hij 'Mar
de gelegcnheid en de middelen verleent, om die te kunnen

De zevende trek is: .zij tivordt niet verbitterd.

Ge-

Iijk niet ligt eene belcediging opneemt , op kleinighe.

den Been acht llaat, en zclfs bij groote verongelijkingen
traag is tot toorn, zoo gedoogt zij ook niet dat de Z0/3
over dezot Karen hartstogt onderga (*). Hare zachtzinnige geaardheid maakt bet onmogelijk, dat eene
ge drift lang over haar zou heerfclicn, eene liefdelooze
aandocning (en wat is verbittering anders ?) lang in haar
zou huisvesten. Neen: worth zij eens door dezelve onverhoeds verrukt zij keert ipoedig tot hare kahnte weder. Zij vergeeft , gel(jk God , in cnitIsTus, ons
vergeven heeft (1), en haar vurigae wensch is verzoening. Kan zij tot deszelfs vervulling 'net komen, het
doet haar dicpe fmart. Maar wrokken wil, wrokken kan
zij niet. Geene aanhoudende ontevredcnheid kan zij gedoogen , dat hare rust en haar genoegen verflore. riatk:
(*) Ephef. IV: 26. (t) Ephcf. IV: sa.
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kan zij den bitterflen vijand niet. Zij wil, zoo veel mogelijk , vergeten, wat iced men haar gedaan hefft; en
van kwaad met kwaad te vergelden gruwt zij , maar zij
wil bet , zoo veel zij kan , zoo veel haar vijand zelf
het gedoogt, vergelden met goed.
Liefde denkt, al venter , Been kwaad ; dat is, zij is
Diet achterdochtig. Zij befchouwt, hetgeen de naaste
doet, steeds in het guntligfle licht. Zij vermoedt niet
ligt blj hem kwade oogmerken. Zij legt zijne woorden
en daden op het voordeeligst uit. Zelfs als hij misdoet,
bedenkt zij alle mogelijke verfchooning voor hem, en
neetnt veel liever aan, dat dwaling of vooroordeel hem
verbijsterde, overijiing of drift hem vervoerde, dan dat
hij moedwillig en met boos opzet zondigde; en niet ,dan
vadat haar van zijne kwaadaardigheid of kwade trouw ten
gebleken is , houdt zij zich overreed van zijne
ondeugd. — Kent gij den man die, in het beoordeelen
van anderen zedelijke bedrijven , fteeds op vermoeclens en
wrdenkingen afgaat, die fchaars jets wezenlijk goeds in
hen onderlIelt , gaarne hunne deugd voor fehsyncleugd,
hunne godsvrucht voor geveinsdheid , hunne dwaling voor
rnoedwillige verloochening van waarheid houdt, zoo kent
gij eenen flechten liefdelcozen , die gaarne aan anderen de
achting weigert, welke hij overtuigd is zelf niet te ver.
dienen, die zich niet verbeelden kan, dat anderen vrij
zijn van zijne fnoode gebreken , die , om voor zijn eigen
beeld niet te fchrikken , hen even zwart aan zich voor,
Reit , als hij weet z elf te zijn.
Liefde verbliplt zich ook niet in de ongeregtigheld,
twat zij verblijdt zich in de wacrkeid. Zich in ongeregtigheid verblijden! Niets is met het karakter der Liefde onbeftaanbaarder, dan dit. Daar zij alter menfcben
zaligheid wenscht , zou zij zich daar kunnen verheugen ,
als zij ziet , dat zij , door ondeugd, moedwillig ziehzelven verderven , en de beerliike vermogens misbruiken ,
welke God hun fchonk , om zieb voor eeuwig gelukkig
te maken? Daar haar elk tijdelijk onheil , dat den naasten ovetkemt , feed vcrwekt , zou haar daar integendeel
de
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de diepfta fmart niet ale zicl beroeren als zij ziet dat
hij zich in bet hoogst mogelijk , in eindeloos onheil ['tort
Ja , gewisfelijk: niets is in flaat , om haar sneer te bedroeven. — Van den anderen kant: zij fmaakt geen levendiger vreugde , dan wanncer zij deugd en waarheid
ziet zegepralen en haar gebied nitbreiden. Zij juicht, als
de Engelen, bij de waarachtige bek.eering van elken zon.
daar , en looft den Hemelfchen Vadcr over elk loffelijk ,
deugdzaam bedrijf,,waartnede zijne kinderen Hem verheer*
liken, over elken flap, welken de mensch voorwaarts
doet in het rijk van zedelijke en godsdienflige waarheid.
Beoordeelt hieruit het hart, Toehoorders ! van hen , die
vermaak vinden in het hooren vertellen , of zelf verbreiden, van des naasten fchande, wien het verheugt, als
zij hem zich, door wanbedrijf, ten toon zien flellen, of
die behagen fcheppen , om hem overal, door leugen en
laster, te benadeelen, hem fnoodheden te last te leggen,
waaraan hij nooit fchuldig was, zijne gebreken fchandelijk te vergrooten, en hem alomme tot een voorwerp van
elks afgrijzen en verachting te maken, of daartoe alle , die
dingen te openbaren , welke de Apostel nu verder zegt,
dat de liefae bedekt.
Haar karakter is, namelijk, juist het tegengefle/de van
dat ik daar geteekend heb. Zij toch poogt fleeds
des naastens ecr te handhaven , en hem voor fchande te
bewaren. Vindt zij iets in hem te berispcn, zij onderhoudt hem daarovcr in het vcrborgen. Wordt hij ,in haar
bijwczen, gelasterd , zij neemt bercheidenliik zijne verdediging op zich. Zij fpreekt gaarne van bet goede, dat
in hem is; van het kwade liouclt zij een diep flilzwijgen
waar men het liefdeloos vergroot , Itch zij het in minder
ongunftig licht , en brengt er al de verfchooning voor
bij, welke waarheidsliefde gedoogt; en van hetgeen zij
zelve fleeing ontdekt moge hebben , fpreekt zij nooit an
woord , ten zij nood en pligt haar dwingen, om anderen
te waarfchuwen van op hunne hoede te zijn. Voorts gelooft zij gaarne het goede van anderen, zoo lang haar van
het kwade niet overtuigend is gcbleken ; en waar zij geen'
ge.
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genoegzamen grond van geloove heeft hoops zlj needs
het beste: want (zegt de Apostel)
Zit gelooft alle dingen; hoopt alle dingen. — Van
hare eigene braafheid bewust , neemt zij niet ligtvaardig
aan, dat anderen geheel flecht zijn. Zij kan niet geloo•
yen, dat het menschdom, over het geheel, zoo boos is,
als zwartgalligen het zich voorftellen. Zij vindt zieh liever bedrogen in haar te gunftig, dan in een te ongunftig oordeel over den naasten. Liever acht zij'cluizenden
hooger dan zij verdienen dan dat zij ddn eenigen beneden zijne waarde fchat. Wie aan de beterfchap eens
flechten moge wanhopen, , zij onderftelt altoos derzelver
mogelijkheid , en hoopt , dat hij tot het pad der deugd zal
wederkeeren. De vermaning ftaat haar altijd even levendig voor den geest: oordeelt niet, opdat gfy niet geoor.
deeld .wordt, als de waarfchuwing: met welk oordeel
oordeelt # zult gif geoordeeld worden (*).
Eindelijk: de liefde verdraagt alle dingen. — Moet zij
Iced verduren, omdat zij harm pligt deed, zij lijdt het
geduldig, en verzet zich niet, zoo andere pligten het
niet gebieden. Words haar goeddoen befchimpt, befpot,
gelasterd, zij getroost het zich. Valt men Iran daarom
kwaadaardig aan, wordt zij er om mishandeld en gefol•
terd, moet zij er zelfs het leven om Paten, zij ondergaat
het alles , zonder ddn oogenblik haar karakter te verzaken ; hare befeheidenkeid wordt onder al haar lijden , aan
eenen ieder bekend (f). Hare beulen zelf kunnen haar
Been hard woord tegen hen afperfen. Zij vormt den held,
den echten martelaar,, en elk groot en doorluchtig karakter. Zoo befchouwen wij haar in Hem , wiens voorbeeld
ons alien ter navolging is voorgefteld, in onzen Heeri E ■
Z US CHRISTUS, die voor het heil des menschdoms
ftierf. Zoo zien wij haar in elk der groote mannen, die
moedig in Zijn voetfpoor traden , en inzonderheid in onzen PAULUS, die , om de voortplanting van het geloof
in Zijnen naam , even als -Hij , zich aan veelvuldig lijden
Oita
VII: r , a. (f) Philipp. IV: $.
(*) M ti t Tit.
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onderwierp , en het kruis vertfroeg , en de Mantic vet..
achtte (*).
Na aldus alle de eigenfchappen gn kenmerken, en alle
de gezegende uitwerkfelen , der liefde opgefomd te hebben
kroont de Apostel zijne befehrijving met het bijvoegfel:
tie liefde vergaat nimmermeer. Na hem, dien zij be.
zielde, gedurende zijn leven verfierd te hebben, verlaat
zij hem niet bij zijn fterven. Zij ftijgt met hem ten he,
trael , om er,, gedurende alle ecuwigheid , een voornaam
deel van zijne volmaaktheid en zaligheid uit te maken.
Vat is, in dit opzigt haar te vergelijken? Alle gaven en bekwaamheden fchieten , bij die vergelijking, oneindig te kort. Profetién , zegt de Apostel, zullen te
niet gedaan worden, talen villas ophouden, kennis zal
te niet gedaan worden. Wanneer,, in de eeuwigheid, al
het toekomende in de uitkomst zelve wordt opgelost, yenvalt alle voorfpelling ; wanneer alle geesten onmiddellijke
gemeenfchap zullen hebben met elkander , zullen zij Beene taten meer behoeven; de gebrekkelijke kennis, welke
wij hier bezitten , zal eindigen in de volkomene, welke
wij hier boven verkrijgen zullen. Want (gaat hij voort)
bier kennen wij flechts gedeeltelijk, en profeteren wij(ver-,
klaren wij de toekomst) flechts g,edeeltelijk; maar,, wanneer bet volmaakte zal gekomcn zfla , zal hetgeen flechts
gedeelte4yk was te niet gedaan worden. Toen ik een kind
was , fprak ik als een kind , was ik gezind als een
kind , overleide ik als een kind; ',mar , yammer ik
cen man geworden ben, heb ik te niet gedaan hetgeen
eenet kinds was, — heb ik . mijne kinderlijke taal , gezindheden en begrippen met die van een volwasfen en
beter onderrigten mensch verwisfeld. Zoo Iang wij on.
dertusfchen hier zijn, zijn wij, ten aanzien van onze
kennis , in vergelijking met die der eeuwigheid , nog
niet meer dan kinderen: want wit zien nu , door eenen
fpiegel , in eene duistere rede: dat is : hetgeen wij nu
zien , zien wij flechts zeer onvolkomen, even als iemand
die de dingen door een duister glas ziet; maur dan
len
(*) Nebr. XII: 2.
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Len wff zien aangez.igt tot aangezigt ,— van nabij en met
verhelderde oogen van den geest. Nu ken ik flechts ten®
deele; maar alsdan zal ik kennen , gelfyk ik zelf gekend
ben. En nu b%ven wel geloof, hoop en_diefde , deze drie ;
maar de meeste van doze is de liefde : want ook geloof
zal hierna opgelost warden in veto) ,hoop genot , maar
liefde zal eeinvig blijven , — geloof en hoop dienen ons ,
om ons ter zaligheid te leiden ; maar , ale zij er ons toe
gebragt zullen hebben , zullen zij terflond verdwijnen;
doch de liefde voert ons niet flechts tot het geluk des
eeuwigen 'evens, maar zal er ook een voornaam deel van
uitmaken, en even eeuwig zijn als dit6
bus hebben wij des Apostels heerlijke befchrijving van
de Goddelijke deugd der liefde verklaard en uitgebreid.
Laat ons, uit hetgeen gezegd is , leeren :
Vooreerst , ons te wachten voor de dwaling , waarin de
Corinthers gevallen waren , welke , zoo het fchijnt , zoo zeer
waren ingenomen met bewondering van geestellyke gaven ,
dat zij geen genoegzame acht haven op hetgeen die alien
zeer verre overtrof,, de liefde. 1k vrees,dat niet weinigen
onzer alzoo mode, in de beoordceling, zoo van onszelven als van anderen, dikwijls meerderen prijs fiellen op
de begaafdheden van het verfland , dan op de goedheid
van het hart. Wij beichouwen vaak den man van uitnemende fchranderheid en kennis , die zich vele wetenlehap
van Goddelijke en menfchelijke zaken heat verkregen, en
de gaaf bezit van wee fpreken , en van , over allerlei onderwerpen , geleerd , krachtig, fierlijk fchrijven , als iets
ongemeens; en echter , als het dien onsen2eenen man mangelt aan liefde, is hij niets voor God, en kunnen zijne
groote talenten hem misfchien alleen dienen, om te nicer
kwaad te ftichten in de maatfchappij. Misfchien gebruikt
hij zijn vernuft en zijne welfprekendheid ilechte, om de
genen, Welke met hem zijn ingenomen, tot hunne fchade
te vermaken, en voor zichzelven voordeel of toejuching
to behalen , om het oor van zedigen to kwetfen , on.;
noozelen to bedriegen, onregt voor to than, onfchuldigen
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gcn te lastcren , twist en tweedragt te zaaijcn , den voortgang van kennis en verlichting te ftuiten, den menfchelijken geest aan banden te leggen , en tot de duisternis en
de verkeerdheden van vroegere eeuwen terug te voeren.
In dit geval is hij, naar de uitfpraak van Rede en Godsdienst, en voor de regtbank des AllerhoogRen, minder
clan niets , en (bat hij eindeloos beneden elk liefderijk
man die , met gemeen menfchenverftand, opregtelijk
ijvert , om de wereld dienst te doen, en al het goede te
verrigten , dat hij kan.
Wij molten , ten tweede aanmerken , dat geloof alleen
niet genoeg is ter zaligheid. Al te velen lchijnen nog
het wezen van den Godsdienst te ftellen in een geloof,
dat zij regtzinnig noemen , fchoon duizenden , die even
bevocgd, als zij, zijn , om er over te oordeelen , het
wederlpreken ; zij waken , dat zij , zoo zij dat geloof bezitten , niets meer behoeven , om zich van Gods gunst
en het eeuwig !even verzekerd te !louden : doch hier hebt
gij de duidelijke verklaring van onzen, door jEzus zel:wen onderwezen en door Gods geest verlichten , Apostel
Wanneer gij 'al het geloof hadt , zoodat gij bergen vet%
zetten kondt, en gij hadt de liefde niet, zoo waart
niets.
Ten derde daar de Apostel ons verzekert , dat wij in
deze wereld niets, dan flechts gedeeltellik, kennen, en
dat wij alles flechts onvolkomen , en als door een duister
glas , zicn , (en wij moeten alien erkennen, dat het licht,
waarin wij hier !even , flechts zwakke fchemering is bij
het Licht, dat , in de eeuwigheicl, ons verftand beftralen
zal) hoe kan het daar in het hart eens Christens opkomen , dat hij tegen andere Christenen , om verfchil van
godsdienflige begrippen , in woede ontftoken wordt lr De
verftandigfte onder ons kan niet zeggen , dat het verfchil
tusfchen hem en zijnen broeder een verfchil is tusfchen
een' kundigen en onkundigen, en niet tusfchen twee, die
flechts in doling verfchillen. Zoo men ooit regt heeft,
om iemand een dwolgees; of ketter te heeten hij verAIENGELW. 1825. NO. 11.
Pp
diem
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client dien naam, vklOr alie andeven, die , als Christen,
de fiefde voorbijzict en verzaakt.

Eindelijk: de beste vrucht , welke wij van het gefprokene mogul wegdragen, is , dat wij er zelve tot aankweeking van liefde in ons hart, en betrachting van liefde in ons gedrag , door worden opgeleid. Laat ons onderzoeken , hoe veel of weinig wij van dcze voortreffelijkfte aller dcugden bezitten , door te overwegen, van
welken invloed zij tot hiertoe geweest is op onze gezindlieden en onzen wandel. Om overreed te zijn , dat zij mij
in de behoorlijke mate eigen is, is het niet genoeg , dat
ik van mijnen overvloed aan behoeftigen mededeel: want
dit kan ik doen, om vertooning te maken en een' goeden
naam te verkriigcn. Het is dan van beiang voor mij, re
onderzoeken, of ik niet flechts milddadig , maar waarachtig edelmoedig ben; of ik weldoe, niet nit lage beginfelen , maar nit wezenlijke goedwilligheid. Ben ik langnmedig , wanneer ik beleecligd word , en het in tnijne magt
heb, om den beleediger zijn ongelijk betaald te zetten?
Ben ik vrij van pijd , ten aanzien van alien , die iets boven mij vooruit hebben , hetwelk voor mij onverkrijgbaar
is? Heb ik mij geene ijdele zelfverheffing te wijten op
het weinige gocde , dat ik meen te bezitten ? Tracht ik
mijnen naasten clienst te doen uit zuivere genegenheid;
zonder mij daarbij eenig regt over hem aan te matigen,
dat mij niet toekomt? Bedoel ik fleeds meer wel te doen,
dan daardoor te verpligten , of er om geprezen te worden? Vervoert de drift mij niet, als men mij eenig ongelijk aandoet? Koester ik niet ligt kwade vermoedens
van mijnen evenmensch ? Verheng ik mij nooit in zijn
feed of zijne fchande? Verblijd ik mij integendeel in zijnen vooripoed en zijne verdientlen? Zoo ik , om zijnentwille, niet fchroom , mij aan gevaren bloot te en
zelfs voor hem lijden te verduren, bezit ik ware liefde,
en in haar datgeen , hetwelk ceuwig blijft. En ben ik
daarvan verfloken , zoo moge mijne kennis zoo groot ,
mijn geloof zoo gezond en zoo flerk , en mijne hoop
zoo vol van vertrouwen wezen , als zij wil ; dit alles
zal
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zal mij van Beene nuttigheid zijn , en ik ben fiats;
mijn geloof en mijne kennis zullen mij, in Gods grooten
dag , niets baten , en mijne hoop zal eindigen in wanhoop ; waarvoor God ons alien genadig behoede Amen

PROF' VEN ODITRENT DE WERKING VAN DE SMETSTOFFE,
DER KOEPOKKEN OP ONDERSCHEIDENE HUISDIEREN ;
DIET AANDIERKINGEN DAARTOE BETREKKELIJK.

(Vervolg en clot van bl. 476.)
hunting der Koepokken aan de Celt.

D

e meergemelde FranfcheGeneesheer y ALEN T I ry (*)
had reeds te voren de inenting aan dit herkaauwend dier
beproefd , en daarvan eene volkomene uitwerking ondervonden. Om mij van het vermogen der koepokflof
op hetzelve te overtuigen, entte ik eene jonge Geit in,
en wel met drie fteekjes van de pokftof der bovengemelde
Koe , Welke door de overbrenging der• ftof van den Kameel op dezelve was geboren, aan den regter tepel, alsmede op de regter zijde van den achterbuik , alwaar het
haar was afgefchoren , door twee fteekjes. Voorts werd
dezc Geit ingeent , aan dezelfde zijde des ligchaams , met
drie fteekjes , under de eerstgemelden, met flof uit dezelfde Koe , doch Welke bij dezelve later door de inenting met aof uit de pok der Ezelin was voortgebragt, en
tevens met dezelfde ftof aan de linker fpeen door twee
fleekjes.
ITet gevolg hiervan was , dat op den bulk alle de inentingen , zonder onderfcheid , aanfloegen. Op de tepels
was de werking lets later kennelijk. Op den Mien dag
Madden de puisten eene pokvormige gedaante verkregen;
dezelve bleven nogtans klein, en warden geenszins met
eene groote hoeveelheid ftof gevuld. Op de linker fpcen
was flechts Cane pok aangekomen.
De
(') Dictionnaire des feienees mddicales, p. 370.
Pp2
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De werking dezer 114 werd nu beprocid bij cen kind
van drie jaren , hetwellt werd ingeent , op den linker
arm , met ftof der Geit van den regter tepel en nit de
boventie pokken op den achterbuik geplaatst , en op den
regter arm uit de pokken der zelfde Geit, onder op den
achterbuik en aan de linker fpeen zich bevindende. Daar
'er nu , na verloop van negen dagen, nog geenc duidelijke werking in de inentingswondjes werd befpeurd, werd
hetzelfde kind overingeent met floffe uit eene Koe , aan
welke , op dezelfde wijze , beide llotren der gemelde Gcit
waren medegedeeld, en bij wie deze zeer fchoone vaccines hadden voortgebragt. Op den laden dag werd
op den regter arm nog cen fleckje werkzaam bevondcn
van de certte inenting. De tweede inentingen floegen insgelijks aan, zoodat dezelve tegen elkander voortliepen,
en derzelver volkomenheid bereikten, toen de pok der
vroegfte inenting zestien dagen, en de pokken der laatite
zeven dagen oud waren. Hier werd nu wederom hevestigd , hetgeen te voren is aangemerkt , omtrent den invloed , welken eene tweede inenting , ter opwekking
eencr vroegere, hebben kan , indien deze niet genoegzaam doorwcrkt, nit gebrek aan opwekbaarheid in het
orgaan der huid, of uit de onwerkzaamheld der Itof. Het
bleek mij hierbij ook wederom , dat , hoewel de floffe
der Geit, onmiddellijk op den Mensch ovcrgedragen ,
het vermogen bezit , om bij denzelven ware pokken voort
te brengen, deze floffe nogtans niet zoo werkzaam is,
als wanneer zij vooraf op nieuw aan de Koe medegedeeld
en door dezelve bewerkt is geworden.
Bij doze Geit zoo wel , als bij den Kameel en de overige van dezelve ingeente voorwerpen , bleven de volgende proefinentingen vruchteloos ; en men mag dus hieruit
afleiden, dat de ligchamen dezer dieren ook Ilechts een.
maal aan de pokziekte onderhevig zijn.
Inenting der Koepokken aan het Schaap.
Deze inenting is reeds menigvuldig in het werk getleld.
Men heeft dezelve gebezigd , am het walvee voor de
fc haap s-
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fchaapspokken te beveiligen , waardoor de kudden
aanmerkelijke verwoestingen ondergaan. De tdtkomften,
welke de vaccinatie van het Schaap gehad heeft , zijn ,
als voorbehoedmiddel tegen de pokziekte van dit dies ,
algemeen niet gunftig bevestigd , daar op verre na niet ahijd
de gevaccincerde fchapen van eene verdere befmetting der
laatfle zijn bevrijd gebleven. Uit dien hoofde kan aan de
Koepokinenting, met betrekking tot het Schaap, geenszins de voorkeur worden gegeven boven de inenting der
eigene fthaapspokken ; wordende de ziekte trouwens door
deze zeer gemakke/ijk gemaakt , terwb1 zij tegen verdere
betinetting het diet beveiligt.
1k heb , bij mijne procfnemingen , ondervonden , dat
bet Schaap weinig , en veel minder dan de Geit, vatbaar is
voor de werking der koepoktiof. Hoe zeerdezelve versch
gebezigd , en de inenting met de meeste naauwkeurigheid
word verrigt , heb ik , wader een achttal fchapen, flechts
bij twee voorwerpen zeer kleine pokken kunncn voortbrengen , die reeds op den 9den dag in omvang en levendigheid veaninderden , en op den mien met eene korst
opdroogden. Dezelve bleven plat en weinig boven de huid
verheven , en hadden gem' rooden kring. Bij eene Koe
en een Kind, met de ftof nit deze pokken van het Schaap
ingeent , bleef dezelve te eenemale onwerkzaam. Wij
hebben dos door onze proefncmingen geenszins de waarnemingen van anderen bevestigd gezien , die verklaren,
door de vaccinatie van bet Schaal) g,cregelde pokken bij
lietzelve te hebben voortgebragt , welke het vermogen behielden , om , op nicuw aan den Mensch en de Koe me..
degedeeld, ware koepokken bij dezelve daar te ilcllcn ,
zoodat daaruit zou moeten warden afgeleid, dat de flof
onveranderd zij gebleven (*). Volgens dezen, zonden
ook de koepokken alleen vatten op zoodanige fchapen,
di,, de cigene pokzickte nog niet hebben doorgeftaan.
lk moet bekennen , niet te begrijpen , waarin het naislukken mijuer inentingen bij het Sehaap gelegen is , en ben
dm;
(*)Esfai fur les EpizoOties, par L. U. G U E, RSENT, p.
P P3
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dus verpligt; mijn oordeel op te fchorten , tot dat nadere
proeven mij hieromtrent nog mcer zekere ondervindingen
zullen hebben gegeven. Voorecrst meen ik , met genoegzame zekerheid , uit de geringe verwantichap , welke de
koepokken met de fchaapspokken toonen te bezitten, te
Mogen befluiten tot de onwaarichijnlijkheid, dat de eerflen aan de I aatflen haren oorfprong, door eene natuurlijke befmetting, zouden verfchuldigd zijn , gelijk men
wel gewild heeft (*).
Inenting der Koepokken arm het Farken.
.
Offchoon deze vermenging welligt aan fommigen rneuwe flof tot ergernis en bezwaren moge opleveren , zoo
behoeft intusIchen niemand te vreezen voor onreine befmetting, daar het Varken, met koepokflof ingeent, wel
voor derzelver werking vatbaarheid toont te bezitten ,
rnaar uit welks pokken geene verdere voortplanting op
den Mensch gelchiedt. Ziehier de bevestiging. Ik entte
een Varken van de vrouwelijke kunne, acht of negen
weken oud, in met polatoffe van eene Koe genomen , en
wel op den 9den dag der inenting, door drie fleekjes aan
de regter zijde onder den achterbuik , en door vier fteekjes aan de binnenzijde der linker dije. Met den 8flen dag
hadden er zich op alle deze plaatfen pokken gevormd
die een eenigzins rood aanzien hadden, en eenige helde.
re ftoffe , llama in geene groote hoeveelheid, bevatteden. Deze flolfe , aan een Kind , alsmede aan een Paard
ingeent , bleef bij beiden onwerkzaam ; terwijl de koepokftof , gelijktijdig aan het eerfle. ingeent , eene volkomene uitwerking deed, en fraaije pokken bij hetzelve
voortbragt. 1k had geene gelegenheid , om deze flofre
wederkeerig aan de Koe te beproeven. Bij het Varken
deed eene latere inenting met koepokflof geene verdere
tfitwerk in g.

(*)

FEL A ND's. Journal ,

B. XIII, S. M.
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Inenting der Koepokken aan den /lap.
Door de vriendelijke aanbieding van mijnen Ambtgenoot ,den Hoogleeraar VAN LIDTH DE JEUDE, Directeur der VeartfenijIchool , in de gelegenbeid getleld
zijnde , oin de Koepokinenting te doen aan eenen Aap,
zich in deszelfs verzameling bevindende , (zijnde de Papio Nemestrintis , CUvIER) zoo meende ik ook deze
Diet voorbij te moeten laten gaan , onr clerzeiver uitwerking aan dit, in gedaante het meest naar den Menseb gelijkend , dier te bcproeven. Deze vrouwelijke Aap , zijnde reeds van een' gevorderden ouderdom , wager en niet
zeer gezond, werd ingant door drie tteckjes onder den
buik, en even zoo vele op de uitwendige zijde der dije,
met zecr werkzame koepokflof. Met den 3den dag kwamen de pokken reeds op, en deze fchencn cello witte,
etterachtige floffe te bevatten. Op den 5den dag waren
zij evenredig grooter,, doch de pokken onder den buik
door affchaving eenigzins onregelmatig geworden. Met
den 7den dag namen dezelve reeds in omvang af,, en werden zij opdroogende bcvondcn. Bij een Kind , aan hetwelk
de ftof uit de pok van den Aap op den regter arm en koepokauf op den linker arm gelijktijdig werden medegedeeld , bleef de eerile onwerkzaam , terwijl de laatfte , op
den Men en 9den dag, zeer fraaije koepokken had voortgebragr.
Inenting der Koepokken aan den Head.
Men weet , dat , even als fommigen het Paard , door
de inenting der koepokken , tegen de droesziekte hebben
vermeend te kiln= beveiligen, door anderen deze inenting bij den liond ter voorbehocding tegen de zoogenaamde hondcnziekte is aangewend. Dc Italiaanrche Geneesbeer S A C C O verzekert , in deszelfs meermalen aangebaalde werk , aan een getal van tweehenderd-en- dertig
Ilonden de koepokken te hebben ingant , met oogmerk
um dezelve daardoor tegen de liondenziekte re beveiligim ,
hierin zoo vulkuwen geilaagd te zijn dat van het geI/ P 4'
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melde aantal flechts 66n door deze ziekte werd aangedaan
en daaraan flierf. Men zal dus mogen vooronderftellen ,
dat de inenting bij de overigen gevat en eene voldoende
uitwerking heeft gedaan. 1k heb aan negen Honden van
zeer verfchillenden ouderdom en gellacht , op onderfcheidene ligchaamsdeelen , de inenting met zeer werkzame
koepokftof in het werk gefleld, doch flechts bij twee
derzelven kleine en onvolkomene pokken zien ontftaan.
Dezelve bragt bij de overigen alleen eene gerin0 ontileking op de plaats der inenting te wag, die met vier of
vijf dagen wederom verdween. II( hcb uit de pokken van
beide de Honden , bij welke de inenting was aangeflagen,
op nieuw eene Koe ingeat , namelijk door twee ftcekjes
aan de regter voorfle fpeen nit den vrouwelijken , en door
twee fleekjes op de linker voorfpeen uit den mannelijken ; dan , hoewel de inenting zich in het eerst werkzaam
toonde, was evenwel op den 7den dag alle working verdwenen. De Hoogleeraar aan de Veeartfenljfchool te Lyon,
j. B. GOHIE R (*), heeft reeds to voren de geringe
vatbaarheid van den Hond voor de werking der koepokflof aangetoond , daar,, van de zes - en - twintig door hem
op verfchillende wijzen gevaccineerde Honden , van twee
tot zes maanden oud , flechts bij anen enkelen eene puist
geboren werd , welke eenige overeenkomst fcheen to hebben met eene menfchelijke koepok ; doch deze Hond werd
Diettemin , vijf weken daarna , doar de hondenziekte aangetast. Naderhand vatte de ftof nog bij ecn' Hond, die
flechts eenige dagen oud was , waarbij drie pokken werden voortgebragt, welke met den I I den dag volkomen
opgedroogd waren ; terwijI evenwel cut dier even min ,
als twee andere, insgelijks gevaccineerde Honden, van
denzelfden ouderdom , bij wie de inenting niet was gelukt, van de hondenziekte bevrijd bleef. De flof , nit due
pokken aan andere Honden medegedeeld , bragt eene
puist vourt , welke niet tot verettering kwam, tuaar zit.
ten ging ., en biunen weinige dagen verdween.
112(*)11.10tvoiro et objervations frir 1a thirursie et la itiddicise
veteilhaire , TOM. A p. 39 cu very.
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Inenting dcr Koepokken (tan het Koniin.
De mededeeling der koepokflof, aan vier Konijnen in
bet werk geileld , door inenting aan onderfcheidene ligcbaamsdeelen, is steeds zonder eenige uitwerking gebleyen ; waaruit ik geloof te mogen befluiten , dat dit dicr
daarvoor als onvatbaar mag worden gehouden,
•■••■••••■■

Indien wij nu te zamen vattcn hetgeen de medegedeelde
proeven ons hebben geleerd , zoo kunnen daaruit, gelijk
ik meen , deze hoofdgevolgtrekkingen worden afgeleid.
De Koe is vatbaar , om de koepokken door inenting te
ontvangen; en zij kan zeer gelchikt dienen , om de zoo
heilrijke itof aan te kweeken , ten einde deze, te alien tijde , in genoegzamen voorraad voorhanden zij, om tot het
vaceineren van kinderen te worden aangewend.
Boewel het tot dusverre wel waarfchijnlijk , maar niet
zeker is, dat de Stier door natuurliike koepokken wordt
aangedaan, zoo is hij evenwel , door inenting , voor dezelve vatbaar.
Het ligchaam des Runds is flechts eenmaal aan de weriiing der koepokifof onderhevig.
De koepokflof, aan het Paard en den Ezel medegedeeld, brengt insgelijks bij dezetve pokken te weeg. Wanneer de ftof dezer pokken op nieuw op de Koe wordt
overgebragt, fchijnt de werking ilerker te zijn Jan van
ooripronkelijke koepokflof,, en zij behoudt, gelijk daze,
hare geregelde werking op het menfchelijk ligchaam.
Ook ftof van het Paard en den Ezel behoudm wederkeerig can befmettend vermogen op cikander, zoodat
men van het Paard op den Ezel, en van den laatflen op
bet eertle kan inenten ; doch deze inenting is aan meerdere mislukking onderhevig , dan de overbrenging van oorfpronkclijke koepokftof op deze dieren , of van dezeive
op de Koe.
De polcaof van bet Paard en den Ezel , onmiddellijk aan
Mensch medegcdecld , toont zich niet zeer werkPP5
zaain ,
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zaatn , daar dr?: inentingen dikwijls niet aanflaan. Er kunnen evenwel pokkcn , op deze wijze , bij den Mensch
worden voortgebragt , die trager opkowen clan de gewore koepokken dock voor bet overige in uitwendige gedaante van deze niet vert'ehillen.
Zij brengen ook verlehijnielen van koorts en algerneene
aandoening des geftels te weeg , en de kinderen , naderhand met de oorfpronkelijke koepokaof overingant, bezitten voor derzelver werking geene vatbaarheid nicer.
Het fchijnt intusfehen , alsof de kracht der frnetftoffe
voor verdere inentingen op deze wijze verminderd wordt ,
daar het ons niet heeft mogen gclukken , deze onmiddellijk van het Paard en den Ezel op den Mensch
overgebragte pokken op andere kinderen voort te planten.
Er bcftaat this, in dit opzigt , een wezenlijk verfchil
tusfchen de werking der equine, of oorfpronkelijke fmetRof der mok - verzwering , en de ingeUnte koepokken van
bet Paard , in zoo ver de eerfle . pokken bij den Mensch
to weeg brengt, die zich in bet oneinclige , even als de
koepokken zelve , bij denzelven laten voortplanten.
De equine, of beveiligende Mok (Sehutzmauke), nett
een meer algcmeen uitflag aan de beenen des Paards daar ;
terwiji de uitwcrking der aangebragte koepokflof zich alleen bepaalt tot tie plaatfen der inenting , op dezelve enkele pokken voorturengende; even als door de inenting
van het itund en andere dieren geen algemeen uitflag ,
maar flechts enkele pokken geboren worden.
Het Paard en de Ezel verliezen de vatbaarhcid voor de
werking der koepokfloffe , w.aineer deze eenmaal haar
vermogen op derzelver ligchamen heeft uitgeoefend.
De Kameci is vatbaar voor de werking der oorfpronkelijke koepokftof, van den Mensch genomen , en insgelijks
van den Ezel, en hij laat die ftof onveranderd.
Op de Ig oe overgcbragt , brengt dezelve pokken voort
die niet in alien deele zoo werkzaam zijn en zoo groot van
gedaante worden als die gene , weike door de pokftof
van het Paard en den Ezel bij dezelve worden voort9.:epIant.
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De pokken van den Kameel, zoo wet door de koepokftof van den Mensch als van den Ezel voortgebragt
behouden een belmettend vermogen voor de Geit , welke
door derzelver inenting de pokken erlangt.
Oak bij dit Bier blijft de vacciw hoewel reeds
de bewerking van onderfeheidene ligchamen, als van den
Mensch, den Kameel, den Ezel, ondergaan hebbende,
haar befmettend vermogen behouden ; zoudat zij, onraiddellijk op den Mensch overgeoragt, op denzelven een
werkzaam vermogen uitoefent, en volniaakte koepokken
voortbrengt.
Bij dezen onmiddellijken overgang van de Geit op den
Mensch toont de ftof insgelijks eenige meerdere traagheid
van werking, dan wanneer dezelve eerst wederom aan
de Koe, en van deze op nieuw aan den Mensch, wordt
medegedecld.
Hieruit meen iii te molten vooronderaellen dat , wanneer de koepoktlof , door de overbrenging op eenig ander dierlijk ligchaam, dan dat des Runds, eene zekere
mate van verzwakking of ontaarding ondergaan heeft , bet
laatlte de gefehiktheid heeft , om deze flof wederom tot
deugdzame pokftof te bewerken , en het derhalve , ook
van deze zijde niet als geheel doe!- en nutteloos mag
worden bOchouwd , om de koepokftof , van tijd tot tijd,
aan bet Rund mode te deelen , ten einde dezelve nieuwe
vertlerking erlange , of, zoo als men wel gewoon is te
fpreken verfrischt worde.
lle Kameel en de Geit zijn , even als de overige dieren, waarop de lmetflotTe der koepok geregeld wcrkt,
flechts eenmaal voor hare werking vatbaar.
Offchoon het Schaap insgelijks , met het Rund , onder
de famille der herkaauwende dieren behoort, zoo bezit
het nogtans eenen veel geringeren trap van vatbaarheid
voor de koepokken, dan de Kameel en de Geit ; hetgeen
misfehien aan de flappe en minder prikkelbare gelleidhcid van het Schaap, aan de weinige gevocligheid of
eigene phgologifche werkingswijze der hnid dezes diers
is toc te Ichrijven.
pe koepokltuf verlieat ouk , door
den
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den overgang op bet Schaap, haar befinettend vermogen
zelfs voor de Koe.
BO den Aap ontRaan , door de inenting met koepokftof, onregelmatige en vroegtijdige pokken , fchier
overeenkomende met fommige vallche koepokken bij den
Mensch, Het is nogtans onzeker,, in hoe ver de ziekelijke gefleldheid van den Aap , waaraan ik de inenting
verrigt heb , daarvan alleen of de medewerkende oorzaak
beeft kunnen zijn.
Het Varken ontvangt de koepokken, welke geregeld
bij hetzelve werken ,en deszelfs ligchaam voor cene tweede befrnetting onvatbaar maken; doch van welke pokken
men niet in that is eene verdere voortplanting op den
Mensch, noch aan bet Paard , te doen.
De Hond is weinig vatbaar voor den invloed der koepckflof. Dczelve doer op dit dier Ilechts cene geringe
en onvolkomene uitwerking-, en zij verliest daarbij bet
vermogen voor cene verdere befmcning op de Koe.
Het Konijn toont zich geheel onvatbaar voor de wer.king der koepokftof.
1k heb alleen kunnen mededeelen hetgeen ik , volgens
mijne gedane proeven, tot dusverre ondervonden , en nit
dezelve, bij wijze van gevolgtrekking, heb gemeend te
mogen afleiden. Mogelijk kunnen verdere proeven en
waarnemingen aan deze mijne befluiten ecne nadere bevestiging, bepaling of wijziging geven. Herhaalde pogingen zijn er noodig , om de meest zekere refultaten ,
in het vak der ondeivindelijke Geneeskunde, te erlangen ;
doch hiertoe moeten ook de geringile bijdragen bet hare
toebrengen, en alleen uit dit oogpunt vlei ik dat
mijn arbeid niet als geheel onbelaugrijk mag worden geoordeeld.
Nafchrift.
Na het opflellen van deze Verhandeling ben ik door den
neer j. B A I., Stadsbeelmeester te Tie!, opmerkzaam gemaaltt
dat door hem , reeds in den jam 18'9, de procfneming,
door menting de itoepoklion aan eene Koe mede to &den ,
m g t het beste gevulg, in het wcrk is getteld, zoo als daarvan
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van melding is gemaakt in de Arnhemfche Courant van den
17 junij 1819, en voorts in de Nederlandfche Staatscourant
van den 22 JuniJ van dat jaar; gelijk zuiks verder is medegedeeld in de Handlading tot de kennis der inenting met Koepokflofe , door de Provinciale Commisfie van Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzigt, refiderende te Dordrecht. Gemelde
Geneesheer voegt er bij , dat hij en zijne inedekunstoefe.
naars, gedurende een' geruimen tijd, in de flof, welke van
die Roe genomen was, bij gedurige voortplanting, gebleven
ziju. — Daar deze waarneming niet te mijner kennisfe geko.
men was, meen ik van dezelve Miner melding te moeten ma•
ken, en in zoo verre re wijzigen hetgeen op bl. 4 .22 gezegd
is , opzigtelijk het onrbreken van opzettelijke proeven dezer
inenting in ons land.

VERSLAG VAN DE PARING EN WERPING VAN EENEN SENEGALSCHEN
LEEUW EN LEELIWIN HIER TE LANDE.

Door

W. VAN AKEN.

Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Weledel Ileerl
Belangrijke verfchijnfelen in de Natuurlijke Historic op te
inerken, verfchaft den Mensch eene ware zelfvoldoening,
wijl hij, bij de ontdekking dier verfchijnfelen, in het gevoel
zijner meerderheid boven al het gefchapene bevestigd words,
en in zichzelven een vermogen ontwaart , hem , bij uitfluiring , door de Voorzienigheid gefchonken. Immers, wanneer
wij ons de geaardheid en de kracht van den Koning der Die.
ren, den ontzaggclijken Leeuw, voorftellen ,en zien , hoe de
Mensch, met zoo veel minder fpierkracht toegerust , dit
vreesfelijke dier geheel aan zijnen wit onderwerpt, hetzelve
voor zijne voeten doer kruipen, en met hetzelve, als met
het zwakfte alter fchepfelen , fpeelt, dan moeten wij het hooger vernuft vereeren, dat op de :ontembaarfle krachten de
overhand behoudt. Heeft dit verbazend fchouwfpel menig. maal de aandacht getroffen, het fcheen nogtans voor onze
Eeuw bewaard, een ander, niet minder treffend, te bewonderen, — de vermenigvuldiging, namelijk, van dit ontzagge.
lijk dier in onze luchtflreek , zoo verfchillende met die,
waarin het oorfpronkelijk voorkomt. Het is om deze reden,
dat ik bij den Heer w. v AN AKEN ) wiens onvermoeide
j ver
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Jiver zoo veel heefc bljgedragen tot opheldering der NatuurIfike Ilistorie, aanhield , mij de bijzonderheden van dit verfchijnfel eenigZins uitvoerig mede te deelen ; en zijne wel.
willendheid verfchafte mij het genoegen , alle de daarbij
plants gehad hebbende omflandigheden te vernemen; terwiji
de eenvoudigheid van zijn vcrhaal ten waarborg van deszelfs
echtheid verftrekt, en bovendien vele getuigen de waarheid
van hetzelve kunnen bevestigen. Het befef, dat op onzen
vaderlandfchen grond , anders , ook ten opzigte van deszelfs natuurlijke voortbrengfelen , zoo zeer miskend, zelfs
de Boning der Dieren heeft voortgeteeld, en de fchrik der
Afrikaanfche wooden aan de leiding van het menfchelijk
veriland onderworpen is, verwekt zulk eene aangename gexvnarwording , dat ik mij het genoegen niet konde ontzeggen,
dezelve aan anderen mede te deelen; en het is daarom , dat
ik U dit verflag aanbiede, niet twijfelende , of Gij zult
hetzelve gaarne een plaatsje in uw geacht Maandwerk toekennen. Met de meeste achcing heb ik de eer te zijn ,
Weledel Heer I
Uw dienstv. Dienaar,
M. W.

I

n bet jaar 18e3 federt tien maanden eigenaar zijnde van een"
Senegalfchen Leeuw en Leeuwin , welke ik alstoen berekende Brie jaren to kunnen oud zijn , be y ond ik mij met dezelve, in bet gezegde jaar, op de kermis te Harlingen, in
Pricstand , wanneer ik , op zekeren fchoonen dag, eene merkwaardige verandering in het gedrag en de wijze van doen dezer
twee dieren, bij elkander in hetzelfde bok opgefloten, waar.
nam, welke mij zoo ongewoon voorkwam , dat ik daaruit befloor dat dezelve , en inzonderheid de Leeuwin, jagEiguaren.
Omtrent den middag van dien dag zag ik , dat de Leeuwin
zich op den bulk tegen den grond lag, met de voorpoo.
ten uitgeftrekt , wanneer de Leeuw ten zelfden tijde haar be.
fprong , de klaauwen in de borst van de Leeuwin en de tanden in haren nek zettende; in welke geflalte zich de laatfte
fcbikte , om de ombelzing des Leeuws te bevorderen en ge.
makkelijk te waken; dezelve duurde drie A vier minuten ,
verzeld van een weaerzijdsch gebrul wanneer de Leeuw ,
zeker oogenblik daar zijnde, zich als 't ware met fchrik torugtrok. De Leeuwin , zich vrij gevoelende , viel aan op
den Leeuw ; en er ontilond alsdan een verwoed gevecht tusfchen

VAN EFNE3 SPNEGAT,5C111, N LtELIVF YIN LEEtiVi r 111.

:735

fchen doze twee dieren, zoodanig. dat eon gedeelte van de
maven des Leeuws tusfchen de klaauwen der Leeuwin bleef
hanger. De uitflag van dezen ftrijd was , dat de Leeuw zich
onderwierp en als bevreesd in een' hock kroop, terwijl hij
met een paar vlammende oogen de Leeuwin gedurig aanaaarde, zoo fang tot dat deze, na verloop van een kwartier
uurs , door hare leweging den Leeuw van nieuws aanzette
en hem naderde; waarop heczelfde, zoo even gefchetae,
tooneel zich wederom hervatte.
Din duurde, bij herhaling, van des middags ten twaalf tot
des avonds ten acht ure, zijnde het cijdflip van de voede.
ring, wanneer deze twee dieren gefcheiden moeten worden
door middel eener fchuif, welke derzelver hok in twee6n
deelt, omdat antlers de Leeuw al het vleesch alleen vet..
flindt; loch ilc be yond zullts op dat oogenblik onmogelijk,
dewijl de Leeuw de Leeuwin volarekt Diet wilde verlaten.
1k zag dan bij die gelegenheid, dat de Leeuw het vleesch niec
durfde aanroeren, en de Leeuwin alleen lief even; terwijl,
gelijk gezegd is, buiten den paartijd de Leeuw alleen bet
vleesch verflindc, zonder dac de Leeuwin daar omtrent durft
komen , wanneer men hen niet van elkander fcheidt.
De wederzijdfche paardrift dezer dieren heeft , met dezelf.
de verfchijnfelen, zeven dagen geduurd , met deze ongewone
omitandigheid, dat zij in tegenwoordigheid der aanfchouweren bonne oinhelzingen verrigtten, zonder den minften fchijn
te geven van acht op dezelve te flaan; terwijl. hij , die fteeds
gewoon was hen to voeren en op te pasfen, zich aan het
grootae gevaar blootaelde , wanneer hij te digs aan het hok
naderde, fchiecende zij alsdau al briefchende op hem toe,
alsof zij bevreesd waren van gefcheiden to worden. Doze
omaandigheid heeft mij gefchenen de grootite opmerking te
verdienen , als flrekkende tot bewijs van het inflinct of de
ingefchapene neiging dezer dieren welke men elkander vija
entwincig malen heeft zien omhelzen in den tijd van anderhalf our , hetwelk bij die gelegenheid door liefhebbers der
Nacuurlijke Historic naauwkeurig is opgemerkt geworden.
In October van heczelfde jaar heefc de Leeuwin twee doode Welpen geworpen, zijnde Leeuw en Leeuwin, waaruit
mij gebleken is , dat eene Leeuwin vijfcien weken draagc na
de gezegde zeven fpeeldagen, zoodanig echter, dat de werping drie of vier dagen na den gezegden dragttijd gefchiedt,
Welke, mij voorkomen afgerekend to moeten worden van de
reeds
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reeds gemelde fpeeidagen, fchijnende de overfchietende tijd
noodig te zijn tot het zetten van de vruchc.
De jonge Leeuwen of Welpen, ter wereld komende , heb.
ben in het geheel geene Leeuwengedaante, maar gelijken
integendeel veel meer naar Panter-tijgers, zijnde bijna even
gelijk deze dieren gevlekt en geringd , hebbende de iengte
van dertien duim , te rekenen van den mull tot aan de punt
van den flaart, en de hoogte van zeven it ache duim , te re.
kenen van de kruin tot aan de nagels. Hetgeen bier in dit
geval de meeste verwondering verdient, is, dat zulk een
groot dier, als eene volwasfene Leeuwin is, zulke kleine
jongen, en in zoo kleinen genie , ter wereld brengt.
Deze twee eerfte Welpen zijn, daags na de werping , be.
zigtigd geworden door Z. K. H. den Heer Prins van o R A N.
E en Hoogstdeszelfs kleine Familie, en gedurende drie dn.
gen daarna door het publiek, waarna ik dezelve teraond heb
doen opzetten , en vervolgens in dien that, na daartoe alvorens verlof bekomen te hebben, aan H. H. M. M. den Ko.
Ding en de Koningin , benevens de Vorftelijke Familie en
Hofgezin, in het Paleis , na her afloopen der cafe', ter bezig.
tiging heb aangeboden, als de eerite Leeuwenwelpen, op
Nederlandfchen grond geboren; zijnde ik bij die gelegenheid
door Hunne Majesteiten met zoo veel goedheids en min.
zaamheids toegefproken en behandeld geworden, dat ik die
gelukkige oogenblikken mij altijd met dankbaarheid zal her.
inneren.
Ant dagen na de gezegde werping befpeurende, dat de
Leeuwin op nieuw jagtig was, heb ik op den negenden dag
den Leeuw weder bij haar gelaten; bij welke gelegenheid
weder dezelfde omfiandigheden als te voren plaats hadden,
toen te Harlingen, thans in 's Gravenhage.
Eenigen tijd na het paren van gezegde dieren 's Gravenhage verlaten hebbende, om, op verzoek van eenige bemin.
naars der Natuurlijke Historie , het volgende faizoen in Utrecht door te brengen, begaf ik mij derwaarts, te meer, om_
dat men, vernomen hebbende dat de Leeuwin op nienut
zwaar was, fierk verlangde , dat dezelve in gezegde (tad zoude werpen, gelijk dan ook aldaar plaats gehad heefc op den
22 Februarij 1824, hebbende zij op dien dag geworpen
drie levende en welgefchapene Welpen , waarvan een van het
mannelijk en twee van her vrouwelijk geflacht. Deze drie
Welpen zesendertig uren bij de Leeuwin gebleven zijnde, is
er
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er éda van geitorven , zijnde eene Leeuwin ; bet tweede ,
zijnde een Leeuw, filar in den ouderdom van drie dagen
en bet derde, eene Leeuwin , in den ouderdom van cien dagen.
Inmiddels deed ik Zacurdags na de werping, op den 28
tebruarij , mijne Menagerie, ter bezigtiging der jonge Leeuwen,
voor bet publiek openen , b ij welke gelegenheid honderden
der inwoners van Utrecht, als ook een aantal beininnaars der
Natinitlijke Historic, bet oucifte der gezegde Welpen levend
aanfchouwd hebben , zuigende aan de fpeen van de moer,
Denzelfden dag na den dood van gemelde laatfle Well*
werd ik gewaar, dat de Leeuwin op nieuw jagtig was, waar.
om ik, eenige dagen daarna , den Leeuw weder bij haar Tier,
bij welke gelegenheid deze dieren ddnen dag minder fpeelden , dan ce voren te Harlingen en te 's Cren)enhage plaats
had, dragende zich voor bet overige sites dezelfde wijze
toe, als reeds gemeld is.
Bijna drie meanden na gezegden fpeeltijd be y ond ik
suet mijne Menagerie op de Leidfche kermis , bij welke gele.
genheid eenige kenners in bet y ak der Natuurlijke Historie
mij deden opmerken, dat, de Leeuwin op nieuw vol zijnde
ik dezelve , in een bijzonder Locaal , zoo verre van den
Leeuw moest verwijderen , dac zij denzelven in bet geheel
niet konde hooren , en ik haar bok steeds door een' en den.:
zelfden perfoon diende te doen verzorgen en oppasfen ; daar
echter bijvoegende, dat het hun onmogelijk voorkwam , de
jonge Welpen , in eene zoo koude luchtflreek , als die van
Nederland in vergelijking met Afrika, in het !even ce Um,
nen behouden en op te voeden ; zijnde d irt algemeen gevooi
len der kenners. reeds aan mij te Utrecht medegedeeld.
Alle mijne krachten willende infpannen , niet alleen onl de
voortteling van Leeuwen op onzen vaderlandfchen grond ce
bevorcieren , welke on reeds twee malen was gefchied, man
ook om de Welpen aldaar in het leven te behouden en op
te voeden, volgde ik dankbaar den raad dier Geleerden, en
deed mijne Leeuwin terflond daarop naar Rotterdam vervoe.
ren , onder bet opzigt van ddn ' perfoon , gelast om dezelve
geheel alleen te verzorgen en op te pasfen, en haar aldaar in
een dubbel , of twee ineenloopende hokken te bewaren, out
aan bet dier meerder gemak en ruimte te verfchaffen, geheel
afgezonderd van de gemeenfchap hoegenaamd met andere
dieren.
Na in dozen Rant en onder gezegd opzigt aldaar 46ne manna
1140.:NOELW. 145, r4o. 51.
vet.
9q
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verbiijf gehad to hebben heeft de Leeuwin, op den 25 Jo.
nij 1824, dric levende Welpen geworpen , waarvan een van
het mannelijk en twee van het vrouwelijk geflacht. Ilr was
er zelf bij tegenwoordig. De Welpen komen ter wereld met
opene oogen , de moer overal nakruipende , welke van hare
zijde dezelve bij herhaling met haren muil in eenen hoek
draagt, om als 't ware zichzelve in de verlosfing te kunnen
helpen, dewill de Welpen bij hunne geboorte terfiond zeer
hongerig zijn en om voedfel fchreeuwen.
Vreezende , dat ,door deze vertraging, de Welpen bet noodig voedfel te lang zouden moeten ontberen, en bijgevolg
van gebrek omkomen , nam ik cerftond het befluic , hen van
de moer of ce fcheiden, hetgeen ik zelf oogenblikke/ijk , met
bet grootfie gevaar,, ten uitvoer bragt ; hebbende ik de voorzorg gehad, mij telkens , zuiks noodig zijnde, verfche en
warme koemellt te befchikken, welke, door middel van een
tuitpotje , welks pijp of tuic met een fponsje bedekt, en
waarovel een neteldoeksch lapje gebonden was, Ilan de Welpen
moest aangeboden worden , waarrnede ik dan ook den ganfchen nacht doorgebragt heb tot des morgens ten 8 ure, gedurende welken tijd de Welpen van het moervuil , bij hunne
geboorte medegebragc, zijn ontlast geworden. Hierop begaf
ik mij naar bet Locaal der oude Leeuwin, om•mij van haren
toeftand te vergewisfen; en , haar zoo wel bevonden hebben.
de als ik wenschte , gaf ik haar ern van de kleinfte Welpen
terug, om daarmede te beproeven, of zij hetzelve geen Iced
zoude doen , en of zij bet zoude willen laten zuigen. Zien.
de, dat de Leeuwin het jong met vriendfchap in Karen mull
ontving , lekte en ftreelde , gaf ik haar de twee andere Wel.
pen ook dadelijk terug, welke zj mede met het groocfle
genoegen aannam , in een' hoek bij elkander leide, en er
zich dwars voor plaatfte in de gewone handing van een' lig..
genden Leeuw , als 'c ware om hen te befchermen , zoodat
de drie Welpen aisdan onzigtbaar waren; waarop ik het hok
van voren met de gewone reisblinden coeflooc, en den oppasfer
beval , er volftrekt niec naar te zien , maar de Leeuwin met
hare Welpen tot mijne terugkoinst aan zichzelve over te
ten, zijnde het toen half negen ure 's morgens. Na twee uren
afwezigheids Imam ik angstvallig en met eene brandende nieuwsgierigheicl weder terug, om naar den toefland dezer dieren
te vornemen begai mij naar derzelver hok , deed door den
oppasfer der Leeuwin zachckens den der blioden openen ,
en
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en zag dezelve op haar gemak op den grond nitgeftrekt liggen, terwijl den der drie Weipen aan haar lag te zuigen,
zijncie de twee overigen voor mij onzigtbaar. Verfchrikt zijn.
de van deze twee laatften niet te zien, deed ik terftond het
andere blind mede zachtkens wegnemen. Toen frond de
Leeuwin op , en zag ik, tot mijn bitter leedwezen, den dezer twee Welpen dood liggen , terwijl het andere geheel
bedwelmd was. Nu was ik fmartelijk in mijne hoop te leur
gefteld , en zoo Clerk aangedaan , dat ik , in eene vervoering
van fpijc , als geheel buicen mijzelven was. Goede rand bier
dour zijnde, nam ik het kort befluit , ow, met alle moge.
lijke omzigtigheid , de Welpen van de moer af te nemen;
maar, zoo als ik zulks wilde in het *ext /Mien, nam
zij het Welp, dat nog flraks aan haar gezogen bad, in den
muil, en zag mij in dien fland al dreigeude aan , terwijl de
twee overigen , het 4ene dood en bet andere bedwelmd, voor
bare pooten lagen.
Dit was voor mij , als eigenaar, zulk een treffend en te.
vets zulk een fchrikkelijk tafereel , dat zich hetzelve beter
last gevoelen dan befchrijven. Ilc deed nu de blinden weer
op nieuw voor het holt , om aan de Leeuwin gelegenheid
te geven van haar Welp weder neder te leggen. Zuiks ge.
fehied zijnde, deed ik de blinden andermaal wegnemen, en
beproefde, door middel van een fink vleesch en haar gewoon
drinken, haar van hare Welpen af te Leiden. Dit gelukkende,
nam ik gezwind dit oogenblik te bast, om int) van het levet)•
de en bedwelmde Welp meester te waken.
Alijn oogmerk bereikt hebbende, was mijne eerfte zorg,
om , door eenig vocht, het laatfte weder bij te brengen,,
hetgeen mij gelukte. Op nieuw mijne coevlugc nemende
tot het reeds gemelde tuitpotje , dam lit flier raadzaam
oordeelde , de Welpen aan de Leenwin weder terug te geyen , zag ik toch wel, dat het onmogelijk was, door dit
middel dezelve te kunnen groot brengen. Waarop ik op de
gelukkige gedachte kwam van zulks te beproeven door mid.
del eener zoogfche reef.
Spoedig ftelde ik alles in het werk, om er eene te bekomen , en na verloop van twee uren zag ik mij meester van
een' zogenden bastaard-Spencerhond. Ik bood haar de Wel.
pen ter zoging aan; maar het dier.beefde van fchrik terug,
en ik vond mij genoodzaakt , ow door dwang hetzelve in de
nood:ge bonding to leggen en alzoo te doen vasthouden , als
wan92
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wanneer ik Inii z : ttende mec beenen over den bond plantIle , om denzelvcn alzoo ce kunnen bedwingen , en met de
voeten tegen den moor. Nu nam ik het fterkfte der twee
Welpen, en bood heczelve bij herhaling den tepel aan, doch
vruchteloos dewijl het altijd weigerde denzelven aan te nemen. Eindelijk gelukte mij zulks, na verloop van anderhalf
uur. Toen beproefde ik hetzelfde met het andere Welp, dat
na een half uur tijds begon te zuigen, terwij1 ilc den hond
altijd moest blijven vasthonden. En alzoo deed ik , geduren.
de vierencwintig. uren , de beide Welpen acht malen zuigen,
waarmede telkens een half a drie kwartier uurs verliep.
Gezegde bastaard Spencerceef behield haar zog flechts
vier dagen wanneer ik mij genoodzaakt zag, naar eene andere om te zien. Maar nu was binnen noch buiten Rotter.
dam niet Une te vinden , welke daartoe konde dienen! Ik
begat mij dus te dien einde naar Dordrecht, alwaar ik adres
bekomen had , en had het geluk van mij eenen grooten bastaard Dog te verfchaffen waarmede ik mij dadelijk weder
naar Rotterdam begaf.
Met dezen bond te werk gaande als bier boven gezegd is ,
weigerden de Welpen, nu vier dagen ond , en reeds aan den
vorigen hood gewoon, op nieuw,, aan dezen te zuigen, her.
geen mij echter na verloop van een half uur gelukte. Ook
deze teef behield haar zog flechts vijf dagen, wanneer ik bij
geluk te Rotterdam een' grooten thanden Patrijshond magtig
werd. Hiermede ging het weder als voren , tor dat het beest
ze eindclijk aannam. Aan deze reef hebben de Welpen on.
geveer elf weken gezogen , gelijk zulks door vele liefheb.
bers op de Rotterdamiche en ilmflerdamfche kermisfen is ge.
zien. Gezegde Welpen zijn dan ook bij dezen hood zeer goed
opgewasfen.
De Leeuw tot de Kattenfoort behoorende , is het zeer
merkelljk , dat de Hond een' jongen Leeuw zoogt, daar im.
niers in Nederland niet flechts, maar in geheel Europa,
Hood en Kat de grootfle vijanden in het tamme dierenrijk
zijn, en dus ook natuurlijk een wild dier van het Kattengeflacht„
In het laacst van het jaar. 1824 , de Leeuwin van nieuws
jagtig ziJnde, hebbe dezelve weder laten fpelen, 'c welk al.
toos even als de vorige keeren toeging, zoo als dezelve dan
ook , op den 14 Maart dezes jaars 1825 ,, des avonds omftreeks zes ure, een' jongen Leeuw wierp , en den 17dert
daarsanvolgeude, ten drie ure des inorgens , nog twee Leeu.
wen.
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wen. De eerae der twee laatstgeborenen filed den 23 IVIaart,
de eerstgeborene den 24aen , en de derde den 26aen derzelve maand. Deze drie waren , tot mijne groote blijdfchap, alien van het mannelijk geflacht; doch , niettegenaaande alle
goede voorzorgen en oppasfing, had ik bet ongeluk, dezelve
zoo fpoedig te verliezen.
Nogmaals , en wel voor de zesde meal, is de Leeuwin
zwaar. Zij zal , naar mijne rekening , in het begin der maand
Augustus moeten werpen ;(*)wanneer ik UEd. desgelijks ver.
flag hoop te doen van den afloop, alsmede van de verdere
omaandigheden, betrekkelijk de vroeger geworpene jongen.
(.) De Staaiscouranten van 8 en 9 Aug. 1.1. berigten ons , dat gezegde Leeuwin,
.1:11 ciden , te Utrecht , wederoin drie levende Welpen , twee niannelijke en een
vrouwelijke , heeft geworpen, welke zij thane zelve zoogt ; en dat , te War.
frhau, eene ilziatifche Leeuwin, mac nit de Menagerie van den Beer w.
VAN /LEEN, in het kraarnbedde , mede van drie Welpen , is overleden,
welke laattlen echter door eenen grooten fined worden gezoogd.
Redact.

BRIEF VAN DEN BEER RIDDER FRED g. JACB . ROTHENBUHLER
RAAD EXTRAORDINAIR SUPERNDMERAIR VAN INDle , EN
VOORMALIG GEZAGHEBBER VAN JAVA ' S OOSTIIOEK, RA•
UFNDE ZEKERE PLAATS IN HET WEAK VAN DEN
VEER GENERAAL MAJOOR VAN DEN BOSCH :
NEDERLANDS BEZITTINGEN IN AZIe AFRI.
KA EN AMERIKA.

Aan den Redacteur der Vaderlandfehe Letteroefeningen.
Wel Edel Heer t
Met de uitertle bevreemding heb ik flit het onlangs mi .) ter
hand gekomen werk van den Heer Generaal Majoor v AN
DEN B os C ft, ten titel voerende: Nederlánds Bezittingen in
Afrika en Amerika , beoogd , dat zijn Ed. heeft kunnen goedvinden, mij daarin te doen voorkomen, alsof ik
Becht genoeg ware geweest , tijdens het Engelfcbe Befluur
over deze Koloni6n, aan den men daarover tot Luitenant.
Gouverneur aangellelden Heer R A FP 1. Es opgaven te fuppedi.
teren , welke zijn Ed. vermeent , allezins tot deelin van het
voormalige Hollandfche Gouvernement te arekken.
Ik kan Hier ontkennen, dat de wijze , waarop gem. !leer
RAFFLES, in zijne Befchrijving van Java , van deze opgaven gewag /weft gemaakt , inderdaad eenigen grond tot dergelijke onderftelling kan opleveren ; maar, daar bij den !leer
VA N DEN BOSCH toch MCC wel eenige onbewustbeid kan
ver•
Q 3
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vermoed worden van de zoo algemeen bekende waar'neid ,
dat, vooral in gefchrift en van eenige uitgebreidheid , wel
eens zinfneden kunnen voorkomen , wellte, als die, van het
voorafgegane en volgende ontbloot , op zichzelve worden
daargefleld, geheel lets tinders fchijnen re kennen te geven,
dan het eigenlijke oogmerk des fchrijvers was ; en daar zijn
Ed. bovendien ook , in dat eigenfle werk , onderfcheidene
andere ftellingen van den Heer RAFFLES, als ongegrond ,
overdreven en verkeerd , heeft gewraakt , zoo had, dunks
de billijkheid toch wel gevorderd , dat zijn Ed. , in flede van
dit , zoo blijkbaar tot onderfleuning van een geliefd flokpaard.
je bijgebragre , terftond voor echte count aan re nemen , al.
vorens behoorlijk onderzoek zoude hebben gedaan, of daaromtrent niec mede aan eene noodige teregtwijzing te denken
ware; en ik had dit ce meer mogen verwachten , daar de
Heer VAN DEN BOSCH zelf mij bevorens in deze gewes.
ten gekend had , en, zoo als ik mij vleijen durve, geenszins
op zulk eene wijze, welke aan zijn Ed. her minfte vermoeden ten nadeele van mijn karakter zoude hebben kunnen in-

boezemen.
De Heer v A N DEN s on echter , niet vergenoegd met
gene dusdanige voorbarige handelwijs, is daarenboven zelfs
onbillijk genoeg geweest, mij met allerlei hatelijke aanmerkingen te overladen , daarbij ook nog her verwijc ce voegen , dat ik een vreemdeling ben. Met dit verwijc heefc het
inderdaad zijne rigtigheid ; doch zijn Ed. vergunne mij , te
mogen gelooven, dat het weinig kan beteekenen, van waar
of uit welk land men is , als men flechts den Staat , waaraan
men zich eenmaal heeft verbonden, met de vereischte trouw
en eerlijkheid dient ; en daarenboven vermeen ik ook, fchoon
wel niet in het Koninkrijk zelve geboren, mij echter mede
als een' werkelijken Nederlander re mogen befchouwen, daar
ik reeds in 1770, of met mijn twaalfde jaar, in dienst van
de voormalige Hollandfche Oostindifche Compagnie ben getreden, en ook in dien zelfden dienst verfcheidene mijner
naaste bloedverwanten verloren heb , waaronder mijn eigen
Vader en een van deszelfs Broeders , beiden als Opperchirurgijns , en den Predikant j o n s. m AR 3 . M 0 H a , die, door
zijne flerrekundige waarnerningen en het bepalen der pools.
hoogre van Batavia, ook in Nederland niec zonder roem is
bekend geweest , en onder wiens direcrie en Opperrectorfehap bet teen ter gem. hooiliplaats upgerigte Seminariuni ,

of
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of Kweeltichool voor Codgeleerdheid en Taalkunde, jaren
lan d; in den beaten bloei beeft geflaan.
Ik ontlionde mij, omtrent dit gedrag van den Heer VAN
DEN BOSCH, aanmerkingen te waken, en vergenoege mij,
in itede van dien, bier een korc verhaal te laten volgen,
hoedanig bet zich eigeniijk met de ouderwerpelijke opgaven
toegedrPgen beeft.
Naauwelijks hadden de Engelfchen zich , in den jare 181r,
van deze Kolonilin meester gemaakt, oflierzelver Gouverne.
ment gar reeds den wensch te kennen, om bet tot daartoe
plans gehad hebbende ftelfel van alleenhandel en verpligte
leverantiEn, naar bet voorbeeld In Bengalen, ook op lava te
doen vervangen door een' vrijen handel en culture, verzeld
van eerie bepaalde belasting ten behoeve van het Gouvernement; (loch , alvorens tot de dadelijke invoering van dit plan
over te gaan , achtte bet de Heer RAF Felts noodig, eerst
naauwkeurig te moeten geinformeerd wezen, zoo van de
wijze, waarop het Inlandsch Beituur in elk der onder bet
Gouvernement behoorende Regentfcbappen en verdere Diftrikten was te zamen gefteld, als het getal van derzelver
Rijstvelden en andere gronden , de daarover gemaakt wordende befchikkingen, het aandeel in den oogsc van den be.
xverker, de lasten, zoo in natura als gelde, welke aan de Regenten en andere Hooftlen moesten worden opgebragt, de
Heerenclienden, waaraan de Ingezetenen onderworpen waren ,
en vele andere dergelijke zaken meer; en diensvolgcns vond
ziju Ed. good, de Heeren KNOPS CO VAN LA WIER VAN
PAasr , sevens mij , in Commisfie to ftellen, ten chide ,onder bet voorzitterfehap van den Kolonel Ingenieur en OpperI nichnoter nI A c It ENzi e, naar dit em en ander onderzoek
te doen , en om vervolgens , bij bet daarvan te dienen Rapport, cevens ons gevoelen op te geven , of en op welke
wijzc de voorfchr. verandering best zoude kunnen worden
daargefteld.
Gaarne had ik mij aan deze Commisfie onttrokken, zoo
nit hoofde van mijne reeds vergevorderde jaren, als wel voornamelijk wrl ik vreesde , dat Gene involging van dien mij
:inn de hatelijkfle aanmerkingen zoude blootdellen van lieden , die gewoon zijn alles van de kwaadde zijde te befehonwen. Dan , alle mijne liertoe, door middel mijner
viienden to Batavia, geda p e, annzoelten warden van de hand
gewezen; en dus zag ik mij, ter voorkoming van onaange.
imam.
Qq 4
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naamheden, waarmede ik reeds anderen om roortgelijke rede•
nen had zien bedreigen, wel verpligt mij de gem. benoe.
ming te moeten laten welgevallen, en dit te meer nog, daar
bij de Capitulatie, waarop deze Kolonien waren overgeaan, uitdrukkelijk bepaald was, dat zulke Ambtenaren,
waarvan bet Engelsch Gouvernement noodig mogt oordeelen
verder gebruik te maken, zich daaraan zouden hebben te on,
derwerpen , en ik mijzelven befchouwen moest, als mede In
deze termen vallende, naardien zijne Excellencie D A E NDELS 14, blijkens het dezen in copia bijgevoegd Extract.
befluic (*), bij de vergunning, om te Sourabaya te molten
blijven wonen , tevens de verpligting opgelegd had, om zulke
Commisfien van opneming van Culturen enz. enz. te moeten
verrigren, als mij in der did zouden worden opgedragen.
Om echter de werkzaamheden van deze once Commisfie,
boo veel mogeiijk, te befpoedigen, kwamen de Heeren
fINoPS en VAN LAwICK VAN PABST met-mij overeen,
Oat hun Ed. her te doen onderzoek in het westergedeelte van
Java en ik daarentegen in den ooschoek zouden bewerkftelli.
ge-a , en wij dan eerst weder bij den anderen komen zouden,
cm over de ons voorgeftelde groom vraag te raadplegen, en
daarna ons general verflag in te ftellen; loch , eer ik nog
tijd had gehad , het gem. onderzoek veel verder, dan het
enkele Regentrchap Sourabaya, nit te ftrekken, ontving ik
panfchrijving van den Heer RAFFLES, om , nopens het een
en ander,, ten fpoedigfle van mijne zijne een afzonderlijk
Rapport in te zenden, alzoo de Kolonel MACKENZIE Well
Haar Madras moest terugkeeren, en zijn Ed. gaarne met den.
zelven eerst Riles nog in overweging wilde nemen.
Hoe weinig ik nu hiertoe voorbereid was, en hoe zeer
epok dit requifit tegen den geest der onq ter hand geftelde
Indructie aanliep, vond ik mij echter genoodzaakt, ook bier.
aan te moeten voldoen, alzoo de Heer RAFFLES daarop
;en ilerkfle bleef aandringen, en ik bovendien ook berigt had
erlangd , dat de Heeren KNOPs en vAN LAAVICK VAN
PABST werkelijk reeds bezig waren, het van bun Ed. me.
de gevorderd foortgelijk Rapport in gereedheid re brengen.
De ziekelijke omflandigheden, waarin ik mij destijds bevond, maakten bet echter noodzake/ijk, in rnijn daarop met
der
(*) North eidsh al ve achterwege gelaten , doch bij den Re.
dacteur alsnog berustende. — Redact.

VAN DEN /MEE F. J. ROTHENBUHLER.

545

der haast ontworpen verflag, alle mogelijke kortheid te betrachten. Ik refereerde mij te dien einde dan ook , omtrent
de gefleld12eid van Java, den afftand der flranden aan de
voormalige Oostindifche Compagnie, de verdeeling der Regentfchappen en verdere Ditlrikten, de bevolking , de voorcbrengfelen , en vat dies meer zij , in het algemeen, arm het
Rapport van mijne voorn. twee Heeren mede-Commisfianten,
als onderftellende , dat van dit alles daarbij toch voidoende
gewag zoude zijn gentankt; en, daarmede dadelijk tot het
beantwoorden der oils voorgeflelde vragen overgaande, er.
kende ik , naar aanleiding van het deswege bij onze voorfchr.
Inaructie op den voorgrond geplaatfle, gereede/ijk . dat bet
Inlandsch Beftuur , zoo als bet in de Regentfchappen was te
zamen gefteld , inderdaad als zeer gebrekkig , drukkend voor
land en y olk , en nadeelig voor bet Gouvernement zelve
must woalen befchouwd. Gebrekkig, orndat de Regenten
gewoonlijk alles op hunne Pepauys of onder-Regenten, de.
ze insgelijks op de hun in rang mast volgende, en die weder trapswijs op de mindere Hoofden lieten aankomen , en
deardoor dikwijls de belangrijkfle zaken zelve onafgedaan ble.
y en, of ten minfle niet met den vereischten fpoed werden
volbragt. Drukkend , doordien de Regenten, met derzelver
uitgearekte Families (*) en Hoofden, zich allerlei
ri(*) Men moet wel weinig kennis van de buishouding der
Javanen hebben , om, met den Meer v n tv DEN no scu,
deze uitgeflrektheid in twijfel ce kunnen trekken. Er fierft
bijna geen Regent op Java, die DICE eene menigte kinderen
komt na t e laten. Zoo waren — om mil llechts tot eenige
weinige voorbeelden te bepalen — van de weer dan 6o kin.
deren, die de oude gewezen Regent te Bangil bij zijre
vrouwen en vele bijwijveu had, bij deszelfs, v66r een paar
jaren, bier te Sourabaya voorgevallen dood , nog 28 in le.
y en, en van een bijna even groot getal verwekten door den
eenige jaren bevorens overledenen Eerften zoo wel , als Tweeden Regent van Sourabaya , nog 31 en 27, behalvd de
klein. en achterkleinkinderen. En als men nu daarbij in aan.
merking neemt , dat, federt den afftand der firanden door de
Vorfien, men de Regentfchappen , zoo veel mogelijk, In de
oude oorfpronkelijke geflacliten heeft trachten te houden, zoo
is ligt na to gaan , dat de uitgebreidheid van der Regenteu
Famillen inderdaad niet gering kan zijn.
Qn5
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rige befchikkingen en vorderingan veroorloofden, En nsdee.
lig, wijI het Gouvernement, op dien voec, vele voordeelen kwam te misfen, waarop hetzelve mede gegronde ann.
fpraak had ( it); daarbij tevens aanhaling doende van ver•
feheidene daartoe becrekkelijke en wel degelijk mede onder
de gevorderde opgaven begrepene daadzaken , en onder ande„
ren ook van hetgeen, in het Sourabayafehe, --- bet eenigfte
Regentfehap, dat ik , gelijk gezegd is, nog volkomen had
kunnen opnemen , — door den ,gemeenen man gewoonlijk 's
jaars aan zijne Regenten en Hoofden imoesc opgebragt worden; en met bijvoeging yours, dat derhalve , naar mijn i,pxien, aan dit Inlandsch Beftuur inderdaad een einde behoorde
gemaakt, doch , bij de voorgenomene invoering van vrijheid
van handel en culture , ook sevens eigendom van grond gevoegd te worden, met aantooning wijders, op welke wijze
dit, naar mijn oordeel , ten meesten voordeele, zoo van de
Ingezetenen als het Gouvernement, best zoude kunnen gefchieden. Dock , om evenwel , door deze rondborftige be.
kentenis, geene gelegenheid te geven, daaruit nadeelige ge,volgtrekkingen , ten opzigte van ons Gouvernement, ce maken, ben ik tevens niet in gebreke gebleven , bier en daar,
waar zulks te pasfe kwam, to laten invloeijen, dat ons Gou.
vernement , wel verro van voor bet lot van den Javaan on.
verfebillig te zijn , integendeel Heeds alle mogelijke pogingen aangewend en overal de doelmatigfte inrigtingen had daar.
gefteld , om de Regenten en Hoofden binnen de' palen van
kunnen pligt te }louden , en den gemeenen man tegen anderdrukking en willekeur te beveiligen; — dat ook nimmer eenige aanftelling van Regenten en voornaamfte Hoofden was ge.
fchied, dan onder expres bezworene ea mede ten gedaChten
einde ftrekkende voorwaarden; dat de zoo lang aangehouden hebbende oorlog , gevoegd bij onzen doorgaanden zwakken toeftand en andere omflandigheden , bet volarelcc buiten
de mogelijkheid gefteld hadden, iets meerder ce kunnen doen,
of
(*) Om hiervan overtuigd te warden, behoeft men fléchts
na te gaan, hoe verbazend veel meerder voordeelen het Gouvernement thans van Java heefc , in vergelijking van hetgeen
dit tijdens het voormalige Hollandfche Beftuur is geweest,
en zonder dat daarom de fasten van den gemeenen man het).
ben behoeven verzwaard te worden, ja dezelve integendeel
nog aanmerkelijk zijn velmindeld.

VAN DEN DEER F. J. ROTHENBUTILER.

S47

of omtrent dit Beftuur eenige verandering te maven; — dat
bovendien ook de door de Regenten en Hoofden van het in
ben geftelde vertrouwen gpmaakte misbruiken veelal buiten
kennis van het Gouvernement waren geblpven; — en dat de
gemeene man zeif, uic hoofde van zijnen, als met de
inoedermelk ingezogenen, flaaffchen eerbied voor. Hoofden
van zijne . eigene Natie , en in weerwil van elle mogelijke
daartoe gegevenp aanleiding en bevelen, echter mede nimmer
daartoe was re brengen geweest, om over eenig hem aaiage.
dean ongelijk te klagen , epz. en.
Dit nu zijn de opgaven, welke 1k anti den Heer RAFE . ES
gefuppediteerd heb I Gerust durve ik het ter beflisfing aan
elk onvooringenomen mensch overlaten , of ik daarbij lets ten
padeele van bet voormalig Hollandsch Gouvernement gezegd
beb , of dit met eenige mogelijkheid ten . 00gmerke kan hebben. gehad. Wel is waar, dat de }leer RAFFLEn onbillijk
genoeg geweest is , daaraan werkelijk een zoodanig voorko;nen te geven; maar dit is mijne fehuld Hier, en ook kan ik
Diet gelooven, (tat femand zal willen ftaande houden, dat
mij, na eenmaal in het geval re zijn gekomen, de mij opge.
dragene Commisfie te moeten aanvaarden, els eerlijk man,
eenige andere keuze kon overblijven, dan de zaken in diervoege op te geven, als dezelve mij werkelijk waren kennelijk geworden.
Uit een zoodanig oogpunt words dit ook over het algemeen in deze gewesten befchouwd.; en derhalve meep ik mij
wel te mogen vleijen, dat voorfchr. uiclatingen van den Heer
V A N DEN BOSCH bij .derzeIver Ingezetenen Been' nadeeli.
gen indruk te mijnen opzigte zullen te weeg brengen; —
maar war !non Zijne IVIajesteit de Koning van mij. denken,
ean Hoogstdenwelken dit alles volftrekt onbewust is, en die
waarfchijniijk bevorens nimmer zelfs niet eens mijn' naarn
beeft hooren noemen? — en war het Publiek in Nederland ,
bij hetwelk ik en de zaak zelve mede even zeer onbekend
zijn, en dat den Heer VAN DEN n o s cn dus ook wel op
zijn woord zal gelooven?
In de onderfeheidene betrekkingen , waarin 1k, ged-urende
!Min nu reeds meer dan rweeenvijftigjarig verblijf in deze gewesten , de eere had het Gouvernement ie dienen, heb ik
fteeds de mij opgelegde pligten met ijver en getrouwheid
trachten re vervullen, en uic dien hoofde ook her genoegcn
gehad , mij met de aching en geedkeuring mijner voorgezecten
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ten vereerd re zien. En nu ik aan den rand van bet graf
fla , na ik mij had gevleid, mijne loopbaan in rust en vrede
te zullen kunnen eindigen, nu worden mijne grijze haren met
fchande overladen, nu zal mijn naain , voor altoos , in de
jaarbocken van Nederlands Gefehiedenislen , met de blaatn
van ondankbaarheid en ontrouw bevlekt blijven !
Gefoiterd door dit denkbeeld , en Hier werende , op welke
andere wijze ik het mij dreigende onheil zoude kunnen voor.
komen, heb ik mij aan zljne Excellentie, den Heere Gou.
verneur - Generaal Baron VAN DER CAPELLEN, gewend,
met verzoek, dat de meergem. door mij aan den [leer it A F.
FLES gedane opgaven op her naauwIteurigfle mogren onderzoclit , en, bij bevinding, dat dezelve Hier werkelijk ten
voile overeenkomen met het sevens deswege aangehaalde en
bier boven vermelde, aan mij dan, als een onwaardigen, het
!anger verblijf in Nederlands Bezittingen en alle verdere
gunstbewijzen ontzegd worden; maar dat, in een regenovergefleld geval , ook zoodanige dispofitie mogt worden genomen , als tot redding van mijne eer en goeden naam zoude
komen noodig re wezen. Dan , daar her voorfchr. werk van
den Ileer VAN DEN DOSCH geenerlei publieke autoriteit
bezit , en het Gouvernement alhier zich dus Hier wel met
bet daarbij voorkomende kan inlaten , zoo is dan ook train
gedachr verzoek buicen effect gebleven, en fchiec mi.) overzulks , ter bereiking van bet opgem. oogmerk , niets anders
over, dan aan de zaak in Nederland zelve eene algemeene
publiciteit te geven.
En her is diensvolgens, dat ik zoo vrij ben tot Uw Wel Ed.
toevlugc te nemen , met verzoek , de goedheid te willen hebben , aan dic mijn verdedigfehrifc eene plants in Uw Wel Eds.
geacht en ook in deze gewesten met graagte gelezen wordend Maandwerk in te ruimen, waardoor Uw Wel Ed. ten
boogile verpligten zal, die de eere heefc zich met de meeste
achcing re noemen ,
Wel Edel Heer!
Sourabaya ,
den 29 Dec.1823.

Uw Wel Ed s. dienstw. Dienaar
F. j. ROTIIENBUHLEEs
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IETS , OVER HET KARARTER VAN FRANS I, KONING
VAN FRANKRUK.

De Franfche Gefchiedfchrljvers hebben Reeds hunne Koningen
in een Hein voorgefteld , waarin hen de onzijdige Gefchiedenis niet kan befchouwen. De ondengden van bijna al/e die Vorilen hebben zij trachten te vergoelijken , alleen LODE W
XI uitgezonderd , omdat hij te gemeen was, en ook de hoofden
des 4dels deed vallen. En Loch zal men moeite hebben, in
de veertien eeuwen , welke de Franfche M onarchij heeft geflaan , meer dan zes goede Koningen te vinden , waarvan de
twee laatflen nog vermoord zijn (*) I Sommigen dier Vorften
hebben zij zelfs hoog opgevijzeld , fchoon de onzijdige nakomelingfchap hen onder de geefels des Menschdoms rekenr.
Van hunnen zoo zeer geprezenen LoDEwIJK -XIV, die niet
alleen dcn Palls en IFurtemberg in eene woestijn verkeerde
maar zelfs zijn eigen Rijk door zijne onvtadraagzaamheid en
heerschzucht aan den rand des afgronds bragt , is dit genoeg
bekend. Wij durven zeggen , dat de hooggeprezene , zooge.
noemcle Vader der Letteren, F R A N S I, niet veel beter'
imam verdient , dan LODEWIJK de Onregtvaardige. — Zien
wij zulks , door eenvoudig bilk op zijne daden to
werpen.
Toen de waarlijk edele LODEWUK XII , wien de fchoone
naam van Vader des Folks to regt is verbleven , voorzag , welke lasten de fpilzucht en weelde zijns opvolgers ,
FRANS VAN AUGOULeME, zou opleggen aan een yolk,
dat de goede LonEW IJ K zoo veel mogelijk had zoeken' te
verligten , riep hij mistroostig uit : Ach l wij werpen te vet-.
gecfs: die groote bengel zal alles bederven. En inderdaad ,
naauwelijks is FR ANs I op den [MOD , of hij ftort zijn
land in eenen noodeloozen , verwoestenden oorlog over het
Milancfche , die verbazende fchatten kost ; om den Paus te
winnen , geeft hij de dierbaarfle 'Regten der Callicaanfche
Kerk door het beruchte Concordaat van 1515 ter prooije , en
laat alle de inkomflen der geestelijke goederen in Frankrijk ,
bij her openvallen, een jaar fang door Rome verflinden.
last zijner Moeder eenen invloed , die allerfchadelijkst is voor
het
(") KAREL de Croote, LODEWIJK IX, KAREL V,
LODEWIJK XII, HENDR.IK IV, en LODEW rj lt XVI.
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het land : de groote Veldheer BOURBON, door hanr diep
beleedigd en gegriefd , gaat over tot den Duitfchen Keizer.
F R A N s begeeft zich , te Pavia, doldriftig te midden van
het gevecht, en words, door eene reeks van misilagen , gevangen genomen, naar Madrid gevoerd, en niet ontflagen,
dan op voorwaarde , dat hij het-Hertogdom Bonrgondie zal
afaaan. Hij belooft dit plegtig; maar naauwelijks is hij weder in Frankrsjk, of hij fchendt die belofte, onder den
fchijn , dat de Staten des landfchaps tot den affland niec witlen overgaan. Indien dit zoo ware, had hij, als man van
eer, weder naar Madrid moeten gaan ; maar hij verkiest liever, zich met den Paus en den Koning van Engeland te veribinden (dit verbond . heette het heilige), den oorlog te hervatten , en dus het bided zijner onderdanen voor zijne trouw•
breuk te laten firoomen. In 1529 wordt de Vrede te Kame.
rijk gefloten , en hij behoudt Bonrgondie. Maar in 1535,
terwij 1 Keizer It AkEL V tegen de erfvijanden der Christen.
heid te Tunis vecht, doer FRANS een' ongecergden inval
in Italie , neemt, zonder oorzaak , Savoye en Piemont weg ,
en toen de Keizer, in regtmatige gran-11'012p , daaroyer wraak
wil netnen , ' verbindt zich de Allerchristelijkile go;:ing , de
midge Zoon der Kerke, met den verfchrikkelijken Sultan's
LIMAN, die Weenen reeds e belegerd had , en der Christenheid den ondergang dreigde: Turkfche fchepen verfchijnen in
Franfche havens. Was zulk een eerloos gedrag niet waardig ,
dat F R A N S, op zijne beurt, (fchoon wij zulks niec goedkeuren) door Et A Et bedrogen werd ? Maar hij was , gelijk
het Franfche karakter medebrengt , beurtelings trouweloos en
ligtzinnig. War zijn zedelijk gedrag betreft, zoo was
FRANS I een flaaf van den wellust , en flied waarfchijnlijk
min de fcbandelijke gevolgen zijner buitenfporigheden. Men
zal zeggen , H EN nRIR IV was ook verliefd van geftel ;
maar deze groote Vorst, de waarachtige Vriend des Yolks,
vergoedde deze zwakheid door grootere deugden (*). FRaNsI
was

(*) Dit deed FRANS niet. Eerst toen de oude zondaar
tot den wellust niet meer in flan was , begon hij zich op
de zaken des Rijks toe re leggen. ,, ALEXANDER pleeg.
„ de minnehandel , wanneer hij niecs -meer te deen had ,"
Maar Koning
•zeide de MafitiCiltlik V A N4 TAVANNES ;
F a AN s beide zich niec toe op ereftige zaken , dan toen
hij
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was , in, in zekeren zin , do Vriend on flefehermer der Letteren ; maar zijue penfioenen kunnen Hier opwegen tegen de
vermeerdering der jaarlijitfche belnstingen met negen millioenen, de nuttelooze oorlogen, waarin hij zijn Rijk dompel.
de, en de wreedheid, waarmede hij een gedeelte zijner onderdanen te vuur en te zwaard vervolgde, terwiji hij derzel.
ver geloofsgenooten in Duitschland onderfleunde.
Hier zijn wij aan de zwartfle zijde van het karakter des
Konings gekomen. Hij vervolgt de Protestanten in zijn land
met weinig minder wreedheid , clan FILIPs II. Veertien in.
woners van Meaux worden op de wreedaardigfle wijze verbrand,
na eerst geptjnigd te zijn, om hunne medepligtigen aan te
geven — alleen omdat zij , binnenshuis, het Avondmaal des
lieeren hadden gehouden Haar de Hervormde wijze. Anderen
worden tweemaal in het vuur geflort , om hunnen dood nog
verfchrikkelijker te waken; anderen de tong uit den mond
gerukt, opdac zij hun geloof niet verkondigen zouden.
F s zegt , even als FILIPS II, dat hij zijne eigcne zo-

y en zou ter dead brengen , indien hij die van kettertj verdacht hield. Inderdaad geniet hij zelf, bij plegtige optogten, het fehonwipel van derr ketterbrand , en men ontfteekt
de houtmijt op het oogenbfik , dat hij voorbijkomt. 1Fie

vleesch op vastendag at , werd verbrand. Ellie de Drukkerijen
doet deze Vader der Lctteren Paten , tot dat er twaalf Boeken - Cenfors zijn aangefteld , die alle gefchriften naauwkeu.
rig moeten nazien vd6r de uitgave. Nog nicer : hij voert de
Inguifitie in Frankrijk in , en bij ieder Parlement eene flrafka.
mer tegen de Protestanten : elk , die den vervolgden eene
fehuilplaats geeft , wordt even zoo wel verbrand als zij. De
broeder moet zijnen broeder, de vrouw haren man , de vader
zijn kind aangeven; overal fluipen befpieders in de huisgezinnen , en wie dit afketert , meet oak derven. Wanneer, op
de belofte van kwijtfehelding van firaf, eenige Protestanten
zich aangeven , worden zij ook aan de Inquifiteurs overgele.
verd : want men behoeft aan Ketters geen woord te houden.
Zelfs in tnasfa doet F RAN s I de ongelukkige Protestanten
in het Zuiden van Frankrijk, de inwoners van Cabrieres,
Itfirandol en de omfireken, bij geheele dorpen te gelijk ombren„ hij tot den minnehandel niet meet bekwaam was.” JUN U L T Abrege chronologique de t Hi/loire de France,
T. 1 . P. 447.
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brengen, de vrouwen en maagden fchenden, zwangere vrott.
wen en kinderen vermoorden, de huizen in brand fleken , en
de arme inwoners , die nit de venfters fpringen, op de punt
der pieken opvangen1 Geflotene overeenkomften worden
niet heilig gehouden , volgens den zoo even aangehaalden
heiligen ftelregei. Wij zeggen, dat F R A N S I dit heefft doen
verrigten, omdat hij, in weerwil van den fterken aandrang
der brave Roomschgezinden, om deze klad van hun geloof
weg te nemen, en fchoon hij zeer wel van dien gruwel onderrigt was , den snoordenaar ongeftraft liet, en dus de ver.
antwoordelijkheid op zich nam ( s). „ Maar,, men moet
FRANS I hierin zoo zwaar niet befchuldigen. Het was de
ongelukkige geest zijner Eeuw; de verblinding, waarin
hij opgevoed was." ...... NeenI dit was het bij hem
niet. Zoo WI.) KAREL V en FILIPS II van fchijnheiligheld op dit punt mogen verdenken, van FRANS I zijn
daarvan nog veel ftelliger bewijzen. HO had eene Zuster,
die hem hartelijk Iiefhad, die hem groote dienften ten tijde
zijner gevangenfchap had bewezen, — MARGARETHA
VAN VALOIS. Deze was de berchermfter en vriendin der
Protestanten, zonder tot hun kerkgenootfchap over te gaan.
Zij trachtte haren Broeder op alle mogelijke wijze met de
onfchuld der Protestanten bekend te maken.... vergeefs I de
.staatkunde fchreef hem die misdaden voor ; hij wilde niet
ingelicbt worden: want hij moest den Paus tot vriend houden, hetwelk alleen door vervolging gefchieden kon. TerwijI de brandflapels van de flagtoffers zijner wreedheid nog
tooken, doet F RAN s zich bij de Duitfche Protestantfche
Vorften to Smalkalden y our, alsof hij hunner leer niet onge.
negen was, verzoekt om de overkomst van MELANCH..
THON, fpreekt van de overleveringen der Kerk te veranderen,
van het bloat menfchelyke gezag van den Paus, van het beo
lang der Priesters in de leer van het Vagevuur, en van de

'no(*) 1Iufee des Protestans cêlebres, T. II. P. I. p. 6o, 70,
RI-84., 150 , 15 1 . Niet overal hebben wij de bronnen dezer bijzonderheden kunnen nagaan; maar het is zeker, dat
Protestantfche Schrijvers zich tegenwoordig wel wachten ZOW.
den, zoo iets te melden zonder bet allerflelligge en onwroakbaarlle gezag. Het was kans, dat zij van heiligfchennis betigt, en ook, volgens de nu ingevoerde wet, (den eerflen
t rap t ot gelooisvervolging) ter dood gebragt zouden worden,
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mogekkheid , eni de Geestelijken t8 tales') trouwen. Ilij ver.
ontfehuldigt zijne wreedheden, zeggende, dat zijne teregtfleilingen /lechts ems_ gevolg zijner Staatkunde waren (').
Zietchar nu de Koning, van wien de Preuident n NAULT
zegt: Om de grootfie Vorst van zijnen tijd te zijn, ontbrak

hem niets dan geluk ; maar de fortuin kan de Koningen niet
vernederen. De tegeufpoed ontdekte zijne groote ziel, en de
fchitterende eigenfchappen van dezen Monarch ontvlarnden
misfchien niet minder het Genie der Schrijvcrs van zijne
Eeuw, dan de bun verleende befcherming. Wat zou toch wet
die vlam hebben kunnen ontfeken? 's Konings dolle drift te
Pavia, zijne trouweloosheid na de terugkomst nit Spanje,
de vlam zijner brandfapels , of het gezigt der halve maan ,
door hem in de havens der Christenheid ingevoerd?
Protestanten I Zulk cen Koning fleet bij zijne geloofsgenooten, nog in onze verlichte ciagen, een der grootfle Vorfien ,
fchoon zijne handen dropen van het bloed der uwen!
Weakt 1 Want de geest, die ander hem de martelvuren ontflak , verheft chans weder, op eene verontrustende wijze,
het hoofd.
( 4') SLEIDANUG

VADERKLAGT. (P)

eerstling is niet meet.
Een rukwind Hoeg hem neer,
En fcheurt hem nit mljne oogen.
Zljn zieltje natu de wijk ,
En feat, van hier getogen ,
Mij weenende op zijn lijk.
Dear fond hij fu mljn' tuin
Met blondgelokte kruin
En rozekoon te prijken.
Zljn fchoone en lieve jeugd
Deed al mijn zorgen wijken ,
En geurde louter vreugd.
Dear fond hij in mijn' hot',
Verfierd met eller lof,
En won zich eller liefcle„
Geen kwelling, die hem bong;

Geea
(*) Zip, in het vorige No., het dichtfiukje, getiteld : radervrellgde.
MENGILVW.
No. II.
R r
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Geen finartje , dat hem griefde,

Betrok zijn minlijk oog.
Daar flond hij tot mljn' roem,
Gelijk een zonnebloem
Inch uitrekt vol verlangen,
Om 't vrolijke ochtendlicht
Met gretigheid te vangen
Op 't blozende gezigt.
Wat had zijn lieve item
Op mljn gemoed een klem,
Wanneer hi), bij 't ontwaken,
Zijn broertjes vloog voorbij,
Met lachjes op de kaken,
Om 't eerst ce zijn bij mij!
Wat was mijn wellust groot,
Wanneer hij, op mljn' fchoot,
Blijmoedig ruicer fpeelde,
En, brak mijn ernst dien top,
vleijend koosde en flreelde,
Opdat 114 duren mogt I
Wat was mijn droomen zoet,
Als de ingefchapen gloed
Voor 't fchoon zijn rum deed klinken„
Of 't kleurige penfeel
nn° aanleg uit deed blinkers
Bij 't kinderlijk gefpeel!
Dan zag mijn vaderzin
Een blijde toekomst in;
Mijn lievling, groot en edel,
Stond, wijd en zijd vermaard ,
Met lauwren om den fchedel,
In 't kunftenperk gegaard.
En al dat fchoon verdween;
Die gloed , die waan zijn been
En in den Itroom bedolven ,
Den flrooin, die, te eener float ,
Mijn' eerstling in de golven
En al mijn hell verflond!
0 vleljer, zoo bemind!
0 muml jarig kind

Hoe

5"

VADERILLAGTo

Hoe kon me uw vreugd verblUen!
Wat treft hij onverwachc,
De ramp , die mij doec fchreijen
En u bedekt met nacht I
0, had milt' vaderhand ,
In 't veege ledekant ,
Uwe oogjes digtgelloten;
Dan had ik u gekust
En d'affcheidgroet genoten,
Vbbr 't ingaan van de rust
fnioordet ge in den vloed,
Onthieldt me uw' laatiten groet
En mist mijn' laatfren zegen;
En 't wordt u niet gemeld,
In 't zwijgend graf gelegen ,
Of ik in tranen fmelt I
O bloem, zoo vroeg geplukt I
Ik ween , van rouw gebukt
Op uw' bevrozen' ftengel.
Hoe taant mijn huwlijkskroon I
De Hemel winr een' Engel,
Maar ik verlies een' zoon
eeuwig , liefdrijk God*
Die op mijn treurig lot
Genadig ziet van boven,
Gij pail en naamt het kind,
Och, leer me Uw wijsheid !oven,
En laat de fmarc verdooven,
Die nog mijn' geest verblindtl

c. G.

Ann den Meer Rectaereur der Vaderlandlehe Lettereefeningen,

Wel Edel fleet:
todien dit nevensgaande ftukje eene pats in uw seer geneht Maandwerk Wierd
waardig gekeurd, zoude mij bijzonder aangenaam zijn, ter eere van den Alan,
die daze heldendaad met zoo veel beleid en moed verrigt heeft, lee eere on.
ter Natie, die nintmer op zulk een' verachrelijken Visfehersrtiof ii verlekkerti
Feweest, gelijk de trotfeh° Engelfchen, die van tijd tot did maar het meest
an Julij t 8o3, toen dit voorval heeft plaats gehad, , ons Ddrp hebben ortgelukt.
kig gemaakt. Offchoon ik een' geruimen rijd de Dichtktinst beoefend het), wil
ik gaarne bekennen, dat ik, uir hoofde mijner beroepsbezigheden (amid),
tog mane weinig in het werktuigelijke der poSzij en in de grotiden onset tag
gcoefend ben ; waaromtrent ik due verfchooning en, dee woods, eenige teregtwijzing (.) verzoek.
Noeme mij met de =este hoogachting
Sehevening3u ,
UEd. beftendigen Lazar
zi
18.25.
C. GtBEL.
(*) Daze in van hatel beduidenis geweest...• &dam
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Met ver van 't Scheveningfche firand

Lag eens de visfchersvloot,
Aan (legend net , bij 't kalme weer,
Om 't fober flukje brood.
'c Wes uchtend, en men zag in 't west'
Een fchaduw uicgebreid,
Gelljk een wont bij heftier weer
Zich aan de kim verfpreidt.
Het nadert;
't is een Britfche vloot,
Zoo fterk, zoo toegerust ,
Alsof De Rulter, Tromp, Piet Hein
Nog kruisten longs de kust.
De visfeher, op pen kwaad bedacht,
Volvoert ztJn visfcherij,
Tot ongemerkt de Britfche vloot
Komi aan zip wrakke gr.
De Brit breakt nu nit d'ljzren mull
Zijn donders tangs het firand ;
Gevleugeld t)zer beukt den mast,
En fnort door zeal en want.
n leak op het nett kept, leapt het aft
Ontvlugt," roept elk , „ 't geweld I"
overmand,
Doch velen
vljands magt gekneld.
In
M' ontirolkt nu de overwonnen vloot,
En voert die med in zee,
En neemt, tot hulp , op iedren prljs,
Een' visfcher met zich med. —
Gut, Britten gear, met uwen buit;
Neemt, neemt de onnoozelheid;
Verblijdt n, dot uw yisfchersroof
Geen' wreker vindt bereid I
0 neen I De Ruiter is niet meer,
Die, onder Chums wal,
Aan ooriogskiel, kasteel en mnur
Uw roofzucht wreken zal;
Maar weer , dat nog bet Neerlandsch bloed
Vol vuur door de adren bruise;
Weer, dat dezelfde vrijheidszucht
Nog NJ den nazaat huist.
't It

DittK WESTERDUIN.

'r Is Westerduin! 't Is Westerduin,
Die nog den ouden moed
In 't Neerlandsch kloppend harte draagt,
Nog omvoert door zip bloed —
Hi) was ook op zijn fchuit alleen ,
En werd door twee bewaakt
Tot dat hij , op den tweeden dag,
Des vijands wal genaakt.
De zon zinkt nar; de fcheemring daait;
De wind wijst 't vaderland ;
De vrilheid flookt zijne edle borst,
Vol heldenvuur,, in brand.
Zljn wachters vlijen , onbedacht ,
Zich in 't vooronder near ,
Terwij1 hi), in een diep gepeins,
Het roer ftuwt ginds en war.
De vijand flaapt; de kans is daar;
Hi) zint op zijne vlugt,
Verfteekt geweer en fptjs en drank ,
En maakt het minst gerucht.
„ Maar hoe nu toch dat auk gewaagd,
„ Zoo digt bij 's vijands vloot?
„ Want als zij zien, dat ik mlj keer ,
„ Ben ik nog binnen reboot."
Zoo deukt hi); maar zijn kloek verfland
Vindt ,dra een middel.uit,
Dat, fchoon hi) koerst met voile zeil,
Hij echter 'c vaartuig ftuit:
Hij neetnt een Iijn, en binds daaraan
Een' welgefchikcen last,
Werpc dien behendig overboord,
En maakt zich daaraan vast.
Nu zeilt de Britfche vloot vooruit,
En hij drijft achteraan,
Tot dat hem de afftand gunflig fchijnt,
Om 't waagfluk to beftaan.
Hij suit zijn wachters, met beleid,
Daar, waar zij liggen, pp,
En wendt zijn fchuir, en koerst nu heen,
En haalt het zeil in top.
Daar hoort hi) 't balderend gefchnt;
Maar keeren doet hi) niec,
Rr3
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Cahoon hij 's vijands vloot en wal
Nog nchter blaauwen zier.
Nu wringt hij 't roer en fluurt de fehuito
Dan haa l t hij
zwaard op zij',
Dan gooit hij war de fokken urn ,
Te loever en aan lij;
Dan giet hij weer de zeilen Hat,
Of zet het roer weer vast,
En khan dan Jangs de touwen op,
Tot boven in den mast,
En tuurt daar voor- en aehterWaarts,
Of hij geeif vijand ziet,
Of hem geen fchip weer achterhaalt ,
Of niets hem wart/and biedt.
Nu daalt de nacht, en 't windje blaast
Hem hUilend fneller voort;
Een ltoelte, die bIj zomerweer
Maar zeldzaam worth gehoord.
De nacht verdwijnt; de morgen daagt,
En wekt zijn wachters op;
IIij boort 't gefchreeuw, 't gevloek, 't gerass,
Hun bonfen, bun geklop;
Zij roepen: „'t Kost u 't !even, zoo
„ Ge ons niet in vrijheid /telt!
„ Maak los! wij laten u dan vrij ,
„ Of — beef voor ons geweld 1"
• Neen ," roept hij, ,neen, 't kost'u het
, Zoo a niet rustig zwijgt!
• Zon hij zich weer in boeijen Chian,
, Die zoo naar vrijheid hijgt?"....
Nu breken zij de luiken los;
Maar niets verbluft zijn' moed;
IIij roept: ,De vrijheid is voor
„ Of hier, hier thoomt mijn bloed l"
Zijn forfche hand omvat een fpaalc;
IIij flaat — zijn vijand zwicht,
En ijlings fjort hij nu het luik,
Met touwen, vaster digt.
Daar klemc hij 't roes weer in de hand,
En zeilt kloekmoedig voort;
Terwijl hij van zijn wachters niets,
Dan flit gemompel , boon.
Doch eindlijk kermen zij van dorst,
En fmeeken hem om brood ;
Hun moed bezwijkt; de honger vlijmt ;
Zij zwichten voor den flood.
„ Neen !" roept hij , „ ik geef fpijs noch drank,
„ 1766r gij , bedaard en flit ,
, In alles mij gehoorzaatn zijc ,
• Mij geeft hctgeen ilt wit.
„Nog
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Nog onder bij u ligt een fok;
„ Steekt die dit gat dan door."
Terftond ziet hij zijn' wil volvoerd ,
En ruilt er nooddrufc voor.
Nu haalt hij nog een' lap er bij ,
En voert een' fnellef gang,
En houdt met fpijs en drank voortaan
ZUn' vijand in bedwang.
Zoo zeilt hij, tot de middag dealt,
Verlangend naar het land,
En klimt weer boven in den mast,
En hangs in 't llingrend want.
Daar ziec hij 't land / daar blaauwc het duin I
Maar ash 1 ook ginds een mast,
Wat nu gedaan?
Een mast — een fchip
„ Een vgandsfchip is 't vast!"
" Hoe nu best gezeild,
Zoo denkt
Dat ik dat fchip vermij'?
M aar .wenden, neen , dat kan ik pier,
„ Dat 's tegen wind en tjj ;
„ Het moet vooruic met voile vlugt:
Waartoe. dan tijd vermoord ?"
Hl} vat, met kloeke hand, wear 't roer,
En zeilt wear moedig voort,
Hij nadert, en — herkent de vlag;
War hell! Wet ver van 't arand
Ziec hij, van 'r tang gevreesde fchip,
De vlag van 't vaderland!
"Os overwinnaar °weft hem nu
Het elnde van den firijd;
vUand ziet hij in de boei,
Eichzelv' er van bevrijd.
HTj klimt van boord en that in zee,
Groot, moedig als een vorst;
ZUn vrouw waadt door het ,bruifend nat ,
En Menu hem aan Naar borsc;
Een vloed van vreugdetranen llroomt;
Hoe is zijn ziel verrukt ,
Nu hfj zijn trouw en hartig wijf
Wear aan zijn' boezem druktl
0, nijdig lott waarom die held
In visfcherlijk gewaad?
Waarom dus in vergetelheid
Zip here heldendaad?
Had hij een' hooger' rang bekleerf,
Men fchonk hem good en eer;
IP zulk een' vond het vaderland
Misfchien De Ruiter wear,
0
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DE SCHILDPAD MUZIKAAL.

IIAMEAU, de vermaarde Muficus , aan wien de Franfeke
muzijk de kiem der omwentelinge is verfchuldigd, welke de.
zelve, kort na ztjn Overlijden , ondervond, was zoo' zeer
doordrongen van de groote uitgebreidheid zijner kunst , dat
er nagenoeg niets in de ganfche bezielde Natuur beflond ,
wat zijner opgewondene verbeelding geen voorwerp tot be.
qvijs. opleverde. Zich op zekeren dag naar bet laudhuis van
een' zijner vrienden begeven hebbende ten middagmaal , fond
AMEAU verfteld , zijnen vriend verzeld en gevolgd to
zien van twee groote Schildpadden, welke deze tam gemaakt
bad. , Parbleu!' riep RAMEAu uit , ,Ik wilde wel eens
weten , of deze domme en logge dieren ook vatbaar zijn
voor eenig muzikaal gevoel." Deze uitroep ging, als on.
opgemerkt, voorbij; maar op bet desfert werd een groote
overdekte fchotel opgedragen, geknoopt in een fervet. De
gastheer verzocht RAMEAU, denzelven te ontblooten, en met
eene foort van grappige onttteltenis zag hij nu op eens de grootfie diet beide Schildpadden, bet mannetje, levend voor zich.
• Mijnebeeren! " dus nam thans zijn vriend, op zeer deftigen
coon, bet woord „Men beeft wel eens getwijfeld, of de Scbild.
• pad al of flier, tot zekeren grand gevoelig zij voor de
• muzijk. Ziethier het oogenblik, om de zaak op te klaren„
Dat de Heer M., met eene treffelijke fern begaafd , de
goedheid hebbe , zich op edne knie te butgen tegenOver
, die convert, en in deze houding, met eene zachce fern,
2, het air te zingen: Tout ce qui respire reconnail Pempire
„ du charmaut amour; opdat wij zien mogen, war, bij het
trapswijs zwelleti der coonen, de Zdete melodic van dit
muzijkfluk op de zintuigen van den plompen en fompen
9, COL A s vermoge." De voorilag, met geescdrift sangedron.
gen door RAMEAU, werd aangenomen, en de zanger bier,
geknield , en de kin gelijk met de cafe!, voornoemde aria
Elan. Co L A s ; na, gedurende eenlge oogenblikken , zoo het
fcheen, naar hem te hebben geluisterd, flak nu weldra den
kop geheel buiten One fchelp, keerde denzelven naar den
itieuwen ORPHEUS, zag hem aan, rekte den hals nit , en
betoonde eerie zoo ftellig uitgedrukte oplettendheid, dat R ApII EAU naauwelijks zijne vervoering konde bedwingen. Maar
hoe zeer klom dezelve , toen de z q nger ten laatfie Zijne voile Item deed klinkee, en men COLAS zijn' fchotel zag ver.
laten , en , met zoo veel fpoeds , als waarvoor eene Schildpad
vatbaar is , den mond zag naderen , vanwaar de coonen voortkwamen, en daar, in eene Coon van opgetogenheid , onbewegelijk vertoeven — " Hij bemint de muzijk Mijnehee.
ten hij bemint de muzijk !",riep R AM , E A U al fnikkend
nit, terwiji hij op het been coefchoot, hetzelve in ane amen drukkende en met liefkozingen oVerladende.
Meng. bl. 425, in den eerffen rcgel der eerite aanhaling, that Compare:iv

ea notelegifthe, an Hada van Comparativ en nofointfUsg.

MENGELIVERK.
VERGELIJKING VAN KEIZER JuLIANUS , EIJGENAAMD
DE AVVALLIGE , 1 N KONING

FREDERIK

VAN PRUISSEN.

(Door den Schrijver der Vergelijkiog van HANNIBAL
en

mARLBoRoUGTL)

-Onder de Vorffeh, die ,
aanieg en in Wijze van
opleiding, en in denk- en handelwkize , en in talenten
groote overeenkomst met elkander vertoonen, behooren
Voorzeker j ULIANUSi de bekende Itori2einiche Keizer ,
'vijand der Christenen, en FREbERIK de Groote,
ping van Prtlisfen, Beichermheer van de Wijsgeeren der
achttiende Eeuw. Deze overeenkomst is reeds trefiend in
beider lotgevallen in hunne jeugd. Beiden waren Vortten,
zonen doch in doodsgevaar aan cen achtcrdochtig Hof;
lang van het beftuur verwijderd , en daardoor als van zelf
tot de (Indic gedreven, die naderhand door beiden zo6
hartstogtelijk bernind werd. Hoe geleken zij ook naar el.
kander in flaatkundige beginielen , in Ipaaitaamheid
ner bijzOndere hofhouding , in liefde tot het Weiziin des
Staats , in kunde en dapperheid ten oorloge , in liefde bij
den krijgsman , in zucht tot veroveringen , en eindelijk in
dien ongclukkigen afkeer van. het Christendom , bij
den door in de jeugd ingezogene vooroordeelen veroor;.
zaakt Doch bijkans in even zoo vele opzigten
den zij van elkander. JULIAAN was Heiden ter goeder
trouwe , FREDERIK cen Ongeloovige ; de eenvoudigheld van JULIAAN was gemaakt , die van FEED
r R hem natuurlijk eigen. F it E D E RIK was in den
oorlog voorzigtiger , doch in de flaaJ:undc (in weerwil
Van zijnen Anti- illach!'avel) minder opreg,t dan de Keizer. Doch belcliouwen wij hen meer in bijionderherien.
Koning FREDERIK WILLEM 1 van
MENGELW. 1825. N0. 12.
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Vader , was bijna in alit: opzigten bet
tcgenbeeld van CONSTANTILIS, den Oom en voorganger van j U L I A N U S. De eerfte was ilipt zedelijk ,
zeer fpaarzaam , en had in zijn voorkotnen en gedrag veel
meet van een' ruwen krijgskneeht dan van een'Koning :
wetenfchappen en kunften verachtte hij, en was aan de
kerkelijke regtzinnigheid , naar de leer der Hervormden ,
ten ftrengfle gehecht. De jonge PREDISIL3K, van die
ruwe manieren afkeerig , reeds vroeg met de Muzen gemeenzaam , moest eenen tegenxin gevoelen tegen de Pe.
damn, die hem den Godsdienst naar de toen gebrui.
kelijke Fleur wilden inprenten, zonder of het hart of het
denkend veil's:and to voldoen; terwijt hij tot Godsdienstplegtigheden gedwongen werd. CONSTANTIUS daar.
entegen , geheel aan Oosterfche pracht en weelde overgegeven liet zich en het Rijk door verachtelijke Gefnedenen regeren ; hij verkwistte 's lands
op de on'
zijn
verantwoorcietijkfte wijze, en vond zijn
hoogfte vermaak
in het ziften en beflisfen van duistere punten der Godsdienstleer , zoo als van de Godbeid van CHILISTLIS,
waarin hij , met begunftiging der ilrianen , eenen vaster,
geloofsregel zocht voor te fchrijven. Doze ellendige haat-kloverijen , fours over eene letter ,moesten bet Christen.
dom ongemeen veel nadeel doen; en, daar wetenfchap
en kunst aan het Hof van Konflantinopel geenszins gezien
waren , moest een jeugdig gemoed, vol aanleg tot al wat
fchoon en groot was , met diepen afkeer voor dat Hof
vervuld worden, die dan wel fpoedig tot afkeer voor den
Godsdienst ,dien het Hof begunfligde, overfloeg. Hierbij
kwamen twee beflisfende omftandigheden voor beide!). De
Broeder van JULIAAN werd, als muiteling , vermoord;
hij zelf word gevankelijk naar Milaan gefleept , waar hij
zeven maanden in doodsgevaar gevangen zat, zonder nog.
tans voor den tiran te willen kruipen , tot dat hij eindelijk
door de voorfpraak der Keizerin ontflagen , en (onfchadelijk
voor de Hovelingen) naar ifthene gezonden werd , wear
liij zijne zucht voor de letteren ruimfchoots voldoen kotn,
Mier vond hlj de fcholen dier Wijsgeeren , van Welke
reeds
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reeds vroeger in Kappa{locig en yoni0 onderwrjs had genoten ; hij , die te voren flechts uit afgeleide beken gedronken had , laafde zich thans aan de bron ; de Heidenfche Godsdienst , de Heiclenfche Wijsbegeerte werden hem
thans dierbaar , naar mate de heerfchende Christenen , door
de afrchuwelijkfte vervolgingen van andersdenkenclen under hunne broederen dieper in zijne fchatting daalden.
Wat moest hij denken van eenen Bisfchop MACEDO.
NIUS, die dezulken , welke wegens verrchil in denkwijze bij hem het avondmaal niet wilden gebruiken , den mond
met een houten werktuig deed openhouden , en er het
gewijde brood met geweld infleken , of aan teedere maagden , door eene foort van pijnbank , de borst tusrcheri
twee planken wringen ; terwiji geheele fcharen van zoogenoemde ketters vermoord werden , en geheele dorpen ,
fteden , ja gewesten woest lagen ? Zoo iets, kon JULIA+
N 1)- s denken , had men in den dienst der oude Gotien
(die hij voor 't overige flechts als hoogere wezens vereerde , aan eenen Oppergod ondergefchikt) nimmer gezien
noch gehoord. — Door het lezen der fchriften van den
Sophist LIBANIU3 in zijn nieuw geloof vetherkt zijnde , gebeurde het hem echter veel later, eerst als Keizer , dien Geleerde te ontmoeten en tot vriend te bekomen.
Ook nro B K I werd , uit hoofde eener niinnarij met
eene Engelfche Prinfes , door zijnen Vader in hechtenis
gezet en met den dood bedreigd , waarvan hem alleen de
voorlpraak van Keizer KAREL VI en van de Staten•
Generaal der Vereenigde Nederlanden redde (*). Hij
bleef nu eene poos te Kustrin gevangen , en voorts van
bet Hof verwijderd; doch in die afzondering vond hij ook
gelijk JULIANUS, den troost der Zanggodinnen. Leden
der
(*) Memoires de P 5 LLNITZ, Berl. 1791. T. IL p. 248.
Men vindt bij dezen Schrijver ook de ijsfelijke omftandighe.
den van dit voorval. De barbaarfche Vader vau FREDERIK
deed deszelfs vriend KATT onder zijne oogen onthoofderi.
HO had 4 groftkeu (een' tchelling) daags, en pen Iieht.
S 3 2
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der toen geheel op den Franfchen voet ingerigte Berl6fner
Akademie der Wetenfchappen, een Marquis re Att.
w s (*), een MAUPERT U I s en anderen , gaven
aan zijnen geest eene Franfche plooi ,en wijdden hem in
de verborgenheden der ongeloovige fchool van vo L T A/RE, waarvan zij zelve warme aanhangers waren, in. Hij
zeif hielci weidra eene drukke briefwisfeling met VOL..
TAME. Het gebeurde echter r D E eerst veel
later, reeds als Koning, dien 1,11421N/11s der achttiende
Eeuw te h'erlfja te ontmotten. De geest, de vlugheid,
het Attifche tout zeirs de befchaafde tail deter Fran.
fchen ftaken ongpmeen gunftig of bij de ruwheid ,
held en belagchelijke pddanterie der onderwijzers , wier
lesfen FR EDZR I is gehoord had , en der menfchen, met
welkin hij dagelijks moest verkeeren. Nogtans is hij veel
minder verfchoontijk dan juLtA ry u s; want Pruisfen
yeas geheel vrij van alle gruwelen der vervolging om den
Godsdienst , die gene beleefde, en bezat Geleerden als
w o L ;7, r en BE AUSOBRE, en bevallige Schrtivers als
F 0 El Ed g Y die Allen opregtelijk het Christendom aanhingen, terwiji de eerfte onder de Wijsgeeren van zijnen
tijd eerie der aanzienlijkfte'plaatfen bekleedt.
Don men meet zeggen , dat de uitwerkfelen bij J11.
L I A N U s ook veel geweldiger waren. Dat hij de Christenen, terftond na de aanvaarding zijner Regering, niet
vervolgde , was denkelijk minder het gevoig van edelmoedigheid , dan van voorzigtige flaatkunde. Wat hij
doen kon , deed '114; hen befpotten ", en hun de beoefeningt der fraaije letteren en wetenfchappen verbieden.
deed dus omtrent de Christenen , hetgeen fommige Ministers wet voor geheel Europa zouden werifchen tedoen;
hij zocht de domheid, als het beste middel tot wering
van krachtbetoon , te verfpreiden. Hij" gaf den Heidenea
de tempels tern, die de Christenen hadden bezet ,
zocht
(*) De Marquis D' ARGENS gat het werk van j u L r Ategen den Christelijken Godsdienst in ewe Fratafthe
verialing ult.
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zocht (ijdele poging!) zedelijk onderwijs met !'en Heidenfchen eerdienst te verbinden. FREDBR/R, daarentegen , was geen vervolger. Hij kon zulks ook niet, uit
gebrek aan magt. In weerwil zijner betuigipg , (lac het
Delman, , die refine aanbidding des floogfien IVezens , zeer
vele aanhangers won(*), waren die aanhangers toch ilechts
eene zeer kleine fchaar,, met de menigte der Chrlstenen
Vergeleken , en , uit den aard van hun itelfel , veel te onverfchillig , om ernilig op vervolging re denken. Spot
was dus het ednige wapen , 't welk den Koning overbleef, en waarvan hij zich niet zelden, meestal eater in
tertrouwelijke brieven aan zijne vrienden , of losle ftukken , bediende; doch voorts liet hij elk in zijne denkwijze ongemoeid befchermde de Roonafchen in Si/ezia en
'den, en zelfs de yezulten, toen zij reeds algemeen
verbannen werden. Toen 'VOLTAIRE hem , zoo men
evil, aanzette, om aan de Geestelijken der ondcrfcheidene
gezindten hun jaargeld te onthouden , weigerde hij zulks.
Qok was hij daardoor bij alle zijne ondcrdanen bemind
en gezien ; terwijl JULIANIIS zich den wrok aller Christenen , zoo wet ifrianen als Athanallanen, door zijne
Onverdraapa,amheid op den hals haalde. Groot , nogtans
was de invloed van 's Konings denkwijze op zijne Eeuw
en op zijn land ; te grooter, omdat hij flechts den ftrooni
yolgde, regret.' welken oproeilen wilde. Gelijk
toch in zijnen tijd het Christendom algemeen voor redelijker gehouden werd dan het Heidendorn , zoo vonden
in de achttiende Eeuw de Engelfche en Franfche Wijsgeeren het Christendom niet redelijk genoeg , en hunne
fchriften werden veel gelezen. Toen nu Pruisfens Koning
blijkbaar het ongeloof in zijne befcherming nam toen
flak de Neologie, of de verkiaring der IL S. naar eigcne
denkbeelden meer dan naar den letterlijken zin , het hoofd
op. De STEINBARTS, de 13 Ali DI'S, de TEE,4.ERS verfpraidden onbelemmerd hunne gevoelens. Naauwe(s) Hist. de mon tens ,
• p, so.
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welijits was FREDERIK flood, of zijn Neef en opvol.
ger fluitre zulks door het bekende Religions- Edict. De
gevolgen, nogtans , dozer lecrwijze duren nog voort, en
zullen waarfchijnlijk veel meer invloeds op de godsdienilige denkwijze blijven behouden , dart u 1. 1 A A N ' S hartstogtelijke , onberadene Happen,
Doch het waren niet alleen de omaandigheden , die dit
verfchil in handelwijze tusfchen de twee Regenten be.
werkten, Ongeloof boezemt natuurlijk onverfcbilligheid
in , en FREDERIK fchijnt omtrent de hoofdpunten zelfs
van den Natuurlijken Godsdicnst weinig zamenhangende ,
weinig bepaalde begrippen to hebben gekoesterd , hetwelk
natuurlijk zijne zucht tot Prcfelytenmakerij moest verzwakken. JULIAAN, daarentegcn , was geenszins ont.
bloot van godsdienhig gevoel. Hij trachtte zich , uit het.
seen nog van den ouden Godsdicnst van ROMER us en
H E$to p Us to redden was , eene nieuwe Godsveree.
ring to fcheppen , veredeld door de begrippen van p y
en ZENO, waarin de ()rider.-THAGOItS,PL
goden of Demonen flechts het Hof van den hoogaen God
uitmaakten , die aan dezelve bet befluur over do menfehelijke zaken toevertrouwde , omtrent zoo als PLATO zulks
zoo wijsgeerig in zijnen Thaw ontwikkelt ( 4'). Zelfs van
het Christendom wilde hij de zorg voor de armen , de
leerredenen en bet godsdienftig onderwijs in 't algemcen
(juist de zwakke zijde des Heidendoms)overnemen. Zijne
zucht voor de oude Dichters en Wijsgeeren, die alien offeranden hadden gebragt en in voorteekenen hadden geloofd, of toch gezegd daarin to gelooven ,deed hem ook
bierin de IjeldenIche gebruiken, zelfs tot in het onge.
rijmde toe, volgen. De Epicureers daarentegen, die met
dit alles den draak flaken , waren de voorwerpen van zijnen afkeer, Natuurlijk wenschte hij zijn voorbeeld gevolgd to zien , en vandaar zijn afkeer tegen de Christer= 2 die hem van hunnen kant ook niet fpaarden; terwijl
de
(*) Zie de nanfpraak van o o n aan de Deffloncri :
6674v.
ive i;vizovty64, sralr'0 re Vpvtott ,
s. A.
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de eerbied 'floor de 1ConinkIVIte Majesteit, die bij den
Duitfoher is ingeworteld , bij FREDERIK 'S onderdanen
elle aanmerkingen op zijn ongeloof verhinderden , waardoor hij dus niet te meer werd verbitterd.
Befchouwen WiiJULIAAN en FREDBR I K als Regenten, zoo was de vorm van hun beftuur bij beiden billijk en doorgaans regtvaardig. Alle misbruiken te weren ,
's lands fchatkist zoo veel mogelijk te verbeteren , het land
te doen bloeijen, en bet Regt zonder' aanzien des perfoons te doen heerfchen , waren de beginfelen van beider
Regering. Had JULIAAN langer geleefd , hij zou ongetwijfeld zijn Rijk van binnen en buiten in eenen ontzagverwekkeriden (hat gebragt hebben; thits duurde zijn
beftuur flechts twee jaren. FREDERIK, daarentegen,
mop, In eerie Regering , die bijna eene halve Eeuw vervult, Pruisfen tot eene der groote Mogendheden van Europa verheffen. Het beftuur door billijke en regtvaardige
handen waargenomen ; de landmagt van 70,000op 200,000
man gebragt ; de groottle verbeteringen in de regtsoefi-fling en wetgeving; de onbebouwde landen met yolkplantingen bezet, en , niettegenflaande de z ware oorlogen , geen ftuiver fchuld, en eenen fchat van vele milhoenen klinkende munt aan het land nagelaten : zie daar
bet werk der Regering van FREDERIK den Grown/
Doch hij had flechts het voorbeeld , den gegeven foot
van zijnen Vader te volgen , wien niemand van verkwisting zal befchuldigen; JUL/ANUS moest , om de geldtuiddelen te verbeteren eene geheele hervorming aan zijn
Hof bewerken ("').
En
(*) Deze hervorming had FREDERIK'S Vader, na derkma
dood van den fpilzieken eerlien Koning van Pruisfen, bewer4.
tlaausvelijks had deze den adem uitgeblazen , of zijn Zoon
fchrapte de geheele lijst der ambtenaren van zijn huis door,
en de Overlie der Lijfwacbc, de Heer VA N TETT A tr, riep
bits Mijne Heeren ! onze goede Heer is dood , en de nieuwe
Koning zendt u alien naar den duivel
Een fchoone
ZieFOLLniTz, T. 11 9 p. 6.
/MOW
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En dit brengt ens tot eene andere bij7onderheid, waarin beiden overeenkwamen ; de foberheid hunner eigene
Ieefrize. J u L I A A N was pas aan de Regering gekomen , of hij fchafte alien overtolligen fleet van hofhouding
af, die zijn voorganger CONSTANTIUS zoo buitengemeen had aangehouden. De Oosterfche weelde van het Hof
van Konfiantinopel maakte voor eene waarlijk Spartaan*
fche foberheid plants. Door den befluit .vcrdwenen dui,
zend fchenkers , duizend koks en duizend barbiers, en
Welke barbiers ! Op de vraag van den- Keizer , hem van
zijn' baard te ontdoen , verfcheen een prachtig gekleed
neer. „ Ik heb naar een' baardfcheerder gevraagd,"
geide JULIAAN, „ en naar Been' Minister van Finan!" Doch 1113 had zelfs den dienst dier lieden zelden
noodig; want hij droeg gewoonlijk , uit wijsgeerige
maaktheid , een' langen Ward , vvaarover de Antiochiers
hem zoo zeer befpotteden. Zoo ging dan die foberheid
en eenvoudigheid tot flordigheid en onzindelijkheid over :
bij zelf beroemt zich, in 'den Milopotgon, op zijne lange
Pgeis zijne vingers vol Mkt, zijnen langen en (em de
veer kiefche nitdrukking van olnuoN boven die des
Keizers zelvi te gebruiken) welbevolkten baard (*). ZOQ
erg was het nu Loch met FRE,DER.IIC niet. Ik onder•
zoek niet , of het waar zij , dat de groote man naauwe,
lijks zes hemden tot zijn gebruilc had. Zelfs door het af,
gebruik van fnuif bereikte hij tech de hoogte of-a
laagte van JULIANUS in dit opzigt niet ; ook blijkt het
uit alles, dat doze onzindelijkheid het gevolg van nalatigheid niet van eene wijsgeerige pddanterie was. Het
vernederen van een' prachtig uitgedosten kleermaker,,dien
hij , em deszclfs trots te breken , op DANIEL VIII: a
MOS mag als een tegenfluk tot het geval met deg
barbier bij juLIANus dienen. Die zuinigheid, nog,
tans , was eene der oorzaken , waardoor Prasfens Mo.Dar,
(*) GiaisoN, Ch. 22.
(t) De kleermakers dragen in Duitschland doorgaans den
fpornatua van geiter,bokAcm.
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narchij diem trap van grootheid beklom , zondcr fchulden
te maken, waarmede een gewoon Vorst , die de flat,.
fie en weelde bemint, haar overladen ZOO hebben. Te
dringender was deze fpaarzaamheid, bij 's Konings zucht
tot veroveringen ; eene derde overeenkomst , die hij als
Regent met J U L I A A N heeft.
Het is iets zonderlings, dat juist de voortreffelijkfle
Vorflon veeltijds met dit euvel belmet zijn. \Vie herinnert
zich niet CYRUS, DAR IUS I, TRAJANUS, KA.
REL. den Greaten, E D U A R D III van Engeland, PE.
TER den Grooten? Deze zucht deed JULIANUS op
PerziO, gelijk FREDERIK op Silezie vial-amen. Beide
Qorlogen waren onregtvaardig. Pruisfen had misfcbieta
aanfpraak op cenige kleine Vorftendomnien van Silezie,
simmer op het geheel. De Dochtcr van den man , wien
hij het leven te danken had (Keizer KAREL VI), be.
klom den troon haars Vaders , en deze plunderde hij!
De Boning van Perzie bood den Romeinichen Keizer de
hand tot vrede. In weerwil van dit alles werd door on.
ze beide helden de oorlog verklaarcl , doch met een' zeer
verfchillmden uitflag. F K E DERIK veroverde Silezie in
66ne maand , en behield het in nog vier fchitterende veld.
togten (1741, 174a, 1744 , 1 745) . JuLtANus maak,.
te groote vorderingen in Perzie ; hij drong tot bij de
itoofditaci Kiefiphon door ; maar juist deze onberadene
vooruitgang, die het bederf van eenen KAREL XII en
NAPOLEON IS geweest , was het ook van JULIAN US,
Twee onbegrijpclijke Happen in dezen veldtogt toonen
aan, dat J U r, r A N U s in den oorlog nicer zijne roem.
audit den zijn beleid gehoor gaf, en zijne geleerdheid
op de ongelukkigde wijze toepastc. Hij verbrandde, 114melijk , zijue onmisbare vloot , om te • overwinnen of te
iierven, en verwierp alle aanbiedingen van vrcde des PerziMen Konings omdat A L P. X AND ER 00k de voorflagen van D A R I U S van de baud had gel yezen! Zijne Ile.
derlaag en dood waren het gevolg deter onvoorzigtigheld. — Hoe VCC1 hoot er that PREDE RIK hier als
Staatkundige en Veldllet I Ilij vercilot zich
Ss5
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aie, en geeft de hand tot vrede, zoodra de Keizerin hem
dit laat. Edns deed hij een' onberadenen inval in Bohema
(1744), doch wilt zich fpoedig nit die ongelegenheid te
redden , en zijn ongeval door nieuwe zegepralen te wreken.
Wanneer wij den grooten zevenjarigen oorlog , die worfleling .van een middelmatig Koningrijk tegen twee magtige Keizerrijken, met het krijgshaftige Frankrfik , Zweden en verre de meeste Duitfche Vorflen vereenigd, befchouwen , zoo ftaat ook bier de Pruitlifche held verre
boven den Romeinfchen Veldheer , die ook wel vele krijgsbaftige Volken, de illlemannen, Franken en Chamayen,
eer hij nog Keizer was, in Gallia overwon , maar die
daartoe de Rorneinfcho krijgstucht en krijgskunst te haat
bad. Nogtans is de flag bij Straatsburg, waarin de Cefar met 13,00Q man 35,000 iilletnannen verfloeg, meer
of min to vergelijken met dien van Leuthen, waar 30,000
J'ruifen 9o,000 Oostenrtykers verdreven. Maar ook bier
komt aan FREDERIK de meerderheid toe. Die 90,000
man waren Beene Barbaren;het waren Oostenrfykers, even
zeer in de krijgstucht geoefend als de Prat:fen, en wier
Veldheeren niet minder bedreven waren; maar de hoogere krijgskunst des Konings, en zijne gelukkige navolging
van het voorbeeld van EPAMINONDAS bij Leuktra ,
deden hem de zege bevechten. Het was hier 9 waar zich
vooral die vurige gehechtheid der Pruisfifcha krijgslieden
aan hunnen Koning vertoonde , die ook bij zoo vele andere gelegenheden uitblonk , en door zijne minzaamheid,
ook omtrent den gemeenen foldaat, zoo zeer verhoogd
wend. — Die zelfde liefde des krijgsmans bezat J UL
A A N in eene hooge mate. Zij was het , die hem, door
onweerftaanbaren aandrang , nog bij den leeftijd van zijnen
°oft CONS TANTIUS, het Keizerlijk purper deed aannemen, en hem daarin handhaafde.
Ms mensch was TULIAN U s ongetwijfeld achtingwaardiger, door zich te vertoonen zoo als hij was. Men
kan hiertegen inbrengen , dat hij gedurende het Leven van
zijnen voorganger den Christelijken Godsdienst huichelde , dien hij toch in zijn hart vtrfoeide doch men bedenke
den
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den drang der noodzakelijkheid: het Heidendom vormt
geene martelaars , en de vereering van den God der Christenen was, ftrikt genomen , niet onbeflaanbaar met bet Pa.
lytheismus. Maar voorts veinsde de Neef van c o
STANTIUs geene deugden , die hij niet bezat, .40e
flaatkunde was opregt; en zoo hij onder eede betuigt 9
van het voornemen der foldaten , om hem tot de Keizerlijke waardigheid te verheffen, onkundig gewecst te zijn,
heeft men geene reden om hem niet to gelooven, Zijne
aanneming des Heidendoms had plaats , terflond nadat hij
PONSTANTIUS niet meet behoefde te vreezen, en wij
lezen geene trekken van veinzerij , die hem zouden heb.
ben onteerd; terwijl zijne lchriften ons het getrouwe at'.
beeldfel zijner Regering en van zijn karakter vertoonen.
Geheel anders was het met FREDERIK. Hij warleide
de liagtkunde van MACHIAVEL, die hij toch inwendig
omhelsde. Vanwaar anders zijn beurtelings vrede fluiten
en vernieuwen des oorlogs , zonder eenige aanleiding, tegen Oostenr0 , en vooral zijne verfoeijelijke handelwijs
omtrent Polen, Welke door niets verdedigd kan worden ?
Nog is de wereld niet zeker, of het fchelmftuk der vet.
deeling van dat land van hem, van zijnen Broeder HEN-.
pats, of van- de Rusfifehe K A T H A R I N A afkomftig
is ; doch, hoe het zij , hij was een der belanghebbendea
en deelgenooten in dat onverantwoordelijk felt. Met dat
alles maakte hij aanfpraak op den naam van Waysgeer,, en
trachtte in zijne gefchriften daden te verbloemen, wier
onbeftaanbaarheid met de eerfte regelen der zedelijkheid
lfkj zelf moet hebben ingezien. Wij fpreken niet eens over
de flagtoffers van zijnen geheimen wrok , zoo als den Baron VAN DER TRENCK, dien hij jaren lang te Glatz
en likagdebarg in de afgrijfelijkfle kerkers deed zuch.
ten. Hoe handelde daarentegen j ULIAAN met de /in.
tiochiert , die hem beleedigd hadden? Hij fchreef eene
Satire tegen heir ! Dit brengt ons tot het laatfte punt
van overeenkomst.
Wij moeten beiden , name:ijk , nog befchonwen als
Schrvers. Beiden verkozen hunne mocdertaai niet tot
toe
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rnededeeling hunner gedachten. Docli dit is in JULIA..
N u s veel meer dan in to It EDERix to verfchoonen. 'Fe
Konflantinopel, waar men veelal Grieksch fprak, geboren ,
in Griekenland opgevoed , en nicest. met GriekleheSchrijvers bekend , is bet niet te verwonderen, dat hij de Crickfche taal tot zijne geichriften verkoos. Dezelve was ook ,
federt de dagen van PLUTARCH us en LUCIANU s,
veel rijker aan meesterflukken , dan de telkens meer verbasterdo Latlinfche: een zijner voorgangers, de wijsgeerige Keizer MARCUS AURELIUS, had hem zelfs,
door het fchrijven in de Griekrcho taal (*) , een voorbeelcl
gegeven. Maar voor FREDERIK is het onverfchoonlijk,
dat hij zijne mannelijke, fchoone, rijke Duitrche moedertaal altaid veracht , en in het Fransch heeft gefchreven. 't Is
zoo, in zijne jeugd waren de werken der Eeuw van L 04
E w iJ lc XIV verre boven alles, wat Duitschland toea
in befchaafde . letteren had opgeleverd , verheven, en een
VOLTAIRE, D' AR GENS, JORDAN konden hem
groote vooringenomenheid met hunne taal en letterkunde inboezemen; dan , toen de HALLERS, HAGE.•
BORNS, KLOPSTOCKS, ELEISTS, GELLERTS

en w IELANDS te voorfchijn kwamen , toen was het
onbillijk , nog de Franfehetaal hooger to fchatten , Duitschlands reuzenfchrcden in de fraaije letteren te miskennen,
en Poezij en Gefchiedenis in de taal van een door hem
overwonnen Volk te beocfenen. E6ne vcrontfchuldiging
kan hiervoor ingebragt worden. Onder de harde voorwaarden, onder welke zijn Varier hem de vrijheid fclionk ,
waren ook doze beide : dat hij nooit lezen of fchrijven
niogt , dan over zaken , de Domeinen betrefFende , (natuurlijk Hogdaitsch) en gecn Fransch fpreken (t). Lezen , fchrijven en Fransch i'l)reken word dus onder Una
klasle gcbragt , en moest door hem als verbodene goederan beichouwd worden. Later bekwarn zijn lot wel cone
geheel andere wending; maar de plooi, die zijn geest germ(*) De Bedenkingen over zic7Izelven.
(f) 111.:4;• de PDLLNITZ, T. 1/ , p. 252.
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nomen had, bleef dezelfde ; het Fransch werd hem ,
het fchrijven, eene behoefte , en latere regeringszorgen beletteden hem misfchien , zijne vaderlandfche letter..
kunde to beoefenen, in welke hij nogtans aan GEL-6
LERT 's fabelen refit deed. Maar zijn fmaak was zoo
flecht, dat hij aan de Henriade de voorkeur gaf boven
de Ilia: (*). Voorts was hij een goed Gefehiedboeker
zijner eigene krijgsverrigtingen op het voetfpoor van CESAR, ook een goed ftaate en krijgskundig Schrtjver,maar
een flecht Dichter. Het doet hem nogtans eere , dat hij
zulks volmondig erkende, blijkens zijne klagt aan J o
A N, dat Phebus hem zoo fober bedeeld heeft , en zijn
verzoek aan voLTAin n , dat hij hem toch in zijne bag
oordeelingen niet ontzien mogr. JULAAN, daarentegen, zal onder de Scbrijvers , die door fijne fatire ,
oordeelkunde en wijsbegeerte uitmunten, altijd eene bea
langrijke plaats bekleeden. Zijne Cefar:, zijn Mifopogon,
zijne Brieyen zijn voor de kennis dier tijden en zeden, en
voor die van zijn eigen karakter,, hoogst belangrijk , en
zijn zuivere Griekfche flijl, in zulk eene late Eeuw, doet
hem als eenen waardigen leerling van LIB ANI u s ken.
nen. Daarbij bedenke men , dat JULIAAN, bij alle zijne •krijgs- ert flaatszorgen , in zijn tweeendertigfte jaar
averleed, en dus aan zijne werken niet die volkomenheid
geven kon , welke. zij waarfchijnlijk anders wel zouden
btreikt hebben.
Alles bij elkander nemende., koint het ons voor dat
FREDERIK gloater Regent en Kr i' gsriaan 1, JULIA AN
beter Mensch en Schrver geweest IS.
(") tin homme fans pasflon preferera la Henriade au pogme
d'uomkan.HeNatIV n'est point un heros fabuleux. G A*
ISRIELLE D'asTRAEsvayt bien la Prinfesfe NA USICA
(Hare Garderobe was zekerlijk veel meer waard9 L'Iliade
nous peint les moeurs des Canadiens ; V oLT AIRE fait de
vrais heron de fes perfonnages, et fon po.Fme ferait parfait,
til avait fzi interesfer davantage pour HENRA Ws en lexpofant t) de plus grands dangers. — Hist,. de mon terns , T. I.
p. 55. Elke regel dezer beoordeeling wont bijna , dat v a Z.
Daala II geen denkbeeld had van ' t geen poilzy is.
IJ-
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n het tijdtgewricht , dat wij beleven, fchijnen zicb twee
groote opinien den voorrang te betwisten, en de menigvuldige werken over ftaatkunde en oecondmifche politick
zijn tusfchen beide verdeeld. Aan de eene zijde hoort
men het willekeurig en eenhoofdig beauur,, als de geA
lukkigae regering, opVijzelen ; terwijl , aan den anderen
kant, een grondwettige vorm , als de redelijkae , zekerIte, en Vorften en volken bet meest pasfende, wordt gehouden: dat is te zeggen , men aaat in twijfel , aan welke regering men de voorkeur zal toekennen , aan die van
Turkiie of Engeland.
In ons Vaderland , waar de wet immer fouverein was ,
en waar dus de Natie, als-het ware, meer gadentifieerd
met dat denkbeeld, Been beftuur anders als mogelijk beA
fchouwt , dan hetgene op dezelve rust, vindt die twist
minder ingang. Wanneer al eenige weinigen uit dweep.
zucht , of verkrachting van alle gezond veiftand, .het
despotismus willen verheffen , vinden zij , in de algemeene
verachting, fpoedig hun verdiend loon, Maar,, waar men
elders het oog fla , daar ftaan de twee .1enkbeelden, alS
vijandige partijen, tegen elkander over , en de vlam der
tWeerpalt, daardoor verwekt, dreigt fchier geheel Europa
door te breken. Wij bewonderen den Crick, die, ter
verkrijging van eene gematigde vrijheid alles wil opofferen; terwijl wij den Spanjaard, Piemontees en Napoli.
Saarmet medelijden of minachting befchouwen, die zich
zijne Conflitutie en wet goedwillig liet ontnemen om
zijnen nek onder een barbaarsch juk te krommen.
Het fchijnt, dat de vdorflanders van het willekeurig
gezag hunne oogen opzettelijk fluiten voor de onwraakbaarfte getuigenis der gefchiedenis. Redelijkheid en geZerict verftand zal men bij hen te vergeefs zoeken. En
Ook , welke herfens , opgevuld door de magtfpreuken eener
doldriftige partij , of aangevuurd door eene allesverterende
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de eigenbaat, zijn vatbaar voor billijke teregtwijzing?
Frankriik is de ijverige kweekfchool der verderfelijkfte
fystemas. En wanneer de verdwaalden flechts een oog
op hunne eigene historic wilden Haan , dan ware het pleit
ras voldongen; dan zouden zij ontwaren, dat voormaals
regt en billijkheid bij hun beftuur ijdele klanken, en vet.
guizing van elk natuurlijk regt aan de orde van den dag,
waren; dan zouden zij zien, hoe fchaamtelooze boeleerfiers en bijzitten kunde en deugd aan haar goeddnnken
opofferden, of geringe misftappen als ijsfelijke gruwelen
wreekten.
Onder de duizende flagtoffers der willekeur is HEN.
DRIR MAZERS DE LATUDE wel een der meest in
het oog vallende, geenszins het bloedigfte. Op het kasteel van Craifach , in Languedoc , den eaften Maart I725,
nit adellijke ouders geboren , was de krijgsdienst. zijne natuurlijke beftemming en de Genie zijn geliefkoosd wapen. In zijn tweefintwintigfte jaar werd hij tot Luitenant
a.angefteld, en began ander de belegeraars van Bergen-op
zoom zijne loopbaan. De natuur had hem met alle ma,.
gelijke begaafdlyeden verfierd ; doch die alle werden door
eene overdrevene eerzucht voor altijd nutteloos gemaakt.
be vrede van 1748 ftoorde zijne droomen van fpoedige
verheffing; en hij kon het denkbeeld diet verdragen, oat
jaren achter den anderen in denzelfden rang te verkwijnen. Geene kruiwagens hebbende befloot hij tot een
middel de toevlugt te nemen , dat zijn geheele volgende
levels vergalde. Hij wilt, dat 'a Konings bijzit, de verrnaarde Markiezin DE POMPADOUR, alles regeerde,
en meende, dat hij, door hare bemiddeling, al fpoedig
tot de hoogere ftanden van den krijgsdienst zoude opklimmen. Onbekend bij haar, wilde hij zich ingang vet.
werven , en voordeelig voor zich innemeni. Hij zendt haat
een pakje met zekere kruidflof over de gewone post,
vliegt toen dadelijk naar Verfailles , weet gehoor te verkrijgen , en meent haar diets te maken , dat er te Paris
eene zamenzwering tegen hare perfoon beftaat, waarvaa
e en pakje, dat zij den volgenden dag moest ontvangen,
de
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de onloochenbaarfle getuigenis zoude inhouden. Eene
doorflepene hovelinge laat zich door zulk eene grove list
Diet vangen. De Markiezin ontdekte terftond zijn doel,
en zwoer, hem geftreng te flraffen. Zonder eenig geregtelijk onderzoek, laat zij hem arresteren en in de Bastille
werpen. Oogenblikkelijk bekent hij bier aan den Minister van Politie, BERRVER, zijnen misflap , en biedt
berouw en boete , als de Unige hem mogelijke vergoeding , aan. Deze befchouwt het vergrijp als eene jeup
dige losheid en onbezonnen list, en, voor het overige
met den Luitenant ingenomen , befluit hij zijne voor.:
fpraak bij de Markiezin te zijn. Vruchreloos was zijn
pogen. Zij eischt eene zware flraf, en gebiedt, dat men
hem naar Vincennes vervoere. Vrouwenwraak en beleedigde eigeuliefde kennen geene palen. Vijftien maanden
zucbtte L A T U D E in den bangen kerker te Vincennes
btltvlugtte toen, kwam te Past, waar hij zieh fchuil
bield, zond van hier een request aan LODEW D E N
XV , en belijdt zijn misdrijf. Dit vond geen ingang: want
's' Konings wil was voIftrektelijk onderworpen aan dies
a kiner mattresfe. Zij doet L A T U D a op nieuw aanhou.
den, On beveelt, dat men hem in een der onderaardfche
holen der Bastille werpe. Na achttien maanden van ale
daglicht verfloken geweest te zijn, geeft BERRVER dert
jongen LATUDE vrijheid, om eene betere kamer te betrekken. Bier ontmoet hij eenen anderen Officier, pIA-•
LEGRE DE CARPENTRAS, mede een flagtoffer van
POMPADOUR ' S wreedheid. Gelijkvormigheid van rams
pen vereenigen hen, en , hoezeer beider lot door de vrienth
fchap gelenigd werd, , bleef de wensch tot ontvlugtert
even levendig. De vernuftige geest van LATUDE
de behendigheid van D ' ALEGRE vinden eindeliA iets
pit, waartnede zij kleine hefboompjes Vervaardigen; met
deze breken zij de ijzeren flaven, die in den fchoorfteen
gemetfeld waren , om het otarnappm te beletten, nit.;
zij weten zich touwen , eene ladder en allerlei foort vast
gereedfcaappen te maken , en beproeven nu bun geluk.
Zekere avond (die van den sg Februarij 756) tvAs
be-
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beffemd tot hunne bevrijding of — verdubbelde ftraf.
Naauwelijks hebben de bewakers de twee belangvolle
vangenen verlaten, of deze klimmen , een voor een, den
fchoorfteen in, komen , beladen met al hunne inftrumenten , gelukkig op de nok van het dak , hechten daar bun
touw vast, en laten zich 360 voeten hoog fangs hetze/.,
ve afzakken. Eenige kneuzingen en ligte wonden uitgezonderd komen zij behouden beneden , en bevinden zich
voor eene breede gracht, die door regen en fneeuw hoog
opgezwollen was. Zij befluiten , dezelve zoo dikwijls
over te zwernmen , tot dat zij al hun gereedfchap aan de
overzijcle hebben. Hier moeten zij een gat door den buivoeten dik , breken. Met de nat.,
tenmuur , nagenoeg
te kleederen om de gekneusde ledematen arbeiden zij echter negen uren onophoudelijk voort , en hebben juist bij
het krieken van den dag het onfchatbaar voorregt van buiten het ftaatsgebouw te zijn. Nu op vrije voeten , ijlen
zij naar vreemde landen. D' ALEGRE, als beer verkleed , kwam te Brusfel; maar de Politie had reeds aati
het 04stenrfiksch beftuur zijn fignalement gezonden; bij
het inkomen der poort werd hij herkend , aangehouden ,
naar Frankrilk teruggevuerd , eerst in de Bastille geplaatst , en vervolgens in het dolhuis te Charentan opgefloten , alwaar hij, twintig faren later ,in den dood de
verlosfing nit zijne ellende vend! ... LATUDE, zijnen
lotgenoot volgende, en deszelfs gevangenneming in Braband hoorende, befluit Brusfel te ontwijken , en komt,
als boer verkleed, te Amflerdam. Hoe afgezonderd hij
bier ook leefde, niet dan bij nacht van zijn zoldertje komende, krijgt hem echter de Politie van Pariis tot in de
hookdflad der Nederlanden in het oog; en Madame D E
POMPADOUR. fchrijft eigenhandig aan den Franfehen
Ambasfadeur,, dat hi) noch moeite noch geld meet fparen , om van de Regering- varrilmflerdam verlof te bekomen , om den voortvltigtigen binnen hare muren te
doen aanhouden.. De pogingen van den Gezant gelukken ; en juist op het oogenblik , dat L AT uDE met een
zellree liggend fehip naar Suriname zoude vertrekken ,
AIENGELW. I825. NO. 12.
Tt
wordt
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wordt hij gegrepen en zwaar geboeidnaar Parejs gefleept,
waar de deuren der gevloekte gevangenis zich op nieuw
voor hem openen. Wie befchrijft nu zijn lijden ... In
een vochtig en ftikdonker hol, op de fteenen aan handen
en voeten vastgeklonken, naauwelijks voedfel genoeg erlangende om het kommerlijk Leven te rekken , fnakt hij
naar den dood, en zou gewis bezweken zijn,indien zijne
jeugd en gezond geftel , maar vooral ook zijn Berke geest ,
hem niet hadden behouden. Ontfnappen was onmogelijk;
hij moest zich onderwerpen. De Cipier, met hem begaan , weet hem door een valluik eenig daglicht te bezorgen , en flaakt de boeijen van zijne handen. En nu, wanende gelukkig te zijn, fchikt hij zich, van lieverlede,
naar zijn lot, en kiest eene partij , den inensch en Chrishoop en vertrouwen op God.
ten waardig,
Tijdverveling werd nu zijn ergfte kwelgeest; maar ook
op deze behaalt hij eene fchoone overwinning. Hij verfchafte zich bezigheid met het tam maken der ratten, welke zijn vertrek in menigte bevolkten. Zij waren zijne ddnige medgezellen, en deze afzigtelijke dieren werden zijne
trouwe vrienden. Zij beloonden zijne moeite duizendvoud.
Sommigen van hen omringden hem geftadig, aten met
hem, zaten voor hem op, apporteerden, en kenden
ne namen. Op zijne minfte wenken vloden zij van hem
af, of kwamen naar hem toe. 0 ,hoe menigmalen verlustigde hij zich met het zien van den dapperen ALEX A ND E R vechtende tegen der Perzen Koning; of MARIUS
en SYLL A, zich eene kruimel broods betwistende, als
een Romeinfehe that! Eens vond hij, in nieuw ftroo,
een vlierftekje, en vervaardigde zich daarvan een fluitje,
op welks toonen hij zijne viervoetige medgezellen de menat zag danfen. — Zoo fleet hij eenige jaren , en crkende , dat er oogenblikken voorbijvloden , welke hem regt
dierbaar waren.
Maar ook op gewigtiger onderwerpen was zijn geest
gcrigt. Hij dacht na over de zamenftelling der regeringen,
en flelde een vertoog op ter verbetering van het lot zijner armoedige landgenooten. Niemand kende bcter,9 dan
L A-
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hun lijden , en al de liefelijkheden van het
Inkt en papier dervende, wist hij
despotismus!
laatfte door zekere bladen, uit kruim van brood zamengefteld, te doen vervangen, terwijl zijn bloed de plaats van
inkt vervulde: In deze bezigheid vond hem eens de
Biechtvader der Bastille , Pater GRIPPET, en, getroffen door den vindingrijken geest van den gevangenen , bezorgde hij hem alle noodige fchrijfbehoeften. Nu floeg hij
het vertoog te boek , en ftelde het aan GRIPPET ter
hand , opdat deze het den Minister, volgens zijne belofte, zoude voorleggen. Maar ook dit vermogt niets; en
het fchijnt , dat LATUDE hierdoor zoo zeer ter neergedrukt werd, dat hij een einde aan zijn leven wilde maken , door zich dood te hongeren.
De zoogenaamde hoogere flanden der Maatfchappij waren ongevoelig voor zijn lijden; Madame DE PO M P A.
DOUR was niet tot vergiffenis te bewegen: de laagfte
klasfe, daarentegen ,• was- er diep door getroffen; knechts,
en oppasfers der Bastille werden zijne voorfpraken en be.
fchermers , en wisten het, door hun aanhoudend !Meeken , zoo verre te brengen, dat hij uit zijn Comber hol
verlost , en in eene luchtige en getnakkelijke kamer werd
overgebragt.
SARTINE, de opvolger van B E rut v E , van LA.
TUDE IS wederwaardigheden kennis gekregen hebbende,
verlangde hem te zien, en ging hem bezoeken. Aan dezen ftelde hij twee andere plannen ter hand, loopende
mede over de ceconornifche politick ; het eene over het
financiewezen , en het andere middelen ter voorkoming
van bet telkens wederkeerend broodgebrek te Parip inhoudende. De Minister prees zijnen ijver,, en, getrofFen
door de gezonde denkbeelden , welke hij in die gefchriften ontdekte , maar zijns ondanks , nog meer door 's
mans godsdienftige gelatenheid, gaf hij order, om hem
Met onderfcheiding te behandelen. LATUDEMOgt toen ,
van tijd tot tijd , op het plat van het dak der Bastille
wandelen, en maakte daarvan gretig gebruik. Alzoo was
hij in ftaat gefteld , om kennis aan de buurfchap te verTt2
krijLATUDE,
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krijgen , en vernam daardoor , eenigen tijd daarna , den
dood iljner onverzoenlijke en wreedaardige vijandin.
De hoop ontlook op.nieuw in zijn hart ; doch hij hoopte te vergeefs er kwam geen bevel tot ontflag! Toen
wilde hij nog eenmaal eene poging aanwenden , en aan
den Minister. fchrijven. Zijn brief maakte melding van
den dood der Markiezin. Nu begeerde SARTINE te
weten, wanneer en hoe de gevangene hiervan kundfchap
had gekregen. Deze echter , eene zoo jammerlijke ondervinding van den argwaan der helfcbe Politie hebbende,
weigerde volftandig de bronnen aan te wijzen , uit welke
dit nieuws tot hem gevloeid was. De edele man vreesde ,
zijne vrienden, door de openbaarmaking, in ongelegenheid te brengen , en wilde liever bet ergfte lijden. Wie
kan zijne bewondering aan deze grootmoedige zelfopoffering van den weldenkenden L A T UD E ontzeggen ? Het
was niet moeijelijk te yoorzien , welke gevolgen zijne
handelwijs hebben moest; dan, hoe erg hij zich die ook
bad voorgefteld, zij overtroffen echter verre zijne vrees.
De Politieminister, woedend over de weigering ,en droomende Reeds van zamenfpanningen en complotten ,duchtte , dat them zijne prooi uit de klaauwen zoude gewron.:
gen worden. Hij beloonde eene grootmoedige daad met
de gruweliikfte wreedheid. Op nieuw werd de gevangene
in zijn eerfle donker hol gekerkerd; en de regering, nog
gansch niet gerustgefteld, waande , dat hij ook bier zijne
vermeende zamenzweringen zoude kunnen voortzetten ,
en deed hem, dien ten gevolge , drie maanden daarna ,
des nachts opligten en naar Vincennes vervoeren. De onmenfchelijkfte orders waren aan den uit zichzelven reeds
hardvochtigen -Gouverneur GUYENNET gegeven, en
de gevangene bij hem als een doorflepen ellendeling uitgekreten. Hoe verwonderd was hij, van in onzen L AT UDE, bij eene nadere kennismaking , een' zachttnoedig', godsdienflig', hoewel door eene opeenflapeling van
rampen ter neergedruke mensch te ontmoeten Hij overwon zijne aangeborene wreedheid , en, in weerwil van
alle Sartinifche orders en lestres de caches , verleende
hij
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hij , on eigen gezag aan den ongelukkigen ATUDE
d vrijheid der open lucht en van een tamelijk goed ye,trekje.
Maar LA T U D E, hoezeer onderworpen aan zijn lot,
kon echter de neiging tot vrijheid, iederen mensch ingelchapen , niet overwinnen. Wederom bedacht op ontvlugten, meende hij, in de maand November 1765, de
kans fchoon te zien. • De waakzaamheid zijner oppasfers
bedriegende , en bedekt door een' zeer mistigen ochtend,
vliegt hij ter poort uit, komt te , en verfchuilt
zich bij de vriendcn , welke hij voor zich , tijdens zijn
verblijf in de Bastille , had weten in te nemen. Nu was
niettemin goede raad duur. Zich naar vreemde lancren re
begeven , dit wist hij bij ondervinding , kon hem niet redden. Zijne beichermers door een lang verblijf in gevaar
te brengen , dit duldde zijne grootmoedigheid njet. Na
lang beraad, betluit hij, eenen brief aan den eerllen Minister , Hertog DE CHOISEUL, te fchrijven , en hem
om een gehoor te fineeken. Dan, naauwelijks is die brief
gelehreven en op den post bezorgd, of de angst overvalt
hem , van door .dezen maatregel zijne vrienden in het
naabw gebragt te hebben. Hij verlaat hen onmiddellit ,
en vlugt naar Fontainebleau. Hier wachtte hij antwoord
op zijn fchrijven aan CHOISEUL; dock , in plaats daarvan, wordt hij wederom gegrepen , en naar Vincennes
in zijn oud hol, teruggeflooten, alwaar de Gouverneur ,
die eene duchtige les van SA RTINE gehad had, hem
nu liet verfmachten. — Tien jaren lang verduurde hij
bier nu een lijden, waarvan de wereldgelchiedenis niet
ligt een tweede voorbeeld zal opleveren. Van alles , wat
buiten hem omging , onbewust, ziet hij eensklaps,
het jaar 1775, LAMOIGNON DE MALESHERBES,
Minister van 's Konings Huis , in zijn' kerker komen.
Van dezen verneemt hij , welk jaartal hij toen beleefde,
dat S A R TINE niet meer Minister , en dat LODEWIJK
D P. XV door zijn' kleinzoon, L 0 D E w 1 .1 K D K N XVI ,
opgevolgd was. L A TUD K verhaalt hem wederkeerig al
zijne lotgevallen , en de edelaardige MALESHERBES
Tt3
fort-
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ftortte tranen om zijne wederwaardigheden, en belooft
hem zijnen bijaand. Dadelijk zoude hij hem op vrije voeten gefteld ,hebben ; doch de nook voldane wraak wist
zich ook bier te doer! gelden : men maakte MALESHE RRE diets , dat LAT U D E aanvallen van krankzinnigheid
had, en dat het alzoo ongeraden ware , een dergelijk wezen in de Maatfchappij te brengen. Ten gevolge van deze
inblazingen, liet MALESHERBES hem naar het dolhuis van Charenton vervberen en als een' zinneloozen behandelen , maar *wijders alle foort van verkwikkingen toedienen. Doch , steeds de beste berigten nopers hem krijgende , en bet listig bedrog ontdekkende , geeft die ftaatsman , na twee jaren tijdsverloop , op den 7 Julij 1777,
order tot zijn ontilag; en nu vermogt LA T UDE weder
vrijer adem te halen. Bij het ontflag was niettemin bepaald , dat hij naar Moniagnae gebannen zoude worden ,
met ftelligen last, om dit dorp niet , zonder Ministerkqe,
1-chriftelijke vergunning , te verla.ten. Hoe vurig dankte
hij God voor zijne bevrijding ; doch hoe kort was haar
duur!
Slechts twee maanden vrcedzaam en 1E1 te Montagnae
verbleven zijnde, werd hij onvoorziens wear gegrepen ,
en nu te iiieetre geplaatst tusfchen moordenaars, ter
dood veroordeelden , en allerlei uitvaagfel van het mensch.
dom. Verontwaardiging belet mij , al de ijsfelijkheden te
fchetfen, welke LAT UDE hier , zeven jaren fang, in
zulk een gezelfchap te verduren had : onwillekeurig komt
onze menfchelijkheid boven, en roept om wraak tot God !
In het jaar 1783 ging tic deugzame Prefident DE
GOURGUE s, een tweede HOWARD, al de gevangenhuizen bezoeken , en kwam dus ook te Bicare. Hier onta
moette hij L AT U D E , en trad met hem in een breedvoerig gefprek. Hij gaf hem herhaalde verzekeringen van
bevrijding en beloften van bijfland; doch, om hierin met
vrucht sets te kunnen ondernemen , verzocht hij,van hem
een fchriftelijk verflag van al zijne rampen. Men oor.
deele , met welk een vuur LATUDE zich aan bet werk'
MEC, en hoe gloeijend zijne letteren op het papier vloten !
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ten! En wie beklaagt hier niet den noodlottigen geest ,
welke over het geheele beftaan van L A T U D E zweefde?
De Memorie wend door hem aan een'boodfchaplooper van
Bicetre ter- hand gefteld , met verzoek , om dezelve bij
den Prefident DE GOUR G U E S te bezorgen. Door de
onachtzaamheid van den bediende raakt echter het gefchrift
verloren , en de Prefident , het niet ontvangende, worth
daardoor in den waan gebragt, dat LA TUBE wezenlijk
gek ,en al zijn voorgeven louter logen is. Van hand tot
hand gaande, geraakt ten langen laatfte het gefchrift in het
bezit van eene winkelierfter , Mejufvrouw LEGROS,
die, het tot peperhuisjes zullende vervouwen, door de
nieuwheid en fraaiheid van het fchrift opmerkzaam gemaakt , er werktuigelijk de oogen in nut. Door den fchoonen flijl bekoord, las zij bet geheel ten einde, doch kon
niet gelooven , dat bet eene echte gefchiedenis ware, maar
meende, dat het een kunftig vervaardigd opftel van eenen
Romanfchiijver was, 't welk .zij voor zich had. De lectuur had haar echter zoo veel belang ingeboezemd, dat
zij naar den naam van LA TUBE omhoort, en nu inderdaad verneemt , dat die ongelukkige te Bicetre zucht!
Thans ontvlamt hare geestdrift , bet medelijden wekt hare
Christelijke belangitelling op , en , vol van werkdadige
liefde , geeft haar weldenkend hart haar den besten raad
in., Met de Memorie in de hand , ijft zij naar die genen
barer klanten, welken zij eenigen invloed aan het Hof toefchrijft, komt op die wijze bij den Kardinaal v n R ()tin N werpt zich voor zijne voeten , bidt om befcherming voor eenen ellendigen , welken zij niet kent, en
fmeekt als een, liefdedienst, dat de Prelaat het gefchrift
zal inzicn. ,Niet voldaan met dezen eer.ften flap, weet zij
tot den opvolger van MALESHER BES, den Graaf D E
s T. PRIEST door te dringen , gaat van hem naar Mevrouw NECKER, en laat zich ook bij den Graaf DE
LA TOUR DU PIN, Kamerheer des Konings , vinden.
Geen van deze vier hooge perfonaadjen kunnen hare welfprekendheid wasitaan: alien bieden hunne bemiddeling
voor LATUDE aan , en beloven krachtdadigen bijftand.
0,
Tt4
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0, gij edefe , groothartige vrouw ! uw ijver verflaauirdeniet. Dagelijks bij die lieden rondloopende, rustte zij
Diet, voordat zij, in het jaar 1786, de boeijen des ellendigen geflaakt zag. Zoo werkt dikwijls, in de hand der
Voorzienigheid, een gering middel mede tot reciding der
onfchuld.
Dus werd dan, na negenendertig jaren van kommer,
HENDRIK DIAZERS DE LATUDE aan zichzelven en
de Maatfchappij teruggegeven; maar bij zijne in vrijheid
ftelling , werd weder, even als de vorige keer , bepaald, dat
hij telliontagnac zoude moeten verblijven. Doch naauwelijks
verneemt de grootmoedige L E G K o s deze dwangbepaling ,
of zij meent Diets gedaan te hebben, zoekt op nieuw de
voorfpraken van haven begunfligden op , en weet het zoo
verre te brengen, dat ook dit werd ingetrokken , en hem
de vrijheid gelaten, te wonen, waar hem goeddacht.
Nu leefde L A T U D E vervolgens te Pargs zeer armoe..
dig , doordien y in dit Lange tijdsbefiek, al zijne voorvaderlijke goederen, in Languedoc , waken te zoek geraakr.
Mejufvrouw L E G R o S wist hem echter nog een Ink°,
men van vierhonderd francs te bezorgen.— Dat L A T UD E een beet vnorflander der Omwenteling was , laat zich
gemakkelijk begrijpen. Wie had meer , dan zich te
beklagen over het willekeurig befluur van Frankrilk?.
Zijn zachtmoedige aard belette hem echter deel te nemen
in al de bloedtooneelen , welke zij ten gevolge had; en
bet was dus ook niet dan fchoorvoetende, dat hij overging , om den erfgenamen der verfoeijelijke POMPA.,
DOUR een Koces aan te doen, van hen eifchende fchavergoeding voor zijne negenendertigjarige onwettige en
wederregtelijke gevangenfchap , welke hem, bij vonnis
van den it September 1793, door de Regtbank van
bet zesde Arrondislement van Partys , werd toegeltend,
en op zestigduizend francs bepaald , doch waarvan hij ,
door een' zarnenloop van omaandigheden, nook meer dan
een zesde gedeette bekwam. llij overfeed te Parejs op
Nieuwjaarsdag van 1805.
De feller yap deze bijdrage heeft getracht L A T up Els
ram-
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rampen zoo kunfteloos mogelijk voor te itellen , en zich
opzettelijk van alle aanmcrkingen onthouden. Trouwens
dezelve loopen zoo zeer in het oog, dat elke teregtwijzing hier overbodig is. Want wie gevoelt niet , dat in
eene Conftitutionele regering , waar de Ministers voor
hunne orders verantwoordelijk zijn , waar geen indringen
van lage boeleeriters in het regterlijke kan plaats grijptn,
en waar de vrijheid van den geringften burger door meer
of min krachtige vormen is befchermd, een voorbeeld ,
als het opgegevene ander het willekeurig beftuur van
Frankrfik, onmogelijk is? Hij laat het over aan het oordeel zijner landgenooten, om eene keuze tusfchen de beide regeringsvormen te dben; doch kan voor zich niet
ontveinzen , dat hem elk y olk verachtelijk voorkomt, 't
welk, in het onfchatbaar bezit van eene Grondwet zijnde , niet alles opoffert; om dezelve te behpuden. Goed
en bloed des noods op het fpel te zetten, ter handhaving
van hunne regten , was fteeds der Vaderen leus; elke
opoffering daarvoor was hint welkom , en God geve, dat
ieder Nader/ander het Reeds als een heilig Welk blijva
aanmerken:

IRTS OVER SIR WALTER SCOT?.

D

e Heer PICHOT, de Franfche Vestaler van WALTER.
SCOTT, na Engeland doorkruist te hebben, begaf zich mar
Edimburg, om den Schrijver van de Ivanhoe te zien, en be.
fchrijft ons zijn bezoek aan deszelfs huis, het kasceel
botsford , in dezer voege:
„ Ten 9 ure des morgens beyond ik mij reeds op bet
fraaije voetpad van de George.ltraat, aan het eene elude bepaald door de fierlijke kolom van Lord M ELvIL L, Ran bet
andere door de kerk St. George. Bij tie nadering van dezen
tempel opent zich ter regter en ter linker zijde in de George.
itraat de Kasteelftraat; links verheft zich,in hare voile acht baarheid,.cle oude Citadel welke het oog te Edinsburg dik ,.
wijis ontmoet; en regcs ontwaart men de zee, welker bewe.
gend azuur nog telkens in verfcheidene wijken het gezigt
treft, in weerwil van de nieuwe huizen , die dagelijks plants
Tt 5
ne.
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nemen in de rij der gene, welke de ftad, zelfs tot aan den
never, uitbreiden. In ftraks genoemde ongemeen fchilderachtige Kasteelftraat, aan den zeekant, lint het huis van w A L.
TER s COTT. Ik beklom de trappen der buitendeur niet
zonder eenige gemoedsbeweging, en trok aan de fchel, terwijl ik op bet koper van den klopper den naam en titel des
Dichters las: Sir W ALTER s c or T, Baronnet. De deur
ontfluit zich ..... Sir W A LTER SCOTT is te fpreken. —
In de manier van Tristram Shandy zoude ik u titans kunnen
ophouden in den gang , ten einde u de properheid van het
Buis te doen bgwonderen, aismede de blaauwgele liverei der
gepoederde takkeijen, weigefleldheid aankondigende; maar 'ik
merkte een en ander eerst later op, en in bet kabinet , waar
ik werd binnengeleid , zag ik niets dan den man, in een' ochtendjas zittende aan -zijn' lesfenaar. Het was .WALTER
SCOTT, die opftond, mij naderde , en met eenvoudige bevailigheid den brief ontving en opende, dien ik hem overbandigde , en waarin zijn boekverkooper LA ING hem in zes
regels zeide, dat een jong Fransch Dokter (mij noemende)
verlangde betn te zien en te leeren kennen, ten elude hem
een exemplaar aan te bieden van eenige zijner door hem vettaalde dichtftukken. Gij begrijpt ligtelijk, dat 1k, terwijI
deze korte brief gelezen werd , mijn best deed, om al de
trekken en bewegingen van het gelaat van Sir WALTER
SCOTT op te nemen. Het zij ik mij verbeeldde te zien,
tat mijne hulde hem ftreelde, bet zlj de levendige voorftelling zijns borstbeelds door CHA N TR Y invloed, had op mijne
wijze van zien, bet kwam mij voor, dat 's mans kalm gelam al de majesteit bezat, welke in het genoemde borstbeeld
it uitgedrukt; en de beleefde glimlach, waarmede hij mij
verzochc plants te nemen, had lets aantrekkelijks, „ Het
fchijnt, Mijnheer ," zeide hij tot mij , „ dat ik aan u eenige
• verpligting heb. Ik ben niet onverfehillig voor de eer van
een Dichter te . zijn, niet onbekend in Frankrijk."— „ Gij
zijt er bekend, bemind en bewonderd; maar inzonderheid,
omdat gij daar ook gelezen worth in uwe eigene taal. Mij„ ne zwakke vertaling is uwer . weinig waardig ; doch zoo
„ gij dezelve echter als eene hulde gelieft aan te nemen, zal
Ik aanvaard dezelve
• ik mij zeer gelukkig achten."
s c o T T genoegen
Lady
met erkentenis, en zij zal ook aan
verfehaffen. Vergun mij u Naar aan te bieden. Doe ons
, de eer, met ons het onthijt te nemen. Denkt gij lang in
Schei.
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,, &holland te vertoeven?"
„ Zed weken of een paar
„ maanden. Een der oogmerken mijner reize is reeds ver.
vuld , daar ik your own romantic town en haren Dichter
„ heb gezien; maar ik verlang ook de meeste der plaatfen te
„ zien, door hem bezongen. The Lady of the Lake heeft de„ zelve aan Europa leeren kennen. Ik ben voornemens , den
„ reiswijzer van dit gedicht te volgen ;maar wees zoo goed,
denzelven met eenige nadere aanwijzingen te vermeerderen:'
Thans befchreef hij mij kortelijk de voornaamfte bijzonderheden van het Graaffchap Forth. Een bediende kwam ons
fporen ; en , mij verzoekende te blijven, vertiet s c OTT mil
voor vijf minuten. Intusfchen viel mijn oog op 'een' fchedel, die op den fchoorfteenmantel itond. De Dichter, terugkeerende , en mijne nog ftilzwijgende nieuwsgierigheid terftond
opmerkende , voorkwam mij , zeggende met zekere geesdrift;
” p it is een afgietfel van den kop van ROBERT BRUCE,
• een der Heiden van Scholland. De naam van B RUCE,
,, die van WALLACE bezitten eene tooverkracht in dit land;
, het zijn de Halve Goden onzer Heldeneeuwen; hunne get-„
dachtenis fchenkc ons den trots weder van her Onafhanke.
• lijke Schotland. Zij zijn niet alleen de Heiden onzer
• terkundiffe gezelfchappen , maar Volkshelden tevens. De
Balladen maken het grootfte gedeelte uit der Schotfche let„ terkunde , en die Balladen bezingen WALLACE en BRIT-,
CE. Een Dichter, uit de klasfe des yolks verrezen, R o.
” BERT a& RN s , heeft, nog op het ein4 der jongstverloo ■
„ pene Eeuwe, hen bezongen. Gij kunt u niet verbeelden,
„ hoe belangrijk voor mij , eenige jaren geleden, de ontdek„ king was van het graf en de ftoffelijke overblijffels van
” BRUCE; aan welke ontdekking ik dit pleister verfchuf.
digd ben. Zij had plaats in r8r8 , toen men de fondamen.
„ ten groef voor eene nienwe kerk. Men vond een graf,
• welks Jigging volmaakc beantwoordde aan hetgeen onze
„ oude Kronijkfchrijvers vermelden. Het was gefloten.met
• jzeren
i
banden, bijkans geheel weggeroest. Het food was
• op verfcheidene plaatfen verfleten. Men herkende de Over„ blijffels van het fkelet eens mans van zes voet en twee
„ duim.” —„ De geflalte der Heiden van HOMERUS! " (Hij
glimlachte over mijne opmerking, en ging voort:) „Het lig, chaam was gewikkeld geweest in een damasten laken van
„ zeer fijn weeffel, met good omgeven , wadrvan nog eenige
• gedeelten voorhanden waren. Op het hoofd waren fporen
„ te
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• te zien van lets, dat naar eene kroon geleek. Eerie binien.
• kist dekte onmiddelFik het lijk ; maar het hout was worm.
ftekigi men crok er eenige fpijkers uit. Hier en daar in
• den omtrek vond men ftukkeu warmer, die ongetwijfeld
gedeelten uitmaakten van het praalgraf. Ik ging, met vele
• anderen, in bedevaart naar dit graf. Elk befchouwde met
eerbied daze edele overblijffels van Koning nonEnT BR Ik•
Gij hebt reeds den Lord of the Isles in bet licht
CE."
• gegeven." Ja; dit gedicht dagteekent van :813." —
Het is een van die uwer dichtflukken, die mij het meeste
belang hebben ingeboezemd; de befchrijving der llebriden
• is een woest, maar grootsch tafereel. Uw proza is desgelijks bij ons zeer gezien." Het was eerie teedere fnaar,
welke ik hier aanroerde; maar ik had mij voorgenomen, uit
befcheidenhetd, niet van zijne Romans te fpreken (*); ik
liet er daarom terftond op'volgen:
Iltcben voornemens geweest, uw Leven van SWIFT te vertalen; ik houd mij
" verzekerd, dat het in Frankrijk zoude bevallen." — „Ik
• geloof, dat gij dan beter zoudc &sea, het Leven van DR Y.
• DEN uit te geven, als.zijnde een meer algemeen aange.
„ naam onderwerp."— „Dit is mij mede niet onbekend, en
ik heb het met vermaak en nut gelezen. Gij hebt in dit
• werk de letterkundige historie eener halve Eeuw geleverd."
Ziedaar het eerfle onderhoud van den Heer PICHoT met
den vermaarden SCOTT. (Zijn tweede bezoek is ons min
belangrijk toegefchenen.) Het werd in de Engelfehe taal gevoerd. SCOT T , die het Fransch vrij goed fpreekt , bedien•
de zich van deze taal niet, dan ter gelegenheid van eerie jok.
kernij. Lady SCOTT beklaagde zich bij den Heer P ICH OT
over eerie plaats in de Voyage aux Montagnes d'Ecosfe van
NODIER, waarin deze zegt, dat de meeste Schotfche vrouwen een' zeer breeden voet hebben, en, zoo veel zij kun.
nen, ongefchoeid gaan , zoo wel uit gewoonte ais vermaaks.
halve. — Oui , oui , c'est afreux," riep o TT. ,, Vous
" direz de notre part a votre ami , Monfieur NODIER,que,
, f it revient jamais en Ecosfe , nos Dames lui rdfervent
" fupplice de la SAV ATE." (f)
Zie
(*) Men weet, dat SCOTT , uit eerie vreemde grilligbeid ,volflrekt niet weten wil, dat hij er de Anthem van is,
fchoon al de wereld zulks weer.
, ja, ja, 't is ve;tchrikkelijk I Zeg onzentwege aan
s uw'
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Ziehier nog eene Anekdote, door den Heer PICHOT ver.
haald , betreffende den Guy Mannering (den Sterrewigchelaar)
van SCOTT: ,,, Het karakter van PAULUS PLEYDELL
behaagde inzonderheid Lord. HERMAN-D, eene foort_ van
regtsgeleerden C I N c I DI N A T u S. Deze Regter droeg, tijdens
de uicgave van voornoemde werk , beftendig, als een hand.
boek , een exemplaar van dezen Roman bij zich , vragende
onophoudelijk aan dezen en genen: ,, Hebc gij hem gele.
zen ?" Op zekeren morgen , reeds deftig nevens zijne Col.
lega's op de bank der Regters gezeten , en een gewigtig
vraagftuk behandelende , nam hij gretiglijk een overdragtelijk
woord ie baat,orn den Guy Mannering aan te buten , en deed
deszelfs onbetwistbare verdienfte met zoo veel warmte gelden,
dat hij eindelijk een deel uit zijnen zak te voorfchijn haalde,
ten einde te bewijzen, dat zijne geestdrift welgegrond was.
Vergeefs bragten zijne Collega's daartegen hunne vertoogea
in; hij wilde zijn geliefkoosd onderwerp niet laten varen ,
en declameerde een geheel hoofdftuk , met de uitdrukking en
gebaren der hoogfte verrukking. Het vermaak der lectuur
werd aanftekend : de Reuters -erkenden,,,cloor hunne aandacht
e» hartelijken inch , dat de doorluchcige tempel der Caledo.
nifche THE MIS nooit vermakelijker verhalen had aangehoord. Gedurende dit ganfche zeldzame tooneel luisterde
de Griffier, flilzwijgend zittende aan de voeten van Lord
HERMAND, even als de anderen. Deze Griffier was — de
onbekende Schrijver zelf I
WALTER SCOTT, am vele zijner heldinnen den Item.
pel van een vast, enthufiastisch en fchier bovenuatnnrlijk
karakter gevende, heeft niet verdicht , maar nagevolgd. De
kenmerkende trek des zonderlingen y olks, door hem zoo
treffend gefchilderd , is votharding; en de fekfe, welke
fchaars vergeeft en nooit vergeet , de zwakke fekfe heefc,
in &holland, meet dan dda voorbeeld opgeleverd diet
rensichtige ftandvastigheid en mannelijke flontmoedigheid ,
welke haar in zijne Romans onderfcheiden. Ziehier eene zarnenfpraak , bewaard in eene dier oude kronijken, welke niet
genoeg geraadpleegd worden , tusfchen eenen Koning en eene
Schotfche vrouw , de terugroeping verzoekende van haren ge-

bannen echtgenoot :
De
,, uw' vriend MIER, dat , zoo hij ooit wedr in Schot„ land !ionic, onze Dames hem de itraf der pantofel hebben
coegedachr."
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De jongfte dochter van den Hervormer JOHN KNOX,
volijverig Sectaris , de icAL v isNvanSehotland, huwde , na den
flood haars vaders, zekeren JOHN WELCH, dien KoninglA M E s
tut ballingfchap verwees, als.wederffrever der nieuwe wet.
ten, aan welke hij de Presbyteriaanfche kerk wilde onder.
werpen. Zijne vrouw, na verfcheideue jaren met hem zijse ballingfchap te hebben gedeeld, had het volgende gefprek
met dien Vorst:. , Hoe beet uw vader?" — „K N o X." —
• KN ox! WELCH en KNOX! Nook vereenigde de Duivel
, twee dusdanige nanien!"
Waarfchijnlijk , Sire, omdat
wij hem nimmer geraadpleegd hebben." — , Hoe veel kin, deren heeft uw vader nagelaten ?" —,,Drie, Sire!" —,Zo.
, nen of dochters ?"
Dochters." —
De Hemel zij
• gedankt! Drie KNOXEN zouden mij op den croon doen
• beven. En wat wilt gij, de dochter ?" — „ Uwer Majes,, teit verzoeken , dat hij mijnen echtgenoot de vrijheid
fchenke van in Schotland zijne geboortelucht te komen
inademen; dat is, hem het Leven te.hergeven." —
Ik
Beef hem aan den Duivel I" riep JAMES Hit, (die deze
perfonaadje altijd bij de hand had.) —„ Aan dezen behoordet
gij , Sire, alle die hovelingen over te geven, welke u be„ derven.” „ Wel! dat uw man het Katholieke geloof om.
helze , en ik fchenk hem genade." — Hierop hief de
moetlige vrouw de beide einden van haar voorfchoot op, en ,
achterwaarts zich verwijderende, zeide zij tot den Koning :
Eer hij zich verlage, moogt gij zijnen kop in mijn plaid
„ (Sehotsch boezelaar) werpen, en ik zal dien daarin bewa.
• ren als een reliek !"
DE SPECTATOR.

XV.
Thema: Is de Geest der Negentiende.Eett y font ?
of mankeert het bij de Domperfabrijk ?
Zeer wakende Toehoorders !

Z

oo moeijelijk en onaangenaam de toefland eens koopmans
is, die de betaling van eenen wisfel heeft aangenomen, in de
gegronde verwachting van de noociige gelden daartoe, vciOr
den vervaldag , in has te zullen hebben , en, door omftandig-
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digheden , buiten zijn toedoen, in deze verwachting te
lear gefleld , den beflemden dag al nader en nader ziet ko•
men; zoo verdrietig -en benepen is ook de toeftand van
hem, die zicb heeft late] verluiden, om eene fpreekbeurt in dezen of genen letterlievenden kring waar te
nemen, en den daartoe bepaalden dag met rasfche fchredea
ziet naderen , terwijl hem tot nog toe geene gelegenheid
vergund was, om de toodige bouwftoffen tot zijn doel , ordelijk , bijeen te fchikken of op te zamelen. Beider toeftand
is fchier eenerlei; want beiden zien . met angst den dag te gemoet , waarop zij in de voldoening eener gedane belofte naIatig zufeu- bevonden worden. Er is, ja! voor den eenea
toevlugt tot faillisfement , en voor den anderen uitvlugt ran
ongefteldheid, dringende bezigheden, of verlies van het gemaakte fluk maar dit zijn dan ook hulpmiddelen, waartoe
een fatfoenlijk man niet zoo gereedelijk toevlugt neemt. Ea
zoo blijft men in eene-gedurige fingering, nog telkens hopende , dat eenig beter redmiddel mag opdagen. — Van gelijkea
aara was ook mijne gewaarwording , Mijne Heeren ! Coen ik,
voOr drie weken, uit het wisfelboek bier voor den fchoorfteen , met fchrik herinnerd werd, dat de dag, waarop ik,
hoewel niet flellig aangenomen, nograns eenigzins zekere toezegging gegeven had , van eene fpreekbeurt in dezen kring
te vervullen , mooi hegon te naderen. Zij was mij wel niet
ontgaan , deze toezegging; ik had zelfs herhaalde malen gelegenheid gezocbt , om de middelen tot- voldoening aan dezelve bijeen te zamelen; doth telkens hadden zich beletfelen
daartegen in den weg gefleld, zoodat bet mij Dog niet mogelijk was, eenige poging gelukt te zien. 1k werd dan we/.
dra gedrongen eenig respijt te verzoeken; en, fchoon ik dit
gereedelijk verwerven kon , mogt ik toch den goeden lieden
niet meer vergen, en moest wel order het oog bouden, dat
borgen geen kwijtfchelden is. Met deze gedachte doortrokken, geraak ik op zekeren avond aan bet peinzen, en vervai
daardoor van lieverlede tot eenen trap van bewusteloosheid
of mijinerij , die zoo wat grenst aan hetgeen men half flapen
en waken, of misfchien nog beter droomen , pleeg te noemen.
Ik woet, om de waarheid te zeggen, er zeff eigenlijk geenen uaa ,n voor te vinden ; maar wat mij in dien flaat bejegende, weet ik mij vrij duidelijk voor den geest te brengen,
en het is die ontmoeting, welke ik befloten heb , ulieden in
dit uur, zoo ver mijn geheugen ftrekt, mede te deelen. Ik
hoop,
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hoop, dat gij deze mededeeling, fchoon veelligt bier en dad'
eene kleine gaping vertoonende , voor goede betaling mijner
bij u openftaande fehuld zult laten valideren , daar ik te veel
voorbeelden van uwe befcheidene goedwilligheid heb , om
mij niet te verlaten op uwe infchikkelijkheid met eenen Debiteur,, wiens goeden wil gij van jaren her kenc, maar die
finds Diet laatfle half dozijn zoodanige belemtnering in de dispolitic over zijne fondfen moet ondervinden (*), dat hij
flechts te hooi en te gras eene kleinigheid fpend6ren kan,
die althans niet veel beduidt, daar het fonds zelf juist nooit
van grooten omvang was, offchoon Reeds tamelijk voldoende ,
Ilan den card en de uitgebreidheid der zaken, die er mode ge-,
dreven moesten worden. En waart gij te voren, in het klein
beflag mijner zaken, met mijn doen tevreden, gij zUlt voorzeker nu geene groote dingen van mij vergen, maar u ge.
wisfelijk meer dan ooit rekkelijk toonen.
Ik was dan, zoo als ik zeide, aan het mijmeren , en wet
inzonderheid over 'vervallen wisfels, nonbetaling , faillisfe.
ment, gemaakte ziekte, voorgewende bezigheden, verlorene
en geltolene verhandelingen,, of wat zich al meer anogt rangfchikken in de gelederen der -ontelbare Compagnie, die de
fitaten mijner verbeelding al mijmerenda doorkruiste. Het was
inmiddels nacht. Alles rondom mij ail. Er worth zachtkens
aan mijne kamer Binnen 1" Een defog, dock
tevens jeugdig Heer treedc nader, wiens eerfle voorkomen
reeds den welopgevoeden, ' berchaafden en ongemaakten Hollander kenteekent. — „Hoe later op den avond , hoe fchooner y olk. Ik vraag u excuus over mijn ontijdig bezoek ;Maar
als men zoo den geheelen dag in de weer is, mu de zaken
zoo ' goed mogelijk in orde to houden , en zich moet aftobben en afflooven , van wege al de aruikelblokken , die ons
gedurig in den weg liggen , dan reikhalst men naar een uurtje
goed en rustig gezelfchap. En daar ik bij u nog lichc zags,
was ik zoo vrij dit bier te komen zoeken. Ik hoop maar
Diet , dat 1k u ongelegenheid aandoe." , In het minfte
niet Mijnheer I Integendeel is het mij aangenaam, gezelfchap
te krijgen. Maar ik ben joist in geene opgeruimde fteinming.
Ik was in diep gepeins over eene zaak , die mij als load op
het hart ligt , en waarin ik ma x geen gat zie." — , Zoo ik
niet
(*) De fpreker mist, federt ze jaren, het noodige gebruik
des gezigts.
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niet onbefeheiden ben, mg dan.Ook weten, welk eene
zwarigheid u dos ontrust? Misfehien is er thog,elijkheid, die
uit den weg te ruimen. Indien ten minile van mijnen kant
daar iets clan te doen is , ben ik tot uwen dienst." -- Deze
voorkomende vriendelijicheid Dam mij dermate in, dat ik den
ongenooden gast vertrouwelijk mijne gefehiedenis en de reden inijnc.1 onrust ontvouwde. Met geduld en biijkbare dee!.
Deming hoort hij mij ten dude toe aan, waarop hij , met
een' luimigen lach op bet gelaat, die mij ten duidelijkftedeed
zien , dat het louter badinage was , zegt : , En baart u dit
zulk eene onrust? Wel-, mijn goede man, hoe weinig zijt
gij dan met ooze manieren bekend l Ik zal u een middel
de hand geven , dat al uwen kommer kan doen verdwijnem
Gij moet u eenvoudig failliet verklaren ; dan worden er So.
(resters of Syndici in owe zaken gefte/d, die dezelve vet..
effenen , en ze zekerlijk zoo gedelabreerd niet zullen vinden,
Of er zal.met uwe Crediteuren wet een accoordje te treffen
zijn, en dat te meer , daar gij batten uwe fchuld in de noori.
zakefijklieid gebragt zijt van te inankeren."— Maar Mijn.
beer, welk een noodlottig redmiddel! Weer ge wel, dat die
pit zwaar te flikken valt?"
„ Zoo Zwaar niet , als gij . u
misfchien wel voorftelt. heden! dat is in mijuen kring
Ran de orde van den dag. Lieden van eer en aanzien ne.
men dat middeltie te baat, en niemand zou het durven wa.
gen, hen daarom minder te honoreren."
„ Dat kan wet
kijn, Mijnheer ; doch ieder gevoelt zichzeiven. Ik wil
niet verbergen, dat dit middel mij ook al voor den geest gekopen is ; lunar het wil eti bij zoo niet in." — „ Gekheid!
aliemaal zWaarinoedige denkbeelden ! Beproef bet flechts ern.,
ftig, en het zal wel lukken. Komaan , gij hebt mij zoo rui.
terlijk uw geval bloorgelegd ; ik wil u jets van mijne lotge4
vallen openbaren, en uwe zwarigheden zullen wel verdwijnen. \Vie ik ben , herinnert gij u neker ?" „Om a de
¶vaarheid te zeggen, neon, Mijnheer 1 Gij hangt mij wel aan
bet oog ; maar voor ' t moment weet ik a niet t' huffs tebren.
gen." — Nu , dan zal ilc u op den weg lielpen: dt
Geest der Negentiende Eeuw." — „ Ja, zoo waar! nu herken ik u. Wel , hoe karLeen mensch zoo in den dirt weten?
Och! dat komt van al dat praktizeren. Waarlijk, nu yen.
beugt het mij dubbel , zoo laat in den avond eene vifite te
ontvangen. Lent ons eon vriendelijk pijpje floppen en eene
kruik bier drinken. Gij zijt zekerlijk wel nicer gewoon gar!
*den wijn; maar dien heb ik federt den verhnOgden impost
ALNUELW. 1$25. NO, 12.
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moeten aft:Matron. Evenwel is een goed glas bier n nog niet
geheel vergeten. — Zie zoo , nu ben ik gereed en zelfs verlangende lets van uwe lotgevallen te vernemen."
„ Hoor dan! Gij hebt , bij het noemen van mijnen naam,
u mijner herinnerd; dan weet gij ook, dat ik mijne afkomst
en ontwikkeling verfchuldigd ben aan den Heer rerfland7en
Dlevrouw Rede , die mij , op jaren van onderfcheid geko.
men, vrije keuze lieten nopens den card der zaken, welke
ik met de fondfen, die zij mij konden aanbetrouwen , zou
wale's aanvangen. Van jongs of een aartsliefhebber van al
wat maar licks was, had ik vrij wat zin in de kaarfenmake.
rjj, welke een paar oudere broeders reeds met goed gevolg
aangevangen hadden. Dan, bij nadere overweging, bedacht
ik , dat het fineer thans vrij wat minder en de pittenfoort
ook niet zoo bruikbaar als te voren was. Daarbij wist de
eigenliefde mij heel netjes te beduiden, dat dit bedrijf ook
veel minder-pasfende was met de meet befchaafde opvoeding,
die ik had genoten, Weshalve ik mijne keuze bepaalde op
bet vak der lampen, waarin ik voorzien kon, gelegenheid te
zullen hebben tot het aanknoopen en onderhouden van alterlei betrekkingen, in de meeste oorden van Europa , ter bevordering , verbetering of uitbreiding der verlichting. Dit liet
zich dan ook al fpoedig in Duitschland aanvankelijk buitert.
gemeen Wel aanzien; maar bet was niet op den duur: want
fpoedig vernam ik, dat zeer velen mijner agenten de lampen
aldaar zoo hoog opdraaiden, dat het gezigt er door gekrenlit
werd, en menigeen, nit vreeze daarvoor, er geen gebruik
van wilde maken. Dit nam dus niet veel op. Even thin was het
in Frankrijk van veel beteekenis: want door de wuftheid en
modezucht werden er zoo vele krullen , franjes en andere
nieuwighecien aan mijne lampen geprakrizeerd , dat ze mishagelijk , ja zelfs verderfelijk moesten worden. In Engeland
vond ik geheel geene roeping , naardien een jonger broeder
van mij zich daar nedergezet en een zeker Privilegie verkre.
gen had , waaraan ik geene afbreuk wilde doen. Nu bepaalde
ik mij voornarnelijk tot dit Land, en wel bijzonder tot Hot.
land, omdat de bedaardheid van karakter mij bier eenen doorgaanden bijval en befcherming konden waarborgen. Alles ging
ook refit Haar mijnen wensch, wel langzaam, maar des te
sneer zeker. De eerae huizen in het y ak, met name het
Nut van 't Algemeen en onderfcheidene andere bekende fir.
ma's , waren mij bij ultflek genegen, en mijne zaken begon.
nett
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nen eene tegt goede bonding to krijgen. Intnsfehen deed de
Franfche invlocd mij menigen post op winst en verlies affchrij.
yen; hoewel niettemin de balans een jaar of tien redelijk
goed bleef. Doch toen haalde de Franfche overheerfching
eene leelijke ftreep door mijne rekening; want, door hare
achterdocht en de fluwheid van hare geduchte Politie , werd
een iedet derma:e bevreesd gemaakt , dat men bet niet eens
sneer durfde wagen, een eindje kaars op den kandelaar te la.
ten fchijnen , veel mIndei eene lamp aan to fteken. Dit vet.
oorzaakte mij drie A vier zulke verbazend kwade jaren, dat
Ik bijkans meet. achteruit ging, dan ik voorwaarts gekomen
was. Ik kwam dien langen tljd nogtans door. Hoe, weer ik
zelfnog niet; want het was ellendig fukkelen, van bet nap.
je In het bakje, en ik had mane hats en keel werk, om de
taken thande te houden. Enfin , de Franfche btoeders rack.
ten uit de voeten. Alles fchiep adem. Eene vadetlijke re.
gering kwam aan bet hoofd 3 wdarvan ik mlj de duurzaamfte
befcherming beloven mogt ,en ik tag mij de ruimIte en ittief.
deeligIle uitzigten geopend. Met fnelheid en els NI den dag
breidden mijne zaken zich Ja, ik had onophoudelijk
zoo veel work, dat ik Ikhler geen odgenblik over hield,
den ftaat mijner zaken op te maken, en na te gam], of et Wee
misfchien war veel kwade en dubieuze Debiteuren op de
balans konden komen. En nog minder gelegenheid was er
om te letten en zorgvuldig acht te geven op de medetlino
ging, *fgunst en naijver, die mlin voorfpoed kon verwek•
ken bij de velen, die mij , reeds fang, vijandig waren. On.
der dezulken fpeelde inmiddels mijn ftiefbroeder eene voor.
name rol. Zwartgallig en zwaarmoedig tan gefiel , en cc ge.
lijk-trotsch en hooggaande heerrchzuchtig van card, was hij
daarbiJ zeer cloortrapt en arglistig. Milne geneigdheid tot al
war Licht was regtfireeks inloopende tegen zijne zucht voot'
het donkere en duistere, konden wij nimmer harmonieren;
en , dewijl zijne beroepsketize zich bepaald had tat eene Dom.
perfabrijk, laat bet zich vatren, dat mijn Lampenmagaziju
hem geweldig moest ftniten. Zuster 1Plisheid, die een' fad.
terwinkel deed , en meermalen aline booze nukken ondervono
den had, zocht mij nu en dan wel ernitig voor hem te wear.
fchuwen; maar ik was onbedachtzaem genoeg i om met hare
wenken geen voordeel to doen. Ilt vertrouwde wan to veel
op mijn gevestigd crediet , en vermoedde geenszins, dat een
Duisterling, als hij was , in ftaat ware zulks te ondermijnen.
Door
Vvz

596

DE SPECTATOR.

Door allerlei listen en lagen mogt hem die evenwdl ginds en
elders gelukken ; en hij wise het zoo fijn aan te leggen , dat
menigeen, die mij enders nitfleltend genegen was, er door
verfchalkt werd. Zoo had hij, bij voorbeeld, door allerhan.
de intrigues, zich weten in te dringen bij eenigen mijner
voorname vrienden, die van mijne verlichting gebruik mask.
ten. Spoedig nam hij aanleiding om daarover een gefprek aan
te vangen, gedroeg zich in den beginne alsof hij er nog at
mede op had , maakte van did tot tijd bedenkingen, of het
Hier nog beter gebruiltt kon worden, nam voorts de vrijheid
om het op een ander ilandpunt te plaatfen, beweerde dan
met magtfprenken en drogredenen , dat zulks het ware punt
was , van waar mijn licht befchouwd moest warden, en had
het intusfchen zoo bedriegelijk gefield , dat • velen niet dan
valsch en fcheel konden zien, waarna hij elle mogelijke kwa.
de namen voor mij uitdacht , en vermaande, om met mij
geene connectie meer aan te houden. Op deze wijze eenigen
tijd in her geheim zijne kunflenarij voortgezet hebbende,
kwam hij , vO6r drie of vier jaren, op Eons openlijk nit zijnen duisteren hoek te voorfchijn, fchold mij publiek voor
eenen bedrieger,, die in valfche verlichting fpeculeerde, pin
zijne Correspondenten nit te kleeden , noemde mij eenen onkundigen in de zaken , eenen verleider en bederf voor de jeugd,
eenen ondermijner der regten van Vorflen en Regenten, be.
fchuldigde mij van zedeloosheid , en dat ik afgodsbeelden
van mijne lampen maakte. ja , duizend andere fraaijigheden
kwamen op mijne rekening.— Zuster Wijsheidkwam eens zien
hoe ik veer. Zij herinnerde mij clan hare waarfchuwingen,
Daar beb je nu, broertje , het gegooi in de glazen! Zeide
ik het u vier, dat die leelijke Duisterling u to grond wit
brengen? Zoo gnat het , als men zijnen vijand te ligt
Maar, last het hoofd niet hangen. Den kop er bij, -jongelief ! en met bedaarden tred voortgegaan. Hij zal toch zijn
doel vier bereiken. 1k beb al eens gernformeerd , hoe men
algemeen over u blijft denken , en ik kan n verzekeren, dat
verreweg de meerderheid van zijn gekwaak geen notitie neemt.
War ik u bidden mag , leg gij er maar flier tegen in; want
gij weet: qui f' excufe accufe I" en zorg ook vooral, dat
uwe bedienden niet te driftig voor u de partij opnemen en
den gek aan 't oor flaan. Daar loert hij op, en dat was juist
koren op zijn molen, om u in een proces van injurie to
wikkelen. Vele dingen heefc hij gezegd, die zoo geheel mig
Hier
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riet zijn; zoo als dat gij met uwe lampen wel wat heel
hoog loopt, en het kaarslicht van de oudjes heelemaal zoekt
te vergooijen ; dat ge ook we! eens jail en alleman uw Licht
bezorgt, en ei dikwijls kinderen med last omfpringen. En
dat gij wel wat boven uw' flaat leeft, kan ook zoo maar
geen opgeraapte leugen heeten. Zie, broerlief, ik moet tt
dit toe!: onder het oog brengen. Niet , dat ik het z:‘g, omdat ik van daag de bokkenpruik op heb, of ook al door ziijik meen
ne magtfpreuken overbluft b.en; maar ,bij mijne
het goed.r Dat weer ik , zusje I en daarom bedank ik
u wel duizendmaat. Maar vergeef mij, dat ik nu geen tijd
weer heb. Ik heb nog werk voor de Armenfcholen en Ge•
Vartgenhuizen, dat haast heeft, en ik moet nog naar de Kolonien van Weldadigheid fchrijven: dus groet ik u. Tot wederziens I" Ik voelde heel wel , dat zuster dAysheid niet
geheel ongelijk had, en befloot ook ernftig haren raad op te
volgen. Maar mijne bedienden waren zoo zachtzinnig niet,
Zij kwamen zoo luide en befog voor den patroon op, en zetteden zich dermate tegen mijn' fliefbroeder in postuur, dat
er eene ruzie en een geharrewar nit ontftond, je leven zoo
niet. Met al dat kriewen en krakeelen ging de affaire alles
behalve voorwaarts, en ik zag met verdriet, tusfchen de bedrijven , meer dan ethic relatie afgebroken. Ik zals,u verder
met al dat gehaspel niet vermoeijen. Om kort te gaan, ik
befpeurde van tijd tot tijd, dat mijne balans niet veel verbeterd was ,en dat wile zeilen moesten bijgezet worden,om de
renten, die ik van de mij betrouwde fondfen fchuldig was,
prompt te kunnen afdoen , zonder het kapitaal nit mijne zaken to verminderen. Deze meerdere bedachtzaamheid heeft
mijnen kostelijken ftiefbroeder razend gemaakt; en nu heeft
hij mij eene kool zoeken te floven, waarmede hij mij leelijk in het naauw denkt to brengen, maar die hemzelven
wet eens kon opbrelten. Hij heeft, namelijk, eenen wisfel in
handen weten to krijgen, dien ik eenmaal heb geaccepteerd
te betalen bij de voltrekking des huwelijks met do Holland.
fche Maagd. • In eenen gezonden zin is hierdoor te verflaan
mijn huwelijk met die Jonkvrouwe, van welke ik plegtig
het jawoord heb , en verzekerd ben, dat zij het ten beflemden tijde, als mijn beftaan yolkomen gevestigd is, houden
zal. Doch verbeeld u, wat de Duisterling nu te werk flelt I
Met de kunftigst gefponnene en meestmogelijk fpitsvondige
redeneringen poogt hij te bewijzen, dat hier geen kwestie
Vv;
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van bet huwelijk dezer Jonkvrouwe met mix perfoon, MSS
baar huwelijk, met wien dan ook, bedoeld worth. Tot flaying van dit valfche argument brengt hij bij, dat een echt
van deze ember, wisrbaar adellijke Dame met mij ondenkbaar
is , als zijnde ik geenszins een edele telg uit den echren Clam
van den Heer Verfland en Mevrouw Reds ,maar een bastaard
van de Neologie. Daarentegen betoogt hij de werrigheid en
natuurlijkheid eener verbindtenis tusfehen hem en genoemde
Freule, als tellende zijne afkomst reeds van' den Vorst der
Duisternis af. En hij heeft inderdaad, met behulp van eenige Jezuiten, eene trouwcedul wecen re fabriceren, waaruit
blijkt, dat dit huwelijk, ik weer pier waar, kerkelijk vol.
trokken is. Op grond daar van, en nit kracha van de marltale magt , vraagt hij berating van dien wisfel; en of ik al ,
bij her protest aan den Nocaris LE SAGR TEN URORK,
tot antwoord heb gegeven,„ dat er eerst berating na mijn huwelijk met gezegde Maagd re pas kwam, daarvan is in het
affchrifr opzertelijk geene menrie gemaakr, en de gezamen.
lijke GeTmeresfeerden in de Domperfabrijk, onder directie
Van den Geest der Duisternis, hebben het zoo ver gebragt,
dat de Geest der Negentiende Eeuw zat moeren komen in
float van faillisfemenc. Ziedaar eer gedeelte van mijne ge.
fchiedenis I 1k ben half vernioeld van her verhaal. Hebt gij
wet oolt zop jets op de viool hooren fpelen?"
Met toenemende verbazing had ik mijnen nachtbezoeker
aangehoord, en kon ter naauwernood van mljne verwonde.
ring bekomen. 1k wist fchier flier, was to zeggen of te ant.
woorden. Nu eens dacht ik, of her ook fcherts ware, omdat alles zoo laconiek weg verteld werd; dan wist ik wear
:der, of ik waakte of droomde. Ondertusfchen zag lk den
man voor mij zijne pljp, die inmiddels aan bet ultgaan was,
nog 'eens aanhalen, en, nadat hij eens gedronken had, met
een' vorfchenden blik op mijn antwoord zitten wachten.
Eindelijk brak ik het ftilzwijgen, met de vraag, of dan de
Hollandfche MaagB flier zelve kon opgeroepen warden, om
de echrheid der geproduceerde trouwcedul to Raven of cegen
re fpreken?
,, 0 ja!" was het antwoord, „ zulks ware het eenvoudigIle van alles , indien men dir niec reeds kunftiglijk bad weten
af te fnijden, door, het voorwendfel, dat de jonge vrouw ,
federt in zwakken flan, tot herfiel barer gezondheid, zich
cern naar de Zuidelijke Provincial begeven, en nu oulangs
eel)
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een reisje naar Spanje ondernomen had , van lamer bet in de
tegenwoordige troebele Ujden niet mogelijk was, tijding te
erlangen."
• Zoodac gtj u zult moeten getroosten, dat men u als
failliet befchouwe ?"
, Zoo ver is het nog niet. Ik heb provifioneel furcheance
verzocht, terwij1 de zaak gebragt is voor de Regtbank der
Waarheid , die ze getleld heeft in b linder: van hare leden
Menrchelijkheid en Redelijkieid , welke den Requestrant en
al deszelfs' Crediteuren geOrdonneerd hebben , in perfoon of
bij gemagtigden to compareren, om eenen ieder to hooren en rapport uit to brengen."
„ En heeft deze Comparitle al plaats gehad ?"
0 ja t maar de Directeur der Domperfabrijk heeft zich
wel gewacht er bij to wezen , daar hij die Regcbank even
min als mij onder de oogen durft zien. 'Een viertal Commis.
farisfen is er geweest, alien mannen van erkende bekwaambeden , doch te gelijk van bijzonder loos vernuft, als een
uicgebreid Letterkundige en Dichter; een van deszelfs kweekelingen en praktizerend Jurist; een zoon van EscuIaap , en
een vreemde Misflonaris ; welk doorluchtig viertal hunne
zaak In de hooggaandfte en floutmoedigile ja dreigendfte
termen heeft zoeken Ingang te doen vinden. Omtrent al betwelk ik geoordeeId beb Wets to moeten tegenwerpen, :mar
mij eenvoudig to refereren aan bet oordeel der benoemde Regters, op welke ik mij volkomen durf verlaten."
Zal bet Rapport fpoedig worden uitgebragt."
„ Het Is bepaald op morgen voormiddag. Zoo gij lust
mogt bebben het aan te hooren , vervoeg u dan bij tticls in
de zaal. Zuster Wijsheid wacht ik bij mij aan het dejeuner,
waarna wij er to zamen zullen heen gaan. Ik wil nu naar
huis keeren, om nog een uurtje to rusten en vroeg bij de
band ce zijn. Inmiddeis verpligt voor uwe receptie en tot
wecierziens gegroet."

(lies vervoig en floe in No. XIII.)
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VADEELANDSEIIE DITISOEZEMING.

VADERLANDSCHE DITBOEZEMINg , TER GELEGENHEID VAN DE
TENTOONSTELLING DER VOORTBRENGSELEN VAN NATIO.=
VALE N1JVERDEID EN SCHILDERTJEN TE HAARLEM,
IN

juLu 1825.

De feesctoon klinkt aan 't kabblend Sparer;
Najaden dartlen in den vliet,
Met Flora's tooifel om de haren,
In fchaauw van beak. en eikenbliken,
Naar Phebus nook zijn ftralen fehiet.
Het fratig wood, dat Haarlems wallen
Omkranst, hoort laid dien feestcoon fchallen,
En 't vrolijk volksgejuich , dat tot de vvollten dringt,
Walk Haarlem Nearlands kunstroem zingt.
De Voiksvlijt houdt , bij 't rooken der aitaren
Voor aller oog , haar plegtig hooggetij',
En offerc, wat zij kostlijks zaain mobs garen,
n wat in luister praalt en uitmunt in waardij:
De Kunstinin zij, die Reeds zichzelve
Met onverwelkbre lauwren kroont,
Zit hoog ten troon, in weidfehe praalgewelven
Van 't Lustpaleis, waar 's Konings luister woont ;
En Flora ftrook , van nit haar' zegewagen ,
Het fchoonst gebloante , aan Kunst en Vlijt
Door dankbre hulde toegewijd,
En flea er d' eerkrans mea , die Nederland nag dragen.
Vat fchouwfpel voor het Neklantlseh hart!
Hier, bier worth vroeger Teed en firma,
Verdrukking , finaad en boon , en vreemde trots vergeteu.
Ter feest , ter feest , mijn Landgenoot t
Gij zijt wear vrij , gij zijt weer groot,
En 't Vaderland weer hoog , ten top van eer , gezeteu!
Trekt op , van Teems en Seines boord,
Trekt op, waar Spree en Main hare eeuwige urn doen vloeijen
Trekt op , gij volken !— bier, waar't feestlied words gehoord,
Zat Neerlands Kunst en Viijt u aan haar grootheid boeijetu
Verheft den fchat , dien eigen grond u fehenkt,
Die, door 't genie verhoogd in onverlieshre waarde ,
Uw' vollt q oem fchraagt en uitbreidt over de aarde,
En [land houdt, door den zwaai der tijden niet gekrenkt:
Maar
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Maar brengt ook , in gewillige offeranden ,
Uw fchatting bier aan onze Kunst en Vlijt;
En klink' de lof,, Bataaf en Belg gewijd,
Langs 't eeuwig duingevaart' der vaderlandfche itranden!
Wij fchenken, wat Namur ons bood,
Wat eigen erf ons gunftig toebedeelde;
't Gerie verbindt het nutte aan kunst en fmaak en weelde,
En /egt , in 'c fchoonst tafree/ , zijne eigen fchepping bloot,
Roemt , vreemderi vrij op heller Itraalgeflonker,
Dar van uw' volksroem nederfchiet!
Geen glans praalc ooic zoo hoog, dal hi) hec licht verdonker,
Waarin ons oog den gloor van fchooner toekomst ziet.
In enge grens zij ons gebied bellocen,
En 't erfdeel onzer Vadren kleen ;
Die kleinheld zelv' moet onzen roem vergrootep;
Wij danken, wat wij zijn, naast Gad, onszelv' alleen,
Geen volkstrotS itaart bij ons, met wrevie blikken,
Op 's nabuurs roem vol wean en hoogmoed, neer ;
Maar trotsch zijn wij op eigen roem en eer ;
En, keert voor ons de dag van glorie-wear,
Dls, volken ! kau en moec hec Neerlands hart verkwikken,
Draagt , Landgenooten! draagt de kroon,
Door Kunst en Vlijtbetoon verworven:
De aloude roem is niec verflorven;
fchittert wear om Nasfau's troon.
'c Is glorie, Ne&lands naam to noemen,
Waar wereidvoiken Nearland roemen„
En Brit en Gaoler offers brengt;
Waar liedren rijzen, zangen vloeijen,
Het Neerlandsch hart van vreugd mag gioeljen ,
En ' t oog een' tram. van wellust plengt.
Vier hoogtijd, grijze Stad , aan 't Sparen
Uw wai omvat het heiligdom ,
Waar Volksvlijt fcbatten zaam mogt garen ,
En Kunst en Smaak ten coppunt klom;
Waar, van alom , van Zuid en Noorden,
Van Schelde en Maas en Usfelboorden,
Zich 't nntte en fchoone grootsch vereent,
In luister rijst en tlijgt in waarde,
En dan , in 'c aanzien van heel de aarde ,
Dien blister aan den roem van Neer/ands telgen leent.
Overvcen ,
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Triomf! !slink ., vrolijk danklied, !Oink,
Ruisch langs de wanders been ,
En (melt gij met den vreugdetoon
In 't kunstloos lied ineen I
Wijk, nijpende angst, wijk ver van bier I
Gij , Hie vreugde, keel.;
En biggel , dankbre blijdfchapstraan,
Langs onze wangen ne@r1
Hier ward de gailglield eens Gods,
Die 't ouderharte fmaakt ,
Die 't ouderhart flechts fmaken kan ,
Aan ouders deel gemaakt;
Hier was bet hoogst geluk hun deei,
Dat men op garde vindt,
En 't naauwverbonden echtepaar
Gelukkig in een kind.
Nu kende 'a moederhart geen lead,
Slechts liefde en vreugdbetoon;
Het vaderhart floeg hoog en blij,
Was trotsch op zulk een' zoon;
En fchooner dan de kinderlach
Swam haar geen fchepping voor,
En heldrer dap zijrs aameltaal
Klonk hem geen coon in 't oor.
Geen koning met zijn ftaf en kroon
Was rijker nog dan 41,
En bij het pand dier huwlijkssuin
Had rang noch good waardij,
Gelukkig met het lieve wichc,
Was 'c hoogite hell hun deel ,
En wie dien wellust fmaken mag ,
la , wel genies hij veel.
Maar God fchonk slimmer ftoorloos hail
Den aardfchen fterveling :
Het danklied zweeg — de kreet der fmart
Was 't, die then soon nerving.
Hat
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Het bed, 't went enders 't lieve wicht
Bij 'c morgenrood verliet,
Als 't frisch en vrolijk was ontwaakt,
Verliet het langer niet.
Geen lachje zweefde 't lieve kind
Meer om den rozenmond;
Het oogje zag zoo mar en flaanw,
Let korts zoo dam' fiend ,
En voor de lieve flameltaal
Klonk nu flecks dof getteen;
En vloog, bij 't naken van den nood ,
De hoop op redding been.
De moeder bad geen tranen weer,
Geen croost de vader vond;
Het kindje kens de item niec meer,,
Die 't anders graag verftond,
En 't was of 't immer vratig graf
Den muil reeds had gefperd,
Toen, op eens wenk van hooger hand,
Die mull gebreldeld werd.
Zoo menig bed voor 's kinds behoud
Drong lucht en wolken door,
En Monk van 't ondermaanfche dal
Der Godbeid in het oor ;
De Cherubijnen wachtten reeds
Den lievling van deze aard';
Maar de Almagt fprak
't gevaar verdween,
En George bleef gefpaard,
Nu heeft de moeder wear haar kind,
De vader wear zijn' zoon,
En 't is bet danalied nu, dat ftijgt,
Dat doordringt cot Gods croon;
Thus opent zich voor beider oog
Wear 'c aangenaamst verfchiet,
Terwijl de traan der dankbaarheid,
Voor dien des weeinoeds , vliet.
Ou.
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Ouders I laat die tranen vloeijen;
Billijk is 't, dat gij die plengt.
Mogten wij , als gij, ze weenen,
Met geen weemoedstraan doormengd 1
Itch!
herdenken is zoo grievend,
Dat de woad ons openfcheurt
Waar ons teederminnend harte
lYn reeds jaren lang om treurt,
WIj ook waren dens zoo zalig,
Zoo gelukkig in 't bezit
Van een kind, dat wij beminden „
Bloeijencj, fehoon, gelijk aan dit.
Wij ook waren dens zoo zalig,
Zoo gelukkig als gij zijt;
Maar ons was flechts korte vreugde,
Slechts oncluurzgam heil bereid.
Ook ons kind zonk op het ziekbed ,
Om, helaas! niet op to ilaan;
En van alle , die er vielen,
Viel geen enkle vreugdetraan.
0! nog heugt mij, nog die flonde,
Die 'zoo dreigend naken kwam,
Toen het ptmd,,dat wij beminden
Toen ons God dat pand ontnam,
Moeders heil en vaders hope
Met haar in de groeve zonk,
En, helaas! haar lieflijlt kweelen
Ons niet meer in de ooren Monk;
Toen..... Maar, God waar dwaal ik hem/
Naar het doodbed, naar Ira graf?....
Vrienden, ach vergeeft den droeve,
Dat hij rouw voor vreugde gaf
Ach ! hij zag uw kindje lijden,
En zijn gade zag het aan,
En ons beide moest die frnarte
Vlijmend door de ziele gaan ;
Moest mijn gades hart wel treffen,
Diep ontroeren in de ziel ,
Toen ze u hulpe mogt verleenen,
Schoon die hulp haar fmartlijk vigil.
1k benijd u , neen, waarachtig
U dien dieren heilltaat niet;
Men,
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Neen, de traan zelfs is mlj weelde,
Die niljfi vaderoog ontfchier.
Ouders ! fmaakt nog vele jaren
Volien zegen in uw kind;
Dat ge in hem eens , in uw grijsheid,
Star en lint en Iteunfel vindt;
ach! niet is befehoren,
Wat
Zij verdubbeld u bereid;
God fchenke u dat hell in 't /even,
Ons de hoop op de eeuwigheid I
LAGCHEINI.

Voorwaar, 't fchenkt balfem aan 't gemoed,

Wartheer het wigt der fmarte
Zich lenigt in een' tranenvloed,
Die lacht geeft aan het harte;
En edel is het dan gewis,
Als dit om 's naasten 'rampen is.
Maar, als ons 't lot geen' tijd onthoudt
Oni van de zorg to poozen ,
Wanneer men dan met vrienden kout
Of mag met melsjes kozen,
Dan is 't de !nil, die 't hart ontfnoert,
En 't wigt der zorgen met zich voert.
Of als men, bij een vriendenmaal,
De bekers rond mag zwieren,
En, in onafgemeten taal,
Der fcherts den toom kan vieren;
W61 hem, die dan zijn' Iust voidoet ,
En lacht, wanneer hij tagehen moet!
Laat preken dan, wie preken wil,
En wijsheid uit wil kramen;
Ilc Inch wat om diens dwazen gril,
En hunker naar het amen:
De wijsheid, die niet lagchen mag,
Geef ik voor ealen meisjeslach.
Ja, wie een maagd het fehoonfte vind'
Bij ftil en ilatig peinzen,
Voor mij ik ben geen droefheidsvrind,
En wit het niet ontveinzen,

BV
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Bij mij haalt fchoonheid , prod noch pracht,
131j 't meisje, dat ons tegenlacht.
En is 't die 1ach , die ons verrukt,
(Ons, wufte menfchenzonen I)
Die groefjes om de lippen drukt
En kuiltjes in de koonen ,
Die ons, eer men het zelf vermoedt,
Den mond tot kusfen plooijen does;
Zij is het , zij, die afkeer wekt
Als zou geen fcherts betamen,
Die 'c neusje fpijtig, opwaarts trekt
En 't lachje zich durft fchamen,
Of, als de boert haar claartoe dwingti
Den mond nog naar de mode wringt.
Neen, lagchen past zoo wel in vreugd f
A1s weenen in de fmarte,
En vrolijk zijn voegt aan de deugd ,
Ann 't weltevreden harm;
Ilij , die 't zich fchaamt, hoe ftreng hij fcbijn%
Moe' boos of ongeiukkig zijn.
Neen, vrienden 1 Zijtl wij geen van twee,
Kan ons de vreugd bekoren,
01 lacht dan, lacht men, vrolijk met ;
De kniezer mag het hooren;
Zoo hij bij ons nog ernftig ziet
Dan weent hij met den droeven niet.
J. BRESTER, A. Z.

EEN WOORD VAN DEN GEZANT DES BEYS VAN TUNIS TE PARIJS
SIDI MAHMOUD, TER GELEGENHEID VAN HET KROONINGS.
FEEST TE REIMS.

lk tnerkte voor een oogeoblik , digt bij mij , een
perfonaadje op, bekleed met eene roode uniform met epauletten. Hoewel hij zich te midden van de Ambasfadeurs
vond, had hij geenszins het voorkomen van een Diplomaat;
boezeer hij in uniform was, had hij even weinig eene milimire bonding. 1k gelastte mijnen Tolk, te onderzoeken, wie
er
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en wat hij was; mar de inlichtingen, welke ABDUL opdeed , maakten mij niet veel wijzer. De een zeide, dat het
een Jood; de ander, dat het een ilrabier was; maar weldra
vernam ik , dat het een vriend was van onzen magtigen vriend,
den Oastenrijker ; dat de Hemel hem met onmetelijke rijk.
dommen had bedeeld; dat hij geld leende aan elle de Christenvorften, en , des noods , ook gaarne geld zou leenen ants
den Bey, onzen doorluchtigen Meester. En nu fchenen op
lens elle de perfonaadjen van het feest als geheel overfctta.
duwd, ja nietig in mijne oogen, en ik voelde mij meer geilreeld door het geluk van een oogenblik hem nabij to zijo
geweest , dan door alle de eerbewijzingen en alle de enderfcheidingen , mij bewezen door de Ministers en de Grootea
dezes Rijks.
FRANSCHE GODSDIENST.

P arijs , i8 Aug. 1825. — Maandag laatstleden hebben de
Choristen van de Franfche en Italiaanfche Opera, vereenigd,
in de kerk St. Ouen, eerie Mis uitgevoerd, gecomponeerd
door PROPETI, zanger van het Itallaansch tooneel. Dezel.
y e heefc ongemeen voldaan. Het Gloria inzonderheid verwekte eerie groote geesultift , en, in weerwil van de heiligheid der plants, DEED BICH HERHAALDE MALEN LEN ALGE■
MEEN HANDGERI. AP HOOREN.
FRANSCHE VRIJHEID.

A lles, (du g fehrpft een Parijzenaar) wat nit Criekenland
komt , hebben wij nagevolgd :Poezij,Beeldhouwkuns t , Schilderkunst, Welfprekendheid — alieen hunne Vrijheid hebben
wij vergeten I
SPAANSCH MONNIKENWEZEN.

Een Spaansch Prediker bezigde dezer' dagen dit gruwzame
woord: ,, De reuk der lijiten is thans een reuk des !evens
„ voor de goeden." —FERDIN A N n1 nen welke wolven in
fchaarskleederen hebt Gij het lot uwer acme onderdanen toevertrou wd
ONDESTAANBAARHEID VAN HET DESPOTISM'S.

L

°DEwlf it XIV zond den Hertog DE I- RONSACMIte de
Bastille, omdat hij met zijne vrouw niet, en verbande den
Markies DE MONTESPAN, omdat hp met de zijne at witde leven

Lob LODEWIJK XVI ALS LEERMEESTER DER AARDRIJKSKUNDE.

LODEWIJK XVI ALS LEERMEESTER DER AARDRIJKSKUNDE.

De uitvinding, om op bout geplakce /andkaarten in flukjes
te verdeelen, om den jongelieden, door het weder zamen.
voegen, de gefleldheid • en Jigging der bijzondere landen in ce
prenten ., hebben wij aan LODEWIJK XVI te danken. Hij
zelf onderwees de Flertogin VAN ANGOULME in de Aard.
rijkskunde, en dacht dic middel nit , om haar fpoediger tot
het doel te brengen, dan bij de vroegere leerwijzc moge.
lijk was,
NAIVE TREK VAN EENEN ENGELSCDMAN.

W

ij hopen , dat het min kiefche dezer ware Anekdote, van
wege het naïve derzelve bij .onze Lezemverfchooning yin.
den zal. — Een Engelsch Edelman , pas te Parijs aangeltomen, keerde, v6Or eenige dagen, terug van een' tber te
paard , met Oen' knecht achter zich, naar het bosch van
Boulogne. Eene kleine noodwendigheid , waaraan een Gentle.
*tan zoo wel als een ander onderworpen is , deed hem afflijgen, en NJ naderde te dien einde een fchildwachthuisje.
Eeniklaps werd hem zijn hoed afgeligt. Gebelgd over eene
daad, welke hem eene inbreuk op de wetWn der gastvrijheid
toefcbeen, vroeg hij met drift naar de reden. Men order.
rigtte hem van bet gebruik te dezen , en bcduidde hem, dal,
tegen het betalen eener boete van vijf flu ■ vers, de hoed tot
zijn' dienst was. De Baronnet , rood van kwaadheid, beweerde, dat zulks een' Mylord o yeral vrijflond. Het y olk, zulkg
antlers inziende, fchoolde zamen, en het werd den Edelman
te kwaad. Ziende,dat er,niets aan te doen was,haalde hij een
tied fluivers flukje voor den , dag, van de fchildwacht verlangende her te wisfelen. Deze had geen geld, en joTIN, zijn
knecht, desgelijks niet, die daarop eene reeks van Engelfche
fcheldwoorden moest verduren, welke deze flilzwijgend tot
zich Ham; wanneer de Edelman, om een einde aan de zaak
tc waken, het fluk gelds ten beste gaf,, maar,, zich wederom
tot den knecht wendende , zeide: „ JouN, zit af, en vetdien de andere vijf fluivers l" En jouN was inderdaad
genoodzaakt, zijns meesters grilligheid te wille re zijn. (*)
(*)' Dim berinnert ons den Vloollpeler JARNONVICK, die, bij zijnett illtisijkNerkooper eene glasruit gebroken bebbentie rer waarde van dertig ituivers eene Franlche kroon ter betaling aaubood maar, geen gild' tee wisre
-lingbjdeasAtc,rogwel:'anictodg,"sve
raiders ruit brekeude.

MENGELWERK.
SERMOENEN
VAN
MR: 11111BERT DUIPHUI S.

(Vo;gens onuitgegeven Handfehrift.)

DAlthgelwerk , D. I. St.

C neer , Mr. J. SCHELTE M A, heeft , in zijn ketta
2 bl. 168 tot 174 , een nitrig
trekfcl gegeven van een Sermoen van Mr. H UIBERT
U I 1F 11U I , g011011dell op Pinkiterdag, over hand.
1-4, en daarbij in eene aant. gemeld, dat wij emigre
anderen bezaten , mede voor de hooge Christelijke feest.
dagen gefellikt. Het is zoo , en wij willen daarvan thanS
de volgende oittrekleis gemeenmaken, welke wij yen.trouwen , dat met genoegen zullen gelezen worden. Dc
man fehildert , als het ware , daarin zichzelven , en 111C11
zal er Hader uit zien, welke zijne predikwijze en zijne
bijzondere geVoelens waren, en hoe hij de laatften voor.
fond. Wij zullen ons , bij voorkeur, tot zolke plaatlen
bepalen , wake tot oplieldering kunnen ftrekken van het
gcen, door BRANDT en anderen , gemeld is , wegens
de punten , waarin DuiFnuts voornarnelijk van de Hervormden van zijnen tijd Verichilde. De nlauwkeurigheid
cn gctrouwheid van den , door de kwaadaardige Zeloten
your de zoogenOemde regtzinnigheid onzer clagen, gelasterden Gefthiedichrijver zullcn er op Meow door in het
Licht geileld warden. — \Vij melden , in liet algemeed ,
vooraf, dat alie de Sermoenen van DUIPHUIS, naar de
gewoonte van zijneri tijd , zoogenoeinde HomiliJra zijn,
-Waarin de tekst , door de geheele recie hccn , ankswiize
verklaard en toegepast , en dus altijd een bewegelijk flot
gevonden wordt. Voorts is het van belang , in het nog
to louden , dat deze Sermocuen gehooden zijn 30 of 40
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jaren vi1Or de gefeiiillen tusfchen de Remonftranten en
Contra - Remonftranten.
tRANDT heeft gemeld , (Hist. der Ref. 1, 618 env.)
dat DUIPHUIS wcinig (de Heeren u p Eu en DE RMOUT zeggen , in hunne uittnunteude Gefchiedenis der
Nederl. fiery. Kerk , D. II, bl. 70, bij verzinning, niets)
van de voorverordening (Pradestinatie) fprak , en dat hij
die zoo diep en hoog niet verflond , als anderen; voorts ,
dat hij van erftonde, rrgtvaardigmaking door toereker
ning enz. weinig fprak; dat hij afkeerig was van de geflrenge Geneeffche lierktucht en excommunicatie, en vijand van alle vervolging om het geloof; dat hij niet hield
van uitgebreide Geloofsbelijdenisfen of Catethismen, elk
op eigene beproeving tot het H. Avondmaal toeliet , geepen Kerkeraad begeerde, enz. Ziet bier nu, wat ons,
omtrent dit alies , in zijne Sermoenen is voorgekomen.
Over MAT TH. XXVI: 1-25 handelende van het ver.
raad van JUDAS, fpreekt hij zijne tothoorders aldus
aan: Ziet nu, Beminden in den Meer ! wat kracht dat
gij hebt , als gij zegt , datter JUDAS toe gepredestineerei
was. De Heer zeit, dat het beter waar , dat die men.
fche nooit geboren en waar. — Die geboorte, vanwaar
komt die ? En is 't niet van God? Werkt nu God die
geboorte, eilieve en betrouwt God niet toe , dat Hij iets
kwaads fcheppen zal. 1-lij is goed. Zijn naam beet goed.
Hoe zoude van goed kwaad komen? Iiij en heeft zulken
kwaden inftrument niet gefchapen. Maar gij zulk hier ,
uit die fchrift, fommige plaatfen bijbrengen , en zeggen:
in den eerzenveertigfien Pfalm that gefchreven: die met
mfy het brood eet , heeft den voet tegen mil opgeheven ,
hetwelk CHRISTI'S zelf allegeert, bij J O H A NN E (*). Hieruit fchijnt immers, dat bet van junAs
gezeid is. Maar verftaat doch die fchrift we." Nu merkt
hij aan , dat junAs door den Pfalmist niet genoemd is;
dat deze` alleen voorzegt, (want hij befchouwt zijne
woorden als eene lijnregte voorfpelling) dat er , onder het
gezelfchap van CHRISTI'S, den zou zOn , die Hem
ver.
(*) J o AA. XIII: M.
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verralen zoo , zonder den perfoon bcpaald aan te dui_
den; en dat wel Gode alle toekomende dingen bekend
zijn , maar dat hieruit diet volgt , dat Ilij iemand tot
kwaad fchikt ; maar „ Ilij gebruila (zegt iemand daartoe , die daar refit bekwaam toe is , cn zoo was 't met
JUDAS. De Veer (gaat hij voort) had hem zoo wel
verkoren als een Apostel , als de andcre discipelen , orn
zijncn dienst daardoor nit te regten ; maar hij onthield
zijn meesters les niet, en beWaarde zijne wacht niet wel.
IIij lies den vijand inbrekcn , en die zockt , waar de mensch
het zwakst is , en , no wetende , waar J u n n s zwakst
was , heeft hij hero daar beftormd en ook overwonnen.
Och hadde hij hem , in 't geloove , krachtig tegengethan , hij en hadde tot dit bederf niet gekomcn ; daarom
mag n n oLos wel zeggen, dat de gierigheid eeh wortel
Tan alle kwaad is. — Alzoo is 't met dezen J rJ D A si;
lfij is verworpen om zijn gierigheids wil."
In cen 8erinoen op Kerscidg , over L oc As II: 1-14
de voorzegging van JEZAIAS, (XI: 6.) de volf zal met
lict lam ve;-keeren, enz. aangehaald hebbende , vraagt
hij : „ Naar blijft gij doch
, die den mensch altijd in
zonden wilt houden , en zegt, dat zijn hart altijd onrein
moet blijVen , en geneigd tot alle kwaad, en onnut tot
ecnig goed? hilievc (vcrvolgt hij) zict doei , hoe icdel
eu ongctrouw dat Ow zeggen is. Wilt gij immers c tt R. I
T Us die ecre Diet geven , dat gij gclooft dat deze vrofectfie ook lliterl!jk zal gelchieden , zoo gelooft doch
dat dit , in zijn geloovigen , dus gerchieden zal , dat
Eij die zoo geheel zal bezitten en bcwonen als hem de
BELIAL en leugengeest bezeten heeft. Of maakt gij den
Duivel iterker , dan God? en , dat BELIAL in den men.
fche gebragt zou hebben , dat CHRISTUS dat , door
zijn bloc Morten , niet zou hebben kunnen reinigen? Eilieve , ziet doch voor u! Gij .doet zijne ecre te kort, en
berooft zijnen naam , die heat Zaligmaker, omdat
zijn yolk zalig maakt van, zonden.
Gelooft immers
dat het in die Christenherten alzoo gefchieden zal: dat
die zoo veranderen zullen , dat, in die plaatfe, daar hatXX2
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digheid gelegen heeft zachtmoedigheid 7al zijn , en daar
bitterheid gewoond heeft, liefde geboren words, enz.
Ja, gelooft het vrij, die geheele fchrift getuigt het, en
God ' belooft het door zijne heilige Profeten te doen , een
fliCUW hart en geest zijn geloovigen te geven ," enz.
Met betrekking tot verzoening heeft hetzelfde Sermoen
het volgende: „ Zondcr dezen Zoon en zijne geboorte
mostet al , verloren in eeuwigheid, itI vergetelheid en
verderfenisfe gebleven hebben; want buiten dezen en is
geen behoudinge. Zoo haast dat gerchapen handwerk
des Scheppers gebod overtreden hadde , en dat Adam ongehoorzaam geweest was, zoo fond die ware geregtigheid Godes tot araf en verdoemenis over den vervallen
mensch : want zoude die geregtigheid Gods regtvaardig
blijven , zoo moest die overtreding geftraft zijn. Dezen
regtvaardig vertoornden God en mogt nu geen mensch;
ftillen. De Engelen en mogten 't niet doen: want die
zijn geesten ; en de mensch had overtreden en gezondigcl.
Dat en mogte niet , dan aan den mensch , geftraft wor=
den, en geen mensch en was flerk genoeg , om dat te
doen, enz. Toen ontrprook die bermhartigheid Gods,
uit dat vaderlijke herte , en nam hem dat gefchapene aan,
om den vervallen mensch te verlosfen. o Liefde bo- '
ven Heide !" enz.
Dit zii (opdat wij niet te breed warden) wegens het
leerftellige genoeg. — Men heeft gezegd, dat hij zich
inzondcrheid van de Hervormden onderfcheidde , ten aanzien van hunne kerkorde , dat hij geene auderlingen of
Diakenen flelde , en geen Kerkeraad begeerde, dat is
(met andere woorden) dat hij geen Confistorie (bij de Overheden van dien tijd, te regt , gehaat , omdat het zich
doorgaans meer,, dan geduld kon worden , aanmatigde
en eene regering in de regering vormde) infelde. Hierover laat hij zich breed uit , in een Sermoen, op -Sint
Stevensdag (a6 December). Daarin gewaagd hebbende
van de inttelling der eerfe Diakenen in de Jeruzalemfche
gemeente , zegt hij: Wij zullen eens zien , of deze
nu zoo zeer van noode zijn, als toen en of men al moet
na-
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Itadoen , dat die Apostelen , ofte die eerfle kerke , heeft
voorgedaan. In den eerften : datter Armendienaars moeten zijn , dats wel zeker , dat heeft Christus gezeid , die
armen zult dy altijd hebben. Daarom , zijnder armen ,
zoo moetender ook zijn , die die vcrzorgen : en hebben
alle rijken , die de Heer tijdelijk fubflantie verleend heeft,
bier deze lesfe, dat een ieder van God gezet is een dienaar,, ofte een rentmeester van zijn evennaasten. — Ziet
dus is een ieder zelf een Armendienaar voor zijn hoofd.
Ten anderen: nademaal het Christendom zoo verbreid is,
en dat daar Christen - Overheid in alle fteden gekomen is,
zoo hebben die geordinecrd opzienders der armen in alle
plaatfen , als Gasthuismeesters , Heiliggeestmeesters, ‘Veesmeesters , Potmeesters en dergelijken veel weer, die zorge zouden dragen voor alle armen , d' cene zoowel, als
d' ander , die 't van doen hadde , -gelijk wij alien tenen
Vader,, God, hebben, en Hij ons alien geeft. — Maar
nu zijnder veel menfchen , die met die ordonnancie der
Overheid niet tevreden zijn , maar willen nog het exempel dezer eerfte kerk navolgen, zeggonde, dat het die
Overheid niet toe en komt zulke dienaars to ordineren
maar die gemeente , oft Predikanten.'- Maar och , lieve
Vrunden ! willen zij alle de exempelen der eerfle kerke
navolgen, zoo moesten zij ook die getneenlchap der goci.
deren gebruiken , item nict verftikt eten , item die hand
opleacren , die kranken met olij zalven , die gemeente de
Diakens (Ate dienaars later kiczcn , en diergelijke yea
meer , d' well: in die eerfte kerk geoefend is. Maar het
eene wil men volgen en het ander nalaten. Daarenboven
moesten haar Diakens lceraars wezen, gelijk deze s T EPHANUS enz. geweest zijn: maar dit en wordt niet
bruikt. Maar, Alderiiefften ! hadde die Overhcid, in der
Apostelen tljden, zoo gratieus geweest ,dat zij die Chris.
tenen met Armendienaars vcrzorgd haddn , och hoe wel
zouden die lieve mannen Gods, die Apostelen, tevreden
geweest zijn ! Zij en zouden voorwaar niet gezeid hebben ,
zoo als , nu ter tijd , bij fommigen gezeid wordt, dat het
des Magittraats oilicie nict eu hadde geweest mast zij
XX3
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zouden God gedankt hebben, enz. Maar wat deze luiden moveert , dat zij zulks d' Overheid niet toelaten en
willen, dat is God en haar bekend , of zij, onder het
dekfel van zulks , Met en zoeken zelf te regeren en
meesters te zijn. Maar dit en is niet der Christenen
aart , enz. — Zoo zien wij dan , Alderliefflen ! bijzomier
den tijd , wanneer dat die gemeente Gods zulks heeft begonnen haar Diakens ofte Armendienaars te verkiezen
namelijk toen zij vervolgd , en onder heidenfche ofte Joo Ifche Overheid waren , die zochten den naam Christi uit
te rooijen en to verdelgen. En worden !tier alle Christepen geleerd , enz. — Ten anderen zien wij bier, wat dcze Armendienaars voor mannen geweest zijn, namelijk die
een good gerucht en getuigenis gehad hebben onder al
het yolk, niet alleen bij de geloovigen , maar ook bij de
ongeloovigen. — Zoo hebben nu diegenen, die deze Arrnendienaars ftellen , ofte kiezen , bier doze lesfe , dat zij
vooral zien na dusdanige mannen , als ons die tchriftuur
hier afbeeldt, die good gerucht hebben, en vol des Ileilige7; Geestes era wijsheid zijn. 0 Herne Vrunden ! dit zijn
al zeldzame yogels , die vol des Ileiligen Geestcs en 5vi7s
kid zijn!"
Men weet dat DUIFHUIS, even als ERASMUS,
zeer veel verkeerds in de Roomsche kerk erkennende,
War echter , zoo als hij , in haarzelve hervormd wilde
hebben dat hij de afzondering , of fcheuring , veroordeelde ,— ten aanzien van het gewigt en de bediening van
Deep en .dvondinaal , en de vereischten daartoe , van de
Hervormden verfchilde , geene excommunicat4 of
Vervolging , duldde enz. , en dat hij daarom gelasterd , en
vow; een libertijo , of vrijge:st , gelchoiden werd, enz.
Wegens dit alles hoore men nu hemzelven.
tIet Roomfche bijgcloof en vele van dcszelfs buitenfporigheden befchaamt hij, zoo dikwijls als hij er
ding toe vin Wit. Zoo , bij voorbeeld , beftraft hij, in het
tweede Kers - fermoen , de veneering en aanbidding der
Engelen , en elders de buiteniporigheden der Roomfche
Icesten, inzonderheid op ibannige dagen , waarvan
on-
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ander anderen , zegt: V1/47 13 Ziell God betert , dat , gelijk die godzalige oude vaders geordineerd hebben , jaarlijks mernOrie te houden van de godzalige geboorte
om den mensch die in eeuwiger memorie te doen houden, via heeft ter contrarie de Sathan , op d'ander zijde,
gearbeid , om te ordineren Pontiaans- en iignieten-avonden , (op 14 en at Januarij) om zottelijk en gulziglijk
met malkanderen te eten en te drinken, en de vruntjens
te nooden , omdat dies te haastiger die groote weldaad
van de zalige geboorte Christi zoude vergeten worden ,
en dit moeten dan goede avonden heten. Ja, Vrunden !
het mogen wel te regt zone avonden genoemd warden.
Dus heeft het de Sathan al bedorven : want, zoo haast
als men memarie houdt van die zalige verrijzenisfe Christi, tot onzer rechtvaardigheid, en dat wij daaruit zouden
leeren , hoe veel Hij om ons gedaan heeft , en dat die
geheuchtenisfe van zijnen bezuurden dood ons algid be.
hoorde voor 't hoofd te wezen; teraond , des anderen
daags na Paafchen , 'heeft de Sathan een Emmaus verfiert,
buiten de flede daar zij dan gaan fpanceren. D'een pronket met zijn fclioone kleederen, d' ander om vol en dron.
ken te drinken , de derde om hem toe te maken en te
verfieren , dat men der zielen mede zoude bedriegen , en
dit al , am der menfchen gemoeden of te keeren van die
godzalige gepeinzen ," enz. — Op andere plaatfen be1Irijdt hij weder andere ongerijmdheden. Doch wij mogen
bier niet verder over uitweiden. Uit het volgende zie
men het overige.
Uitvocrig het regt betwistende , om de kerk buiten de kerk
te hervormen , beweert hij , dat men , zich dit veroorloven.
de , zijne bevoegdheid daartoe toonen moet door wonderwerken , — dat MOZES, JEZUS CHRISTUS en de
Apostelen , eene nieuwe kerk vestigende , dat gedaan hebben , en dat daarom de Profeten, die flechts tot hervorming van misbruiken en herflel van afwijkingen gezonden
werden , met geene wonderkracht werden toegerust , noel'
ze behoefden. Ziet (zegt hij dan) dit is die manier,
die God algid gebruikt heeft. Alaar nu isfer eene zenXx4
din.
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dinge, die uit die wet der liefde en nature komt, daar
een mensch een ander zoekt te doen, als hij wilde, dat
hem gefchiede, of gedaan worde ‘ • Deze zending is alle
rnenfchen gemeen , die van God wonderlijk verlicht ofte
begaafd zijn, en dien fchat , dien zij zoeken, gevonden
bebbende, van berten daarom arbeiden, dat zij hunnen
naasten daartoe mede mogten brengen ; maar deze en fpreicen niet, als autoriteit of magt hebbenclo, maar zij zoeken hunnen naasten van herten te raden, te leeren en re,
yermanen, om tot die weldaad te komen , die zij gefmaakt
hebben. Nu hadden bier, in dezen tijd , fommige welt
te letten op haar zendinge , van waar dip heergekomen
is. Maar och lacy, wat is 't? Zij merkerr niet op, en
pchten niet op haar eigen zaken, en nemen haar een
toriteit aan, zonder eenige kennisfe, of ze haar toekomt,
pfte niet, en ftooten een ander uit zijn zeta', en zitten
;elve daarin , en dit al, zonder zulke zendinge , als boyen gemeld is, die zij norans eerst behoorden te hebben
en te bewijzen, eer zij bur zulken autoriteit aannemen...
Nu, dit heb ik' daarom niet verhaald, orndat ik meene,
dat ze hierdoor zullen opwaken , ofte zich daarvan afkeeren ; maar alteen daarom , om een onderfcheid te maken
tusfchen deze zendinge om te leeren , en die zendinge der
Apostelen. — En hebben hier alle die geloovigen deze les,
fe, dat zij tot liven naasten fpreken en getuigen van die
hope, die in haar is, en zoeken malkanderen bij de hand
te nemen, en, nit reinder liefde, den Heer toe te bren.
gen. — Ziet dus moet bet toegaan , Alderliefften dat wij
zeggen: komt, mijn alderlieffte vrund in den Heer! laat
pns doch niet langer leggen[quisquasten met deze niter*
ke iedele dingen die 't gemoed niet en veranderen, daar
4lrijd en gekijf ern onder ons komt. 't Is wat anders,
daar ons die Heer toe beroepen heeft.
ons ge!bruiken tot tempelen zijnder woninge , enz. Daarom laat
ens tot Hem , tot Christus Jezus , gaan , ons in ware
ootmoed onder Hem buigen , en van Hein leeringe ontvangen. iiij zal ons wel een andre lesfe leeren , als wij
duslange geleerd hebben : want Hij zal ons leeren , ons
zelf
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niet te buitcn te gaan , Been eigen eere of hoogheid
te zoeken, gelijk tot nog toe onder ons gefchied is,
waardeur duslange alle de twist en het gekijf onder ons
Vrunden !
gekomen is. Maar, mijn
zal
leeren , dat wij zijn rijk , als een klein kindeken , moeten
innemen. Ziet , daar deze leeringe omgaat , daar zal dan
wel vofgen , 't gem) de Profeet ISAIAS zeit, 2. cap. 4 v.
want daar zullen zij terfiont beginnen haar zwaarden tot
ploegijzers te fineden , dat zijn haar tongen, die zij eerst
tot zwaarden gemaakt haddcn , om malkander mede te
fleken en te verderven , daar zullen zij nu ma. zoeken
des Heeren akker te bouwen , dat is haar eigen gemoeden
en ook haar naastens gemoeden, enz. Dan zal de mensch
die refortnatie aan zijn zelven, in den geest des gemoets,
aanheffen. Ziet zoodanigen liefelijken wezen behoort
onder dell geloovigen te zijn, dat een ieder zoekt de minlte wezen , en met die gave , die hem van God gegeyen is , zijn naasten te diencn. Ochof het , heden ten
dage, yeel menfchen, en bijzonder `de Predikanten , zoo
deden dat een ieder de een den anderen hooger en groo•
ter achtte , dan hemzelven, en zulke hoogheid en auto•
riteit niet aanname i, als zij doen ! Zij zouden misfchien
wat beter vruchten doen , als er nu van komen , en men
zoude aan haar toehoorders wel egnen anderen aart fpeuren , als er nu , God betert , dikwils gezien vvordt , dat
wij terftond zoo met het rappier en de poenjaart niet reede
zouden zijn, als ons een weinig te kort gefcbiedde. Maar
zien wij wel toe ,dat het wee , daar Christus van fpreekt ,
Natthaeus 23 , over ons niet en valie , die daar zeit:
Wee te , g j Schriligeleerden ende Pharifeen, gfl geveinsden , die land ende zee omreist , cm een nieuwen rodegenoot te maken , en , als g fi hem gemaakt hebt , zoo
inaakt gij hem een kind der helle, tweemaal weer , als
gf1 zit. Zoodat wij dikwils zien , mijn lieffle Vrunden ,
in plaats dat wij meenen , datter een gereformeerd man uit
warden zal, of dat die menfchen eenen liefelijken en zachtmoedigen geest zullen krijgen , zoo zien wij ter contrarie
gulp hatigen , partijdigen en nploopenden geest, zooXx5
slat
Zell'
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dat-men aan ons meerder wraakgierigheid en andere grouwelijke monaren fpoort , zoodat men ons, in plaatfe van
gercformeerd, wel mogt noemen gedeformeerd , ofte verargerd. Dits leyder te beklagen. Oin defies wille dan
wordt Gods naam gelasterd ander de vrcemde volken ,
die 't dan Ales veraehten ,lasteren en verwerpen ,'t gene
zij nogtans dikwils niet en kennen, en befpotten 't een
met het ander, en zegg,en : Ziet ! zijn dat Been fraaije
Christenen , die den Christen-naam wel vocren mogen?
Eilieve ziet doch , wat een wiingsard des Heeren is dit,
als zij haar noemen ! Zijn 't niet wel liefelijke vruchten „
die zij voortbrengen? gij zijn zoo prachtig en hoogcnoedig , als iemand; zij drinken zoo wel , als ander menfchen. Schiet haar cen weinig te kart , zij zijn die eer, en niet die leste , am zulks met het toes en zwaard
te verdedigen. Is dat een Christen - religie ? Fy haar , dat
it) haar zuls roemen ! Haar Pastoren , of Predikanten ,
trachten zaowel na hoogheid , om over een ander te beer.
fchen en gebieden als die voorgaande ooit hebben gedaan. Zoudet this ander Gods yolk toegaan? Eilieve
zij geven daarmede te kennen , dat zij die rechte religie
Gods nog nooit en hebben gekend ; want die tracteert
een ander lesfe, dais ootmoed , enz. enz. En nog zoudt
gij geern cen ander mede bij uwe verzamelinge hebben,
en dorftfe wel ttoutelijk veroordeelen en verdommen, die
met u niet eens zijn ! En gij , Leeraars ofte Predikanten ! als gij dus na de hoogheid that , en over een ander
zoekt te heerfchen en te gebieden ziet eens , of gij dan
wel in Christo blijft , 'en wel wandelt, als Hij gewandeld
heeft. Och , Hij is d' ootmoedigfte van alien geweest.
11.13, die Koning alder koningen , werd hier , in 't vetworpenfte tIedeken in Judoca , in eene osfenkribbe gelegd.
Als Hij in 't leeren is, worth Hij die rninite boden gelijk , die haar alien die voeten wast , een ieders
kiadden op hem neemt, een ieders onverfland , fpot en
fmaad draagt. Behoordet dan gij, die u zijn dienaars roemt ,
niet mede zoo te doen ? Hoe gij meerder gaven hadt, hoe
gij u , met die gaven , leeger , en ander ecn ieder meerder
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der behoordet te buigen, om te dienen en te voorkomen,
als Christus , die Heere , gedaan heeft. Of zijt gij beter
en meerder, dan Hij? Betaamt het den knecht wel , ho'y en zijnen Heere to zijn, en behoort het hem niet genoeg te zijn , dat hij zijnen Heere gelijk zij? o Ja, dat
is rechte dienaars aart. Dat heeft Hij ook zijn dienaars
tot een lesfe gegeven , zeggende: die koningen der heidenen hebben beerfchappj over de Karen, ende die daar
tnagtig zfin worden grootdadige Accra' genoenad; maar 't
en zal onder La zoo Ida ; inaar die onder to wil groot
zVa, worden des anderen dienaars. Ochof gij deze lesfe waarnaamt , en u onder een ijder zocht te buigen,
en u naasten bij der hand naamt in der liefde, en zocht
hem zoo Christum toe te brengen; 'c zoude fomtijds beter vrucht.brengen , dan 't nu doer , en beroenide u zulke zendine niet. En ik en hoop mij ook nimmer
zulks te roemen , dan een mede:Chaapken van de weide
Christi, gelijk gijluiden , en met u tot dien zeiftien V,ader
en Heere re gaan, en on] genade te zoeken , en van Hein
recht geleerd te worden , en , otter bij mij ietwat meetder gave mochte zijn, als een ander,, om dat geern, uitter liefde, mijnen naasten mede te deelen, Hits deden
deze lieve herders , [Men houde in het oog, dat het Ser.
anoen is over LI/CASE] — waaruit wij hebben te leered , Betnindeni! ten eeriten , hoe dat God zijn eer niet
en wil binden aan menfchelijke perfonen, dat de geest
des Heeren ingaat tot den kleinen en ootinoedigen, —
en ten anderen, dat wij niet zullen zien op de perfoon , maar op het woord der waarheid, en die genade,
die God doet aan ens , met verwonderen en met dankbaarheid opnemen , niet denkende, 't zijn deze of die
perfonen, zij en zijn Hier geleerd, zij en hebben in die
hooge fcholen niet gezeten. Och , beminde Vrunden!
in wat hooge fcholca doch de twaalf visfers
gezeten , daar God die geheele wereld mede wilde reformeren?" enz.
(Het vervoli,r en fiat /Verna.)
vO0R-
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VOORBEELD VAN EENE HERSTELLINO UIT LONOTE.
RING, ONTSTAAN TEN GEVOLGE VAN- HERHAALDE
ELOEDSPLIWINGEN. Door Z. H. VAN DER
FEEN, Mcd. Doct..te Angerdam.

1)e openlijke bekendmaking van de genezing eener ziekte, welke nit Karen aard doodelijk is, en jaarlijks duizende flagtoffers ten grave voert, zal , denk ik , aan Beene
misduiding blootgetteld wezen. En, fchoon de opmerking mecrmalen met zeer veel grond is gemaakt , -dat er
zeer veel , ja te veel worth gelchreven, hetwelk niet al.
leen wel gemisi konde worden , maar ook zells niet be.
hoorde gefchreven te worden, zou ik echter durven hopen, dat de mededeeling der volgende waarneming niet
aan fchrOjeukte, maar aan een' der menschheid, zoo ik
vertrouwe, nuttigen wensch worde toegekend, en der.
halve gebillijkt; dat, namelijk , een oud, goed en veelvermogend geneesmiddel ook in •ons land meer en meer
worde in aanwending gebragt bij de behandeling eener
verfchrikkelijke ziekte , wier naam alleen reeds gefchikt
is, oin elk gevoelig hart met huivering te vervullen; ik
bedoel de aanwending des brandcilinders in de longtering,
na bloedfpuwing of andere oorzaken. De gelukkige
komst zal, twijfel ik niet, mijnen wensch regtturdigen.
In de maand October des verloopenen jaars werd-mijne
hulp gevraagd bij cm' neer,, die, geboren uit eene te,
ringachtige fatnilie, en zclf van eene zwakke , magere ,
dorre en niet grout ontwikkelde ligchaarnsgettalte , met
een teeder,, prikkelbaar geftel en geringe zenuwkracht,
voor het overige mecstal vrij gezond, uitgenomen enkele
voorbijgaande en ligte aanvallen van podagra , welke wei.
nig zorgen baarden , op het onverwachtst, na verfchillende zielslmarten en meer dan gewope ligchaamsvermoei,
jenisfen, in den ouderdom van 39 jaren, door bloedfpu.
wing overvallen werd , welke eenige dagen bij vernieu•
wing zich inllelde, eu eene langdurig nablijvende iluiinlo,.
zing , met hoest en vermagering des ligehaams , ten gevol,
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volge had. Het gelukte mij, door een zeer gerestringeerd dieet en gepaste geneeswijze , dezcn hagchelijken
toeltand tc overwinnen, zoodat de lijder op het laatst van
December alle blijken droeg van tot deszelfs gewone gezondheid teruggebragt to zijn. Deze vreugde was echter
van torten duur; ik kon eene hervatting der bloedfpuwing hi de maand Januarij niet voorkomen; en ik moest
tot mijn leedwezen ondervincleg, dat dezelve , niettegenftaande alle aangewende pogingen oorfprong gaf aan eene
ware etterachtige longtering, welke zoo fpoedig verliep
dat de zieke reeds in het laatst van Februarij aan den
rand van het graf was genaderd , zonder eenige hoop. op
herftelling door de toediening van inwendige middelen.
Sterk bewogen met den toeftand des lijders , en overal
nafporende, of ik lets vinden mogt, waardoor ik den ongelukkigen voor zijn talrijk huisgezin van uit de kaken
des doods nog mogt redden , maar overal teleurftelling
onttnoetende , word tnij de nu achttienhanderd jaren oude
raad van CELSUS ten pligt , die zegt (lib. III, cap.
22): „Si vehementior noxa est, ac neque febricula
„ que tusfis quiescit , tenuarique corpus apparet, vas„ dioribus auxiliis opus est. Exulcerandus (aeger) est
ferro candenti — fic , ne fanescere final ulcera, nifi
tusfis finita fuerit." Toen derhalve teen den aanyang der maand Maart, welke reeds door HIPPOCRA•
T.E s , om den haar verzellenden eigenaardigen zonnenand en verandering van bet faizoen , voor longzieken alIergevaarlijkst is verk}aard, mijn lijder in het voldrekt
doodelijk tifdperk (fladium conclatnaturn) der tering was
overgegaan; dat is , toen hij geheel krachteloos ter nederlag, zoodat hij het bed in 't geheel niet meer verlaten
kon, en , met een uitgeteerd ligchaam , weggedOrde armen en handen, ingezonkene kaken, wit loodklenrig aangezigt, groote , matte oogen , doodwitte , van natuurlijke levensfpanning en levenswarmte beroofde handen en
vingeren , met hijgenden adem en bevende Item , gekweld
door den verkhrikkelijkflen , gedurig toenemenden hoest,
door geene middelen, zelfs niet voor weinige minuten,
meer
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meer te bedwingen , waardoor het ligchaam op de geweldigile wijze gefchokt en afgemat werd , onder het opgey en van gedurigen etter, met de grootile benaauwdheden
in de ademhaling te worfielen lag; toen de eigenaardige
teringkoortfen reeds eenige weken , met tweemaal daags
berhaalde aanvallen , hem niet meer verlieten , maar in elLander liepen ; toen nachtzweet, pijnen in" het darmkanaal , met ilinkende en verfmeltende afgangen , door
flaauwten vergezeld , hem meer en meer uitputteden,
toen werd herzeg ik, de raad van CELSUS ten
p/igt , om tot flerkere middelen mime toevlugt te nemen,
en tnoest ik dus de kracht van het vuur wel beproeven,
om , zoo mogelijk, den lijder aat een' wisfen en ophanden
zijnde dood nog te ontrukken.
De zieke, van het gevaarvolle zijns toeilands zelf over.
tuigd, had moeds genoee, om de door mij voorgcflagene
Werking van het vuur te willen doorftaan , welks aanwending ik bepaalde op den 4 Maart, vootnemens zijnde,
ten einde de juiste plaats der voorname aandoening in de
longen naanwkeurig uit te vorfchen ;• in den tusfcbentijd,
tnijnen . vriend , den Heer J. L. C. SCHROEDER VAN
D F. ts, L K praktiferend Geneesheer in het" Buiterga g tInds bij 'deze fiad, als bijzonder ervaren in het gebruik.
der Hoorbuis van LAENEC, (waartoe mij het gehoor
nict genoeg geoefend is) te verzoeken , om met gezegde
werktuig mijnen lijder te onderzoeken , waaraan zijn Ed,
met de grootfte bercidwilligheid' heeft voldaan, en eene
dadelijke etterverzameling ontdekte in het voorbovenfte
gedeelte der regter long, tusfchen de eerite en tweede
ware rib.
Ten gevolge van deze bekomene zekerheid, verzocht
ik den kundigen Chirurgijn LEEFICENS, om op den 4
Maart, in tegenwoordigheid van den neer s c H It o F.•
D F. It VAN DER KOLK en mijzelven , eene moxa te appliceren (*). Om echter den weldadigen invloed van dit
mid(*) Het is waar , dat door CET. sus het gloeljend ijzer
words aangeraden; doch vermits het nit riffle woorden, eN rtlse-
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middel in ons geval te beter te waarderen, dient vooraf
nog vermeld te worden , dat ; in den beichrevenen ongunfligen toefland des lijders , er zich op den 3 Arlaart, des
avonds, onder den kwellendllen hoest, op nieuw eene
bloedfpuwing had ingefleld, welke, gedurende den opvolgenden nacht en den morgen van den 4den , zich geffadig herhaalde , waardoor de zorgelijke omftandigbeid
van den zicke Diet weinig vermeerderd werd.
Ten half twee ure in den namicidag van den 4 Maart
werd de mosa , ter grootte van een duim in diameter,
op de aangeduide plaats aangezet. Aangefloken zijnde,
brandde zij zeer geltjktnatig en langzaam ongeveer to miDuten , zoodat de huid vrij diep verftoord-, en er eene
doode korst gevormd word, ter dikte van omtrent eene
halve lijn.
Ile lijder verdroeg de kunstbewerking fnet eene lotTelljke kloektnoedigheid, zonder eenig geluid van , zich te ge.;
y en, flechts enkele ligte pijnlijke trekken in het gclaat
vertoonende; terwiji de pijn zelve, gelijk hij mij naderhand
verzekerde , veel geringer gewecst was, dan hij zich dezelve had voorgefteld (*).
Gedurende de aanwending van bet brandmiddel bleef
de hoest , die den lijder federt eenige weken onophoudeIijk gekweld had, flil, zich eerst , en flechts dens , verWO-

terandus est , fchijnt, dat hij de branding meer als middel
ter verkrijging eener flerke etterdragt voorflhat, en ik reeds
gedurende eenige weken, door middel eener fontenel, nage..
noeg te ze l fderplaatfe, eene zeer ruime etterdragt vruchteloos onderhouden had, verkoos ik de moxa boven het gloeijend ijzer, omdat zij, langzaam brandende, door den langer
aanhoudenden prikkel barer vuurhette, dieper op het aangedane deel in de longen kan inwerken , en daardoor, mijns bedunkens , in het gegeven geval , een' voordeeliger invloed
konde uitoefenen.
C*) 1k reken de bijzofidere vermelding hiervan belangrijk,
opdac geen lijder zich, door het denkbeeld van ondrageHike pijn, van bet gebruik van dit middel, in eene ander.

line onfeilbaar doodeltike ziekte , late affchrikken.
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toonende tegen het einde der kunstbewerking; zoodat de
lijder, bij de weinige pijn van de branding, reeds dalelijke vcrligting ondervond in den voor hem zoo afmattendon hoest., Of deze eerfle weldadige invloed alleen
aan de kracht van het brandmiddel , of ook aan de hoog:.
gefpannene verwachting van den lijder, derhalve aan eene
pfychifche afleiding moet worden toegefchreven , , zal ik
niet onderzoeken. Het zij genoeg, dat er dadelijke ver=
ligting word toegebragt. Ook in den achtermiddag was de
boost Minder dan vOOr de branding; des nachts , echter , wakkcrde dezelve weder;op, en belette den flaap;
doch gedurende de opvolgende dagen verminderde hij regelmatig, zoodat tusfchen den 7 en 8 Maart de lijder,
voor bet eerst in verfcheidene weken , een'rustigen nacht;
door geenen hoest gefloord, mogt doorbrengen. Gelijk
do invloed van het brandmiddel op den hoest voordeelig
was, was bet dit niet minder op de bloedfpuwing en
ling van etterfluithen: want, fchoon op den narniddag
van den 4 Maart er nog vele met belrood blood gekleur:
de fluimen werden uitgeworpen, greep hieromtrent den
volgenden` dag reeds eene merkelijke verandering plaats;
alzoo de 'deur van het blood nu nicer donker zwartachtig
was, "en er, in plaatfe van dun, vloeibaar , een donker
grcoaguleerd blood met de fluimen geloosd werd , het.:
Welk dagelijks, in regelmatig afnemende hoeveelheid , zeldzamer zich vertoonde , zoodat reeds op den 7 Maart
daarvan geen fpoor nicer to zien was. Wat betreft de dikke, groote, geel; fomtijcis vuilbruin en graauw gekleurde
etterfluimen, deze namen reeds op den eerflen morgen na
do aanwending van het brandmiddel eene meer gunitige
gedaante aan , vertoonende zich namelijk dun, wit en flijtnachtig, vervolgens gedurig zeldpmer wordende, zoodat
in den nacht tusfchen den 8 en 9 Maart de zieke geene
fluimen hoegenaamd opgaf, en op den 'mien niets dan
cenig fchuimend fpeckfel van tijd tot tijd.wegfpuwde.
Op den 9 Maart (den sden dag na de branding) was
de lijder, voor bet eerst federt eenige weken , zonder
koorts , welke ook iu her vervolg ghee] ,niet is wedergekeerd ;
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keerd ; de pols was regelmatig, langzaam, week, zonder
eenig fpoor van geprikkeldheid, maar zwak. — Op den
to Maart mogt de lijder zich voor het eerst in het gevoel van terugkeerende Ilerkte verblijden,alzoo hij eenige
uren zonder vermoeijenis buiten het bed opzitten , en
zonder hijgenden ademtogt met gemak fpreken kon; ter.
wijl ook zijn uitzigt eene meer natuurlijke verhouding be.
kwam , minder ingevallen zich voordeed, en blijken droeg
van eene vrijere beweging des bloeds door het vaatgeftel ,
waarvan de verdere blijken zich eerst later vertoonden in
de meer van het hart verwijderde deelen, vermits eerst
tegen den 31 Maart de natuurlijke kleur , levens - turgor
en inwendig warmtegevoel in handen en vingeren zich
begonnen te herftellen. — Het nachtzweet , pijnlijke aan.
doeningen in het darmkanaal en verfineltende afgangen
verminderden reeds in de eerfte dagen na het ophouden
der koortfen.
Het fpreekt van zelve dat, bij de noodwendig achterblijvende gevoeligheid in de longen, na eene zoo zware
ziekte, de wisfeAmllige weOrsgefteldheid in de maanden
Maart, April en Mei van tijd tot tijd eenigen hoest en
vernieuwing van flijmaffcheiding in de takjes der lucht-pijp moest te voorfchijn roepen. Dit gefchiedde echter altijd in een' zoo ligteri graad, dat de patient (onder het
gebruik van gepaste inwendige middelen , en bij eene rij.
kelijk plaats gtijpende en door de kunst onderhoudene
etterdragt, na de afvalling der doode korst, door den
brandeilinder gemaakt, welke afvalling plaats had op den
14 Maart) van wederinftorting bevrijd bleef, en zijne gezondheid, aanvoeding en krachten herftellen zag, zoo
zeer,, dat elk, die hem ontmoette, over den bijzonderen
ommekeer zich ten hoogfte verwonderde.
Ilk zal niet noodig hebben , in de opgave der inwendig
door mij toegediende middelen hier uit te weiden, dewijl
dezelve door de plaats grbende omftandigheden verfchil.
lend gewijzigd werden, en deze opgave dus voor andere
lijders overtollig zoude wezen, wier individudle getteld.
held de keuze hunner Artfen, bij de aanwending der on.
Yy
der.
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cierfcheidene gepaste middelen , bcpalen moet. Aileen zal
ik opmerken , dat eerst het gebruik van het afkookfel der
&mina Phcllandr. "4., en naderhand bet Alum. Crud.
van i tot 11 dr. per dag, mij treffelijke dieniten bewezen heeft , in het overwinnen der nog tang plaats grijpende en terugkeerende neiging tot affcheiding van fptita
mucofa. Het plum. Crud, is door den lijder ruim zes
weken gebruikt , tot dat hij , op den 29 Junij dezes jaars ,
(nadat hij reeds ecnigen tijd zoo verre in krachten toegenomen was , dat hij dagelijks in alle weer en wind de
fiad op en neder ging) tot zijne uitfpanning doze flad
heeft veriaten , en zich naar Nijmegen (fchoon tegen mij.
nen raad) heeft begeven , waar hij , volgens cenen brief,
in dato 20 Julij , door hemzelven aan mij gefchreven ,
zich zoo wel bevindt , dat hij uitgeftrekte wandelingen
doet, zoo zelfs , dat, gelijk ik uit den mond van zijne
naaste familie verneem , hij , op een' dag van Ntymegen
naar Rozendaal bij Arnhem gereden zijnde , en aldaar de
verfchillendc hoogten , den Trommelberg enz. beklim.
inende , eenige uren ionder vermoeijenis heeft door.
gebragt.
Dit zij genoeg , om de aandacht van deskundigen niet
alleen , maar ook van ongelukkige lijders zelven , en van
hunne naauwfte betrekkingen , bij het gebruik van een
middel te bepalen , hetwelk , even als bet vroeger den
Egyptenaren, Arabieren , Chinezen'en yapanners in andere ziekten , en later den Franfchen, Duitfcbers en Engelfchen ook in overeenkomflige ongefteldheden , door deszelfs vermogende werking , nuttig en welkom geweest
is , en nog is op gclijke wijze ons deszelfs zegenrijken
invloed niet weigert , maar bet kwijnende leven , reeds
aan den rand des grafs , nog doet opbloeijen , de tranen
der weenende vriend- en bloedverwantfchap opdroogt , en
bet rampzaligfle lijden verwisfelt het aangenaam genot
der gezondheid , waardoor de vatbaarheid voor het deelen in de genoegens des levens vernieuwd en verlengd
wordt ; gelijk wij gezien hebben bij onzen lijder , diezulks
alleen aan de aanwending van het braudmiddel te danken
heeft ,
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heeft , en , zoo hij tich behoorlijk in acbt neemt en hem
Beene prikkelende middelen worden loegediend , misfchien
nog gedurende eene reeks van jam Lett genoegelyt le.
ven aan betzelve zal verfebuldigd zijn.
11ERIGT VAN DE JONGSTE WEEPING EN ZOGING DEP.
LEEUWIN VAN DEN HEER W. VAN AKEN ; BRIEPS4
WIJZE DOOR HEMZELVEN blEDEGEDEELD.

Mijn Heer en Vriend M. w.

H

et zal u wel reeds bekend zijn , dat mijne teenwin 'cleft

5 dezer tnaand Augustus , binnen de flat Utrecht, Arid

levende Jongen heeft geworpen, waarvan twee van het
mannelijk geflaclit des morgens ten vier ure, en een van.
het vrouwelijk geflacht ten zes tare geworpen zijn. Op
het tijdflip , dat het battle geworpen werd , was een van
de eerfte aan bet zuigen aan de moor. Ik heb alle moei.
te aangewend y om de jonge Welpen van de mar of te
nemen ; maar te vergeefs. Wanneer ik de Leetiwin na.
elerde , nam zij de drie Welpen in Karen muil , en verborg
die in een' hoek achter haat, zoo dat er hoegenaamcl
geen denken aan was , om de Jongen meester te kunnen
worden. Ik verliet, van het oogenblik of , dat de eerfte
Welpen geboren waren , het hok niet: tot vier dagen
en nachten hield ik zelf daarbij de want, kijkende alle
tien minuten door eene kieine opening , die in de deur
van het hok was, of de moer niet op hare jongen ging
liggen, gelijk zij, bij vorige werpingen , dezel7e altijd
door bare onachtzaambeid heeft dood gelegen ; maar ik
moet u doen weten , dat , na de werping, de trouw der
Leeuwin , tot op dit oogenblik , zoo ftcrk geweest is
dat zij in geen twee dagen en nachten opgckomen is Dart
te eten of drinken ; en , daar zij , een dag v66r en twee
dagen na de werping niets genuttigd heeft , kan ik ti verzekeren , dat zij in geen zevetnig uren eenig voedfel
heeft gebruikt.
y2
Tout

6eS BERIGTYANDE WEEPING EN ZOCING EENER LEEUWIN.
Toen de Jongen pas geworpen waren , wogen dezelve ,
berekend naar het gewigt van ander jong gedierte van gelijke grootte , met bun drian gecn twee ponden; en van
al de werpingen, die de Leeuwin gedaan heeft, heeft zij
nimmer zulke kleine Welpen ais nu geworpen. Thans
zijn ze twintig dagen oud , en ik hob nooit cenige Jongen
ter wereld zoo fpoedig en flerk zien groeijen als daze in
dien korten tijd , daar ze nu met hun drian wel 19
ponden zullen Wegen , de mannetjes naastdenkelijk 6 a
7 113 icder,, en bet wijfje 5 a 6 re.
Gcen ouder kan am cen kind nicer zorg en moeite te
koste leggen , of nicer voor hetzelve opolferen , dan ik
am mijne Leeuwin met hare Welpen heb geciaan ; maar
Pt kan u ook het fehoone tafercel niet naar eisch befehrijvan , wanneer men de moCa. Welke de fehoonfle is , die
mcn van hare foort in Europa gezien heeft, uitgefirekt
ziet liggen, om hare drie Welpen te doen en te zien
zuigen. Daar het bekend is , dat de Lecuwin maar met
vier tepels voorzicn is, aan elke zijdc twee, hebben de
drie Jongen, wanneer de Leeuwin op de eene zijde ligt „
niet nicer dan twee tcpels om aan te zuigen ; en het is
een fehouwfpel , anig in zijnc foort , hoc het acne Wclp
het andere , met vijandigheid en woestbeid , en met een
luid gelehrecuw , van den tepel 'toot en wcet afte weren.
Met achting noem ik mij
Rotterdam ,
den 25 Aug. 1825.

UEd. d. v. Dicnaar
WM. VAN ADEN.

WRAAKOEFENING VAN PITT TEGEN LODEWIJK

P

XVI.

ETER MOORE heeft, in zijne Stem uit London,
ter gelegenheid van de Stem° uit St. Helena, eene grouwzamc gcbeurtenis ter fprake gebragt. Zij betreft den
wrok , waardoor PITT, terwiji nog een diepe vrede tusfehen Engeland en Frankrk plaats greep , de Franfche
Omwenteling en den ondergaug van LODEWIJ rt XVI
heeft
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heeft bewerkt; eene fchrikkelijke berchuldlging , welker
gegronde wederlegging te wenfchen ware.
, De Engelfche Minister (r I T T) ," dus laat zich ook
de Heer RE GNAUL T-WARIN nit, in zijne Iffemoires
relatifs ti la Revolution Francaife, 1824 , Vol. //,pag.
116 , , ten einde op LODEW/JK XVI het verlies der
Noord- Amerikaanfche Volkplantingen te wreken , welker Onafhankelijkheid door den van dezen Koning den
Noord-Amerikanen verleenden bijaand was begunftigd ge.
warden , zwoer van ftonden aan der Franfche Monarchij
en den Franfchen Monarch den ondergang. Om zulks
te bewerken, liet hij geen middel onbeproefd; en het
gelukte hem, van tijd tot tijd onlusten, en vervolgens
eenen algemeenen opfland te verwekken. Een krachte.
loos , op zwakke beenen wankelend Befluur , dikwijls
van Ministers en flelfel veranderende , en een kontrast
tusfchen deszelfs, verouderde inzigten en die der intusfchen in befchaving verbazend vooruitgeftreefde Natie
vertoonende,; Onderdanen , verbitterd tegen de misbruiken , waarVan zij gelijktijdig de berispers en flagtoiTers
waren ; kiemen van Vrijheid in elken boezem , welke noch
bij dezen de uiterfle ellende, noch bij genen de ontzaggelijkfle rijkdom had kunnen verdelgen , en die flechts
een' geringen warmtegraad behoefden , om zich te ontwikkelen : ziedaar omflandigheden , welke den Britfchen Mi.
nister de mogelijkheid der verwezenlijking des bedoelden
oritwerps aanduidden ; en hij,befloot , alles te revolutiondren , om alles te verderven! Door hellche kunftenarijen
word dan nu die algemeene opfland bewerkt , welks verdere leiding en beheerfching ook de Britfche Minister weldra Diet meer vermogt!"
Bij dit getuigenis voegen zich andere , welke der fchrikkelijke aanklagt meer gewigts bijzetten. — L o n E w
XVI fchreef in 1790 aan den Minister CALONNE, zich
beklagende over den heilloozen invloed van het Engelfche
goud op bet Franfche Volk. Ook Mcvrouw CAMPAN
berigt ons , dat, tusfchen den 14 Julij en 6 October des
jaars 1789 , de Koningin haar twee malen had teruggehouden
YY3
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den om naar Parils te gaan , zich daarbij van deze woorden 'bedienende :
„ Reis titans niet derwaarts , mijue
„ vriendin! want de Engelphen hebben hun goud uitge„ ftrooid: dthir is onraad op handen!” En zegt verder:
• Anderen zoo wet, als mij, is het bewust , dat , te dien
zelfden tijde, de Koningin angflig zich bemoeide , OM
met zekerheid te weten te kornen, hoe PITT gezind
was. Zij zeide eens tot mij: „ Nooit kan ik den naarn
„ van PITT uitfpreken , zonder dat mij eene koude ril37 ling door het gebeente jaagt ! Deze man is de flood„ vijand
vijand van Frankrifk. Hij neemt eene grouwzame
„ wraak over den onflaatknndigen bijaand , welken het
!I Kabinet van Verfailles eens den Anerikaanfehen Infur„ genten heeft verleend. Door onze vernietiging wil hij
„ zijn eigen Land voor altijd het overwigt ter zee ver.
J1 fchaffen. PITT heeft de Revolutie van haren eerflen
„ aanvang of gewild , en zal voortvaren tot bet laatfle
oogenblik.” Nog vermeldt dezelfde Mevrouw c A Mr A N : „ De Koningin zond een' vertrouwden bode naar
Londen, met den last , om den Engelfchen Minister, wegens hetgeen hij omtrent Frankrijk in zijn fchild voerde,
uit te vorfchen. De bode verhaalde bij zijne terugkornst,
flat al, wat men PITT, bij wien hij eene hoogst ontrus,
tende achterhoudendheid had opgemerkt, had weten te
ontlokken , daarin beflond , dat hij , om den wille der rust
vah Europa, den ondergang der Franfehe Monarchij niet
zoude gedoogen , en dat het eene grove dwaling zijn zou
te willen beweren, dat de revolutionaire geest in Frankrijk eene georganifeerde Republiek zou tot thud brengen.
Daarop zeide de Koningin : „ Gefleld, dat P ITT alzoo
„ zijne ware meening , omtrent de noodzakelijkheid van
„ het behoud der Monarch# in Frankrifk, heeft uitge,
„ fproken, zoo heeft hij toch, wegens den Monarch
zelven, het ondoordringbaarfle zwijgen bewaard; en
„ daarom is de toedragt dezes onderhouds met hem van
eene allezins onheillpellende voorbeduiding." En verklaarde de ongelukkige Koningin meermalen diep ontroerd, dat zij geloofde, dat En6.e/fche zendelingen en
En-
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.Engehch gond , door de Onmenteling , het werk van
Engclfche wrake hebben volbragt."
Welk eene zwarte vlek op des Ministers nagedachtenis ! Welk eene ontzaggelijke verantwoording bij God!

DE SPECTATOR.

(Vervolg en flat van bd. 599.)
Ik had nog het : geObligeerd voor uwe aangename vifite, op
de lippen , toen mijn gist al vertrokken was. Nu weder tot
mijn eenzaam gepeins teruggekeerd , overdacht ik deze zonderlinge ontmoeting , en de zwarigheden, waarin ik den Geest
der Eeuw gewikkeld zag. Het griefde mij , dat de goede
man zoo veel tegenfland ondervond; en ik was zelf altijd een
zoo ijverig voorftander en begunfliger zijner affaires , dat ik.
fchrikte voor het denkbeeld , hem te zien font gaan. Aan
den anderen leant nadenkeude, welk een luchtig mutsje hij
zelf daaromtrent op had, en de vrolijke gerustheid, waarme.
de hij mij de historie vertelde , gevoelde ik weer geene heel
groote' vrees, dat het zulk eene vaart zoude loopen. Hierdoor bemoedigd, begon ik allengskens mijnen eigenen toefland
minder zorgelijk te befchouwen, ja derwijze te vergeten, dat
ik, dacht mij, gerust indommelde, en niet weder ontwaakte,
dan toen het reeds hoog dag geworden was. Het eerfle, waar
ik aan dacht , was de afloop der vernomene zaak , en hoedanig het nit te brengen Rapport er uit zou zien. Ik was geen
vreemdeling aan bet opgegeven Geregtshof, en befloot dus
eens re 'gnarl hooren. Weidra was ik gereed, en fpoedde mij
derwaarts. Ik bereikte het voorplein , alwaar reeds eene groote menigre bijeeuvergaderd was. Men berigtte mij , dat het
nut der zitting nog niet geflagen was, en ik dos eenigen tijd
zou moeten vertoeven. Zulks gar mij fchoone gelegenheid ,
om de bonte menigte, die om mij heel krioelde , eens op te
nemen en van nabij gade te flaan. Ik zag Hoogleeraars ,
Geestelijken , Regtsgeleerden, Doctors in de Medicijnen, allerlei Autheurs , Dichters, Redenaars, Schilders een' enkelen , Magistrate': , Kooplieden, Kantoristen , Ambachtsvolk,
een' heelen troep Goochelaars, Katechizeermeesters , Bockverkoopers , Studenten , Schoolmeesters , Blaasbalgen- en Muizenvallen koop, om kart te gaan Nan alle rangen en flanden.
Som.
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Sammigen gingen met eene ruscige handing en deftigen tred
been en wear. Anderen tiaden hun nijdig en grijnzeude voor.
bij. Weder anderen liepen te zuchten en te weeklagen van
wege de bezwaren, die zij hadden in te brengen. Nog anderen, en wel de meesten , praatten onderling meest alles na,
wat ze van dezen en genen hoorden , werden daarbij driftig ,
en maakten een Leven als een oorderi. „ Zijn dit nu alien
Crediteuren ?" vroeg ik een' eerwaardig' man, die nevens mkt
ging. — „ 0 p een I" was het ancwoord ; velen daaron.
der zijn Advocaten en Zaakwaarnemers of Beunhazen , die bij
procuratie komen, alleen met oogmerk am war te verdienen.
De meesten zijn participanten in de Domperfabrijk."—, Zoo
waarachtig!" hervatte ik : „ daar loopt nog al war Janhagel
onder. lk zie er zelfs met bulhonden bij zich." —
Houd
maar flil," fluisterde mijn nevenman mij in; als zij
boorden, dat gij zoo over ben fpraakt, konden zij die wel
eens op u afzenden." — „ Mondje toe," dacht 1k, en zag
verder. Daar waren etcelijke Advocaten, dezen met een'
open groenen genen met een' digtgefloten zwarten
zak onder den arm. Uit de eerflen itaken boeken , waaron.
der 1k GROTIUS, BRANDT, WAGENAAR en anderen
berkende, benevens oude itaats archiven , die ill befpeun.
de, ten blijke van echtheid , door het nageflacht geveriA
geerd te zijn. In de zwarce zakken kon ik door de fcheu.
ren even de namen TRIGLAND,BOGERMAN, LOYOLA
enz. lezen. Ook ilaken bier en daar enkele flaatsftukken
door, die blijkbaar nieuwelings opgemaakt en van geene yeti.
gcatie voorzien waren. Te midden van dezen hoop i/ond
een hoogst eerwaardig oud man, wiens geheele voorkomen
waarheid en opregtheid kenteekende. Hij had een groot
open boek in de hander, waarin hij elk , die het befcheiden
vroeg, het zien , en waarop ik Gefchiedenis las, Eindelijk
ontdekte ik ook den Geest der Negenciende Eeuw zelven.
Iiij kwatn mij voor, zich een klein beetje opgefchikt, ten
siiinfle nog al naar de mode aangekleed te hebben; aichans
het viel eenigermate in het oog, en flak at' bij het eenvou.
dig en zedig gewaad , waarin de JVijsheid aan zijnen arm
ging, Het gewenschte uur lloeg; tie deuren der geregtszaat
gingen open, en alles ficoomde :mar binnen. Treffend en ma.
jestueus was bet gezigt in deze gehoorzaal der Waarheid,
.Een heerlijk en fchitterend licht viel , aan alle zijden , in
dezelve , welks glans velen , zoo het fcheen , niet konden

ver.
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verdragen , daar zij zoo fpocdig terugtraden als zij bintiengekomen waren. De Menfelklijkheid eh Redelijkhad waren
gezeten; de Deurwaarder Waakzaantheid gebood ftilte, en de
Commisfarisfen der Domperfabrijk werden nagenoodigd, hun.
ne bezwaren ten laste van den Geest der Negentiende Eeuvr
ter tafel te brengen. Zij fpraken de een na den anderen , of
Hever zij fchreeuwden en fcholden , in hoogdravende, fours
geheimzinnige , dan weder duistere of ook dubbelzinnige termen , flapelden magtfpreuk op magtfpreuk , verdraaiden gebeurde zaken, lieten andere opzettetijk weg, en deden, kort.
our, al wat zij,konden , om te overb1uffen. De f/otfoirt
kwam neder op hetgeen mij bekend was, en ik kon er niets
in vinden, dat mij wegens de regtmatigheid Winer preten.
fin overreden,laat than overtuigen kon. Nu kwam de beurt
aan den hezwaarden. De Wijsbeid trad eerhiediglijk voor,
en verklaarde, zich zoo gehee1 op de onpartijdigheid der
Regters te verlaten, dat zij niets ter verdediging verlangde
in te brengen; maar, daar bet in de Emilie was, verzocht
zij, dat de oude man zijn gefchiedboek, en de Advocaten
bunne geverifieerde authentieke befcheiden mogten overleggen. Dic werd toegellaan en had 'plaats onder eene eerbiedige fluke. Daarop werd gevraagd, of iemand der aanwezigen
nog jets had aan te merken. De Burgerlijke Wage ying ver.
Zochf het woord, en bragt , sulks verkregen hebbende, de
bedenking in het midden, dat het voornaamfte bewijsfluk ,
waarop alles in dezeg aankwam , de Trouwcedul, name:ijk ,
van de Hollandfehe Maagd met den Geest der Duisternis,
Directeur der Domperfabrijk, enkel bewijs kon leveren van
kerkelijke verbindtenis; terwijl het toch zoo klaar als het
licht in de zaal zelve was , dat deze vooraf bij den purger.
lijken florid had moeten gefloten zijn, en, behalve dat het
zoogenaamde huwelijk dus ipfo jure nietig en onwettig was,
bier tevens grond werd gegeven tot het vermoeden, of de
Trouwcedul wel echt, en misfchien een ondergefchoven fink
ware. — Nu fchuimbekten de Domperianen van woede. Al.
len wilden te gelijk fpreken, en het was gelukkig , dat de
buihonden hadden moeten buitenflaan ; want , als die daartusfchen geblaft hadden, zou ons hooren en zien vergaan zijn.
Er werd flute bevolen, en den klagers afgevraagd, of zij ook
andere, meer afdoende bewijsaukken te berde konden bren.
gen, Zij verdrongen elkander bijna , een ieder ow zijnen Advo.
Caaz te zoeken, weike die bewijzen in de Matte zakken hadden.
YY$
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den. En nu bleek het, dat dit juist die gluipers waren , die
al dadelijk, van wege den helderen glans in de zaal, waren af.
gedropen, omdat zij zoo min als hunne bewijzen het licht
konden velen. Daar !louden nu die trotfche.fchreenwers en
beethoofden, de een nog meer bedremineld dan de ander!
Helfche fpijt blikte uit hunne nijdige oogen. Zij gaven eh
kander door wenten hunne vrees to kennen van ontmaskerd
to zullen worden, en verlieten druipftaarcende de zaal. In
hun aftrekken meenden fommigen hun to hooren mompelen
van wraak en meerdere dreigementen; (loch anderen geloofden flechts het geblaf van de bulhonden to hooren, die ne.
Arens hen aftrokken.
Mijn verlangen, om den afloop der take to weten, biermode evenwel nog niet bevredigd zijnde, toefde 1k, ten elude ook het Rapport to hooren. Dan, hierin had ik mis gezekend. De uitfpraak was eenvoudig: dat, bij ontftent.enis
van echte en deugdelijke bewijzen voor de pretentia van
den Directeur der Domperfabrijk oR den Geest der Eeuw ,
en dewijl geenerlei fchuldeifcher anders was opgelcomen, er
nu even min kwestie van faillisfement, als termen tot furcheance van betaling aanwezig waren. Weshalve het crediet
van dezen nu des to meer gevestigd werd, en de duurzaam.
heid van hetzelve aan den tijd en de omtlandigbeden moest
verbleven worden." Alle aanwezigen maakten hun
went, en ik vercrok, om mij tot mijue zaken to begeven.
Dan, onderweg (eenheid van tijd en plans , dit weer men,
is den Droom zelden eigen) valt mijn oog op een versch
aangeplakt Biljet. Ik deed moeite om het to lezen , en las
dan ook bet volgende:
Yerkooping bij Regterlijk Gezag, welke gehouden nal warden voor de groote Domperfabrijk , van eene partij wide
Meubelen , gegeten Huisraad, Blaasbalgen, gebrokene
Kandelaars, eene aanzienlijke en welgeforteerde partif
Dampers , benevens eenige Boeken , Libellen , enz. Alles
om contant geld.
Wel nu nog mooijer1 Wat zal dat wedr geven ?" zeide
ik hardop , als tot mijzelven. „Weer ge dan van niets
vroeg iemand , die daarbij flond: „Waar komt ge van daan,
Wel, van de Comparitie." — En hebt ge dan
man
niet gehoord, hoe miferabel de Domperianen gevaren zijn?"
Wat dat zou ? Dot
— „ Zeker ! En wat zou dat dan ?"
hunne geheele prullenkraam nu your de poes is, en zij al.
lets

r
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ten floffen kunnen pan droogen." — „ Floe zoo
Dat
zal ik u zeggen. Reeds fang hadden zij hun boeltje flaande
gehouden met de middelen, die zij daartoe van eene bende
Jezuiten leenden , onder beding, dat dezen betaling zouden
hebben uic het Lampenmagazijn , dat zij dachten in hunne
klniven te krijgen. Deze bende had een verkregen regc op de
fabrijk; en nu ziende , dat er niec veel van te halen zijn zal,
hebben zij maar dadelijk uangepakt, wat zij grijpen en vangen konden. De verkooping zal wel aan den gang wezen.
Eilieve, laac er ons re zamen eens heen gaan."—,, Wel
verpligt! Ik wil geen zier van den rottigen boe'l bebben.''—
,, Ilc even min; mad alleen om de grap wil ik eens gaan
zien." — „Nu kom , ik heb nog wel een moment tijd; dart
Moet ik ook eens kijken."
Zoo trok ik dan mede naar de plaats , alwaar de aangeflagene verkooping reeds aan den gang was. Eene groote me.
vigte toefcbouwers was er te zamen gevloeid. De een mees•
muilde; de ander wreef in de banden van genoegen; de der..
de trok de fchouders op , en fcheen te zeggen: „'t Loopt
met den Dompergeest en zijn fabrijk ten ende!" Weder anderen was de fpijt op het aangezigt ce lezen; terwiji rommigen het fpel met onverfchillige oogen aanzagen. De boedet
flond op de firaat , en lies genoeg aanzien , dat er niet veel
van komen zou. Wij bemerkten weidra, dat de meeste omRanders ilechts kijkers en geene koopers waren. De Deurwaarder klopte aanhoudend met den hamer , en fchreeuwde
gedurig : Komaan, vrienden! biedr jelui reis geld; of is
bet goed geen geld meer waard? Ziec bier, daar heb je diet:
kunfligen Blaasbalg met twee pijpen , de eene om de lamp der
verlichting uir-, en de andere om het vuur van twist en onrust aan te blazen. Wat geef je er voor?" — Nah ! war
maak ik er med?" riep een Jood: „ een dubbeltje; hij deugt
toch nergens toe." — „ Dan een rebelling," viel eene Vischvrouw in; , zulk tuig ironic ons op de markt nog wel eels
te pas," —
Niemand meer dan een rebelling? — —
De Weduwe Panharing." „ Nu die twaalf kleine Dovertjes; ze zijn wel onderhouden." — „ Vier zesthalven !" riep
een klein manneken, dat bet voorkomen van een' Katechizeermeester had. —
Niemand meer dan twee-en.twiritig
fluivers? — Jeremias Zonclknooper." — Zoo volgde
her eene koopie het andere, zonder dat er lets degelijks voor
den ckg kwam. Ilec was mij niec doenlijk , op miles acht te
ilaan;
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flaan; en daar er geene Catalogusfen van fchenen gegeven te
zijn, kon ik er bezwaarlijk notitie van houden. Cenoeg ,
bet was een wonderlijk zoodje. Van eenige nommers heb ik
zoo wat de namen onchouden ; als: Schermen, om de waarheld te bedekken, of haar eventjes door de reten te zien;
Draaibanken, om haar allerlei vormen te geven; Dommekrachten, om haar to ontwrichten; Schroeven en Nijptangen,
voor gewetensdwang en zedelijke vrijheid; Gefchiedkundige
Tooverlantarens , waar de voorwerpen, hoe fcheef en verkeerd ingebragt, voor het oog regt fchijnen; vele Camera
obfcura's; voorts geleerde Orthodoxie - brillen, met de daarbij behoorende 1.1kliempels; eene Collectie Boeken, in !evende en doode mien, waaronder ik fommige herkende, die nog
al geldig waren ; Manufcripten, waaruic hond noch kat wijs
kon worden ; ganfche hoopen Blaauwboekjes, die per pond
verkocht werden; waarbij nog een aantal Plakken en Bulk.
pezen , die daarnevens eene wonderlijke figuur maakten. Nu
kwamen ook Illuzijkinflrumenten, waaronder Oproertronl.
petten, Bazuinen , illarmtrommen en Draaiorgels. Een paar
Apollo - lieren bragten het meeste geld op , vermits daarvoor
veel liefhebberij was. Rommelpotten werden, bij dozijnen,
voor een appel en een ei verkocht. Potfierlijk was bet ,
een jeder zijn koopje uit dien hoop te zien zoeken, en de
ruzie te hoop en, van wege den rouwkoop der meesten , die
zich, op de keper befchouwd deerlijk bedrogen vonden.
Dat komc er van !" zeide een oude deftige Uitdrager:
waarom kijk jelui niet eerst, wat je koopt, of laat bet,
als je er geen kennis van hebt, eerst door een kundig man
examineren?"— Dat is maar zoo en niet anders," antwoordde iemand: , vele menfchen hebben een ongelukkig
zwak voor alles, wat maar van den ouden tijd is. Zij vragen niet, of bet nog gebruikt kan worden, en, Wien dic al
mogelijk zij , of zij er dan nog wel med om weten te gaan,
ik laat ftaan er verflarnd van hebben. Wat doet een mensch
toch met dingen, daar hij geen kennis van heeft en nooit
Staat hem dat dan niet vrij ?" hoorde ik
krijgen kan ?"
vragen: „ ik :nag immers koopen, wat ik wil." „ Als gij
er maar geene anderen door benadeelt; en als gij uzelven er
fchade med toebrengt , is her al heel dwaas." —„ Stilte toch!"
riep de Deurwaarder ; en ik moest mijne, ooren vasthouden,
zulk een Leven was er. Geen wonder ! daar kwam een oude
Bulhond op tafel, en een aantal jonge Ke7ers ers Kefertjes
flout!
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, Hoe veel voor dien
fond gereed om hem te volgen.
„Ik wil hem voor mijn verdriet niet hebben."—
to-mien?"
moec dat arme
p, Lieve deugd !" zeide eene Jufvrouw,
beest er ook al aan gelooven ?" Waarom niet ? Wear.
achtig, Jufvrouw! hij is zoo een lievertje niet ; je dorst de
fabrijk niet genaken, en hij blafte en beet near iedereen,
denkende dat men er wou gaan !hen ...... "—,Foei! foei!
hij meende bet zoo kwaad niet. Als hij deter te eten gehad
had , zou hij zoo niet aangegaan hebben."
„'t Mogt een
oude kousI Neen, hij wou alle menfehen den baas al wezen." , Nu , dat zij zoo ; ik geef nog een gulden voor
hem , en zal hem levenslang den kost geven. Ik wed , hit
wordt nog eens als een lam." — Niemand meer dan eels
gulden? — Jufvrouw Prudentia."
De refpective Kefers maakten het mij al te drok. Wat zij
golden, weet ik niet, dewijl ik een weinig ter zijde was ge.
gaan, waar een croepje mannen flond te fluisteren, en , zoo
bet fcheen, bijzonder het oog had op een nommer, dat nog
verkocht moest worden. Laat hem niet loopen," zeide
een hunner zachc, , al gaat bij nog zoo hoog, en al zouden
we her geld voor den ring van de het van daan halen. Het
doel wettigt de middelen. En de Gebroeders Majesteit zouden er leeiijk toe zitten, als zij hem niet in handen kregen.
Wij raakten ligt al ons crediet bij hen kwijt." , Maar de
duivel, broth. ," fluisterde een ander,,,wien zullen wij als
kooper opgeven? Ge weet, zij willen niet bekend zijn, ea
ons Gild durven we ook niet noemen." Wat zwarigheld ?" hernam de eerfle; „ik zeg, dat ik Makelaar ben, en
dan is her eenvoudig: voor rnijn' Meester, zonder meer."
Mijne° nieuwsgierigheid werd opgewekt, wie deze fnaken
;lin mogten, en wat zij in bun fchild voerden. Een der or)]•
Panders, van een zeer eerwaardig voorkomen , fcheen in mil.
ne ziel te lezen. Hij trok mij ter zijde , en beet mij zachtkens in her oor: Zoudt ge wel zeggen, dat die kna•
pen tot de Orde der Jezuiten behooren? Nu zij van den
eenen kant bun doel bereikt hebben, om van de Domperfabrijk zoo veel te halen, als mar eenigzins mogelijk was,
willen zij aan den anderen kant om nog zoo veel hit ding
Hier kwijt wezen, dat daar te hunnen behoeve vervaardigd
is, dewijl zij dit aan het Huis van de Gebroeders Majesteit
in handen moeten fpelen, ten einde deszelfs waggelende za.
ken nog eenigen cud gaande te houden." —,, Wat gij zegt!"
was
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was mijn verbaasd antwoord; Iouden de zakeri van zulk
een aanzienlijk finis in Europa ook al aan het zinken zijn,.
en wel in zoodanige 'nate , dat ze die ellendige handlangerS
behoefden, om nog eene wijI ftaande te blijven ? Wat moet
een mensch toch beleven —,, la , man ," was het antwoord,
,, in het laatst der dagen zult ge vreemde gezigten zien. Ge.
loof mij, dat zelfde zoo beroemde Huis is' tegenwoordig on.
der nul, maar weet met allerhande kunstjes het een nit het
ander te hOuden , en niemand durfc het nog wager; de
kac de bel aan te binden, anders was het al Lang publiek
failliet. Iu Itali0 fchijnt het war; doch in den grond 'tam
ze daar al lang op itootgaren. In 1Vapels is de bowl reeds
aangeflagen geweest, maar nog zoo wat gefchikt. In Savoje is ook al Bens een mikmakje gebeurd. In Portugal wil
bijkans 'demand bun papier honoreren. In Spanje, dat weet
ge,' is het altemaai ellende met bierazijn. Zuid - 4rncrika
beeft ze geheel niet meer in de boeken. In Duitschland heb.
ben ze, ja, nog relation; maar het fijn crediet is er niet
meet. In Frankrijk is het niet veel beter gefteld: clrukper-.
fen opkoopen, heiligfchennis discompteren,' fpeculatie op
Imdemniteiten , en zoo wat knoeiwerk , is al wat daar om.
gnat; doch daarentegen reduceert al het andere bij den dag.
Met husland geeft het nog eenige rekening. En, zoo ergens, dan ftaan de zaken bier te lande verreweg het beste,
doordien bier de Correspondenten het meest ter goeder trouwe handelen. De Heeren Gebroeders Majesteit ziju voor het
algemeen op de flesch." — Met verhief de Deurwaarder
zijne item: Hadt jelui nou je geld bewaard! Daar komt
nu het laatite nommer l" lk zag een' vervaarlijk grooten Dom•
per op , tafel brengen. De fluisteraars drongen nader, en ik
volgde op eenen afftand. Veel bieders waren er niet , en zij
bleven aan het bod. Hij werd een hunner toegeflagen, dien
ik ftoutweg hoorde opgeven: voor Nees,
ter." — Het ergerde mij geweldig , zulk volkje zich onde
mijne Collega's te zien rangfchikken. Bij het uiteengaan flan'
ik de gelegenheid waar , hem aan te fpreken , met de vraag
Ik boor, dat Mijnheer zich Makelaar noemt. Ik ben ook
75
in dat y ak, Pinar herinner mij niet, u daaronder Dolt te hebben aangetroffen. Gij zult dos wet de goedheid hebben
nader bekend ce maken, en aan te toonen, met welk refit gij
n een mijner Collega's noemt." — „ En wie maakt u zoo
vermctel, mij dit cc vragen ?", was het trotfche ancwoord:
1k
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„ tk gee(' niemand rekenichap van hetgeen ik doe of ben.
Wee den genen, die zich met onze zaken bemoeit!" Met
neemt hij behendig den grooten Domper op, en zet mij dien
met een' zoo geweldigen flag op en over het hoofd, dat ik
duizelend ter aarde viel, en , met eeneu killen fchrik , plotfelijk ontwaakte.
Nu werd ik den eindelijk eerst regt wakker. Mijne muts
was mij over de oogen en ooren gezakt, mijne lamp uicgegaan, en de dag reeds aan den hemel. Mijne oogen'uitge•
wreven hebbende , bemerkte ik maar al te wel, dat deze geheele ontmoeting Diets meer dan een fpel mijner verbijsterde
verbeelding, eene herfenfchirn , een droom was ; met andere
woorden, dat ik den kostbaren tijd , dien ik had denken te
befteden, om mij tot de vervulling der voor u op mij genomene taak toe te bereiden , glad en gaaf verflapen, verinij.
nerd, verdroomd had. En nu bleef mij geene andere ge.
noegzame getegenheid meer overig. Goede raad was duur.
1k bleef tusfchen twee ftoelen in de asch zitten. Er moest. n afdoende maatregelen genomen worden. Welaan! dacht
1k, korc beraad goed beraad, en befloot u het geheele voorval met zijne kleuren en geuren bloot CC leggen. Aan het
erode van mijn verhaal duff ik alleen het veniam pro laude
verzoeken, te zeer overtuigd van op geen' den minften /of
aanfpraak te hebben , maar !outer op verfchooning te kunnen
rekenen. En in die verwachting is het mij al heel wet, als
gijlieden onder het aanhooren niet van lieverlede in den din
gcraakt zijt:
Want wie gerekend had lets aangenaams te hooren,
En dan een droog verhaal •van droomerijen krijgt,
Trekt van verveling ligt de flaapmuts over de ooren,
En dankc het oogenblik , waarop de fpreker zwijgt.
Voelt gij, o vriendentij! de neiging hoog gerezen,
Waarbij zich mond en arm tot geeuwend rekken zet,
Bedwingt ze een oogenblik ; zij zal ontwapend wezen,
Als ge op den goeden wil van 'c zwak vermogen let.
, Het pogen zelfs is grootsch in 't worflelperk der eere."
o, Houdt then regel ook in dezen onder 't oogl
En, fchoon dan met protest een wisfel retournere,
Gelooft, dat de acceptant met opzet niet bedroog.
Ja, droomen zijn bedrog, dit lijdt geen tegenfpreken;
Maar van des droomers kant toch dikwijIsbuitenfchuld;
En 'k flel dus vast , dear zijne opregtheid is geblaken,
pat gtj uw' droo pier uiet failliet verkiaren zult.
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beurtlings vloek en beurtlings zegen,
0 heilrijk en verdervend vochcl
Verrukt vlamt u mijn dichtvuur tegen ;
Verfrisch het krausje, dat ik vloehcl
U, droppelt gij in malfchen regen

De vruchtbaarheid op 't dam land,
iuicht al het gefchaapne tegen,
En gij verkwikt en bloem en plant.
't Moest alles zonder u verfmachten;
Reeds zijgc de mensch aamechtig near :
toaar droppelt gij, en nieuwt krachten
Hergeven hem zijn aanzijn wear.
Waarom dan fortis, met ijslijk klettren,
Onafgebroken neargeltormd?
Moest gij dan alles weer verplettren,
Wat gij zoo fehoon eens hadt gevormcil
't Zegt weinig, dat de jongfte regen, (*)
Milaan I uw' lusttuin heeft verplet;
la , willig noetnde ik dit een zegen,
hasgt gij uw burgers llechts gered:
Als om hen alien te verdelgen,
Verwoest hij eersc uw' vruchtbren grond;
Beroofd van brood met uwe celgen ,
Scheen 't weldaad, dat hij hen verflond!
Zie gindfche plas , door land omgeven;
Elk vlijt zich aan zijne oevers near ;
't Schijnt all' in overvloed te leven;
Hier fchiep zich 't water tot een meet;
Het lokt de jengd met hem te fpelen,
Die 't wieglend fchuirje dartel trust,
Of, mogt haar dit vermaak vervelen,
Dan wenkt zijn oe'ver haar ter rust.
0 kom hij ademt balfemgeuren ,
En daar, bij gindfche koele grot,
Op een tapijt van duizend kleuren,
Noopt alles u tot zoet geuot ;
Maar
(0) In het najaar van 18a3 viel in de ommeftreken van Milaan sulk een
verfchrikkelijke regen, dat de grond els oingedolven word, en verfeheideue
naeurchen hierbii het loved vertoreu. Zre Staancourant ran iSage
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Maar ach , hoe vreeslijk is 't ontwaken,
Indien hij wreed dien tljd haar geeft I
Want, door op d6ts zijn' band te flaken,
Verwoest hij. al , wat om hem leeft.
Getuigt bet, o gij vruchtbre landen,
Die in dat meer uw' rijkdom zaagt,
Hoe, bij 't verbreken zijner banden,
Uw hell op Um werd weggevaagd 1
Ginds kronkelt ge u in duizend bogten,
En, met een'• maagdelijken zwier ,
Ms met een' bloemenkrans omvlochten,
Beeldr gij u tot een hoofdrivier.
Laat elk thans vrij uw' loop bezingen!
Gelukkig 't land, dat gij befpoelt!
Hier juichen velde. en ftedelingen,
Wijl elk zich rijk bevoorregt voelt.
Waar ooit een yolk verkoos te leven,
Een.vloed was 't eerfte , wat het zocht:
Wat land kon near die grootheid flreven,
Die Tiber, NW en Rijn eens wrocht?
Zijn dan, o vaderlandfche dreven I
Ook uw rivieren u zoo waard,
Als deed haar aanzijn u nooit beven,
Als bleeft gij fleeds voor ramp gefpaard P
0 , laat clan Gelderland bier fprekenl
Dat Nedrlands paradijs zich uit',
Wat dorpen, fleden bier bezweken,
Wat aantal levens , haar ten bult! —
Vint dan, o velde- en fledelingen!
Zie van 't bedrieglijk oord eens af!
Laat u tot zelfbehoud toch dwingen!
Wie, wie ploegde ooit der yaadren graft
Maar gij ook bindt, met effen baren,
Het meest verwijderd yolk aaneen,
En met een' fpoed , niet te evenaren,
Voert ge ons rondom de wereld been.
Zoo ziet men, door het matig drukken
Der lucht, die op het zeildoek beeft,
Alms zijn' flontften wensch gelukken ,
Wiji 't mastbosch als op wieken zweeft .....
MENGELW. 1825. NO. 13.
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Terug I terug I glj zljt verloren!
Ach , nergens is hier redding meer;
Reeds doet de zee zich loeijend hooren;
Straks flingerc ze u ten afgrond neer;
Daar fpat het fterkfte van uw fchepen
Gelijk een waterbel uiteen,
Of, door u naar een klip te zweepen,
Verbrijzelt ze u op ftrand of fteen.
Een traan moog hier 't gevoel ontglippen;
Daar, waar de nood ten toppunc flijgt,
Daar flerft elk woord ons op de Eppel],
Hoe overkropt de boezem hijgt.
Ja , willig kan ik met u treuren,
Mij overdierbaar Nederland!
Uw ramp moog mij het hart verfcheuren ,
Maar 'k ben voor fchetfen niet befland.
Dan, hoe Loch zou de zee u fparen,
U, die haar zoo veel gronds onchoudt,
Die naast het woeden 'barer baren
Alain zoo weeldrig worth bebouwd?
Glj zijt geheel aan Idar ontnomen:
Waarlangs zij fchuimt of woedt of raast,
En waar zij dreigt u te overftroomen , •
Ziet zij, hoe blij uw kudde graast.
0 neen! zij kon a niet verfchoonen;
Vergeefs was al uw tegenfland;
Of moest zij clan den volken toonen:
1k woed vergeefs op Nederland !
Ligt zijt ge als vloeift6f flechts te duchten,
En nimmer in uw' vasten flaat .....
Hoe vaak deedt ge in lien ftaat ons zuchten,
Bij
plegen van het fnoodst, verraad !
Schoon bliiikc ge , als ijsbaan , ons in de oogen;
Gij fchittert dan zoo glad, zoo vast,
En torscht een' last door uw vermogen,
Die flechts aan dijk en wegen past.
Maar wie , wie kan den zielangst malen,
Die Coins der oudren hart doorboort,
War bij hun boezemfmarte halen,
Wanneer het ijs bumf' lievling moordt?
Ach , Iaat u bidden , laat a fmeeken,
0 jtinging I zweer het ijs tech al!
Of
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Of wilt gij 't ouderharte breken ,
Wanneer u de Ijsbaan fleept in 't graf?
Hoe heilrijk zijt gij in uw vlokken
Wanneer ge alom het aardrijk dekt ,
En, dus der winterkoude onttrokken,
Het zaad en kruid ten kleed verftrekt!
Alnar 't zijn die eigen donskristallen,
Waarmed gij duizenden verfatoort,
Als ge in lawinen of komt vallen
In een nog kortling bloeijend oord.
Hoe huislijk zalig, weltevreden,
Leeft niet de Zwitfer in zijn dal I
Dan, eensklaps itort gij naar beneden;
Verderf en dood verzelt uw' val.
Gij kunt , door 't vuur uiteengedreven,
Met uw onmetelijke kraein.
IIet fchoonst , gefchenk to boven ftreven
Dat heel een eeuw ons heeft gebragt.
Ilet fchip klieft thans gerust dc baren,
Hoe zwaar, hoc groot het zij gebouwd;
Men kent door u geen zeegevaren,
Daar wind of ftroom u nook weerhoudt.
Wie, wie zal juist uw kracht bepalen,
Wanneer gij duizend raadren draait ,
De ftevigfte asfen door u malen,
Ook daar , waar nook een koeltje
Doch, boor ik bier den donder klettren?
Of fchuilt een Etna in deez' grond?
'k Zie menfchen onder 't puin verplettren,
Waar een fabrijk zoo even ftond .....
Dit is uw werk, dit zijn uw gunften,
Gij zoo geprezen waterdamp
Bevordert gij daarom de knniten,
Ter fchepping van een nieuwe ramp?
dat de deelen,
Dan, in het eind,
Als men fcheikundig u verdeelt ,
Op eens de rampla wecier heelen,
Door u in andren vorm getceld.
z
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Hoe, Londen! (*) is uw nacht verdwenen
Zeg mij, waar gij dit lichc toch vondt.
Ik fchonw zoo helder om mij henen,
Alsof de Ong op nieuw ontflond,
Ilt zie de waterflof hier brander.
Ziedaar het wonder der natuur
Door hear ligt thans de nacht aan banden;
Zij Hat gelijk het middaguur .....
Hoort gij dien flag? — Een mijn•van kolen
Werd 'plotfeling uiteengezet;
Hier lag de waterflof verfcholen
En alwat ademc ligt verpleti
Al , wat oolt !even heeft ontvangen,
Zou zonder zuurftofgas vergaan;
Zij , in uw longen opgevangen,
Is, menseh , verknocht aan uw beflaan.
Kom , help mil nu het water prijzen!
In hem bezic gij 't grootst gefchenk.
Wat vraagt gij verder naar bewijzen?
U.w adorn vliegt op zijnen wenk.
Z66 deed ze u nimmer, zuchten Oaken;
Dit is toch wel Naar beter deel .....
Dan, zie'ik ginds geen vlammen hlaken?
Breek weg de deur! ruk los 't paneel!",
Houdt (land I moat alles digt, mijn vrinden!
Want , als de Indic bier binnen kwam ,
Zou ras de zuurflof 't all' verflinden;
Slechts zlj is oarzaak van lie vlam. (t)
Zijt ge ons dan meet ten vloek dan zegen,
Gij heilrijk en verdervend vocht?
0 meld, waartoe wij u verkregen,
Tot Welk een doel gij zijt gewrocht!
Doch , ras is bier het pleit voldongen ;
Hoe vaak gij ons ook zuchteu doer,
Wij
(!) jk heb hier Zonden boven andere fteden, zelfs Brasfel, gekozen, daar
gene de eer van het eersr-in werking brengen niet kan ontzegd worden.
(t) 13uiten zoo Vele andere bewijzen, als de fchei- en natuurkiihde voor dit
gezegde opleveren, vindt men hiervan een voorbeeld in den onlangs plants gehad hebbenden brand to St. Thomas, waar ettelijke magazijnen behouden zouden eijn gebleven, had men de deuren en veniters nice opengebraen, ten
guedereu to redden." Zie Staaiscoarant van April 'ass.
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Wij voelen ons van u doordrongen;
Gij zijt verbonden met ons bloed.
0 ja I gij zijt bet , die de raadren
Van al 't gefchaapne houdt in (land;
Ileelal zou ras zijn (looping naadren,
Iiieldt gij niet wiles in verband.
Wie u dan vloeleen of verheffen,
Gij blijfk een gift, der Godheid waard';
Ja , fchoon ons rampen door u trelfen
Gij (frekt ten zegen voor deze acrd'.
H. T.

Alkmaar,

HET INIDZIKALE WONDERKIND.

W

anneer men (dus lazen wij onlangs in een Hoogduitsch
muzikaal Wad) eenen bilk werpt op den tegenwoordigen toefland der Muzijk in Duitschland, words men wonderlijk re
moede. Een man reist op vrouwenrollen; eerie vronw tnaakt
flechts in mansrollen fortuin; eene zangeres treedt alleen
tenor . partijen op ; een groot Componist zet bravour aria's
voor de viool, en zaugers en zangeresfen martelen zich met
viool - pasfages of ; en , om de maat der verkeerde wereld
vol te meten, fpelen honden en apen komedie in menfchelijke kleeding , terwijl een leunitenaar, als luipaard, wolf en an.
derfoortige beesten, gastrollen geeft. Waar moec dat been?"
Waar moet dat been? herhaalden wij , in eenen andereti
zin, toen wij, in de Leipziger Mulikalifche Zeitung ,
No, 24, het navolgende nit Ber/iju vonden medegedeeld:
„ Een muzikaal vierjarig Wonderkind woont thans.alhier,
GA EL ANTON FLORIAN ECKERT, geboren to Potsdam
7 December 1820, wiens vader Wachtmeester Is bij het derde Escadron van het tweede Landweer - regement der Garde.
Reeds in de wieg had di[ kind , a jaar oud, Beene grootete
vreugde , dan wanneer een zekere huisvriend zich met de
fluit bij heczelve nederzetce , en de wader dezen met de guitar vergezelde. Ging bet fpel in een' moltoon - died over,.
dan duidden de oogen van het kind deze verandering wan;
Nerd er eenig wild disharmonisch gernas gemaakt, dan
fchreeuwde he( verfchrikkelijk, hield zich de ooren digt, en
was niet tot bedaren te brengen. Toen het kind el jaar oud
z3
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was , fpeelde de 'trader eens op een oud klavier de' melodie:
Schene Minka ich mufs fcheiden , enz. met de linkerhand.
Naauwelijks was de vader opgeflaan , of de kleine CARL
ging naar het klavier, fpeelde de melodie met beide handen,
en nam , daar de vingers klein en dik waren, ook de knokkels te baat. Thans fpeelc het kind alles naar het gehoor
weg, en behoudt alles trouw in geheugen ; bet heeft den
kamertoon- zoo vast , dat het dadelijk aangeeft, hoe veel een
inftrument te hoog of.te laag that; het noemt elken aangeflagen Loon of akkoord, zonder er naar te zien; bet vindt onmiddellijk de verfchillende liggingen der akkoorden, transpo.
neert de gefpeelde ftukken in eiken verlangden toonaard,
draagt vrije phantaUn voor, en fchrijft ze dadelijk , zonder
font tegen contrapunkt of maat, op , waarbij hem zijn
gezangvolle en molt dwalende Item onderfteunt. De kleine
heefc daarenboven een zeer innemend voorkomen, en al het
kinderlijke van zijne jaren. Zijne leermeesters zijn tegenwoordig de Heeren CREULICH (die den Heer vs, van
Hamburg, bij zijn dichten voor de vuist, onlangs op de pi-ono accompagneerde) en RECHENBERC, die eene infchrij.
ving geopend hebben voor eene fortepiano , daar het oude
klavier den knaap ongenoegzaam is. Eene door hem gecomponeerde polonaife en zijn portret in ileendruk zijn den in.
teekenaren toegezegd ; de eerfte is reeds geftoken. Hij fpeelt
nu flukken nit de klavierfchool van CRAMER, om met het
noceniezen meer bekend te worden, met veel gevoel en juin- Zeer opmerkenswaardig is de overeenkomst dezer
verfchijning met die van wsLLIAta cRoTc thans Profesfor der Muzijk te Oxford, in den jare 1777 , en met die
van onzen M 0 Z ART."

STALEN DER IMPROVISATIE VAN EUGANE DE PRADEL.

Pezer dagen heeft de Franfche Improvifator, de ,Heer PR Ate Parijs, zoo wij meenen ten voordeele der ongelukkigen van Salim, in de zaal van het Confervatoire , wetter gelmprovifeerd. De beide door het lot aangewezene onderwerpen
waren: De Dood van Lord BYRON, en: De Brand van Satins. In de gelegeuheid om daarvan eenige ftalen suede te deelen , vragen wij den Nederduitfchen Lezer, voor
eene enkele maal , veriof , om eenige Franfche verzen in ons
va-

D E L,

STALEN DER IMPROVISATIE VAN EDGkNE DE PRADEL.

647

'vaderlandsch Tijdfcbrift to =gen opnemen welke hun, die
bet geluk hadden , onzen Nederlandfehen Improvifator to
hooren , terwijI zij regt doen aan den Franfchen, ongetwij.
feid een flreeiend zelfgevoeI zulien verfchaffen„
Ziehier de eerfte en de• laatfte verzen der Improvifatie op
DEN DOOD VAN BYRON:

illeprifant des tyrans et combattant an maitre ,
Grecs, vents redevenez d'intrepides foldats ,
Et la liberte fait renaltre
Les enfans de Leonidas.
0 Grecs! a vas ayeux fachez- vous -rendre egaux;
Surpasfez, f'il fe peat leur cour'ige et lour gloire.
Leonidas tnourant ennoblit fon tombeau!
Pour les curs géndreux , quel trepas est plus beau
Oue eels:" qu'on obtient
fan de la victoire?
Les tyrant 4 leers , pieds flu/ea l'humanite;
On egorge vos fits , on Mlle vos afiles;
Rien n'est. idol pour eux , non, Tien n'est refpecte;
Eh bien, fit faut mourir pour votre liberte ,
Songez toujours aux Thermopyles.
DE BRAND VAN SALINS.

Satins a disparu du fob de la patrie! (1)
Paifibles hibitans de cos murs gendrcux,
Ot let vertus brillaient au felt; de l'industrie,
Par d'utiles travaux mefUrant votre vie,
Dans votre obfcurite vous faviez etre heureux.
Qu'ai-je dlt P rin bruit found au loin fe fait entendre !
De quels cris efrayans les airs font.,ih frappes ?
On ecoute : les •bras cesfent d'etre occupes;
D'un
(*) De Improvirator , der vetgaderinge gevraagd heSbende, of ,zi,j verlangde,
dat hij zou aanvangen met een vrouwelijk of met een mahnelijk vers, en het
vronwelijke, gekozen zijnde, verzocht verder, dat men het woord wilde kiezen , waarmede het eerste vers moest beginnen; er werden vier voorgefteld:
oui, more,,jour ,
Ziehier de drie varianten van bee eerile vers:
Oui, i'avide trdpas allume Pincendie!
Mort, to faux divorante attiA Pincendie!
Jour d'efroi pour Saline, de deuil pour la patrie!
[Welk cane kwakzalverij I Hoe ver (bat Kier niet reeds de .Pranfthe Improvilator,, zoo we! ale zija Publick , bencdcn den Arederlandliben l]
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D'un flair presfentlment On voudrait fe defendre.
Vain espoir ! plus de doute, et Pecho dans tout lieu
Porte avec reporevante un cri terrible, au feu !
Soudain de taus cdtes Peell volt jaillir les fiammes,
Embrasfant devorant les tots abandonnes ;
De ?horrible trepas l'aspect trouble les dines;
L'incendie est partout: fauvez vos fits, vos femmes...
Fuyez, it en est temps.... et les infortunes,
travers des torrens de flux et de fumde,
Diriges par les fans du lugubre tacit?),
ilvec les dons objets qu'ils presfent fur leur fein,
Ouittent et fremisfant kur vole confulnie.
L'un de ces citoyens ...... former,
Sous Pauspice des lois, ces actes, falutaires
Dont fes prudentes mains font les depofitaires,
4u fein de fes travaux , furpris, enveloppe
Reconnalt qu'd fes pas tout chemin est coupe,
S'il hefite 4 f'enfuir par un etroit pasfage;
Du fort de fes cliens fon etude est le gage;
Leur titre aneanti , combien font ruines !
Yerra=t-il le malheur de tant d'infortunes?
Ou fauvant leur fortune, en ce peril extreme ,
Pour tout leur conferver, perdra-t-il tout lui-m ime 7
Il faut choilir: fon choix est celui de l'honneur;
D'un fardeau pricieux, it fe charge avec joie ;
Et tandis que le fruit de trente 4nS de labeur,
Ses meubles, fa maifon, des Hammes font la proie,
4 la vieillesfe infirm ii asfure du pain ,
Et maintient dans leurs drafts la veuve et l'orphelin.
Salinois; out, vos mars renaltront de leur cendre.
Our, bientet confolis de taus vos fours de deuil,
Retrouvant yes mations et bdnisfant le feuil
D'oi vous avait naguere exile l'incendie,
Vous les embellirez par ces douces versus
Qyi font, de tout un peuple, une fanzille tenie;
Et pros des names lieux qui votes voient eperdus,
Le voyageur charme ne repetera plus:
Salins a &spars du fol de la patrie !
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DE STERFELIJEE GRAJOS.

v ij hebbcn onlangs in een onzer letterkundige Tijdfchriften

(Letterkundig Magazijn voor 1825, No. VI, bl. 246) eenen
Wijsgeer gevonden , dien wij nog niet kenden , en uit wiens
bijgevoegd epitheton wij bij tegenftelling meenden te moger
befluiten , dat er ook , in den eigenlij ken zin , onflerfelijke
Wijsgeeren zijn. Het is de flerfelijke G1tAJ U s. Zoo kwam
ons de zaak in den eerflen °piing voor ; (loch lets hooger op von.
den wij, dat doze ons onbekende perfonaadje — E riot) . R u s
is. In de plants , die wij bedoelen , zijn , namelijk, de bekende dichtregelen van 1, u c RETIUS vertaald, waarin gezegd
wordt, dat, toes de Godsdienst , pit de hoogte en met een
yreesfelijk gelaat, het menfchelijk leven verdrukte en be.
dreigde ,
Primum Grajus 110210 mortales toilere contra
Est mutt) aufus , primusque ohfistere contra ,
toes waagde het een man uit Criekenland het eerst , den billy
Bens flervelings daartegen re verheffen, en dien druk weer.
nand te bieden.
De Schrijver van het bedoelde opflel , die waarfchijnlijk
nimmer van het bijwoord Grajus voor Gnecus gehoord had,
en even min wist , dat inortales bij oculos behoort, maar niet
bij home kan behooren, vertaalt op de volgende wijze: Zoo
svaagde het de fierfelljke G R Ajus het eerst , zich tegen den.

zelven te verzetten.
De bedoelde Schrijver , die ook , fchrander genoeg , op IA.
de Albigenzen en Kwakers onder de vijarden der Vootzienigheid rekent , inogt nog wel een jaar of drie de Lattjnfche fcholen bezoeken.
242,

LATINITEIT VAN VOLTAIRE.

In de Nene allgemeine Deutfche Bibliothek, 69 B. 2 St.
bl. 532 en 533, heeft men van hem , uit het Neue Berlini-

[die Illonathsfchrift , herausgegeben von

EIESTER,

Jahrg.

Iffot , den volgenden Latijnfcben Brief, gefchre ,, en in 1751 ,
ran den Hof Apotheker te Rcrlijn , waarnit men van zijne
bekwaamheid, cm in het Latijn te fcbrijvcn , kin oorcicelen :
, Si
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Si Dominus Regius Apotecarius pocest mihi conficere
unam onciam Casfiae, id est mundare unam pulpae
am , me curatum babebit. Ilium deprecor, non mittere
• antiquain Casfiam , quae mihi minim noceret. Nee antis glum , nee coctam Casfiam posfum fustinere. Itaque eum
,, rogo , uc onciam pulpae mundet , et mibi mittat per hunc
,, fervum. (VOLTAIRE) "
77

„

GEZOND VERSTAND OVERAL TB ULM.

Op Goedeu Vrijdag wandelde ik [in zekere plaats van
Zuid- Nederland] een eindwegs met een° boeren - knecht of
arbeider, en het gefprek viel op de onthouding van dien dag
van boter en melk. „ Mijnheer," zeide hij, n als ik heden
boter en melk gebruikte , dan fprak men er over een jaar
nog van; en zoo ik mij bezoop , was het over drie dagen
• reeds vergeten. Intusfchen zoo ik, zuivel gebruikende,
over een uur pen coeval kreeg, zou ik mijne biecht durven
fpreken, en ons Heer ontvangen, en in flaat van verzekeling fterven; en zoo ik dronken was; was ik daartoe buicen
Nat, en zou fterven als een beest."
„ Regt zoo," zeide
dus is het taatfte veel grouter zonde dim het eer.
fig, en de menfchen denken !Het geed , die her eerfte grooter zonde achten. BlIjf bij dat geloof, en betoon het in uwe
werken.'
Wilt ge van deze Anecdote in uw Mengelwerk , onder den
titel van Gezond Tier.1 land , gebruik maken, doe het. Het
lic,ht gaat toch Eiji voorwaarts.
G.
SNUGGERE iliTLEGEUNGE.

V

OOr eenige jaren werd, in een onzer vaderlandfche dor.
pen, door den Predikant, zijne leerrede, de ontvlugring
van Rachel met Jakob, uit het huis van Karen vader Laban,
behandeld. Dit gaf aanleiding, dat een gczelfchap, hetwelk ,
naar gewoonte, des zondagavonds vergaderd was, om eenig
fink nit den Bijbel re lezen , en datuover met elkander to
fpreken, het arfre Hoofddeel van het eerfte Bc4It van Mo.
zes , alwaar de vermeldc gefchiedenis verhaald words, tot
het onderwerp zijner overwegingen maakte. Toen men tot
aan het 19de vers gekomen was, alwaar gezegd words, dat
Ra-
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Rachel de Terapilm uit het huis van haren vader met zich
nam , ontflond bij bet gezelfchap eene twijfeling, wac toch
wel door die Teraphim invest worden verftaan. Door onder.
fcheidene leden van het gezelfchap warden onderfcheidene
gisfingen voorgeiteld, van welke echter geene algemeenen bij.
val genoot. Een van het gezelfchap , die tot ma toe zijne
meaning nog niec had voorgefield , deed der vergaderinge op,
merken, dat men , bij het uitleggen van den Bijbel, de za.
ken in haar verband moest befchouwen, en wel acht geven
op de omftandigheden , met welke lets verhaald wordt ; en
dat , wanneer men dit deed , en dan daarop lette , dat in het.
zelfde vets gezegd words, dat Laban was uitgegaan om de
fchapan to fcheren , het ten duidelijkfle bleak, dat met bet
woord Teraphim niets anders kon bedoeld zijn, dan de Schar.
penfchaar van Laban. Men julchte deze uitlegging toe, en
de overigen namen hunne gemaakte gisfingen terug.

LEKKERBEKRIQE WELDADIGHEID.

(Eene Advercentie nit een der Pariffthe Dagbladen.)
,, Indian de jaloezij geoorloofd zij, het is ongetwijfeld dan,
wanneer men riaijverig is omtrent zulken, die in de gereede
gelegenheid zijn om wet te doer). Ziende, met welk eerie
geestdrIft de Schouwburgen hunne vosaritellingen aankondi.
gen ten behoove der inwoners van het door brand verwoeste Satins, konde ik niet neaten , de Befluurders diet
Tooneelen te benijden. Maar een dogenblik nadenkens heeft
mij doen gevoelen , dat alle beroepen , zelfs dat van Restartrateur, , in dit verdienfielijk werk konden mededingen; en,
hopende vele navolgers te vinden, behoud ik mij alleen de
core voor van de . eerfle te zijn in de uitvoering van het na.
Volgend ontwerp. Overmorgen , Donderdag IS Aug., zal
ik, in mijn itablisfement, waar de Bceuf a la mode uithangt,
in de ftraat Valois, voormaals van het Lyceum, No. 8,
gene kaauwzitting (Rance masticatoire) houden, ten voor.
deele der ongelukkigen te Salius. Ik zal bij een' der Ban.
kiers, met Ale infchrijving belasc, al het voordeel van den
verkoop diens dags itorten. Degenen, die genegen zijn tevens
een good maal en eene goede daad to doen, worden verwitprijzen der lijst (carte) to verhoogen,
tigd , dat, zonder
de portion dubbel zullen zijn, en dat de bediening aan de
ed el-
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edelinoedigheid der verteerders zal beantwoorden. Wanneer
alle. de tegenwoordige kunilenaars (artistes) in de groote
zwelgkunst, wanneer alle de Restaurateurs, tot een' vastge.
ftelden matigen prijs , mijn voorbeeld volgen, zal dit beroep
op de edelmoedigheid van den bulk van een allezins heilzaain
gevolg zijn voor de noodlijdenden te Salins, die de opregtfte
wenfchen hemelwaarts zuIlen zenden voor her behoud van
ons Leven en van onze gppetiJt.
ABELLARD„" (")
(") Deze naive , opregt gemeende nitnoodiging heeft werkelijk gevolg ge.
had, en zijn de PariENte Gourmands in metngte heengefloomd naar den
v el dacligen Restaurateur.
Worts annoneeert Mad. Lao N I , eigenaresfe eener Zwemfchool re Parijs,
dat zij opJ den a Sept. zal. laten zwemmen ten voordeele van de ongeluk.
Itigen re Salim ; en de opvolger van den vermaarden (!) ma enAL oil, de
Beer mILLIO RE deszelfs kweekeling, Kapper van wijlen Z. M. Lona vs aj
XVIII, in de ilraat leydeats, No. 26, dat hij, tot zijnent, gedurende =in
dagen, her haar zal fnijden, voor a frank per perfoon , ten zelfden elude,
waarvan hij de opbrengst bij een' der Parijfche Notarisfen florten zal; welk
voorbeeld door den Hoer It AR MANI', Rapper van Z. M. KAREL X, werd
nagevolgd. En niet alleen de Flaartnijders, *near ook een Conpeur de Chien:.
gedonaicilieerd op de Pont Neuf, verrigne deze bewerking, gedurende vijr
dagen, ten , zelfden elude. (Het verwooderde ous, geese andere ticulatuor vas
dien verheven' kunftenaar vermeld te vinden , daar wij lezen van Artistes en
cheveux , Salon pour la coupe des cheveux,Acaddmie de Coiffure, Labotatoire
do Pisttsferie, enz.)
Ook Illonfieur onaLhan, Brandfpuitmakez te Parijs, heeft den Mire
van Saline eene Brandfpnit met derzelver toebebooren aangeboden, ten einde
het zijne toe te brengen, om in het vervolg doze clad voor bet onkeil te be.
waren, welk haar is overgekomen." (NO VERT.

VERSCHILLENDE VITLEG.

Een van dat gild, dat llaafsch gelooven preekt
Van 't Godlijk regt der Vorften fpreekt,
En fluiks bun aanzien poogt te ontwrichten —
Een van dat gild ftond in den kring ,
Waar Karel's hoofd de wonderzalf waving,
En viammend was de zoo deed zwichten: (*)
Gejuich gaat op ; eels vlugt van duiven is gef/aakc I
Doch zij vangt aan, zich naar den gloed te rigcen,
En wordt er fmartlijk door geblaakt I
„Zie ,"fpreekt de jezurt , ziedaar het Volk , en 't voordeel ,
„ „ De tekst heeft , naar mijt.
Dat Licht en Vrijheid geeft !"
oordeel
Een' andren zin ,""
Is 't wedrwoord van een' leek ; „„ik vind er dezen in:
Licht, Vrijheid zijn de kostlijkfte slier panden.
Maar zie, hoe ' E ons vergaat, wanneer we; in kerkerwanden
Bekneld, de vleugels flaar,. en ons verbijsterd oog
Van 't zonlicht of naar 't fchijnfel toog,
Waarmed valsch kaarslicht ftaat te branden !""
S.
(*) Bii de Krooning te RI:slots, den sn Mei la*

MENGELWERK.
SERMOENEN
VA N
MR. HU1BERT DHir Hui S.

(Volgens onuitgegeven Handfchrift.)

I

(Vervolg en fiat van H. 619.)

n het eerfte Sernioen op St. Ste yensdag, over HAND.
VI: 9 env., waar gewaagd words van de feholen der Li-,
6ertijnen , Cyreners, Alexandrilnen enz. to yeruzaletn,
wier Gelccrdcn met S T E P H A N U s twisteden , vervol.
Bens valfche getuigen tegen hem opmaakten , bet yolk beroetclen 6 hem voor den rand fleepten en zijnen dood berokkenden , merkt D U.11■ 14U/S op, dat dit do card wa4
der Geleerden; dat zij altijd de verkondiging der waar.
heid tegenitonden. Hij heldert dit met voorbeelden op.
JE It EM I. A S wilder zij dooden. De Overheid behoedde
hem. Zij waren altijd geweldiger , dan de Overheid. Zoo
vcrvolgden zij 00k jEZUS. PILATUS en HERODES
fpraken hem vrij zij eischten zijnen dood , en deden hem
fterven.
Ochof (wept hij uit) doze natie nog ophield
en nog alle dagen zoo niet On deden , en eens berouw
kregen, en leerden merken , hoe Gods geest hem niet cli
bindt aan hare hooge feholen van Geneven of Leuven 4
afte elders; maar dat hij in den kicinen en nedercn Zija
plaatfe heeft. God (vervolgt hij) heeft de hooge fcholeri
niet van. dben, en, fchoon men al in de Leeraren (lb
kennis van Hebreeuwsch , Grieksch en Latijn vordert,
en de genen , die deze drie talen niet kennen, voor botte
ezels felieldt deze Balaiims ezels Moeten theniginaal fpreken , en dezer Doctoren en Profeten dwaasheid beletteno
Och gij Geleerden (gnat hij voort) necmt het ter hartcn
die niet heel in 't kwade bent overgegeVen. 1k verwerpe
DIENOLLW. IS25. NO. 14.
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uw geleerdheid niet ; maar rade u, als mijzelven , dit
:alles over te geven en als drek te achten , om eenen Christen te gewinnen. Zoo deed Paulus, en God wil toch ,
nit den mond der jonge kinderen, zijn lof voortbrengen.
Waar zuIlen dan die wijzen met hare wijsheid blijven?
En merkt gij niet op het woord , — ik zal die wijsheid
der wijzen te niet maken? — Waar is nu die wijze, die
fchriftgeleerde, die disputeerder van deze wereld; en heeft
God die wijsheid van deze wereld niet zot gemaakt?
Ziet gij nu wel, alderlieffle Vrunden wat des werelds
geleerdheid al vorderen zal voor God; hoe dat hij ze befpotten en befchamen zal door den armen en kleinen ?
Daarom ziet toe, dat gij met uwe geleerdheid, die gij nit
die hooge fchole geraapt en gchaald hebt, Gods geest en
zijn lieve kinderen niet tegenflaat , gelijk gij nu al dikwijls
gedaan hebt. Daarom houdt op. 't Is tijd. — Gij meent
het al of te =ten na zeker meetkoordeken van een deel
artijkelen , nit die fchrift bij den anderen geraapt , en daar
uw gloole dan op gemaakt , die gij uwe Bekentenis ofte
Catechismus noemt , en daarna wilt gij alle menfehen rectaten, en oordeelen, of zij gezond zijn in de leere of niet,
en meint alzoo den heiligen geest palen te zetten, daar
hij hem na zou moeten reguleren. Maar och kondt gij
't verflaan, enz. en ochoft uwer fommige het verftand
Gamaliels gehad had, dat gij d'Overheid geraden bath,
gelijk hij dede, — zoo hadt gij alreede wel op een nieuw
weer belet bloed te ftorten om gcloofszaken, dat gij eerst
tegen cell ander zoo hard hebt tegengefproken. Gij verthat wel, wie ik meene ," enz.
In dit zelfde Sermoen fpreekt hij vervolgens van het
twisten met, en daarna bcfchuldigen , lasteren , mishan.
delen en ombrengen van STEPHANUS, en brengt alles t' huis op den tijd der Hervorming , waarin hij be.
wart, dat het eveneens gaat. Hij zegt hier harde waar.
heden , en is zeer ernflig in het waarfchuwen en vet-Innen; doch wij mogen er niet weer van afichrijven.
Aileen dit , tot een flaal: Zij brengen Stephanus
voor den raad. Zoo doen zij gemeenlijk. Zij roepen de
td.
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uiterlijke magt in, en zoeken die te misbraiken opdat
zij tegen de ketters niet behoeven te itrijden met het
zwaard van Gods woord, aangezien de Overheid met haar
italen zwaard voor haar ftrijdt. Zoo handelt de kerke van
den Antichrist; maar Gods kerke heeft dat nooit gedaan,
maar zich op de bloote waarheid verlaten. Zij erkent
wel de Overheid, als van God gefteld , en geeft haar,
met and ootmOedigheid en onderdanigheid , fehatting en
tribuut ; maar over hare genioeden, en zielen en confcientien ietten zij tot regter en befehermer de almOgende
waarheid; daar d' antler de Overheid aanroepen , am tot
de aanneming van haar leugen met het italen zwaard to
dwingen. Hiertoe ontzien zij ook niet van valfehe
tuigen gebruik te maken ," enz;
In het vOlgend Sermoen van de inquifitie gewagende
tegt hij: ,, Het heeft er , t' Omen tijde „ fomtijds nog erger tbegegaan , als ten tijde der valfche getuigen tegeti
Stephanus; daar de man zijnen befchuldiger fomtijds
nook heeft ander de oogen magen zien , als die , befehul.
digd iijnde 6 ter examen wOrdt geiteld, zonder die valfche
getuigen te onderzoeken, of zUlks ook tilt nlidigheid ,of4.
te dit eenen particulieren haat kwam, maar waren zelf
accufateurs en regters; en dit al door een Belials geest
bfie den geest des Antichrists," enz.
Doeh wij b'epalen ons , om uit dit Sermoen allein nog
het volgende te geven. Met betrekking tot hetgeen in
den tekst, HAND. VII: 48 , gezegd worth: de fIllerhook.
/7e 'WOW niet in Tempelen met harden gemaakt, vraagt
D u I te H u I s: Hebben zij niet opetibaar tegen dezen
text dorven teggen, dat hij daar, met vleisch en bloed 4
(als hij van Maria geboren was) in dat huisken (*) was,
en zeiden nog, dat de genen; die zulks niet geloofden
verloren waren? en die eens I met dezen lieven Stephanus , wilde zeggeti , dat hij in geen tempelen, met hand
den gemaakt , woont, dat hem hand en aarde niet mogten
(*) De ciboria (ciboire), de gewijde ouwel kas, WI de
Roomfehen.
a,a
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ten begrijpen ,die moest terftond,a1S een ketter , verbrand
worden. — Nu, die Meer heb lof! deze tijd is eensdeels
bier in deze landen, gepasfeerd van deze grove dwalinge.
Maar wat is 't ? Deze wederpartij , die hem opgerigt heeft
in dezen tempel Gods , wilder nog zoo noode uit. Dat
men uitwendige tempelen en kerken reinigt en zuivert
dat kan hij lijden. Als 't aan den voornaamflen, namelijk
des menfchen hart , niet komt , zoo maakt hij nog wei.
nig zwarigheid. Maar , o Vrunden ! wanneer nog die lie.
ve boden en mannen Gods, heden ten dage , wet verder
komen, en fpreken van de reiniginge der innerlijkc tempelen , dat die behoorden rein te zijn , en dat die uiterlijke dienrcen, als Doop en Avondmaal, wat verder willcn
duiden , dan uitwendig, —dan ziet men terftond nog den
verdorven cart, dan beginner die geleerden terflond
te ketteren, te libertijnen en te vrijgeesten. Zoodanige
Leeraar is valsch , die moet weg." „Als de IIeer (zoo
lezen wij eenige bladzijden verder) ergens een man op.
wekt, die hij met wat meet Relit en hooger kennisfe begaafd heeft , clan deze tegenwoordige geleerden , en dat
hij dan het yolk wat verder wijst , dan can uiterlijke ceremonieele dieniten te blijven hangen, maar tot het ware
wezen van dien , o! daar is Holland in last; daar beroept
men fynoden; daar houdt men elasfen ; bier is groote
zwarigheid. Deze mensch fpreekt tegen den tempel en
die heilige plaatfe : deze is tegen die kerkenordeningerL
Men weet niet met wat namen men hem noemen zal, ja
zoekt hem uit de fynagoge te werpen , en uit die gemeente te bannen, en dit alleen, omdat zij met Stephano leeren , dat die Heer in geen tempelen, met handen ge_
maakt , woont ; dat is , dat God een geest is , en daarom
in den geest (met een rein hart) wil gediend zijn , en dat
hij met geen uiterlijke dienflen te pajen is. — Ziet, dat
is die mannen Gods haar leer, die door den geese wederhoren zijn ; en dezen zoeken (zij) te verdrukken ,
die alleen na den vleifche geboren zijn. Nu, mijne Beminden! valt bier ook niet al weder het woord Stephani
te refit waar ? o Gij hardnekkige en onberneden van batten
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ten-en ooren ! altijd fleet gij den heiligen geest tegen. Ofte zal men !tier liever zeggen: o Gij ongereformeerde
aan harten en zinnen, die u dat reformeren zeer roett!
waarom zoekt gij alderwegen den heiligen geest tegen te
than ? Gelijk uwe vaders gedaan hebben , wilt gij al we.
der zoo doen? Die hebben het licht niet konnen verdra.
gen: zoo kont gij ook niet. Dat blijkt aan al uw famenloopen in fynoden, met al uwe wetten maketi ,- die gij
zelve weinig wilt aanroeren. Dus deden uwe voorzaten,
ook , QM die waarbeid te verderven. Maar zij is al door.
gebroken , en zal nog al veel meer doorbreken door Gods
genade.
Ik bidde u, als lieve Broeders in den Heer
bat ons onzen naasten Wen , den Heer en zijne gave (oft
iemand wat meerder begaafd worde) niet tegenttaan.,maar
den Heer denken, dat hij den menfchen, mike broedets,
zulks geeft, en ons ootmoedig ftellen. Hij zal 't ons Mt.
genade ook geven ; en laat. ons immers de zijnen niet vervolgen , ender dekfel , of wij die gemeente Godes waren,
en niet dwalen konden. Hierop {louden onze voorgaantiers ook, en hebben. overzulks Gods kinderen om hats
gebrogt. Denkt vrij, dat wij , in onzen Oer , zoo wet
konnen dwalen , als Paulus in den zijnen. Saulus ,
meende ook al van. Gods kerke te . wezen; maar ,als hij
ter neder geworpen werde, wat zeide. hij teritond? Hee-,
re, wat wilt gij, dat ik doen zal ? Alzoo,'mljne lieve
Broeders ! last ons in ootmoed voor des Heeren voeten
vallen, en ons gelaten ftellen, denkende, dat wij juist
niet al getreft hebben , en dat die 1-leer nog al veel meer
kennisfe en licht heeft , dat hij den menfchen gaarne wil
mededeelen, die goedwillig zijn ; en laat ons denken, dat
die genen , die wij nu merken een ander gezigt te hebben , dan wij hebben , eertijds ook geftaan hebben , als
wij nag doen, en dat zij van daar komen , daar wij nog
flaan : waaruit volgt , dat zij wel kennen die plaatfe , daar
zij gettaan hebben , en wij nog ftaan ; maar wij kennen
niet die plaatie, daar zij flaan, als die verder verlicht
zijn , dan wij bereiken kennen. Laat ons den Hem- bidden ons hetzelve mede te deelen," enz.
Aaa3
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Nu, ten befluite , uit het Sermoen over MATTH. XXVI:
1-15, nog bet volgende. In het breede handelende over
's Heilands toelating vanjuDAs tot zijn laatst Avondmaal , (fchoon hij zijn nabijzijnd verraad voorwist, en ,
bij herhaling , voorfpeld bad) f'preekt hij , onder andercn
aldus: „Hij zegt niet: Vrund Juda, het betaamt u niet ,
dat gij miin avondmaal genieten zult. Gij zult er tot uw
verdoemenis gaan. Gij hebt ecn valsch arg hart. Ga en
doe eerst boete. Korn dan weerom. — o Neen : alclus
doet deze zoete Medicijnmeester niet : die wil dat gekrookte riet niet verbreken; — en claarom heeft hij
hem niet ontzien met de tollenaars en openbare zondaars
te eten. Al was 't, dat zij hem daarover calumnieerden , zoo zeit hij, gaat , en leert, wat dat is, barrnbertigheid wil ik en geen offerhande. Hij laat Judas al
doen, dat die andre discipelen doen , en laat hem dat gegeven goet zoo wel gebruiken , als heurluiden; opdat hij
hem immers in geen ding zoude mogen beklagen, zeggen..
de, datter te hard of te wreed met hem gehandeldwaar,--.
en, als hij 't nu al gedaan hadde, ja Christus zelf tot
hem zoo wel gezeid hadde, als tot die ander discipelen,
ncemt en eet , dat 's rnijn ligchaam , zoo komt hij nu op
't leste en zeit: voorwaar , voorwaar zeg ik u, ern van
u zal mij verraden. Sommige fchrijvers zetten, dat het
Christus v6Or het avondmaal zoude gezeid hebben ; fommigen zetten 't na. Matthaeus en Marcus ftellent voor,
maar Lucas fteltet na , en wij zettent bier ook na. Maar
(bar is geen twist om tc hebben. Is 't vOOr gefchied,
zoo heeft hem Christus nog gewaarfchouwd, hadde hij
willen opmcrken. Ilij waarlchouwde ze in 't voetwasfchen , tom hij zeide, gij zijt rein , maar niet alien. Hij
zeit niet , wie die onrcine was. Aldus bctaamt het ook
wel, dat cen , die Icert , de menichen uit de fchrift de
firaf der zonden voor zal houden , en dat hij zal zeggen,
dat geen hocreerder , geen dronkaart , geen overfpeelder
cicel zal hebben in bet rijkc Gods ; maar tc zeggen : die
is de gene ! och neen! zoo heat die ecuwige wijshcid
bier met geclaan." Dc befirallingen (beweert hij) mocten
a.1-
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befmet :zijn, mogen
algemeen
„ Die dan (zegt
denken o ! dat treft mij. 't Is tijd , dat ik ophoude
wil ik niet geftraft zijn. Wat heeft het naam noemen
menig defolaat harte gemaakt!" enz. Wat verder volgt :
„ Maar nu zullen velen zeggen Judas heeft gegeten tot
Wist Christus cut niet
zijne vardoemenis. Ik vrage
Gij inoet mij antwoorden , ja. Wist nu die eettwige wakr.
heid dat, en heeft hij hem niet belet: eilieve zegi mij
toch ,-wie bent gij, die niet weet, hoe bet in uws naas.
ten harte that, en wilt bet hem beletten: want daar is
nieruand , die weer , Wat in den mensch is , dan de geest des
metifchen, die in hem woont. Is 't dat uw naaste huiden
valt, morgen mag hij weer opftaan. Wat tijcl heeft Chris.
tus Petro getteld, ofte den moorder: want , toen Chris.
tus Petrus aanzag, toen de Nan kraaide, gink Petrus ter.
ftond uit, en weende bitterlijk. Maar ftond hij toen niet
in Christus genade? Dat bleek wel , dat hij 't hem , op
den Paaschdag, wader e'erst deed, aanzeggen , dat hil . Vertezen was. En nu zotide al de wereld Petrum veroordeekl hebben, en gezeid hebben , dat hij in een groote
ongenade getban hadde met zijnen Heer. Oeh , Vrunden ,
Arrundent ziet wet toe dat gij met de wereld Seen verkeerd oortleel geeft. — De wereld zoude den Pharifaeus
al. boven den Piiblicaan gezet,hebben ; mar Christus oordeelde anders; en daarom wilde ik leder wel raden voot
It bete, dat hij toch zijnen evennaasten niet finite van
de: genade, die hij toch zelf van doen heeft, opdat hij
zoo , met den Pharifeen , het hetnehijk voor de menfchen
niet fluke, en zelf daar niet in koom. —Eiliéve zegt mij
toch, .wie is er, die de verborgen gedachten en raadflagem des harten kent dan alleen God? En of er nu een
war die huiden zondigde , en morgen begeerde hij tot
het avondmaal to gaan, en hij hadde een opzet gemaakt
met zijnen God, die dagen zijns levens niet weder tegen
zijnen, wil to kiandelen , en gij hadt die zonde van gisteten gezien , en niet die boete van huiden, en uw naaste
kwarn, cm tot het avondmaal to gaan , en gij keerdet hem ,
Aaa4
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die in al zulkcn opzet florid met zijnen God ; waart gil
dan niet een verkeerd oordeclaar bevonden, en zoudenict
een groote last over u komen ? Maar gij zult bier weten
te zeggen, de zaligheid is aan 't avondmaal niet gebonden. Wat fcliade, dat hij een tijcl lang boete doet? 1k
antwoorde u: 't is wear, de zaligheid is er toch niet aan
gebonden; maar gij metigt uw naasten , op thne reize ,
neer te rugge flooten deur uw verhard harte , als gij hem
van uw dagen zoudt kunnen winnen. De Zone Gods ,
Jezus , heeft enders met den gefchapen mensal gehandeld. Hij heeft elle zachtmoedigheid altijd gebruikt, om
den mensch inimers te voorkomen, en dat is Paulus lesfe , die hij ons geeft , dat die genen , die than , alle middelen zullen zoeken , om haren gevallen broeder op te reg.ten : en zoo haast de mensch een opzet maakt , om tot
God te keeren , zoo is die Heer terftond bereid. Ziet
zulks een klaar exempel van den verloren zoon ," enz.
Gaarne zouden wij nog meer affchrijven; maar de aard
van dit werk gedoogt geepe groote uitvoerigheld. Wij
hebben daarom ook alles vecl bekort ; fchoon wij alzoo
niet , naar ons genoegen , konden doen zien, welke bekwaamheid DUIFFI U I s had, om elite biizonderheid geheel nit te werken. Trouwens wij zijn ook niet in ftaat
geweest , om aldus menige andere voortreffelijkheid van
den man genoegzaam in het licht te flellen, zoo als zijne
gelcerdheid , zijne ongemecne bedrevenheid in de heilige
fchrift, zijne fchranderheid, cnz. Doch wij mcenen, uit
zijne cigcnc opflellen, genoeg tc hebben doen zicn , dat
hem de lof toekomt , (lien anderen hem in hunne fchriften gegeven hebben; dat vooral vader BRANDT hem ,
naar waarheid, als een verliclit en gematigd man, (die
echter de waarlicid , naar zijne inzage , met kiem wist
voor te ftaan) getuigenis gegeven heeft, en dat hij hem,
te regt, in fommige opzigten , aan ERASNUS, gelijk
fielde. Wij hebben zijne fpelling wat geholpen , maar
zijnen 11131, die cene vergelijking met den besten van zijnen tijd kan nitflaan , onveranclerd gelaten. Rotterdam
mag
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rnag zich billijk op hem , als op cenen der voortreffelijkfte

mannen , welke binnen zijne muren het cerite levenslicht
aanfchouwden , beroemen.
ADS. STOLKER.

IETS

ovEn. DE BOETSEERKUNST, IN WAS , VAN DEN
IIEER PETRUS BONING, TE UTRECHT.

(Medegedeeid door Mr. JACOBUS SCuELTEMA.)

De verwondering, welke velen der ingezetencn van
Utrecht lieten blijken , toen men zag , dat de naam van
hunnen verdienftelijken fladgenoot , KONING, nict gevonden werd op de naamlijst der perlonen , die hunne
kunstylilt , bij het cinde der Tentoonfielling te Haarlem,
met eermedailles van goud, zilver of brons , of met goedkcuring bekroond zagen, hceft aanleiding gegevcn tot
het ten papiere brengen van het volgende.
Daar waren bier mannen , die vcrmeenden, dat doze
blijken van kunstvlifi vooral aaumoediging zouden hebben
verdiend , als zijnde hier te lande gelled Unig in hunne
foort ; terwiji zij een , nieuw bewijs opleveren , dat het
vernuft der Nederlanders , wanneer de aandacht maar er.
gens op valt, voor dat van andere Volken in geen opzigt
behoeft onder te doen , ja , door de vereeniging van nethcid de uitcrfte naauwkeurigheid , bij flandvastige
volharding , bet doorgaans nog van dat der vreemden wint.
Geenszins vat ik de pen op , omdat ik vooroncierflel ,
dat de tlecr K 0 N I N G eenige bemoediging , of dat de
Staatscommisfie, welke Z. M. over de belooningen heeft
geadviCcerd , eenige verdediging zoude behoeven. De eerfle ondervindt voorzeker met genoegen , hoe het aangcnamer is te, hooren, dat er gevraagd wordt , waarom iemands werk niet , dan waarom het al bekroond is. De
Staatscommisfie heeft voorzeker gewigtigc redenen gehad
voor hare liandelwijze , waarvan ten minfic cone, naar
mijne gedachten , dadelijk cenen ieder in het oog valt ;
te wetcn , dat de groote Tentoonfielling te Haarlem geensAaa5
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sins diende, om alle foorten van vlijt en ijver under de
Nederlanders te doen kennen en beloonen, maar voor•
namelijk am te doen zien , hoe ver de Nederlanders
het, door het aanwenden van hunnen ijver, in het fabrOwezen hebben gebragt; en dit kunstwerk in was is
burners Wet ender de/ably/ken te brengen ? De Heer u o.
heeft het zelf ook alzoo ingezien, vermits hij,
vd6r het inzenden van zijn kunstwerk , verlangd heeft,
dat hetzelve geplaatst zoude warden bij de voorwerpen
van kunst op het Paveljoen, als zijnde zkine boetfeerkunst
00k eene navolging of voorftelling van natuurlijke voorwerpen naar waarheid , gelljk door de fchilderkunst,maar
door andere gereedfchappen en fangs eenen 4nderen weg,
Het kunstfehrift , de teekeningen enz. enz., laij de ten*
toonfleiling in de clad gezien, zijn oolt niet door de Staatscommisfie bekroond; en had dezelve over der Nederlan•
deren vernuft en vlijt in genre maeten oordeelen, dan
hadden immers nog vele anderen haven de fahrikeurs ewe"
ten zOn opgeroepen,
does is alleen , om den waardigen man en zijn
kunstwerk meet bekend te maken ik handel hierbij
alleen nit bet befef, hoe het de pligt is van elken Burger jegens dq Maatfchappij, waarvan hij lid is, am de
verdienften van zulke Burgers, die de algemeene achting
waardig zijn, maar die grootelijks door 6gene zedigheid
en nederigheid onbekend blijven, nicer bekend te maken,
Ook vermeen ik den inwoneren van andere plaatfen, die
Utrecht bezoeken, dienst to doen met doze bekendmaking, opdat zij, die iets geleten hebben van de fchoone
praeparaten in was, to Florence en Parts voorhanden
en b§na in elke reisbefchrijving met lof vermeld, of zij
die zich iets herinneren van de keurige flukken nit dezelve , de jaren i8o7 en 1816 bier to lande op kermisfen,
enz. vertoond, het werk van onzen landgenoat niet onbezocht en onbezien zullen laten. De goedkeuring , met
welke de weinige voorwerpen , die de Heer KONING
naar Haarlem heeft gezonden , zijn bezigtigd , zal na bet
zien van 's mans gehcele verzameling aanmerkelijk toenemen.
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men. Elk regtfcha pen Nederloncler zal zich verheugen ,
dat cr zulk eene verzameling hier te lande beflaat, en
de vrecindeling zal ook zeker zijne goedkcuring fchcnken
bij het zien van deze flukken , door de gelukkige vereeniging van oordeel , wetenlchap , fmaak , kunst en geduld daargefteld.
De Heer PRTRUS KONING, bekwaam Chirurgijn
en titans Protector bij cle Anatomifche Lesfen en Bcwaarder
tier Kabinetten aan de Hoogefchool tc Utrecht , is op de
gedachte gekomen , am zijn kunstvermogen in dczen te
bcproevcn , in den jare 180, na het zien van bet fraaije
bead , destijds bier tc lands ter bczigtiging aangeboden.
Het belang inziende van zulke voorwerpen , bij het
pnderwijs in de Anatomic , of liever in de kennis van
het menfchelijk ligchaam , en de overtniging , dat zecr
vele fijne dcelen , fpoedig na den doocl , van kleur of gcdaante veranderen , en dat andere in het geheel ongefchikt
zijn , om in liquor of opgedroogd naar eisch bewaard te
blijven, begon hij met het vervaardigen van eon mans,
hoofd , waarop alle III- en uitwendige deelen in hunne
natuurlijke klcuren werden nagevolgd. Om de aanwijzinggemakkelijker te maken , werd alles op eenen grooteren
maatflaf, te weten op i a , bewerkt; terwijl hij tevens eene
beenkas van het hoofd (doodshoofd) van gelijke grootte
vervaardigde , en voortging, met alles , wat de herfenen
en de zintuigen (het gehoor en gezigt) betrof, erafgefcheiden bij te voegen. Hij erlangde hierop de meest bemoedigendc goedkeuring van deskundigen. Met genoegen
herinner ik mij nog, hoe deze hoofden werden toegejuicht ,
tocn de Hooglceraar s u E R M A N, bij bet voordragen van
zijne voortreffelijke verhandelingen : Hat gelaat is de fpie.
gel der ziele, in het Phyfisch Gezelfchap alhier,, in den
jare 182o, op dezelve de vereischte aanwijzingen deed.
K o N 'No fchijnt , tot aan dice tijd toe , niet geweten
to hebben , dat de Nederiandfehe Huishoudel(Ike Matte Haarlem, reeds ledert den jare 1815, bij herhaling Celle gouden medallic had beloord aan den Nederlatz.
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?ander , die voldoende praeparaten in was , voor het Anatomisch onderwijs gcfchikt, gelijk die van Parris of Florence, zoude vervaardigen. Hij zond in 1841 de gemelde naar Haarlem , en had bet genocgeu , zijn work
dpor gemelde Maatfchappij met de groote gouden medaille, ter waarde van vijftig dukaten , bekroond te zien,
Hierdoor bemoedigd, ging hij geftadig verder; en zoo is
allengskens zijne verzatneling tot de uitgeftrektheld gekomen, waarin ik ze v6Or wcinige dagen moat zien, en
ivaarvan ik nu eene korte fchets zal geven , zonder mij
over de wetenfthappelijke . waarde voor bet gemelde onderwijs uit te laten, hetwelk ook geheel buiten het veld
mijner kennis ligt.
De verzameling bevindt zich in eene ruinw en welverlichte zaal, onder die, in welke de Kabinetten, door de
Heeren BLEULAND, DE FREMERY CD VAN LID
DE J ELIDE VerZ4MCId en door Z. M. den Koning aan-.
gekocht, in het gebouw , met den naam van .5tatekamer
bekend, zijn ten toon gefteld. De voorwerpen ftaan one
der glas , of zijn met zijden kleeden bedekt, Nadat de
laatfte zijn weggenomen , ilaat men verrukt door den
iijkdom , en het is eerst na eenigen dat men bemerkt, hoe het geheel zich in vier hoofdvakken laat verdeelen ; te weten , tot voorwerpen, in betrekking , 1 0. tot
den illensch , a. . de Zoogdieren , 3°. de Vogelen, 4°. de
Fisfchen.
1. De Mensch. 1313 het zien van dit vak viel vooral mijne aandacht op twee groote voortreffelijke ftukken, welke den gemelden Hoogleeraar insgelijks bij voorlezingen
in het Phyfisch Gezellchap alhier,, in de jaren 1823 en
1824 , hebben gediend, en destijds zoo algemeen zijn be-.
wondercl. Het eene is pen geheel mansbecld , met de fpieren , bloedvaten en ingewanden ; bet ander een vrouwe,
beeld, met de zenuwen aan het hoof(' en den romp; alsmede een tweede vrouwebeeld, waarin de ingewanden
van de borst en buik zijn afgebeeld , en flukswijze
dcrzelver &den kunncn worden uitgcnomen. Vervolgens
zag
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zag ik vele hoofden van mannen en vrouwen , geopend en
doorgefncden naar eisch en wil ; verder den rug van een'
man , om de fpieren van den rug en het ruggemerg met de
daaruit voortkomende zenuwen te doen kennen; eindelijk
verfcheidene armen , afgebeeld met het opengefneden vet
en vetrok , en dienende ter aanwijzing van fpieren , bloedvaten , zenuwen , vliezen , en derzelver onderlingen zamenhang. Twee afbeeldingen van kinderen , op den rug en
de borst liggende , trokken vooral mijne aandacht omdat
de verhouding met de moeder v6Or de geboorte in het cerfie,
en de. ligging der ingewanden in beiden , na het afnemen
van de dekfels , zeer naauwkeurig in hunne ware gedaan,.
te worden vertoond. Het beeld van zekeren ,Laplander,
die voorheen als dwerg aan het Hof te Petersburg gehouden werd, en vOOr eenige jaren te Vianen geftorven is,
het hoofd van een' man , alhier in den ouderdom van tort
jaren overleden , en dergelijke , mogen fchoon en waar
bewerkt zijn ; doch hun belang verdwijnt bij bet overige.
2. De Zoogdieren. Onder de ftukken , tot dit vak behoorende , vallen het eerst in bet oog het hoofd en de
pals van een paard , hetwelk van het vel is ontbloot, en
waarop zeer veel is aan te wijzen. Verder zijn er vele gehecle en gedeeltelijke praeparaten van een kalf, van fchapen , bokken, hazen , konijnen , katten en andere ; alles,
met bet oogmerk vervaardigd , om deze ftukken voor de
vergelijkende Ontleedkunde te doen dienen , met name
ten opzigte der fpijsvertering, de voortteling , enz. enz.
Onder deze flukken is het geopend kalf het voornaarnfte
omdat de voortgang der fpijsvertering in de verfchillende
mogen bier als bij voortgang wordt opgehcldcrd, hetwelk
op geene andere wijze is te vertoonen , uit hoofde van
den fpoedigen overgang tot bet bederf, enz.
3. De Vogelen. Deze afdeeling is zeer rijk. Den ge.
opende aalRholver of aalflokker (de palingdief) , tot het geflacht der pellikanen behoorende , is onder deze, als een
der voornaamfle ftukken, opmcrkelijk. Verder zijn er kalkoenen , hoenders , eenden , duiven , enz. zoo wel van het mannel6k als vrouwelijk geflacht , waarbij alle inwendige dee.
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ten , ook de vdrming van den eijerflok bij de wijfjes van
de hoenderfoort , zeer naauwkeurig worden opengelegd.
De verzameling der eijeren, waarbij de groei van het kuiken, van het begin der ontwikkeling tot op ha uitkomen , bij opvolging wordt vertoond, is te Haarlem door
zoo veien onzer landgenooten Met goedkeuring bezigtigd , dat ik er niets van behoef te zeggen. Die verzameling zal bier met geen minder genoegen worden
fchouwd; en botendien zijn er nog gelijke aanwijzingen
in kalkoenen- en eenden - eijeren voothanden.
4. De Fisfchen. Zoo veel mij bewust is, is de Heer
HONING de eerite I die den kunst beptoefd heeft aan de
visfchen; en voorzeker is dit vak het moeijelijkite te be=
vierken , omdat elk voorwerp zoo fpoedig na den dood
door flijm enz. van gedaante, klettr en glans verandert.
1k zag er iteur , fnoek , karper I baars , zeelt en paling;
verder kabeljaauw, fchol, got, tong, fehar,, zeehanen,
rog , en misfchien nog meer foorten: Elk dezer visfchen
is niet alleen afgebeeld in zijne ware kleur en gedaante
van buiren , maar van elk der voorwerpen kan een ftuk
nit- of afgenomen worden, en dan vertoont zich de juish
te ligging der ingewanden in hun geheel , met de vereischte kleuren: Een groote fnoek , welke bij de 30
vroog , is bier in zjno geheel en tevens in vele afgefchei4
dene gedeelten afgebeeid. Ten opzigte van geene vischfoort is er echter meer gedaan , dan omtrent den rog ,
'Welke zeer optnerkelijk is om den eljeritok , in vele gelijkende naat 'die der vogelen van de hoenderfoort. Deze
voor de Nattrurlijke Historie zoo opmerkelijke visch
hier itt alle deelen, ook ten opzigte der egeren , nagemaakt , met verfcheidene doorfneden en openingen.
lletgene mij als het meest verwonderlijke , behalve de
net- en juistheid der afbeelding, voorkwam , is , dat de
vervaardiger 'aan het was die ware kleur heeft kunnert
geven, welke bier in ontallijke nuances werd gevergd
en dan nog bovendien zulke bijzondere kleuren met eenen
paarlemoerachtigen glans, als de beitorvene beenderen
met de ingeplante pezen en opliggende vliezen, ook de
vis-
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visfchen van buiten vorderen. Zoo kan men , bij voorbeeld , den ouden karper van den jongen op het eerfte
gezigt onderfcheiden. HOornachtige of vliezige deelen
bij voorbeeld de pooten en bekken der vogelen, worden
door velen als aangezet beoordeeld; maar neen, ook dit
alles is van was vervaardigd. Dat het was in de eijeren
als doorfchijnend is voorgefteld, is reeds te Haarlem met
verwondering door velen opgemerkt. — Ik kan mij geen
denkbeeld vormen van het taai geduld, lietwelk tot dit
alles vereischt werd , en van den tijd welke daartoe noodig is geweest; terwtil ook door den Heer I o N i N G
niet anders kan warden gewerkt, dan in uren, welke
hem van zijn hoofdberoep overfchieten. Geftadig gaat lnj
nog in ftilte met zedigheid voort , en zijn lust is even
groot als die zedigheid. Hij is voornemens eerlang te be=
ginnen, om een geheel paard in was te vervaardigen , hetwell in alle deelen zal kunnen warden opengelegd en
nitgenomen,en van grooten dienst zal zijn tot aanwgzing
van vele zeer opmerkingwaardige deelen.
Ik fink deze opgaaf met het verzoek tan de beminnaars
van vaderlandfche kunst en vlljt, om de waarheid van het
bovenfiaande zelve te onderzoeken. Hier geldt ook het:

komt en .ziet
Utrecht,, I/ September, 025,
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XVI.
Jpectaturn veniunt, veniunt fpectentur itt ipfl.

Wie een ander jaagt that zelf niet ftil.
LOFIUtDE OP ..... EENEN ONBENENDEN aECENSENT.

:Niemand zal er ligt in deze vergadering gevonden worden , die niet meermalen eene lijk- of lofrede op dezen
of genen uitmuntenden man heeft gehoord. Hij zal dan
gewis ook wel hebben opgemerkt, dat de betrekking en
be-
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beziglieid in de maatichappij , welke dezen man onder.,
fcheidden , haar dccl aan dicn lof, op meer dan done
ze , rijkclijk hadden. Wanneer , bij voorbeeld , van een'
krijgsman , een' regent , een' regtsgeleerde, een' geneeskundige of een'Christenleeraar werd gefproken , dan waren
het niet flechts de belangrijkheid dezer posten , non de
groote bekwaamheden, daartoe vereischt , die den gewierookten held met bijzonderen luister deden fchitteren , maar
dan vond er de lofredenaar meest altijd eene bijzondere
aanleiding in , om de keus , door den overledene uit deze
onderfcheidene en nog andere vakken en werkzaamheden
gedaan, met eenen buitengewonen lof van edelmoedigheid
te bekroonen. Van den prediker heette het : hij gaf alle
vooruitzigt op hoog aanzien, luister en weelde op, om
in eenen flillen en nederigen kring werkzaam te zijn am
het dierbaarfle belang zijner medemenfchen; . — van den
pleitbezorger: hij getroostte zich al de onaangenaamheden
eener gedurige inwikkelingj in twisten en gelchillen , die
menigmaal niet te beflisfen zijn , zonder vele onlecsbare
en langdradige-bewijsftukken doorloopen en Iigehaam en
geest op de ontdekking der waarheid afgefloofd te
ben, in plaats van naar hooge ainbten te ftaan , en op
het openbaar tooneel der behartiging van 's lands belan
gen te fchitteren. Het lot van den geneeskundige heeft
zeker geene min donkere zijde , Welke de blanke edelnioedigheid van hem, die haar verkiest , voortreffelijk
doet uitkomen. En wie zijn bloed en leven , of zijne
rust en gezondheid, voor het vaderland waagt , is al ligt
nog het meest, het gemakkelijkst te prijzen. Ondertusfchen ftaat de redenaar geenszins verlegen, wanneer bet
voorwerp van zijnen lof, in plaats van den kanfel, het
cenvoudig fchoolvertrek , — voor de balic , of het ziekbcd,
den hoogen leerfloel heeft vcrkozen. Integendeel ,
eerwaardigbeid van het gecstclijk ambt, de voordeclen der
beoefenendc regtsgeleerdheid en geneeskunde moeten dan•
nieuw licht oplevcren , om den verzaker van bet een of
ander in zijne bijzondere waarde te doen kennen; even
als de maan nu wegfnuilt, om het flerrenheir in des te
meer
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moor pracht aan den winterfchen hemel te doen pralen,
dan wear in vollen luister fchijnt, om haren zilverglans
over de aarde te verfpreiden.
Verre zij het van ons, het welgegronde van dusdanige
loffpraken in het minfte te willen beknibbelen. Onedetrnoedig zou zulk eene poging zijn , zoo wel ten aanziett
Van den man , wien doze laatfle eer gaarne zij gegund
als van dengenen, die hem dezelve wel wil toebrengen.
Wij behooren tot die zwartgalligen niet welke geene
deugd , geene vOortreffelijkheid in den mensch winch era
kennen , en gewis even zeer mistasten als de onervarene,
argelooze jeugd , voor welke zich alles in gouden glanfen
doet zien. Hetgeen wij met dit voorftel eeniglijk bedoe.
ten, is de inroeping van eon gelijk regt voor ons, je de
beweging , dat die bedoelde lof der onbaatzuchtige edelmoedigheid niemand zoo billijk toekomt, als ..... (ziet
dear , M. , den besten grond van mijne vordering*
daar ik zelf zijnen naam niet noemen kan) den onbeken.
den Recenfent.
Ik zie , T. T. , welke beweging dit bij ulieden gaan.
de maakt den glimlach der fpotzucht hier,, het gefronst
gelaat der verontwaardiging ginds. Deze fchijnt mij re.
zeggen: ik weet reeds, wien gij bedoelt; en die wacht
al gapende de wonderfpreuken af, die hem toefchtineri
veel minder krachtig dan de tooverfpreuken van den
goudmaker te zulien moeten wezen. Ik bidde echteri
fchort uw oordecl op ; en weest niet geRrenger of oribit•
lijker dan de rockeloosfie Recenfent, die ten minile ten
ovcrzigt van het work neemt, alvorens zijn oordeel over
betzelve ter near to flellen. \Vij bedoelen toch geenszins
elken mogelijken verwaande ,die zich flechts ooit tot open.
lijken bcoordeclaar van eons enders work heeft opgewor.
pen. \Vij fpreken van onzen onbckende. En wanneer wij
u dozen , niet met name genoemd , maar near zijne
eigenfehappen en deugden, near zijne bekwaam- en
werkzaarnliecie.n hebben afgefchetst, en vooral u zijne
edelmoedigileiLl en onbaatzuchtige welwillendheid *ben
u de hulde zijncr verdoen kennen , dan vieijen
Bbb
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dieriften gaarne te zullen doen brengen. Eens wees een
gewijd redenaar, order honderden altaren met weidiche
namen en opfclrriften , op het eenige aan den onbekenden
God: zoo houdt zich het wezenlijk groote en goddelijke
menigrnaal fchuil. En zal ik u ook geenen vlekkeloozen ,
onvergelijkelijken verkondigen, het is mede geen Paulus ,
dIen gij hoort, geen Areopagus te Athene, vanwaar gij
mijne redenen verneemt. Gelukkig daarenboven , dat ik
tot geene ligtzintagen fpreke , die enkel komen om wat
nieuws te hooren ; .en, hunne verwachting, zoo zij
meenen , te 'cur gefleld , den redenaar te midden van zijne
voordragt verlaten ; integendeel door dien eigen Apostel
geleerd zijnde onderzoekt alle dingen , en behoudt het
goede. Door deze gedachte gefterkt , ga ik, op de vol.
gende wijze , tot mijn onderwerp over.
Welke. de afkomst, de geboorteplaats , bet jaar zijner
komfte Op de wereld , zijne opvoeding en voorname onderwijzers , voorbeelden en leidslieden zijn geweest , kan
met geene zekerheid worden bepaald. Wij behoeven echter van dit voorname deel eener.lofrede niet geheel ver'token te blijven, maar kunnen het uit verftrooide berigten en gisfingen ten deele genoegzaam opmaken. 'Volgens
een vrij algemeen gevoelen namelijk , inzonderheid van
dezulken, die er belang bij hebben , is hij zeer jong, de
plak maar even • ontwasfen , baardeloos (zoo als Apollo
;elf) en, gelijk men zich zeer fraai uitdrukt , pas in de
Wereld komende kkjken. Wijders moet zijn genoten onderwkis vooral niet veel beduid hebben ; want hij is doodonkundig , een weetniet zonder oordeel of fmaak. Desgelijks• _tan :het met zijne afkomst en opvoeding niet veel
te beduiden hebben gehad, daar iedereen door zijne ruwe
vrijmoedigheid beleedigd wordt , en meestal geene zwarigheid maakt , hem met de lompfle fcheldnamen , als eenen
gemeenen knaap , rijkelijk te betalen. En te meer nog
worth dit bevestigd door hetgeen men van zijnen uitwendigen toeftand en omf}andigheden gewoon is op te hien ,
als hongerig en kaal , ja fchreeuwende en fchrijvende van
louter honger, zoodat zelfs fommigen meenen , het ge.
zeg-
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zegde omtrent den Duivel , wells woord cigenlijk lasteraar
beteekent , op hem te moeten toepasfen : h j gaat 0712 al;
een briefchende leeuw , zoekende Wen h j zou mogen ver.
jilnden. Ziet daar dus , inderdaad, zeer ongunaige omftandigheden ! Ja, ziet daar een yak der fchilderij, bij menig eenen geprezenen met de fchitterendfte kleuren en
treffendfte vertooningen gevuld, niet zoo zeer ledig ge.
taten , als wel op de hatelijkfte wijze beklad!
Maar gelukkig komt ons hier het reeds vroeger geroemde redenaarstalent, en de waarheid van het zeker niet
zeer verheven fpreekwoord , wederom te flade , dat alle
dingen twee handvatfels hebben. Of is het niet groot,
zich , met behulp van zoo zwakke middelen, tot de vraagbaak van het gaerd publiek, ja , wat meer zegt , tot
den fchrik van geleerden en dichters te verheffen,
wien wijsgeeren hunne bedaardheid verliezen , en zelfs
Christenleeraars hun Christelijk geduld? Is het niet groot,
zijne nietigheid , zijne bekrornpene oogmerken zoo kunftig te verbergen ? En zouden wij het mogen ontkennen,
dat, door middel van deze recenfenten-ruwheid alleen
fomtijds naaktheden en gebreken adn den dag komen, die
anders met den mantel der liefde, der beleefdheid, der
vreesachtigheid of fpotzucht te eenemaal bedekt zouden
zijn gebleven?
Wij willen echter, daar deze opgaven alIe onzeker en
niet onverdacht zijn van partijdigheid, geenszins te veel
op dezelve bouwen. Het is veeleer, wij bekennen het ,
ten voile mogelijk, dat de man reeds bejaard is geweest.
Er fleekt volarekt geene tegenftrijdigheid in , dat iemand
van rijp oordeel en vele ondervinding lust gevoele , om
anderen te waarfchuwen , of op begane verkeerdheden opmerkzaam te waken. Het is rnogelijk, dat hij groote geleerdheid bezat : noch de aard der zaak, noch de gefleldheid veler recenfien weerfpreekt dit gevoelen. Het is
mogelijk , dat liefde tot waarheid en kunst, tot deugd en
menfchenwaarde hem de pen in de hand heeft gegeven,
zonder dat de kitteling der maag , die bier gewis Ilechts
weinig, zoo min als der eerzucht, die hier fchaars eeniBbb z
ge
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ge voldoening kan vinden , daaraan het minfte deel heeft
gehad. Necn , wij behoeven dezen omweg niet, om den
lof van onzen Recenfent te verheifen. Noch Licht noch
bruin ontleene onze fchilderij van de toevalligheden der
geboorte en opvoeding. Aan de vruchten, niet aan den
wortel ofi de zwierige kruin, kenne men den boom. En
vinden wij die in nuttige , edele, fchoone vruchten te beftaan , dan rijze de danktoon, met oog en hart , verbena naar boven I
La critique eat Wife, zegt een fchrandere Criticus. En
zeker, wanneer men In aanmerking neemt, dat elk lezer zich weer of min tot den beoordeelaar van zijnen fchrijver opwerpt, wanneer men de ftoute uitfpraken van beeren en dames, vooral uit den onrijpen leeftijd, boort,
de een het woord des anderen wearkaatfende en van kring
tot kring voortzettende , dan kan men aan de waarheid
dezer uitfpraak niet wel twijfelen. fa, ook gedrukte oordeelvellingen Raven deze uitfpraak, in tijdfchriftjes, om.
de cent of andere bijkomende reden gelezen, waar men
met een woord of twee het mark van goad- of afkeuring
drukt op elk gefchrift, in het eerfte geval een blad of
twee van het opftel affchrijvende, om gewigt aan de ult.
fprailt te hechten, in het laatfle eenige vrome , althans
ernflige gedachten uitende, fomwijlen met verwijzing op
blad' en regel, die niemand natat , waar het vonnis vetder zou zijn te dezen. Doch , hoe de blinde over kleu.
ren, de doove over muzijk , de bewoner van- de goudkust over fneeuw en ijs, de onkundige over zaken I die
hij trimmer zag , over bezigheden , die hij nooit verrigt.
te, een dragelijk vonnis zou kunnen vellen, betuig ik
niet te weten. Immers: zal men zeggen , wat aan een auk
hapere , dan moat men weten, wat tot hetzelve behoort.
Zal men aanduiden , welke misilag in eenig werk zij, begaan, dan moet men kunnen zeggen, hoe het aangclegd
had moeten zijn. En valt het ook gemakkelijker , de we•
tenfchap , dan de kunst te verkriigen ,
war toch geoszins altijd doorgaat ,
dan is de cerfle daarom niet te
verwerpen ; en het was gewis enkcl vergelijkenderwijze,
dat
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dat do bovengenoemde kunstrcgter zeide :
Zic ook
lea VI: 5.
Men heeft onzen Recenlent dikwijls de plak , het fchoolmeesterlijk gezigt en de foort van katheder toegelchreven , in vvelke hij, ontoegankelijk voor elke wederfpraak
of wederwraak , als cone andere Pythia op haren drievoet, zou pralen. Doch wanneer ik mij dit beeld voor
den geest breng , dan vergeet ik teffens niet, dat de man
daar in de houten kas alles beter wist dan wij, en, waren wij ook de werkencle , hij flechts het beichouwende
lid, nogtans de nuttigfle van alien was , ja , hoe ons zijn
flrenge blik en wel eons barde woorden of nog treffender indrukken verveelden, de voorname of anige °or.
zaak , dat er iets goeds to voorichijn kwam. Dit kan der.
halve in de onzigtbarc fchool , die er ligt evenzeer beflaat
als de onzigtbare kerk , ook wel plaats hebben. En
wanneer het zoo niet is, dan beflaat er iets tegennatuurlijks, dat zich van zelve moot herilellen. De fchool ver..
loopt ; de meester krijgt gedaan work, en die hem aangefield heeft eene cluchtige waarfchuwing. Doch, wie zijn het ,
die bet zoo fchandelijk doen ciudigen ? Zijn het de leerlingen
(de fchrijvers)? Op verre na niet altijd. Hoe Inkier doze
vaak over gefirengheid roepen , hoe beter zij , die alles to hetalen hebben (het publiek), tevreden zijn. Of , hoe vrolijker
zij dartelen en den goeden meester prijzen, hoe meer vader
en moeder het hoofd fchudclen, en zich over bet kostelijke
verfpilde geld beltlagen. Het is derhalve geen gemakkclijk werk , Recenfent to zijn. Er worden kundigheden,
er wordt gezond oordeel , cr worth fmaak toe vereischt.
I-Iij is to gclijk eon dokter,, die de ziekten moot kennen,
eon advocaat , die zijne klagte heeft to verdedigen , en
eon leeraar,, die (o moeljelijkfte van elle taken !) tot ootmoed en bckccring moot brengen. Convcrtir un docteur :
wen weet van ouds, hoe nweijetik dit zij.
Maar,, is het echtcr niet een aangenaam werk ? Beloont
het zichzelve niet , afgercheiden van alien 'longer , op de
fchoonile wijze ? Helaas ! dear komt de oude fchool , met
al haren lust en last , terflond war voor den geest. Des
Bbb3
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meesters blik is ftreng , zegt men : och , hij- fchijnt
flechts treurig. Van alle kanten door broddelwerk omgeven dat hij nazien en tot in het oneindige corrigeren
moet , — door lastige knapen gekweld, die, hoe minder
ze leeren , hoe meer getier ze maken , en , kwanswijs om
zich te wreken , allerlei kwaad uitregten ; en treft hij er
eens een' wat gevoelig , terftond ontftaat een kreet van
bloedverwanten en vriencien , die den armen man wel uit
zijn geheele rijk zouden willen flooten. Het is waar,
vaak komt hem ook een beter fluk onder de oogen. Me-.
nigmaal treft hij eenen gezeggelijken en dankbaren leerling
aan. Doch van den Recenfent words alle lof doorgaans
als welverdiende hulde, als iets , dat van zelve fpreekt,
in Rate aangenomen; de berisping, daarentegen , klinkt
als een valfche toon in het oor des met zichzelven en
zijn, werk ingenomen auteurs ; hoe zacht en onbeduidend
ook, hij floort de geheele muzijk, tot Welke de fpheren
Bich in zijnen lof moesten vereenigen. Welk eene zelfvoldoening t Welk eene aangename flreeling voor het
hart: van uit zijnen fchuilhoek de verwenfchingen, fcheld
woorden en zoogenoemde betoogen zijner domme misflagen te moeten aanhooren, die hij echter,, nit vrees van
zich te verraden , met geene fyllabe waagt te weérleggen.
Dichters en geleerden , dwergjes, die niet kunnen dubden, dat zij over het hoofd worden gezien , en reuzen ,
die het belagchelijk - vinden , dat men hunne hoogte durft
rneten , vroom en profaan, ja hoe verfchillend ook , bieri hebben zij dal doe', den armen Recenfent , op wien
hunne fcherpfle pljlen worden afgerchoten.
Doch, wat raken hem alle hunne woelingen, — zegt
welligt iemand — in zijne onbekendheid, als in eenen ondoordringbaren burg, opgefloten ? Ik laat gaarne in het
midden, of deze vraag op kennis van bet menfchelijk hart
is gegrond. Ons gevoelen is, dat de blijdfchap en dank.,
bare tevredenheid van den geredden den heimelijken webdoener niet minder fireelen dan den openlijk bekenden. En
zoude het omgekeerde geval hicrvan verfchillen? Zouden
onvcriiende berisping en vloek , ons, onder welken naani
ook
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ook, naar het hoofd geworpen , niet evenzeer kwetfen
en pijnigen? Maar , hetgeen niet minder afdoet: waar gij
prijst , daar is — gelijk wij reeds aanmerkten alles in
de natuurlijke orde; daar is de eerfle kleur van dankbaarheicl , welke des fchrijvers tevredenheid over een gun/lig
berigt moge hebben aangenomen , al 'fpoedig in bet wit
der onverfchilligheid veranderd, als van eenen overtnigden , dat men niet anders over zijn werk kon fpreken:
Doch is de zaak minder gezond, minder naar -welisch en.
.verwachting uitgevallen , terftond ontftaat eene groote orkrust ; de 'oorzaak van het kwaad , &tin het op:ftel kat;
fchuilen , moet elders gezocht worden. Nalporingen van
allerleiaard worden in het werk gefleld, om te ontdekken ,
uit welken hoek die gure wind, of die verfchroeijende
famiel „over de fchoone bloemen en vruchten van's mans
geest wel moge hebben gewaaid. En heeft men hem ook
maar bij -gisiing tiitgevonden , wee den ongelukkigen Steken
,under water en boven water ,'gedachten , woorden en
werken en wat niet al 'neer,, doorpriemen zijne, hoe
dik ook geharnaste borst. Ja, bet is' fiechts een ongeluk
te mcer,, dat ' doze aanvallen zoo zeer op den tast
hebben. Daardoor moet his, die eenmaal den mutfaardgeur ,van• zulk .eene verfoeijeiijke ketterij heeft doen befpeuren,.vervolgens aan alle verdenkingen ten doel _ftaan,,
die: teen fiechts niet beter weer te plaatfen. Even als de
wolf tot het lam zeide : hebt gij het niet gedaan-, dan
'was het uw vader, of uw oom enz. enz. , zoo beet het
bier ook : bij is ten minfle een Recenfent ;• heeft h dan
tegen mij ook niet gezondigd , zoo is bet tegen een ander , en er valt geen flag bezijden.
Ziet daar flechts een deel der kwellingen , die met het
ambt van onzen braven Beoordeelaar gepaard gaan ! Al/e
te. noemen , zou niet flechts te veel tijds wegnemen, maar
ook ligt eene poging zijn , om tot geheimen door te dringen, welke iedere zaak bezit , en van welke Salomo zeide : het hart kent zijne eigene bittere droefhei& ';'Immers
de Omftandighedeo waken het den eerlijken man, waar en
hot hij ook het rill; der waarheid vooraa ., dikwijls zoo.
moeiBbb4
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moeijelijk. Zcgt dan, is het vreemd, dat velen fchnwelf.,
deze onfluimige zee der boekbeoordeeling te bevaren , en
de bests: fluurlut in zulk eene mcnigte aan wal flaan ? Helaas! hierdoor vergaat Iigt zoo menig vaartuig, met de
nitgezachtfte waar bevracht , en, wat erger is , de eigerfaar en fehipper zelf zinkt in den jammerlijken afgrond
der vergetelheid near. Het wrak moge nog eene poos
Tegen de golven worftelen , fpoedig vervalt het op de
ltlip , de komaqswinkel genaamd, en, als een onbekend
lijk , ligt de ongelukkige naam op peperhuisjes en nog er...
ger ten toon. Wie . zoo diep gevallen is , dien kunnen
Lvij zeker niet we& doen opflaan. Zijne fchim alleen moge den hardvochtigen , die hem ongevoelig voor de haven zag drijven, en, hem kunnende redden, het echter
;net deed, tot aan zijn laatfle !fur vervolgen ! Maar hoe
menigeen, die fchade aan fchip en lading iced, hooren
wij in voorredenen en noten , als uitklaringen voor eene
nienwe refs, bittere klagten aanheffen! Hoe menigeen ,
die niet flechts aan zichzelven overgelaten, maar veeleer
van den regten koers gcbragt , en door onkunde en dom.
beid der onbevocgde kunstregters wierd tegengewerkt !
En zou hij dan geene lofrecle vcrdienen , die zich aan
zulken ondankbaren en gevaarlijken arbeid ovcrgeeft ?
Zou hij het niet te meer,, hoe nuttiger ons dezclve deels
reeds gebleken is te zijn , deels verder zal blijken 2 Het
publiek is immers nu ecnmaal zoo mistrouwend orntrent
zichzelven, dat het dergelijke leidslieden niet ban misfen. "Vie kan van hetzelve ook vergcn , alles to lezen,
ales te beproeven , en het goecle to behouden ? Is het niet
oneipdig gemakkelijker,, het cerfte door anderen to laten
verrigten, en zichzelven met het laatfle alleen tevreden te
ftellen? \Vat al wetenichap en wijshcid brengt cone en,
ltele maand den gelukkigen aan, die, onder zijne pijp, bij
den gcur van Malta's vocht gezeten , door zes of zeven
gedienaige geesten is omringd ! De halve geleerde werelcl,
met een good deel der bewoners van den Pindus, hunne
pieuwfle en edelfte voortbrengfels , gaan, als in monftering, in weinig tijds voor hem voorbij; en , op zijnen
avond-
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gekomen , vloeit hij over van fpreuken der wijaheicl. Die aan her hoofd van een leesgezelfchap that, doer
ecne gereede en gemakkelijke kens ; en die eene bibliotheek ver.
zamelt, maakt zijne order voor den boekverkooper gereed.
Ja, over honderd jaren nog zaait de Recenfent lichc op de
Paden des historierchrijvers , en de letterkundige gefchiedenis
verrijst als uit de geredde ftukken en brokken der voorlang
vergetene auteuren ilatig op. Zoo werkt hij tot nut van het
algemeen: om flier eens te fpreken van die weinige uitverko.
renen, welke meer op zijne bewijzen dan op zijne uitfpraken lecten, en velerlei voordeel nit zijne aanwijzingen trek.
ken, hier om een waarlijk goed boek uit te kiezen, daar wiz
eene belangrijke gedachte re behouden, elders, als fchrijver,
om gebreiten te leeren vermiJden.
En wat geniet hij nu voor dic alles? Wanneer wij op ftoffelijk voordeel lecten, naar de uitfpraalc van vijanden zelve,
naauwelijks verzadiging van den honger. Wanneer wij roent
en glorie in aanmerking nemen, eeuwige duisternis en flute
der graven. Zoo wij op gunst en vriendfchap , befcherming
en bevordering zien, vloek en verachting waren als blikfernfchichten om zijn hoofd; en word; hij bij derzelver licht
ontdekt ,of te onregt voor den man aangezien,danwerpt men
hem , waar men flechts kan, in de modderige groeve near.
Waar een enkel bloempje van erkentenis voor hem mogeontluiken , daar plukt bij hetzelve vaauwelijlEs ter iluik; niaar
de distelen en doornen groeijen zelfs den onbekenden wandelaar als voor de voeten op. Hier, derhalve, is het niet. Hier
zoekc hij te vergeefs naar eenige vergelding. Zoo het kus,
fen dikwijls hard , de degen hagchelijk, de kunst bedelende
work bevonden, de pen van den keurrneester en voorproever in letterzaken druipt vooral nict van mat en honig. Ja,
gelijk wij in den beginne zeiden, naauwelijks eenige lof der
onbaatzuchtigheid, die zoo wel befleed worth', als aan onzen
held. En echter is de redelljke mensch nooit werkzaam zonder eeuig eigen doel zonder eenige toereikende drijfveer.
Wat mag derhalve de zijne zijn, indien Diet de zucht voor
waarheid, indien niet het verlangen om nuttig te zijn, indien Met de wensch , dat zijne medeburgers voor dwaling
bewaard en tot de kennis van het goede en fchoone meer
en meer worden opgeleid? De dichter words gezegd door verraid:elide of verbazende tooneelen in de natuur bezield te
warden, zoodat hij Wet kan =lawn zijn 8evuel nit re gal.
l3 b b 4
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men in welluidemi maatgezang. Zou hij dan , die , als anderzoeker en geleerde, de dreven der geletterde wereid doorwandelt, op het gezigt van allerlei nieuwe verfchijnfels
die nu Bens goed dan wear kwaad voorfpellen , imtner kurrmen zwijgen? Zou hij, zich in flaat gevoelende om zijne
demenfchen voor re liehten, dat niec pogen te doers? En,
zoo geene martelvuren den ' verkondiger eener helizame leer
barber: tegengehouden, zoo geene domheid of vooroordeel
den Genie beletceden zijne ontwerpen door te zetten , zoo de
Task's en Angelo's zich gaarne allerlei kwaads getroostedea
op hunne eigene verhevene baan, waarom zou dan al de getchetfte ondankbaarheid der taak van den Boekbeoordeelaar
bent daarvan cerugge houden? Het is waar, hij laadt, boven
hen, eene zware verpligting op zich. Als een onbekende
Recenfent het oordeel fprekende over bekende manner, bun
werk en hunnen naam , is hij tot de hoogfte omzigtigheid ,
tot de uiterfte befcheidenheid verbonden. Hij that in dit op.
zigt gelijk met den ambtenaar, wien een onbepaald vertrou.
wen gefchonken wordt, omdat het niet mogelijk is, het bedoelde anders naar eisch volvoerd, te kunnen krijgen. Men
iciest deratoe den braafften . nit , en veracht den trouweloozen zoo veel , te dieper,, als hij heiliger verpligting fchond.
Maar dit is een nienwe prikkel voor den'man , wiens hart
hem zegt , dat hij den eed , bij zichzelven gezworen, Diet zal
fchentlen; opclat hij de laaghartigen were en tot zwijgen bren.
ge, die zich te roekeloos wagen , te onbezonnen zonden
toegeven, om bekeud en onbekend Mt de hoogte te monfle.
ren, en onder hunne magtfpreuken en fpotternijen , als 't
ware, te begraven. Wie, die edel denkt, gevoelt de kracht
van al deze roerfels met? Wie zou nu nog durven beweren,
dat ellendige betweterij , opgeblazen waan en kwaadaardig
vernuft de ednige fpoorflagen zouden zijn, om zich, gelijk
men fpottende zegc, op den drievoec van Apollo tezetten en
zijne orakels uit te brengen? Maar wie verheft ook met ons
den lof niec van hem, die, door zulke drijfveren .befluurd,
de moeijelijke en enders zoo ondankbare taak opneemt, wet.
ke wij u hebben gefchetsc?
Doch mij dunkt, ik hoot mij tegenvoeren : Zulk een Recenfent beftaat er niet. Bij alien loopt er veel, bij velen
alles menfchelijks onder. Het oordeelen, het onderwijzen en
teregtwijzen wordt zoo algemeen geliefd. En zelfs de bijko.
mende genoegens ea voordeelen zijn ligt niet te verachten.--L
1k
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Ik beken, dat oven' op de wereld het koren °Het bet kaf
is vermengd, en dat zelfs ieder mensch op zichzelven niet
te onregt als eerie kleine wereld wordt befchouwd, waarin
hetzelfde plaats heeft. In elke betrekking draagt hij den
ftempel der onvolkomenheid. Bij zijue edelfte werkzaamhe.
den zelfs fmelten de zedelijke met de zinnelijke beginfelen te
zamen , om een moeijelijk te fcheiden geheel te vormen.
Zoo dit ons dan beletten, mit de lofredenaar van eenig' flerveling te worden? Zoo her ons moeten beletten, een ideaal
van hem in , eene of andere betrekking te fchetfen, en den
man te vereeren , die , tot dit ideaal hoe tangs zoo meer te
naderen zocht? Immers, het flan dan re vreezen, der, de,
vorst noch de leeraar, de held noch de fchrijver, de pick.
bezorger noch de arts , de hoog- noch de fchool - leeraar dan
meer lofredenen zouden erlangen; dat Bosfuet noch de Bookzaal voortaan gelezen wierden.
Neen , gaarne willen wij met andere loiredenaars bekennen , dat onze vriend zijne zwakheden, zijue feilen had.
Wie dezelve opfporen wit, wij laten bet hem gaarne vrij.
Wee u, wanneer alle menfchen wet van u fpreken! Gij
deugc noch om re Tegeren, noch om te onderwijzen, noch
zelfs om te genezen. Wij voor ons verkiezen liever het
goede dan het kwade aan te zien , ons in de deugd te vet'.
lustigen , dan te zuchten over (andermans) zonde. Wij 1a.
ten zelfs, wie wit, fchelden en Vloelcen in prow of rift n,,
zoo bet ons flechts gebeure , in het veelvuldige goede verheugd
te juichen. Vereenigt u daartoe met ons , GeEerden! en wan:
neer gij een'flapel maandwerken aanfchouwt, wiens opperfte
tot aan den hemel raakt, denkt niet , bet was om een' naam
te maken, dat deze toren werd gefticht ; maar ziet het aan als
eerie gedenkzuit, door de vereenigde vlijt van vele bonderden opgetrokken, die zulk eene eer nimmer bedoelden. Vreedzaam ruste hunne asch onder dezelve! En, voor zoo verre
wij fchrijvers zijn, laat het nimmer door onze fchuld gebeuren , dat zij tegen ons gettfigen!
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Hoogleeraar in de Kerkelijke Gefehiedenis te Geneve
(Bibliotheque univerfelle, Mai 5825,)

M ARC.AUGUSTE PICTET, een der voornaamfte beirbeiders der Bibliothdque univerfelle , is onlangs der wetenfchappen en zijn vaderland door den dood ontrukt. Hij bezweek onder de aanvallen eener hevige ziekte , op den 59
April 1825 , in het drianzeventigfle'jaar zijns levens, bijna
vier maanden na den dood van zijnen brooder , CHARLES
rICTET. Hij werd in 1759 te Geneve uit een oud en
-slanzienlijk geflacht geboren, en begon zijne eerfle !India
in het vaderlijke huis. Vervolgens werd hij in onze hoogere
fcholen opgenomen, en, na geregeld de lesfen van fraaije
Letteren en Wijsbegeerte gevolgd to hebben , zoo als dezelve
toenmaals gegeven vverden , giug hij cot do Regtsgeleerdheid
over , en werd Advocaat, volgens de gewoonte der jonge lieden,
die zich tot openbare ambten voorbereidden. De lesfen der
Wijsbegeerte, echter,, hadden hem eene zucht voor de natuurkundige wetenfchappen ingeboezemd , welke, ver van to
verfiaauwen, tot aan het einde zijns levens needs verineerderde. Om aan dezelve to voldoen, zocht hij kennis, eerst
met JACQUES -ANDRI2 MALLET, Hoogleeraar in de Sterfekunde aan onze Hoogefchool, en bij do geleerden bekend
door zijne reis naar Puna voor de waarneming des voorbijgangs van Venus in den jare 1769. Hij oefende zich onder
dezen kundigen meester,, waarvan hij weldra de medewerker
en vriend werd. Onze flad bevatte alstoen ecnige van die
verheveue mannen, welke de wetenfchap doen voornitgaan,
en wier roem de hen omringende jonge lieden met Um bezielt.
Daze mannen waren DE LUC, BONNET, TREMBLEY,
vooral DE SAUSSURE, fchepper der voortreffelijke wetenfchap , de Geologic, en wiens lesfen over de Natuurkunde de
grootfte voldoening gaven. PICTET had het geluk, dozen
laatften to behagen , door zijne gelukkige geestgefteldheid en
zijn beminnelijk karakter. Hij vergezelde horn op zijne togten over de iliper2, en word dikwijls door hem met nafpo.
ringers belast, welke niet onmiddellijk tot de Geologic betrekking hadden, maar die in bet algemeene plan van zijne
werkzaamheden voorkwamen als het meten van hoogten,
het
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het doen van proeven over de electriciteit , den magneet
(tie vooral s Axis susn, Voyage aux illpes , Tom. 1.) Te
ge!ijker tijd ging hij voort zich met MALLET in de Sterrekunde te oefenen, werkte aan de volmaking der werktuigen
voor de meteorologic , waaraan DE L. v o toen eene nog °tibia.
kende naauwkeurigheid zocbt te geven, en trachtte de wetten vtn bet verfchil der warmte in de naburige luchtlagen
ontdekken. Deze en vele andere werkzaambeden hadden pleats
in het dorp Cartigni, digt bij , waar MALLET toen
een Obfervatorium' had opgerigt.
Ondertusfehen verfpreidden zich zuchc naar kennis en verb..
teringen van allerlei aard meer en meet in Geneve. Eenige vet
lichee burgers , waaronder ook DE PAUSSORE I, leaden de
grondilagen van de Maatfchappij der Kuniten, die in Under.
fcheidene tijden ons vaderland gewigtige dienften bewezeni
en ten laatile eene groote uitgebreidheid verkregen heeft.
leTer nog jong zijnde, nam een zeer werkzaam deelaint
deze nieuwe inrigting; hij bewetkte de voorrede van het
tweede deel van derzelver Verhandelingen, en plaatfte er eeti
Auk in• over de Meteorologic. (Conjiderations fur la Meteor,logic et rdfreltats d'obfervations faites a Geneve pendant fast.née 5778 , Ton.!, p. 157.)
Afgemat door verfcheidene reizen, en ernttig voor *off
gezondheid beducht , vroeg en verkreeg n E SAUSSURE
1786 zijn ontilag van den leerftoel der Wijsbegeerte, welked
bij van zijn drieentwintigite jaar af met zoo veel luister vervuld had, en wees te gelijker tijd als zijnen opvolger ass
den neer P1CTET, die hem reeds eenige mien als plaatsvervanger gediend had. De nieuwe Hoogleeraar, die een*
meester van zulke uititekende verdienilen opvolgde, leerdd
met eene bevalligheid , gemakkelijkheid , en aangenaamheid van
Rem en fpraak, die hem alter goedkenring deden verwerven.
Zonder hem, dien hij was opgevolgd, te doen vergeten.
trachtte hij de droefheid over deszelfs verlies te verzachten;
en van dezen tijd af, tot aan het einde zijns levens, beeft
bij , bijna zonder ophouden , openbare lesfen gegeven,
ke Reeds meet en meet bezocht werden , en in welke eene
duidelijIheid , vuur en jets wegflepends heerschten, welke
alle zijne toehoorders bekoorden.
Het was wen bet tijdflip van de wedergeboorte der Na.
tuurkunde en ware Scheikunde. Men ontdekte en -onder.
fcheidde de verfchillende gasfoorten, ontleedde de mineralen,
out.
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ontbond de Inch, en kwarn weidra tot die groote ottdekkingen, in welke ook ons vaderland eenig deel had , (men
zie voornamelijk de Verhandelingen van s EN NEEIER en
SAUSSURE over de ontledingen met zwavel, enz.) en wel.
ke door LAV o l srEn. fpoedig tot een wetenfchappelijk leerftelfel werden. PI CTE T decide ook in deze groote
omkeering, en gaf in 1791 een Esfai far le Feu in het licht.
De proeven, in dit werk voorkomende, verkregen fpoedig
eenen grooten roem. SomMige bevestigden de terugkaatfing
der verborgenellvarmte , (riflexion de la chaleur obfcure) en
de fchijnbare der koude; andere leverden nienwe refultaten
op over de doorlating der warrntellof door de ligcharnen; andere weder deden de verdeeling der warmte in de luchtlagen,
digt bij den aardbodem', op verfchillende tijden van den (lag
en van den nacht, kennen. De eerfle hebben tot grondflag
gediend van de vernuftige theoriEn van de ftraling der warmteftof, (rayonnement du calorique) en van deszelfs bewegelijk
evenwigt (equilibre mobile) ; de laatfle hebben geleid tot de
verklaring van het verfchijnfel van den dauw.
Ongelukkir kwam de Omwenteling deze flille bezigheden
1oren, en deed fpoedig in onze (tad alle de wanorden der
regeringloosheid te voorfchijn komen. Pr CT ET toonde zich
tom, hetgeen hij altijd geweest was, een gematigd en getrouw burger. Hij Ile/de zich tusfchen de verfchillende partkjen, en beproefde, hoewel zonder gevolg, verfchillende
middelen tot vereeniging. Vervolgens nam hij de wapenen
op voor het gevestigde Gouvernement, en fle/de zich aan
het ulterIle gevaar bloot, om de Overheden tegen de woede
van een muitziek y olk te befchermen. Toen het kwaad ten
top geftegen was, verliet hij zijn ongelukkig vaderland niet,
maar waren integendeel alle zijne zorgen daarheen gewend,
dat hij de onaaugename herinneringen•trachtte te verminderen
en de harten bijeen te brengen. En zulk een voordeelig
denkbeeld had men reeds van zijn edel karakter gekregen,
dat, bij de in hechtenis-nemingen en bloedige tooneelen, die
volgden, en waarin de woningen der voornaamlle burgers
gefchonden werden, men de zijne ontzag, als eene heilige
fehniiplaats van wetenfchappen en zuivere vaderlandsliefde.
Hij verborg er eenige burgers, en redde zelfs, met gevaar
van zijn leven, een hunner van een' onvermijdelijken dood.
Deze hevige bewegingen echter, welke alle middelen van
beilaan wegnamen , ontroofden hem ook de zijne. Door eene
reeks
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reeks van nadeelige omflandigheden zag hij zich zeer in be.
hoefte gebragt, daar hij tot onderhoud zijner huishoudiug
niets had dan de geringe bezoldiging van zijn Hoogleeraarsambt.
Hoewel midden in den . overvloedopgevoed en aan de geinakken
des 'evens gewoon, verdroeg hij echter dezen zijnen wetland
mec de gelatenheid van den wijze en Christen. Hij nam
eene macigheid in acht, welke zonder voorbeeld was, deed
te voet de zwaarde marfchen , ontzeide zich alle Coon van
overvloed, trachcende, zoo als hij zijde, met eene vrolijk.
held, die hem nimmer verliec, het vraagfluk op te losfen
over de minile vertering , die men genoodzaakc was to doer,
om ce leven.
Te dezer tijd , en toen de revolutionaire bewegiugen reeds
gettild waren , ontwierp hij , met zijnen broeder C II A It LEs
PICTET en zijnen vriend F. G. MAURICE, het plan van
het tijdfcbrift, eerst bekend onder den naam van Bibliotheque
Britannique, naderhand ender' dien van Bibliotheque uni.
yetfelle, hetwelk zich tot op onze dagen fleeds met het
beste gevolg heeft ftaande gehouden. Het duel der beirbeiding was, om het vasce land bekend ce makers met alle de
werken en ontdekkingen, die in Engeland te voorfcbijn kwa.
men. De eerfte deelen overcroffen de verwachting van her
publiek , en het genii der lezers groeide fpoedig aan. PICTE1P
en zijne medarbeiders verzuimden niets, oin den roem,
werken bun werk reeds verkregen had, ilaande houden en
nit te breiden. Zij fchaften zich de geachate tijachriften
aan, ontboden , foms met groote kosten , de oorfpronkelijke
werken, en deden zelfs bij die gelegenheid onderfcheidene
reizen naar Engeland. Daar zij eene grondige kennis van de
taal dezes lands, en daarenboven groote kunde bezaten van
vele voorwerpen, gingen zij met veel oordeel te werk in het
kiezen hunner ftoffen, en gaven hunnen lezeren uittrekfels en
berigten, die zoo wel nieuw als vernuftig waren: Zij had.
den zelfs het geluk , het eerst in Europa groote en belang.
rijke ontdekkingen te verfpreiden , zoo als die over de vallende
Suellen, (FICTET heeft het eerst een Rapport aan het
Franfche Inllituut gedaan over het beflaan der Vuurfteenen,
zonder zich te floren aan het belagchelijke, dat men toen
tan deze meening hechtte) over de Koepokinenting, enz. Zij
hadden met onderfcheidene moeijelijkheden te worilelen; de
correspondentie werd foms afgebroken of flreng verboden; maar
door volftandigheid verkregen, zij vermogende verdedigers voor
111111■
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hunne zaak , en zegepraalden van lieverlede over alle bum
derpalen.
In 1798 verloor Geneve zijne onafhankelijkheid, en werd
*net de groote Republiek vereenigd. PleTET was een
Van de,veertien burgers, welke belasc werden met het onc.
werpen van de voorwaarden dozer gedwongene vereeniging;
en hij bad bet geluk , voor zijne medeburgers zeer voordee.
lige te eflangen, in bet bijzonder de volledige vrljheid Van
hunnen eerdienst, de befturing van hunne openbare inrigtin_
gen en van hunne oude goederen. In bet vervolg gelukte
bet hem meer.dan eens, hen bij bet Franfche Gouvernemene
van befcbuldigingen vrij te pleiten, aan welke zij dikwijls
blootgefteld waren. Zijne perfoonlijke verdienften en zijd
goede naam waren oorzaak, dat hij in ifloe door den Eel..
lien Conful tot Tribun aangefteld werd; en de voorname
reden, waarom hij deZen post aannam, was het welzijn earl
zijn land. Her volgend jaar werd hij een der Secretarisfen
van dit ligchaam, bij hetwelk hij zich voordeelig deed kennen door redevoeringen vol van edele vrijmoedigheid,
nameIijk betrekkelijk de Douanes , de Kanalen en de groote
Wegen. Toon het Tribunaat vernietigd was, werd hij een
der Hoofdoptieners der Keizerlijke Univerfiteic; een post;
Welke meer overeenkomfbg zijnen fmaak was , en dien hlj
behield, zoo fang Geneve met Franknik vereenigd was. nij
maakce zich bemind bij al de genen, welke in deze zijne nieu.
we functi6n met hem in betrekking ftonden. Hij, moedigde
de onderwijzers aan ,, zocht de ftudidn aangenaare te maker;
anteing met welwillendheid alien, die van hem eenigen
vtrzochten, maakte de voortreffelijke mannen bekend, alsRiede alle nuttige inrigtingen, en brags altijd, Niraar hij zich
bok beyond, eene foort van wegflepende geestdrift te weeg.
gelijker tijd deed hij zich beftendig onderrigten aangaan.
de al het wetenswaardige, dat zich be yond op de plaatfen;
Welke hij bezocht; hij beftudeerde de tnineralogie, deed
Waarnemingen met den barometer, wacerpaste de wegen, one
derzochc de fabrijken, elm Hij vergat ook de belangen der
Hervormde Kerk geerszins, bezocht de Kerkeraden, vernam
naar den Ileac der gemeenten, en deed bij de over dezelve
geftelde Autoriteiten zijne voorfpraak gelden, om gunften to
erlangen of verongelijkingen to herfleffen. 1k beroep mij
bier op alien, die het geluk gehad hebben , hem in deze be-.
trekking to kennen, eu vrang bun , of zij ooic hen meer
ge-
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geineen kundig, mededeelzaam, welwillend en meet bemin.
nelijk man gekend hebben? De zucht om te verpligten wits
bij hem eene flandvastige gewoonte geworden , om Met te
zeggen eene wezeniijke behoefte; en de dienften, welke hij,
in den post , waarvan wij fpreken, het zij aan vreemdelingen , het zij aan zijne medeburgers, bewezen heeft , zijn
ontelbaar.
Wanneer zijne dagreis gefindigti was , en hij over zijnen tijd
konde befchikken, keerde hij met vreugde in den fehoot van
zijn huisgezin terug, en deelde met zijne vrienden den raj.
ken oogst, welken hij verzameld had. Hij decide tevens
zijne wetenfchappelijke nafporingen en zijne bedoelingen voor
bet algemeene welzijn mede, nu eens aan de Maacfchappij
van Kunften, waarvan hij yoorzitter geWorden was federt
den dood van DE sAussu it E dan eens aan die van Na.
tuurkunde en NatuurlUlte Historie, van welke hij een det
voornaamfte grondleggers en zonder twijfel het fchoonfte fiehad was. Nooic verzuimde hij de vergaderingen van deze laatfte Maatfchappij, ten zij hij afwezig was, of doot
ziekte. belec werd, altijd voerde hij het woord, oin
belangrijke mededeelingen te doen, welke op zijnen arbeid
of op dien van anderen betrekking hadden. paar zijtte brief.
wisfeling seer uitgebreid was, had hij altijd den eenen of
enderen brief voor te lezen, eenige delfftof of nieuw welke
tuig voor te ftellen, en bij deze mededeelingen voegde hij
zulk eene eenvoudige nederigheid en bevalligheid dat zij altijd met ongeduld verwacht en met aandaeht aangehoord wer.
den. Om sales in din woord re zeggen, hij alleen maakte
een groot gedeelte van die Maatfchappij nit. (De Verhande.
Cage!' van deze Maatfchappij bevatten eene fchets Van bent
fur la contrie bafaltique des INpartemens de Rhin et de Mofelle , Tom. 1, p. Dezelve is de vrucht der waarnemine
gen, welke hi) op dezen belangrijken grond wist te doen
in eene dier vlugtige Infpectiereizen, waarvan wij ftraks ge.
fproken hebben.)
Gedurende zijn verblijf te Parijs, waar hem de Osten van
Tribun en Opzigter der Univerfiteit gedurig riepen , werd hij
tot lid van den Kerkeraad der Hervormden te Parijs benoemd.
Hij nam dit aan, om meer nuttig aan zijne medeburgers te
zijn, en tevens aan de Hervormden in Frankrtjk ; en, daar
hij te zelfder tijd lid van den Kerkeraad te Gen hie was, werd
hij natuurlijk de befchermer van onze Protestantfche iloogeNENQuw. x825. No, 14.
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fchool bij het Keizerlijk Gouvernement. Hij leerde ons de
Hervornide Kerken in Frankrijk, die ons lung onbekend gebleven waren, kennen , en werkte met alle zijne magt , otn
de betrekkingen te vermeerderen, welke de omftandigheden
verzwakt hebben, maar die ons altijd aangenaam zullen zijn.
Hij deed' meer; hij wijdde een aanzienlijk gedeelte vim zi
tijd toe , aan de verbetering van onze gewijde gezangen,
die zulks grootelijks noodig ' hadden. Niet alleen trachtte
bij de muzijk en de verfificatie van onze Pfalmen te verbeteren, maar ook tot aan bet einde zijns levens beftuurde en
zat hij voor in de Maatfchapptj, welke opgerigt was om de
jeugd in de gewijde gezangen te onderwijzen, en welke met
elken dag het doel hears beftaans nader komts Hij hield zich
overtuigd , dat deze inrigting een der zekerfte middelen was ,
om godsdienftige beginfelen in te prenten, en den openbaren
derdienst in fland te houden.
Ohdertusfchen moest het Keizerlijk Gouvernement voor de
magt van het vereenigd Europa bukken , en Frankrijk wend
weder binnen deszelfs oude grensfcheidingen beperkt. Geneve,
dat, altijd het verlies van zijne onafhankelijkheid betreurd
bad , .deed teen . de ,fterkfte pogingen om dezelve te herkrijgen. PiCTET Itelde het levendigst belang in de herftel.
ling van zijn gelukkig vaderIand, en bezigde den invloed,
werken hij bij de verfchillende partijen had , het zij om de
gisiende gemoederen tot bedaren te brengen , het zij om de
meer of min moeijelijke worfteling te leuigen, welke altijd
bij dergdlijke omftandigheden pleats vindt.
Na dit tijciftip, in den jare 1816, vette hij met zijne bei.
de mededrbeiders het voornemen op , om eene nieuwe gedaante aan hun gefchrift te geven. Daar die, welke zij flangenOmen hadden , hen in hurfne letterkundige en wetenfchap.
pelijke mededeelingen beperkte, ftelden zij voor den naam
van Bibliotheque Britannique dien van Bibliotkeque univerfelle
in plaats , en onder dozen nienwen titel gaven zij berigt van
alle de ontdekkingen en werken, welke verdienden bekend te
zijn. Ecrst plaatften zij bij voorkeur alle oorfpronkelijke
Verhandelingen van onze onderfcheidene Maatfchappijen ,
wanneer zij deze de aandacht van het algemeen waardig keur.
den ; vervoigens namen zij er ook in op de werken, welke
hun uit de overige Kantons van Zwitferland toegdzonden
werden , en deden omflandig verflag van alles in de Helve.
ii/ehe Alaatfchappij, wat voor bet algemeen van belang
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de tijn. P t CT E T had zijne Correspondenten in alle deelen
van Europa, en hem werden ook vele onuitgegevene en be.
Iangrijke Verhandelingen toegezonden, waarmede hij zijne
verzameling verrijkte. Vele uitflekende Schrijvers, als RUNPORD, de beide Heeren PREVOST, ODIER , DE LUC,
THEODORE, DE SAUSSURE, DE CANDOLLE, plaat.
!ten in dit gefthrift hunne belangrijke nafporingen. Zij werden er onder dien oorfpronkelijken vorm in voorgefteld, welke
er leven aan, geeft en belangftelling verwekt; ea' welke-do0V
geeoe uitcrekfels kan vervangen worden, PICTET zelf wist
altijd, met eene fchranderhei“n oordeel, welke bent nooit
vette:en , in elk werk het weizenlijke en belangrijke op te
fporen. Rij zetce alles met eene levendige klaarheid uiteen,
en liet doorgaans den Schrijver zelv' fpreken. Wanneer hem
sea' moeijelijk onderwerp voorkwam , hetwelk eater verdiende.gekend te worden, hernmerde hij den Iezer eerst de
grondbeginfelen der wetenfchap, met eene opmerkelijke
eenvoudigheid en fchranderheid, en kwam ongevoelig tot
sneer afgetrokkene berchouwingen, tot dat hij hem had.
doen vatten, ,wat her dus ontleedde werk nieuws beh,elsde.
De beide .`iblietheques nagaande, kan men eene menigte wetenfchappelijke fiukken vinden, welke opmerking verdienen,
om derzelver gemakkelijkheid , bevalligheid, en, durf ik zeg.
gen, fraaiheid van voordragc. PICT Er plaatfte er ook nog
oorfpronkelijke ftukken in, waarin men altijd nieuwe en vetnuftige denkbeelden vindt, aangaande de Natuurkunde, prak.
ache Sterrekunde en Geodefie.
(Tot bewijs hiervan dienen de volgende ftukken. Voor de
Natuurkunde: t e . Proeven , ftrekkende om te bepalen , of
het water zijne groocfte digcheid heeft op eene temperatuur
boven die van fmeltend . ijs , (Bib/. Brit. T..34, p. 113.)
no. Eene fchets over het hoogtemeten door middel van den
Barometer, (Ibid. P. 44, p. 3.) 3 0. Eerie Verhandeling over
de veranderingen, die eerie ijzeren ftaaf, welke aan de wer.
king van verfchillende krachten onderworpen wordt, kan
oadergaan. (Bibl. univ. T. I, p. 171.) 40. Een Uittrekfel
eler -weerkundige Waarnemingen, elken dag gedaan, bij het
opgaan der zon en ten twee ure na den middag, te Geneve
en, in het gefticht op. den St. Bernard, (Ibid. 7'. to, p. 14,
170 et 260.) 50 . Eene Verhandeling over de natuurlijke Ijs.
bergen in eenige grotten van de Jura en Alpen, (Ibid. T. 2/,
p. n61.) 60, Befehouwingen over de Hygrometric in het al.
CcC2
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gemeen , over den Hygrometer van DE sAUSSURE,
over den tegenwoordigen graad van volkomenheid van der
werktuig , (Ibid. T. 27 ,ip. 22.) Voor de Sterrekunde en Geo.
defie: I°. De Befchrijving van eene montare parallactique en
van een' Mikrometer. (Bibl. Brit. T. 17, p. 1o9.) 2®; De
Befchrijving van een /lime middel, om met een' fextant den
gang der fterren door den meridian waar te nemen. 3 0. Eene
Schets van een' zeer volkomenen en draagbaren • Geode&
fchen -toeftel. Men voege hierbij de brieven , vervuld met
daadzaken en nuttige waarnemingen, betrekkelijit de nijverbeid , kalif/ewes] wetenfchappen, welke hij aan zijne
dearbeiders fchreef, gedurende eene reis in Engeland; Schot.
land en Ierland in den jare 18os, (Bibl. Brit. t 17 , 18,
19, 20 et 21) es gedurende een verblijf in Italie in 1820
en 1821 , (Bib?. univ. T. 15, t6, 17 et 20) alsmede de bijzonder duidelijke overzigten , in welke hij den voortgang der
wetenfchap gedurende een zeker tijdperk -ontleedde „en in
bet bijzonder bet overzigc van de onderzoekingen en outdekkingen iii de wetenfchappen en kunften, 't welk de in.
leiding uitmaakt van de afdeeling Sciences in de Bibliotheque
unlverfelle.)
Door deze en gelijkfoortige middelen gaven de beide be.
roemde broeders bun tijdfchrift een bijzonder aanzien, hetgen hetzelve voordeelig van andere voortbrengfeten van deiv..
zelfden aard onderfcheidde. Zij wilden, 'dot hetzelve bere.itend ware voor verlichte mannen van alle landen, en dat
deszelfs voornaamfte doel zoude zijn, de zuchc naar kennis
te verfpreiden en aan te wakkeren. DIE is fret hoorddenkbeeld, waarop P1C TET gedurig terugkwam, en hetwelle
hem beftuurde in alle ftukken van zijne hand. Hij is in dit
opzigc ZOO, wdl geflaagd, dat zijne verz2meling geheel algemeen in. ons vaderland geworden is, en dat onze openbare
Sibliotheek, die.twee exemplaren van hetzelve heeft, naau.
welijks alien voldoen kan, die hetzelve willen lezen.
Een ander voordeel, hetwelk dit tijdfchrift gehad heeft,
en nog in eene hooge mate bezit , is een toon van beleeldheict,
befcheidenheid en gereatigdheid, die zeer opmerkingwaardig
is. Wanneer de bearbeiders het werk, waarvan zij verflag
doen, niet geheel goedkenren, werpen zij zich Met tot op.
perregters op, maar vergenoegen zich met befcheiden hunne
redenen bij te brengen, het zij in DC:gen, bet zij in het nitsrekfel zelve, en Jaen den lezer zelf oordeelen. Met de
flaat.
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ltaatkunde zich geheel niet ophoudende, zoo als zij milks
dikwijls zelve zeggen , hechten zij een groot gewigt aan bet
verfpreiden van zedelijke en godsdienflige denkbeelden , van
edele ontwerpen en .ontdekkingen , welke dienflig kunnen
zijn tot voimaking en bij gevolg tot geluk des menfehelijken
geflachts. In moeijelijkc tijden zelfs weken dezegron&
beginfelen niet af, noch vleiden zij de driften der dwalen.
de menigte, of men hunne goedkeuring aan de onregtvaardige handelingen van een willekeurig Gouvernetnent. Vanhier dat zij beftendig de openbare achting genoten hebben,
en bun werk, under den eenvoudigen titel van Recueil lite.
raire et fcientifique, fleeds de algemeene goedkeuring oncvangen heeft. Hetzelve heeft ook krachtdadig medegewerkt tot
de verftandelijke en zedelijIte outwikkeling dezer Eeuw.
PICTE.T droeg elken dag meer zorg voor deze fchoone
onderneming, die zijne gewone gedachte geworden was. Gelukkig, eene bezigheid gevonden te hebben, die aan zijne
zucht om te leeren voldeed, en die hem fteeds nieuwe mid.
delen aan de hand gaf om zijnen natuurgenooten nuttig to
zijn, waren alle ,zijne denkbeelden en voorneinens daaraan
verknocht en ondergefchikr ; en zoo grout was in dit opzigt
zijne naauwgezetheid en die van .zijne mededrbeiders, dat in
den loop van bij de dertig jaren de opvolgende nommers der
beide Bibliotheques bijtia geenevertraging ondervonden.
Het overige van zijnen tijd was .beftemd om zijn vader.
land van dienst to zijnL in eene menigte inrigtingen, waarvan
hij fleeds een der werkzaamfte leden was. Met oogmerk om
de bauden te veriterken , ,welke ons aan onze Bondgenooten
bechten, -en om ons den toegang te openen tot de grooce
Maatfchappij van Toonkunsc welke ,ieder jaar in eene der
voornaamfte ftederi van Zwitferland vergadert , "rigtte hij to
Geneve v66r eenige jaxert eene dergelijke Maatfehippij op,
waaraan hij een gedeelte van zijnen tijd toewijdde, Ilij was
Geneefsch Voorzitter van de- Helvetifche Maatfehappij der
Natuurkundige Wetenfchappen , opgerigt door den Hoer t o s.
S E onmiddelijk na onze fcheiding van Frankrijk , en gedurende Lien jaren was hij onafgebroken bij derzelver vergaderingen'tegenwoordig. Hij deed daar altijd belangrijke modedeelingen , welke ftrekten , om het nieuwe, dat ons vaderland nog bevat, beter te leeren kennel], of tot aannioediging
van ecnigen nieuwen tat: van nationnle nijverheid ; en deze
zijne bcrigten werden met eene heeds coeliemende aandneht
Ccc3
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aangehoord. Ook droegen wij er roem op, hem op die va.
derlandfche feesten te brengen , waar onze Bondgenooten hem
met zoo veel blijdfcbap ontvingen. Zoodra hij aangekomen
was, verzarnelden zij zich rondom hem , om het genoegen
te fmaken van hem te zien en re hooren; en met eene goed.
held des harten en eene heuschheid, welke zich altijd in
derzelver ware Bat vertoonden, ontving hij fommigen als
oude vrienden, en knoopte nieuwe betrekkingen :Ian met anderen. Deze hartelijke genegenheid . , dit vermaak om te za•
men te leven en elkander alles mede te deelen, duurden
den geheelen tijd der vergadering, waarvan zij het grootfie fieraad uitmaakten. Hoe zullen wij den moed hebben, op tie eerstvolgende te verfchijnen, zonder hem mede te brengen, die fleeds met zoo veel ongeduld verwacht
werd, en na den clOod van den Heer ES CHER (ESC-HER
VAN DE LINTH, geftorven den 9 Miart 1823; zie Bib!:
Univ. T. 22 p. 225) derzelver voornaamfte fteun was?
CTET is tot zijnen dood toe Voorzitter geweest van
de INiaatfchappij der Kunflen te Geneve. Deze post bragt
hem in gedurige aanraking met de voornaamfte kunftenaars,
welke hij alle kende , en die hem alle hunne uitvindingen en
ontwerpen tot verbetering der groote Uurwerkfabrijk mede;
deelden. Hij hielp hen met zijnen raad , en , wanneer zulka
noodig was y ook met zijn geld; hij deed met hen verfchil.
lenden arbeid, belastte zich met de proeven, welke genomen
moesten worden, liet Commisfien benoemen, om de ver.
dieuften van het aangeboden werk te beoordeelen , en , wan.
neer hij het geluk had eenig nieuw talent te ontdekken, of
eene wezenlijke ontdekking te kunnen bekendmaken, had hij
daarvan meer genot, en kondigde het met meer ophef aan ,dan
waneer het hemzelven aanging. Ook beniinden hem alle kunfte.
vaars als eenen vader, daar hij hen afle met dezelfde geed.
heid ontving. „ Ik zal het aan den Heer r ICTET tooneri,"
of: „ Ik heb bet aan den Heer P I CT ET Inten zien; 111j heeft
mij aangemoedigd, en zal er verflag van doen in de 1VIaatfchappij van Kunften," waren bij hen gewone uitdrukkin.
gen, welke bet groote vertronwen bewijzen, dat de voor.
treffelijke man inboezemde. Ook hebben zij diep gevoeld en
zullen nog lang de grootheid van zijn verlies gevoelen.
(Het vervolg en got hierna.)
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UITTREKSEL UIT DEN BRIEF EENS OPPER6FFICIERS VAN HET
48STE REGEMENT VAN LINIE , IN GARNIZOEN LIGGENDE IN
DE HOOFDSTAD BASSE-TERRE, 'AE&ENS DEN ORKAAN
VAN GUADELOUPE.

Waarde Zoon!

Basle - Terre ,
2 Aug. 1 &e5.

Ik heb eenige dam/ gewacht met u narigt van mij te doen
geworden, dewijl ik ongerust was over uwen breeder, die
zich thans ver van mij verwijderd vindt. Na reene gebeurtenis, zoo verfehrikkelijk als die der onikeering van dit eiland,
konde elk onzer, verwondercl over zijn eigen behoud, amenwelijks dat van anderen gelooven. Eindelijk gerust gefteld ,
mpogt gij, zonder angst . voor het verlies van naastbeitaanden , uwe oogen flaan op een ontzettend tafereel , dat nog
veel ijsfelijker zoude zijn, bijaldien ik in (teat ware, bet
naar waatheid te fchetfen. 'ti dn tooneel, onder mijne oogen
voorgevallen, moge u over het geheel eenigzins doen oor.
deelen. Ten to we bevonden wij ons met ons 12 Oilicieren
te zamen in Ons kosthuis , en vermaakten ons met den fcbrilt,
dien de wind, welks hevigheid elk oogenblik toenam, aan
de Negers, die ons bedienden , inboezemde. Reeds waren
twee banaanboomen voor onze oogen omvergeworpen, toen
de venfters en deuren onzer eetzaat allergeweldigst gefchud
werden. Wij Itelden* gezamenlijk -alle krachc te werk, om
dezelve te onderfteunen; maar te vergeefs. Gedurende dicn
tijd werden zes kamers boven ons, de• eene na de andere, opgenomen , en, met al de meubelen, in den tuin geftneten.
Ondanks bet gevaar van uit te plan, moesten wij eene plants
overiteken, om een ander v‘erblijf te bereiken. Dezelfde pogingen , gedurende uurs! tlet geweld van den wind was nu
verdubbeld; de vertrekken der eerae verdieping werden des.
gelijks weggevoerd; een berchot voor ons word omvergeworpen; de muur daar tegenover fcheidde zich van den
vloer, en dreigde elk oogenblik in re ftorten. Deze post was
alzoo niet houdbaar. Thans vlugcte elk , op Gods genade van
dear, zonder te weten, waar eene fchuilplaats te vinden, en
op de kans of van door een' rukwind opgenotrien te worden.
De regen viel bij 11roomen , en ik heb- pijlen vuurs gezien,
die, als 't ware, den grond kliefden. 1k wierp mij in de
kerk , van welke reeds een gedeette was ingeaurt ; maar in
Ccc4
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de ontroering , waarin ik was , had ik die verwoesting niet
eens gezien. Onze Kolonel, diens vrouw, en vijf of zes an.
dere perfonen, niet in de 'kerk kunnende komen, en zich
ruggelings tegen bet portaa/ geposteerd hebbende, bemerkte
een van hen, dat hetzelve zieh van het hoofdgebouw af.
fcheidde. Gelukkig was de galerij vats een naburig huis open;
zij kropeu derwaarts , en pakten zich daar opeen; het huis
hield het, en zij werden op die wijze behouden. Kapitein
VAUVET, gelogeerd op Champ Arhaud, zich geborgen
bebbende in eene arme Neger hut , ..werd opgenumen, hon.
derd febreden weggevoerd , toen neirgefmakt, en rondgewenteld tot op ongeveer denzelfden .afftand ; wanneer hij , ik
weet niet hoe, al rollende, het gelnk had, een palmboom.
blad to grijpen, dat bet hield , waarop hij zieh met den rug
-tegen den boom posteerde; hij is er met een gekneusd ligchaam afgekomen. Wij hebben llechts drie foldaten verloren,
die ender een wachthuis verplet werden; maar bier,,te Basfe-,
Terre en deszelfs regtsgebied, zijn weer dan boo menfchen
omgekomen. Wat mij betreft, gekampeerd in eene kamer
zonder dak , blootgefleld aan wind en regen, ik heb, zoo.
vele angelukkigen rondom wij ziende, geene reden tot klageN

DE LAATSTE LEVENSUREN VAN DEN HEER DE LACEADE.

Aangetast , op ziin Toile jaar, door zeer kwaadaardige kin.
tierpokken, (hij was nook ingant geweest) zag D zr.A
rhnE den dood naderen met de kalmte van den Christenwijze. Van den aanvang der ziekte af, hield hij zelf zich
overtuigd , dat hij er niet van zoude opkomen ; en hij oatiloeg zich daarom, zoo veel mogelijk , van geneeskundigen
bijfland, dien hij in dozen als onvermogend befehouwde. Tot
bet laatfle oogenblik is_ hij op. en gekleed gebleven in zijn
vercrek; en, alsof hij niet ziek was , heeft hij zijne geliefde
ilndien voortgezet, en zijne mantle befchikkingen gemaakt
met eene bedaardheid , als ware de dood voor hem eene der
gewone zaken des /evens. In een' fpiegel ziende, hoezeer
de kwaal hem had misvormd, zeide hij met blijmoedigheid:
Yl Wat is de Natuur,, wier hartstogtelijke bewonderaar ik al.
„ tijd geweest ben , ondankbaar jegens mij , dat zij mij zoo
„ mishandelt!" Op den murgen van zijn flerveu deed hij
zich al zijne aangevangene g,efchriften hrengeu , en er het
woord
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woord einde achcer zetten. Zijn jongfle- oogenblik voelende
naderen , nam hij met gevoel , maar bedaard , affcheid van zijnen
aangenomen' zoon , den waardigen erfgenaam zijner deugden

en zijns name. Een levee zonder zelfverwijt ; een gedrag,
Reeds beftuurd door wijsheid en goedwilligheid; de bewust•
heid van het goede, door hem venigt , zoo wel als hoofd
van Beitunr, als Hoogleeraar en vriend der Geleerden; in ddti
woord, de vervulling van zijne pligten als burger, huisvader
en Christen, nevens de vertroostingen van den Godsdienst,
wiens voorfchriften hij bettendig crachtce te beleven, fchon+
ken den Graaf DE LACEPADE de kracht om zóó te fterven,
VERMAARDHEID.
Kruipt, dwazen ! tangzaam voort, om , in gebaande dreven,
Door onafmatbre vlijt, naar roem en eer te fheven;
Zoekt waarheid , en draagt haar , met kracht van rede , voor ;
Dit is de regte weg, 'c van ouds betreden spoor:
Maar aan hoe weinigen, helaas! zien wij 't gelukken,
Aan 'c eind drier fteile baan, de bloem der eer te plukken!
Er is een'korter weg, die tot vermaardheid leidc;
Een weg, die zeker is, bij minder moeilijkheid.
Gij, die vermaardheid zoekt, gij zulc gewis hear vinden,
Laat ge u \, op uwen weg , door wet noch waarheid binden;
Doe flechts een' ftouten fprong, befta lets ongemeens,
En wat der vlijt ontvlugt , dat vindt uw hand op Gdns.
Zou 'c tot een' grooten naam nog dienftig kunnen wezen,
Op 't afgeliogfte land de halmen na te lezerr?
Neen ; 't ongemeene nett, met kracht, door niets beperkt;
Wat elken dag gebeurt , blijft ligt onopgemerkr.
Gettrenge waarheidsmin met wijsheid te verbinden,
Dit moog', na jaren vlijts een luttel roems doen vinden;
Wie acht dien fchralen roem , zoo vaak niet eens be/eeftl,
Dien vitzieke oordeelkunst, niet dan beknibbeld, geeft?
't Is waar,, de roem is flechts het loon van edle daden ;
Vermaardlleid kroont ook 'c hoofd met oneer overladen;
Maar, let wel op dit punt, vermaardheid is gewis,
Terwij1 een luttel roems nog zeer onzeker is.
En was vermaardheid niet , veel meer dan roem zelfs , te achten ,
Zou dan een BILDERDIJK nog naar vermaardheid trachten ?
II ij toch heeft roems genoeg ; maar , door zijn taal geducht ,
Veracht hij thans den roem, en maakt ziju' naam berucht.
Ccc 5
En
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En ziet men niet, als hij , zijn beste kweekelingen,
Verachters van den roem, flechts naar vermaardheid dingen?
gij doen naauw d' eeriten tred, en reeds verbreidt de Faam
Den naam man CAPADOSE• en ook DA cos T A's naam.
Maar, is het clan zoo ligt , yermaardheid te verkrijgen,
Waarnaar, doch zonder vrucht, zoo velen rustioos bilgen?
0 ja; men durve flechts iets zonderlings beflaan,
En, met een ftap drie vier , is men aan 't eind der boat:.
Dat niets uw' moed betoom' ; wees flout in ' t tegenfpreken;
Dit z;j van uw veritand bet onmiskenbaar ,tegken;
Hoe flouter ge alles laakt, wat iedereen vereert,
Hoe meer uw aanzien rijit, en elken dag vermeert.
Gij meet, met kracht van taal, rondom a henen, dondren ;
BeGisfende in uw' toon het dom gemeen verwondren,
Dat gapend u aanfchouwt , en van uw doen verilomt,
Niet wetend, hoe Us; hoofd aan zoo veel wsjsheids konst.(*)
Vermijd de middelmaat; men moog' het wijsheid achten,
Van uiterften vervreemd , haar wecten te betrachten;
,Eene algemeene baan CO011t_Zii haar' volgeling;
Bij 't uiterst heeft men keur, en blijft toch zonderling.
Geen vreis weirhoude uw vaart , en mogt men u befpotten,
Geen 2300a ; t1W (fries ihtid is 'c verhevene der zotten;
Dit is de grootfte hoop, en die geloofr gewis,
Dat hij, die alien laakt meer dan die rillen is.
KieS woorden zonder zin, door eigen Conker heilig;
Het razendsc wanverftand is voor weerlegging veilig;
En wie nog twijflen durft , uwe uitfpraak niet geloofr,
Noem dien een dwaas, een zot , , of een verbijsterd hoofd.
Schreeuw, woel en tier zoo Lang, tot waarlijk achtbre lieden ,
Door ' t hinderlijk geraas verleid u 't hoofd ce bieden,
U eeren, door met crust aan u te wederftaan;
Dan nadert gij uw doe:: ras zijc ge aan 't eind der baan.
Vephef u zelven clan, verhef uw grootsch bedoelen;
Laak hen, als onbekwaam , wat gij gevoelt , te voelen:
Vrees niets; hun wapentuig is flechts gezond verdand;
Gij , neem fophisterij en dtogredn bij de hand:
Gebruik uw logica; 't zal u gewis gelukken,
't Eenvoudig goed verfiand den fchedel in ce drukken;
En
(*) Overgenonaen regel •nit do faildering ran Mien Dorpfauolnieester in
het Buitenleren ran DILDERDIJK.
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En of 't gelukt of niet, gij words dear niets gefluit;
Roep flechts, op hoogen coon, met de onbefchaamheid nit
Bens kermis-Esculaaps, die dooden heeft genezen :
„ Wat te bewijzen was, dat heb ik hier bewezen.11
Dan words uw naam verbreid, tot in het verst gewest,
En uw vermaardheid is, onwrikbaar vast, gevest.
Zie daar den regten wegi Maar edn ding is van noode;
Hier ook , als overal; heerscht ile invloed van de Mode;
vertoont , misken haar' invloed niet a,
Dos , eer ge u
En, eer ge uw' loop begins, let op, wat zij gebiedt.
Wilt gij uw moeite en tijd niet, zonder vrucht, verliezen;
Geen lang gevolgd gebruik moet ge u ten voorbeeld kiezen
Draag zorg, dat ales nieuw en wonder aan u fehijif;
Gij weer , de groote zaak is, zonderling te'zijn.
Geef op de tijden acht; !au die uw doen bepalen:
Wat eens vermaardheid fchonk, doet thans die niet behalen;
Wac, nog vdtdr korten tijd, haar zoo onfeilbaar gaf,,
Is thans veracht, verfmaad; het nieuwtjen is er af.
't Vermaardheidzoekers-ras, chn toen, ' met hand en tanden,
Wat heiiig heecen kon , baldadig aan dorsc randen,
Dat regt en deugd verirad, ja , in zijn' dollen waan,
Vol envelmoed, befloot: „ Er zal Been God beitaan;"
Dat dollen . waanzin , als het hoogst veriland, dorst foemen,
De Wijsbegeerte fchond, door zich naar haar te nOeinen,
Zag zich atom 'veimaani, van daar de Newa
Tot waar 't olijfplantfoeri des Tajo's boorden zoomt.
Maar zoucic ge, op dozen weg , thans naar vermaardheid trachten,
Gij mistet vast uw doel ; gij zoudt u doen verachten.
Die dolheid heeft zich zelv' te fpoedig afgerend:
Verfmading is haar loon , verachting is haar end.
Wie thans nog, openlijk, dien waanzin dorst belijden,
Dien achtte niemand waard zijn leering te beftrijden ;
Men gruwde vast van hem , als van het fnoodsc gefpuis
Of fchonk medwarig hem een plaats in 't gekkenhuis.
Gij , die vermaardheid zoekt, rigt uw verheven fchreden
Thai's op eene andre baan, een baan nog fchaars betreden,

Waarop een Driemanfchap, dat zich met glans bedekt,
Het oog bock aan zijn fchreen, en elks verwondring wekt:
In 'c midden BIE,DERDIJK, met eigen blikfein flikkrend,
En, als de Zen aan 't zwerk , door eigen vuurkracht fchittrend;
DA
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D A COSTA , hem het naast, als aan de Zon Mercuur,
Hergeeft , met vollen gloed, 't aan hem ontleende vuur;
Op verg er' afftand zien wij CAPADOSE dwalen;
Ala Uranus ontvangt hij de afgekoelde ftralen,
W-aardoor de koude bol bezield words noel, beleefd,
En die hij, afgebleekt en zonder kracht, hergeeft.
Op die verheven baan moet gij uw fchreden zetten;
Gij mom, met aandacht, op hun leer en voorbeeld letten:
Verzekerd , dat hun pad , voor thans, het veiligst is,
Verklaar ik u hun leer en hun geheimeais:
rse hoofdzaak is, bij hen, der Rede kracht te fnuiken,
Den Godsdienst, tot, hun doel, als middel, te gebruiken;
De Rede dient geboeid, gelijk een Rijksrebel,
En wie hare infpraak Bert, is kweekeling der Hel;,
Geloof is, naar hun leer, verwardelijk gevoelen;
Zij weten 't zelv' niet regt, wat zij er mee bedoelen:
Un ding ftaat echter vast: al wat het Drietal leert,
Moet, zonder twijfeling , als Godfpraak zijn geeerd.
Wee, driewerf wee dengeen', die, met verwaten handea,
De zekre onfeilbaarheid van 't Drietal aan durfc randen;
Maar driewerf zalig hij, die blindelings gelooft,
Al wat de waanzin teelt in hun verhijsterd hoofd I
Weg, wat de Rede leertl weg Vrijheid, en Verlichting,
Die 't boofd met waan vervult, in flrijd is met de flichting
Van 't eenig, algemeen, onruidlijk Godsbeftuur,
Waarop het Drietal wacht , dat naakc van uur tot uurt
Weg dan de Burgerwet I weg Burgeroverheden
Zen Hoogepriester zal uw aller plaats bekleeden;
Hij leidt, door 't Godsgezag, het yolk, als fchapen flout,
En Kerk en Staat, hereend, words zoo den heiligdorn.
Het Drietal, dat, vol moed, in deez' benaauw,de tijden,
't Gezag verheffen dorst, de Rede dorst beflrijden,
Scheert dan, op Hoog Gezag, het onderworpen vee,
En krijgt, zijn' moed ten loon, zijn rijklijk aandeel med.
Veel is er nog te doen , eer dat die dagea rijzen:
't Valt moeilijk , 't blind geloof aan alien aan te prljzen;
Valt moeilijk , in een land, waar de aangebeden Vorst,
Met zijn gezag voldaan , naar geen vermeerdring dorst,
En, niet gezet op de cer een' flommen hoop te weiden,
Bij 't vrijheidminnend y olk verlichting wil verbreiden,
Dien Vorst te ftemmen tot dweepzieke dwinglandij ,
En 't y olk in 't juk te flaan der Priestersirauntl.
Maar a
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1Vraat, bij bepaalden wil , rijst moed met zwarigheden.
Vo1g dus hun voorbeeld na ;— met nieuwe kracht gefiredent
Verfinaad, verguis verdoem, wat elks bewondring treks,
En, bij den vreemdling zelfs , voor Nedrland eerbied wekt.
Betoon u onbefchaamd in 't lastren en in 't Heger].
Zoek, door uw grootfpraak , min - ervaarnen le bedriegen.
Om zeker Van uw zaak, zoo veel dit kan, te zijn,
Maak haar tot zaak van God omhang u met den fchijn
Van te ijvren voor Zijn'dienst; men mogt het foms gelooven:
Prijs gij u zelven aan, als Godsge, zant, van boven
Met heilig vuur bezield , dat brandend u verteert,
Wanneer ge, in Zijnen naam , de menigte bezweert;
En , mogt doordrIngend oog uw huiehelende. trekken ,
Door 't voorgehangen mom, op
valsch gelaat ontdekkeni
Verdubbel uw gefchreeuw, en roep, op hoogen urn,
Hem, die u heeft ontdekt, uit voor een' Duivelszoon!
Zie daar het echte fpoor, den Weg u Range*ezen,
Die tot vermaardheid leidt , en thans client aangeprezen
Geen roem block op dat pad.; die is van andren aard;
Maar zeker maakt ge uw' naam , de wereld door , vermaarde
En mogt u ieder ook, die edel denkt, verachten,
Vermaardheid hebt gij toch , het doel van al uw trachten;
Aanfchouwe ook iederecn het Drietal met den nek,
En noeme CAPADOSi een' Hoogvermaarden Gek,
LD e n kin, het .Hoofd der Lasteraren,
En doeme, als
DA cosi. A, in wiens geest zijn 'geest is ingevaren,
Het Drietal blijfc berucht , en over heel onze aard',
Als Adams =lite zoon, in ceuwigheid VERMAARD.
Oottnarsfum,

BLOEMEN,

den 13 September, 18a5.
A AN EEN LIEF TIENJARIG KNAAPJE.
L

gij lieve vlugge jongen,
Eens een oogenblikje ftaan?
Zie :Ali met uw heldre kij.kers
Dan nu eens ter degen aan.
Vrees niet , dat ik u zal vergen,
Dat ge uw blijde fpelen ftaakt;
Neen, ik zie bet veel te gaarne,
Dat gij fpelend u vermaakt.
Maar,
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Maar,, er ligt mij lets op 't bane,
Jongen, dat gij weten moet;
En gij hoort het zeker gaarne,
Want gij weet ik meen het goed.
't Zijn geen koude zedelesfen,
Daar zich 't jeugdig hart voor fluit;
Neen, het drukt voor u mijn licfde
Ongekunfleld , hartlijk uit.
Dikwijls heb ik dozer dagen
Aan uw volgend lot gedacht,
Waar uw lieve brave moeder
Biddend ook Imar hell uit wacht.
Zal dat lot voorfpoedig wezen?
Zult ge, als jongling en als man,
Hier , door ijver , deugd en godsvrucht,
Worden , wat men worden kan?
Zal het vuur ten goede neigen,
Dat zoo fterk in de oogen gloeit,
En, met driftige gebaren ,
Vaak uit mond en harte vloeit?
Ach! wie zal er, lieve jongen ,
Uwe moeder borg voor
Nog lacht wel de glans der onfchuld
Haar uit uwe trekken aan;
Nog treedt gij Naar fchuldloos tegen;
Maar er komt een andre tijd,
Waarin vurig zielsverlangen
Met de item der Godsdienst ilrijdt.
Dan, dan zal 't eerst moeite kosten,
Om te doen, wat God gebiedt;
Dan , wanneer gij zedeloozen
Schijnbaar regt gelultkig ziet.
Spoedig zullen zij u lokken
Met hun rozen vol venijn;
En die van den heel te plukken,
Zuu voor u vast doodlijk zijn.
Leer.
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Leefde nog uw brave vader,
Rigtte hij uw wankle fchreen!
Maar gij weet het — ach! finds Lange
Is hij hier niet meer benedn.
Wat zou moeders fcbreljen baten,
Wat haar tranen en haar klagt,
Zoo gij , ijdel en losbandig,
Aan geen' God of pligt meer dacht?
Zoo gij uwe fterke driften
Onbeteugeld hollen liet,
En u in een' afgrond !tome,
Waarin 't oog geen uitkomst.zierl
Ach, zij zou van droetheid !term,
Gij een moedermoorder zijn!
En zou dit befef, mijn jongen,
Reeds geen hel op garde zija?...,
Ja, gij voelt het ; diep bewogen
Smart ge uw neve moeder aan,
Merkt het, Hoe ook in hare oogen,
Bij dit denkbeeld , tranen !tam
Wisch die tranen , kus haar teeder,
En beloof haar met een' zoen,
Dat gij alles,ter beteugling
Van uw driften graag zult doen.
Doe het werklijk en aanhoudend,
En bid vaak.den,goeclen. God;
0! dan toeft u bier en eeuwig
Zeker een gelukkig lot.
Zoudt, gij dat niet gaarne wilien?
Ja, uw blik-zegt mij genoeg;
" it Zoude u wis verongelijken,
Ala ik meer bewijzen vroeg.
Korn, hervat dan vrij uw fpelen;
Ook ik voel mijn hart verligt :
Liefde deed mij tot u fpreken;
Liefde maakte 't mij tot pligt.
FA. M%

voo

GRAFSCHR1FT OP j. VAN BROEEDUIZEN,

Den Heere Redacreur van de Paderlandfehe Letteroefeningen.
Weledel Heeri
Het onderflaand Latijnsch Graffchrift van den kernvollen JANUS Zvi.;
ZIANNUS den jongeren, geplaatst op het voetftuk van de, in den jare 1767;
op kosten van den cdelen Mr. A. CALKOEN, in de kerk to "Insflelveen, vervaardigde Lijkbus ter eere van den bevalligen en geleerden JOAN v a N Elt0EX.
trof mij, door deszelfs eenvoudigheid, waarheid en veelomvattendheid, zoo zeer,, dat ik het waagde, daarvan, in 1822, eene zwakke navolging to beproeven. Indien Uw Ed. dezelve ecne plaats in het Mengelwerk vats
uw Tijdfchrift wilder inruimen, zou aan het verlangen van eenigen mijner vrienden voldaan ziju, en zulks ook nice onaangenaam aan heni wezen, die ziek
met alle achting noemt enz,

dmilerdam , I5 Sept, 1825.

Mr. W. I. C. VAN HASSEL TA
D. M.

JANI BROUILHUSII p
DEFUNCT! ANNO CIODCCVII.

Sparge facro latiras myrtumqUe hederasque fepulcro,
Pieridas quisquis, Pallada quisquis auras :
Callimachum numeric referens Broukhufius umbrumi
Bic Araftelvenia conclitus aede jacet.
Ut, post Gradivi partas pulvere patinas,
Otis qua coluit docta, quiescat hump.
Laude fua pietas , cineri nunc prmstita , grate
Nobile in exemplum posteritatis eat;
Qum male rieglectis et honore carentibus umbris,
Lustra fuum reddit post duodena decus :
Sint licet ingenti monumenta perennia tanti,
j3usta fed e Pario marmore caefa ruant.
FETED'S BURMANNUS SEC UNDU§.
TER GEDACHTENIS VAN
JOAN VAN It R. 0 EEHUIZEN,
OVERLEDEN IN NET JAAR 1707.

Strooi op dit heilig graf en mirte- en lauwerblaren,
Gij, die de Dichtkunst eert, gij , die de Krijgskun gt mints
Hij, die Propertius verving op gouden fnaren,
Broekhuizen is 't, wiens asch gij bier verzameld vindt.
iBer rust hij, in het oord, waar hij , niet roem ontflagen
Uit Mavot's dienst , zich gansch der Muzen had verpand.
Het dankbaar tiageflacht komc hem bier hulde dragen
Door deze Graftrofd, het voorgeflaeht tot fchand'.
Het voorgeflacht tot Ichand'; want bijna zestig jaren
Eischt' zulk een eerbewijs en pligc en dankbaarheid.
De tijd, die marmer gruist , zal ook deez' flee') n'et fparen
Maar hem wacht door ziju geese en pen do ontlerflijkheid.

MENGELWERK.
GESCHIEDENIS INRIGTING EN TEGENWOORDIGE STAAT
VAN HET SEMINARIUM , OF DE l(WEEKSCHOOL DEE.
REMONSTRANTSCHE SOCIETEIT.

(Opgemaakt , zoo uit gedrukte, als meestal uit oude,gefcbrevene Stukken, Brieven en Aanteekeningen,
uit -de Handelingen van voorz. Societeit en
Kweekfcbool zelve.)

De

Inflelling, hier boven gemeld , is , tot nog toe,
openlijk , weinig bekend. 's Lands beroemde Historicfchrijver , WAGENAAR, heeft er , in zijn An2fler.
dam (*)., eenig berigt van gegeven , en men vindt er
mede iets van in de Bibliotheek van Godgeleerde Wetenfehappen, voor 1804 (t); doch deze berigten zijn beide , en vooral het laatfle, dat bovendien des .Schrijvers
onkunde, of liever deszelfs onopregtheid en afgunst je,
gees de Remonfiranten, verraadt , zeer kort. Wij willen
er bier iets meer van mededeelen.
• Toen de vervolging der Remonfiranten , in den jare 1 63o ,
in zoo verre verflapt was , dat zij , op ettelijke plaatfen ,
en-inzonderheid te Amfierdam , met tamelijke gerustheid ,
hunnen' Godsdienst mogten oefenen , namen zij in overkg, am den ondergang van hun Genootfchap voor te
'omen, door bet flichten eener Kweekfchool tot vorming
van jonge Leeraren , welke de ouden en van tijd tot tijd
ftervenden zouden kunnen vervangen. In. het jaar 1631
bepaalden zij , dat deze fchool, vooreerst , bij voorkeur,
te Amflerdam gevestigd zou worden, zoo omdat men zich
daar thans de meeste veiligheid fcheen te mogen be/oven,
els omdat men er onlangs het Athenaeum Illustre opgerigt en aan hetzelve den vermaarden G E R. J O. v o sS

(*) VIIIile Stuk der uitgave in 8vo. , bladz. 29-33.
(f) IIIde Stuk, bladz. 468, Op.
Ddd
IIENGELW. 1325. wo. 15.
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SIUS en CASP. BARLAE u s tot Hoogleeraren , den
eerften in de Gefehledenisfen, den anderen in de Lrgsbegeerte , beroepen had. De kweekelingen zouden , name, aldaar, de lesfen dezer twee Geleerden, welke den
Remongranten genegen waren , kunnen bijwonen; terwijI
een eigen 'Hoogleeraar, waartoe ITICDEPISCOPIIIS beftemde, hen in de Godgeleerdheid zou onderrigten. Maar
spisc ow I U s bediende nu , met andere Leeraren , de
aanzi,enlijke gemeente der Remonfiranten van Rotterdam,
waar men hem ongaarne misfen wilde , en het liep tot in
1634 aan, eer men de Opzieners aldaar zoo ver brengen
kon , dat zij hem , voor eenigen tijd , tot den dienst van
het Seminarium afflonden ; en zelfs kwam het daartoe
niet, dan nadat, door eenige leden der Regering van Amfierdam , een weak gegeven was , dat zijne komst aldaar
Diet onaangenaam zijn zou, dewijl men wenschte , dat
het getal zijner leerlingen dat der Hoogleeraren v o s s r u s
en BARLAEUS, die in den beginne niet veel toeloops
badden , mogt vermeerderen. E p tsc ()wins vertrok
dan, ving zijne godgeleerde lesfen aan op den achtentwintiglien van Wijnmaand des laatstgemelden jaars (*),
en volhardde daarin tot aan zijnen dood , in 1643: want
alle aandrang van die van Rotterdam , om hem terug te
bekomen, was vruchteloos geweest.
Het eerile onderwijs gaf E wisco p tus zijnen kweekelingen aan zijn huis, om alle opzien voor te komen;
doch daarna gebruikte hij daartoe de kamer van de Opziern
ners der Remonftrantfche gemeente, bij derzelver kerk.
Dan bet Teed niet lang , of daartegen kwamen klagtert in
bij Burgemeesteren van ilmlierdarn, met verzoek om verhod van dit onderwijs. EPISCOPIUS werd, in gevolge
daarvan , op den achtften van Oogstmaand 1636, °nth°.
den

(*) Het is derhalve een inistlag , als de Hoogleeraar Y P E T,
in zijne Letterk. Gefch. der System. Gadgekerdh., D. III,
bladz. 289, fchrijft, dat den Remouliranten, reeds ten jare
163o, de oprigting van het Seminarium werd toegefiaan.
Letterlijk gefproken, gefchiedde (tit nooir.
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den bij den voorzittenden Burgemeester,, JAN CORNEL I s Z. GEELVINK 9 die hem , nit naam van alie de Heeren , kennis gaf van de ingekomene klagten , en vermaande , om toch met elle omzigtigheid te werk te gaan ; opdat die klagten , welke zij vree!den , dat wel verder mog.
ten gaan, en aan de Staten kotnen , mogten ophouden ,
en de rust bewaard bleve. E p I s c o p ins betpigde,
Riles, wat eenig opzien kon geven tot hiertoe vermeden
te hebben , en dat nog te doen; maar voegde er bij dat
de Rendnfiranten dit onderwijs niet konden nalaten 9 dewijl het dan welhaast met hunne zaak gedaan zou zijn.
Dit bleef onbeantwoord , en EPISCOP1US nam affcheid , met dankbetuiging voor de vrijheici, welke men
gehieten mogt. De klagten en het verzoek werden nu
Wel meermalen herhaald , doch zonder gevolg.
Zoo ras Ertsconius overleden was , werd , door do
toenmalige Befluurders der Remonfirantiche .Socieseit s de
geleerde STEPHANUS CURCELLABUS verzocht
hem te, willen vervangen , tot dat de Societeit zelve
dere voorziening' gedaan zou hebben. Dit gefchiedde
kort daarna , wanneer niet tlechts aan c U R c 21.1.413113,
timer sevens aan de Remonfirantfche Leeraren, CARO.
LUS NIELLIUS, BARTHOLOMAEUS PRAEVOS,
TIUS en ALBERTUS HUTTHENUS, (de laattIo
hiertoe opzettelijk van Noordwilk naar dItnlierdam,beroe•
pen) het onderwijs werd opgedragen. Het ging echter,
in 1649 , op CURCELLAEUS alleen over, daar zijne
twee eerstgemelde ambtgenooten , door gebreken do ouderdoms , verpligt werden hun ontilag te nemen , en
UTTHENUS, als Leeraar , near zijne geboorteplaats,
Nijmegen, vertrok.
Ook flaande den dienst van C tt R c E Lt. A E 13,s Eet
men niet af, fchier jaarlijks , bij Burgemeesteren van Ans.
fierdam , op wering en verbod van het Seminarian; aan
te dringen , dewiji (gelijk men zeide) claardoor „het Sod., niaansch vergif door het ganfche land verfpreid werd.?
Vooral was de aandrang zeer tlerk in het jaar 1655, toen
men befloten had , het verzoek maandelijks te vernieuwen,
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wen, tot dat men zijnen zin zou hebben. — In dezen
that van zaken beriepen Burgemeesteren van Anzflerdam
den zoogenoemden Out) - RAAD bellaande uit regerende
en afgeganc of Oud -Burgemeesteren , tot wells overweging Burgenieesters gewoon waren alles te brengen, wat
zij , op eigen gczag alleen , niet begeerden of te doen.
Hier werd , op den zestienden. van Zomermaand des
gemelden jaars befloten , dat den verzockeren,- wanneer'
zij wederkwamen , tot antwoord zou worden gegeven:.
„ dat Burgemeesteren zorg zouden dragen , dat in dit'
„ iluk niets openbaarlijk , of publijkelijk , zou worden
„ der hand geilomen ; maar", aan d'aticire zijde, niet en
konden goedvinden te onderzoeken , wat iemand, in
„ dusdanige zaken , in ' t particulier , in zijn huis , kwa„ me te doen." — De verzoekers bleven nu achter,, en
de zaak was , vdor dien . tijd , bij Burgemeesteren van Ainprdath , afgedaan.
Dock men begin , niet lang daa.rna , algemeen en flerk ,
met Rekivesten, Remongrantiën, Doleantiên , enz., bij
hooge en lave Overheden , te - ijveren tegen de Socinianen,
en werden de Reinonfiranten en DcOpsgethiden hierbij
niet vergeten. •Onder anderen ontwierp men zekere `vragen , waarop men de Lceraars der gezegde gezindten hoo
rcn wilde , om zich te overtuigen, of zij van de Soda-aanfehe grimacer wel genoegzaam zuiver waren. De
Remonfiranten begrepen , dat zij hierbij niet moesten
zitten , maar daartegen , op naam hunner ganiche BroederfChap, cen bondig vertoog moesten docn vcrvaardigen,
waarin vooral ook aanmcrking zou worden genomen op
hetgeen , in de Rehvestcli der Zuid- en Noord-Haandfiche Synoden, en in het daarop gcvolgd Advijs der Lea.
fChe Profesforen, ook tegen de Itenionflranten, en tot nadeel der algemeene vrijheid , was aangevoerd. Terwiji
men hieraan arbeidde , verflond men , dat , dewijl men nu.
verzckerd • was van , bij Burgemeesteren van Anifierdana:,
het ReniOnfirantsch Seminarian; niet verboden te, zullea
krijgen, voorgenomen was, de veering van hetzelve bij
de Staten van Holland te verzocken. Men Moot derbal•
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halve , aan de Remonarantiche zijde , nu ook , bij het
in te leveren vertoog , verzoek te doen , dat aan dergclij-

ke onregtvaardige paitien geen ge'noor mogt worden ge.
geven. Eer men cchter het gezegd vcrtoog ter Staatsvergadering inbragt , vond men geraden , om het aan eenigc leden der ZmIlcrelanifche Itegcring ter lazing •aan te:
biedcn , • en er dcrzciver aanmerkingcn op te verzOeken..
Dan dezen oordec;den het gehLele vertoog noodeloos,
„ daar het (zeiden 'cc) niet gefehapen flond , dat de Ilse-_
„ ren Staten van Holland in zoodanig verzoek , °tn . op
„ iemands gemocd, door eenige artilkelen, onderzoek te
„ doen , zouden bewilligen." In alien gevalle keurden
zij -af, dat men , in 't vertoog, gawag zou maken van het
Seminarium , „ alzoo Haar E. E. Pic A. wel zouden zor.
„ ge• dragon, dat daartegcn niet gedaan zou worden."
De Remongranten befloten dan ftil to zitten , en het gevolg toondc , dat do getaatiplecgde Amaerdamfehe :Regen•
ten zich , ten aanzien yam de Staten van Holland, fiat
bcdrogen hadden.
CURC E L L 31E„U s ovcrlecd in 1659. Na zijnen dood
werd uitgegeven zijne bekende Q,llaternio Dlifertationum
Theologicnrum adverfus S A DI U e L E AI I I A R ES I U At.
Dezc deed den ijver op nieuw opblaken. Men vervobgde
zich daarover wader bij Burgetneesteren van Jimlierdam,
bewerende,-, en , met OVergave van zekere uittreifelen,
trachtende te bewiizen , dat daarin „ verfebeidene voile
„ Sociniaaniche hoolddivali7vn waren begrepen." Burgcincesteren gaven tot • antwoord ., dat zij nailer wilden
„ ovcrwegen , wat moderatie in dezen zoude kunnen ge„ bruikt worden , en dat zij niet zouden gedoogen , dat
Sociniaanlhe dwalingen in hunne flad zouden voort„ gezet worden.” Iliermede nict volciaan , en vernomen,
hcbbende , dat, bij het Hof van Rolland, het bock van
LANSLOT VAN BREDEROD 1 ,, , de Apostu/la Christianornm,. ftond verboden te worden , vcrvocgdc men
zich bij hetzelvc Hof, verzoekende , gelijkajdig , verbod
van de pi.:aseTnio, en ieverdc tevens de reeds gcmeldc.
11111ra/el; in : en nu ward hat bockje ,
Plan,
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kaat van i junij 1661 , verklaard voor zeer jchandaleus,
godslasterlijk , en firzyclende tegen de fondamenten der
Christel0e religie. — Groot opzien baarde dit bij vele
leden der Hollandfche Staatsvergadering , voor welken men
bet voornemen dezer veroordeeling zorgvuldig geheim gehouden had. De Praefident van het Hof werd daarover,
door de Penfionarisfen der twee voornaarnfle fteden, aangefproken. Zij veraonden van hem-, dat men de Quaternio niet zelf onderzocht, maar,, op de trouw der uittrekfelen, die onbetwistbaar godslasteringen enz. behelsden, veroordeeld had. Hij moest hieror hooren , dat
men, ook nit de Heilige Schrift, uittrekfels kon maker,
die gothlasterlsyk zouden voornemen , als men op- verband
noch zamenhang debt gaf; en men verzocht, dat men
voortaan geepe boeken zou veroordeelen , zonder ze , vooraf, zelf te lezen en te onderzoeken. Het Plakkaat werd
intusfchen in de voornaamae fteden noch afgekondigd ,
noch aangeplakt , en men verkocht nu de Quaternio
llecbts des te overvIoediger,, in alle boekwinkels.
Evenwel oordeelde men het nu ook weder bekwamen
ttid, om , bij Burgemeesteren van AmIlerdam , op de wering van het Seminarium aan te dringen. Gewone en hui.
tengewone Getnagtigden herinnerden aan de Heeren, dat
zij beloofd hadden trier te zullen lijden, dat, uit bet Senanarium , Socini a turn d walingen verfpreid werden,
vertoonden bun dat het Hof van Holland nu de Qua•
ternio verooldeeld had , en verzochten diensvolgens ,
dat de (weak:. beloften van Hare E. E. Gr. A. A. eenr, mad ten gewenschren eficte gebragt , zulke fchanda„ leuze en godslaFteraike boeken , en dat fchadelijk
„ minarium , met er daad geweerd werden." Dan, Bur-.
gemeesters lieten zich van hunne gcmatigdheid en billijkheid niet afbrengen, en men viel hen daarover niet meer
lastig.
ARNOLDUS POELENBURO, Leeraar te Rotterdam , werd, in bet bovengemeld jaar 1659 , de opvolger
van c DRCELLAEDS. Toen , na diens dood, in 1666
et, 1667 , bij de Groote Vergadering . der Remonfirantfche
So-
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Societeit, over de vervulling van bet Hoogieeraarfchap
gehandeld werd , beweerde de kerk van Rotterdam , met
eenige redenen , dat het billijk was , het Seminarium ,
dat nu zoo fang te Arn/lerdam geweest was, naar Rotterdam over te brengen; doch die van Arn/lerdam toonden hiertegen het uitftekend gevaar , waarin men deze
11ichting, op wier (looping zoo herhaald was aangedron.
gen , door eene verplaatting brengen zou , zoo kleinmend
aan, dat Vergadering befloot, dat zij te Amfierdam
sou blijven, hoewel tevens verklarende , dat zij niet
itrekt aan deze (lad verbonden was. Dit zelfde werd,
ook in lateren tijd, needs erkend. Ja er werd meer van
eene verplaatfing gelproken, zelfs daartoe , onder zekere
voorwaarden , befloten; doch , daar men er , tot hiertoe ,
nog geene genoegzame redenen voor voni, is men te
Amflerdam gebleven.
In de plaats van ARNOLDUS POELENBURG verkoos men , in 1666 , ISAICUS PONT ANUS, Leeraar
te Arafterdam; doch , toen deze , in het volgend jaar ,
onverwacht zijn ontflag Dam, werd de vermaarde PH/LIPPUS VAN LIMBORCII, toen Leeraar te Gouda ,
in zijne plaats aangefteld.
Ondertusfchen was ,, federt bet jaar 1648 , het flerfjaar
van CASPAR BARLAEUS, het Hoogleeraarfchap in
de Wilsbegeerte , aan de Illustre School te .elmfierdam,
onvervuld gebleven, en waren dus de Remonftrantiche
kweekelingen , gewoon aldaar de w'pgeerige lesfen bij te
wonen , van dezen tak van onderwijs verfloken geraakt.
Daarin werd, voorloopig, voorzien door den iimilerdamfehen Leeraar JOANNES LOEDINGIUS, die , op verzoek zijns Kerkeraads , den Studenten, in 16 4 9 , eenige
lesfen gaf. Het blijkt niet, hoe lang dit duurde ; doch
L oEDIN otos overfeed in 1653, en van andere voorziening is ons geen gewag voorgekomen vOOr 166 3 , wanneer wij vinden , dat ISAaCUS PONTANUS zich, op
gelijk verzoek, geleend heeft, om het Iqjsgeerig vak
eenigzins te vervullen. Doch tot vaste verzorging van
hetzelve werd bij de Remonfiratafche Societeit (misfchien
Ddd4
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Reeds in verwachting , dat, bij het Athenaeum, in de
plaats van BARLAE U s, nog eens cen ander zou worden aangeflelc1) Been inaatregel genornen v66r 1684 , wanneer de beroemde JOANNES CLERICUS de eerfte
Hoogleeraar in de Mysbegeerte aan de Remonftrantfche
Kweekfchool werd, wien tevens het onderwijs in de He.
breettwiche en Griekfche Talen en in de uiterlilkeWelfpre,kendheid werd opgedragen.
PHILIPPUS VAN LIMBORC H overleed in het jaat
1712 , en werd, in het Hoogleeraarfchap der Godgeleerd
held , opgevolgd door ADRIANUS VAN caTTE N-:
BURCH, toen Leeraar te Rotterdam. Deze , Om zijne
hooge jaren, in 1737 onttlagen zijnde , werd vervangen
door JOANNES DRIEBERGE, mede Rotterdarnsch
Leeraar , die in 1746 overleed , en tot opvolger had JA.COBUS KRIGHOUT, Leeraar te Leiden, aan wien in
1767, nit hoofde van zwakheid, op zijn aanhoudend verzoek , zijn ontllag verleend werd.
Aan CLERIC u s intusFehen wien, in I7I2,00k het
onderwijs in de Kerkeltike Gefchiedenisfen" was opgedragen, was federt , in_ 1731, toen • hij , oud en afg-ewerkt
was , zijne rust vergund , en in zijne plaats was aange-field JOANNES JACOBUS wn s TEN rus. Deze,
te voren Hervormd Leeraar in zijne geboorteflad
aldaar met de Hoogleeraren ISELIUS en FREY in. onmin, en vervolgens, over zijne voorgenomene uitgaaf van
het Grieksch Nieuw Testament , in gefchil geraakt, was
eindelijk door hen, op eerie gansch zonderlinge wijze ,
voor eerie geheel onbevoegde rcgtbank, weans verregaande onzuiverheid in de leer , aangcklaagd , en door deze , op zeer onvoldoende gronden , veroordeeld , met dat
gevolg , dat hij, in bet )aar 173o, door den Magistraat
van Bazel, van zijn ambt ontzet, en , zoo lang hij zijne
hem opgcdichte wanbegrippen niet varen liet , tot den
kerkdienst ongerchikt vcrklaard werd. Hierop was hij
naar. Anfierdam gekomen , om zijne nabeilaanden to bezoeken , en aldaar in komisfe geraakt bij de Rentonfiranten, die, na zijne zaak onderzocht , en bevonden te hebb en ,
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ben , dat men hem , in de hoofdzakeri , te onregte bctigt
en veroordeeld had, Beene zwarigheid hadden gemaakt ,
om hem aan hunne Kweekichool te verbinden, echter
zonder eenigen titel, zoo fang, LERIcus level zou,
en enkel om de Remonarantfche Studenten aan zijn huis
te onderwijzen; tevens van hem begeerende , dat hij, eer
hij zijn onderwijs aanving, zich', of door eenig openbeer
gefchrift , of bij den Magistraat Wan Bezel, van den hem
aangewreven lak zou zuiveren gelijk zij meenden , dat
zijne ecr, en die der Remonitrantfehe • Societeit , wanneer
zij hem in Karen dienst Warn , votclerden. Toen hij , te
dien einde, naar Bezel vertrokken was, werd , in Herfstmaancl des jeers 1731, van wege Burgemeesteren van
-ilmflerdam , aan den Remonfirentlehen Kerkeread aldaar
'aangediend , „ dat hunne E. E. Gr. A. A. gantsch niet
'„ wel te vreden waren , dat de Remonfirenten hem in
.„ hunnen dienst en tot infirnctie hunner Studenten had„ den aangenomen, als wordende
niet alleen bij Bur-„ getnecsteren, maar ook , en wel inzondcrheid , bij de
„ TIIEOLOGISCHE FA CULTEIT te Leiden, en diverfe an.
'„ dere beeren Theologanten , aangezien en „vastelijk gecon„ fidereerd voor een perloon van gantsch heterodoxe fen,
timenten, en dienvolgens hier ter flede ten eenetnaal
„ voor ineeln2islibel tot cenige infiructie , maar veeleer
-„ coinkmnabci, om ” — Hier volgde ecn veelbeduidend
ETC. , (loch waarvan de uitlegging niet duister eene
ontzegging van inwoning fcheen aan te duiden. Onciertusfcben bragt 'WET STEIN het , te- Bezel , in weerwil
van de fievif_r tegenkantingen zijner vijanden, die dit langvertraagden , zoo ver , dat de Alagistreat deszelfs tegen
hem genomen befluit verbietigde, hem., in Lentemaand des
jeers • 1732, , weder tot alien kerkdienst bevoegcl'verklaarde, en niet alleen toeliet , dat hij , onmiddcllijk daarop,
een geheel jaar lang , den dienst , in alle cieszelfs declen ,
binnen hunne Clad, waarnam , maar hem ook, in 't volgend jeer, bij het openvellen van het Hooglecraarfchap
der
, op zijn verzoek , tot dien post verkieshlk
, en , volgens I rgccn dear gcbrulkelijk
ci
was
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was, zijnen naam onder de dinners naar denzelven , waaruit de keus des Hoogleeraars gedaan moest worden , opteekende. Daar hij nu aldus genoegzaam geregtvaardigd
[sheen, vond men, bij de Remonfiranten , geene reden,
waarom men hem, toen hij, in 1733, te ilmflerdam was
wedergekeerd zijn onderwijs aan het Seminarium niet
zou laten aanvangen. Doch, ffraks na dien aanvang , werd
bij ontboden bij Burgemeesteren, alwaar hem werd aangezqd, dat hij zich voortaan zou hebben re onthouden
van alle onderwijs in de Latiinfche en Griekfche Talen,
dewijl dit tot afbreuk flrekte van het Illustre ifthenacum ,
war dat hij kon voortgaan met de Waysbegeerte en KER-•
KELIJICE HISTORIEN te onderwijzen , zoo lang hunne E.
E. E. Gr. A. A. geen Profesfor in die wetenfchappen aan.
[ielden; dat hij echter geen collegie in zijn huffs,. maar
wel op eene andere plaats, mogt houden , en dat hij geene Studenten van andere gezindren, dan die der RemonOrontes, op zijn Collegie mogt toelaten. Van wege de
itemonfiranten werd hiertegen wel vertoond, dat het Sp.
minarium, nu reeds eene lange reeks van jaren , de vrij7
beid had genoten , om eenen eigenen Hoogleeraar in de
Letteren te hebben, fchoon ook het ilthenaeum daarin
den zijnen had; en WETSTEIN riep wel het regt in,
dat hem , als Philofophiae Doctor en "'Mum Liberalium
Magister, toekwam, om zoo wel openbare als bijzondere lesfen te bonder]; maar dit was zonder vrucht, en
flechts twee maanden later kwam een veel zwaarder florm
tegen hem op. Men had, namelijk , bij Burgemeesteren
van Amfterdam, een vertoog ingeleverd, waarin men de
vorige befchuldigingen tegen hem vernieuwde , en , met
uittrekfels uit zsine, toen reeds gedrukte , Prolegomena
in Novurn Testamentum, en uit de , door zijne vijanden
opgeftelde en uitgegevene, ilcten van bet met hem te.
Bazel gebeurde, poogde te bewijzen; weshalve men , op
grond daarvan, verzocht , dat hem alle onderwijs verboden mogt worden, en verklaarde , dat, zoo hieraan niet
valdaan werd , men de zaak hooger vervolgen zou , enz.
De Remonitrantfche Profesfor in de Godgeleerdheid , v A N
C et
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CATTENBURCII, werd hierop bij den Burgemeester
VAN DE P o L ontbocten , en hem aldaar het gebeurde
gemeld, met bijvoeging , dat de Remonfiranten zich vast
WETSTEIN behoorden te ontilaan , dewijl het anders
gefchapen itond, dat er onrust, en voor hen, die de 14dende partij waren, onaangenaamheden ontitaan zouden ,—
dat men de gronden der vrijheid van hun Seminarium zou
gaan onderzoeken , —dat de Rononfirantenv vkTsTExN
wel brood nit hunne kas konden geven, al deed hij gem'
dienst , enz. Wat nu hiertegen gezegd werd, mogt niet
helpen. De Burgemeester herhaalde hetzelfde wel vijf of
zes malen , en met zeer veel aandrang , zelfs tot op de
itoep , bij het uitgeleide des Profesfors. Ook w
STEIN werd bij denzelfden Burgemeester geroepen , waar
hem dezelfde opening gegeven , en op het volflrekt [taken van zijn onderwijs aangedrongen werd. Hij bragt tegen alles , befcheidenlijk , het zijne in , en verklaarde zijn
voornemen , om een verdedigfchrift nit te geven; maar
de Burgemeester zeide daarop, dat de Heeren een' afkeer
van twistfchriften hadden, en dat zij ongaarne zijne var.
dediging gedrukt zouden zien, om alle onrust en verdere
verwijdering voor to komen. vroeg WETSTEIN,
of hij getiegen zou ziin , met eenigen der Heeren (Contra -.Remonfirantfche)Predikanten te fpreken , om te zien
of hij hen in een ander veritand zou kunnen brengen.
Deze verklaarde' zich' hiertoe bereid; doch er werd geen
nader vervolg van vernomen. De diepe indruk ondertusfehen , dien dit voorval , zoo bij de Itemonfiranten, als
bij den Heer WETSTEIN zelven , verwekte, en de
Trees, welke men voor de gevolgen had, zoo men niet
met de Laterite omzigtigheid te werk ging , veroorzaakten , dat men eenparig goedvond , dat het onderwijs eene
wijle zou itilftaan. Nu fcheen ook de vervolging te rus.
ten ; doch , tegen het eind des jaars , vernam men , dat
Burgemeesteren van zins waren, eerstdaags in de zaak een
eindelijk befluit te nemen. Daar nu de Kerkeraad der Remonfiranten van Aneerdarn, die bij derzelver Societeit
bijzonder gemagtigd was , om in de zaak van WETSTEIN,
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STEI N, bij fchielijk opkomende gevallen , de algemeene
belangen te behartigen vreesde , dat het bij Burgemeesteren te nemen befluit zeer ongunflig zou mogen zijn , en
dat daarin vervolgens niet ligt veranclering zou kunnen
bewerkt vvorden , werd dezelve te rade , zonder uitfiel, met een Rekwest tusichenbeiden te komen. Dit
werd, dan ook aan Burgemeesteren aangeboden, en behelsde. een kort verhaal Nwegens de aannelling van w E
een berigt, dat hij, nadat er, v6Or cenigen
tijd , zekere befchuldigingen tegen hem waren ingekomen,
had fdlgezeten , tot groot nadeel der Studenten , die daardoor van onderwijs waren Verfloken geweest , — cane betuiging van des Kerkeraads verlangen naar ecn einde van
de onzekerheid, en een verzoek , dat hunne E...E. Gr.
A. geliefden te verklaren, of zij , Wegens de. gemelde
befchuldigingen, door den Heer wE'X'STEIN naar genoegen voldaan waren , zoodat hij met zijne inftructie der
Remonarantfche Studenten zou kunnen voortvaren. Den
nieuw ontbod van den Profesfor v A N CATTENEURCH
.en eenige Gecontnittecrden van den Kerkeraad ., bij den
leer VAN DE 1, o was. hiervan het gevolg; en nu
werd hun nogmaals, in bijzijn van, en mode door , den
Oud- Burgemeester en Comrnisfaris Politick , VAN DEN
E EMPDEN, hoewel met. alle befcheidenheid , • toch met
veel nadruk , bet ernaig misnoegen van Burgemeesteren
over de aanaelling van WETSTEIN gemeld. Men
fchuldigde zich deswege met alle bedenkeIijke redenen , en
verzocht , met alien mogclijken aandrang ,dat . men verder
vrijheid , mogt hebben , om van den dienst van w E TSTEIN gebruik te maken. De Heeren verklaarden NU,
dat de meeste zwarigheicl in het onderVs der KERKELUKE
IIISTORIeN (hetwclk zij te voren hadden•toegellaan) gelegen was, dewijl men daaronder vccl kwaad zaad van
.Nadel gevoclehs zou kunnen mengen; doch zij namen aan, om , ten aanzien van het overige , een gunftig
verflag bij Burgemeesteren te doen. Drie dagen later , en
wel op den o_Iften December 17 3 3, warden • nu dezelf(le perfonen, op nicuw, en y our het laatst „ • y our de,
zcif-
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zelfde Heeren geroepen , en werd hun toen als beiquit
van Ileum Burgetneesteren , voorgehouden: „ dat aan
„ WE T S T E I N werd toegelaten alhier. tee {lode te blij„ ven en voort te gaan met zijne ingructie der Remon„ arantfche Studenten in de Philofophie ' en flebreeuwfche
„ Tale, (loch met uitfluiting van de K ER KR LUKE HIST°.
„ R I eN en dat wcl uitdrukkelijk onder de volgende voorDat hij, onder het geven van gemeide in„ waarden:
„ fiructie , niet zou molten mengen, direct noch
rect , eenige gevoelens van s oc INus, noch die•vo-Or„ flaan of verweren. a. Dat hij zou zorge dragen, dat
„ noch bier, noch elders, direct of indirect, in druk
„ zou komen zijn voorgenomen Grieksch Testament,
„ (waaraan hij bet grootst gedeelte zijns levens geiirbeid
„ had) op wat wijze het ook zou mogeti wezen. 3. Dat
„ hij , als hij eenige Theologifche fchriftcn zou willen nit„ geven, dat zou moeten .doen onder toezigt der Re-,
„ monliranten 9 opdat die .zouden toezien , dat hij
„ clan overeenk,omilig met hunne leer liet drukken. 4.
„ Dat hij ook niet zou uitgeven eenige Apologia, of ver„ anwoording van zijne zaken , (hoe onregtvaardig en
kwaadaardig hij ook vcrongclijkt was) als waaruit on„ rust zou kunnen geboren worden.”
Waartoc brengt de verlegenheid, en de vrees voor eene
onaangename toekomst , denmensch niet, als zijn cooed,
door langdurige mocijelijkheden . en verdrietelijkheden , geknakt is ! T STEIN nam deze harde en in .zich,
fejVC hooyt onredelp voorwaardcn, te zelfden dagc, aan.—
Welke aanmerkingen zouden hierop niet te maker zijn !
Wij onthouden ons daarvan met mocitc , en laten ze aan
onze lezers over.
Buiten twijfcl gedroeg zich de Hoogleeraar wETsTE IN
nu vooreerst naar de opgemelde voorwaardcn , &eh later
heeft hij evenwel aan zijne Sttidenten ook weder onderwijs in de Griekfche Letterkunde en Kark.e%•ke Gefchiedenisfan gegeven ; en het is bekend , dat hij, in de farm
1751 en 1752, ook , binnen ilmficrdant zelf, zijn Grick.sch
Nieuw Testament, hew/elk zijnen roem vcreeuwigd heeft ,
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in twee deelen- in folio, uitgegeven, en, in de daarvoor
geplaatfle Prolegomena, zichzelven , wegens het aan hem
te hazel te last gelegde , breedvoerig verdedigd heeft.
Of hij derhalve, in vervolg , van het verband , waaronder
men hem gelegd had, ontflagen zij geworden , dan of hij
zichzelven daarvan , na bet tijdsverloop van ettelijke jaren
en IA) veranderde omftandigheden, ontilagen gehouden
hebbe , is ons niet gebleken. Dit is zeker hetzelfde
Bazel, dat hem ,eerst zoo onregtvaardig had zien behan.
delen , vereerde hem , in bet jaar '1744 , door hem het
Hoogleeraarfchap; der Griekfehe -Tale op te dragen; doch
hij vond niet goed hetzelve aan te nemen. Sedert namen
hem de Koninklijke Akademie der Intenichappen te Berkijn, en de Koninklige Maatfchappy zoo wel als d'e
tot voortplanting van het Christeltik geloof buitenslands 9
beiden te Londen, tot bun medelid aan, in de jaren 1'52
en-1753. ,Hij diende de Retnonarantfche Societeit tot
in het jaar 1754 , waarin hij, op deu 23ften van Lente.
maand , overleden is.
(Het vervolg er Plot in No.

x7'1.)

GENEESKUNDIGE WAARNEMING MET DE RADIX ARTE*

i

MISI

VULGARIS TEGEN DE VALLE NDE ZIEKTE.

Door A. G. nRocx, Med. Dr. te J'Perkendam.

n het Mengelwerk der Fade:land/eke Letteroefeningen
voor 1824, No. XV, werd ons de radix artemijiae
vagaris, naar het getuigenis van den beroemden x u F E.
LAND, door vele voorbeelden als echt bevonden, ge.
neesmiddel tegen de vallende ziekte , aan de hand gedaan.
Toevallig was ik, dit lezende , in de gelegenheid, om er
de proef van te kunnen nemen; ,waarom ik hetzelve , ook
voor het vervolg , heb afgefchreven en juist naar het voor.
fchrift gebezigd aan een' jongeling binnen deze gerneen•
te — de naam doet bier niers tot de zaak — van omtrent
achttien .jaren, die, anders van een gezond ligchaamsge.
Clef ,
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11e1, twee achtereenvolgende jaren, nu eens meer, dan
eens minder, aan epileptifche overvallen onderhevig was.
Veel is door mij, en ook nog door een ander, in het
werk gefleld , ow hem, ware -het mogelijk , daarvan te
genezeh , waarop ik , vooral op het laatst , weinig uitzigt meer had; als wanneer ik, meer dan eens, ooggetuige geweest ben , dat die overvallen niet alieen , hoe
langer hoe meer, het karakteristieke van de echte vallende ziekte aannamen , maar zelfs geene acht dagen tusfchenpoozing meer lieten. 1k voorzag mij dan van een
once pulver. radic. carte.-nif. vulgar. in eene dirt geftopte
welke ik daar aan huis bet , met last en onder de
ftrenglIe aanbeveting , om , bij bet eindigen van een volgend acces , hem daarvan zestig greinen, met wat warm
bier, toe te dienen, en verder naar het voorfchrift te
werk ie gaan , waarvan 1k een affchrift gelaten had. Geene week verliep er , of men zag zich in de gelegenheid,
of , out beter te zeggen, in de noodzakelijkheid, van het
middel , met hetgeen daarmede in Verband flaar , van applicatie te doen zijn ; waarvan het gevolg Was, dat de
patient daarop in een zacht zweet geraakte, en hij onge.
veer eene maand lang van geene overvallen geweten heeft ,
teen hij kort daarop, ik weet het niet beter te noemen,
niet meer dan eene vermaning van de vorige accesfen
kreeg:-men volgde het voorfchrift , en gaf hem andermaal
even zoo veel daarvan in , oblerveerde het verdere te died
opzigte , en hij is, tot hiertoe eene groote vier maanden lan-g — daarvan geheel bevrijd gebleven.
Daar dit nu mijn eerfte experiment met dien wortel is,
en de tusfchenruinite , mijns inziens , nog kart genoeg
is, om het recidive van die kwaal bij ons voorwerp
voor niet geheel onmogelijk te houden , acht ik niet.
temin, zoo niet mij verpligt , ten minfte der Faculteit
geenen ondienst te doen, met daaraan publiciteit te gey en; met geen ander inzigt evenwel, dan dat ook anderen van de kunst , bij voorkomende gelegenheden , daar.
van de proef zouden nemen; waarom ik mij genoopt vinde, voor hen die het itraks aangehaalde No. niet bezitten 2
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ten , den hoofdzakelijken inhoud van het voorfehrift bier
nog bij te voegen:
De versa geflampte piilvis radicis arlemificse vulga.
ris , welbewaard in geflotenc flesichen, als het mogeiijk
is een half uur v6Or het acces gegevea; zoo dat niet kan,
dan moet men hetzelve toedienen als het acces gaindigd
is; men geve can volwasfenen van 5o tot 70 greinen ,
met een weinig warm bier ; de ziekelegt zich daarop te
bed, dekt zich warm toe , en drinkt nog wat warm bier;
men late hem nitzweeten , zich dan verfchoonen, moet
zich warm houden , en wachten voor flerke dranken ;
zoo Lang er nog eenige fporen der kwaal zich opdoen ,
moet men dit herhalen ; wanneer bet zwect volgt, is altooS kritisch en gemeenlijk van fucces.

BESCHRIJVING EN AFBEELDING VAN EEN LE VEND IIIENSCHELIJE
GERAAMTE TITANS TE LONDEN ZICII BEVINDENDE.
CLAUDE AMBROISE SEURAT is de naam van dit zeld.
zaam natuurverfchijnfel. Ilij werd geboren , op den Loden
April 1797 , te Troyes, in Champagne, en is alzoo tegenwoordig 2 3 jaren oud ; het kind van arine , maar achtingwaar.
dige orders, welke beide gezegci warden van een' flevigen
ligchaamsbouw te zijn geweest. Zijne moeder onderging ,
gedurende hare zwangerheid , geen fchrik of eenig toeval ;
weshalve zijn tegenwoordige toeliand niet aan gewone oorzaken kan warden toegekend, Naar maid van het berigt zijus
waders, (zijne moeder is overleden , maar hij heeft eene
fliefmoeder) viel cr niers bijzonders aan hem op te merken
bij zijne geboorte ; maar Dr. WOOD is van gevoelen , dat
dezelfde wanfchapenheid , welke hem thans zoo zeer onderfcheidt , ook toen reeds moot beflaan hebben. Zijn wasdom
ging tot den gewonen tijd des levens voort ; maar, bij
het opgroeijen , werden zijne afneniing en verlies van fpierkracht meer en meer zigtbaar. — Bij zijn binnentreden des
vertreks , vervullen zijne gebogene bonding , ontvleeschte armen en beenen , ingczonkene oogen , doodmager gclaat , enz.
de ziel des aanfehouwers met het denkbeeld van zijn pas verrijzen nit een laugdurig ziekbed , of Hever van zijn opflaan nit
die
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die plaatfe , van waar niemand wederkeert. Maar wij zullen
pogen eene meer bijzondere helehrijving van 'hem te geven.
Het hoofd. — Ten gevalle der Faculceit, heefc s E u rt A T
ziju hoofd laten kaalfcheren , en boil& gemeenlijk een flan'
van de kleur zijns eigen haars (oonkerbruin) in de hand ,
waarmede iijn hoofd rijkelijk was verfierd. Men moot dat
hoofd zien , orn het wel te leeren kennen. Dr. wobo heeft
opgemerkt , dat het niets gebrekkigs heefc in deszelfs omvang ;
dat vericheidene organen Volkomen ontwikkeld en werkzaam
Zijn ; dat het orgaan der geflachtsdrift ongemeen ontwikkeld is ;
eat tobnzitt en moed VoOrts de rineeSt ontwikkelde organen zijn ,
en dat Or geen gebrek aan verflandsvermogeris is te ontdekken noch in de bewerktuiging , noch in het verkeer. Zijrie
bijzondere gelaatSttekken zijn volitomen , en zoodanig , dat
dezelve, bij gezoudheid en opgewekcheid , een aantrekkelijk
geheel zouden opleveren. Zijn oog is donker vol en dootdringend , en het bindvlies van eene fchoone Witheid ; maar
de indruk van dit orgaan is pijnlijk your den aanfchouwer
al het angarge en doorfchijnende vertoonende , gemeenlijk
perfonen eigen , die aan tering lijden. Zijn gezigt is fleck.
Zijne Lander: zijn zuiver,, en de werktuigen der kaauwing
goed ; maar hij geelc de voorkenr aan zullt vac:tire! , alS de
minfle infpanning vordert van de kaauwfpieren, zijride zeer
fpoedig vermoeid door eenige infpanning derzelven. De ooreu
zijn fijn gevormd , en zijn gehoor is goed.
De pals. — Van voren gain fchijnc de hals kort , plat
en breed. Die fchijnbare kortheid wordc veroorzaakt door
Zijn onverrnogen , om het hoofd behooriljk regtop cc bonder] ;
en, de kin gevolgelijk zakkentle , bedeltt zulks het boy-eater
gedeelte van den hals : de platheid is toe te fchrij von aan hei
gebrek van fpiervezel en celwijs wecffel , alsmede aan de groo.
te breedte van den teals, afwijkende van deszelfs natuurlijite
tandheid ; en deze grOote bre4cite words co weeg gebragt
door den bijzonderen vorm en gefleidheid van de fchouder.r
bladen , de bovenfle hoeken van welke , in Ilede van to rus.
ten op de achterfle gedeelten van de hooglie ribben , gekeerd
zijn over den fchouder , en zoo Verrevoor ytaarts komen , dat zij
nagenoeg het midden bereiken van de fleutelbeenderen , alwaar
derzelver plaatfing gemakkelijk van voren te zien is : gevolge.;
lijk loopen de fpieren opligters der fchouderbladen genoemd
Welke van de bovenfle halswervelen afkomen , en gewoonlijk
hederwaarts en eenigzins buitenwaarEs loopen, in dit voorwerp
Fet
BaNGEL.W. 1825. NO. Is.
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were zeer veel buitenwaarts , in eene rigting mar het fchon.
dergewricht , en ftrekken den hals aanmerkelijk in eene zij.
delingfche rigting uit.
De fehouders. — De regter fehouder is aanmerkelijk lager
dan de linker.
De fchouderbladen. — De fchouderbladen zijn met eene
zeer dunne huid gedekt , en fleken derk nit ; wanneer de
armen achterwaarts gebogen zijn , raken zij elkander nagenoeg,
van zoo nabij zelfs , dat zij eene hazelnoot zouden kunnen
beklemmen; en in deze bonding is de holte tusfchen de
fchouderbladen en de ruggegraat zoo groot, dat een appel
van gewone grootte gernakkelijk voorbij de hazelnoot kan
doorgaan.
De armen. — Beenderen met vel gedekt , zoo gefpannen.,
dat de bovende gewrichten der armen van dit wonderfchepfel bezwaarlijk vier (Eng.) duimen in omtrek halen. De
voorarmen zijn wel zoo dik als de oppergewrichten , halende
vijf en een' halves duim om het dikfte gedeelte. De fpierkracht in de armen is zoo zeer verminderd, dat hij niet
Langer in flaat is , om dezelve naar zijn hoofd te brengen.
Dr. w o o D, die hem zag eten , zegc , dat hij zich zelf kan
voeden , door zijn boofd halverweg de tafel te buigen, op
welke de voorarm rust ; maar , wanneer hij wil drinker , moet
zijne diefmoeder,, welke hem zorgvuldig oppast, hem te hulp
komen, dewijl hij het glas niet aan den mond kan brengen.
De handen. Eene drooge huid dekt de beenderen der
lianden , welke , met vleesch bekleed , fraai zijn zouden. De
vingeren zijn lang, en , bij mangel aan vleesch, naar boveu
getrokken, waardoor de knokkel eenen hoek vormt met de
laatde geleding. De nagels zijn net gevormd.
De borst. — Dit gedeelte van het ligchaam heeft alle over.
eenkomsc met dat van een geraamte; want het been is zoo
Twonderbaar ingezoniten, dat de afftand van de borst tot de
zuggegraat , uitwendig , nog geen drie duimen haalt, en diensvolgen g inwendig nog minder.
De longen. — Dr. w o o a is van gevoelen, na de longen
met de flethoscoop , of hoortuig , te hebben onderzocht , dat
er eene holligheid is in de regter ]swab, het gevolg van
knobbelachtige verzwering of opneming , dewij1 het borstgeluid
zeer duidelijk waar to nemen is ; terwij1 de linker kwab vol.
maakt gezond fchijnt. Een Heelmeester van naam , en bijzonder vriend van LAE NNE c, den uitvinder van zoo even
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genoemde werktuig , daarbij tegenwoordig „ is flellig van de.
zelfde gedachte. Anderen zijn van meening , dat de werking
der longen niet uitgaat van de borst , zoo als gewoonlijk
maar Van het lager gedeelte des onderbuiks ; bewerende , dat
de werktuigen der ademhaling , door buitengemeene flapheld , geheel uit dertelver eigenaardige plaats zijn afgedaalde
Het hart. — Sir ASTLEY COOPER., is ons verzekerd
verklaarc, dat het hart gelegen is in een geheel tegennattiurlijk gedeelte , zeer laag in het ligchaam ; maar Dr. wood
beweert , dat, fchoon inderdaad laag, het evenwel niet volftrekt buiten deszelfs natuurlijke plaatfing zich bevindt; dat het
niets buitengewoons in deszelfs werking vertoont, geene botfing of eenige overbelling tot uitzetting. De klopping is dill*
delijk zigtbaar , fchoon niet veel meer dan die, welke bij per.,
fonen wordt waargenomen , die door langdurige ziekte zijd
uitgeput. Zijn hart is dus niet verbeend , zoo als men verteld
heeft ; het volVoert deszelfs werkzaamheden geregeld,
fluwt het bloed in behoorlijke evenredigheid uaar de verfehilt.
lende ligchaamsdeelen.
De lever. — De lever is klaar te onderfcheiden beneded
de randen der ribben , en is Uitgezet en verhard hoogst.
waarfchijnlijk ten gevolge van eene vroegere ziekte,
naastdenkelijk eene ontfteking door eenen aanval van leverkwaal , hem vOOr eenige jaren overgekomen , blijkens de ach.
tergeblevene lidteekenen van eene rijkelijke aanwending vad
bloedzuigers.
De ribben. — Niets kan fterker uitkomen of onderfcheide4
tier geteld worden , dan de ribben van deze droevige figults
Bij het betasten zijn het even zoo vele afzonderlijke been,
derftukken.
De onderbuik. — Joist het omgekeerde van den .didermans*
nand (*) vertoont zich in den zamengetrokken' en uitgemergel.
den onderbuik van dit vel - en -beenskind ; maar dit is niet
te verwonderen, dewijl de geringe hoeveelheid fpijs en drank
welke hij nuttigt , ontoereikende is , om denzelven in het minae
te doen uitzetten ; weshalve alle de onderbuiksfpieren opwaarts ,
of binnenwaarts , zijn gekeerd ; gelijk wij gedeeltelijk aan
unszelven kunnen te werk ftellen , door denzelven in te trek*
ken : het bekken , ten gevolge hiervan en van het gebrek aan
fpiera
(*) Waarfchijnlijk eene toefpeling op het vette ambt van

illderman. — Vert.
ee2
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fpierkracht, heeft het voorkomen van ongemeenen omvang
en de inplanting van het dijebeen is duidelijk zigtbaar; het
geheel van den boveniten kam van het darmbeen laat zich zeer.
ligt omcrekken, en de gedaante van het zitbeen is gemakke-lijk te onderkennen, hebbende weinig meer dan een
kleedfel; de bilfpieten zijn zoo goed als te niet gegaan, enhet aaartbeen kan men met het oog, volgen tot deszelfs ulcer.
fie einde. De genitalia zijn volkomen en zelfs krachtig ont-wikkeld , en hij heefccie-geflachtsdrift met geweld te keer moeten
gaan, wijl met derzelver voldoening zijn 'even gemoeid ware. Maar er is een fchijn van onderbuik aanwezig , hetwelk
men niet moet voorbijzien. Denzelven befchouwende, zou
men zeggen, dac dezelve beftond in twee holligheden , ,eene
bovenae en eene benedenile, zoo geweldig is dit acme fchep.
fel zamengetrokken in de lenden. De volgende afmetingen
zullen hiervan misfchien een duidelijker denkbeeld geven :
Eng. voet. duim,
Omtrek van de horst , onmiddellijk
under de okfels
•
•
•
•
•
z
•
Meer benedenwaarts, en tegenover
p
^
•
2
2
de- tweede valfche rib
•
i
Rondom de lenden
•
•
•
9
•
Rondom bet bekken .
^
2
3m
De romp. —Den romp vergelijkende met een' grooten blaas.
balg , nemen wij het meest gefchikce voorwerp te boat, on:
den Lezer een eigenaardig denkbeeld van denzelven te geven:
want , van den fchouder tot de heup , heeft dezelve meer
overeenkomst met een' hoepelzak , met leder bekleed, dan
met eenig ander ding; en de gelijkenis met een' blaasbalg
worth veriterkt door de zeer zigtbare klopping van het hart.
De heupen. — Ten einde zich eene voorftelling te waken
van den vorm der heupen, verwijzen wij tot de Afbeelding.
De dijen. — De volflagene nietigheid der dijen laat zich
niec befchrijven. Het zijn beenderen, enkel bedekt met
eene drooge huid. Dr. w o o n zegt , dat er naauwelijks
fpoor beflaat van fpieren, en dat de nit- en inwendige groote
clijefpier, de magere., de regte. en kleermakers-fpieren enz•
niet zijn aan te wijzen.
De knien. — De kniegeledingen hebben het voorkomen von
kloeke vorming , enkel bet gevolg van den ingekrompen' toe.
itand der fpieren , welke de cylindrifche beenderen behoorden
te omkleeden. Zij zijn van eene roodachtige kleur welke
dezelve zeer doec uitkomen , wijl het ligchaam eene loodver.
wige tint heeft.
De
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De heenen.— De heenen hebben een minder ellendig vow..
ko:nen dan de dijen , hoewel zij' leer hies g zijn.. Er is nicer
fpiersontwikkeling in het regter been, dan in het linker; heb=
betide her regter eenige overeenkomst met de gewone uitzetzetting der kuitfpieren.
De fcheenen en enkels. — Op de fcheenbeenderen zijn twee
of drie- uitpuilingen of gezwelletjes. De enkels zijn ongemeen breed.
De voet. — Aan den voet is niets buitengewoons , behalve
dat dezelve te breed fchijnt. Op de bails des grooten teens
des linker voets is een likdoren.
De huid. — Zoo volflrekt droog en zoo gelled van zweet
beroofd is de-huid van tic zeldzaam levend weten ,dat deze.
ve volkomen gelijk is aan parkement, en hij nooit nitwafemr„
Zijne lengte gewigt en ouderdom. SEURAT is 5 voet
Ta duim ;Eng.) long, en de lenge der nireinden is evenredig aan de lengce zijns ligchaams. Hij weegt 78 pond, (omtrent 36 Nederl.) Hij 'is thans, gelijk gezegd is, 28 jaren
oud; het tijciperk , waarin de man zijne grootfle volkomenheid en kracht heeft bereikt.
Zijn gang. Wanneer hij ter kamer intreedt , wordt de
aanfchouwer getroffen door de moeijelijkheid van zijnen gang;
want hij heeft weinig of geen vermogen, om zijne ledemacen
in beweging te brengen. Dr. w o on vergelijkc zijnen flap
met dien van een paard , dat op dens in den draf wordt ge.
Bait, en befchrijfc denzelven , door dien te vergelijken bij
de onvaste pogingen van een kind, dat beginc te loopen.
Wij wezen bet insgelijks niet beter uit to drukken, hoewel
het ons niet voldoet ; want de gang van SEURAT is eigenlijk
met niets te vergelijken , war wij ooit gezlen hebben; er
beitaat misfchien niets dergelijks in de Latina; het is onbe.
fchrijfbaar treffend en naar.
Zijne gezondheid. —Van het vroegfle tijdperk zijner kindsch.
heid af, is zijne gezondheid beftendig goed geweest , behoudens de gewone ongefteidheden, waaraan kinderen onderworpen zijn, cenen aanval van het zijdewee , en eene lever.
kwaal , aan welke hij ongeveer vijf jaren geleden fukkelde.
Tegeuwoordig is hij volkomen vrij van eenig ligchamelijk on.
gemak.
Dus hebben wij dan getracht onze Lezers een eenigzins
uitgewerkt verflag te geven van dit onbegrijpelijk , onbefehrijfbaar, onvergelijkelijk wezen, thans te Louden het voorwere
.E e e 3
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werp der verbazing van alien, die hem belchouwen. Hi)
wordt vertoond in een' ontblooten that, uitgezonderd alleea
eene fma!ie u tgeCnedene fchort om de lenden ; en oak deze
wordt gereedelijk weggenomen ten verzoeke van eenig wee
tenrchappelijk navorfcher. Hij luistert met aandacht , en
b'eancwoordt elle vragen , hem gedaan , zonder eenige achterhoudendheid. Hij praac met levendigheid ; maar fchijnt afgemat , wanneer dit Langer duurt dan eenige minuten. HO is ,
bij zijne overvaart , volarekt niet zeeziek gewe-est ; hecwelk
ook gewis zijn leven in groot gevaar zou gebragt hebben. Hij
is een hartstogtelijk beminnaar van muzijk , en zing eenige liedjes van zijn land. Zijne item is zwak , maar in 'c geheel niet
cmaangenaam. Wanneer hij fpreekt, en nog meer wanneer hij
zings, is de kloppiug van het hart ten fterkfle blijkbaar,, en
de beweging aan den hals zeer in het cog vallende. Hij is
uiterst gevoelig ; waardoor,, wanneer men de huid ter linker
zijde aanraakt , de omringende oppervlakte des ligchaams aanfloods eene rifling onde , gaat. Zijne gewone hoeveelbeid fpijs is
van twee tot drie oncen per dag(*). Zijn drank beaaat nit wijn met
water, en porter , hetwelk hij flurpt; want , zoo hij eene teug
thank , zou hem dit, naar elle waarfchijniijkheid , doen flikken , dewijl de buitengewone gefteldheid der ribben en van
het borstbeen hem belec naar eisch te flikken. In sane AT lS
Net borstbeen zeer plat , alsof het binnenwaarts naar de rug..
wervelen was gedrongen ; terwijl bij welgevormde perfonen
dit been eenigzins bolrond naar buiten en naar binnen hol is ,
dus juist het tegengeftelde ; iuderdaad het flrekt zich zoo ver
dat er naauwelijks van
binnenwaarts bit bij s E U It A T
tot a duim tusfchen hetzelve en de tegenover liggende were
velen overblijfc; weshalve hij genoodzaakt is , zijne fpijs
zeer fijn te kaauwen , en zijnen drank te flurpen , in flede van
to
verhaalt
:
dat
hij
bij
hem
was
op
het
(*) Dr. woo D
lour zijns middagmaals ; dac hij vermicelli - foep nuttigde , ter
hoeveelheid van vier tafellepels , en daarop het achtfle deel
van een fluivers Fransch broodje ; dit , met de helft van een
klein gins cider, was het ganfche maal. Ilij fcheen zeer te
verlangen naar het middageten ; maar, nadat hij de helft van
het zoo even genoemde had genuttigd , begon zijn eetlust
zigtbear te verflaauwen. Zijne verduwingskracht is volkomen
berekend near de hear opgelegde tank : de pols is altijd vol
en zacht , en van natuurlijke fuelheid ; na het eten flag
hij eenige Hagen meer."
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te drinken. Eenigen voegen er bij , dat het aan de platheid
van het borstbeen en de buitengewone geaeldheid der ribben
is toe te fchrijven , dat het hart niet op zijne natuurlijke plants
worth gevonden , daar deszelfs klopping , in plants van achter
de 3 , 4 en 5de rib , wordt waargenomen zeer laag nederwaarts
achter de 7 , 8 en 9de , in de rigting der linker onderbuiks.
ftreek, Zijne fpijsvertering is goed , en zijne ontlascingen zijn
geregeld. Ziju flay is , over het geheel, diep en gezond ;
dikwijls droomt hij , maar over onderwerpen van woeligen
card, nook van lets , in verband ftaande met zijn eigen ongelukkig lot. Dr. w o OD berigt ons echter,, dat hij van tijd tot
tijd gekweld worth van de ‘nachtmerrie , en dat sEU RAT
flaapc tusfchen zijnen vader en zijne ftiefmoeder, een van
welke alsdan terftond dien kwaden geest verdrijft , door hem
zachtelijk te bewegen , wanneer bet blood deszelfs natuurlij.
ken loop bervac, en hem vergunt , zijn ellendig leven te
verpoozen , en rond te zweven in de ,denkbeeldige wereld.—
ITU verduurt de uitwerkfelen van hitte en koude gelijk andere menichen , en heeft geene nicer dan gewone kleeding
noodig.
Het allerongunaigst gezigtpunt , waarin zich SEURAT
vertoont , is van ter zijne , met opgehevene armen. In deze
bonding fchijnt hij alles behalve een mensch te zijn; het is
een verfchrikkelijk lets ! De doodgelijke ointrek des ganfchen
ligchaams , bet fpookachtige der ribben , de ingevallen order.
bulk en de uitfpringende achterdeelen vertoonen een voorwerp , onvergelijkbaar in de menrchenfoort. In deze bonding
is hij eene levende figuur van de cijfcr 3.
Volgens getuigenis van zijnen vader, hebben de Leden van
de Frenfehe Facu!teit hem met zoo veel ongevoeligheid en
onkiesch held , in het betasten en zelfs knijpen , bejegend , dat
hij weigerde zich aan hen te vertoonen , ja ten laatae zulk
eenen afkeer kreeg van zijne Hooggeleerde 1andgenooten , dat
bij zich in 't geheel niet meet wilde laten bezien.
Eel) Geneeskundige heeft ons verzekerd, dat , wanneer, bij
doniter, een kaarslicht achter zijnen onderbuik geplaatst wordt,
hij deorfchijnend is, en fchier alles vr.n binnen duidelijk kan
worden waargenomen.
Wauneer de nieuwsgierigheid des aanfehouwers bevredigd
is , en hij den fehok van het mite gezigt heeft doorgeanan,
maakt zich het diepae inedelijden weester van elk gevoelig
ea ih!denkend gemocci ; want dit arm fchepfel is zoo goed als
E
e 4
tat,.
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uitgelloten van alien aandeel in de genietingen des !evens, en
als gedoemd tot eenen ftaat van levenden dood!
Wij hebben, in den loop van ODS leven , vreemde toonee.
len, vreemde dingen , vreemde dieren en vreemde menfthen
gezien; wij hebben mannen en vrouwen gezien, buitengewone kracht , behendigheid enz. uitoefenende ; wij
hebben vuur. en glas - eters, kopere en ijzer-kaauwers, vlasen fleen flokkers gezien; wij hebben reuzen, reuzinnen en
dwergen, vrouwen met twee aangezigten en mannen met drie
handen gezien ; wij hebben nog onlangs, op de kermis, een
kind gezien met twee hoofden, vier armen en vier beenen ;
wij hebben menfchen gezien, die voorgaven zonder voed.
fel te leven, en zulken, die eene gans, of een' kalkoen,
konden orberen
Of een' fchapenbout, of een lam , op
wij hebben 'jongens en meisjes gezien, fchrijvende, teekee
nende en fchilderende zonder annen , en anderen„ knipfels
makende en pistolen affchietende met hunne reenen ; wij hebben blinden gezien , die uurwerken en horlogies vervaardigden,
en anderen , die piano's, harpen en werktuigen herftelden;
wij hebben, kortom , vele andere zeer vreemde vertooningen
uanfchouwd; — maar nimmer hebben wij jets gezien, waardig orn vergeleken te worden met cr. A y n z A M n a 01 sis
anyatiT, het kvend menfehelijk Ceraarnte. A
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(Ifervok en lot van U. 69o.,)
Ten einde de Iludie der Meteorotogie, welke altijd een
zijner geliefkoosde geweest was, te bevorderen, verge.
noegde zich PIC 're r niet alleen met zijne onderfcheidene
Correspondenten aan te moedigen, orn, nevens, hem, verge.
lijkende waarnemingen te doen met de meer volmaakte werk,
tuigen , welke thans in gebruik zijn ; hij zette Obfervatorinms op de hoogfle bergen van Europa , plaatfte ;elf, var
eenige jaren, • in het klooster op den grooten St. Bernard,
weerkundige werktuigen , waarvan hij de zorg aan de monniken, die heczelve bewonen, coevertrouwde, en welker
waarnemingen elke maand in de Bibliotheque univerfelle open.
bear gemaakt worden, Na een bezoek bij deze vrome menfchen, en getroffen door de geitrengheid van hunnen langen
winter, brag hij het plan ten uitvoer,, om hunne wpning
ware
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warmer en bij gevolg gezonder te maken. Met dit oogmerlc
plaatfie hij eerst in de Bibliotheque univerfelle
15, p.
2 33) den brief, welken de Heer PARRoT , , Hoogieeraar in
de Natuurkunde te Dorpat , bij deze gelegenheid aan GI I.fchreef, en welken deze in zijne iftinalen der Phy/ik
bekend gemaakt had; vervolgens beriep hij zich op de edei.
moedigheid van Europa, en hij llaagde zoo wdl in het fchilderen van de behothe en her lijden deter achtingwaardige
menfchen, dat hij hun toereikende gelden kon verfchaffen,
flier alleen om zich kagchels en buizen ter verwarming aan
te fchaffen, maar ook om bun gellicht te berftellen en te
vergrooren. Hij had zelfs bet plan gevormd, om een weer.
kundig Obfervatorium op den Etna, als het zuidelijkfte punt
van Europa, op te rigten , en was reeds in 182o vertrokken,
om deze onderneming te bewerkftelligen, welke hem zeer be.
langriike uitkomften voorfpelde. Opgehouden door de that.
kundige verdeeldheden, welke toen in Italia; pleats hadden,
brags hij den winter te Florence door, altijd te vergeefs het
oogenblik afwachtende, waarop hij naar Palermo zoude kun.
nen vertrekken. Maar hij wist zijn verblijf in Italid ten nutte aan te wenden; hij maakte kennis met de beroemdfte NaT
tuurkundigen van Toskane, met welke hij proeven deed, wearvan eenigen geplaatst zijn in de Bibliotheque univerfelle voor
1821, (T. 16, p. 176 , 286 en 296; T. 17, p. 25.) Overal,
wear hij eenigen tijd bleef, fchiep hij zich, als 'r ware, tij.
delijke vereenigingen, waarvan hij de ale/ was, en in welko
bij talrijke waarnemingen mededeelde.
Hij hield zich onvermoeid bezig met alles, war betrekking
had op de Geodefie en de metingen mec den barometer, en
in onze flad , of in derzelver nabuurfchap , had er niets van
dien aard pleats , waaraan hij geen werkzaam deel rani. Hij
gaf eene Verhandeling in her licht over het voordeel, oni
eenen meridiaan en parallelboog te meten, welke Geneve tot
fnijpunt had. (Deze Verhandeling, geplaatst in het 81fle
Dees der Philofophical Transactions , gaf, meen ik, aanlei.
ding, dat de Heel. PI CTET bij de Koninklijke Maatfehappij
te Londen als Lid werd aangenomen. Men vindt in de Reizen naar de illpen van DE SAUSSulir, een kaartje van de
omftreken van den IWontblanc , getrokken uit eerie grootere
kaart, welke het meer van Geneve met de omringende landen
bevat, en welke nooit in het Licht verfchenen is. Hij had
eene kleine zaktafel van Logarithmen gemaskt , met behulp
Eee5
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van welke en van eenen barometer , die hij op zijne reizen
aIs Infpecteur der Univerfiteit altijd bij zich had , hij een
groot gedeelte der wegen van Frankrijk waterpaste, Ilij bragt
nit Engeland mede, en bond het Inflituut, waarvan hij Cor.
respondent was, een' anthentieken flandaard der Engelfche
maven aan, welke door den beroemden TROUGUTON ge.
maakt was; en deze geleerde vergadering benoemde eene
Commisfie, om deszelfs ware verhouding met den metre te
bepalen. (Bibl. Brit. Sc. et Z., T. 19, p. 109.) Hij fleIde
een levendig belang in de groote werkzaamhedeu , welke
onderfcheidene tijdvakken ten opzigte der meridiaanmeting
plaats hadden, en crachtte op verfchillende wijzen ons Ob.
fervatorium aan den grooten fchakel van driehoeken te bin–
den, welke Frankrijk en de naburige Landen bedekte. Hij
bielp zelfs in 1822 bij de waarneming der Vuurfignalen,welke op den berg Colombier boven Seysfel gegeven werken, en
welke, onder het beiluur van den Heer CARLI N 1, gediend
bebben, om dit Obfervatorium aan die van Milaan en Pariji
te verbinden (Bibl. uniy. Sc. et 'I., T. 21, p. lob); want te
midden van alle zijne andere bezigheden droeg hij veel zorg
voor deze inrigting, waarvan het befluur hem federt den dood
van den Heer MALLET was toevertrouwd ; hij verbetetde en
vermeerderde derzelver werktuigen , bezigtigde hoar elken
(lag, bragt er dikwijis een gedeelte van den nacht door, en,
toen onze Akademie, vOdr eenige jaren , den Heer ALFRED
GAUTIER cot Hoogleeraar in de Sterrekunde benoemde, be..
ijverde hij zich , om met hem allerlei foort van waarnemin.
gen te doen, en hem te geleiden in eerie kunst, waarin hij
door zijne natuurlijke bekwaamheid en lange praktijk
muntte.
Hij had door zijne verfchil/ende werken zulk eene vermaardheid verkregen, dat alle vreemdelingen, welke Zwitlerland bezochten , hem gaarne wilden zien ; hij hield bij hen
de eer van onze flad met eene innemende beleefdheid op ; hij
toonde hun onze onderfcheidene geflichten: hij leerde bun
onze kunflenaars en onze inrigtingen kennen , en , door zijn
gul onthaal en de aanlokkelijkheden van zijne altijd fchrandere en afwisfelende gefprekken, won hij onfeilbaar hunne
genegenheid en achting. In deze zijne task, welke hem
nirnmer lastig toefcheen, werd hij bijgettaan door de onderfcheidene leuen van zijn talrijk huisgezin , welke alien vet-.
maak fchepcen hem daarin behulpzaam te zijn.
Dit
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Dit aehtingwaardig huisgezin was voor PI cT E T eene bron
van onuitputtelijke geneugten. Elk oogenblik van den dag,
dac hij kon uitfparen, was hij bij zijne kinderen en kindskinderen welke in dezelfde woning te zamen waren , en
fprak met hen op eene beminnelijlte, zachte, treffende wijze. Begaafd met eene gelukkige iuborst, en met eene vro.
lijkheid, welke hem nimmer verliet, zag hij altijd de dingen
van de goede zijde , en wist er altijd partij van te trekkers.
I-lij bezat de kunst , om aan zijne gefprekken beftendig nieuwe aantrekkelijkheid te geven , het zij door belangrijke en
op eene fchrandere wijze voorgeftelde verhalen, het zij door
plannen of proeven, die hij bedacht, en die hij altijd naar
de vatbaarheid der hoorders wist in te rigten, met eene le.
vendigheid van geest en aangenaamheid van nitdrukking, web.
ke hem bijzonder eigen waren,
Wanneer hij in eene vergadering was, waar jets te over•
wegen viel, gaf hij zijne meening altijd op eene duidelijke
en beknopte wijze te kennen, en als hij dezelve geuit had,
verdedigde hij die zelden, maar wijzigde die gaarne naar die
van anderen ; en nimmer was hij gelukkiger, dan wanneer hij
de verfehillende gevoelens vereenigd had. Nooit heb ik hem
aan iemand harde en onheufche woorden hooren toevoegen,
en nooit heb ik hem in eenige ongeduldige beweging pzien,
Wanneer hij in eenigen weienfchappelijken redetwist was , gaf
hij zijnen tegenftrever fchielijk toe, eerder om het gefchil te
doen eindigen, dan nit gevoel van ongelijk. Wanneer men
hem onaangename en ongepaste vooraellen deed, boog hij
het hoofd neder, zonder lets te antwoorden, en zonder eenig
uitwendig teeken van afkeuring te gaven. Nooit bleef dezer
verhevene ziel de gedachte van eenige beleediging bij , en
nooit floorde gebrek aan beleefdheid of onvoegzame bejegeningen zijne rust. Ook had hij nooic eenigen vijand, en was
altijd omringd door zulken , welke hem bewijzen van achting
en welwillendheid gaven. De leefwijs , welke hij had aange.
nomen, en de overgroote menigte van zijne bezigheden, beletteden hem , veel van die foorc van betrekkingen te maken ,
in welke men den tijd doorbrengt zonder bepaald nut of
doel; maar had men hem belangrijke zaken mede te deelen,
hem om eenigen dienst of aanbeveling te vragen, dan was
he n niets te veel, hij had dan zijnen tijd veil, hij fchreef
brieven, ftelde zijne talrijke vrienden, die hij buitenslands
had , IC werk ; en wanneer hij niet flaagde , was hij ciaarover
zeer
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zeer gevoelig. Hoe vele dienften van deze foort heeft hij
niet bewezen! Hue vele mannen zijn hem voordeelige en eervoile posten of een goed beftaan verfchuldigd Kan men zijne natuurgenooten hartelijker beminnen, en hun betere en
zekerder blijken van genegenheid geven?
Zijn Godsdienst beflond hoofdzakelijk in het naauwkeurig
vervullen zijner pligten , eenvoudig en zedig te leven , en
edelmoedige opofferingen voor anderen te doen. Hij hechtte
groote waarde aan de belijdenis van het Christendom , zoo
als hetzelve in onze Kerk onderwezen viordt; en, zonder
zich ooit met godgeleerde gefchillen in te laten, fchreef hij
echter aan den Methodist D R U M M o ND 9 OM zich te beklagen over de onvoegelijke uitdrukkingen, welke hij tegen ooze Kerk gerigt had. Hij juichte met zijn geheele hart de
groote onderneining der Bijbelgênootfchappen toe , waarvan
hiJ meermalen in zijn tijdfchrift verflag deed , en ontving al.
cijd met eerie levendige genegenheid de achtingwaa.rdige leden
der verfchiltende Christengezindheden, zoo als M n ea tr.
Le v en ALL,EN, welke Europa doorreisden ,om hetzelve ze.
delijker en godsdienfliger te taken. Zelfs was hij, zoo lang
hij leefde, Secretaris van ons Bijbelgenootfchap, waarin hij
dikwijls omftandige ber!gten gaf over het werk en het welge_
lukken van het groote Engeliche. Eindelijk nog woonde hij
met naauwgezetheid den openbaren Eerdienst biJ , voornarnelijk onze Catechization ; het vermaakre hem, daar den voortgang na te gaan van het godsdienftig gezang , waarover hij
een uitnemend regter was, en het aanfchouwen van de jeugd,
welke voor het aangezigt des Heeren verzameld was , was
een wellust voor zijn hart.
Maar de deugd, welke hij het ftandvastigst beoefende, was
liefderijke mededeelzaamheid. Men kan lerterlijk zeggen,
dat, met uitzondering van zijne natuurkundige werktuigen,
waaraan hij fterk gehecht was, hij niets bent, dat hij niet
gereed was met anderen te deelen. Nooit heb ik hem eenen
dienst zien weigeren, wanneer hij dachc, dien te zullen kun.
ten bewijzen. In alle Genootfchappen, waar hij voorzat, of
waarvan hij lid was, nam hij alle CommisUn aan , en alle
rapporten en onderzoelc op zich. Hij kwam het eerst en
verErok het laatst, hoewel hij gewoonlijk druk met bezigheden bezet was. In dien tijd zelfs , Coen hij flechts het noodige had om van te leven , vond men zijnen naam altijd aan
het hoofd der infchrijviugen , ftrekkende o n eenige inriging
te
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te bevorderen, of eenen ongelukkigen kunftenaar te helpen4
De fommen, welke hij op die wijze uicgaf, waren aanzienlijk; want hij werd mededeelzatner,, naar mate zijne omflan.
digheden verbeterden, en hij het chide zijna levens naderde ;
hij beperkte zijne gaven Met tot kunflenaars en derzelver on.
dernemingen, maar ftrekte dezelve tot alle ongelukkigen uit,
daar hij eene menigte arrnen had, welke hij geregelde en dikwijIs zeer milde aalinoezen gaf.
Het is klaar, dat deze wijze van leven hem geene groote
rijkdommen kon doen verzamelen , hetgeen zeker eene verkeerdheid is in deze Eeuw, waarin men dezelve zoo zeer
waardeert ; maar wie zoude hem daarom kunnen laken, of
beweren, dat zijn voorbeeld vele navolgers zal vinden? Het
gros der menfchen plaatst zijne middelen in de publieke fond.
fen, in buitenplaatfen of kostbare meubelen. PICTET heeft
dezelve anders geplaitst ; zijne medeburgers zullen altijd zije
re nagedachtenis in eere houden , en zijn huisgezin, in plaats
van daarover eenig verdriet te gevoelen, zal zich daarop altijd kunnen verhoovaardigen.
Men begrijpt, dat hij , volgens zijne aangenomene grond*
beginfelen , zich weinig met flaatkundige twisten bemoeide,
vooral federt zijn vaderland deszelfs onafhankelijkheid herkregen had. De regel van zijn gedrag onder elken Regerings.
vorm was, al het mogelijke goed te doen, door deszelfs
rigtingen te elpen verbeteren, door Licht en godsdienitige
gevoelens te helpen verfpreiden, door het bevorderen van
het geluk der mindere klasfen , en door aan de hoogere eene
zucht naar algemeene achting in te boezemen. Hij wilds
zich de eer niet tceiiigenen , eenen tak van wetenfchap gefchapen of uitgebreid te hebben, maar dong fteeds naar die
van nuttig te zijn ; en men kan zeggen , dat hij zijn oogmerk
ten voile bereikt heefc, daar zijn geheele leven hieraan was
toegewijd. Op verre na heb ik alle de algemeene en bijzon..
dere dienflen niet opgeteld , welke hij aan onze fabrijk , aan
onze huishoudelijke kuntlen en aan ons wetenfchappelijk en
godsdientlig onderwijs bewezen heefc. Wat zoude het zijn,
indien ik, mij uit dezen naauweren kring verwijderende, hen/
befchouwde, hetzij in betrekking tot onze Bondgenooten ,
hetzij in betrekking tot. vreemden, en bij die fchilderij dat
zedelijk , godsdientlig en wetenfchappelijk onderwijs voegde,
dat zijn tijcifchrift gedurende dertig jaren door verfchillende
deelen van Europa verfpreid heeft I Hetgeen hem bovenal
on.
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onclerfcheidde, was eve groote zuiverheid van gevoel, en
indien ik mij dos mag ni t drukken, eene nitgezochte zedelijk
heid ; hij beminde Mies , war zuiver en eenvoudig was ; hij
hechtte zich nun den man, bij wien hij list voor zijn vak,
liefde tot het goede , of zuchr tot pligtsbetrachting ontwaarde; hij fchiep dan vermaak, hem aan te moedigen , en hem
treffende blijken van 'zijne genegenheid to geven, Ilij had
zelf eene opregre zedigheid, die zich in geheel zijn gedrag
enb aar maakte ; hij vermeed zorgvnldig alle lolcuitingen, en
Men kon zien, dat het hem onaangenaam was, dezelve te
ontvangen„ Nooit heb ik hem over -zichzelven hooren fpre..
ken, zijne goede laden hooren oplialen , of anderen bezig
houden met hetgeen hem flanging. Zijn geluk was bet , zich
te doen vergeten, indien ik mij zoo nag uitdrukken, Een
treffend voorbeeld van hetgeen ik hier bijbreng k n men zien
in die flulticen van de Bibliothque univerfelle , welke op de
VTetenfchappen betrekking hebben, en vooral in die, welke
hij heeft opgefteld.
Reeds vroeg maakte hij eene verzameling van mineralogi.
fche voorwerpen , welke voornamelijk de rotsfoorten van ooze bergen bevatte, zoo als die door DE S AUSSURF befchreven zijn, en welke hij van tijd tot tijd op zijne onderfcheidene reizen vermeerderde, IIij hechtte echter nog meer
waarcle nun zijne verzatn2ling van werktuigen voor de proef
ondervindelijke Natuurkunde, welke hij uit zijne overwinst
ftankocht en nog Reeds vergrootte. (Onze flad is in het bezit derzelve gekomen, en heeft ze in een lokaal geplaatst,
dat gefchikt is voor bet geven van lesfen in de proefondervindelijke Natuurkunde, welke geregeld hehoorden plaats te
hebben.) Hij gebruikte dezelve om publieke lesfen te ge.
y en, welke altijd flerk bezocht werden, en om weike men
hem met veel aandrang verzocht , dewijl hij zich daar in al
zijne voortreffelijitheid vertoonde.
had inderdaad zulk
eene duidelijkheid , bevalligheid van nitdrukking ,gefchiktheid
om duisterbeden op te klareti
hinderpalen nit den weg te
ruirnen, en voor de onWetendflen zelve de verfcbillende
derwerpen , waarmede hij zich bezig hield , verflaanbaar to
maken , dat elk hem verliet met de overtuiging,
hij bet
gehoorde begrepen en lets geleerd bad, Vooral muntte
nit in de moeijelijke kunst om de proeven in gereecikid re
brengen en dezelve to doen geltikken , en nooit lieeft hem
iernand overtroffen in de befchrijving van eenig zamengefleld
tverk-
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werktuig. Hij fchepte vermaak in deze openbare !esfen,
hoewel zij voor zijne gezondheid nadeelig waren , dewijl zij
hem te zeer bezig hielden en te veel infpanning vorderden.
Hij zeif woonde geregeld de lesfen bij, welke zijne ambtgenooten gaven, en deed dit met zulk eenen ijver, dat hij
Diet alleen nooit wegbleef, maar er altijd aanteekeningen
maakte , hetzij om dezelve over te fchrijven , hetzij om zich
belangrijke zaken underhand weder te herinneren. Alles, wat
hij deed, deed hij altijd met denzelfden ijver, Nooit deed
bij eene reis of togtje , zonder er een journaal van te bon.
den, en order zijne papieren zijn vele flukken van die foort,
welke des te kostbaarder moeten geacht worden, daar zij
met natuurlijkheid en opmerkelijke oorfpronkelijkheid zijn
gefchreven. Alen kan daarvan oordeelen uit eene driemaaudfche rein in Engeland , Sclzotland en Ierland , welke hij in
vorm van brieven aan zijne mededrheiders gefchreven heeft,
en welke ook nog afzonderlijk gedrukt is.
Dusdanig was deze zeldzame man, die tot geluk en
fieraad van zijn land geboren fcheen. De Voorzienigheid had
hem in den hoogflen graad met gaven bedeeld, welke Zij het
gros der menfchen flechts met mate fchenkt. Eene voortreffelijke gezondheid, flerkte van ligchaam en geest, eene edele en voorkomende houding, onvermoeide werkzaamheid,
eene zachte en vrolijke gemoedsgefteldheid, vast karakter,
aangename talenten , een.voortreffelijk hart, dit alle y had hij
ontvangeu; en wanneer men hem zag en hoorde, dan vroeg
men zich, welke vermogens of hoedanigheden de natuur heat
geweigerd had. Hij kende de meesce levende talen , en had
bet Iloogduitscla nog in gevorderden leeftijd aangeleerd. Hij
was Letterkundige , Toonkenaenaar , Sterrekundige, Minera.
logisc, Natuurkundige, :en uitmuncend Schrijver. Hij had'
daarenboven eene gemakkelijkheid om te bevatten .en te werken, welke hem in flan ftelde, om fchielijk het grootfte en
moeijelijkfle werk te verrigten. Hij bezat in de hoogfte mate
hetgeen ik het werkdadig en verflandeli,jk Leven- (vie active
et intellectuelle) zoude noemen, en hij deed in eenen rlag
weer, dan anderen in eene geheele week. Hij fliep weinig,
en wanneer hij zplks verkoos ; men vond hem elk uur, elk
oogenblik gereed. Hij was, gedurende vijftig jaren, de ziel
van alle onze verbeteringen in de Kunften „in de Scholen,
in de Huishoudkunde, in inenschlievende Inrigtingen, en natuuriljk dus ook is ziju naam verbonden aau al bet goede ,
wat
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wat in dit tijdperk heeft pleats gehad. Dolt was, de dag
waarop men hem de laarae eer bewesen heeft, een dag vad
algemeenen ronw. De inwoners van Geneve van elle ranged
kwemen, om hem het leatfle bewij3 van hunne eerbiedige genegenbeid te geven; en hunne bedrukte bonding gaf genoepZaaM te kennen, war er in hun hart omging. Ztjn Leven was
gelukkig, zoo gelukkig ten minfte, als dit hier op aarde zijn
ken; want, uitgezonderd her verlies van zijne Echtgenoore,
eene voortreffelijke vrouw,, •welke_ hij fpoedig verloor, en
het latere van zijnen beroemden Droeder,-ondervond hij geen
ernftig verdriet, noch eenig harteleed. (Zod hij nog eenige
weken geleefd, had, zoude hij getuige geweest zijn van een
droevig voorval, hetwelk hem Iterk zoude getroffen hebben;
te weten den dood van een' zijner Kleinzonen, die het . eervoile flagtoffer werd van zijnen ijver, oni den voortgang
van eenen verfchrikkelijken brand te I/Wren.) Want ik noem
dit niet bet verlies van zijne mtddeien, dat hem nooit eenig
verdriet veroormakte. Hij zag zijne drie Dochteren en derzelver kinderen opgroeijen , welke voor "zijn hart eene altijd
vloeijende bron Van geneugten waren , en welke hem ddrwijle
in zijnen arbeid geholpen hebben. werd gezocht door
iedereen i beheagde elk , wets': heusch ontvangen ; wear hij
Zich ook vertoonde, en wist, zich oven/ aangenaam onder
houd en bezigheid re verfchaffeni 'Deer hij niers vorderde ;
geene eerzucht, had , en door .gees gevoel van ijdelheid of
eigenliefde gedreven werd , trok hij van de zamenleVingfalle
de voordeelen, welke zij geven kan, en be yond zich dear at;
cijd wal bij.
Deze Man, die nooic had-sweten flerven, • ieeft Zijne eer.
voile loopbaan igeandittl op hes. oogenblik , dat hij leafed
over -dt proefondervindelijire Mann-kende gef, welke door'
tene grooterfchaar vets coehatorders blfgewoond werden. Zijne
Ithyfielce; krachten begonnen , reedi te veriwakken, en hij be.
klaagde . zich ,clat hij , zijn veelvuldigswerk niet nicer mar be-boo= itoncle vvrrigred, toen .de dbrid van zijnen Broedet
eerie Vittliagenbeid, bij hem te weeg brags,. waarvan , de gevolgen inearrat te noodlbttig geweest Hij is niet meer,' en
elken dag; zbeken .wij hem vergeefs in de . vergaderingen, Wel;
ke hij door 'zijne tegenwdordigheid verfierde, 'Wear wij zijne
zoo bekende en zoo weiThidende (tern nog meenente hooren:
Wij die federr Veercig jaren gewoon wafen zijne gedachten
Op se zandeLen en de beminnnlijke nitboezemingien van Ziitt
her!
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hart te ontvangen, voor wie hij alle plaatfen verilerde, waar
hij zich beyond , en die altijd van zijne welwillende gene.
genheid verzekerd waren, wij zullen elken dag weer de grootheid van ons verlies gevoelen. Wij zullen hem op deze aarde
niet wedervinden, dan in zijne talrijke gefchriften en in de
fteeds blijvende fporen van zijne weldaden. Maar wij zullen
hem ons voorftellen als befchouwer der wonderen eener voor
hem opengelegde Natuur, welker roem hij fteeds met zoo
veel lust en ijver predikte, en wij zullen in de hoop leven
van eens tot hem te komen. Wog zijn voortreffelijk voor.
beeld voor ons vaderland niec verloren zijn, en mogt vooral
de jeugd hem tot model nemen, in zijne zedigheid , in zijne
liefde- tot het goede, in zijnen lust cot den arbeid, en in
zijne toegenegene welwillendheid!
CARUS POST GENITIS.

KONSTANTIJN MAllO.

K

ONSTANTUN MAllO was een van die dappere Hellenen, die, waardig de voetftappen bun= voorvaderen te
drukken , lijf en goed veil hebben, om , wanneer de nood
bet vordert , dezelve, voor vaderland , alcaren , dierbare be.
trekkingen en roem, met de groottle onverfaagdheid op te
of feren. Hij werd in den jare 1$or re ilthene van niet onaan.
zienlijke ouders geboren, die al hunne vlijt aanwendden,
om hunnen eenigen zoon tot ware menfchelijke gevoelens en
deugd op te leiden. Zijne eerfte jaren befteedde hij in het
beoefenen der tot zijne volgende betieinming voorbereidende
wecenfchappen. Vooral ook beoefende hij, in ledige uren,
de gefchiedenis van Griekenland; en hoe werd zijne ziel ge.
fchokt bij het vernemen van deszelfs voormalige grootheid,
die thans geheel vernietigd was I Eerie ijskoude huivqing beving hem , als hij nu zijne geloofsgenooten onder den ijzeten fchepter der dwingelandij zag bukken in die zelfde find ,
waarin Griekenlands roem voorheen ten toppunt geflegen
was. Dan ook zonk hij diep aangedaan neder, en fmeekte
God vurig om verlosfing.
In den ouderdom van 18 jaren verlies hij zijne geboorteplants , ten einde zich in Duitschland op de Geneeskunde
toe te leggen, waarna hij de vruchten zijner ftudiiin in zijne
vaderfiad hoopte in te oogften.
Uit
Fff
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Uit deze zijne werkzaamheden werd hij echter gerukt door den
opiland zijner landgenooten tegen de hemeltergende dwinge.
landij der Turken. Naauwelijks verneemc hij den nood zij.
ner broederen , of hij ijlt naar zijn vaderland, en fchaart zich
onder de vanen van YPSILANTI. Bij iedere gelegenheid
Itreed hij met de groot(te onverfaagdheid , en werd met roem
en wonden overdekt. Doch, helaas 1 door. de overmagc der
toen zegevierende Illutelmannen uiteengedreven, zwierf hij
met acht der zijnen, aan het grootae gebrek ter prooije , in
het gebergte rond , tot dat een nieuwe opfland zijner landge.
nooten hem gelegenheid gaf, weder onder de vanen Nan het
kruis en der vrijheid te itrijden. Nu vochc hij nog met des
te meer woede, en dreef, met afwisfelend krijgsgeluk , de
zijnen door zijnen voorgang aanfporende, den wreeden vijand
op de viugt. Om zijne bekwaamheden geroemd, werd hij
weldra tot Bevelhebber eener kleine bende, die den vijand
onophoudelljk in het gebergte moest verontrusten, verkozen ;
weiken post hij met de dapperheid van eenen foidaat en met
de fchranderheid en het beleid van eenen Veidheer vervulde.
Lens 500 krijgsgevangenen met 70 der zijnen zullende
transporteren, en begaan met het lot dezer ongelukkigen,
lief hij hen, onder belofte van ondergefchiktheld, dewijl zij
toen op het vlaicke land marcheerden, ongeboeid loopen; doch
bijna tot zijn verderf: na verloop van twee dagen werd hij
met de zijnen door hen , op een gegeven teeken, aangegre.
Ten; verfcheidenen dezer trouweloozen kliefc hij zelf den
kop ; maar, voor de overmagt moetende zwichten , wijkt
hij al vechtende; reeds zag hij 23 der zijnen ellendig omgebragt , terwijl zijne vijanden zich met de wapenen der ge.
fneuvelden verfterkcen , en hem daardoor des te gevoeliger
gen toebragten; hierdoor aangemoedigd , vervolgen zij hem,
in hope van hem gevangen to zullen nemen; flechcs nog 15
der zijnen overhebbende, ontmoet hij , in dezen hoogen
nood, eene itroopende bende Grieken, vale, zich met deze
vereenigd hebbende, op de Turken aan, verflaat hen, en
neemt de overigen gevangen. Doch hier kenfc'nettte zich de
ware held. Woedend in het gevecht, zachtmoedig na hetzelve, fchenkt hij lijfsgenade aan hen, die hem zoo trouwe.
loos behandeld hadden, en volbragt nu zijne zending. Nu
ook in een' hoogeren rang geplaatst , leveren de Thermopylen
een duurzaam gedenkteeken zijns roems op. Aldaar het in.
dringen der Ongeloovigen zullende beletten, verdeelt hij zijn
korps
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korps- in twee .deelen, plaatst het eene in de bergengte, terwijl hij met het andere, door den nada beguntligd, den
niets kwaads vermoedenden vijand crvervalt. 27 Kanonnen,
4$ ammuniciewagens, de krijgskas, eene menigce wapenen,
Icrijgsgevangenen en roof vielen den overwinnaar in handen.
Nu vervolgde hij het vlugtende leger van den Seraskier,, en
de veroverde wapenen, tot dusverre vow de dwingelandij
gevoerd, werden nu gebruikt tot verlosfing nit de flavernij.
Vervolgens (treed hij, onder het opperbevel van as 4 U R
CORDATO, op Morea, tegen 113-RAHIM- Pacha , de zijnen
voorgaande met zijne gewone dapperheid. Dood en verderf
verfpreidde
rondom zich; doch werd eindelijk door eenen
fabelhouw, die hem de linkerhand wegnatn, gekwetst. Dit
deed echter zijnen moed niet verflaauwen , maar denzetven
des to meer ontbranden; hij hief de bebloede ftomp om.
hoog, en , dezelve aan de zijnen vertoonende, valt hij we.
der , met den nitroep : „V olgt mij !" 'met nog grootere woe.
de op de Turken aan, zoodat menige Muzeknan zijn laatfte
levensuur aan hem to wijcen had. Op een' hoop gefnenvelde
vijanden Ithande , wordt hij dnor een' pistoolkogel getroffen,
en zijgt ftervende, onder den uitroep: ,Broeders, wreekt
mijnen dood!" op den nek zijaer vijanden neder. Nog he.
viger werd de ftrijd nu bier ter plaatfe, tot cht de vijand
eindelijk voor de zegevierende Grieken, moest onderdoen.
Doodbleek, door zijne weenende vrienden omgeven , die zoo
veel doenlijk zijne wonden verbonden, lag hij -char op dien
zetel des fchoonften criomfs. Nog eenmaal bat hij de oogen
op. Zieh meester van het flagveld en op de verflagene
anden nederziende, reikt hij de omilanders de hand, en met
eene zwakke Item zeggende: „ Het is genoeg. Heer, zijt
mijne ziel genadig I" fink hij voor eenwig zijne oogen.
Utrecht, den

17 Oct. 1825.

J. A. M.

HET SLA GVELD V A,N WATERLOO.

Door
W. H. WA RNSINCS, BZ.

Daar zaten wij dan op het rijtuig, hetwelk ons van Ems.
fel naar Namen zoude overvoeren ; een toer voor &nen dag,
inFff z
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Wien men zich op den weg nergens ophoudt: dan, Water•
loo en Q,uatrebras zouden bezocht worden, en bierom bepaaide zich, voor . den eerflen dag, de reis 'niet verder dan
Cenappe ; dit lief ons genbegzame tijdruimie overig, om alles, zonder overhaasting, in oogenfchouw te nemen.
Is 't vreemd, wanneer wij eene plaats zullen bezoeken
vermaard of beroemd iti de gerctriedenis onzes vadeTlands ,
flat dan ons gemoed eene zekere eigenaardige (lemming aut.
neemt,, ons vatbaar makende voor die indrukken, welke de dadelijke aanfchouwing bij ons zal verwekken? De
weg, dien wij afleggen , het oord, dat wij doortrekken, al
wat ons voorkomt, kleinigheden zelfs alles bereidc ons ,
als het ware, voor tot de aanfchouwing ; tie verbeelding
wordt levendig, het gevoel opgewekt, de aandoenlijkheid
verhoogd, en eike zenuw gefpannen.
Voor hem, die Waterloo bezoekt , is, in bet genoemd op.
zigt, bet woud van Soignies eigenaardig gerchikt , om de ziel
tot plegtigen ernst te ftemmen. De ftilte van dit uitgeftrekt
bosch, deszelfs wijde omvang , de breede fchaduwen der
boogopgaande flammen, het being donker op den achter=
grand ; het• lied van den eenzamen .-vogel, die den fchoonen
herfstmorgen begroet; het valln en ritfelen der biaderen,
zelfs de rookwolk, die de koolbrander hier-en daar don op.
gaan ; alles, het enfemble , on] mij van dit woord te bedienen , werkt en moet waken op bet- gevoel van den vrijen
Nederlander, die de. bedevaart naar Waterloo — dat tweede
en grootere Nieuwpoort — onderneemt. Zoo Loch was het
met mij en de mijnen, en de achttiende Jung 1815 .fond,
al zijne ontzetting, maar ook in al zijnen luister, voor on.
zen geest.
Het dorp en flagveld van Waterloo is federt , en naar s aarr.
leiding van dien alcijd gedenkwaardigen dag, zoo dikwerf -be.
fehreven, en wij vonden die berchrijving, cfoorgaans, met de.
plaatfelijke gefteldheid zoo zeer overeenkomende dat wij
bet niet noodzakelijk keuren te herzeggen , war anderen voor
ons gezegd en gefchreven hebben. Wij willen ons meer en
boofdzakelijk bij de indrukken bepalen, welke de aanfchouwing van het beroemde flagveld in ons gemoed verwekt heeft.
Voor den berninnaar van fchoone nattturtooneelen is bet
welligt verkieslijker, den omtrek van Waterloo te bezigtigen
wanneer de oogst nog niet is ingezameld, .:en het te veld
flaande koren, op een ongelijk , heuvelachcig terrein, de.bekoor..;
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koorlijkfte gezigten en verfchieten moet opleveren. Voor ons
gevoel.is de Hie herfst het juiste faizoen, waarin de Nederlander het flagveld van Waterloo bezoeken 'mon. Alles is
dan daar zoo plegtig en eenzaarn, en het fchenkt lets eigen.
aardigs aan het cooneel., wanneer, bier en ginds, de eenvoudige Landman , zijnen ploeg op den akker befturende, nu en
dan den plpegftaart voelt fluiten op een _of ander krijgstuig,
betwelk, verbroken en roestende, federt Lien jaren in den
fchoot der aarde rustte, en de beenderen der verilagenen be.
dekte. Indien men dan, bij die plegtige Mite der fchepping,
bij dat wegaerven der kwijnende natter, zich den dag des
ftrijds, in al zijn gewoel en verfchrikking, voor den geest
brengt , kan er wel niets meer contrasterends voor:onze verpeelding en gewaarwordingen beftaan. • estijds woedden bier
verwoescing en dood, to midden van bet gedruisch eens ontzettenden veldflags; en nu — rust de natuur , zwijgc de
fcbepping, en ademt de omtrek vrede.
Wanneer de kundig,e gids.0 van plek tot pjek
dan zegt:
Daar ftond WELLINGTO1V. "" Hier, op
„ deze , hoogte, was de groote batterij der GeiTheerden."
Daar yacht NE Y." — • Hier vie/ de Garde." — Ginds ,
, dial. , in de verse, ziet gij de boogte van Wavre." —
Langs dien weg kwam n L u c Ii a a."
" Op deze plans
• zijn de lijken verbrand en voorts begraven."
„ DU' I's
,, de ,pachchoevei la Haye
welke, genomen en hem, men in 't einde niets dan een' (lapel gekwetften en doo.
• den vertoonde." Wanneer de gids u dit alles verhaalt „dm)
flan , op eens , alle de ijsfelijkheden van eenen moorddadigen
veldflag voor uwe verbeelding. Maar, wanneer hij u eindelijk naar den .11raatweg geleidende, op eens 'en
zegt: „ Hier , op deze plants; ftond NAPDLEON, Coen
^ hij, bii het naderen 'der' Pruifen, eerst _door hem voor
, het korps van, GROUCHY, aangezien, den Mullen wanho!
• pigen aanval der Referve kommandeerde," dan words
het ‘.1 , wonderlijk om het bane; dan is -het, als flond de,man,
des bloeds, daar, nog voor ; dan ziet _gij regts en links ,
achter- en voorwaarts, en het is u als een raadfel, dat de
rots van St. Helena hem :den geest zag her' zonder:.
ling contrast van het voorledene en bet tegenwoordige words ,
op 'de velden van Waterloo, zoo bijzonder treffend en verbijsterend, dat ge alles als in 'eel] droomgezigt aanfcbouwr:-•
Gij 'bogeeft u in de onaanzienlijle woning , /a
ff3
Ilan,
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Hanes , (wij men eenige vruchcen in de kamer, wear w E t;
L ING'roN en BLUCHER, in den avond van den 18den,
elkander als overwinnaars begroetten) en kunt het u niet verbeeIden , 'dat deae begroeting Wear eenmaal pleats had; gij
meet bet vertrek met uwe oogen, terwijl ge n in gedachten,
over de gevolgen van deze zamenkomst, vetliest, en onwil.,
lekeurig vergeten zoudc, den bewoner de weinige Braband.
fthe ortkens, voor uwe vertering, te betalen. — Een weiiig
verder , aan de linkerzijde van den wcg, neat eene boerenwaning, wear r 0-LE o N den nacht ITO& den flag door.
bragt en — fliep. Men behoefc geen Diener te zijn, om
zich dev flapenden NAPOLEON, onder zulke omflandigheden , voor te flellen. Zijne tienduizenden lagen Wen om hem
gelegerd, vol van wean, hoogmoed en trots; ea hemzelv',
als overwinnaar van de Alpen en de Piramiden , van Marengo en Austerlitz, aan niets den nen de overwinning te Mont
Saint Jean denkende, zien wij influimererr; hij flaapt — hi}
droomc — hij gebiedt den aanval, en de Engelfchen vlugten;
WELLINGTON en de Prins van Oranje zijn zijne krijgsgevangenen; hij is te Brusfel, hij is te Laeken, h4j is in den
Haag en... te Amflerdam, — dan wear op bet:Meiveld en
in de Tuileries , — Weenen , Berlijn en Madrid openein hem
de poorten , en hij ziet zich op eens in het Kremlin vere
plaatst ; hij boort , brand ! brand !" roepen, en midden ig
den rook is het hem , alsaf de fchim van den vermoorden
E N G Ii IE'N hem wenkt; werktuigelijk wil hij zich de oogen
bedekken , en —ontwaakt. Alles is fhl om hem been , en hij
Mor.
hoort niets dan het , qui vive 1" der fchildwachten.
„ gen tleap ik te Laeken ," zegt hij, en fluimert wear in.
Op de pleats, waar de Prins van Oranje gekwetst werd,
vervaardigt men theirs eene aanzienlijk rijzende hoogte; ba•
ven op dezelve zal de Nederlandfche Leeuw, van gegoten
ijzer, geplaatsc worden, en op verren affland zigtbaar zijn.
be uitgravingen, ter bekoming van de noodige fpecie, zullen
de gedeente van Mont Saint Jean veranderen; dan desoneengezien verwekt bet dcnkbeeld, juist op die pleats een Monument te ftichten • alien bijval : dat gedenkteeken zal van
den heldentiroed onzer dapperen en van de zelfopoffering van
onzen Kroonprins, de eeuwen door, getuigenis dragen.
Men moet het zich , bij de flille tooneelen van vrede en
rust, die de velden van Waterloo, y am} in den herfst, op.
leveren, als 'c ware opdringen, der, bier ter plaatfe, eenmeal
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maal duizenden ftreden en duizenden vielen: char rusten nu

de beenderen van alien, en rustig fluimeren zij den dood.
flaap, zij , die bier eens, met verachting van gevaar en dood,
elkander den lauwer der overwinning, met eene grenzenlooze
woede, betwisteden; bier rusten zij alien, en hooren de
item des drijvers niet meer. — Waterloo ! uwe velden zagen
eenmaal de beflisfing van den grooten ftrijd der volken , en
zwijgende liggen nu uwe akkers aan onze voeten ; maar dat
zwijgen is bier hooge welfprekendheid , welke,niFt door het
zintuig des gehoors, maar door het vaderlandlievend hart van
den opregten Nederlander,, de Feuwen door, verflaan zal
worden,
Eindelijk verlaat men het oord des ftrijds en tier zegepraal;
want wil men, met het vallen van den avond, Genappe be7
reiken, dan behoort men zich to fpoeden. Wij begaven ons
dus ook weder in ons rijtuig; maar zagen zoo fang en zoo
dikwerf om , tot dat wij het flagveld geheel nit bet gezigt
hadden verloren; — uit bet gezigt , zeg ik, niet nit den
geest; want wie eenmaal Waterloo zda, bezoekt , als wij het
bezochten , dieu Chan deszelfs tafereelen onuitwischbaar
voor den geest, en hij vergeet ze nooit.
Neen, nimmer zal ik u vergeten,
U, nedrig Waterloo! tooneel van zulk een' flag!
Altijd zal 't tiur bij mij gezegend heeten,
Toen ik voor 't eerst u zag.
Hier (treed de Dwingland; hier ftond niets dan zegepralen
Voor zijn gezigt, toen hij ten ftrijde vloog:
Hij zag zich weer door volken cijns betalen;
Hij zag , dat weer een wereld voor hem boog.
Hij zag het ; maar toen fprak de Heer der heeren :
„ Met verder , nietig werktuig van mijn' raad I
Uw zegepraal zal thans in neerlaag keeren ;
Pf Thans naakt het uur,, dat uw verdelging flan."
De Godsftem zweeg: het magtwoord was gefproken ,
En Neerlands kroost ontgloeid voor heldenmoed en eer;
De Dwittgland vie! ; zijn ichepter lag verbroken ,
En al zijn mister flraalt niet meer.
September , 1825.
Fff
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Eene ware Kloostergefchiedenis.
Op den weg van Sheffield Haar Leeds ziet de reiziger een
fraai gebouw op een' naburigen heuvel, hetwelk hem reeds
op eenigen afftand als begroet. De met klimop bekleede torens, en de breede ftroom, waarin dezelve wederkaatfen, leveren eene fchoone landfchapfchilderij. Maar niet alleen de
ligging des gebouws is het , die den blik * des wandelaars boeit.
Het wercl de toevlugt van eenige Benedictijner.nonnen, die,
tijdeus de Omwenteling , Frankrijk ontvloden. Zij hadden
geene betere keuze kunnen doen. De eenzaamheid van het
cord en de omftreken van het gebouw geven aan het landfchap eene zoo onbefchrijfbare uitdrukking van !bite en rust,
dat elk aardsch gevoel, elite onheilige hartstogt bij den be.
zoeker tot zwijgen words gebragt. Achter het gebouw rijst
fiatiglijk een digt woud op , en op eenigen afftand verheft
zich de nederige kerktoren des naasten dorps uit het geboom.
te. lk betrad het kerkhof. Te midden van het lange welige
gras zag ik, nevens de eenvoudige graffleenen der dorpelin.
gen, de meer grootfche marmeren gedenkteekens der kleine
katholieke gemeente. Derzelver regelmatigheid , het kruis op
den top, de rosmarijn en de veldroos, waarmede zij °Ingeven zijn, vormen een fraai contrast met de omringende voor.
werpen , en zetten aan het geheel een ongemeen fchilderach.
ti:g voorkomen bij. Te midden van de doorgaans eenzelvige
opfchriften , trof mij het navoigende:
ANASTASIA,
ZUSTER VAN DE ORDE DER BENEDICTIJNEN
21 JAREN OUD,
plizuwELINGE

1813 9

DEED DE GE LOFTE 1814 ,
STIERF 1815.

Terwijl ik op het graf eener zoo jeugdige kloosterlinge
flaarde, en in gisfingen over hare gefchiedenis en haar onge.
Ink mij verloor,, zag ik een' man , die, zwaarmoedig en peinzend , op betzelfde voorwerp zijne oogen fcheen to rigten„
1k naderde hee, en °raying van hem het volgend verhaal ,
hetwelk ik thans zonder bedenken openbaar mask , daar de in
hetzelve betrokkene perfoneu niet meer in leven zijn.
Teen
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„ Toen bet- Engelfche Leger, in den krijg op het Schiereiland, bij Lisfabon gelegerd was, bezochten twee Officieren
bet klooster van St. Clara, waarin to dier tijd twte fchoone
zusters huisden, welke men door fchandelijk bedrog verleid
had tot het doen eener gelofte, die haar ellendig maakte.
Hare welbekende g-efchiedenis trok de aandacht en belangael.
ling dier beide jonge mannen tot zich , en de fchoonheid der,
, min zuiver_gevoel in hun.
zusteren wekte een teederder,maar
ne borst. Men vond middel, om elkander eenr en andermaal
te zien, en eindelijk deden de Officieren aan de ongeluklEige
llagtoffers den onbezonnen voorilag, haar naar Engeland weg
te voeren , en daar zich met haar in den echt te verbinden.
De jammerlijke itaat des lands, zoo wel als haar elgen wan..
hopige toeftand, deden het aanzoek gelukken. De Overfte
P. en zijn vriend T. waren beiden van eene aanzienlijke fa.
male en rijk, en de arme zusters , CONSTANZE en INES,
bielden hen voor mannen van eer. Weldra was het plan be..
mind, dat de broecier van , den Overfte, die een zeilred oar.
logsfchip kommandeerde , de beide nonnen aan boord nemen
en naar Engeland brengen zoo, werwaarts de twee Officiers
haar zonden volgen, zoodra zij verlof hadden bekomen.
,Eindelijk, na langdurige weifeling en zieleftrijd,zagen de
nonnen het afgefprokeu rein , dat het fchip den volgenden dag
onder (Left gaan , en bare vrienden om middernacht onder den
westelijken kloostermuur haar zouden opwachten. Het angftig verbeide uur was gekoinen. De baai lag holder en blaauw
itt •den zonier. Enanefchijn. De boot des oorlogsfchips hield ,
met bekleede riemen, op eenigen afftand van den oever,
klaar zag men •de grijze kloostertnuren door het digre loof
der linden, die hetzelve befchaduwden. Naauwelijks was het
nor geflagen, of, eene vronwelijlte gedaante vertoonde zich,
op den tnuur. Zij is mijn t" riep wen de kloekhartige
CONS-TA N Z E, om bare zuster te bemoedigen , het eerst
longs de touwladder afdaalde. INES wilde haar volgen;
maar, door een noodiottig toeval , week de ladder zijwaarts
pit; zij -wankelde, ftruiltelde, en, wen zij zich aan een'
lautpaal des muurs poogde vast te houden, flonte zij in den
41oosterwin neder. Haar gil en de onwillekeurige uitroep van
wekten de-kloosterlingen , die telftond toefchoten, en
weldra bet in onmagt liggende meisje vonden. T. werd als
met gew,eld voortgetleept; terwijl men CONS T A NZE mar
het fchip vocrde, dat haar naar Engeland bragr. Kort daarop
F f $
kwato
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krram haar minnaar , maar — flechts ate minnaar. Trouweloos
ontweek hij de vervulling zijner dnurbezworene belofte; en
bare fmart, van zich door hem; dien zij op-egt beminde,
fchandelijk bedrogen te zien, wend door de angitige bezorgdheld wegens hare zuster en de onophoudelijke verwijten van
tsar eigen hart meer d'an verdubbeld. Van INES of T. konde nietS re Weten komen. P. wist niet, of geliet zich
net te weren, wat van hen geworden was. Aileen de hoop,
dat haar lot Inisfchien minder ongelukkig dan bet hare zijn
Monde, rekte nog haar beftaan. I-Jet verledene vertoonde haar
niet dan fmartelijke herinneringen, de toekomst enkel bange
bekommeringen.
Zoo fleepte zij , in ftille afzondering , drie jaren lang , een
jammerlijk leven voort, van barer handen - arbeid een fober
beftaan ontleenende, en zichzelve verterende in het gevoel
}tsars aanlegs tot een gelukkig,huisfelijk !even met den man,
dien zij haars ondanks nog beminde, maar van wien zij zich ,
nit pligtbefef, met geweld had losgerukt. Thans geraakte P.
onverwacht in 't bezit tens rijken erfgoeds ; en, Coen eindelijk
de item' des gewetehs in hem ontwaakte en hem geene rust
vergunde , befloot hij, haar die vergoeding aan te bieden,
Wilke nog in zijn vermogen aond , en haar tot zijne echtgenoote te waken. Zij aanvaardde zijne hand ; maar hunne
barren waren, na al het voorafgegane, niet gefchikt, om dat
ge/uk Eb finaken, hetWelk alleen nit wederzijdfche hoogach•
Ling en ongekreukte liefde words geboren.
„Eenige weken na hunne verbindtenis bejegende haar, onverwacht , op eene wandeling, de minnaar barer ongelukkige
zuster. Zij herkenden elkander , en CONSTAN ZE vernam,
met angitige beklemdheid, naar derzelver lot. , Gevoelt gij,"
vroeg haar T. met diepe ontroering,
n fterk getioeg , am
de waarheid tR verftaan?"
„ Ja, ja! tot alles , behalve
eene langere onzelterheid." Hij verhaalde haar nn , roes alle
omzigEigheid, derzelver treurige gefchiedenis. INEt had, bij
haren val, den arm gebroken; maar, zonder haar hulp te ver.
leenen , fleepte men haar terftond naar den kerker, waar zij,
met een brood en waterkruik ingemetfeld, de verbrokene ge.
lofte met een' langzamen dood moest boeten. „ Gij bereft,
wasrde CONS TANZE, " dus befloot T. zijn treurig venting, mijne fmart ; dezelve hat zich niet befchrijven.
„ Hare liefde, haar vertrouwert op mijne eer — alles ftaat op
dit oogenblik year int nen gefchokten geest ; de laarfte woor„ den
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den , welke men inn hoorde uitroepen, waren die van ver.
„ geving voor haren verleider ; maar hij , hij kan zichzelven
nooit vergeven
„CONSTANZE fprak geen woord ; geen kreet van fmarte
zeits ontglipte haren boezem ; maar van dien tijd of zag men
geenen glimlach meer om hare lippen. De hoop was uitge.
bluschr in hare ziel. Na vruchteloozen om imager in
eene wereld te ]even, die hear geen genot meer bood, zon.
der kroost , dat haar flan het Leven konde binden , zonder
liefde, die haar vertroosten , zonder vriendfchap , die haar on.
derdeunen konde , fineekte zij eindelijk haren echtgenoot , haar
te vergunnen , Haar een klooster te mogen terugkeeren. Deze,
ongevoelig voor hare diepe fmart, haar Met meer beminnen.
de , maar verbitterd door een aanzoek , dat hem zijne onverfchilligheid fcheen te verwij ten en hem hare eigene deed gevoelen, Wilde ciaarvan niet hooren , en ontzeide het haar nu met
bitreren boon , den weder met nog ondragelijiter fpot.' . Haar
beitendig aanhoucien vergrimde hem meer en meer tegen zijnen voormaligen vriend T. , Wiens ontijdige medecieeling daar.
toe aanleiding had gegeven , en dien hij ten laatde, in eene
vlaag van de ongerifrocide itdoczij , verdacht hield van on.
geoorloofde verflandhouding met CONSTANZE; hetwelk
eene uitdaging ten gevo1ge had. Zij vochten , en — hij vie].
„ CONSTANZE, thans can zichzelve hergeven, haastte
zich , haar ontwerp te volvoeren. Zij wlst , wat lot haar
op bet vasteland verbeidde. Toen zij des vernam , dat eenige
E01111C11 in het Graaffchap Turk eene nieuwe kloostergemeen.
fchap gevcrind hadden , verzocht zij , in dezelve te worden
opgenomen , en haar vermogen verfchafte haar een' des te
gereederen ingang. Na een dreng Noviciant , hetgeen op
haar eigen verzoek verkort werd , nam zij den zwarten fluijer
can , onder den naarn van ANASTASIA. Voorbeeldelooze
ontberingen en de zwaarde boetedoeningen verteerden welhaast hare, door bedrogene hoop en iuuerlijk ze:fverwijt,
reeds zoo zeer verzwakte krachten , en op den eerllen dag
des tweeden jaars van hare intrede in het klooster vond zij
ruste in het graf."
„ En war is er van T. geworden ?" vroeg ik deelne mend.—
„ llij ," antwoorcicie de vreemdeling met de konde bc:daard.
beid der vertwijfeling ,
flan naost u."

„
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ja , zeide ik, in den fpiegel ziende , bet is van daag wet
mijn dag ; en die verwensclite barbier•komt nog niet ! Konde
ik mijzelv ' dien dienst maar bewijzen1 Maar ik weer met
het fcheermes om te pan , .als een foldaar van het Trocadero
met den degen. Hagelfche barbier Waarom ben ik ook zoo
onhandig ?
Opdar elk leve , Mijnheer ! zeide, binnentredende, de
half periodieke kunflenaar,, wien ilt drie- • of viermaal
's weeks de zorge aanbeveel, om mijne kin, met derzelver
toebehooren , van eene zekere half plantaardige , half dierlijke ,
overtolligheid te bevrijden ; 7- hoe zoudc gij er mede !ban , zoo
alle uwe klanten zichzelven bet noodige wisten aan te fchaffen?
Dit antwoord trof en deed mij verflommen. /k deed mijne
(las af, en gaf mijn hoofd ten beste.
Ik weet 'jet, of mijn lezer clezelfde aanmerking gem:mkt
beeft als ik , en of hij, in hetgeen ik zeggen wilde , tie ver7
dienfle der juistheid en bet frisfehe der nieuwheid zal yin.
den. Maar, eenmaal, den halsboord oingeflagen en den fcheerdoek onigedaan. zijnde , en bet hoofd een weinig achterover
gebogen , ltotnt bet mij voor,, dat gij ophoucit uw eigen
rneester te zijn ; gij zijn in de magt van den man; gij worth
een lieloot , een flaaf , waurrnede men leven en bandeien kan
naar welgevallen. Is hij een babbelaar , gij durft hem niet
in de retie vallen ; een leugenaar,, — gij kunt hem niet tegenfpreken ; cen lomperd , — pas op , tt niet te beklagen! eene
beweging van het hoofd zou u her leven kosten ; eene kleire vertreltking ware eene woad :'t is het gebied du bona plaifir
(der willekeur) in voile zuiverheid ; het abfolutismus in nlle
mogelijke wijzigingen en omflandigheden. Gelukkig , (lac zulk
eene zitting niet lang duurt; her is een blik op Madrid , een
reukje van Konjiantinopel, een geurtje van Parijs!
Mijn barbier heelc bovendien het ongeluk van een geleerde
te zijn. En nog meer,, hij is geheel doordrongen van de,
waardigheid van zijn beroep. Dij de trotschheid van een!
fchoolvos voegt hij de ligtgeraakrheid van een' matroos. Ook
laat ilt hem , zondcr nog van bo y engencemde gewigtige redeu
te fpreken , altijd de eer der alleenfi rank.
Hum! zeide hij , een oog vol genoegen op zijn werktuig
flaandc : de ceuw gnat your uit ; er zijn Beene flechte fcheermes-
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taesfen meer; voor mij , ik wenseh er geen beter. (Ondertus.,
fchen voelde ik tangs mijne wang ik wen niet welke ge.
waarwording., niet ongelijk aan die , welke op mijn gehoor
wordt te weeg gebragt door den ftrijkftok en de fnaren van
DAUIIIGNY ' S viool.)
Er zijn, zeide hij , het gefprek voortzettende, barbiers vast
eene ondragelijke Iangwiji gheid, zoo als die, van welken
MARTIALIS zeide, dat,
Terwiji hij fchoor aan d' eenen kant,
De baard aan de andre zij' wear groeide.
Oudcijds , 1Vlijnheer,, waren de barbiers Chirurgijns; maar
Coen de wetenfehappen zich vervolkomenden, werden de verdeelingen meer ; men onderfcheidde wel naauwkeurig Tandmeesters, Wondheelers, Oogmeesters en Baardfcheerders , —
bedrilven, alle even vereerend , maar die, door een coke/
mensch geoefend, de mate van zijnen tijd en den omvang
van zijn vernuft verre te buiten zouden zijn gegaan.
Voordezen hadden wij het oor der Koningen: de gefehiedenis telt verfcheidene mijner kunstgenooten ender de Ministers zoo 24 PIERRE DE LA B Ross E, vertrou weling van
PIIILIPPUS DEN STOUTEN, befchuldiger .van.MARIA:
VAN BRABAND, vergiftiger van den Dauphin, naderhand
gedurende veercig dagen op het rad ten coon geaeld; beneyens OLIVIER, vertrouweling en gevolmagtigde van Lo De/
K XI. Gij ziet, Mijnheer, dat men in dien tijd , heel
burgerlijk , de voorkeur gaf aan een' ellendigen baardfcheerder boven edelen, met wie men vrijelijk den gek konfrheren,
DIONYS I u s , de dwingerand, deed ons de eer aan van ons
niet te gebruiken; hij vreesde, dat een fcheermes in onza
handen een_ wapen der Vrijheid zou worden; daarom fchoor
hij zich zelf met gloeijende notendoppen. Dit miscrouwen
van een' tiran ilrekt tot eer van de ganfche broederfchap.
Wil ik , Mijnbeer , u eens iets zeer belangrijks openbaren?
Diamelijk, dat, de vader van v 1 R G I Lius geen barbier go.
bruikte ; want 'hij zegt wel uitdrukkelijk in de eerfleEcloga:
Tondenti barb'? cadebat.
Voor zoo verre gij hieronder maar veritaat mini memet, en
vervolgens in aanmerking neemt , dat et tonfori zou geflaan
hebban , zoo er inland van bet bedrijf bedoeld ware , en
de-
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delijk over dit onderwerp de brochure leest van Mijnbeer den
Profesfor aan de Hoogefchool to Gent, zullen er zich flechts
weinig zwarigheden tegen deze waarheid bij u blijven opdoen.
Wij hebben geestige lieden in ons vak gehad, al was het
maar de vernuftige PIGA n.o, wanneer CA STIL-BLAZE
hem flechts niet doet fpreken.
Desgelijks wordc onze zedelijke meerderheid geflaafd door
eene menigte van fpreekwijzen, die populair geworden zijn.
Wat beteekenen, bij voorbeeld , de uitdrukkingen: eene ftad
razdren — fnedig zijn — met iemand den gek fcheren — hem
inzeepen? Uit wat Woordenboek zijn dezelve genomen? Van
welke kunst, dan de onze , zijn tie ontleend ? Uwe fchranderheid zal mij wel ontflaan van hec bcwijs verder uic te
breiden.
Ook is het bewezen, dat, van alle menfchelijke uitwasfen,
de baard buiten tegenfpraak de eerbiedwekkendfle is. Doch
ons komt het regt toe, om deszelfs voortgang te befluren,
of, zoo gij wilt , te ftuiten ; bet is eene foort van vrijdom oni
te hakken, en wij zijn voor den baard, wat de Heeren Agenten van de Bank voor de nationale bosfchen zijn.
Gij ziet , voer hij voort , zijne geleerdheid en welfprekend.
heid verdubbelende, dac ons alleen het regt is afgeftaan, om
een' aanflag te wagen tegen het refpectabelfle, wat er op
nude of in den (Heidenfcherf)hemel beflaat. Wat Loch is bet
teeken van manbaarheid, van waardigheid , van goddelijitheid? Lees Atala, de Blade, enz. Wat kenmerkt , van onheugelijke tijden, vader AUBRY, JUPITER, enz.? De Lange, meer of min verzilverde en golvende baard, die hun tot
op den buik hangt.
Doch itaatkundige en zedelijke denkbeelden daargelaten
zoo is de baard ook niet vreemd aan de patifche inblazingen. Ik zal meer zeggen: men vindt dien weder in de beide
Retie's, die thans de Letterkundigen verdeeleti ; men pleic
voor of tegen de eenheid van plaats, van tijd , van belang.
De een wil, wat de ander verbiedt ; deze vordert waarheid,
die bet ideale. Maar ziehier den band der beide leerftellingen:
11a open wien gij wilt, v Lius of OSSIAN, gij vindt
zoo wel den baard van PRIAmusals den baard van FINGA L.
Ik had, zeide hij met een grappig zelfgevoel , nog een
aantal gedachten te ontwikkelen ; maar r4ne operatie is ge.
eindigd. Gij zoudc mij in den baard kuunen varen; maar
bet
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het is u thans onmogelijk , in uwen baard to lagchen; en
dus zullen wij het overige uititellen tot uwen volgenden
fcheerdag.

HET SPELEN DER JEUGD,

Lied.
Zon, vaders , moeders ! ons het fpelen
Der frisfche en dartle jeugd vervelen,
Als ze, onbezorgd en vrolijk , fpringt,
De lachjes en de roosjes gloren,
En, bij den trek, haar aangeboren,
Zij , Lustig als de lijster, zingt?
Neen, beeld van onze kindfche dagen,
Toen we in den arm der liefde lagen
En kenden nog geen bittre (mart,
't Geringfte bloempjen ons verrukte,
De weeke hand Nag gaarde en plukte,
Staat weer getooverd in ons hart.
Wij zeilen mee met 't kleene volkje:
De hemel lacht wear, zonder wolkje;
Dc zon ftreelt door een' lentegloed;
De gure herfstclag is verdwenen ;
De lieve Mei is war verfchenen,
En warmer vloeit het oude blood.
Uw rimpels, grijzen! moeten wijken:
Glad zal hen 't knaapje of meisje flrijken,
Door vreugdes , alcijd zoeten, won:
Ja, van den blos , der jeugd gegeven,
Zien wij een ligte tint herieven
Op 't dorre van de bleeke koon.
Komt, fpeelt dan in uw' fchoonen morgen,
En puurt den honig, vrij van zorgen:
Wij deelen, kleenen ! uw genot,
En danken , kunt ge nog niet loven,
Den besten Vader van hier boven,
o Liefjes I voor uw zalig lot.
N. VAN LOG NEM.
DE
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Petersburg gewagen met bewondering van
De dagbladen vanvan
negen en een half jaar,

, die Balladen,
een' jongen Bus
Elegien, Idyllen , en zelfs eenige tooneelen van Treurfpelen,
improvifeert in openbare verzamelplaatfen. hit kind is eenoogig, en de zoon van M ATHI A S ICOULNO, Serjant hij
bet Regement Preobenski. — Het fchijnt, dat onze Eeuw de
bevoorregte is in wonderkinderen: te Parijs alleen tel t men
er tegenwoordig een vijftigtal, die hunne kunflen in hec
openbaar vertoonen.

JODE N.BEKEE RINGE N.

Een IsraEllet te Berlijn, op het punt zijner zoogenaamde
bekeering tot het Christendom, werd door een' Rabbijn vermaand, om van zijn opzet of te zien. „ Uw vrome vader,"
zeide hij onder anderen cot hem, „ zou zich voorzeker, om
uwen afval, in zijn graf omkeeren I" — Gij bevestigc mil
in mijn voornemen," kreeg hij ten antwoord; want ciewijI
mijn broeder eerlang mijn voorbeeld flaat te volgen , zoo
komt dan mijn vader, weer te liggen zoo als 't behoort:'
BANKIERS.MAA T.

De Joodfche grappenmaker G. zag een'- bekenden Nuttier
klavierfpelen. ,, Ik verwonder mij ," zeide hij, dat een
Bankier in de maat kan blijven, daar hkj toch altijd een
vaör heeft."
kwart
(*) Muzijknoot en percent.

PUNTDICH T.

, zou zich van nieuws doen hooren,
Radon, deEnrijmelaar
brengen wedr een wangedrogt ,
Dat gaarne Treurfpel heecen mogt ,
Van zijn genie te voren.
Men hoort het, en Parijs firoomt been
Naar 't bastaardkind van Melpomeen.
Elk was voorzien van een figet , als heimlijk wapen.
Doch, ijdle zorg! want, Coen 't orakelftuk began,
Ging iedereen zOO aan bet gapen ,
Dat niemand het gebruiken kon.
Naar het

Fraffnk van /ROMA S.

H. D.

MENGELWERK.
GESCHIEDENIS INRIGTING EN tEGENWOORDIIGE STAAT
VAN HET SEM/NARIUM OF DE RWEEKSCHOOL DER
REMONSTRANTSCHE SOCIETEIT.

(Verve% en flat Van bl. 714.)
Hoogleeraar WETSTEIN had , in den Aid
;738, tot opvolger ABRAHAM AR.ENT VAN DE1
1■TEERSCH, toen Leeraar te Delft. Deze ging in 1767
wanneer JACOBUS KEIGHOUT zijn ontilag ontving, 4
tot het onderwijs der Gedgeleerdheid over, met behoud
van dat der Kerkelijke Gefehiedenisfen , en met beding ,
dat hij ook, order het genot van een afzonderlijk honora•
riurn daarvoor,, zou blijven voortgaan met zijne frijsgee4
rige en Letterkundige lesfen, tot dat men, opzettelijlt
daartoe 4 eenen Hoogleeraar, in zijne plaats , zou beroe..
pen hebben. Dit gefchiedde in 1771, toen de beroernde
DANIEL WYTTENBACH zich aatt het Remonfirantscli
Setninarium, tot bet onderwijt der Letteren en frijsbe.
geerte, verbond. Deze werd van hetzelve, uiter11/15
afgeroepen in 1779 , toen hett het Ilbstre ilthenaeum
te Znafierdatn tot zich trok , om de frilsbegeerte en befchavende Thtenfchappen te onderwijzen; doch , volgens
met hem gemaakte overeenkomst , bleef hij in het bijzon.
der onderwijs der Rentonfireintiche kweekelingen volharden , en, toen hij, in bet jaar 1785 , aan het Athenaeuin
de plaats van den Hoogleeraar Tow u s, in de Lite=
ratuur verving , en zelf vervangen werd door den Hoog:
leeraar VAN SWINDEN, genoten de getnelde kweekelingen bet onderwijs van beide deze , in hun vak , zed
nittlekende mannen , volgens fchikkingen , welke, te dien
einde , met hen gemaakt werden , door de Curatoren vad
het Seminarium.
In 1790 geraakte de Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Kerkel0e Gefchiedenisfen, A. A. VAN D II E.
MENGELW. 1325. NO. 16.
Ggg
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door ouderdom en zwakheid buiten ftaat ,
orn Langer dienst te doen , en werd, in zijne plaats , de
tegenwoordige Hoogleeraar JAN KONIJNENBURG,
toen Leeraar te Utrecht, beroepen. Ook vend men ,
hetzelfde jaar , goed , om ook het vak der TLVslicgcarte en
L iteren weder,, door een' eigen Hoogleeraar, te vervullen. Men verkoos claartoe PAUL US VAN HEINFERT,
voormaals Contra - R.emonflranfsch Leeraar te te
Dill/riled e , doch die, eenige jaren geleden , zijnen dienst
aldaar had nedergelegd , en tot het Remonfirantsch Genoo,Va:ap was overgekomen. Doch , daar deze, in 17J6,
met der woon van ..gmfierdarn vertrok , werd nu met de
Hoogleeraren WY T TENBACD en VAN SWINDEN
de voormalige overeenkornst vernicuwd, en eene andere
getroiren met den Hoogleeraar WALRAVEN, en ,.na
liens dood , met den Hoogleeraar w I L M E T Belden
de Oosterfche ralen aan het 4thenacan2 onderwijzende ,
ten einde de kweekelingen zich ook daarin mogten oefencn. de Hoogleeraar w Y T TENBA -c II , in 1799,
Naar de Univerfiteit van Leiden vertrokken , en de tegenwoordige Hoogleeraar VAN LENNE.P, in zijne plaats ,
bij het lithe:ideal); gekozen was , k warren de Remonfirantfc.lx kweekelingen onder het onderwijs des laatften , zoo
als zij onder dat des eerften geweest waren ; , en, toen de
Hoogleeraar VAN SWINDEN, in het jaar J800 , verpiigt werd , om zich, voor eenen tijd, elders , tot eenen •
anderen post te leenen, voorzag hij , tot. aan zijne wederkomst , op dezelfde wijze , in het onderwijs der Studenten van het' Seminarium , als in dat van die bij het
Zthenaeinn.
Onclertusfchen was dit Seininarium , eenen zeer Langer
tijd , evenzeer eene Kweekfchool voor de Doopsgezinden,
als voor de Remonliranten zelven. Teen men namelijk ,
bij de eerstgemelde gezindte, ook.. prijs bcgon te ftellen
op Leeraars,. die , van der jeugd of aan tot onderwijs der
g:nneenten beflernd, door eene geleerde opvoeding daartoe worden opgeleid , ontbrak het derzelve gezindte aan
erne cigene en voidoende ftichting , om jonge lieclen , die
zich
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zich op die wijze bekwaam wilden waken, voort te helpen. Hetgeen men daartoe bcramen kon , was gebrekkig , gelijk men omflandig zich Iran bij den-verdientlelijken WAGENAAR ( 4 ). Doch de Remon.grantfrhe Hoogleeraars openden zeer gereedelijk hunne 16001 voor zulke
Doopsgezinde aankomelingen , aan welke zij , kosteloos,
volkomen lietzelfde onderwijs gaven, als aan de Remonfireantfehe Studenten , hen zoo wel in het opftellen van
LaqinIChe Redevoeringen en Nederduitfche Leerredenen ,
als in de 117t,jsbeg,eerte en Letteren en in de Godgeleerd.
held, onderrigtende. Op dien voet waren, vooral in het
vnorst der laatstverloopene eeuw van tijd tot tijd een
aantal Doopsgezinde jongelingen aan de 1Zemon/irantfche
Kweekfchool gevorMd, gelijk ook , later , de eetfle Hciog.;
leeraar aan bet daarna opgerigt Doopigezind Seminarium,
TjERK NIP, UWEN I S zich, in de Godgeleerdheid , aan de Remonfirantiche Kweekfchool geoefend had.
Daar nu e.:hter de Doopsgezit2de gemeenten Ilraks agemeener,, geletterde Leeraars verlangden, gebeurde het,.
van tijd tot tijd, dat zij zoodanige jongelingen als , op
het Remongrantsth Seminarium , tot dienst der Re71301
firantfebe Societeit zelve , waren opgeleid, tot hare Leeraars bericpen , waardoor bij voornoemde Societeit fchaarschte en ongelegenheid ontftond. Dit ging zoo ver,, dat,
in den jare 1724, bij de groote Vergadering der Remotafirantfi:he Broederfchn p, in overweging werd genomen
hoe men „ op eene ordentelijke en Christelijke wijze,
daartegen zou mogen voorzien ; niet uit eenige inzigt,
,, of ongenegenheid, om genielde Doopigezinden hare
„ hulp en bijitand zoo veel doenlijk niet te bewijzen;
maar bijzondcrlijk omdat het zeer onvoeglijk van eert
ijder gckcurd moet worden, dat een PredikZnt, of Prdponent , in dienst van de Societeit zijnde, zich ,
kennis van die Societeit , begeeft in dienst van een an„ dre kerk, buiten haar: verders ook uit aanmerking van
, do
(*) In zijne. Bcfckrijving van Antlierdam, D. III , B. 3t
bl. 61 env.)
(in 8vo. ,(2,t.
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, de engte, daar de Societeit zich, voor het tegenwoot„ dige , in bevindt , ten opzigte van hare Proponenten en
Studenten, loopende, door dit doen der Doopsgezinden , gevaar van in nog grooter engte en ongelegenheid te lmen." Hierop nu werd belloten : „ dat een
Proponent , die op ons (verfta bet Remonflrantsch) Se• minarium gefludeerd heeft, van de Doopsgezinden beroepen zijnde , en dat beroep hebbende aangenomen ,
• zonder kennisfe der Societeit, onder ons niet beroepelijk zal zijn, vO6r en aleer hij weder aan de Societeit
zal verzocht hebben tot haren dienst aangenomen te
worden , en van dezelve , in haren dienst, wezentlijk
zal aangenomen zijn; zuliende deze refolutie ook Llama
• grijpen , ten opzigte van de Predikanten, die reeds een
„ plaats hebben." Deze maatregel blijkt echter van geen
genoegzaam gevolg geweest te zijn, daar , in den jare
17a9, op nieuw, zeer zware klagten, over dit doen van
fOmmige Doopsgezindc gemeenten, ingebragt, en voorftellen gedaan werden tot nadere voorziening daartegen.
Er waren er, die wilden, dat men nu het Seminarium
voor de Doopsgezinden fluiten moest ; doch gematigder en
doorzigtiger Remonliranten beweerden , dat dit niet baten ,
en flechts verbitteren zou ; dat men aan de zaken Karen
loop moest latest, en flechts bedacht moest zijn, om den
lust tot den Leeraarsitand onder de Remonfirantfche jeugd
aan te wakkeren , en het getal der Studenten te vermeercleren; terwijl men moest verwachten, dat de Doopsgezinden zelve, welhaast, een' eigen Hoogleeraar zouden
benoemen, daar, ook onder henzelven, de lust tot de
ftudien fangs hoe meer toenam , en zich allengs meerderen van hunne Studenten aan ons Seminarium bevonden.
Dit gevoelen dreef bij de groote Fergadering der Societeit
boven , en er werd'tot niers anders befloten ,dan tot het
bevorderen van alle mogelijke faciliteit voor alien, die
zich tot den Leeraarsdienst bekwaam wilden maken.
Hetgeen men voorzien had , gebeurde. De Doopsgezinden
te Anfierdarn , vergaderende tyl het Lam en den Toren ,
trades, niet lang daarna, op nieuw,in overleg, omtrent
het
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het flichten van eene eigene Kweeklchool , waartoe zij;reeds
lang het voornernen gehad hadden ; en dit , kwam nu ein.
delijk tot fland. kregen zij eigene kweekelingen
genoeg,om de Doopsgezinde gemeenteznen minfte in zoo
verre te voorzien , dat het buitengewoon beroepen vary
Rernonfirantiche kweekelingen ophield. Voorts gingen nix
de Rentonfirantfche en Doopsgezinde Studenten, over en
weer, ter lesfe bij de Hoogleeraars der beide gezindten ,
hetgeen, hoewel het dens , voor eenigen tijd , was afgebroken, tharis federt fang weer plaatfe heeft. — Groot
voordeel hebben ondertusfchen de Doopsgezinden , in den
tijd, toen zij nog geene eigene ftichting hadden, van de
hun toegeftane vrijheid , om hunne jonge lieden op het
Rernonfirantsch Serninarium te zenden , getrokken; en is
bet daaraan gewis toe te fchrilven , dat onder hen , algetneener en fpoetliger , dan Anders wel gebeurd zou zijn ,
die gematigde en verlichte gevoelens zijn aangenomen ,
welke hen thans , in onderfcheiding van de vroegere Doopsgezinden, verfieren. De Remonfiranten hebben niet, dan
met 1-16t hoogst genoegen, kunnen zien , dat zich hunne
leer ,op deze wijze .heeft uitgebreid ; en gansch Nederland
is er de befpoediging en vermeerdering van algemeener
verliehting en verdraagzaamheid aan verpligt.
Behalve in hetgeen voorheen gemeld is , genieten de
Remonfirantfehe kweekelingen ook onderwijs in hetgeen
hen verder tot bekwame Kerkleeraars vormen kan. De
I-Ioogleeraar der Godgeleerdheid houdt ook lesfen over het
oordeelktindig uitleggen der gewfde Sehriften , over het
Leeraarsambt en hetgeen daartoe behoort , enz. En wat
de IFijsbegeerte betreft : volgens het berigt van den Brief=
fchrilver,, in de Bibliotheek van Theologifche Letterkunde , door ons , bij den aanvang van dit ons gefchrift , aangehaald , zoude het onderwijs in die wetenfchap , Wanneer de Remonfiranten daarin een' eigen Hoogleeraar hadden zich bepaald hebben tot het voorlezen en verklaren
van de wfisgeerige werken van CLERICUS! De eerfte
opvolger,, echter , van CLERICUS,WETSTEIN, bepaalde zich reeds daartoe zoo weinig, dat hij, volgens
Ggg3
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den Hoogleeraar KRIGHOUT, in zijne Sermo Eanebris
over dezen zijnen gewezen Ambtgenoot, op bladz. 33,
bij zijne voorlezingen over CLERICUS, zijne leerlingen
bekend maakte met de betere kundigheden , welke de ont,
dekkingen van den onfierfelijken NEWTON en zijne Da.
volgers verbreid hadden, Wat den ffoogleeraar vAN DE a
rI E s c belangt : hij zoo min , als de Doopsgez;'nde
Hoogleeraar HEERE OOSTERBAAN, Ichoon zij beide
over LE CLERCK ' S wipgeerige gefchriften voorlezingen
hidden , licten hunne leerlingen , waaronder wij ons
fleeds met uitttekend genoegen , herinneren behoord• te
hebben , van de nieuxylle gevoelens en omdekkingen der
Wijsgeeten onkundig. Daarenboven genoten ook de Renoalirantiche Studenten het onderwijs der Dcopsgezinda
Hoogleeraren in de proefondervindelijke Irifsbegeerte,
waarvan de gezcgde Brieffehritver zelf,, met vereischten
lof, gcwaagd heal. Om nu tot, volgende tijden te
men : De floogleeraars WYTTENB.ACH en VAN •n E.4
42 It T zouden, aan het Rem anfirantsch Seminariam,
zich bcpaald hebben tot voorkzingen en verklaringen der
11,sgeerge wer4:en van C L E RIC US! BeiagCh clijker en
onkundiger kan men bezwaarlijk iets denken. WYT TEN-.
B A C H ging
zijn onderwijs , gebeel zijnen eigen weg.
vethandelde de tr(jsbegeerte gerchiedkundig. • Dus veraangenaamde !Ill hare heocfening , die daardoor tevens,eene
letterkundige oefening wad , op eene uitaekende wijze;
terwijI hij daarbij gelegenheid had, om zijne leerlingen ,
zoo met de Oaden en hunne gevoelens , als met de /a$cre en toenmalige Wijsgeeren , bekend te maker. Was.
daarcnboven aan dezen lehrijver de Ciceroniaanfehe LoriCa van WYTTENBAC , ten dientle van het Remonfirantsch Seminariam opgefteld en daarna uitgegeven, niet
bekend? Dan fchijnt hij zelf niet vele kennis van wijsgeerige gelChriften , buiten die van CLERIC US, gehad to
llebben. Aithans die van den Hoogleeraar VAN II EHER1' moeten hem almede vreemd geweest zijn; anders
moil hij weiligt vermoed hebben, dat deze, die zich,
door het uitgeven van zijne Beg,infelen der Kantinanfche
IF sp.-
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tripbegcerte, en door zijn Critisch MagazfIn , beroemd
gemaakt hceft , ook aan de Remonfirantfche Kwecklebool
niet enkel de Vereenwde Wijsbegeerte van LE CLERCK
verklaard • zal hebben.
Om voort : te gaan : Bij het Renwqrantsch Seminar
riam , of liever bij de AmflerdamIche Remonliratafthe
kerk, bevindt zieb eene vrij uitgeilrekte, en, door zcer
vele gcwigtige en kostbare werken , in allcrlei wetenfehap.
pen , welke voor den Godgeleerde de belangrijkfle zijn,
aatizien/iike Bocker , waartoe den kweekelingen de toe.
gang'openflaat , en van waar - bun, tegcn hun bandlchrift ,
voor eencn tijd, ten gebruike , boekcn worden te leen
gegeven. Men vindt bier ook Randfchriften van acidzaamheid en waardc , waarvan zclfs fommige , buiten af,
met /of vertheld en bekend zijn , een' fchat van BlIbels ,
- zeer uittlekendc vcrzameling van de werken der
—en
Ke'rkvadercn, en van alles , wat tot de Kerkel(lkc Gelehicdenis , vooral die des eigen Genootfchaps , behoort; voorts
UitAggcrs van de heilige Schrift en werken van Godgeleerden in menigte, — vele , en daaronder de beste en
zeldzaatulle, uitgaven der oude Griekfche en Latijnf'che
Schrilveren, en eindelijk ecn aantal van die nitgebreicic en
geldige werken van er,eleerdheid , werken bet niet elk ge•
leg gin komt zichzelven aan te fchaffen. Deze Bockerij
wordt, van tijd tot tijd , vermeerderd door aankoop , waartoe men , jaarlijks , eene bcpaalde Com beficedt. Gelijke en niet min aanzienlijke Bockerij bevindt zich ook
bij de Remonfirantichc kerk van Rotterdam, welke men ,
in zekere opzigten , als e e ne met die der AmlicrelamIChe
kerk beinouwen kan , dewijI ook bier de tocgang gereedelijk wordt toegeliaan , en hetgeen bij de eene niet te
vinden , welligt bij de andere voorhandcn en te bckomen
is. Ook dear is de feint van gclehrevenc _Pg.:ken vrij opMerkelijk , en wordt, zoo vecl de omilandigheden roclaten , van tijd tot tijd , aan de nitbreiding der verzameling,
eene bepaalde fom te kostc gelcgd.
Omtrent bet huishwzdeNle van het Scminarion huff tie
Oeii:Inedtdiri;vcr wAGENAAK, ter bovengemelde plaat!e
gg4
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in zijn Amgerdam, een berigt gegegeven , waarin wij
gcnoegzaam zouden hebben kunnen berusten , zoo daar.
in, federt zijnen tijd niet eenige verandering was gekomen. Volledigheids- en naauwkeurigheidshalve melden wij
er dan bier bet volgende van. — Het befour fond weleer aan acht Curatoren ; thans is het aan vier aanbevo.
len, Zij worden door de groote Vergadering der Sociepit , uit derzelver ganfche ligchaam, gekozen. Voorheen
dienden zij v(71, nu flechts yier jaren. .Elk jaar treedt
af, wiens dienst vervuld is, en ecn ander vervangt hem 2
of hij zelf wordt op nieuw voor vier jaren aangefteld,
De kerken van Anfierdam en Rotterdam kunnen elk twee ,
de andere kerken een, van hare Leeraars en Opzieners,
op hare kosten , tot de vergacleringen van Curatoren afvaardigen , welke daar op alles helpen .raadplegen en be.
'Miter'. Elk R.emonlirantsch Leeraar kan ook de bijeenkomften tot examen der Studenten bijworten, doch alleen
met raadgevende fern. Voormaals plagt men gewoonlijI
Aweemalen des jaars te verga,deren•, thans ilechts, Bens,
De floogleeraar js Lid der Vergadering, en befchrijft
dezelve. Zij alleen heeft bet haofdopzigt en befluur over
de Kweekichool , en bepaalt daarvoor de noodige Reglementen. Zij neemt geene anderen tot Studenten aan , dan
die verklaren dat te widen worden , ten einde zich tot den
dienst der .Romonfirantlehe kerken te oefenen en bekwaarn
te maken. Vaoraf wordt bun een examen van hunne vorderingen in de Lattinfehe en GriekJche talen afgenomen,
en moet, naar genoegen, blijken, dat zij behoorlijke gefchik.heid en genoegzarne bekwaamheid hebben , otn de
lesfen der Hoogleeraren bij te wonen. Bij hunne aanne.,
ming moet bun het Reglement der fludien voorgelezen 2
en belofte afgevorderd worden , van zich naar hetzelve.
naar (lig en ardelijk te zullen fchikken. Ook moet bun
ernftig warden ander het oog gebragt , dat zij zich, als.
aanflaande Dienaars van jEZUS c HRISTVS, flichtelijk
hebben te gedragen , en alle ergernis en opfpraak te vermijden. Curatoren moeten orde ftellen, dat op hun
drag zoo WC1 41s fittdin, toezigt gehouden. worde, On.
der
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der even gefchikte en bekwame voorwerpen ter aanneming
tot Studenten , hebben zoons van Remonfirantfche Leeraars den voorrang. Wanneer zich geen genoegzaam aan.
tal van jonge lieden aanbiedt , om voor eigene rekening,
te ftuderen , worden ook aangenomen , 't zij tot
last der Societeit, 't zij tot dien van bilzondere,kerken.
Elk geeft doorgaans niet meer, dan f 250 jaarlijks; doch
gemeenlijk wordt het, door combinatie, totf soo gebragt.
Zoons van Predikanten genieten , van wege het Gouvernement, 's jaars f Zoo. Ook heeft 's lands goede Koning
reeds bewijs gegeven dat hij aan anderen geenen onder.
hand wil onthouden. iflumni en hunne ouders of vrien,
den , die hen aan de Socicteit aanbieden , moeten zich , b§
gefchrifte , verbinden: i. dat de jonge lieden, alle de jaren van hun verblijf aan de Kweekfchool, in de huizen,
alwaar zij inwonen , tevens in den. kost zullen zijn; a.
dat z§ hunne fludien met alle vitit en naarftigheid zullen
hevorderen; 3. dat zij, na voltrekking hunner itudien
zich in den dienst der Societeit zullen 1 laten gebruiken
4. dat zij , hunne ftudien, of vervolgens hunnen dienst,
binnen de eerfte zes jaren na deszelfs aanvang, uit een
of ander inzigt, ftakende, de penningen , aan hen te kost
gelegd, aan hen , die ze verftrekt hebben , zullen vergoe.
den ; en 5. dat zij, zoo men hun, uit hoofde van onbe=
kwaamheid, mogt aanzeggen hunne ftudi6n niet voort te
zetten, zich aan het oordeel van Curatoren zullen onderwerpen , mits alsdan , na den tijd der opzegging, nog
een half jaar lang den hun verleenden onderftand genietende ; doch dat zij , om verzuim van ttudien, of flecht ge.
drag , weggezonden wordende, terftond alien onderftand zul.
len tuisfen, — De Studenten worden thans eenmaal's jaars,
in tegenwoordigheid van Curatoren, geixamineerd ;doch
moeten zich , te alien tijde , wanneer dezen dit goedvin.
den, tot het examen gereed houden. De gewone tijd der
ftudien is qt. jaren. Hiervan worden de twee eerfte voornamelijk aan de beoefening der Li4jsbegeerte en Letterer:,
de drie laatfle aan de Godgeleerdheid , met hetgeen daartoe behoort, gewijd. Gedurende de twee eerfte jaren
Ggg5
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moeten zij , in elk half jaar, eene LatifulChc R edevoering
optlellen en van den kanfel uitipreken. In de volgende
anderhalf jaren moeten zij , elk half jaar , eene Latiptlehe
Verhandeling fchrijven , welke zij, zoo lang bet examen
tweemalen des jaars gehouden werd , aan de Vergadering
van Curatoren moesten voorlezen, en welke nu aan elk
van derzelver leden ter beoordeeling moet worden gezonden. In de laatfte anderhalf jaren moeten zij, alle
maanden, eene Leerrede houden. Deze wordt merle in
tegenwoordigheid der Curatoren in loco, van den kaniel ,
uitgefproken , en worden de .Leeraars en Opzieners van
Amflerclam verzocht dezelve bij te wonen. Bij het examen
tot promotie, hetwelk niet , dan met goedkeuring der Societeit, mag worden gehouden , worden de Studenten over
de onderfcheidene vakken der Godgelcerdheid, en wat men
daaronder begrijpt , ondervraagd , en zij fpreken nu eeno
Leerrede, over eenen opgegeven tekst, nit , in bijzijn
van alio de Curatoren. Vooraf hebben zij een kort zainenfiel . der Godgeleerdheid, in het Nederduitsch , en eene
Latffnfthe Verhandeling , over een opgegeven onderwerp ,
overgeleverd , hetwelk aan Curatoren is rondgezonden,
Als zij nu genoegzaam voldaan hebben , worden zij tot
Froponenten bevorderd, en wordt hun een berigtfchrift
ter hand geiteld , bevattende de voorfchriften hunner verpligtingen , in den dienst der Societeit. Zij zijn nu aan
derzelver Curator, tot verzorging der openaaande en
hulpbehoevende kerken, onderworpen , en genieten een
traktement van f 250, waarbij door de kerken van .dmflerdam en Rotterdam 5o gevoegd worden. Zij
nen terftond ook Doop en Avondmaal, en zijn alomme ,
in de Societeit, beroepelijk. Het openlijk prediken voor
eene gemeente is den Remonflrantfchen Studenten vol.
lit weer bier niets weer bij te voegen,
ftrekt verboden.
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DE GENT (MANNETJES -GANS) VAN HET LANDOOEH
ARBIGLAND.
(Uir bet Engelsch.)

G

edurende de Bloci- en Zomermaand , wanneer bet levenwekkend beginfel van bet groebend rijk met de meeste
];yacht werkzaam is , en zich ontwikkelt in eene oneindige
verfcheidenheid van bladen , knoppen en bloemen; wanneer
bet oog , vermoeid van de eenzelvige wintertooneelen,
met verrukking rust op de digte bosfchaadjen , de velcien
met een bioemrapijt gedekt , en de rots bekleed met mos
en kruiden , zal men bezwaarlijI eene plek vinden , meer
waard bezocht te worden , dan het landgoed Arbigland,
gelegen aan den mond van de Solway , welker waterer;
Schotla,,nd van England fcheiden. Niets romaneskers inderdaad ! Van bet bolwerk , waarop het kasteel is gebouwd , ontwaart men de kronkelingen eener menigte
ftroomen , zich in de zee werpende; terwijl de torens van
verfcheidene Abdijen , zich verliezende in een' graautven
nevel, hier en daar bet verichiet breken , dat ter zijne
cindigt in de bergketen van Cumberland. Dikwijls , to
midden' der flilte van een' fchoonen dag , herhaalt zich
het zero des waldhorens , den arbeider wekkende of ter
ruste noodigende , op den tegenover liggenden oever.
Op het voorplein van bet kasteel van drbiglandbevond
zich, finds vericheidene jaren , een- Gent , de beveling
des eigenaars , die zich dikwijls vermaakte met hem bade
te flaan op zijne watertogten , te midden van zijnen troep,
of in zijne waalczame zorgen bij de toegangen des kasteels,
Op zekeren nacht , het zij ten gevolge van een' huisfelij,
ken diefflal, of van de plondering der vosien , welke het
landfchap veelvuldig oplevert , werd bet ganiche plein,
ontvolkt , met uitzondering van den armen Gent, die ,
geheel alleen overgebleven , zijn verdriet aankondigde door
droeve en fnijdende toonen. Deze teekenen van rouw
ontfnapten den cigenaar geenszins , die nu beval , de oude
Inedgezellen van zijnen lieveling te doen vervangen door
IIleU-

760

DE GENT VAN ARBIGLAND.

nieuwe gasten ; maar , dewijl hiermede eenige tijd verliep ,
verdween eensk laps ook de Gent. Beurtelings gaf men
van deze verdwijning de fchuld aan de vosfen , de ilroopers en de goedergelukzegffers , welke deze llreken afloo_
pen ; maar welclra bleek , dat men bet mis ha I. Op ze.
keren morgen vernam de eigenaar een' fcherpen fchreeuw.
Indien de oude Gent niet geflolen of opgegeten ware ,"
riep hij uit, „ zoo zou ik zweren, dat hij bet was!"
De kreet werd onmiddellijk herhaald, en gevolgd van weer
andere. Elk haastte zich naar het venfter; en hoe groot
was de verwondering , bij bet zien van bet ontvlodene
beest , omringd van eene menigte ganzen en jong gevogelte, wier aankomst het aldus met zekeren trots fcheen
aan te kondigen , en welke hij tot Bids verarekt had op
eenen affland van zes zeemijlen ! Immers, ten gevolge
van gedane nafporingen, vernam men weldra, dat de
Gent, aan den overkant aangekomen , zich op eene Engelfche landhoeve nedergezet , en zich aldaar verbonden
had aan eene gans , tot dat zij een goed petal jongen hadden voortgebragt. Voldaan met zijn gezin , en betzelve
toereikend vindende om zijn voormalig verblijf wederorn
te bevolken, of, misfchien , aangetrokken door het fraai
geboomte van iirbigland, had hij andermaal ondernomen
den vloed over te iteken, met zich nemende zijne gade
en zijn ganfche geflacht.
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ewis nadert met rasfche fchreden het gulden tijdperk
waarin de aarde vol zijn zal van de kennis des Hecren
gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.
Ter bevordering van deze allesomvattende uitkomst ,
ontwaren wij van achteren, in den gang der wereldgefchiedenis , plan en oogmerk. Van achteren, zeg ik;
want wie durft van voren dienaangaande iets ftelligs betluiten uit den barensnood der volken? Het is dan diltwijls ,
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wijls , dat het verftand der verilandigen geenen raad meet
weet.
'rhans ftaart geheel de Christenheid met gefpannen vetwachting op de uitkomst van den heiligen kamparijd der
Grieken tegen de regering van domheid, geweld en bar,
baarschheid. Hier fchijnt alles nacht en donkerheid Zullen de Barbaren zegevieren op JAVAN I S zonen, of zal de
kruisvaan eindelljk wapperen op de muren van Konflantlnopel? En welk een ommezwaai er dan ook in het lot der
Griekfche natie•moge veroorzaakt worden, hoe zal er aan•
winst voor het Christendom uit voortkomen? Wie kan
uit dezen bajert orde te voorfchijn brengen ?
Dan, wij mogen hier toch gisfen.
De uitfpraak van den Koran is nog het geldend orakel
voor een aanzienlijk deel van den aardbol. Zeker achtbaar Schrijver meent, dat het tijdftip , waarop ook de Mahomedaan zijne knieen voor jezus zal buigen, niet zal
aanbreken , vdOr dat, in de aangrenzende oorden van Europa , het Christendom zal gezuiverd zijn van bijgeloof.
Als wij in aanmerking nemen, dat hij den Griekfchen
Itand niet beleefde , kan ons deze gedachte , bij eenig nadenken, niet enders dan vernuftig voorkomen.
Wel is waar,, de Gricken vechten , om van eer wereldliik juk bevrijd te worden ; doch het is, onzes inziens,
buiten kijf, dat zij voornamelijk den ftrijd hebben aangevangen , om zich aan bet geestelijke, het afIchuwelijklie
clespotismus te ontwringen. En wie noemt mij het yolk,
dat met welbefinurde geestdrift om vrijheid van Godsdienst
de wapenen aangordde, en niet eindelijk de zegebehaakie?
Het is zoo, de Grieken zijn diep verbasterd van hunne
voorouders ; doch hebben zij niet reeds in hurl plotfelijk
ontwaken getoond, dat zij de eerbiedwekkende grootheid
hunner vaderen nog erkenden , en vinden zij niet juist
hierin eenen krachtigen fpoorflag, om zich als niei geheel onwaardige kinderen te gedragen , en de puinhoopen
van hunnen ouden luister zoo yea mogelijk weder te
hetfiellen?
Neen !
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been ! zonder de fchimmen van TIIRASYBULUS,
THEMISTOKLES en KODR u s zouden de nameri
van YPSILANTI, KANARIS en BOZZARIS zich
pier met zulk eene fnelheid op de tongen van able Eurdpars verfpreid hebben.
Het gezigt van p A L L A s : tempel is bun federt lang
een ondragelijk verwijt : getuige hiervan hunne'zorge voor
de- aankweeking en den verderen opbouw Van kuntlen • en
wetentchappen, hunne werkdadige maatregelen ter verbe-;
tering van het onderwijs der jeugd, alsmede hunne pogingen , om aan de regering centralifatie bij te zetten.
Het kan niet geloochend worden , Griekenland ware
door den Python der tweedragt waarfchijnlijk reeds verboten geweest, indien niet de bezielende geest van enkelen
zoo vele arijdige belangen tot an doel had wet en te vereenigen; maar worden zij niet juist door tie heillooze
gevolgen der zelfzucht , in tegenoverflelling van de won&ten der eensgezindheid , gedwongen , om (lents cen wit
te bechieten?
Blijkbaar trekt eene onchristelijke ffaatkunde de Mira:gende hand van Griekenland af, en laat het allan in den
verMirikkelijken ftrijet; maar wordt dit, na zoo vele
overwinningen, niet het middel , om nit het klimmend
gevaar verdubbelde krachten te verzamelen?
Offehoon de Grieken de overwonnenen dikwijls even
barbaarsch. als deze hen behandeld hebben , de voorbeelden van edelmoedigheid , grootmoedigheid en flandvastigheid van fommigen hunner zullen aan verflandige .rtir•
ken althans achting voor eenenn-Godsdienst inboezenien
die de wortel is van zoo veel•goddelijke deugden.
En zoo, verbeelde ik nit) dan , zullen de Grieken, die
de verflandelijke en aesthetifehe verliehting nicer op prijs
beginnen te. fchatten, hiervan ook partij trekken, om
hunnen Godsdienst nicer en meer to hervormen.
En„ziet de meer verlichte Christenheid „ hoe hair CrickJehe broeder goed en- bred veil heeft om de ecr van
1K.t. 1:rui3 te handhaven , hoe moet de leer van Jzzus
!clan niet can veler harten in dierbaarheid toenemen!
Ge-
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Cielijk altijd uit het bloed der martelaren bet zaad der
kerke ontkiemde , zoo zullen ook althans enkele Nahamerlanen gedrongen worden , om eenen Godsdienst to onderzoeken , die den mensch in flaat flelt tot zulke verbazende opofferingen : zoo doende zal bier en daar een hart
de leer van den Profeet van Nazareth voor die van den
bedrieger van Illekka omhelzen. En ligt in het inosterdzaadje niet de kiem tot eenen boom met breede takken?
Ziet daar in- en uitwendige uitbreiding van het Christendom!
Lack niet met de kinderen mijner fantafie. Wij zijn
ander de wolke.
E. AI 0 L E M A.

ADTI. STOLKER AAN ALLEN, DIE GELEZEN MOGEN IIEBBEN
WAT

DOCTOR CAPADOSE ONLANOS I-IEEFT GOEDGEVONDEN
SCHRHVEN, WEGENS DE

qESCIIIEDENIS DER. NE.

DERLANDSCFIE IIERVORMDE KERR VAN DE IIEEREN
IJPEIJ EN DERMOUT.

O p den 27flen October laatstleden las ik , in het Oinfiandig
Verhaal van de wederroeping der benoeming van den Heer
als Ouderling der Nederlandfche Hervormde Gemeente, to Anal/et-dam , door ABRAHAM CAPADOSE, Med. Doct., wegens de Heeren u p Erj en DERMOUT,
Schrijvers van de Gefcbiedenis der Nederlandfche Hervormde
Berk, en wegens mijzelven , op bladz. 9 , het vclgende:
„ Die Schrijvers zijn inderdaad Remonflrantschgezind ,' en
HERMANUS B R A S Z,

zelfs is mij onlangs van een geloofwaardig perfoon verze.
„ kerd geworden, dat zij aan den Remonflrantfchen Leeraar
„ sToLKEn hunne banclichriften vooraf ter beoordeeling
„ hadden voorgelleid , en dat doze zelfs, zoo als mij althans
„ verhaald was, bekennen moest, dat de Schrijvers wat al to
• partijdig voor het Remonitrantismus waren." Indien ik den
ricer CAPADOSE niet , nit vroegere fchriften, had leeren
kennel], en, in 't hijzonder, niet geweten had , dat bij tot
bet driemanfchap behoorde, hetwelk, in her vak van de Ne.
derlandlehe Kerkgefchiedenis der 17de eeuw , niets voor ge.
ioofwaardig verkIaart, dan hetgeen door eenen B)1UDART,
TRIGLAND
dergclijken, vooral tot bezwaar der Remon.
f/ran-

764

ADR. STOLKER AAN DE LEgERS

firanten, gefchreven is, en dus een' geweldigen hekel beet
de verhalen van eenen UITENBOGAART, BRAN DT en
REGENBOoo, nit het Remongrantseli , en inzouderheid van
de Heeren Jj-P E IJ en DER na OUT, nit zijn eigen, of het
ilervorind Genootfchap, waarin de gebeurtenisfen , over het
geheel , in een voor de Remonaranten gunitiger licht warden
voorgedragen, zoude ik mij over zulk gefchtijf verbaasd
bebben Nu , na reeds met zoo vele ftalen van de onwaarheld , boosaardigheid en yermeteMeld van dit drietal Schrijve.
ren bekend te zijn, en na zoo veel ondervinding te hebben
van derzelver gebrek aan achting voor zichzelven, en o»ver.
fchilligheid voor de gedurige tentoonfielling en beftraffing van
derzelver valschheden en ongerijmdheden , verwonderde ik
mij niet , dat de Heer C A PADOSE gelegenheid gezocht en
gevonden had , om eens een' regtflreekfchen aanval op de Ger
fchiedenis des HeerenlJPEU en DE RMOUT te doen, en zijn
publiek, zoo mogelijk , te overreden, dat dezelve geen ge.
loaf verdiende. Het moet hem toch een geweldige doorn
bet vleesch zijn , dat, van dezen kant , de partijciigheid iijner
geliefde Schrijveren evenzeer, als de goede trouw der Re.
monarantrehen , in het licht gefteid Is; en daarom moest hem
eene aanleiding, om de geloofwaardigheid def genoeinde Hee-.
ren, zoo hij waande, den bodem te kunnen inaaan , hoogttWelkonl weZen. Hij heeft zich daartoe dan ook gretig be.
diend van de vertelling, hem , zoo hij zegt , van een geloofwaardig perfoon gedaan , dat gemelde Heeren hunne Darinaan

aan den REmoNSTRANTSCHEN Leeraar
tt ter beoordeeling harden VOORGESTELD , en deze
zelf bekennen moest , dit zij wat al te partijelig your het Re
monjirantismus waren. Indien hij toch deze vertelling ingang
kon doen vinden, was het gedaan met alle crediet dezer Schrij.

sCIIRIPTEN , vODRAF ,
STOLKE

veren: want dan was hunne Gerchiedenis Diet anders aan te
tnerken, dan als eene Remonjirant/che , en DAV het welbeha.,
gen der Rettionaranten gefchreven , ja , nog meer , als zelfg
naar de bekentenis v n een' Remonaranr, te partijdig id
derzelver voordeel; en daarom worden dan ook deze Schrijs
vers ronduic voor Remongrantsekgezind erklaard. — Wij wil.
len nu het publiek in Nat itellen, am van dit alles te oat.
deelen.
Een ander, dan een CA P AD o s R, zoo (gelooven wij) hui.
verig geweest zijn om met zijne vertelling, at ware zij hem
door eel: nog zoo geloofwaardig perfoon inedegedeeld , voor'
den
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den dag te komen, wanneer zij , in zichzelve, geen meer
voorkomen van waarheid had. Hoe I Mannen , als de Heeren
ljpEIJ en DERMOUT, van zoo aanzienlijken fland in de
Hervormde Kerk, bij het ganfche Nederlandfche publiek zoo
voordeelig bekend , wegens hunne opregtheid en braafheid
en hunnen ijver voor hun Genootfchap, zouden , zonder dat
men daarvoor eenige reden kan denken,in ftaat geweest zijn,
om het blakend vertrouwen, waarin'.zij alom, en vooral bij
dit Genootfchap, ftonden, to misbruiken, oni het laagst be.
drog te plegen, en niet alleen, ten koste van betzelve, de
waarheid te verloochenen, maar zelfs de onwaarheid te verb
breiden, ten gevalle van de Remonfiranten, welke, gedurende twee eeuwen, voor deszelfs parcijen waren gehouden, en
bij velen nog worden Dat kan zich. geen eerlijk man, ten
aanzien van eerlijke mannen, ligtelijk wijsmaken. — Zij zouden hetgeen zij over de gefehillen tusfchen Remonfiranten en
Contra - Remonfiranten fchreven, v66r deszelfs uitgave, ter
beoordeeling van eenen Remonftrant gefleld hebben, om (want
dat wil men er mode to kennen geven) in het gefclirevene,
naar die beoordeeling, ter gunfle der Remonftranten, zoo
bet noodig ware, de veranderingen te maken , welke dezen
welgevallig waren; inaar die Remonftrant zou hun gefchrijf
zoo zeer in het voordeel zyner gezindte hebben bevonden
dat hij zelfs bad moeten bekennen, dat bet year dezelve to
partijdig was, — Heeft dit inwendig fchijn van waarheid,
Lezers? Zou diet elk man, die verfland met braafheid paarde, zulk vertelfel, als blijkbaar valsch , verworpen hebben?
Maar de Heer CAPADOiE is gewoon, zich gereedelijk van
alies te bedienen, wat hem dienilig dunkt , om de genen, die
van hem verfchillen, verdant to maken, of to befchuldigen,
en om alles, hoe nietig het ook moge wezen, wat flechts
eenigen fchijn heefc van hetgeen hij voorflaac good te maken,
en onnoozelen verblinden kan, tot zijn gebruik aan te wenden. Men moge hec vervolgens wedrleggen, en er het valfche van aantoonen: dat zij zoo I De zijnen zullen het niet
lezen, of, zoo zij 't lezen, er niet door bewogen worden.,
om hem of te vallen; en, voor hec overige, en bij anderen,
Temper haere1it °liquid/
Doch , om ter zake to komen:toen, in het jaar 1817, bekend was geworden, dat men van de Heeren uPEu en DB R,11-0 v r de Gefchiedenis der Nederlandfche Hervormde Kerk
te wadhten had, rees bij den Remongrantfchen Leeraar
Hhh
74E,NGILLIV. 18a5, NO. 16.
ST01.•

766

ADE. STOLVER. AAN

LEEEES

s 77 0 r. R E R (141 wil het niet ontveinzen) de vrees, dat de.
zelve wetter aanleiding mogt geven tot twist, wanneer de
Remonfiranten mogten oordee/en,hergeen,te hunnen aanzien,
van vroegeren of lateren tijd, verhaald fond te worden, te
moeten tegenfpreken. Hij zeif had zich , voorbeen,, in zulk
geval, meer- dan eens , verpligt geacht , om, tot.verdediging
van zijn Genootfchap en deszelfs ftichters en voorftanders,
wanneer hij meende, din zij verkort waren , In het ftrijd•
perk te• treden. Hij verlangde niet, zich daartoe op- nieuw
gedrongen te zien, zoo omdat hem die twist tegen de borst
was , all ook , en vooral, omdat hij Diets vuriger wenschte ,
dan day Loeb- niets- tusfchenbeiden mogt- komen, hetgeen de
nadering der beide, Genootfchappen tot el/tender, welke de
Remon,aranten altijd zoo zeer verlangd hadden, en die nu
sanmerkelijke vorderingen had begonnen te maken, ilremmen
hon. Om dan , van zijne zijde, fchoon le bet verborgen,
jets ter voorkoming daarvan te doen , fchreef hij, in het gemeld jaar 1817, het Berigt wegens het fchrijven van de Gefchiedenis der Nederlandfche Hervortnde Kerk , hetwelk, re
dien tijde , geplaatst is in de Paderlandfche Letteroefeningen van
eat jaar, voor de maand November, waarin hij zijn verlan.
gen te kennen gaf, dat toch onztjdigheid en gematigdheid
der Schrijveren pen mogt befuren; fchoon het (voegde hij er
bij) een dwaze en onbillijke eisch zou zijn , van hen te vorde.
xen , dat zij de eerfle wet voor eenen Historiefchrijver zouden
verzaken , ne quid falfi dicere audeat , veri non audeat,
—dathijgenvalscheid urve,g newasheid'ntdurve
fchrijven. — Hierrnede niet revreden, brag' hij, bij de Comtnislt'e tot behartiging van de belangen. der Remongrantfche
Societeit , waarvan hij de eer had lid te zijn, in o-verweging,
of er geene gelegenheid zijn zoo, om de Heeren u p z J.1 en
VET/MOUT hennis te doen dragen van het gemeld verlangen,
hetwelk ook dat van elle de leden der Commisfie was, en of men
aan gemelde Heeren, van welken men zich verzekerd hield ,
dat ook zij niets minder, d qn vernieuwing van twist, wenschten, niet, op eene of andere onaanjlootelijke wijze, kon doen
vragen, of zij ook zwarigheid zouden maken, oin van hun
verhaal, voor zoo veel het de Remonfiranten betreffen zou,
v6Or de uitgave , eenige inzage re geven aan de Commisfie.
Een der leden, zij de, onlangs in 'sHage overleden,
Iteer n. V A N REES, meende , dat hij daartoe weiligt gel-egenheid vinden zou, en paw aan dit te beproeven. Hij be.
rigt-
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rigtte vervolgens, dat zeker Heer, met de Heeren SIPE ig en
DE RAI o U T gemeenzaam bekend , aangenomen had, hen daarover, zoo er zich bekwame gelegenheid toe opdeed, tefpre.
ken. Men vernam echter daarvan vervolgens niets; men
maakte, bij de Commisfie, zwarigheid, om er verder naar te
vernemen; het !fie Dee! der Gefchiedenis zag het Hein, en
de Commisfie had er , v66r de uitgave, niets van gezien. De
Neer VAN REES werd, op het laatst van 1820, door Z. M.
den Ironing, benoemd tot lid van de Commisfie tot de zaken.
der Protestantfche Kerken in Nederlands Oast- en West-Indrn,
en kwam daardoor in aanraking met den Eerw. Heer n E R■
NoUT, Voorzitter dier Commisfie. In een vriendfchappelijk
verkeer met zijn‘ Eerw., op den 3 Januarij 1821 , vond hij
wanleiding, om aan zijn Eerw. jets te later blijken van het
verlangen, dat de Commisfie der Remonflrantfche Societeit gehad had. Zijn Eerw. verklaarde hem, dat daarvan niets te
iijner kennisfe gekomen was , en berigtte hem tevens, dat
bet ade Dee! der Gefchiedenis thans ook wns AFGEDRUKT
behalve de ilanteekeningen; er bijvoegende, dat, zoo wij daar
eenige aanmerkingen op hadden , hij die gaarne zou ontvan.
gen, ten einde daarvan , bij een 3de Deel, dot zekerlijk nog,
zou moeten volgen , gebruik te waken. De Heer v A N REES
gaf hierop aan zijn Eerw. in overweging , om BET REEDS AFGEDRUKTE van het ade Deel vertrouwelyk aan ons mode te
deelen, ten einde , zoo wij daarop eenige bedenkingen mogten
hebben, die aan zijn Eerw. te communiceren , om daarvan
nog gebruik te kunnen maken in de zlanteekeningen op dat
side Dee?. 1k verhaal dit alles uit den Brief van den Heer
VAN REES aan mij van 4 Januarij 1821 , onder mij berustende. In dien brief volgt nog , dat de Heer DERMOUT,
dit, voor zichzelven, gaarne aannam daarover, met den eeriten, aan den Heer r E iJ zou fchrijven , en betuigde te ver.
trouwen, dat men de Gefchiedenis overeenkomfl g de gebcurte.
nisfen zoude vinden , aangezien men zich flriktelijk aan de
historifche facta gehouden had. Ingevolge hiervan ontving ik
van gemeiden Heer VAN REES, op den Oden January,
een' naderen brief, ten geleide van het AFGEDRUKT Historisch
Vergag van de lotgevalles der Hervormde Kerk van Neder.
land, betrekkelyk derzelver fcheiding in twee gezindheden,
zoo als men dat , in het uirgegeven ade Deed der Gefchiedenis ,
van bladz. 353 tot a9o, lezen kan; en is dit het ddnige, dat
ik immer van het geheele werk , vO6r de uitgave, onder
Hhh2

76F:

ADR. STOLEER AAN DE LEZERS

mijne oogen gehad heb. „ Ik heb deze bladen (fchreef mijrt
vriend) reeds Maandag (welke de i2de van Januarij ge.
weest was) ontvangen , en doe ze u geworden, em ze te
lezen, en daarop uwe aanmerkingen mede to deelen." 1k
zond dezelven aan zijn Ed. terug, op den x5den February,
en wenschte nu in that te zijn , den brief, dien ik daarbij
deed, bier te kunnen inlasfchen; doch , daar ik niet, dan
hoogst zelden, affchrifcen mijuer brieven houde , en van dezen niet dan een ruw ontwerp vinde , is mij dat onmogelijk.
In dat ontwerp echter ftaat niers van de bekentenis, welke
ik, volgens de vertelling van den Heer cAvAnos n, zou
gedaan hebben. Het bevat evenwel den lof, dien ik mij geperst vond aan het verhaal der Heeren UPETJ en DERMOUT
te geven. Dat verhaal (ftaat er in) is, in alle opzigten
zoo VOLKOMEN ONZIJDIG, als eenig Remonfirant het zou heb-

ben mogen fiellen, en handkaaft de eer onzer Vaderen zoo
goed , als immer van onze zijde gel -el:led is, of nog gefchieden
zou kunnen: en wat het verhaal van den twist met , en van
de opgevolgde veroordeeling en verdrukking der Remonflranten
hetreft, :demand der onzen heeft het MEER NAAR WAARHEID
to boek gefield. Tweemalen heb ik het geheel met ingefpannen aandacht gelezen, en er niets op aan te merken gevonden, dat van wezenlijk belting is. Mij dnnkt, uit onzen
naam, •ehoort gij de Heeren DERMOUT en IJPEI,J voor de
mededeeling beleefdelijk to bedanken, en aan hun EE. ons
groat genoegen OVER HIJNNE ONZIJD/GHEID, tevens met onze
hoogachting , te betuigen. Mijnentwege bidde ik u dat , en te
gelijk , dat gij de laatfle betuiging voor uzelven wilt aanne.
men van uwen dw. dr. en vriend A. S. Of ik nu dit boven.
flaande alles zoo letterliji, in mijnen brief zelven, heb nage.
fchreven , daarvoor durf ik te minder inftaan, omdat ik dat
niet aitijd, als ik flechts een ontwerp volg , gewoon ben,
Doch het meeste, zoo niet alles, zal wel hetzelfde geweest
zijn, en zeker was alles in denzelfden geest, dat is, zeker
prees ik het verhaal der Heeren IJ r E u en DERMOUr
daarin (gelijk boven ftaat) als VOLKOMEN ONZIJDIG en NAAR.
WAARHEID waarmede nu ellendig zou geftrookc hebben eene
iekentenis, dat ik het wat al te partijdig veer het Rernonfirantismus zou gevonden hebben. — Doch uit dit berigt
blijkt, dat niet ik, over de mededeeling der bewuste bladen,
met de Heeren Schrijveren briefwisfeling gehouden heb , maar
alles tusfchen de Iteeren DERMOUT en VAN REES is beha'.
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handeld ; en ziet bier nu den brief, door den laatflen aan
den eeriten Heer, bij de terugzending der bladen , gefchreven,
welke brief mij gunflig door de Heeren Schrijveren is mede.
gedeeld , en waaruit men ziet , wat aan bun EE. gefchreven is.
LETTERLIJK AnCIIRIPT„
Hoog Eerwaardig Hcer, zeer geachte Broeder:
Ik heb de eer U. H. E. biernevens terng te render' de losfe bladen van bet
dI Deel tier Gefchiedenis van de Nederlandfche Hcrvormde Kerk, met welker
mededeeling U. H. E. en de H. E. Hr. Profesfor IJpeij de goedhcid gehad
hebben mij te verwaartligen Gelieft H. E. Heeren: hierbij aan te nemen
mijne erenrenis en dankzegging visor bet vertrouwen, waarmcde H. U. H.
H. E. E. mij hierdoor vereerd hebben , en voor de zielsgenoegens. welke ik ,
onder de lczing epuer zoo uumuntend en hoogst onparojdig gefchrevene Ge.
fchiedenis , heb mogen fmaken.
Door U. U H. H. E. E. is eel] gebeel nienw licht verfpreid over dit gedeelte onzer Kerkgefchiedenis. Noon is zoo goed in het heldersc Bela ge.
field, dat de gevoelens der oorfpronkelijke Hervormde Kerk in Nederland
Erasmiaansch — Zwinglisch Melanchchoniaansch — Bullingerisch geweest
zijn, en door die van Calvinui zijn vercirongen geworden. Niemand is er in
ons vaderland, veel min elders, die deze Gefchiedenis beter, 'leen eve goed
niet, had kennel] fchrijvcn, dan Uw Hoo,geerwaarden. Muse hoogachtiug,
mijne bewondering over den echtchristeiijken greet. en over de uitgebreide
kennis der gebeurtenisfen van zoo bckwame manncn is, onder het lezen,
kens toegcnomen. cie Remonfitanten althans hebben er, in m.jn oog , niece
toe of of re doen.
Ontvangt des, zeer waarde en hooggeechte Broeders I niet alleen raijn herhaalden dank , maar ooh dien van mijne medeleden der Commisfie tot de zaken
der Remonarantfahe Broederfchap, ja oc,i; in naam der Broederfchap t want
gewis cal niemand hunner nalaten dien openlijk en bij elke gelegenheld te beruigen, zoodra bij zelf bet genoegen van eigen lezing zal gefmaakt hebben.
De goede Hemelfche Vader verlenge Uwe dagen, en verleene U Reeds de
noodige gezondheal en fierkte van geest, om nog lang dicnstbaar te blijven
voor zijn rijk van waarheid ea deugd; de Koning zijner Kerke bliive U door
Zijnen geest verlichten ondcrlieunen , ter uitbreiding en vesuging der Clansteldke Broederfchap!
Net de opregtfie hoogachting en broederliefde heb ik de eer mij te noemen
Uwer Hong Eerw. zeer dienstw. Dienaar en Broedet
Van mijne banner
Maarr ignz.

(was geteekend) B. VAN BEES.

Den Hoog Eerw. beers 1. j. Dermout, in 's Nage.

Wet nu , Lezers ! wat zegt gij ? Waar zijn bier de HANDdie, door de Heeren If E 1J en 13 EA: MOUT,
(ran mij, nit hunne eigene beweging , en om vervo/gens,
naar mijne aanmerktngen , bun verhaal te veranderen , (gelijk
men her doer voorkomen) óór de uitgaaf van hun werk ,
hh3
ter
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ter beoordeeling zijn voorgefleld? Gij z'et h ; er niets , dan
eenige REEDS AFGEDRUKTE bladen van het 2de Deel, zoo als
die daarna zijn uitgegeven , niet aan mij in het bijzonder , maar
aan de Commisfie der Remonfirantfehe Societeit , en op derzelver
uitdrukkelijk verzoek, medegedeeld , eenvoudig met het goede
oogmerk, om twist roar te komen, en om, zoo de Commis*
eenige bedenkingen mogt hcbben , daarvan gebruik te waken
in, de AANTEEKENINGEN , die nog gedrukt motel; warden. De
Heeren rj p E u en DERMOUT hebben dus hunne Gefchiede.
nis gerchreven , zoo els zij die, onafhankelijk van iemand ,

overeenkomflig de gebeurtenisfen hadden gevonden, zich
tehik aan de historifche facto houdende , en zij hebben ze
vervolgons zoo laten drukken. Daarna hebben zij eensgedeelte
van DAT GEDRUKTE , op verzoek van de Commisfie der Re.
monftrantfche Societeit, en met het oogmerk bovengemeld,
aan dezelve laten lezen. Wie kan hierin lets anders zien ,
dan een bewijs , dat het deze Heeren om niets anders , dan
waarheid , te doen was , en dat zij , zoo bun eenige misflag
werd aangewezen, gereed waren , om dien te verbeteren?
Verdient dit lof of berisping ? Van welken geest moet men
gedreven worden, als men dit tracht te doen voorkomen,
om hunne goede trouw te doen verdenken? Wij onderitellen,
dat de Heer CAPADOSE niet geweten, en dus niet rnoedw4.
Jig verzwegen heeft , hetgeen wij zeer wel weten , dat de Heeren en DERMOUT niet alleen am de Commisfie der
Remokfirantfche Societeit , maar ook aan anderen, meermalen
hunne afgedrukte bladen, v66r de uitgaaf, ter lezing hebben
medegedeeld, om , zoo die er gebreken in vonden, dezelve,
in de ilanteekeningen, te verbeteren. Zoo doer men , als men
niets dan waarbeid zoekt; en deden fommige Schrijvers dit
ook, met dezelfde opregtheid, zij zouden aan het publiek
niet zoo vele onwaarachtige verhalen doen, met onbefchaamde verzekering van aerzelver echtheid.—Voorts wil ik bier nog
bijvoegen , dat ik , vadir den 29 October laatstleden , Dimmer
van de hand van den Heer D E R mour din eenige letter fchrifts
gezien heb, gelijk ilc , tot op het oogenblik , waarop ik dit
fchrijf, nog nooit een eenige zag van de hand des Heeren
E , ' en dat hunne Hoeg- en Wel - Eerwaarden mij , in perfoon , volfirekt onbekend zijn. Met den Hoogleeraar rj P E
heb ik voorheen , openlijk, en wet over eenige punten der
Remonftrantfche Gefchiedenis, ernflig verfchil gehad. Desniertemin betuig 1k, in opregtheid, voor zijn H. Eerw. alle de
hoog
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hoogachting te koesteren , waarop zijn H. Eerw., in zoo vele
opzigten , aanfpraak heeft ; doch onsverfchil heefc zekerlijk Beene aanleiding gegeven tot bijzondere kermismaking, of verbind.
tenis van vriendfchap. Het heeft echter zijn 1-I. Eerw. geene
zwarigheid doen maken , om , over een gedeelte van zijne
gedrukte Gefchiedenis , ook mijn corded als dat van een me.
delid van de Commisfie der Remonftrantfche Societeit , te
willen vernemen ; en ik bond mij verzekerd ,dat zijn II.Eerw.
daarin te eerder zal hebben toegeftemd , om dezelfde reden,
welke de Heer DER MOUT aldus uitdrukte: dat hij wist ,
dat, bij de Remonftranten , cen (chat berustte van gewigtige ,

than: min bekende of nog onuitgegevene //Olen ,waaruit , over
daadzaken en omflandigheden ,cen helder licht te ontleenen was.
Ik voeg bier niets meet bij. Eerlijke Leers zullen er ge•
noeg aan hebben, en voor anderen fchreef ik Diet.

1ETS OVER MOSKOW ZOO ALS IIET TWINS IS.

Van alle fleden des nieuweren tijds is geene zoo te eenemaal
vernield geworden , en geene zoo glanarijk uit hate asfche
herrezen , als TwgaIf jaren zijn naauwelijks vervlogen , dat zij der vlammen ter prooije werd , en vruchteloos
zou men thans reeds near fporen van brand rondzien; ja de
glad is veeleer, ten gevolge van elkander onmiddellijk opvol.
gende verfraaijingen , prachtiger en bloeijender geworden,
dan vciOr derzelver verwoesting. De drooge grachten van het
Kremlin, voorheen de vuile zamelpNats van alien afval en alle
onrcinigheden der ganfche 'tad, zijn in Iiefelijke tuinen her..
fchapen , die den inwoneren tot openbare wandelingen verflrekken. Ook de lang verwaarloosde bolwerken (boulevards) ,
die den Bela .Corod omgeven , zijn op nieuw verfraaid. De
groote kringvormige flraat, de .clardfchans genaamd , die den
Zewlenoi-Gorod inauit , en die weleer in het latere jaargetijde
onbruikbaar was , is thans in het midden bearaat , en te we.
derzijden met tuinen voorzien, rum wellte de voorgevels der
huizen, waartoe zij behooren , eene bevallige vertooning bijzetten. Deze firaat biedt aan voetgangers en equipages , in
eene uitgearektheid van ongeveer 14 weraen (3 lieues) , eenen
fchilderachtigen weg , die door zijne beplanting de luck zuivent en verfrischt. Verder houdt men zich bezig met de ver.
hooging van het breede plcin , onder den naam van Balota
11 h
4
(bet
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(het Moeras) bekend, met oogmerk om hetzeive te beveili.
gen tegen de overftroomingen van het afleidingskanaal, het.
welk bij het ftijgen der wateren van de Moskowa buiten zijne
boorden treedt; terwij1 men tevens dit kanaal gerchila maakt
om bevaren te worden, ten einda den toevoer van levensmid.
delen voor de op genoemde plein gehouden wordende markt
te bevorderen. De Neglinka, eene beek, welke een deel der
clad doorloopt, maar welker water, van wege den hellenden
en rijzenden gronci, ftaan bleef en verfcheidene dijlten vormde, is thans in eene waterleiding als ingelloten , over welke
eene fchoone en breede flrhat is aangelegd. De plaats , waar
te voren de Kettingbrug gevonden werd , is vlak gemaakt en
met de aangrenzende ftraten op eene lijn gebragt , waardoor
een kruisweg words gevornd, waar vier fraaije liraten elkander met regre hoeken fnijden. — Terwij1 intusfchen alle deze
herfcheppingen, welke men aan de onvermoeide werkzaara.
held van den Gouverneur-generaal der flad, Vorst D.GALITZIN,
verfchulciigd is , in den aanvang alleen ter verfraaijing fche•
nen te ftrekken , oefenden dezelve weldra haren weldadigen invloed op de bewoners van Illoskow. Onderfcheidene ziekten,
onder anderen de tusfchenpoozende koortfen , welke voorniaals , ten gevolge van de nadeetige dampen , uit zoo vele
p/aatfen opflijgende, veelvuldig heerschten , zijn tleans aan.
merkelijk verminderd. Eerie geheele wijk , welke te voren
om derzelver ongezondheid door de inwoners gefchuwd werd,
is tegenwoordig met fraaije gebouwen en rijke magazijnen
verfierd, en eene der meestbevolkte der ganfche had geworden. Hier verheft zich een onlangs voltooid, prachtig, en
van den voortgang der kunflen en des goeden finaalts in Rug.
land getuigend gedenkhuk ,— de aan het einde der Petrovka,
naar den kant der oudc Stud, gelegene groote Keizerlijke
fchouwburg. Dit gebouw behoeft geene vergelijking met de
groorfie tooneelzalen van Europa, en met name van Italie,
te fchromen. Het heeft 153 loges, in vier rijen , behalve de
galerij , .en telt 3000 plaatfen. In den bak zit de helft der
aanfchouwers in leuning-, en de andere helft op gewone floelen, alle genommerd. Er is eene keurige foyer, en nog verfcheidene andere zalen, voor Concerten en Maskeradebals be.
flemd. De inwijding had op den 6 ranuarij 1.1. plaats ; op.
eene lyrifche vooraffpraak volgde het Ballet Asfi.kepoester,,
en een gemaskerd Bat befloot den avond.
TREK
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TREK VAN GELUKKIGE TEGENWOORDIGIIEID VAN GEEST
IN DEN DEER LOQUIN.

De Heer LoqUIN, komende uit de Indien, in den jare
1819, ten einde in Afrika te vertoeven,.alwaar hij ,in 1811,
reeds negen maanden was verbleven, werd, met zijne reisgezellen , genomen, en in Tunis opgebragt. Deze Geleerde
verwierf verlof om den Dey te fpreken, die hem, voor zich
en zijne vrienden , de vrijheid toezeide, indien hij een Geargisch meisje van 17 jaren konde genezen, van hetwelk hij
veel werks maakte, en dat aangetast was van eene ziekte,
tegen welke de medicijnen zijner Geneesheeren niets vermogten. Den geleerden Fransch,nan gelukte het , der fchoone
Geargifche hare gezondheid re hergeven. Maar hare dankbaarheid fond hem duur! Zij had verlof gekregen, hem te
zien na hare herftelling, ondcr voorwendfel dat dezelve niet
volkomen was. Dan, op zekeren dag verraste de Dey zijne
gunftelinge, daar zij haven redder blijken van hare erkentenis
gaf, die, zonder misdadig te zijn, (hij was toen 61 jaren
oud) eenen Dey van Tunis zoodanig konden fchijnen. Woe..
dend zeide hij tot den Franschman „ Binnen een uur zijt
„ gij een lijk I" terwiji hij tevens zijn' ponjaard trok , om
het meisje te doorfeken. Lan af!" riep hem 1lv
met eene ontzagwekkende en majestueuze houding toe: , Ik
, weer, dat ik in Af;rika ben gekomen om• te fterven; maar
ook gij zult een uur na mij flerven, en zoo gij haar treft,
, die gij bedreigt, zult gij oogenblikkelijk fterven , nadat
gij haar hebt omgebragt I" De Dey verbleekte, vergenoeg.
de zich met den Heer L o QUIN re doen opfluiten, en deed
hem met zijne vrienden des anderen daags infchepen naar Si.
cilie. — Na zijne terugkomst, zich naar Dyon, zijne geboortefad , begevende, vertoefde hij , op het aanzoek eens vriends,
re ifillefranche , aiwaar deze bekwatne Natnurkundige thans,
in de amen van den Fleet RAUCHALLAI s, zijn medgezel
op alle zijne reizen, in den ouderdom van 67 jaren,- zijne
rod-two/1e loopbaan heefc gaindigd. Hij laat iso handfchriften na. Zijne Iaatfte: Woorden waren deze:
o Oneindige
fchatten der Natuur! ik moet u dan verlaten 7 Vaartwel 1"

}I h h 5
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ZOO KOMEN DE LEUGENS

In bet begin van 1823 waren van Curacao eenige flaven naar

Curnaribo , een klein plaatsje in de provincie Coro, gevlugt,
toebehoorende aan drie Joden , welke met elkander overeen.
kwamen, dat een hunuer, op gemeenfchappelijke kosten,
derwaarts reizen zou, om de flaven van daar terug te halen.
Zulks gebeurde ook, en het gelukte den Jood, de (Liven,
dd. !) uitgezonderd, op Curacao terug te brengen. Hij leverde
nu zijne rekening in, en begeerde, dat de twee anderen elk
een derde daaraan zouden betalen; doch deze weigerden zulks,
op grond , dat de rekening valsch was , want hij berekende
een patino , of Spaanfchen daalder, voor elken dag, dien , hij
te Cutnaribo geweest was, en dat kon hij, volgens de Mo.
zaiTche wet, die bij de Joden op Curacao in groote achting
flaat, zoo zelfs , dat de verkeerde uitfpraak van een punt bij
bet einde van een woord, zonder dat de beteekenis er door
veranderd werd, de bekende oorzaak geweest is van de hevige
fcheuring in de IsraElitifehe gemeente, (Match. XXIII: 23)
uIdaar Met verteerd hebben. Toen werd er over de zaak in
quaestie eene Commisfie van Arbiters aangefteld, en voor dezelve de volgende daadzaken bewezen: 1 0 . Dat er ce Curnaribo geene Joden waren, bij wie hij zijnen intrek had
kunnen nemen. 2 0 . Dat op dit kleine plaatsje geene herberg
beflaat , waar de pasfagier, eten of niet eten , eene vastbepaalde fom clangs betalen moet. 3°. Dat hij de bij de Jodrn
vereischt wordende handigheid, om zelve fehapen , hoenders
enz. te flagten, nooit bezeten had, en hij dus te Cumaribo
niets anders had kunnen eten, dan brood , eijeren en eenige
andere onkostbare artikelen. De Jood was dcrhalve verpligt
zijn proces te verliezen, of te erkennen , dat hij cegen de
1V/ozaiTche wet gezoniiigd had; welk laatfte hij natuntlijk
niet verkoos.

HET LAND DER TEGENSTRUDIGHEDEN.

Daar is een Land, wanr een ongelukkige, die een' appel
tot zijn middagamal geftolen heeft, of een' zakdoek, omdat
bij fnuift, twintl jaren zijns levens aan de roeihank
IDOCt ilijten; terwiji een ander, die ten millioenen heeft ver.
vreeind

NET LAND DER. TROENSTItUDIGHEDEN.
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vreemd, gerustelijk wandelt, den rotting in tie hand, in de
groote laan van het park zijns kasteels , en zich opblaast in
eene loge van een groot Theater ; — waar groote Mijnheeren, die gedurende twintig jaren hunnen broederen de vaste
en ligchaamskastijdingen hebben voorgepredikt , jaarlijks,
voor hunne tafel alleen, vijftigduizend franks confumeren,
en zich geenerlei aardfchen wellust tot zonde rekenen; —
wear een arme Kommies dagelijks van 'smorgens negen ure
tot 's avonds arbeidt, om twaalfhonderd franks te verdienen;
terwijl een Chef de Bureau tienduizend franks wint met niets
to doen; — wear men, van den eenen kant, de Tooneelfpelers luidruchtig toejuicht, en aanmoedigc door rijke belooning , en , van den anderen, hen veracht bij hun leven en
eene eerlijke begrafenis weigerc bij hunnen dood; —wear men
op duizenderlei wijze de dieven martelt en den manflag met
den dood ftraft , en intusfchen de dobbelhuizen en de fcherm.
zalen wettigt ; — waar men het lidmaatfchap verwerft van Aka.
demien of geleerde Genootfchappen om zijne flaatkundige
enkwijze , en Staatsman wbrdt om zijne letterkundige begrip.
pen ; waar men de ftrengfte grondbeginfelen van zedekunde belijdt, en ten zelfden tijde de menfchen met ligchaam
en ziel koopt voor eenige bankbiljetten;—waar lieden , die
uishoudelijkheid preken, het geld van anderen verfpillen
voor hunne eigene vermaken, terwijl hunne flagtoffers dikwij Is van honger fterven; — waar men, door een groot nano' bijzondere perfonen, het goud ziet befchouwen als een
tak van een zeer weelderig vlijtbetoon, en ware vromen bijkens zonder fchoeifel rondwandelen; — waar een Arabier
behandeld words als een Christen , en een Christen als een
Arabier; — want. men, eindelijk, zich veel laat voorftaan
op zijne befchaving, en de naam van Jood eene beleedigingis.
Kent gij dit Land, Lezer! nit deze fchets, door eenen
bewoner van deszelfs Hoofdflad zelv' ons geleverd? —
wij kennen het, tot onze fchade en fchande , maar al to wel 1....

LORD BYRON EN DE VISSCHER AAN DE BOORDEN VAN
DEN HELLESPONT.

Toen Lord BYRON, verzeld van den Luitenant z It z
N—)1
It A D, den Hellespont zwemmende overltak, deed lit' lien
togt
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tog op dat punt des kanaals , van war hij onderftelde, dat
LEANDER hetzelve had overgeftoken, om zijne HERO te
ontmoeten. Het fchijnt, (1st de ftroom der Dardanellen zoo
fnel gaat, dat het onmogelijk is, denzelven zwemmende, en
zelfs :net eene fchuit, te klieven, met eenige zekerheid van
aan een gegeven punt ce landen. Lord BYR o N begot: zijnen
togt van het kasteel van Abydos , en bereikte den tegenovergeflelden oever niec dan op drie inijlen-beneden de plaats „want
hij zich had voorgefteld aan te komen. Hij had eene fchuit
bij zich gedurende den ganfchen overtogc, opdat hij voor
alle gevaar of ongelnk mogt beveiligd zijn.
Toen hij aan land kwam , waren zijne krachten zoodanig
.nicgeput, dat hij gretiglijk van het aanbod eees armen Turkfchen visfchers gebruik maakte, om in zijne but nit te
ten. Hij was zielc , en had een' flerken aanval van koorts.
Daar de Luicenant EKENHEAD verpligt was naar zijn fregat
terng te keeren , bleef BYRON alien met de goede lieden,
die hem hadden ingenomen.
De Turk bad geenerlei vermoeden van den rang en de verinaardheid van zijnen gast. Hij verleende hem echter alien
mogelijken bilfland; zijne vrouw betoonde zich even hulpvaardig, en alien verzorgden hem zoo we l, dat, na verloop
van vijf dagen, de zieke herileld was. Toen hij fcheep ging
am terug Le keeren , voorzag hem zijn minzame hospes van
een groot brood, eene kaas , en een' lederan zak met wijn ; hij
drang hem sevens. eenig klein geld op , boezemde een gebed tot
A LLAH voor hem nit , en wenschte hem eene goede refs.
14 bet ontvangen van de Raven des armen Turkfehen via.
fchers vergenoegde zich Lord B Y rt.ON met eene eenvoudige
dankbecuiging; maar bij zijne terugkomst vaardigde hij zijnen
zetrouwen STEPIIANO af, om, nit zijnen naam, den vis.
fcher een ftel netten, een jagtgeweer, een koppel pistplen ,
en twaalf el zijden ftoffe voor zijne vrouw ter hand te
len. De goede man, geheel verbaasd op het aanfchouwen
van zoo vele fraaije dingen, riep uit: „ Welk eene kostbare
belooning voor eene geringe gastvrijheid !" Hij befloot , des anderen daags den Hellespont over te fleken , om den milden
gever perfoonlijk te bedanken. Hij flapte in zijne fchuit,
en kwam weldra in het mime fop; maar, naauwelijks ter
belfte des kanaals gekomen, deed eene geweldige rulcvlaag
het vaartuig omflaan , en hij werd door de golven verzwolgen.
Lord S Y x O.N gelijk men kan begrijpen, was zeer he..
droefit
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droefd over dit noodlottig ongeval, zond, zoodra hij daarvan
kennis droeg, eene fom van 5o dollars aan de weduwe van
den visfcher, en liet haw zeggen, dat zij te alien tijde op
hem konde rekenen.
Deze Anekdote, welke der nagedachtenisfe van Lord B Y.
R o N eere doet, was tot dusverre o»bekend; men is dezelve
verfchuldigd aan den Heer BASE, Luitenant bij de Koninklijke Engelfche Zeemagt, die zich aldaar te dien tijde beyond. Hij voegt -er nevens, dat BYRON, zich in 1817 naar
Konflantinopel begevende , zich te dezer zelfde plaatfe aan land
deed zetten, en niettwe weldaden bewees air' de weduwe
en den zoon des visfchers , die zich nog wel de gefchenken
van Lord Br Ro tsr herinnerden, maar zijnen perfoon niet
weer herkenden, zoo zees had niet flechts zijn gewaad, maar
ook het verloop van eenige jaren -hem veranderd.

MAAN LI

Oil*.

Gez
eten , op een henvelkruin ,
In weemoed en gepeins verloren,
°wring!. van graauwend tempelpuin,
Aanichouw ik 't wijkende avondgloren.
De blonde Venus flonkert flaauw,
En fpilt vergeefs haar liefdelonken;
De maan verbreidt aan 't hemelblaauw
De zachtheid van haar zilvervonken.
Het zuiderkoeltje fpeelt in 't klim;
De donkre beukentoppen fuizen;
't Is of een lang verfcheiden fchim
In dit verlaten puin wil buizen.
Daar blinkt een ftaal van hemellicht,
Zoo zuiver en zoo maagdlijk teeder,
En vloeit iu mijn verrukt gezigt
Uit Febe's godlijke oogen neder.
Wat wilt ge , wedrfchijn , van dien .gloed ,
Teruggeftraald van reiner tranfen ?
Wilt gij de wonde in mijn gemoed
Genezen met uw nine glanfen?
Zond
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Zond u een diepverborgen magt,
Om hen, die onder fmarten buigen,
Bij 't achtbaar donker van den nacho,
Van hooger liefde te overtuigen ?
Misfchien wel daalt gij neer op card',
Om mij geheimen te verkonden,

Aan niemand ooit geOpenbaard,
In dit bevlekt verblijf der zonden?
Of is de glans van uw, gelaat,
Dien 'k zoo verheven fchoon zie flonkren,
Is die misfchien de dageraad
Van ' t licht, dat nimmer zal verdonkren?
Verheerlijkt door dien morgenfchijn,
Voel 'k mij een heilge drift doorfIroomen;
Ik denk aan die gezaligd zijn; —
Zijt gij welligt de ziel dier vromen ?
Of voerc ge alleen hun fchimmenrij
Op 't eenzaam pad van droeve vrinden,
Wanneer ze in diepe mijmerij
Een' zucht vertrouwen aan de winden ?
Geliefden! dash dan, zonder fchroom,
Hier, van gewoel verwijderd, neder ;
Genooten van mijn' zoeten droom ,
o, Komt dan elken avond weder!
Ja , komt, en koelt dat blakend vuur,
Dat woelt en omgolft in mijn' boezem,
Gelijk de dauw, in 't morgenuur
Gedropen in den lentebloefem! —
Helaas! gij wijkt! — een fomber kleed
Van nev/en fpieidt zich langs de kimmen,
Omringt mij met een' nacht van Teed ,
Waar Febe's oog niet door kan glimmen.
Naar DE L AMART
ARRA 51htne•

JURRIAAN MOULIN.
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W

anneer de nacht
Hem tegenlacht,
Die pooziug van den arbeid wachc
En flilItand van de zorgen,
Dan rust het ligchaam, mat gefloofd,
Dan rust het fuf gezonnen hoofd,
Hij flaapt tot aan den mor get].
Maar die den tijd ,
Aan 'c werk gewijd ,
Steeds doel. en nutteloos verfiljt ,
En d' avond ziet genaken ,
Hij, wien verveling plaagt en pijnt,
Hij beeft zoodra de dag verdwijnt,
En kan geen ruste fmaken.
Wanneer de nacht
Het feed verzacht
Van hem , die deugd en pligt betracht,
Maar worstlen moet met rampen ,
Dan daalt op hem de flaap ter neer,
En geeft hem nieuwe krachten weer,
Om met het lot to kampen.
De booze keer'
Naar 't rustbed weer,
Dat hem der wroegings fpokenheer
Des morgens deed ontvlieden;
Al heeft hij aanzien, fchat en magt,
De Nap, waarnaar hij rustloos finacht,
Wil hem geen Iaafnis bieden.
la, troosteres
En rampvoogdes!
Gij geeft eene onontwijkbre Ies
Aan luijaards en aan boozen;
Stort ge ook uw giften kwistig uit,
Zij worden nooic des tragen buit,
Het deel van den godloozen.
Gees

7k'

DE SLAAP.

Geen ledekant ,
In weidfchen trant
Gebeeldhouwd door des kunstnaars hand ,
Of zijden praalgordijnen ,
Geen luchtig dons of zachte fprei,
Geen kamerwacht in prachtlivrei
Dwingt u er to verfchljnen.
Geen ftroomatras,
Die d' armen pas
't Vermoeide lijf ten leger was,
Hebt gij ddirom ontweken;
De krebbe , waar de deugd in rust,
Door noeste vlijt in Nap gefust,
Kan van uw goedheid fpreken.
ja, Slaap 1 kunt gij
(Schoon 't lot ook vrij
Balflurig op den ftervling zij)
‘ Des levens zuur verzoeten;
o T Breng mij op uw wieken dan,
Waar ik de ramp trotferen ]tan,
Die wegduikt aan mijn voeten.
'k Wil , noest en braaf,
Uw diere gaaf,
Wie in ' c gareel der ondeugd drafty',
In al haar volheid finaken ;
Van fchooner morgenitond bewust,
Zij kalm eemnaal mijn jongile rust
En zalig 't laatfle ontwaken!
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Icomc door het Koepok fmet de fcherpe flof ce voren ,
Die in ons binnenst' huist, waarmed men werd geboten,
Zoo entte ik onverwijld, Uit zuivre broedermin,
U, ware ik Arts, de Koepok in!
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